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Partimiz iktidara geldiği ilk günden bugüne kadar gerek vatandaşlarımız için gerekse 

farklı coğrafyalarda yaşayan müslim, gayrimüslim pek çok mazlum insan için bir umut, 

bir güven kaynağı olmuştur. Mücadelemiz, sorumluluk bilincini elden bırakmadan, çö-

zümü dışarıda değil, bu topraklarda, bu toprakların insanlarında, kendi kültür ve mede-

niyetimizde arayarak çağın gerisinde kalmayan, güçlü ve dünyada söz sahibi bir Türkiye 

inşa etme mücadelesidir. Bu kutlu mücadelemizde başta Cumhurbaşkanımız ve Genel 

Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimiz her ferdiyle milletimiz ve dev-

letimiz için yılmadan çalışmalarını sürdürmüştür.

AK Parti, 19 yıldır istikrarla var olduğu siyasî, iktisadî, içtimaî ve askerî alanda, ülkemizin 

daha güzel yarınlarını inşa etmeye devam ediyor. Bugün geldiğimiz noktada FETÖ, PKK, 

PYD, YPG, DHKPC gibi terör örgütlerine karşı sergilediğimiz kararlı tavır iç güvenliğimiz 

açısından büyük önem teşkil etmektedir ve partimiz olarak bu kararlılığı sürdüreceğimiz 

herkesçe bilinmelidir. Bunun yanı sıra savunma sanayiinde gerçekleştirdiğimiz atılım-

larla, yerli ve millî üretimlerimizle ülkemizin dışa bağımlılığını son derece azaltmış bu-

lunmaktayız. Ayrıca pandemi sürecine ve sürekli maruz kaldığımız bazı dış tehditlere 

rağmen ekonomik anlamda zor durumda kalmış vatandaşlarımızın destekçisi olmayı 

sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. AK Parti olarak, 7. Olağan Büyük Kongre ile birlikte 2023 

hedefimize dinamik bir kadro ile birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Attıkça her adımı 

dümdüz oluyor yokuş diyen şairi her adımımızda anlıyor, istikrarlı ve kararlı çalışmaları-

mızı hedefimize yönelmiş olarak hız kesmeden sürdürüyoruz.Ç a m l ı c a  C a m i i

Ramazan
Hoş Geldin

Ya Şehr-i



TDV hayırseverlerin desteğiyle 
75 ülkede Ramazan’ın manevî 
iklimini yaşatacak

“Eylem planımızın nihai amacı, 
yeni ve sivil bir anayasadır”

“Ülkemize dayatılmaya 
çalışılan modern Sevrleri yırtıp 
atıyoruz”

(Kadına karşı şiddetin önlenmesi) 
“Şimdi de Meclis’te yeni bir 
komisyon oluşturuyoruz”

Diyarbakır Surları’ndaki tarihi 
Mardinkapı’nın restorasyonu 
tamamlandı

“İstiklal Marşı, 84 milyonun 
ortak değeridir”

“Gençler, kardeşliğimizin ve 
birliğimizin teminatısınız”

Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı yeni döneme hazır

“Suyumuzu korumakla 
vatanımızı korumak arasında 
hiçbir fark yoktur”

“Provokatörler vasıtasıyla 
ülkemizin huzurunu kaçırmaya 
çalışanlar hüsrana uğrayacaklar”

“Türkiye’yi özgürlükçü bir 
anayasaya kavuşturacağız”

“Anayasa yapmak milletin 
hakkıdır”

“Yalan ve iftirayla şerrinizi 
kimseye bulaştırmayın”

Tarihçi Mehmet Genç, dar-ı 
bekaya irtihal etti

“Türkiye’nin yeni ve sivil bir 
Anayasa’yı tartışması değişen 
şartların kaçınılmaz gereğidir”

“Ramazan ayı boyunca ülke 
genelinde, hafta sonları sokağa 
çıkma sınırlaması uygulayacağız”
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

TDV HAYIRSEVERLERİN DESTEĞİYLE 
75 ÜLKEDE RAMAZAN’IN MANEVÎ 
İKLİMİNİ YAŞATACAK
Bu yıl Ramazan faaliyetlerini “Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin” temasıyla yapa-
cak olan vakıf, iftar sofrası kurma, gıda, alışveriş kartı ve bayramlık kıyafetini kapsayan 
61 milyon lira değerindeki yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Kuzey Valiliğindeki Sakhir Çölü’nde bu-
lunan Bahreyn Uluslararası Pisti’nde ya-
pılacak yarışın sıralama turları, 27 Mart 
Cumartesi günü başladı.

FORMULA 1 
HEYECANI 
BAŞLADI

“E-TEBLİGAT” 
UYGULAMASIYLA 
761 MİLYON 
LİRA TASARRUF 
SAĞLANDI
Adalet Bakanlığının “e-tebligat” uygulamasıyla 58 
milyon 770 bin tebligat muhataplarına elektronik 
ortamda ulaştırıldı, 761 milyon lira tasarruf edildi.

Fransa’da öğretmen Samuel Patty’nin öldürülmesinden sonra kapatılan Pantin Cami, 9 
Nisan’da yeniden açılıyor. Caminin bulunduğu Seine-Saint-Denis Valiliğinden yapılan 
açıklamada, değişen cami yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrası, Pantin Camii’nin cuma 
gününden itibaren yeniden açılacağı belirtildi.

FRANSA’DA HÜKÜMETİN KAPATTIĞI 
PANTİN CAMİ YENİDEN AÇILIYOR
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Türkiye ve Dünyada Aktüalite Türkiye ve Dünyada Aktüalite

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI: 
FÜZE SİSTEMLERİNİN MUAYENE VE 
KABUL FAALİYETİ TAMAMLANDI

BELÇİKA’DA KİŞİLERİN KENDİ KENDİNE 
UYGULAYABİLECEĞİ HIZLI KOVID-19 
TESTLERİNİN SATIŞI BAŞLADI

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Füze Fırlatma Sistemi (FFS) ile Füze Taşıma ve Yükleme Siste-
minin (FTYS) muayene ve kabul faaliyetinin tamamlandığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüse yakalandığından şüphe edenlerin kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler ec-
zanelerde satışa sunuldu.

DİYARBAKIR SURLARI’NDAKİ TARİHİ 
MARDİNKAPI’NIN RESTORASYONU 
TAMAMLANDI
Binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen 
Diyarbakır Surları’nda yer alan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Mardinkapı yerine monte 
edilecek.

TÜRKİYE 
DİYANET VAKFI, 
MORITANYA’DA 
30 KUYU 
AÇARAK BÖLGE 
HALKINI SUYA 
KAVUŞTURDU
“Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşme-
si” projesi kapsamında, bağışçıların desteğiyle 
Afrika kıtasının batısında 4 milyon nüfusun bü-
yük çoğunluğu Müslüman olan ve çöl ikliminin 
hüküm sürdüğü Moritanya’da 1,5 yılda 30 su 
kuyusu açıldı.
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 1. 
Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin 
Toplu Açılış Merasimi’nde yaptığı 
konuşmada, bugün iki önemli et-
kinliği bir arada gerçekleştirdikle-
rini anımsatarak, ilk olarak DSİ ta-
rafından yapımı tamamlanan 363 
tesisi resmi açılış töreniyle milletin 
istifadesine sunduklarını belirtti.
Bu tesisler sayesinde 146,5 milyon 
metreküp suyun depolandığını, yıl-
lık 12,3 milyon metreküp içme suyu 
elde edildiğini ifade eden Cumhur-
başkanımız, günlük 299 bin metre-
küp suyun arıtıldığını, 418 bin 500 
dekar arazinin sulu tarıma açıldığı-
nı söyledi.
Böylece Türk ekonomisine yıllık 
427 milyon liraya yakın katkı sağ-
landığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, aralarında baraj, içme 
suyu, sulama, toplulaştırma, atık 
su ve taşkın koruma tesislerinin yer 

aldığı toplam yatırım tutarı 5 milyar 
200 milyon liraya varan eserlerin 
ülkeye hayırlı olmasını diledi.
Bu tesisleri ülkeye kazandıran Ta-
rım ve Orman Bakanlığı ile Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğünü, yük-
lenici firmaları ve bu yatırımların 
inşasında emeği geçen herkesi 
tebrik eden Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün ikinci olarak, 1. Su Şura-
sı’nın da tanıtımını gerçekleştiriyo-
ruz. Ülkemizin ve dünyanın su ko-
nusunda derin tartışmaların içinde 
olduğu bir dönemde gerçekleşti-
rilecek olan bu şurayı son derece 
isabetli buluyorum. Tarım ve gıda 
sektörümüz başta olmak üzere 
Türkiye ekonomisine ciddi katkılar 
sunacağına inandığım Su Şura-
sı’nın başarılı geçmesini diliyorum. 
Fikirleri, önerileri, görüşleri, tespit 
ve tenkitleriyle şurayı zenginleştire-
cek bütün uzmanlara, sektör tem-
silcilerine, paydaşlara ve vatandaş-

larımıza şimdiden şahsım, milletim 
adına teşekkürlerimi sunuyorum.”
Suyun bütün canlılar gibi insanlık 
için de vazgeçilmez bir nimet ol-
duğuna dikkati çeken Cumhurbaş-
kanımız, sadece hayat için değil 
ekonomik kalkınma ve büyüme için 
de suyun ikamesi olmayan unsur-
lardan biri olduğunu vurguladı.

“Su meselesini tehdit veya pazar-
lık aracına hiçbir zaman dönüş-
türmedik”
Bu ihtiyacı sürdürülebilir şekilde 
karşılayabilmek için mevcut kay-
nakları en verimli şekilde kullan-
manın ve israfı engellemenin önem 
arz ettiğini anlatan Cumhurbaşka-
nımız, şunları söyledi:
“Nüfusun hızla çoğalması, iklim de-
ğişikliği, kuraklık gibi sebeplerle su 
ihtiyacının giderek arttığını görüyo-
ruz. Su ihtiyacı artarken insanlığın 
istifadesine de bulunan su kaynak-
ları günden güne azalıyor. Bu da-

“SUYUMUZU KORUMAKLA 
VATANIMIZI KORUMAK ARASINDA 
HİÇBİR FARK YOKTUR”
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60 milyar dolar tutarında bir yatırım 
yükünü kaldırdıklarını vurguladı.
Böylece Türkiye’nin 44 milyar ki-
lovatsaatlik elektrik üretim kapa-
sitesini 108 milyar kilovatsaate 
çıkardıklarını belirten Cumhurbaş-
kanımız, “İklim değişikliği ve nüfus 
artışı sebebiyle önemi giderek ar-
tan depolama yapılarına alternatif 
olarak 26 adet yeraltı barajı inşa et-
tik. 2023 yılına kadar tamamlanan 
yeraltı barajı sayısını 150’ye yüksel-
teceğiz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, teknolojik iler-
lemeye bağlı olarak su arıtma im-
kanlarının da geliştiğine işaret ede-
rek, bugün “su fakiri” denilen birçok 
ülkenin özellikle tarımsal sulamada 
bu imkandan ciddi oranlarda fayda-
landığına dikkati çekti. Türkiye ola-
rak su arıtma teknolojilerine büyük 
yatırım yaptıklarını belirten Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Halihazırda günlük 315 bin metre-
küp suyu arıtarak tarımsal sulama-
da yeniden kullanılabilecek şekilde 
insanımızın hizmetine sunuyoruz. 
Sanayi sektöründe de suyun verim-
li kullanımı için gereken tedbirleri 
alıyoruz. Sulamada halen yüzde 46 
olan randımanı, yaptığımız yatırım-
lar ve aldığımız tedbirlerle 2024 
yılında yüzde 55’e yükseltmeyi he-
defliyoruz. Önümüzdeki dönemde 
bütün bu alanlara yatırım yapmayı 
sürdüreceğiz. Hedeflerimize daha 
hızlı ulaşabilmek ve su yönetimin-
deki yetki çatışmalarını önlemek 
amacıyla Meclis’te bir su kanunu 
hazırlıyoruz. Şura zemininde yapı-
lacak çalışmaların, bu kanunun şe-
killenmesine katkı sağlayacağına 
inanıyorum.”

“Tarım sektörümüz büyümeye 
devam etti”
Koronavirüs salgınının bütün dün-
yada dengeleri altüst ettiği bir 
dönemden geçildiğini hatırlatan 

Cumhurbaşkanımız, şimdiye kadar 
2 milyon 800 bin insanın hayatına 
mal olan salgının küresel ekonomi-
nin parametrelerini de kökten de-
ğiştirdiğini söyledi.
Bu süreçte güçlü sağlık altyapısı 
yanında, tarıma ve suya bağlı gıda 
güvenliğinin stratejik öneminin de 
görüldüğünün altını çizen Cumhur-
başkanımız, “Tıpkı sağlık gibi tarı-
mında ihmale gelmez bir alan ol-
duğu gerçeği kendine bir kez daha 
dayatmıştır. Hamdolsun 2020, son 
19 yılda sağlıkla birlikte tarıma yap-
tığımız yatırımların da meyvesini 
topladığımız bir sene oldu.” dedi. 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Geride bıraktığımız dönemde, 
salgın ve meteorolojik kuraklığa 
rağmen tarımsal üretimde Cum-
huriyet tarihinin rekorlarını kırdık. 
Tarım sektörümüz sağladığımız 
destekler ve yeni projelerle büyü-
me ve güçlenmeye devam etti. Bi-
liyorsunuz biz, birileri gibi kurusıkı 
atmak yerine rakamlarla, oranlarla, 
karşılaştırmalarla konuşmayı sevi-
yoruz. Bunu da çiftçilerimize, üre-
ticilerimize, aziz milletimize saygı-
mızın bir gereği olarak görüyoruz. 
Geçen yıl tarım sektörümüz yüzde 
4,8 gibi önemli bir büyüme oranına 
ulaşarak ekonomimize büyük katkı 
sağladı. Tarımsal hasılamız ise bir 
önceki yıla göre yüzde 20 artarak 
334 milyar liraya yükseldi. Tarım-
sal hasılada Avrupa’daki liderliği-
miz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 
tarım ve gıda ürünleri ihracatımız 
bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 
yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Ba-
zıları bu gerçeklere gözlerini kapat-
sa da Türkiye tarım ve gıda ürünle-
rinde net ihracatçı bir ülkedir. Yine 
geçtiğimiz yıl tarım ve gıda ürünleri 
dış ticaret fazlamız yüzde 9 artışla 
5,5 milyar dolara yükseldi. Toplam 
bitkisel üretim miktarımız da önce-

ki yıla göre 9 milyon ton artışla 126 
milyon tona çıktı. Meyve ürünleri-
nin tamamına yakınında kendimize 
yeter durumdayız. Çoğu üründe ih-
racatçı konumdayız.”
Cumhurbaşkanımız, verdikleri des-
tekler, çiftçinin emeği ve alın teri ile 
birleşince geçen yıl tarım sektörün-
de güzel bir dönemin geride bırakıl-
dığını söyledi.

“Buradan resmi rakam veriyorum”
Salgın şartlarına rağmen canları-
nı dişlerine takarak tarlasını eken, 
biçen, üreten bütün çiftçilere te-
şekkür eden Cumhurbaşkanımız, 
“(Çiftçileri unuttunuz, çiftçilere bak-
madınız) diyen birileri var ya bakın 
ben buradan resmi rakam veriyo-
rum. Bu yıl üreticilerimize toplam 
24 milyar lira tarımsal destek sağ-
layacağız. İnşallah çalışmalarımızı 
artırarak yerli ve millî üretim anla-
yışıyla tarımda büyümeye ve ye-
terliliğimizi güçlendirmeye devam 
edeceğiz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 1. Su Şurasın-
da alınacak kararların bu mücade-
leye katkı sunacağına, çalışmaların 
önünü açacağına işaret ederek, 
şöyle konuştu:
“Şuranın hedefleri doğrultusunda 
elde edilen kazanımlar, su yönetimi 
ile ilgili hususlarda gelecek nesille-
re ışık tutacaktır. Şuranın hazırlan-
masında emeği geçenleri şahsım, 
milletim adına tebrik ediyorum. 
Resmi açılışını yaptığımız Devlet 
Su İşleri’ne ait 363 tesisin ülkemi-
ze, milletimize, şehirlerimize hayırlı 
olmasını diliyorum. 363 tesisten 
bahsediyorum, dile kolay. Türki-
ye’nin kalkınması için bütün çalışan 
emekçilerimize, çiftçilerimize, mü-
hendisinden işçisine kadar hepsine 
bir kez daha teşekkür ediyorum. 
Rabbim yolunuzu, bahtımızı açık 
etsin. Ömrümüz, ömrünüz su gibi 
aziz olsun.”

ralma beraberinde kuraklığı, yok-
sulluğu ve açlığı getiriyor. Yine su 
kıtlığına bağlı olarak ekolojik denge 
bozulmakta, biyolojik çeşitlilik kay-
bolmakta, insanlığın gıda güvenli-
ği tehlikeye girmektedir. Bu vahim 
tablo ise sosyal çalkantılardan dü-
zensiz göçe, kıtlıktan beynelmilel 
gerilimlere kadar pek çok soruna 
sebebiyet veriyor. Kimi uluslarara-
sı kuruluşlar, 2025 yılına kadar su 
kıtlığı yüzünden 700 milyondan 
fazla kişinin göç riski altında ka-
labileceğini ifade ediyor. Nil Nehri 
havzasındaki kimi ülkeler arasında 
yaşanan sert tartışmalar, su mese-
lesinin stratejik boyutunun işareti-
dir. Benzer sıkıntılar dünyanın baş-
ka ülkelerinde de bölgelerinde de 
nüksetmeye başlamıştır. Nüfusla 
birlikte artan gıda ve enerji talebiy-
le iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri 
gelecekte daha büyük risklerin bizi 
beklediğini gösteriyor. Bu karam-
sar tablodan ülkemizin etkilenme-
mesi elbette mümkün değildir.”

“Su stresi çeken bir ülkeyiz”
“Toplumumuzdaki yaygın kanaatin 
aksine su zengini bir ülke de deği-
liz. Bilakis kişi başına kullanılabi-
lir su miktarı dikkate alındığında 
su stresi çeken bir ülkeyiz.” diyen 
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 

elindeki sınırlı su kaynaklarını Irak 
ve Suriye gibi iki komşusuyla da 
paylaşmak mecburiyetinde oldu-
ğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanımız, “Komşuları-
mızın su ihtiyaçlarının karşılanma-
sı noktasında gereken hassasiyeti 
bugüne kadar hep sergiledik. Su 
meselesini ikili ilişkilerimizde tehdit 
veya pazarlık aracına hiçbir zaman 
dönüştürmedik. Bundan sonra da 
aynı hakkaniyetli tavrımızı muhafa-
za edeceğiz.” dedi.

“Sulanabilir arazilerimizin topla-
mını 67 milyon dekara çıkardık”
“Suyumuzu korumakla vatanımızı 
korumak arasında mahiyet itiba-
rıyla hiçbir fark yoktur.” vurgusu 
yapan Cumhurbaşkanımız, bunun 
için üzerlerine düşen görevler oldu-
ğunu söyledi.
Tarımsal sulama sistemlerini yeni-
lemeleri ve geliştirmeleri gerektiği-
ni altını çizen Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“İçme ve sulama suyuyla ilgili alt-
yapılardaki kayıp kaçak oranlarını 
mutlaka düşünmeliyiz. Bireysel ta-
sarrufu teşvik ederek, mevcut kay-
naklarımızı daha verimli kullanma-
lıyız. Su kaynaklarımızı kirlilikten ve 
diğer olumsuz etkilerden koruma-

lıyız. Bu anlayışla ve suyun gücü-
nü milletle buluşturmak hedefiyle 
sadece su alanına yaptığımız yatı-
rımların toplam bedeli 255 milyar 
lirayı geçiyor. Son 19 yılda çevre-
cilik adına ruhen ve fiziken çevreyi 
kirletenlere inat ülkemize 600’ü ba-
raj olmak üzere 8 bin 697 yeni tesis 
kazandırdık. Sınıfında dünyanın en 
büyük hacimli ve en uzun gözdesi-
ne sahip olan Ilısu Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı ile yine dünyanın en 
yüksek altınca barajı olan Deriner 
Barajı’nı vatandaşlarımızın istifa-
desine sunduk. Tamamlandığında 
ülkemizin en yüksek barajı olacak 
Yusufeli Barajı’nda gövde inşaatı 
bitmek üzeredir. Adnan Menderes 
Barajı ile Aydın’ın, Mavi Tünel Pro-
jesi ile Konya Ovası’nın yüz yıllık 
hayallerini gerçeğe dönüştürdük. 
GAP kapsamında baraj ve sulama 
projelerini tamamlamak için özel 
çalışma yürüttük. Böylece ekono-
mik sulanabilir arazilerimizin topla-
mını 67 milyon dekara çıkardık.”

“81 vilayet için İçme Suyu Eylem 
Planı hazırladık”
Cumhurbaşkanımız, 2007’de ya-
şanan büyük kuraklıktan sonra 81 
vilayet için İçme Suyu Eylem Planı 
hazırladıklarını belirtti.
Şehirlerin 2040, 2050, hatta 2071’e 
kadar olan içme ve kullanma suyu 
ihtiyaçlarını planladıklarını dile ge-
tiren Cumhurbaşkanımız, boğaz 
geçiş tüneliyle Asya ve Avrupa’yı 4 
metre çapındaki ve 5 bin 551 metre 
uzunluğundaki dev su tüneli ile bir-
leştirdiklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye gene-
linde 262 içme suyu tesisi ile 41 
milyon vatandaşa yıllık 2 milyar 
700 milyon metreküp ilave içme 
ve kullanma suyu temin ettikleri-
ni aktararak, hidroelektrik santral 
projelerinde kamu-özel sektör iş-
birliği sayesinde devletin sırtından 
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Cumhurbaşkanımız ve Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 
Spor Salonu’nda toplanan AK Parti 7. 
Olağan Büyük Kongresi’ne gelişinde, 
eşi Emine Erdoğan ile salon dışında 
toplanan partilileri selamladı.
Bugün anlamlı bir buluşma gerçek-
leştirdiklerini söyleyen Cumhurbaş-
kanımız, “Özellikle de kar yağışının 
bütün mikropları temizlediği bir an-
lamlı buluşmada en kalbi duygularla 
selamlıyorum” ifadesini kullandı.
7. Olağan Büyük Kongreyi yapacak-
larını söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Hamdolsun şu ana kadar, kuruldu-
ğumuzdan bu yana son olarak üye 
kayıtlarını istediğimde, üye kayıt 
sayımız 13 milyon 500 bine ulaştı. 
Bırakın Türkiye’yi, dünyada böyle bir 
siyasî parti yok. Hamdolsun 1 mil-
yonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 
milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bu-
nun dışında da ana kademe üyesiyle 
dünyada bir başkası yok. Türkiye’de 
zaten yok. Artık önümüzde ne var, 
2023 var. 2023’e hazır mıyız? 2023’e, 

bugün yapacağımız tüzük tadilatıyla 
50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 ki-
şilik MKYK ile yola devam edeceğiz. 
Ayrıca ‘yedek’ diye bir ifade var. O da 
35 kişi ama onlar yedek olarak kal-
mayacak. Onlar da aynen 35 kişiyle 
beraber asıl üyeler gibi çalışacaklar.”
Alanda bulunanları, illerin adlarını 
söyleyerek tek tek selamlayan Cum-
hurbaşkanımız, Zonguldaklıları se-
lamlaması sırasında, inşaatı devam 
eden Uzun Mehmet Camisi’ni sordu. 
Cumhurbaşkanımız, “Camimiz biti-
yor değil mi? Ramazan’da oradayız, 
açılışını beraber yapacağız inşallah.” 
diye konuştu.

“Türkiye’yi önce 2023 hedeflerine, 
ardından da 2053 vizyonuna Cum-
hur İttifakı’yla kavuşturacağız”
Konuşmasına bütün illeri tek tek se-
lamlayarak başlayan Cumhurbaşka-
nımız, kongreye katılanların bütün 
Türkiye’yi, bütün coğrafyayı, bütün 
dünyayı temsil ettiğini söyledi. Cum-
hurbaşkanımız, selamlama konuş-
masına şöyle devam etti:

“Sizlerin şahsında kalbi millet ve 
memleket sevdasıyla çarpan erke-
ğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla 
bütün vatandaşlarımı selamlıyorum. 
Sizlerin şahsında, bu halkın refahı, bu 
ülkenin kalkınması, bu devletin büyü-
mesi için gecesini gündüzüne katan 
herkesi selamlıyorum. Sizlerin şah-
sında, kendisi ve ülkesi için çalışan, 
üreten, vatan toprağının her karışını 
alın teriyle sulayan işçimizi, çiftçimi-
zi, esnafımızı, girişimcimizi, her mes-
lekten kardeşimizi selamlıyorum. 
Sizlerin şahsında, hangi inançtan, 
hangi kökenden, hangi mezhepten, 
hangi meşrepten olursa olsun, bu 
ülkenin 84 milyon insanının hepsi-
ni selamlıyorum. Sizlerin şahsında, 
Anadolu’yu vatan yapmak için yola 
çıktığımız günden beri istiklalimiz ve 
istikbalimiz için gözlerini kırpmadan 
canlarını ortaya koyan bütün şehit-
lerimizi, gazilerimizi, bugün de yurt 
içinde ve yurt dışında aynı mücade-
leyi sürdüren bütün kahramanlarımı-
zı selamlıyorum. Sizlerin şahsında, 
gözü ve kalbi Türkiye’nin üzerinde 

“TÜRKİYE’NİN YENİ VE SİVİL 
BİR ANAYASA’YI TARTIŞMASI 
DEĞİŞEN ŞARTLARIN 
KAÇINILMAZ GEREĞİDİR”
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olan, bugün bu salonu en az sizler 
kadar heyecanla takip eden bütün 
kardeşlerimizi, dostlarımızı, ekranları 
başındaki bütün milletimizi selam-
lıyorum. Allah’ın selamı, rahmeti ve 
bereketi hepinizin, hepsinin üzerine 
olsun.”
Konuşmasına duayla devam eden 
Cumhurbaşkanımız, “Her işimize 
olduğu gibi insanlığa, ümmete, mil-
letimize, ülkemize hizmet mücade-
lemizin yeni bir safhasının ilk adımı 
olarak gördüğümüz bu kongremize 
de Rabbimize niyazla başlıyoruz.” 
diye konuştu.
Mehmet Akif Ersoy’un “İmandır o 
cevher ki İlahi ne büyüktür. İman-
sız olan paslı yürek, sinede yüktür.” 
dizelerini paylaşan Cumhurbaşka-
nımız, bugüne kadar hangi müca-
deleyi yürüttülerse, hangi başarıları 
kazanmışlarsa hepsini de bu iman, 
bu inanç, bu azim sayesinde gerçek-
leştirdiklerini belirtti. Bundan sonra 
da aynı hissiyatla Sırat-ı Müstakim 
üzere yürümeye, ter dökmeye, ge-

rektiğinde canlarını ortaya koyma-
ya devam edeceklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, “Eksikten ve 
yanlıştan münezzeh olan sadece 
Rabbimizdir. Biz fanilerin elbette 
hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. 
Önemli olan istikameti doğru, kalbi 
ferah, yüreği sağlam, azmi güçlü tut-
maktır. Gerisi Allah’ın takdiri ve mille-
timizin tespit ve takdiridir.” ifadesini 
kullandı.
Bu anlayışla “Niyet hayır, akıbet ha-
yır.” diyerek bir kez daha yaptıkları-
nın ve yapacaklarının muhasebesini 
millete arz etmek istediklerini belir-
ten Cumhurbaşkanımız, bu vesileyle 
Milliyetçi Hareket Partisine ve Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Cumhur 
İttifakı çatısı altında büyük ve güçlü 
Türkiye yolunda birlikte yürüdükleri 
için şükranlarını sundu.
Milletin, 15 Temmuz gecesi meydan-
larda kurduğu Cumhur İttifakı’nı, Mil-
liyetçi Hareket Partisi ile seçimlerde 
ve Meclis’te devam ettirerek, müca-
delenin saflarını tahkim ettiklerini ve 
genişlettiklerini ifade eden Cumhur-
başkanımız, “Hangi partiden olursa 
olsun, Cumhur İttifakı’na destek olan 
her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum. Türkiye’yi önce 2023 he-
deflerine, ardından da 2053 vizyonu-
na inşallah Cumhur İttifakı’yla kavuş-
turacağız.” dedi.

“Kongremizi ‘Türkiye için güven ve 
istikrar’ azmiyle topluyoruz”
AK Parti büyük kongrelerinin, kad-
roları yeniledikleri, bugüne kadar 
gerçekleştirdikleri hizmetlerin mu-
hasebesini yaptıkları, vizyonlarını 
güncelledikleri demokrasi şölenleri 
olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ekim 2003’teki ilk olağan kong-
remizde, ‘Her şey Türkiye için, bu 
ışık hiç sönmeyecek.’ diyerek yola 
çıkmıştık. Kasım 2006’daki ikinci 
olağan kongremizde, ‘Türkiye’nin 
partisi, Türkiye’nin lideri.’ diyerek 

milletimizle kucaklaşmıştık. Ekim 
2009’daki üçüncü olağan kongre-
mizde, ‘Biz birlikte Türkiye’yiz.’ di-
yerek ülkemizi kucaklamıştık. Eylül 
2012’deki dördüncü olağan kongre-
mizi, ‘Büyük millet, büyük güç, hedef 
2023.’ diyerek taçlandırmıştık. Eylül 
2015’deki beşinci olağan kongremiz-
de ‘2023 Kararlılığımızı’ tekrar vurgu-
lamıştık. Ağustos 2018’deki altıncı 
olağan kongremizi, ‘Millet bir, hedef 
bir.’ diyerek gerçekleştirmiştik. Bu-
gün de ‘İnandığın yolda yürü.’ diyerek 
hazırlandığımız yedinci olağan kong-
remizi ‘Türkiye için güven ve istikrar.’ 
azmiyle topluyoruz.”
Her büyük kongrede vizyonlarını 
daha ileriye taşıdıklarını, hedefleri 
daha da büyüttüklerini, eser ve hiz-
met siyasetini daha güçlendirdikleri-
ni anlatan Cumhurbaşkanımız, “Biz, 
siyasetin sadece geçmişle değil aynı 
zamanda bugünle güncelle de sınırlı 
kalmaması; yarını, geleceği, umudu 
kucaklaması gerektiğine inanan bir 
mefkureye sahibiz. Yarın diye ifade 
ettiğimiz büyük ufuk, bizim maziden 
atiye kurulan köprü dediğimiz, geç-
mişi ve bugünü de içeren kuşatıcılı-
ğa özellikle sahiptir. Bunun için bizim 
inancımızda umutsuzluk, yani yarın-
dan ümidini kesmek, küfre eşdeğer 
görülmüştür.” diye konuştu.
Geçmişi hakkıyla bilmeden, bugü-
nün hakkını vermeden, geleceği inşa 
edemeyeceklerini aktaran Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Türkiye’nin bugün bulunduğu yer, 
şanlı tarihinin şerefli mirasıyla gele-
ceği için belirlediği hedefleri arasın-
daki ince çizginin tam ortasıdır. Özel-
likle geleceğe ilişkin tasavvurlarımızı 
anlatırken, söze daima geçmişten 
başlamamızın sebebi de işte budur. 
Büyük rüyalar görmek, bu rüyaların 
ardından gitmek bize medeniyetimi-
zin emridir. Siyasetin en başta gelen 
vazifesinin de milletle birlikte bu rü-
yaları görmek, umutları canlı tutmak, 
hedefleri koymak suretiyle inşa ve 

ihya faaliyetinde bulunmak olduğuna 
inanıyoruz. Milletimiz, yaşadığı onca 
badireye rağmen hep ayakta kalma-
yı ve yeniden şahlanışa geçmeyi, bu 
vasfı sayesinde başarmıştır. Asırlar-
ca 3 kıta 7 iklimi idare etmiş devleti-
ni, 7 düvelin leş kargaları gibi başına 
üşüşmesiyle kaybeden milletimizin 
İstiklal Marşı’mızda ruh ve vücut 
bulan zaferinin hikmetini arayanlar, 
önce buraya bakmalıdır.”

“Gücümüzü ve cesaretimizi mille-
timizin binlerce yıllık birikiminden 
aldık”
Tek parti faşizminden darbe ve vesa-
yet cenderesine, bunların yol açtığı 
siyasî, sosyal, ekonomik krizlerden, 
bölgesel ve küresel tehditlere ka-
dar nice zorlu mücadeleyi, yine aynı 
anlayışla yürüttüklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanımız, geçen 19 yılda, 
Türkiye’yi demokraside ve kalkınma-
da dünyanın en ileri ülkeleri seviyesi-
ne getirmek için attıkları her adımda, 
gücü ve cesareti, milletin binlerce yıl-
lık bu birikiminden aldıklarını söyledi.
Bugün, insanlığın yakın tarihin en 
önemli sağlık kriziyle boğuştuğuna, 
küresel siyasî ve ekonomik sistemin 
köklerinden sarsıldığına, yeni ara-
yışların filiz vermeye başladığı bir 
dönemden geçildiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, şöyle konuştu:
“Ülkemizi ve milletimizi, sürekli kendi 
iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son 
iki asırdır bu tür köklü değişimlerin 
dışında tutanlar, yine aynı oyunun 
peşindeler ama bu defa başarama-
yacaklar. Gençler, çünkü bu defa 
farklı bir Türkiye var. Bu defa, köke-
nine, inancına, meşrebine bakmak-
sızın 84 milyon vatandaşıyla ‘tek 
millet’ diyen bir Türkiye var. Bu defa, 
rengini şehitlerinin kanından alan 
bayrağını en tepeye dikmekteki kara-
rını ‘tek bayrak’ diyerek haykıran bir 
Türkiye var. Bu defa, vatanının tek bir 
karışına dahi göz dikenlere dünyayı 
dar edeceğini ‘tek vatan’ diyerek or-

taya koyan bir Türkiye var. Bu defa, 
binlerce yıllık devlet silsilesinin son 
temsilcisi Cumhuriyetini ilelebet pa-
yidar kılmak için ‘tek devlet’ diyerek 
canını dişine takan bir Türkiye var. 
Bu defa, sadece elindekilere sahip 
çıkmakla yetinmeyen, yeni küresel 
siyasî ve ekonomik düzende hak etti-
ği yeri alma kararlığını 2023 hedefle-
riyle, 2053 vizyonuyla, 2071 idealiyle 
gösteren bir Türkiye var. Bu defa, 
üzerinde asırlardır sahnelenen se-
naryoları yırtıp atan, bilhassa da son 
8 yıldır önüne kurulan tuzakları birer 
birer yıkıp geçen, hedeflerinden asla 
kopmayan bir Türkiye var. Ellerinden 
gelse, yağmurlu havada ülkemize 
bir bardak su vermeyecek olanların 
her gün karşımıza yeni dayatmalarla 
çıkmaları, bizi yolumuzdan döndüre-
medi, evet ahdediyorum yine döndü-
remeyecektir.”
Türkiye’yi, kendi halkı ve Yunus Em-
re’nin “Bir ben vardır bende benden 
içeru” deyişinde olduğu gibi temsil 
ettiği bütün değerler adına, yeni kü-
resel siyasî ve ekonomik düzenin 
asli unsurlarından biri yapmakta 
kararlı olduklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanımız, “İnsanlığı, hakkın, 
hakkaniyetin, adaletin, merhametin, 
sevginin, huzurun teminatı olacak 
bir küresel yönetim anlayışıyla bu-
luşturacak medeniyet nöbetini dev-
ralmaya hazırlanıyoruz. Unutmayın, 
‘İman varsa imkan vardır’ bu inançla, 
21’inci yüzyılın kapılarını, hem milleti-
miz, hem bütün insanlık için açmak 
için yola çıkıyoruz.” dedi.
Uzunca bir süredir takip ettikleri rota-
nın adı olan 2023 hedeflerini yeni bir 
başlangıç haline dönüştürerek, 21. 
yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve 
güçlü Türkiye’yi inşa ettiklerini kay-
deden Cumhurbaşkanımız, “Dünya-
nın, karmaşık bir endişe bataklığında 
çırpındığı şu dönemde, biz insanlık 
için sayısız imkanlar bahşeden bir 
hafıza denizinde yol alıyoruz. İnsanlı-
ğın ihtiyacı olduğu bütün fikirlerin ve 

değerlerin, bizim hafıza hazinemizde 
var olduğuna inanıyoruz. Teknoloji-
nin insansız bir dünyaya doğru evril-
meye çalışıldığı tarihi yol ayrımında, 
biz insanın fıtri güzellikleri üzerinden 
yeni bir dünya düzeni kurulmasına 
öncülük etmenin sorumluluğuna ta-
libiz. İnşallah bunu da başaracağız. 
Bugün burada, kendimiz ve bütün in-
sanlık için bu mücadeleyi vermenin 
ve Allah’ın izniyle başarıya ulaştır-
manın ahdiyle bir araya geldik.” diye 
konuştu.
“Şimdi ahdimizi hep birlikte öyle bir 
tekrarlayalım ki duyanların kalbinde-
ki pas silinsin, yüreğindeki tereddüt 
gitsin, gönlündeki aşk harlansın.” ifa-
desini kullanan Cumhurbaşkanımız, 
salondakilerle birlikte “Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet” dedi. 
“Türkiye için güven ve istikrar diyor 
muyuz, büyük ve güçlü Türkiye’yi 
inşa ediyor muyuz, medeniyet nöbe-
tini tekrar devralmaya hazır mıyız?” 
sorularına salondakilerin hep bir 
ağızdan “Evet” yanıtı vermesi üzerine 
de Cumhurbaşkanımız, “Bir olacağız, 
iri olacağız, diri olacağız, kardeş ola-
cağız, hep birlikte Türkiye olacağız. 
Rabb’im hepinizden razı olsun” kar-
şılığını verdi.
Geleceğe bakarken yola geçmiş-
ten çıkmaları gerektiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “Hem millet 
olarak hem medeniyet olarak öyle-
sine köklü, öylesine kadim, öylesine 
zengin bir maziye sahibiz ki hepsini 
anlatmaya kalksak, buna günler, haf-
talar, aylar yetmez. Bunun için sade-
ce önemli dönüm noktalarına işaret 
ederek ülkemize kazandırdıklarımıza 
gelmek istiyorum.” diye konuştu.
“Coğrafyamızdaki varlığımızı değil 
ama mutlak hükümranlığımızı bili-
yorsunuz Malazgirt Zaferi’yle başla-
tıyoruz.” ifadesini kullanan Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Malazgirt, tıpkı bugün her köken-
den, her meşrepten insanımızın millî 
birliğimize, ülke bütünlüğümüze sa-
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Üniversiteye girişteki okul katkı pu-
anlarını, katsayı farklılıklarını ve üni-
versite harçlarını kaldırdıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Bay 
Kemal siz kaldırmadınız biz, biz. O, 
okulların kapılarında, sağda solda o 
görüntü yapanlar, harçlarla ilgili ko-
nuşanlar, bağırıp, çağıranlar önce bu 
harçları kim kaldırdı bunu sormaları 
lazım.” ifadelerini kullandı.
Maarif Vakfıyla 43 farklı ülkede 
eğitim desteği verdiklerini belirten 
Cumhurbaşkanımız, yükseköğrenim 
yurtlarının hem kalitesini yükselttik-
lerini hem de yatak kapasitesini 282 
binden 700 bin sınırına getirdiklerini 
söyledi. Cumhurbaşkanımız, “Biz 
geldiğimizde burs olarak öğrencile-
rimiz ne alıyordu biliyor musunuz? 
45 liracık, 45 lira. Bu yıl itibarıyla aylık 
lisansta 650 liraya, yüksek lisansta 
1300 liraya, doktorada 1950 liraya 
bunu biz yükselttik.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, gençlik merkezi 
sayısını 9’dan 364’e çıkartarak Türki-
ye’nin her köşesinde yaygınlaştırdık-
larını ifade etti.

Spor
Atletizm pisti sayısını 12’den 56’ya, 
yarı-tam olimpik yüzme havuzu 
sayısını 46’dan 278’e, toplam tesis 
sayısını da 1575’ten 3 bin 907’ye 
çıkardıklarını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Ülke genelinde 32 
stadyumun yapımını tamamladık, 10 
tanesinin inşası, 4 tanesinin de proje 
ve ihale çalışmaları devam ediyor.” 
diye konuştu.

Sağlık
Hastanelerdeki yatak sayısını 164 
binden 253 binin üzerine, nitelikli ya-
tak sayısını ise 19 binden 162 bine çı-
kardıklarını söyleyen Cumhurbaşka-
nımız, “Bay Kemal bunlardan haberin 
var mı? Halkımıza daha iyi hizmet 
vermek için Adana’nın hal çadırını 
hastane yapmadık, biz hastane yap-
tık hastane. Hal çadırı başka bir şey 

hastane başka bir şey. Milleti bunlar-
la aldattınız.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, 378 binden 
devraldıkları sağlık çalışanı sayısı-
nı 1 milyon 177 bine ulaştırdıklarını, 
hekim sayısının 2002’de 92 bin sevi-
yesindeyken bugün 174 bini geçtiğini 
belirtti.
Sağlıktaki kalitenin önemli göster-
gelerinden olan ambulans başına 
düşen nüfus sayısını 107 binlerden 
14 binlere indirdiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, “İlkini 2017 yı-
lında Yozgat’ta açtığımız şehir has-
tanelerimizin sayısını 17’ye, toplam 
yatak kapasitesini de 22 bin 600’e 
yükselttik. Halen 9 şehir hastanemi-
zin inşası, 3’ünün ihale süreci, 3’ünün 
de proje çalışmaları devam ediyor. 
Bunlar da tamamlandığında, top-
lamda 43 bin 158 yatak kapasiteli 32 
şehir hastanesini ülkemize kazandır-
mış olacağız.” diye konuştu.
Bangladeş’te bir sahra hastanesinin 
yandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Hemen talimatı verdik, Bangla-
deş’teki sahra hastanesini biz süratle 
yapıyoruz fakat bunların yanında cid-
di sayıda da konutlar yanmış, İçişleri 
Bakanımız AFAD’la takibini yapmak 
suretiyle AFAD bu konutları da ya-
pacak ve Bangladeşli kardeşlerimize 
inşallah bunları da kazandırmış ola-
cağız. Bay Kemal, bunlar Erdoğan’ın 
reklamı değil, Türkiye’nin ve Türk mil-
letinin tanımıdır.” dedi.

Sosyal hizmetler
Cumhurbaşkanımız, son 18 yılda ih-
tiyaç sahibi vatandaşlara 411 milyar 
lirayı aşan tutarda yardım yaptık-
larını, engelli aylığını 2002 yılındaki 
ortalama 24 lira seviyesinden 2021 
Ocak itibarıyla ortalama 914 liraya 
çıkardıklarını söyledi.
Kamudaki engelli istihdamının 2002 
yılında sadece 5 bin 777 iken, bugün 
58 binin üzerinde olduğunu dile ge-
tiren Cumhurbaşkanımız, “Yaşlılık 
maaşını, 2002 yılında aylık 24 liradan 

aldık, 2021 Ocak ayı itibarıyla 763 
liraya yükselttik. Net asgari ücret 
2002 yılında 184 lirayken, bu yılbaşı 
itibariyle 2 bin 825 lira olarak uygula-
nıyor.” diye konuştu.

Adalet
En çok hassasiyet gösterdikleri alan-
lardan birinin adalet olduğunu vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, “Hâkim, 
savcı ve diğer personel sayısını yüz-
de 176 oranında artırarak, yargının 
insan kaynağı kapasitesini güçlendir-
dik. İktidara geldiğimizde 9 bin 349 
olan hakim-savcı sayısı, FETÖ’cü 
hainlerin yol açtığı tahribata rağmen 
bugün 21 bin 651’e ulaştı.” dedi.
İstinaf uygulamasını başlattıkları-
nı, 15 bölge adliye mahkemesi ve 8 
bölge idare mahkemesini devreye 
almak suretiyle temyizdeki yığılma-
ların önüne geçtiklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız, şöyle devam etti:
“Yargının, hukuku daha etkin ve sade 
şekilde işletebilmesi amacıyla temel 
kanunların pek çoğunu baştan sona 
yeniledik. Tabi bütün bunlarla kalma-
dık fiziki imkânları da geliştirdik. İller-
de yaptığımız adalet sarayları, bütün 
bunların yanında Ankara’mızda Da-
nıştay, bunu yaptık. Anayasa Mahke-
mesi binasını en güzel anlamda yap-
tık ve şu anda muhteşem bir Yargıtay 
binasını inşa ediyoruz ki evvelallah 
dünyada Yargıtay binamızın benze-
ri yok. Derdimiz ne? O merdiven altı 
adalet dağıtımı vardı ya bir zamanlar, 
artık bunlar yok. Şimdi bütün güzel 
imkânlarla yargıcımız, savcımız hep-
si bu çalışmalarını yürütecekler. Bu 
yıl Yargıtay adli yılını yeni binasında 
inşallah açmış olacak.”
İnşa ettikleri 274 adalet hizmet bina-
sıyla hem yargı mensuplarına hem 
de vatandaşlara en iyi fiziki şartları 
sağlamanın gayreti içinde oldukla-
rını ifade eden Cumhurbaşkanımız, 
“Adalet arayışının insanlığın bitme-
yecek yolculuğu olduğu anlayışıyla, 
reform gündemimizden hiç ayrılma-

hip çıktığı gibi Anadolu’nun bütün 
renklerinin ortak zaferidir. Sultan Al-
parslan’ın, kefen niyetine giydiği be-
yaz kaftanı, kalpten kalbe, elden ele 
hiç yere düşmeden, lekelenmeden 
bugüne kadar gelmiştir. Sınırlarımızı 
koruyan askerlerimiz de güvenliğimi-
zi sağlayan polisimiz ve jandarma-
mız da üretimiyle ve emeğiyle ülke-
mize katkı sağlayan her bir insanımız 
da Sultan Alparslan’ın manevi kafta-
nının birer muhafızıdır.”
Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın İz-
nik’te kurduğu, daha sonra başkenti 
Konya’ya taşınan Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin, Türk milletinin bu coğraf-
yadaki ilk kalıcı mührü olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Osman 
Gazi’nin Söğüt’te diktiği Osmanlı 
çınarı, tam 6 asır boyunca Avrupa, 
Asya ve Afrika kıtalarında medeni-
yetimizin merhamet, adalet ve refah 
bayrağını dalgalandırmıştır. Sultan 
Fatih’in İstanbul’u fethiyle, Osman-
lı’nın dünya tarihinin en büyük devlet-
lerinden biri olma vasfı tartışmasız 
bir şekilde tescillenmiştir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından tarihe gömül-
mek istenen milletin, İstiklal Harbi’ni 
başarıya ulaştırıp yeni devleti Türkiye 

Cumhuriyeti’ni kurarak, bir kez daha 
ayağa kalktığını belirterek, şunları 
söyledi:
“Şairin, ‘Gömelim gel seni tarihe de-
sem sığmazsın’ diyerek tarif ettiği bu 
büyük şahlanışın ardından da ülke 
ve millet olarak bizi rüyalarımızdan 
uzak tutmak için her yolu deneme-
ye devam ettiler. Türkiye ne zaman 
demokrasi ve kalkınma hamlesine 
girişse, karşısına içeriden ve dışarı-
dan nice engeller çıkartıldı. Rahmetli 
Menderes’in ve rahmetli Özal’ın ça-
balarıyla, rahmetli Erbakan ve rah-
metli Türkeş’in dirayetli duruşlarıyla 
elde edilen kazanımlar, bizi ancak 
2000’lerin başına kadar getirmeye 
yetebildi.”
AK Parti’nin, milletin tarih ve medeni-
yet iddiasının temsilcisi olarak iktida-
ra geldiğinde, karşısında her şeyiyle 
tel tel dökülen bir ülke olduğunu ifa-
de eden Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Demokrasimiz yaralıydı, kalkınma-
mız eksikti, huzurumuz kaçıktı ama 
hamdolsun inancımız ve umudu-
muz dipdiriydi. AK Parti, millî ira-
denin üstünlüğünü tam manasıyla 
tesis ederek Türkiye’de demokrasiyi 
güçlendirdi. AK Parti, 81 vilayetimi-

zin tamamını, eğitimden sağlığa, 
ulaşımdan enerjiye, sanayiden spora 
her alanda yaptığı yatırımlarla kalkın-
dırdı. AK Parti, polemik ve kavga si-
yasetinin yerine eser ve hizmet siya-
setini getirerek, asırlık kayıplarımızın 
sebebi olan zihniyeti değiştirdi. AK 
Parti, kesintisiz reformlarıyla ülkemi-
zin muasır medeniyetler seviyesinin 
üzerine çıkma mücadelesini adım 
adım ileriye taşıdı.”
Bu tarihi dönüşümü en güzel ra-
kamların anlattığını söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, bu sırada tribündeki 
gençlerin açtığı pankartı işaret ede-
rek, “Gençler, şimdi siz bana rakam-
larla bir tablo çizdiniz, ben de hükü-
metlerimiz döneminde yaptığımız 
icraatları en özet haliyle hatırlatmak 
istiyorum.” dedi.

Eğitim
Önce “eğitim” dediklerini ve bütçede 
önceliği her zaman bu alana ver-
diklerini anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “Millî eğitim bütçesini 2002’de 
7,5 milyar lira seviyesinden aldık ve 
2021 yılı itibarıyla 147 milyar liraya 
çıkardık. Nereden nereye. Yükseköğ-
renim bütçemizi ilave ettiğimizde 
bu rakam 212 milyar liraya ulaşıyor.” 
diye konuştu.
Resmî ve özel dahil olmak üzere bü-
tün okulların sayısını 50 bin 877’den 
87 bin 678’e, derslik sayısını ise 343 
binden 600 bine yükselttiklerine işa-
ret eden Cumhurbaşkanımız, yıllarca 
vatandaşın üzerinde yük olan okul 
kitaplarını, her seviyede ücretsiz 
olarak çocukların sıralarının üzerine 
koyduklarını hatırlattı.
Bugüne kadar toplam 693 bin öğ-
retmenin atamasını gerçekleştirdik-
lerini, eğitimi 4+4+4 şeklinde kade-
melendirerek zorunlu eğitimi 12 yıla 
yükselttiklerini belirten Cumhurbaş-
kanımız, üniversite sayısını 76’dan 
207’ye, üniversite öğrencisi sayısını 
ise 1,5 milyondan 8 milyonun üzerine 
çıkardıklarını söyledi.



Gündem Gündem

Nisan 2021___ 2120 ___ Nisan 2021

dık. Son olarak da, geçtiğimiz hafta-
larda İnsan Hakları Eylem Planımızı 
milletimizin takdirine sunduk. Ayrıca, 
milletimizi yeni ve sivil anayasayla 
buluşturmak için çalışmaya başla-
dık.” değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik
Millete söz verdikleri şekilde güvenli-
ğin önceliklerinin daima en başında 
yer aldığını söyleyen Cumhurbaşka-
nımız, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Askerlerimiz sınırlarımızda, emniyet 
teşkilatımız şehirlerimizde, jandar-
mamız kırsalda, sahil güvenliğimiz 
kıyılarımızda, istihbaratımız her 
yerde milletimizin huzuru için gece 
gündüz görev yapıyor. Bu arada PKK 
başta olmak üzere bütün terör örgüt-
lerini hezimete uğratarak, ülkemiz 
sınırları içinde eylem yapamaz hale 
getirdik. Gabar’da, Cudi’de, Tendü-
rek’te, Bestler Dereler’de hamdolsun 
askerimiz, jandarmamız, polisimiz, 
güvenlik güçlerimiz yaptıkları müca-
deleyle, verdikleri o yiğit mücadeley-
le bugüne kadar görmedikleri hesabı 
ödediler ödüyorlar ve ödeyecekler.”
Milletin doğrudan günlük hayatına 
dokunan hizmetler veren mahalli 
idareleri, mevzuatından kaynakları-
na kadar her alanda güçlendirdikle-
rini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Muhtarlarımızın vatandaşlarımıza 
daha etkin hizmet verebilmelerini 
sağlayacak mekanizmaları kurarken, 
muhtarlarımızın özlük haklarında en 
çok iyileştirmeyi biz yaptık. Ama Bay 
Kemal ne diyor? ‘Onlara şimdi biz bi-
rer de özel kalem atayacağız’, gayet 
anlamlı bir şey, hayırlı olsun. Eğer 
gelirsen o atamaları da yaparsın. Biz 
silahından kendilerine verilecek her 
türlü desteğe kadar muhtarlarımıza 
bu destekleri zaten verdik, veriyoruz.” 
diye konuştu.

Ulaştırma
Ulaştırmada, son 19 yılda 932 milyar 
lira tutarında yatırım yaparak Türki-

ye’nin altyapısını baştan sona yenile-
diklerini ve geliştirdiklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, kara yollarında 
6 bin 101 kilometreden devraldıkla-
rı bölünmüş yol mesafesini 28 bin 
200 kilometreye, 1710 kilometreden 
devraldıkları otoyol uzunluğunu 3 
bin 523 kilometreye yükselttiklerini 
belirtti.
Kara yolu tünel sayısını 83’ten 438’e, 
kara yolu tünel uzunluğunu 50 kilo-
metreden 595 kilometreye, köprü ve 
viyadük uzunluğunu 311 kilometre-
den 701 kilometreye çıkardıklarını 
söyleyen Cumhurbaşkanımız, “Os-
man Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan 
Selim Köprüsü, Nissibi Köprüsü, 
Avrasya Tüneli, Marmaray, Ilgaz 15 
Temmuz İstiklal Tüneli, Erkenek, 
Cankurtaran, Sabuncubeli, Ovit Tü-
nelleri gurur abidesi projelerimiz ola-
rak gönlümüze yerleşmiştir.” dedi.
İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, Kuzey 
Marmara Otoyolu, Menemen-Alia-
ğa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde 
Otoyolunu da ağlarına kattıklarını 
belirten Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
“Çanakkale 1915 Köprüsünün de 
içinde yer aldığı Kınalı-Tekirdağ-Ça-
nakkale-Savaştepe Otoyolu ile Anka-
ra-İzmir Otoyolunun inşası sürüyor. 
Demiryollarında, toplam 1213 kilo-
metre uzunluğunda hızlı tren ağı inşa 
ettik. Ülkemizin 11 bin 590 kilometre 
uzunluğundaki mevcut demiryolu 
ağını adeta sıfırdan inşa etmişçesine 
baştan sona yeniledik. İzmir’e İzban’ı, 
Ankara’ya Başkentray’ı, İstanbul’a 
Gebze-Halkalı Banliyosunu ve çeşitli 
şehirlerimizde pek çok metro hatları-
nı ülkemize kazandırdık.”
Havayollarında önemli adımlar at-
tıklarını ve 26’dan devraldıkları ha-
valimanı sayısını 30 ilaveyle 56’ya 
çıkardıklarını dile getiren Cumhur-
başkanımız, “İstanbul Havalimanının 
yıllık 90 milyon yolcu kapasiteli ilk 
etabını devreye aldık. Yurt dışı uçuş 
noktamızı 60’dan 329’a, uçulan ülke 

sayısını 50’den 126’ya yükselttik. Sal-
gın sebebiyle durgunluğa girmiş olsa 
da Türkiye geleceğin en büyük hava 
yolu ulaşım altyapısına sahip ülkesi 
olarak dünyada ilk sıralarda yer ala-
caktır.” şeklinde konuştu.
Denizcilikte, tersane sayısının 37’den 
83’e, yat bağlama kapasitesinin 8 bin 
500’den 18 bin 545’e çıktığını anla-
tan Cumhurbaşkanımız, “Filyos Li-
manının, Rize İyidere Limanının, Ha-
liç, Tekirdağ, Datça Yat limanlarının 
yapımları sürüyor. İletişimde, 2002 
yılında 3 bin olan geniş bant abone 
sayısı 85 milyona ve 23 milyon civa-
rında olan mobil telefon abone sayısı 
84 milyona yükseldi. Bugün 54 mil-
yona yaklaşan elektronik devlet kul-
lanıcı sayısıyla, bu alanda dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasına girdik.” 
diye konuştu.

Çevre ve şehircilik
8 yıl önce 145 olan atık su arıtma 
tesisi sayısının 1170’i, yüzde 35 olan 
atık su arıtma hizmeti verilen bele-
diye nüfusu oranının da yüzde 89’u 
bulduğunu belirten Cumhurbaşka-
nımız, “TOKİ kanalıyla ürettiğimiz ko-
nut sayısı, hedefimiz olan 1 milyon 
adete ulaştı. Toplam 35 millet bahçe-
sini hizmete aldık, 22 millet bahçemi-
zi açılışa hazır hale getirdik. Halen 9 
millet bahçesi bitme aşamasınday-
ken, 48 millet bahçesinin yapımı ve 
33’ünün ihalesi sürüyor.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, tarımda, 2002 
yılında 37 milyar lirayı bulmayan Ta-
rımsal Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın, 
geçen yıl 333 milyar lirayı geride bı-
raktığını belirtti.

Tarım ve gıda ürünleri ihracatının 20 
milyar lirayı geçtiğini aktaran Cum-
hurbaşkanımız, çiftçilere bugüne 
kadar ödenen tarımsal desteklerin 
toplamının 160 milyar liraya yaklaş-
tığını kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, sadece bu yıl 
yapılacak tarımsal destekleme öde-

melerinin tutarının 24 milyar lira ol-
duğunu dile getirerek, “Türkiye’nin, 
iklim şartları sebebiyle üretimi sınırlı 
olan birkaç ürün dışında, tarımda 
dışa bağımlılığı kesinlikle söz konusu 
değildir. Geçtiğimiz 19 yılda, tarla ve 
sebze üretimimiz yüzde 20, meyve 
üretimimiz yüzde 67, süt ve et üre-
timimiz 2 katına yakın artış göster-
miştir.” diye konuştu.
Türkiye’de orman varlığını yaklaşık 
21 milyon hektardan 23 milyon hek-
tara, 175 olan korunan alan sayısını 
616’ya, 16 olan tabiat parkı sayısı-
nı ise 250’ye çıkardıklarını belirten 
Cumhurbaşkanımız, barajların sa-

yısını 276’dan 600 ilaveyle 876’ya, 
içme suyu tesislerinin sayısını 84’ten 
262 ilaveyle 346’ya, sulama tesisleri-
nin sayısını ise 1764’ten 1457 ilavey-
le 3 bin 221’e ulaştırdıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanımız, makroekono-
mide satın alma gücü paritesine 
göre millî gelirde Türkiye’yi dünyada 
17’nci sıradan 13’üncü sıraya yük-
selttiklerini söyledi.

“Salgına rağmen geçtiğimiz yıl 
yüzde 1,8 büyümeyle G20’de ikinci 
sırada yer aldık”
“Dünyayı kasıp kavuran salgına rağ-
men geçtiğimiz yıl yüzde 1,8 büyü-

meyle, G20 ülkeleri arasında ikinci 
sırada yer aldık.” diyen Cumhurbaş-
kanımız, şunları kaydetti:
“Göreve geldiğimizde vergi gelirle-
rinin yüzde 86’sını bulan faiz öde-
melerini, geçtiğimiz yıl yüzde 16’ya 
gerilettik. Avrupa ülkelerinde yüz-
de 97’ler, gelişmiş ülkelerde yüzde 
130’lar civarında olan borç stokunun 
millî gelire oranını yüzde 42,6 seviye-
sinde tutmayı başardık. İhracatımızı 
36 milyar dolardan aldık 170 milyar 
dolar bandına kadar çıkardık. Her 
ay yeni ihracat rekorları kırarak, bu 
yolda yürümeyi sürdürüyoruz. Son 
birkaç gündür piyasalarda yaşanan 
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dalgalanmalar, Türkiye ekonomisinin 
temellerini, gerçek dinamiklerini, ta-
şıdığı potansiyeli ve yarınını kesinlik-
le yansıtmıyor. Türk sanayisi, salgın 
dönemindeki performansıyla diren-
cini ve gücünü bir kez daha ortaya 
koymuştur. Kamu maliyesi ve finans 
sektöründeki göstergeler, gelişmiş 
ve gelişmekte olan pek çok ülkeye 
göre daha sağlam bir yapıya sahip 
olduğumuza işaret ediyor.”
Bir süre önce açıkladıkları ekonomi-
deki reform programının politikaları-
nı ve takvimini dün akşam itibarıyla 
ilan ettiklerini anımsatan Cumhur-
başkanımız, “Şimdi artık vakit, daha 
çok çalışma, üretme, gaza basma, 
hedeflerimize yürüme vaktidir.” dedi.
“Vatandaşlarımdan evlerindeki döviz 
ve altını ekonomi ve üretime kazan-
dırmalarını istiyorum”
İktisadi temeli olmayan hareketlere 
karşı ülkesinin yanında yer alarak, 
güven ve istikrar mesajına sahip 
çıktıkları için milletin bütün fertlerine 
teşekkür eden Cumhurbaşkanımız, 
şöyle konuştu:
“Sadece kendilerini güvende hisset-
mek amacı ile evlerinde döviz ve al-
tın tutan vatandaşlarıma buradan bir 
çağrıda bulunuyorum. Bu vatandaş-
larımdan, millî servetimiz olan evle-

rindeki döviz ve altını, çeşitli finans 
araçlarına yatırarak, ekonomiye ve 
üretime kazandırmalarını istiyorum. 
Finans kuruluşları, özellikle de katı-
lım finans şirketleri, bu altın ve döviz-
ler için müşterilerine, onları memnun 
edecek getiri sağlayabilecek alter-
natifler sunuyor. İş insanlarımıza 
da, 30 Haziran’a kadar devam eden 
Varlık Barışı’ndan yararlanarak, yurt 
dışındaki kaynaklarını ülkemize geti-
rebileceklerini tekrar hatırlatıyorum. 
Herhangi bir endişeye gerek yok. Ke-
sinlikle biz, kendilerinin bu noktada 
garantisiyiz. Ülkemize yatırım yapan 
uluslararası yatırımcılara ise, Türki-
ye’nin gücüne ve potansiyeline gü-
venmeleri çağrısında bulunuyorum. 
Esasen, bu çağrının somut göster-
geleri de vardır. Geçen yıl ülkemiz-
de yeni açılan iş yeri sayısı 103 bine 
yaklaşırken, kapanan sayısı 16 binin 
altında kaldı.”
Cumhurbaşkanımız, iş yapma kolay-
lığı endeksinde 2002 yılında 175 ülke 
arasında 84’üncü sırada olan Türki-
ye’nin, geçen yıl 190 ülke arasında 
33’üncü sıraya yükseldiğine dikkati 
çekti.

“Şoka dayanıklılığı ispatladık”
Türkiye’de 2010-2020 arasında kuru-

lan 75 bin 699 uluslararası sermayeli 
şirketten, toplam sermayesi 39 mil-
yar lirayı bulan 11 binden fazlasının 
salgına rağmen geçen yıl faaliyete 
başladığını belirten Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle konuştu:
“Şimdi buradan soruyorum, hangi 
uluslararası yatırımcı geleceğine 
güvenmediği bir ülkeye gelip şirket 
kurar ve o ülkenin vatandaşlarıyla iş 
ortaklığı yapar? Aynı şekilde, ülke-
mizde dünyanın hemen her devletin-
den 200 bin uluslararası öğrenci eği-
tim görüyor. Soruyorum, hangi ana, 
baba evladını geleceğine güvenme-
diği, huzurundan ve güvenliğinden 
emin olmadığı bir ülkeye 4-5 yıllığına 
eğitime gönderir? Siz, içeride birileri-
nin ‘battık, bittik, yıkıldık, öldük’ diye 
terane tutturduğuna, kendi ülkelerini 
kötüleme yarışına girdiklerine bak-
mayın. Bunlar kendi ülkelerinin ve 
milletinin felaketinden iktidar devşir-
me hevesinde olan, gözlerini kin ve 
nefret bürümüş, kifayetsiz muhteris-
lerdir. Türkiye gücünü, ekonomisinin 
sağlam altyapısından, üretiminden, 
yetişmiş insan kaynağından, girişim-
cilerinden, ihracatçılarından, velhasıl 
reel ekonomisinden alan bir ülkedir. 
Dinamik iktisadi yapımızla, mali di-
siplinimizle, serbest piyasaya ekono-
misine bağlılığımızla, her türlü şoka 
dayanıklı olduğumuzu defalarca is-
patladık.”
Cumhurbaşkanımız, gelecek dönem 
Türk ekonomisini yatırım, üretim, is-
tihdam ve ihracat temelinde büyüte-
rek, çok daha iyi yerlere getirecekle-
rini söyledi.

“Mevcudiyetimizi artırmaya devam 
ediyoruz”
Dış politikada, Türkiye’nin elindeki 
araçları hem güçlendirdiklerini hem 
de çeşitlendirdiklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız, Türkiye’nin daha 
önce sınırlı varlığı olduğu Afrika, 
Asya ve Latin Amerika gibi bölgelere 
yönelik açılım politikaları uyguladık-

larını hatırlattı.
Böylece 2002 yılında 163 olan dış 
temsilcilik sayısını 251’e yükselttikle-
rini dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Dünyanın en yaygın dış misyon 
ağına sahip 5 ülkesi arasında yer 
alıyoruz. Bayrağımızın dalgalanma-
dığı hiçbir yer bırakmamak hede-
fiyle dünyanın dört bir köşesinde 
mevcudiyetimizi artırmaya devam 
ediyoruz. Ülkemizin millî menfaat-
lerine saygı gösteren hiçbir ülkeyle 
çözülemeyecek sorunumuz olma-
dığına inanıyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde dostlarımızın sayısını artırıp 
husumetleri gidererek bölgemizi bir 
huzur adasına çevirmekte kararlıyız. 
Esasen, bugüne kadar attığımız bü-
tün adımlar da aynı amaca matuftur. 
Suriye’de, bütün dünya mazlumlara 
sırtını dönerken, biz sınırlarımızı ve 
kalbimizi açtık. Rejimin zulmü ya-
nında, DEAŞ’tan PKK-YPG’ye kadar 
pek çok terör örgütünün acıya ve 
kana buladığı bu kadim topraklara 
barışı ve istikrarı getirmek için bütün 
imkanlarımızı kullandık. Sınır ötesi 
harekatlarımızla milyonlarca masu-
mun rejim veya terör örgütleri tara-
fından katledilmesinin önüne geçtik. 
Ülkenin siyasî birliğinin ve toprak bü-
tünlüğünün sağlanması konusunda 
yürütülen çabalara samimi ve yapıcı 
destek verdik.”
Cumhurbaşkanımız, Suriye gerçek 
anlamda Suriyelerin yönettiği bir 
yer haline gelene kadar bu gayret-
leri sürdüreceklerini, Suriye halkının 
yanında olmaya devam edeceklerini 
vurguladı.

“Tezgâhları birer birer bozduk”
Bir başka önemli dış politika açılı-
mının, Libya’daki meşru hükümetle 
yapılan deniz yetki alanlarına ilişkin 
anlaşma olduğunu belirten Cumhur-
başkanımız, “Bu anlaşmayla, hem 
Türkiye’nin hem de Libya halkının 
Akdeniz’deki doğal kaynaklar üze-

rinde var olan haklarını garanti altına 
aldık. Ülkemizi ve Libya’yı, Akdeniz’de 
dışlamak için kurulan tezgâhları birer 
birer bozduk. Libya’nın meşru hükü-
metine verdiğimiz destekle, bu ülkey-
le ilgili emelleri olan kötü niyetli çev-
relerin heveslerini de kursaklarında 
bıraktık.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
sağladığı destek sayesinde bugün 
Libya’nın yeniden geleceğine umut-
la bakabildiğine, demokratik süreç-
leri yürütebildiğine işaret ederek, 
gelecek dönemde de Libya halkının 
yanında yer almayı sürdüreceklerini 
vurguladı.
Yaklaşık 30 yıl önce, Dağlık Kara-
bağ’ın ve Azerbaycan topraklarının 
beşte birinin işgaliyle yaşanan katli-
amların, kardeş Azerbaycan ile Tür-
kiye’nin de yüreğini dağladığını ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, şöyle de-
vam etti:
“Minsk üçlüsü adı altında bu krizi 
çözmeyi üstlenenler, 30 yıl boyunca 
meseleyi daha da karmaşık hale ge-
tirmekten başka hiçbir şey yapma-
dılar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu 
süreçte hep, krizin diyalog ve anlaş-
ma yoluyla çözümü yönünde çaba 
harcadılar. Buna rağmen Ermenis-
tan tarafı saldırılarına ara ara devam 
etmiş, diyalog kanallarını tıkayan 
taraf olmuştur. Geçtiğimiz yılın son 
aylarında Ermenistan ordusu yeni-
den saldırıya geçince, Türkiye olarak 
bütün imkânlarımızla Azerbaycanlı 
kardeşlerimizin yanında yer aldık. 
Türkiye’nin desteği ve Azerbaycan 
ordusunun kahramanlığı sayesinde 
verilen destansı bir mücadeleyle, 
hamdolsun bu kirli işgal sona erdi. 
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini 
daha da güçlendiren bu sürecin, varı-
lan anlaşmaya uygun şekilde netice-
lenmesi için takipte kalacağız.”

“Yerli otomobilin fabrika inşası sü-
rüyor”
“ABD’den Rusya’ya, Avrupa Birliği’n-

den Arap coğrafyasına kadar bütün 
ülkelerle ilişkileri, Türkiye’nin menfa-
atleri ve milletimizin beklentileri doğ-
rultusunda şekillendirmeyi sürdü-
receğiz.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde 
yer alan bir ülke olarak, bizim ne do-
ğuya ne de batıya sırtımızı dönme 
lüksümüz yoktur. Birbiriyle rekabet, 
hatta gerilim halinde olan ülkeler-
le aynı anda dengeli, tutarlı ve uzun 
vadeli iş birlikleri geliştirmenin kolay 
olmadığını elbette biliyoruz. Ancak 
Türkiye, hem coğrafi konumu hem 
ekonomik çıkarları hem de kuşatıcı 
dış politika vizyonuyla, bunu başara-
cak güce ve dirayete sahiptir.”
Sanayi ve teknolojide, 2002 yılında 
Türkiye’de 192 Organize Sanayi Böl-
gesi varken, bunu 133 ilaveyle 325’e 
yükselttiklerini aktaran Cumhurbaş-
kanımız, ayrıca, 22 endüstri bölgesi, 
79 teknopark, 1242 Ar-Ge Merkezi, 
364 tasarım merkezi kurduklarını 
dile getirdi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye Uzay 
Ajansını faaliyete geçirmek ve Millî 
Uzay Programını kamuoyuyla pay-
laşmak suretiyle, bu alanda da iddi-
ayı ortaya koyduklarını anımsatarak, 
“Yerli otomobilimizin fabrikasının 
inşası sürüyor, inşallah 2022’nin so-
nunda milletimizin hizmetine sunula-
cak.” dedi

“Dizi ve filmlerimiz, kültür elçileri-
miz haline geldi”
Cumhurbaşkanımız, savunma sana-
yinde, 2002 yılında sadece 62 savun-
ma projesi yürütülürken, bugün bu 
sayının 750 olduğuna dikkati çeke-
rek, “Savunma sanayi projelerimizin 
bütçesi de 5,5 milyar dolardan, ihale 
sürecindekilerle birlikte 75 milyar do-
larlık bir hacme ulaştı. Aynı şekilde 
savunma ve havacılık ihracatımız da 
248 milyon dolardan 3 milyar doların 
üzerine çıktı.” şeklinde konuştu.
Enerjide, toplam kurulu gücü 31 bin 
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846 megavattan 96 bin 271 mega-
vata yükselttiklerini belirten Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“TANAP ve TürkAkım gibi ülkemizi 
bölgesel enerji merkezi haline geti-
recek projeleri tamamladık. Karade-
niz’deki Sakarya Havzasında Tuna-1 
kuyusunda 405 milyar metreküp do-
ğal gaz rezervi keşfettik. Bu rezervi 
milletimizin hizmetine sunmak için 
çalışmalarımız sürüyor. Türkiye’yi 
nükleer güçle elektrik üreten sayılı 
ülkelerden biri yapacak Akkuyu Nük-
leer Santrali’mizin inşası Rusya ile 
devam ediyor, inşallah ilk reaktör de 
2023’te üretim başlıyor.”
Kültürde, dünya mirası listesinde 
olan varlık ve alanların sayısını 9’dan 
18’e, kültür merkezlerinin sayısını 
42’den 118’e, yurt dışından getiri-
len eser sayısını ise 2 bin 525’den 4 
bin 854’e çıkardıkları bilgisini veren 
Cumhurbaşkanımız, “Dizi ve filmleri-
miz, dünyadaki en önemli kültür elçi-
lerimiz haline geldi. Bugün 152 farklı 
ülkede 600 milyon kişi Türk dizilerini 
ve filmlerini izliyor.” dedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü kanalıyla 
restore ettikleri ecdat yadigarı eser-
lerin toplamının 5 bin 450’ye ulaş-
tığını bildiren Cumhurbaşkanımız, 
“TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdı-
şı Türkler ve Akraba Toplulukları gibi 
kurumlarımız vasıtasıyla bütün dün-
yaya açıldık.” diye konuştu.
Türkiye’ye gelen turist sayısı 2002 
yılında 13 milyon iken bu rakamı 52 
milyona, turizm gelirlerini de 35 mil-
yar dolara kadar çıkardıklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Salgın 
sebebiyle geçtiğimiz yılı 16 milyon 
turist ve 12,4 milyar dolar turizm geli-
riyle kapatmış olsak da inşallah önü-
müzdeki dönemde 75 milyon turist 
hedefimize doğru ilerlemeyi sürdüre-
ceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, her başlığı bir-
kaç cümleye sığdırmalarına rağmen, 
19 yılda ülkeye kazandırdıkları hiz-
metleri saymakla bitiremediklerini 

belirtti. Henüz burada hiç sözünü et-
medikleri yüzlerce, binlerce başlıkta 
her biri diğerinden göz kamaştırıcı 
eser ve hizmet icmalleri, dökümleri 
ve rakamlarının bulunduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanımız, “İşte bun-
lardan bir tanesi Ankara Opera Bina-
sı, yaptık, hizmete açtık. Yine kongre 
merkezindeki binamız. Şimdi İstan-
bul’da eski adıyla AKM, bitmek üze-
re. Onu da inşallah bu yıl 29 Ekim’de, 
gerçekten Türkiye’de bir numara 
diyebileceğimiz bir opera binasını 
da Taksim Meydanı’nda açıyoruz. 
Bunların yanında kültür noktasından 
birçok eser de açılıyor.” diye konuştu.

“Gündemimizde, teröriste terörist 
diyemeyenlerin riyakarlıkları var”
Gündemlerinde gerek 2023 hedef-
leri içinde yer alan gerekse gelişen 
ve değişen ülke ve dünya şartlarına 
göre sürekli ürettikleri yeni program-
lar, projeler ve hazırlıkların olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
gündemlerinde yeni ve sivil anayasa 
çalışmalarının çerçevesini oluştura-
cak ilkelerin olduğunu bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, gündemlerin-
de, hukuk ve ekonomi reformlarının 
uygulama programlarının bulundu-
ğunu belirterek sözlerini şöyle sür-
dürdü:
“Gündemimizde, aile-eğitim-kültür 
merkezli yeni millî uyanış ve yükse-
liş ahdimiz var. Gündemimizde, dış 
politikada, ülkemizin hak ve menfa-
atlerinden taviz vermeden, diyalog 
ve huzur odaklı siyasî duruşumuzun 
temel parametreleri var. Gündemi-
mizde, salgın sonrası yeniden şekil-
lenecek dünyaya ve ülkemizin orada 
alacağı konuma dair değerlendirme-
lerimiz var. Gündemimizde, ülkemi-
zin önüne kurulan tuzakları birer birer 
aşarken, demokrasiden güvenliğe, 
ekonomiden kalkınmaya kadar bizi 
hedeflerimize ulaştıracak yol harita-
larımız var. Gündemimizde, teröriste 
terörist diyemeyenlerin riyakarlıkları 

var. Gündemimizde, kadınlarımızın 
haklarını korumayı vicdanlarda değil, 
kağıtlarda arayanlara söyleyecekleri-
miz var. Gündemimize, kadınlarımızı 
dağa göndermek suretiyle arkasın-
dan da sahip çıktığını söyleyen na-
mertler var. Diyarbakır’da ağlayan 
annelerin, yavrularıyla ilgili bir çift laf 
edemeyenlere söyleyecek çok sözle-
rimiz var.”
Türkiye’ye karşı sergilenen çifte 
standartları hak ve özgürlük dayat-
ması diye göstermeye çalışanların 
zavallılıklarının da gündemlerinde 
olduğuna dikkati çeken Cumhurbaş-
kanımız, bütün taahhütleri yerine ge-
tirdikleri veya getirme sözü verdikleri 
halde, Türkiye’ye ısrarla sırtını dönen-
lerin sinsiliklerinin gündemlerinde 
yer aldığını söyledi. Cumhurbaşka-
nımız, “Gündemimizde, sırf ülkemizi 
hedef aldıkları için PKK’dan FETÖ’ye 
ve hatta DEAŞ’a kadar terör örgütle-
riyle iş tutanların acizlikleri var. Gün-
demimizde, son dönemde kesintisiz 
bir şekilde uğradığımız saldırılar ve 
bunların üzerine gelen salgın yükü 
sebebiyle sıkıntıya düşenlere verdi-
ğimiz ve vereceğimiz destekler var.” 
diye konuştu.
Gündemlerinde ülkenin ve milletin 
bugününe ve geleceğine dair her 
meselenin olduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanımız, buradaki her 
başlığın üzerinde saatlerce konu-
şulmayı, tartışılmayı gerektirdiğini 
ifade etti. AK Parti Kongresi’nin tam 
da bunun yeri olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, ancak salgın 
şartlarında il kongreleri gibi büyük 
kongreyi de hem milletin hem de bu 
devasa salonda bir araya gelenlerin 
sağlığını düşünerek gerçekleştirmek 
durumunda olduklarını aktardı.

“Bu anayasa, tarihi periyodu içinde 
de artık geçerliliğini kaybetmiştir”
Cumhurbaşkanımız, bunun için bu-
gün, sadece birkaç başlık üzerinde 
kısaca duracağını, diğer hususları 

milletle bir araya gelecekleri diğer 
vesilelere bırakacaklarını söyledi. İlk 
olarak yeni ve sivil anayasa teklifiyle 
ilgili yaklaşımlarını paylaşmak iste-
diğine değinen Cumhurbaşkanımız, 
şunları söyledi:
“Türkiye’nin, neredeyse iki asrı bulan 
anayasa arayışında, milletimizin içi-
ne sinen ve dört elle sarılacağı, sa-
hipleneceği bir metne kavuşamadık. 
Anayasa çalışmalarımızın tamamı, 
olağanüstü dönemlerde, olağanüstü 
şartların dayatmasıyla ve olağanüs-
tü yöntemlerle yapılmıştır. Milletin 
bütün kalbiyle içinde olmadığı bu 
süreçlerde ortaya çıkan anayasa 
metinleri de daha ilk günden itibaren 
hep tartışılmalı olmuş, hep değişiklik 
talepleriyle karşı karşıya kalmıştır. 
Mevcut anayasamız, 1960 darbe-
siyle ilk şekli verilen, 1980 darbesi-
nin ardından da yeniden yoğrularak 
milletimizin önüne konan bir metin-
dir. Darbenin üzerinden silindir gibi 
geçtiği, terörden bezmiş, ekonomik 
sıkıntıların altında ezilmiş bir halka, 
silahların gölgesinde onaylatılan bu 
Anayasa, lafzı ve ruhuyla arkasındaki 
vesayetçi güçlerin eseridir.”
Cumhurbaşkanımız, iki asırlık ana-
yasa geçmişine bakıldığında aşağı 
yukarı her çeyrek asırda yeni bir ana-
yasa ile karşılaştıklarını anımsattı. 
Mevcut, 1982’de kabul edilen ana-
yasanın üzerinden 29 yılın geçtiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, “Yani 
bu anayasa, tarihi periyodu içinde 
de artık geçerliliğini kaybetmiştir. 
Üstelik bu süre zarfında, anayasanın 
neredeyse değişmeyen maddesi kal-
madığı halde, yine de ortaya ülkedeki 
herkesi kucaklayacak bir metin çık-
madı. Esasen, dünyaya baktığımızda 
da anayasaların daha sık değişiğini 
görüyoruz. Anayasaları uzun yıllar 
boyunca değişmeyen ülkeler ise bu 
istikrarı, nispeten soyut ve sade me-
tinlere sahip olmalarına borçludur. 
Türkiye’nin yeni ve sivil bir anayasayı 
özellikle tartışması hem kendi tari-

himizin hem de gelişen ve değişen 
dünya şartlarının kaçınılmaz bir ge-
reğidir. Nitekim, yeni ve sivil anayasa 
teklifimiz, fikri temeli olmadığı için 
dikkate almayı gerektirmeyen kimi 
sığ itirazlar dışında her kesimde 
olumlu yankı bulmuştur.” ifadelerini 
kullandı.

“Millet mahreçli yeni bir anayasa 
hazırlamak kolay değildir”
“Peki, biz nasıl bir yeni anayasa isti-
yoruz?” sorusunu yönelten Cumhur-
başkanımız, şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Bizim baktığımız yerden, bu soru-
nun tek bir cevabı vardır. Milletimiz 
nasıl bir anayasayla yönetilmek is-
tiyorsa biz de işte öyle bir anayasa 

istiyoruz. Dolayasıyla bu yeni ana-
yasanın ruhunda millet, yani insan 
olmalıdır. Bu yeni anayasanın merke-
zinde insanın huzuru, refahı, mutlulu-
ğu yer almalıdır. Bu yeni anayasanın 
özü, bütün değerleriyle, farklılıkla-
rıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 
milyon vatandaşımızın tamamını 
içermelidir. Bu yeni anayasanın te-
melinde, ülkemizin gücü, güvenliği, 
istikrarı, kazanımları ve elbette he-
defleri bulunmalıdır. Bu yeni anaya-
sa, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” 
diye ifade ettiğimiz kadim devlet 
anlayışımızla inşa edilmelidir. Bu 
yeni anayasa, ilhamını ihtişamlı geç-
mişimizden alan, yönü Türkiye’nin 
geleceğine dönük, toplumun birlikte 
yaşama ve geleceğini birlikte kurma 
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iradesinin ürünü, asırlık bir sözleşme, 
bir vizyon belgesi olmalıdır. Bu yeni 
anayasa, Üstat Cemil Meriç’in söyle-
diği gibi, ‘Muhteşem bir maziyi daha 
muhteşem bir istikbale bağlayan 
köprü’ kurmalıdır. Velhasıl yeni ana-
yasa, darbecilerin, vesayetin, şu veya 
bu dengenin değil, doğrudan milletin 
anayasası olmalıdır. Elbette ütopik 
veya bürokratik değil, millet mahreç-
li yeni bir anayasa hazırlamak kolay 
değildir.”

“Milletimizin gözü önünde tartış-
maya açılacaktır”
Cumhurbaşkanımız, daha önce bu 
çerçevede çeşitli girişimlerin olduğu-
nu ancak siyasî iklim yeteri kadar uy-
gun olmadığı için bu çalışmalarının 
hep yarım kaldığını vurguladı.
Buna rağmen 2011’deki anayasa tec-
rübesinin ülkeye önemli kazanımlar 
sağladığını düşündüklerini anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin bugün, yeni bir anaya-
sa için hiç olmadığı kadar hazır ol-
duğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, 
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, AK 
Parti Genel Merkezi’nde, akademi 
dünyasında, çeşitli sivil toplum kuru-
luşları nezdinde yürüyen, hepsini de 
yakından takip ettiğimiz çalışmalar 
var. Aynı şekilde diğer partilerin ve 
ilgili kuruluşların da benzer hazırlık-
ları olduğunu biliyoruz. Bunlar, önce 
ilkeler, sonra somut metinler düze-
yinde belirli bir olgunluğa geldiğinde 
bir araya getirilecek ve milletimizin 
gözü önünde tartışmaya açılacaktır. 
Bir başka ifadeyle yeni anayasa, açık 
ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak ha-
zırlanacaktır. Yeni anayasa çalışma-
larında bu safhaya önümüzdeki yılın 
ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. 
Mümkün olan en geniş mutabakatla 
ortaya çıkacak yeni anayasa metni 
de, mutlaka milletin onayına sunula-
caktır. Buradan, siyasî partiler başta 

olmak üzere, yeni anayasa konusun-
da sorumluluk üstlenecek herkese 
çağrıda bulunuyorum. Gelin, ideolo-
jik, zümrevi ve kişisel bütün bagaj-
larımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi 
bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en 
az bir asır boyunca taşıyacak lafza 
ve ruha sahip yeni bir anayasaya ka-
vuşturalım. Biz buna varız ve hazırız. 
Yeni anayasa sürecinin ülkemize ve 
milletimize şimdiden hayırlı olmasını 
temenni ediyorum.”
İnsanı insan yapanın, fıtrat itibarıyla 
da daima gelişmeye açık olan kalp 
ve akıl olduğunu söyleyen Cumhur-
başkanımız, kalbi ailenin, aklı eğiti-
min, her ikisinin birlikte de kültürü 
şekillendirdiğini dile getirdi.
“Umran dediğimiz tarihi gerçeklik, 
medeniyet dediğimiz büyük tasav-
vur ise işte bu iklimden beslenerek 
ortaya çıkar ve gelişir.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, aile değerleri za-
yıflamış veya ortadan kalkmış top-
lumların sadece medeniyetin maddi 
unsurlarıyla varlığını idame ettirme-
sinin mümkün olmadığına işaret etti.
Batı toplumunun, sahip olduğu 
maddi imkanların ve bununla ayak-
ta tuttuğu eğitim ve kültür gücünün 
büyüklüğüne rağmen aile müesse-
sesinde yaşanan çöküş sebebiyle 
ciddi bir gelecek korkusu, hatta kriz 
içinde bulunduğunun altını çizen 
Cumhurbaşkanımız, Türk milletinin 
asırlardır maruz kaldığı onca saldırı-
ya rağmen ayakta kalışının en önem-
li sırrının ise aile yapısının dayanıklılı-
ğı olduğunu belirtti.
Şartlar ne olursa olsun, birlik, bera-
berlik, dayanışma içinde olan aile 
fertlerinin, sosyal ve ekonomik her 
türlü sıkıntının üstesinden gelmeyi 
başardığına dikkati çeken Cumhur-
başkanımız, şehirleşmenin artması, 
çalışma biçimlerinin değişmesi, eği-
tim seviyesinin yükselmesi, hayat 
şartlarının karmaşık hale gelmesi 
gibi sebeplerle geniş aileden çekir-
dek aileye doğru bir geçiş yaşandı-

ğını, buna rağmen, aile müessesinin 
korunmasının başarıldığını söyledi.
Televizyon ve internetin yaygınlaş-
masıyla insanı çekirdek aileden bi-
reye doğru yönlendiren bir kültür 
ikliminin etrafı kuşatmaya başladığı-
na işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
“Gözü ve gönlü kapalı bir taklitçiliğin 
kadim medeniyet birikimimizin yerini 
alarak, kendi değerlerimiz içinde ye-
nilikçiliğin önünü kesmesi tehlikesini 
en somut olarak ailede görüyoruz. 
Öyle ki evlilik yaşları zaten 30’lara 
dayanan gençlerimiz arasında hiç 
evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Bir 
veya en fazla iki çocuklu aile yapısı 
giderek yaygınlaşıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.
Ebeveynlerin her ikisinin de çalıştığı 
ailelerde, yakında ikamet eden bir 
aile büyüğü olmadığında, çocukların 
evdeki veya kreşteki bakıcılar tarafın-
dan yetiştirildiğini aktaran Cumhur-
başkanımız, sadece ve sadece aile 
içinde kazanılabilecek değerlerin, 
ücreti mukabili alınan hizmetler yo-
luyla ikame edilemeyeceğinin açık 
olduğunu kaydetti.

“Önce aileyi sağlama alacağız”
“Okullarda ise hem eğitim hem öğ-
retim kısmında ciddi eksikler, ciddi 
boşluklar olduğunu görüyoruz. Aklı 
ve kalbi rehber edinmek yerine, sa-
dece nefis ve zeka üzerine kurulu 
bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir 
eğitim sistemi bizi, haktan, hakka-
niyetten, irfandan, hikmetten uzak-
laştırıyor. Daha açık bir ifadeyle yeni 
nesiller, binlerce yıllık varlığımızın 
teminatı olan aile ortamından, aile-
den tevarüs edilen değerlerden ve 
nihayet mektepte biçimlenen şahsi-
yetten mahrum bir şekilde yetişiyor. 
Bu tablo, bize, yatırımlarımızı kalbe 
ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre 
yapmamız gerektiğine işaret ediyor. 
Medeniyet nöbetini devralacaksak, 
işe önce buradan başlamamız ge-
rekiyor. Elbette dünyadaki teknolojik, 

siyasî, sosyal, kültürel gelişmelere 
sırtımızı dönecek kadar hakikatler-
den kopuk değiliz, asla da olamayız. 
Bizim söylediğimiz, insanı nesne 
değil, kalbi ve aklıyla özne olarak ele 
alan kadim medeniyet değerlerimizi, 
ilhamını geçmişimizden alan yenilik-
çi bir anlayışla yüceltmemiz, yükselt-
memiz gerektiğidir. Taklit eden değil 
üreten, özenen değil özenilen, hevayı 
değil fıtratı önceleyen, vakte teslim 
olan değil yönünü geleceğe dönen, 
maziden atiye köprüler kuran nesiller 
yetiştirmek için önce aileyi sağlama 
alacağız. Türkiye’nin 2053 vizyonu-
nun hamurunu, diğer her şeyin bun-
ların arkasından geldiği bilinciyle aile, 
eğitim ve kültürle yoğuracağız.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgı-
nına da değinen Cumhurbaşkanımız, 
dünyanın, salgının etkileri altında kıv-
randığı bir dönemde, Türkiye olarak 
salgın sonrasına yönelik bir ufukla 
mücadeleyi yürüttüklerini vurguladı.

“Dünya 5’ten büyüktür tespit ve ta-
lebimizi her fırsatta tekrarlıyoruz”
Yapılan tercihlerin, çocuklar için nasıl 
bir dünya hazırlanması gerektiğini de 
ortaya koyduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, “Dünya 5’ten büyük-
tür” tespit ve talebini her fırsatta tek-
rarladıklarını aktardı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
başta olmak üzere, küresel yönetim 
merkezlerindeki dengesizlikler ve 
adaletsizliklerin, beraberinde ataleti 
ve güvensizliği de getirdiğinin altını 
çizen Cumhurbaşkanımız, bu meka-
nizmaların tamamını kapsayan bir 
reformun süratle hazırlanarak, yü-
rürlüğe konulmasını teklif ettiklerini 
bildirdi.
Cumhurbaşkanımız, yeni küresel 
güvenlik sisteminin 5 daimi üyenin 
menfaati yerine, kıtaları, bölgeleri, 
inançları ve ortak çıkarları temsil 
edecek şekilde inşa edilmesi gerek-
tiğini, aksi takdirde sistemin sorun-
lara çözüm üretmesinin ve geniş 

bir meşruiyet zeminine oturmasının 
mümkün olmadığını vurguladı.

“Türkiye, gerçek anlamda güçlü bir 
devlet olduğunu göstermiştir”
Salgın sürecindeki gelişmelerin, bu 
tespitin doğruluğunu ve Türkiye’nin 
haklılığını bir kez daha teyit ettiğini 
aktaran Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Türkiye olarak Hazreti Mevlana’nın, 
‘Ümitsizliğin ardında nice ümitlerin, 
karanlığın ardında nice güneşlerin 
olduğu’ mesajıyla, elimizdeki im-
kânları bütün dünyayla paylaşarak, 
sözümüzü somut duruşa dönüştür-
dük. Temennimiz, salgın döneminde 
yaşananların küresel zafiyetlerin gi-
derilmesi konusunda bir milat haline 
gelmesidir. Güçlü devletlerin, parası 
çok olanlar değil, vatandaşına ihtiyaç 
duyduğunda en iyi hizmeti verenler 
olduğu gerçeği, salgın döneminde 
açıkça ortaya çıkmıştır. Türkiye, hü-
kümetlerimiz döneminde kurduğu-
muz sağlam altyapı ve kapasite sa-
yesinde, sağlıktan gıdaya her konuda 
sergilediği liderlikle, gerçek anlamda 
güçlü bir devlet olduğunu göstermiş-
tir. Küresel sistemin, salgın dönemin-
de elde edilen tecrübeler ışığında, 
insanlığın tamamının güvenini kaza-
nacak yeni bir toplumsal sözleşme-
ye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. 
Salgın sonrası dünyayı herkes için 
daha yaşanılabilir bir yer haline ge-
tirmek için buna mecburuz. Siyasî, 
ekonomik ve askeri alanda işaretleri 
görülmeye başlanan yeni ve yıkıcı re-
kabetler, salgının yol açtığı tahribatı 
daha ağır felaketlere dönüştürmek-
ten başka bir işe yaramayacaktır. 
Güven ve istikrarı kendisi yanında 
bütün dünya için de isteyen bir ülke 
olarak, salgın sonrasına var gücü-
müzle hazırlanıyoruz. Bugün burada 
ortaya koyduğumuz birlik, beraberlik, 
kardeşlik manzarası, işte bu kararlı-
lığın da bir ifadesidir. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun diyorum.”
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“ÜLKEMİZE DAYATILMAYA 
ÇALIŞILAN MODERN SEVRLERİ 
YIRTIP ATIYORUZ”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM Şeref Holü’nde dü-
zenlenen 100. Yılında İstiklal Marşı 
Sergisi’nin açılışına katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
layan programda konuşan Cumhur-
başkanımız, Millî Şâir Mehmed Âkif 
Ersoy’u rahmet, minnet ve özlemle 
yâd ederek “Rabbim ondan razı ol-

sun, onu cenneti ve cemaliyle mü-
şerref kılsın.” dedi.
Meclis Başkanlığı ve Çanakkale 
Valiliği ile serginin hazırlanmasın-
da emeği geçen herkese, merhum 
Âkif’in aziz hatırasına sahip çıktık-
ları için teşekkür eden Cumhurbaş-
kanımız, “Son bir asırda bu toprak-
ların yetiştirdiği büyük şahsiyetlerin 
başında, hiç şüphesiz İstiklal Marşı 

Şâirimiz Mehmed Âkif Ersoy vardır. 
İstiklal Mücadelemizin ve ilim irfan 
geleneğimizin sembollerinden olan 
Mehmed Âkif, ebedileşen eserleri, 
mücadeleci kişiliği, derin ilmi ve ör-
nek ahlakı ile aziz milletimizin gön-
lünde müstesna bir yer edinmiştir.” 
diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, Mehmed Âkif 
Ersoy’un millete, İstiklal Marşı gibi 

bir bağımsızlık beyannamesi ka-
zandırmanın yanında yaşantısı, 
duruşu, vakarı, Safahat gibi halen 
aşılamamış eseriyle gerçek bir İs-
lam münevveri olduğunu belirterek 
Mehmed Âkif’in, Türkçeyi harikula-
de kullanan, en derin düşünceleri en 
veciz ifadelerle buluşturan özel bir 
şair olduğunu dile getirdi.
“Edebiyatımızda Mehmed Âkif ka-
dar hayatı şiire, şiiri de hayata tıpkı 
bir nakkaş inceliğinde işleyen baş-
ka bir şaire rastlayamazsınız.” di-
yen Cumhurbaşkanımız, Mehmed 
Âkif’in, inandığı gibi yaşayan, yaşa-
dığı gibi yazan, gerektiğinde de bun-
ların bedelini ödemekten çekinme-
yen bir doğruluk timsali olduğunu 
ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Birinci Cihan 
Harbi’nde Teşkilatı Mahsusa gö-
revlisi olarak Berlin’den Balkanlara, 
Şam’dan Lübnan’a coğrafyanın dört 
bir yanında İttihad-ı İslam’ın san-

caktarlığını yapan Âkif’in, aynı za-
manda bir direniş önderi olduğuna 
işaret etti.

“İstiklal Marşı aidiyetimizin, istik-
lal ve istikbal anlayışımızın remzi-
dir”
Mehmed Âkif Ersoy’un, gölgesinde 
milyonların huzur ve sükun bulduğu 
600 yıllık ulu çınarın yıkılmaması 
için Anadolu’yu köy köy, şehir şehir 
dolaştığını anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, şöyle konuştu:
“Balıkesir Zağanos Paşa Camisi 
ve Ankara Taceddin Dergahı’ndan 
millete seslenerek ümitsizliğe karşı 
azmin, karamsarlığa karşı dirayetin, 
teslimiyete karşı hürriyetin sembo-
lü olmuştur. Bilhassa Kastamonu 
Nasrullah Camisi’ndeki şu vaazı 
gönüllere kazınmıştır: ‘Aramıza 
sokulan fitneleri, fesatları, fırkacı-
lıkları, daha bin türlü ayrılık gayrılık 
sebeplerini ebediyen çiğneyerek el 

ele, baş başa vereceğiz. Hep birlik-
te çalışacağız. Müslümanlar vah-
dete, birliğe, cemaate sarılmadıkça 
ahiretlerini olduğu gibi dünyalarını 
kurtaramazlar. Her şeyden evvel 
vahdet, cemaat, teavün. Bir kere 
bunu elde edelim, gerisi Allah’ın iz-
niyle kolaylaşır.’ Savaşlar, işgaller 
ve göçlerden yorgun düşmüş bir 
milletin çektiği ıstırapları yüreğinde 
hissederek kaleme aldığı bunun gibi 
pek çok vaazıyla Âkif, Millî Mücade-
le’mizin manevi ve fikri cephesini 
inşa etmiştir.”
Ersoy’un, Türk milletinin karakterini 
ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgür-
lük tutkusunu, millî ve manevi de-
ğerlerini en güzel şekilde ifade ettiği 
İstiklal Marşı ile o karanlık günler-
de vatandaşlara moral, cesaret ve 
umut aşıladığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “12 Mart’ta kabul 
edilişinin 100. yıl dönümünü idrak 
edeceğimiz İstiklal Marşı bizim aidi-
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yetimizin, istiklal ve istikbal anlayışı-
mızın remzidir.” dedi.

“Mehmed Âkif, milletimizin baş 
tacı ettiği ortak bir değerimizdir”
Cumhurbaşkanımız, Mehmed 
Âkif’in, müşfik kalplerin olduğu ka-
dar zulme boyun eğmeyenlerin, 
haksızlık karşısında susmayan-
ların da şairi olduğunu belirterek 
“Mehmed Âkif, bizim olduğu kadar 
‘medeniyet denilen tek dişi kalmış 
canavar’ın pençesinde inleyen tüm 
mazlumların da şairidir. Bütün bu 
vasıflarından ötürü Mehmed Âkif, 
milletimizin her ferdinin sahip çıktı-
ğı, bağrına bastığı, baş tacı ettiği or-
tak bir değerimizdir. İnşallah yazdık-

ları ve mücadelesiyle de bu milletin 
gönlünde ebediyete kadar millî bir 
kahraman olarak kalmaya devam 
edecektir.” ifadelerini kullandı.
İlim erbabının, geride miras olarak 
örnek hayatlarını ve yıllar geçse de 
eskimeyen fikirlerini ve eserlerini 
bıraktığını söyleyen Cumhurbaşka-
nımız, Mehmed Âkif’in de arkasında 
böyle bir hazine bıraktığını kaydetti.
Cumhurbaşkanımız, Mehmed 
Âkif’in, bu millete eşsiz bir İstiklal 
Marşı armağan ettiğini, bu marşın 
da tam 100 yıldır yeryüzünün fark-
lı milletlerine kurtuluş yolunda bir 
rehber olduğunu vurguladı. İstiklal 
Marşı’nın her okuyanın, sözlerini her 
anlayanın yüreğinde aynı hissiyatı, 

aynı coşkuyu doğuran bir hürriyet 
meşalesi olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, “İstiklal Marşı’mızı 
sadece bağımsızlığımızın bir timsali 
olarak değil, 84 milyonu buluşturan 
bir millî mutabakat metni olarak da 
görüyoruz. Bu ülkede siyasî fikirle-
rimiz, görüşlerimiz, mezheplerimiz, 
meşreplerimiz farklı olabilir. Ama 84 
milyonun tamamı için İstiklal Marşı 
ortak bir buluşma noktasıdır.” dedi.

“Modern Sevrleri yırtıp atıyoruz”
İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin 
100. yıl dönümü olan 2021’in, Mec-
lis’teki 5 siyasî partinin ortak teklifiy-
le “İstiklal Marşı Yılı” ilan edildiğini 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, şöy-

le devam etti:
“Siyasî yelpazenin farklı kanatların-
daki tüm partiler, görüş ayrılıklarını 
bir tarafa bırakıp bu teklife destek 
verdi. Bir asır önce Anadolu adeta bir 
yangın yeriyken sağlanan millî mu-
tabakat, İstiklal Marşı’mız etrafında 
Yüce Meclisimizin çatısı altında bir 
kez daha tesis edildi. Güncel siyase-
tin tüm gerginliklerine rağmen İstik-
lal Marşı’mız özelinde kurduğumuz 
bu dayanışmayı önemli görüyoruz. 
Türk siyaseti ve demokrasisi, ülke-
mizin ve milletimizin istikbali adına 
bu duruşu, çok kıymetli bir kazanım 
olarak değerlendiriyoruz. Her ne ka-
dar çok küçük bir kesim de olsa bazı 
çevrelerin, İstiklal Marşı’mızı gururla 
söylemekten rahatsızlık duyduğunu 
da elbette biliyoruz. Milletten aldı-
ğı vekâleti bölücü terör örgütünün 
Kandil’deki baronlarına peşkeş çe-
kenler, bu rahatsızlıklarını açıkça 
ifşa etmekten de çekinmiyor. İstiklal 
Marşı’na kekre bakan bir zihniyetin, 
aynı zamanda bu milletin istiklal 
ve istikbaliyle de sıkıntısı olduğu 
açıktır. Ancak biz onlara rağmen 
bağımsızlığımızın üzerine titreme-
ye devam ediyoruz. Nasıl 100 yıl 
önce Sevr’i yırtıp atmışsak bugün 
de FETÖ, DEAŞ, PKK gibi taşeronlar 
aracılığıyla ülkemize dayatılmaya 
çalışılan modern Sevrleri yırtıp atı-
yoruz. Terör paçavralarına selam 
duranlara inat, bağımsızlığımızın 
timsali ay yıldızlı al bayrağımıza ca-
nımız pahasına sahip çıkacağız.”

“Yarınlarımızı hep birlikte inşa 
edeceğiz”
Millî mutabakat metni olan İstiklal 
Marşı’nı daha gür bir eda, çok daha 
büyük bir coşkuyla söylemeyi sür-
düreceklerini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“84 milyonun tamamını ‘Türkiye or-
tak paydasında’ buluşturarak yarın-
larımızı hep birlikte inşa edeceğiz. 

İstiklal Marşı’mızın bize vazettiği 
değerlere ne kadar sıkı sarılırsak, 
geleceğimize de o derece güven-
le bakabileceğimize inanıyorum. 
İçinde bulunduğumuz 2021 yılını, 
millet olarak ebedi ve ezeli kardeş-
liğimizi güçlendirdiğimiz bir fırsata 
dönüştürmemiz büyük önem arz 
ediyor. Hiç şüphesiz bunun yolu da 
öncelikle ‘Korkma.’ diye başlayan 
o muhteşem dizeleri kaleme alan 
şairin hayatını öğrenmekten ve öğ-
retmekten geçiyor. İstikbalimizin 
teminatı olan gençlerimiz başta 
olmak üzere, toplumumuzun tüm 
kesimlerinin Mehmed Âkif’i tanı-
malarını, onun hayatını, mücadele-
sini, uğruna sürgünleri göze aldığı 
prensiplerini çok iyi kavramalarını 
arzu ediyoruz. İnşallah 2021 sene-
sini vesile kılarak hep birlikte bunu 
başaracağız. Farklı kurumlarımızın 
işbirliğinin meyvesi olan bu sergiyi 
milletvekilliği sıfatı da olan Mehmed 
Âkif’i hakkıyla anma, ona şükran 
borcumuzu bir nebze olsun ödeme 
yolunda atılmış kıymetli bir adım 
olarak görüyorum. Salgın şartlarını 
da dikkate alarak imkânı olan vatan-
daşlarımı, özellikle de gençlerimizi 
sergimizi görmeye davet ediyorum. 
Sergimizin düzenlenmesine emeği 

geçen herkesi, tüm kurumlarımızı 
tekrar tebrik ediyorum. Büyük dava 
adamı, şair, mütefekkir, münevver 
Mehmed Âkif Ersoy’u bir kez daha 
hürmetle yâd ediyorum. Tıpkı Meh-
med Âkif gibi ‘Allah bir daha bu mil-
lete İstiklal Marşı yazdırmasın.’ diye 
dua ediyorum.”
Miraç Kandili’ni de tebrik eden Cum-
hurbaşkanımız, “Rabbimden bu 
mübarek geceyi milletimizle birlik-
te tüm insanlığın selametine vesile 
kılmasını niyaz ediyorum.” diyerek 
sözlerini tamamladı.
Daha sonra TBMM Başkanı Musta-
fa Şentop, Cumhurbaşkanımıza, ne-
sih hat tekniğiyle yazılan ve 1920’de 
Meclis tarafından dağıtılan Anadolu 
Hatırası Broşürü’nden alınan İstiklal 
Marşı tablosunun takdim etti.
Şentop, Cumhurbaşkanımıza ay-
rıca, TBMM tarafından hazırlanan 
Mehmed Âkif Ersoy’un Şiir Külliyatı 
ve Safahat kitabını hediye etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise 
Cumhurbaşkanımıza, İstiklal Marşı 
Besteleri Temalı İpek Mendiller Ko-
leksiyonu’nun 1 Numaralı Mendili’ni 
hediye etti.
Cumhurbaşkanımız ve Meclis Baş-
kanımız Şentop, daha sonra bera-
berindekilerle sergiyi gezdi.
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“GENÇLER, KARDEŞLİĞİMİZİN VE 
BİRLİĞİMİZİN TEMİNATISINIZ”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, par-
tisinin Ankara Spor Salonu’nda dü-
zenlenen Gençlik Kolları 6. Olağan 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
kongrenin hayırlara vesile olmasını 
dileyerek, “Türkiye’nin dört bir yanın-
dan Ankara’ya gelerek oluşturduğu-
muz bu gurur tablosu hem AK Par-
ti’nin hem de Türkiye’nin geleceği 
konusunda sizlere olan inancımızı, 
güvenimizi bir kat daha artırmıştır.” 
ifadelerini kullandı.
Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Bü-
yükgümüş’e yaptığı hizmetler için 
teşekkürlerini ileten Cumhurbaşka-
nımız, Büyükgümüş ile farklı görev-
lerde birlikte çalışmayı sürdürecek-
lerini bildirdi.
AK Parti’nin kuruluşundan bugüne 
kadar Gençlik Kolları Başkanlığı gö-
revini yerine getiren Zelkif Kazdal, 
Hakan Tütüncü, Fatih Şahin, İsmail 
Karaosmanoğlu, Zafer Çubukçu, 
Abdurrahim Boynukalın ve Melih 
Ecertaş’a da şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız, Gençlik Kolları 

Başkanlığına aday gösterdikleri Ey-
yüp Kadir İnan’ı tebrik ederek başa-
rılar diledi.

“Partimizi tarihi bir başarıya hep 
birlikte taşıyacağız”
Cumhurbaşkanımız, İnan’ın hem ge-
nel merkezde hem de İzmir Gençlik 
Kollarında başarılı çalışmalar yürüt-
tüğünü ve gençliğine rağmen parti 
çalışmalarında ve teşkilatçılıkta tec-
rübesini ortaya koymuş biri olduğu-
nu belirterek, “İnşallah 2023’e giden 
yolda hep birlikte yürüyecek, parti-
mizi tarihi bir başarıya hep birlikte 
taşıyacağız. Bu vesileyle 81 vilaye-
timiz ve ilçelerimizde yapılan kong-
relerde gençlik kollarımızda görev 
alan kardeşlerimin her birini ayrı 
ayrı tebrik ediyorum. Bugüne kadar 
ülkemizin dört bir yanında gençlik 
kollarımızın çatısı altında partimize 
ve milletimize hizmet etmiş olan 
kardeşlerimin tamamına şükranları-
mı sunuyorum.” diye konuştu.
Salonda bulunan İzmirli gençlerin 
tezahüratları üzerine, “İzmir, 2023’e 

hazır mıyız?” diye soran Cumhur-
başkanımız, olumlu yanıt almasının 
ardından, “Maşallah, bu sözü ver-
diğinize göre inanıyorum ki İzmir 
2023’te gümbür gümbür gelecektir.” 
karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanımız, salondaki 
gençlerin tezahüratlarını sürdürme-
sine karşılık, “Gençler, ben de aşı-
ğım sizlere. Sizde bu heyecan olur 
da bizde de bu aşk olmaz mı? Dola-
yısıyla ben de sizlere gerek Kocaeli 
gerek İstanbul’u ile gerek Hatay’ı ile 
gerek şu anda bu salonu tıklım tık-
lım dolduran gençlerimizle beraber 
inşallah sadece 2023 değil, 53 ve 
71. yürüyeceksin millet yürüyecek 
arkandan. Yürüyoruz ve millet de 
yürüyor arkamızdan.” dedi.
Gençlik kollarında yetişen gençler-
den pek çoğunun Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu Üyesi, il, ilçe başka-
nı, milletvekili ve belediye başkanı 
gibi görevleri başarıyla yürüttüğü-
nü dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Aynı şekilde, bu kardeşlerimizden iş 
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dünyasından bürokrasiye kadar her 
alanda çalışmayla bizleri gururlan-
dıranlar var. Şu anda 35 yaş altında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 14 
milletvekilimiz, belediyelerde 1472 
meclis üyesi kardeşimiz vazife yapı-
yor.” bilgilerini verdi.

“Bu tecrübe gençlerimizi gelece-
ğe hazırlıyor”
Cumhurbaşkanımız, gençlik kolla-
rında yetişen gençlerin, tüzük gereği 
belli bir yaşı geçince buradaki göre-
vi bırakmak durumunda kaldıklarını 
hatırlatarak, “Esasen lise yıllarından 
başlayıp üniversite öğrenimleri bo-
yunca süren hayatlarının ilk dönem-
lerinde de devam eden bu tecrübe 
gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.” 
dedi.
AK Parti Gençlik Kollarının, Türki-
ye’nin bütün siyasî partileri arasında 
üye kaydı noktasında bir numara 
olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı-

mız, şöyle konuştu:
“Şu anda, bizim gençlik kollarımız 
kadar üye kaydına sahip olan bir 
başka parti yok. Topunu getirin bi-
zim gençlerimiz kadar değiller. Eğer 
yaş konusu olmamış olsa sayı 1 mil-
yonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan 
dolayı 1 milyonda kalıyor. Hanımlar 
da 5,5 milyon. Hanımlarda da zaten 
hepsi arkadan nal topluyor. Evelal-
lah toplamda da zaten 11,5 milyonu 
aşan üye kaydına sahibiz. Gençlik 
kollarımız, her yıl saflarına 750 bin 
yeni üye katıyor. Partimizle birlikte 
81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla 
yürütüyor. Önümüzdeki dönemde 
sizlerden de hem partimiz içinde 
hem diğer faaliyet alanlarında böyle 
iftihar verici haberler almayı bekliyo-
ruz.”
AK Parti olarak, Türkiye’ye çağ 
atlatan mücadeleyi yürütürken 
kadınları ve gençleri daima yanla-
rında bulduklarını ifade eden Cum-

hurbaşkanımız, “Ülkemize 18 yılda 
Cumhuriyet döneminin tamamın-
da yapılan hizmetlerin 5 katını, 10 
katını kazandıran AK Parti’nin hem 
gücü hem farkı buradan geliyor. AK 
Parti’nin bugünkü temsilcisi olduğu 
kadim davamızı yarınlara taşıyacak, 
büyütecek olan siz gençlerimizsi-
niz. Sizler bir siyasî partinin genç-
lik kollarının mensupları olmanın 
yanında 2053 vizyonumuzu hayata 
geçirecek, yarının büyük ve güç-
lü Türkiye’sinin öncüleri, önderleri 
ve mirasçıları olacaksınız. Malaz-
girt’ten bugüne bu toprakları vatan 
haline getirme mücadelemizin her 
safhasında sizler vardınız.” diye ko-
nuştu. Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti.
“Sadece geçtiğimiz asrın başından 
bu yana verdiğimiz mücadelelere 
baktığımızda gördüğümüz şudur: 
Sizler Asım’ın neslisiniz. Yemen’de, 
Kudüs’te, Kut’ül Amare’de siz vardı-

nız, siz. Balkanlar’da, Çanakkale’de, 
Galiçya’da siz vardınız, siz. Gazi-
antep’te, Şanlıurfa’da, Maraş’ta siz 
vardınız, siz. İstiklal Harbimizde, 
Sakarya’da, Dumlupınar’da, İzmir’de 
siz vardınız, siz. Kıbrıs’tan Irak’a ve 
Suriye’ye, Karabağ’dan Libya’ya ka-
dar kardeşlerimizin imdadına yetiş-
tiğimiz her yerde siz vardınız, siz. 
Nerede bir ay yıldızlı bayrak yüksel-
diyse bu bayrağı oraya taşıyan da 
yere düşürmeyen de Asım’ın nesli 
olan sizlerdiniz. Ülkemizi bölmek 
isteyen PKK’lı alçakların karşısına 
dikilen Yasin Börü’ler, Eren Bülbül’ler 
sizlerdiniz, sizler. 15 Temmuz ge-
cesi meydanı hainlere bırakmayıp 
FETÖ’cüleri hüsrana uğratan Ömer 
Halisdemir’ler, Abdullah Olçok’lar, 
Erol Olçok’lar sizlerdiniz. Çünkü siz, 
Asım’ın nesliydiniz, çünkü siz, bin-
lerce yıllık devlet geleneğimize sa-
hip çıkan Alperenlerdiniz. Çünkü siz, 
bu toprakları bin yıldır vatan haline 

getirmek için gözlerini kırpmadan 
ölümün üzerine giden kahramanlar-
dınız.”

“Yarının Türkiye’si, sizlerin, 
Asım’ın neslinin omuzlarında yük-
selecektir”
Arif Nihat Asya’nın “Yelkenler biçi-
lecek, yelkenler dikilecek / Dağlar-
dan çektirilen, kalyonlar çekilecek 
/ Kerpetenlerle surun dişleri sökü-
lecek / Yürü, hala ne diye oyunda, 
oynaştasın / Fatih’in İstanbul’u fet-
hettiği yaştasın / Sen de geçebilir-
sin yardan, anadan, serden / Senin 
de destanını okuyalım ezberden / 
Haberin yok gibidir taşıdığın değer-
den / Elde sensin, dilde sen, gönül-
desin, baştasın / Fatih’in İstanbul’u 
fethettiği yaştasın” dizelerini okuyan 
Cumhurbaşkanımız, gençlere şöyle 
seslendi:
“Sizler, oyunda, oynaşta olmak yeri-
ne, ülkemiz ve milletimiz için elinizi 

taşın altına koyan Fatih’in torunları-
sınız. Sizler, üniversitede ilim yapan, 
tarlada üreten, fabrikada alın teri 
döken, bilgisayarı başında dünya-
yı takip eden, her alanda Türkiye’yi 
omuzlayan güçlersiniz. Sizler, boz-
gunculara karşı kardeşliğimizin, 
bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcı-
lara karşı inşa ve ihya hareketimizin 
teminatısınız. Sizler, aklını, ruhunu 
ve geleceğini sınır ötelerindeki ha-
inlerin emrine veren değil, kendi ül-
kesine ve devletine hizmet etmeyi 
temel hedefi gören, mensubu oldu-
ğu milletin değerleriyle donanmış 
fazilet abidelerisiniz. Sizler, Sultan 
Alparslan’ın inancının, Osmanbey’in 
ferasetinin, Yavuz’un cesaretinin, 
Abdülhamid Han’ın dirayetinin, Gazi 
Mustafa Kemal’in azminin bugünkü 
temsilcilerisiniz. Sizler, Yunus’un di-
liyle seslenen, Mevlana’nın gönlüyle 
bakan, Hacıbektaş’ın kalbiyle seven, 
Anadolu irfanının evlatlarısınız. Ve 
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sizler, inşallah geleceğin Türkiyesi’n-
de medeniyet güneşimizi dünyanın 
tepesine asacak Asım’ın neslisiniz. 
Yarının Türkiyesi, sizlerin, Asım’ın 
neslinin omuzlarında yükselecektir.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ge-
leceğini kendi geleceğinin önüne 
koyan gençler var oldukça, Türki-
ye’nin kutlu yürüyüşünü kimsenin 
durduramayacağını vurguladı.

“Hayaliniz olmadan, hedefiniz ol-
maz”
“Gençler, Rabia’mızı hep birlikte öyle 
bir tekrarlayalım ki dostlarımıza gü-
ven, düşmanlarımıza korku versin” 
diyen Cumhurbaşkanımız, “Tek mil-
let, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olaca-

ğız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. İşte 2023 gençliği, 
işte 2053 Türkiyesi’ni emanet ede-
ceğimiz gençlik, işte büyük ve güçlü 
Türkiye’nin mimarı gençlik, işte AK 
gençlik. Rabb’im hepinizden razı ol-
sun.” ifadelerini kullandı.
Gençlerden hayal kurmalarını ve 
hayallerinin peşinde koşmalarını is-
teyen Cumhurbaşkanımız, şunları 
kaydetti:
“Elbette her hayal gerçeğe dönüş-
mez ama hayaliniz olmadan hede-
finiz de olmaz. Hedefiniz olmadan 
da hayatınıza yön veremezsiniz. 
Tarihe ‘büyük’ sıfatıyla geçen bü-
tün fatihler, devlet adamları, âlimler, 
sanatçılar, sporcular hep bir hayalle 
yola çıkmıştır. Hayırsız hayalden de 

Rabbimize sığınırız. Hayalsiz fethin 
sonu barbarlığa, hayalsiz devlet 
adamlığının sonu diktatörlüğe, ha-
yalsiz ilmin sonu özellikle felake-
te, hayalsiz sanatın sonu hüsrana 
varır. Biz, hayalimizi de hedefimizi 
de hayatımızı da mücadelemizi de 
Allah’ın rızasına ve millete hizmete 
adayan bir anlayışın sahipleriyiz. 
İşte bunun için bizim gençlerimize 
asırlarca hayal kurmayı unutturmak 
için çalıştılar. Sadece kendilerine 
sunulan hayatla yetinen nice ne-
sillerin imanını da istikametini de 
enerjisini de gasbetmeye kalktılar. 
Üzüntüyle belirtmemiz gerekir ki 
uzunca bir süre bu şekilde bizi oya-
lamayı da başardılar. Ne zaman ki 
yeniden hayaller kurmaya başladık, 

işte o zaman etrafımızdaki sis bu-
lutu dağılmaya, özellikle de gerçek 
gücümüzü görmeye başladık.”
“Ömürlerini bu yolu açmaya vak-
fettiler”
Cumhurbaşkanımız, Mehmed 
Âkif’ten Necip Fâzıl’a, Arif Nihat 
Asya’dan Abdurrahim Karakoç’a, 
Erdem Bayazıt’tan Sezâi Karakoç’a 
nice fikir ve sanat insanının ömrünü 
bu yolu açmaya vakfettiğini belirtti. 
Siyasette ise hepsini rahmetle an-
dıkları Menderes’ten Özal’a, Erba-
kan’dan Türkeş’e kadar vizyon ve 
hayal sahibi liderlerin bu mücade-
leyi yürüttüğünü söyleyen Cumhur-
başkanımız, şöyle konuştu:
“Biz de siyasî hayatımız boyunca, 
özellikle de iktidar yıllarımızda vesa-
yetle mücadele ederek ve darbelere 
karşı direnerek asırlık oyunları boz-
manın gayreti içinde olduk. 15 Tem-
muz gecesini unutmayın. Bu karde-
şiniz Atatürk Havalimanı’na indiği 
anda orada birisi vardı. O birisi ne 
yaptı? Hemen tankların arasından 
birilerinin yardımıyla oradan kaçıp 
Bakırköy Belediyesine sığındı. Daha 
sonra ne dedi? ‘Haberim olsaydı 
beklerdim’ dedi. Hayatın korkuyla 
geçmiş, korkaksın, bitiksin. Senin 
öyle bir derdin yok. Bu işler korkak-
ların, bitiklerin işi değil, bu yürek is-
ter. Sandalda kürek değil, yürek ister 
yürek. Hamdolsun bu tarihi müca-
deleyi biz başarıya ulaştırdık.”

“Türkiye’nin demokratik ve eko-
nomik kalkınmasını hızlandırarak 
yeni şahlanışın altyapısını kur-
duk”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin de-
mokratik ve ekonomik kalkınmasını 
hızlandırarak yeni şahlanışın altya-
pısını kurduklarını söyledi.
Gençlerin, kendi alanlarındaki be-
cerisiyle her zaman AK Parti’nin 
yanında olduğunu belirten Cumhur-
başkanımız, “Ben böyle bir gençliğe 

sahip olduğum için Allah’ıma ham-
dediyorum.” dedi.
AK Partili gençleri, milleti ve ülkesi 
için büyük hayalleri nesillerin tem-
silcisi olarak gördüğünü dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, şöyle devam 
etti:
“Şu karşımda duran AK gençliği mil-
letimizle birlikte bütün mazlumların, 
mağdurların, bütün insanlığın ümi-
di olarak görüyorum. Şu karşımda 
duran AK gençliği ülkemize ve mil-
letimize karşı sinsi tuzaklar kuran, 
yeni yeni oyunlar planlayan o korku 
dolu tiplerin korkulu rüyası olarak 
görüyorum. Sizler, kendinizi en iyi 
şekilde yetiştirerek milletimizin ha-
yallerini gerçeğe dönüştürmek için 
çalıştığınız sürece karşınızda hep 
bunu engellemek isteyenler ola-
caktır. İmanla yoğrulmuş inancın, 
azmin, kararlılığın, gayretin elinden 
hiçbir şey kurtulamaz. Mehmed Âkif 
ne diyor, ‘İmandır o cevher ki ilahi ne 
büyüktür, imansız olan paslı yürek 
sinede yüktür.’ Onun için imansız 
paslı yüreklerden korkmayın, yolu-
nuza devam edin.”
Kongre sonrası gençlere Mehmed 
Âkif Ersoy’un “Safahat” kitabının da-

ğıtılacağını aktaran Cumhurbaşka-
nımız, dağıtılacak kitabın gençlerin 
yastık altı kitabı olacağını söyledi.
Gençlerle birlikte girdikleri her mü-
cadelenin sonunun zaferle sonuç-
lanacağının altını çizen Cumhur-
başkanımız, “Yürüdüğümüz her 
yolun sonu elbette hayra çıkacaktır. 
Rabbime beni böyle bir milletin ferdi 
olarak yarattığı, sizler gibi yol arka-
daşları bahşetti için ne kadar ham-
detsem azdır.” ifadelerini kullandı.
“Kötü örnek, örnek alınamaz” sözü-
nü anımsatan Cumhurbaşkanımız, 
gençlerin bu ifadeyi hayatının mer-
kezine yerleştirmesi gerektiğini vur-
guladı.

“Yalanların er geç ortaya çıkmak 
gibi bir huyu vardır”
Her alanda olduğu gibi siyasette de 
kötü örnekler olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:
“Mesela kendi birikimi ve gayretiyle 
siyaset basamaklarını tırmanmak 
yerine başkalarını kötüleyerek, baş-
kalarının emeğinin üzerine basarak 
bunu yapmaya çalışanlar görecek-
siniz. Oldu mu geçmişte? Bunların 
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hepsini biliyorsunuz. Sakın örnek al-
mayın. Unutmayın, öksüz ağaçların 
ilk rüzgârda yıkılıp gitmesi gibi bu 
tür kötü örneklerin kalibreleri de ilk 
gerçek imtihanda ortaya çıkar. Me-
sela hakkı ve hakikati araştırmak, 
bulmak, konuşmak yerine yalanı, 
iftirayı, çarpıtmayı, siyasetlerinin 
merkezine yerleştirenleri göreceksi-
niz. Sakın örnek almayın. Yalanların 
er geç ortaya çıkmak, iftiraları önün-
de sonunda dönüp sahibinin boynu-
na dolanmak gibi bir huyu vardır. 
Mesela siyaset yoluyla ülkesine, 
şehrine, halkına hizmet etmek, eser 
kazandırmak yerine kısır hesapları-
nın peşinde koşanlar göreceksiniz. 
Sakın örnek almayın. Milletimiz fe-
raseti ile ülkesi için çalışanla kendisi 
için çalışanı mutlaka tefrik eder, her-
kese hak ettiği muameleyi sandık 
önüne geldikleri zaman verir. Mese-
la halkın gönlünü kazanarak iktidar 
olmak için çalışmak yerine vesayet 
güçlerinin, darbecilerin, dış mihrak-
ların inayetine sığınanlar görecek-
siniz. Sakın örnek almayın. Demok-
rasiyi içine sindiremeyenlerin olup 
olacağı ya terör örgütlerinin esiri ya 
yabancıların beşinci kol aparatı ha-
line dönüşmektir. Mesela ülkesini 
kalkındırmak için çalışıp didinerek, 
proje üretmek, plan hazırlamak, ic-
raat ortaya koymak yerine sadece 
‘siyaha beyaz’, ‘beyaza siyah’ diye-
rek güya siyaset yapanlar görecek-
siniz, sakın örnek almayın. Değişim 
hayatın bir gerçeğidir ama ilkesizliği, 
arsızlığı, sığlığı, tembelliği özellikle 
yüceltmeye kalkanların akıbeti de 
hep mahcubiyettir.”
Cumhurbaşkanımız, “Lafa gelince 
hep davadan söz edip sıra fedakâr-
lığa gelince veya çıkarlarına doku-
nulunca hemen istikameti bozanlar 
göreceksiniz. Sakın örnek almayın. 
İstikameti bozulan insanların niha-
yetinde nerede duracaklarını kendi-
leri dahi bilemez. Mesela ekmeğini 

yediği, suyunu içtiği, havasını solu-
duğu, sahip olduğu her şey borçlu 
bulunduğu ülkesine gözünü kırp-
madan ihanet edenler göreceksiniz. 
Sakın örnek almayın. Tarihin her 
döneminde bu tür ihanetlerin sonu 
hep çok acı şekilde bitmiştir.” diye 
konuştu.
Kendi marjinal ideolojilerini, sapkın 
görüşlerini, fıtrata aykırı hayat bi-
çimlerini, çağdaşlık kisvesiyle pa-
zarlamaya çalışanların olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
“Tarihte dinini, dilini, kültürünü ve 
değerlerini kaybedip de varlığını 
sürdürebilen hiçbir toplum yoktur. 
Bu misalleri, daha uzun uzadıya sür-
dürmek mümkündür. Önemli olan 
hayatta kendinize kimleri örnek ala-
cağınızı iyi seçmenizdir.” ifadelerini 
kullandı.
Hazreti Muhammed’in en büyük ve 
en mükemmel örnek olduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanımız, atala-
rın içinde de pek çok örnek ismin 
bulunduğunu da söyledi.

“Gençlik Kolları, örnek nesillerin 
yetişmesine katkı sağlıyor”
Gençlerin de karakterleri, birikim-
leri ve başarılarıyla sonraki nesille-
re örnek olacaklarına işaret eden 
Cumhurbaşkanımız, “Gençlik Kolla-
rı teşkilatlarımızın her birinin diğer 
görevlerinin yanı sıra örnek nesil-
lerin yetişmesine katkı sağlayan ir-
fan yuvaları olduğuna inanıyorum.” 
dedi. Cumhurbaşkanımız, Hazreti 
Lokman’ın oğluna verdiği öğüdü 
paylaştı:
“Allah’a şirk koşma, günahtan ve 
yalandan sakın. Namazını dosdoğ-
ru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, 
duaya, gülümsemeye önem ver. 
Kasılarak yürüme, bağırarak konuş-
ma. İlim meclislerine katıl, cahilden 
ve kötü komşudan uzak dur. Erken 
kalk, az konuş, sözünü dağıtma. 
İstişare et, doğru arkadaşlar seç, 

tembel olma. Acele etme, şefkatli ve 
ikram sever ol. Başa gelene sabret.”
Sabredenin zafere ulaşacağını söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, “Hayatı-
nızı bu ilkeler doğrultusunda biçim-
lendirdiğiniz sürece, hiçbir güç sizin 
hedeflerinize ulaşmanıza engel ola-
maz. Belki daha çok çalışmak, belki 
daha çok sabretmek, belki daha çok 
fedakârlık yapmak gerekir. Ama bu 
yoldan sapmadığınız sürece zafer 
muhakkaktır. Rabbimiz bize bu müj-
deyi ‘Gevşemeyin, hüzünlenmeyin, 
eğer gerçekten iman etmişseniz 
muhakkak üstün olan sizsiniz’ emri 
ilahisiyle hitap ediyor.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız gençlere, 
“Şimdi sizinle 2053 Türkiye’si için 
ahitleşelim mi?” diye sordu. “Evet” 
karşılığını alan Cumhurbaşkanımız, 
“Kendimiz ve ülkemiz için büyük ha-
yaller kuruyor muyuz? Bunun için 
kendimizi hayatın her alanında en 
iyi şekilde yetiştiriyor muyuz? Me-
deniyet değerlerimize, tarihimize, 
kültürümüze sahip çıkıyor muyuz? 
Ailemize ve mensubu olmaktan şe-
ref duyduğumuz milletimize layık ol-
mak için çalışıyor muyuz? Büyük ve 
güçlü Türkiye’yi inşa ediyor muyuz? 
2053 vizyonumuzu hayata geçiriyor 
muyuz?” diye seslendi. Gençlerden 
“evet” karşılığını alan Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
“Maşallah. Sizler bu coşku ve he-
yecanla çalıştıkça Allah’ın izniyle 
Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasına 
kimse mani olamaz. Bu duygularla 
Genel Merkez Gençlik Kolları 6. Ola-
ğan Büyük Kongremizde görev ala-
cak kardeşlerimi bir kez daha tebrik 
ediyor, başarılar diliyorum. İnşallah 
önümüzdeki hafta çarşamba günü 
24 Mart’ta Genel Merkez 7. Olağan 
Büyük Kongremizi gerçekleştirece-
ğiz. Partimizi 2023 seçimlerine ta-
şıyacak kadroları böylece tamamen 
belirlemiş olacağız. Rabbim yar ve 
yardımcımız olsun.”
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“TÜRKİYE’Yİ ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR 
ANAYASAYA KAVUŞTURACAĞIZ”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, AK 
Parti Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantısı’na, AK Parti Genel Merkezi’n-
den canlı bağlantıyla katıldı.
İl kongrelerinin tamamını bitirmele-
rinin ardından görevine devam eden 
ve yeni seçilen il başkanlarıyla bu-
gün ilk defa birlikte olduklarını söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, bütün il 
başkanlarına başarı dileklerini iletti.
Büyük kongreyi ay sonunda yapa-
caklarını hatırlatan Cumhurbaş-
kanımız, “Böylece partimizi 2023 
seçimlerine taşıyacak kadrolarımızı 
tamamlamış oluyoruz.” diye konuş-
tu.
AK Parti’nin birlik, beraberlik ve kar-
deşlik içinde değişim iradesinin bir 
tezahürü olan kongre sürecinin, sal-
gın şartlarına rağmen gayet başarılı 
geçtiğini belirten Cumhurbaşkanı-
mız, kuruluşundan bugüne partide 
görev alanları kongrelerde görmek-

ten memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi.
Bundan sonraki bütün çalışmaları 
da omuz omuza yürüteceklerini ifa-
de eden Cumhurbaşkanımız, “Aynı 
şekilde partimize yeni üye kazandır-
ma hususunda da oldukça başarılı 
bir dönem geçirdik. Üye sayımızı, 
yaklaşık 11,5 milyona çıkartarak, 
milletimizle bütünleşme konusunda 
rakipsiz olduğumuzu bir kez daha 
gösterdik. Kadın Kolları ve Gençlik 
Kollarımızda da aynı heyecana şahit 
olmaktan memnuniyet duyuyorum.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“Yeni bir gönül seferberliğine baş-
lıyoruz”
Hep birlikte, milletin umudu olan AK 
Parti’nin bu vasfını daha da güçlen-
direceklerini vurgulayan Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Partimizin, hiç kimsenin değil, sa-
dece milletin partisi olduğu gerçeği-

ni asla aklımızdan çıkarmadan, yap-
tığımız her işte milletin rızasını esas 
almayı sürdüreceğiz. Şayet kendini 
partisinin veya kadrolarının, şehrinin 
hele hele milletin üstünde gören var-
sa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. 
AK Parti’de kadim davamız dışında 
hiç kimse ve hiçbir şey vazgeçilmez 
değildir. İşte bu anlayışla 2023’e ka-
dar kesintisiz sürecek, yeni bir gönül 
seferberliğine başlıyoruz. Ülkemizin 
81 vilayetinin tamamında ulaşma-
dık, derdini dinlemedik, yüreğine 
dokunmadık tek bir insanımızı dahi 
bırakmayacağız ancak bunu ba-
şardıktan sonra vatandaşlarımızın 
sandıkta bize sahip çıkacaklarından 
emin olabiliriz. Aksi takdirde parti-
mizin ve onunla birlikte ülkemizin 
yaşayacağı sıkıntıların vebalinin al-
tından kalkamayız.”
Dünyanın içinden geçtiği büyük 
dönüşüm sürecinin, sorumlulukla-
rını daha da artırdığına işaret eden 
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Cumhurbaşkanımız, “Geçmişte Tür-
kiye, önüne çıkan fırsatları, başına 
musallat edilen siyasî, sosyal, eko-
nomik krizler sebebiyle kaçırmıştı. 
Bu defa da aynı oyunun sahnelen-
meye çalışıldığını biliyoruz ama in-
şallah bu kez büyük ve güçlü Türki-
ye’nin inşasına mani olamayacaklar. 
Hep söylediğimiz gibi, AK Parti, Tür-
kiye’nin son 18 yılına damgasını vur-
manın yanında 2023’e ve 2053’e 
doğru giden geleceğini de inşa 
edecek partidir. Bugün Türkiye’de, 
milletimizin ülke yönetimini emanet 
edeceği, yatırım ve üretim konusun-
da güvendiği bir başka parti yoktur.” 
ifadesini kullandı.

“CHP artık kendi derdine düşmüş-
tür”
Cumhurbaşkanımız, yeni yönetim 
sistemine geçilmesiyle yollarına 
Cumhur İttifakı’yla devam ettiklerini 

anımsatarak, şunları kaydetti:
“Milletimizin yarısından fazlasının 
desteğiyle yürüdüğümüz bu yolda 
ülkemizi tarihi bir dönüm noktasın-
dan geçirme sorumluluğuyla karşı 
karşıyayız. Karşımızda 40 yama-
lı bohça misali oluşturulan ittifak, 
şimdiden tel tel dökülmeye başladı. 
Biz, büyük ve güçlü Türkiye hedefi-
miz doğrultusunda ilkeli ve gayretli 
bir şekilde çalışmayı sürdürdükçe 
inşallah milletimizden aldığımız 
desteği de artıracağız. Etrafında 
oluşturulmaya çalışılan illüzyon, her 
geçen gün daha da battığı taciz, te-
cavüz, hırsızlık, arsızlık batağında 
sönüp giden CHP, artık kendi der-
dine düşmüştür. Siyasetin cilvesi 
olarak elbette bu partinin gerçek 
yüzünü göstermek, yalanlarını ve 
iftiralarını ortaya dökmek için ken-
dilerini muhatap alıp cevap vermek 
durumunda kalabiliyoruz. Fakat 

emin olunuz, Türkiye’nin geleceğin-
de, bu zihniyeti, yapısı ve üslubuyla 
CHP diye bir partiye yer olmadığını 
da şimdiden görüyoruz.”
Cumhurbaşkanımız, iktidar yolunu 
vesayette, darbede, dış destekte, 
ülkesinin başına gelecek felaket-
lerde gören bir anlayışın çökmeye 
mahkûm olduğunu belirtti.
Ülkeye bugüne kadar kazandırılan 
bütün eserlere, yapılan bütün yatı-
rımlara, geliştirilen bütün projelere 
karşı çıkan muhalefet anlayışının 
devrinin geride kaldığına dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanımız, CHP’nin, 
yıllarca vatandaşların bir bölümünü, 
Atatürkçülük, laiklik, demokratlık, 
çağdaşlık gibi değerleri kullanarak 
istismar ettiğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız, “Bir süredir ya-
şadığımız her hadise bu partinin bö-
lücülükte, bağnazlıkta, faşistlikte sı-
nır tanımayan gerçek yüzünü daha 

belirgin şekilde ortaya çıkartıyor. 
Sizlerden her fırsatta, CHP’ye oy ve-
ren vatandaşlarımıza bu gerçekleri 
hatırlatmanızı, onların içlerini kemi-
ren rahatsızlığı harekete geçirmeni-
zi istiyorum. Siyaseti, eser ve hizmet 
yarışına çevirdiğimiz ölçüde, başarı-
mızı milletimize daha iyi gösterebile-
ceğimizi asla unutmayacağız.” dedi.

“Reform gündemine en sıkı biz sa-
rılıyoruz”
Milletin siyasî tercihini belirlerken 
geçmişte yapılanlar kadar gelecek-
te kendisine umut veren kadrolara 
ve programlara da baktığını belirten 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Bir süredir yoğun şekilde milletimi-
zin beklentilerine cevap verecek, ge-
leceğini aydınlatacak reform prog-
ramlarıyla kamuoyunun huzuruna 
çıkıyoruz. Dikkat ederseniz, iktidar-
da olmamıza, yani sadece elimizde-
ki işleri yürütsek bile söyleyecek çok 
sözü olan bir parti konumunda bu-
lunmamıza rağmen reform günde-
mine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz 
devrimler olarak nitelendirdiğimiz 
nice reformlarla ülkemizin demokra-
tik ve ekonomik çehresini bütünüyle 
değiştiren parti biziz. Avrupa Birli-
ği üyelik sürecini de vesile ederek, 
milletimizin beklentisi olan hak ve 
özgürlükleri genişleten nice düzen-
lemeyi hayata geçiren de biziz.”
Sadece son 2-3 yılda yaptıkları re-
formların dahi başlı başına bir des-
tan olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Milletimizin 200 yıllık 
sancısı olan yönetim sistemi ara-
yışlarının zirvesini oluşturan Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, 
ülkemize biz kazandırdık. Böylece 
Türkiye, tarihinde ilk defa milli ira-
denin, sivil siyasetin, demokratik 
mekanizmaların inisiyatifiyle köklü 
bir yönetim sistemi değişikliğine 
imza atmıştır.” değerlendirmesinde 

bulundu.
Cumhurbaşkanımız, bundan önce-
ki bütün büyük değişimler ve bütün 
anayasaların, hep darbelerin veya 
olağanüstü yönetimlerin ürünü ol-
duğuna işaret ederek, “Yargı Refor-
mu Strateji Belgesi, son dönemdeki 
en önemli hukuk reformlarının çatı 
düzenlemesiydi. Salı günü bu çer-
çevede yeni bir adım olan İnsan 
Hakları Eylem Planı’mızı kamuo-
yuyla paylaştık. Önümüzdeki hafta 
da Ekonomik Reform Paketi’mizi 
kamuoyuna açıklayacağız.” diye ko-
nuştu.

“Bütün kesimleri bu sürece yapıcı 
katkı vermeye davet ediyoruz”
Son dönemin en önemli reform 
müjdesinin, yeni ve sivil anayasa ha-
zırlama teklifleri olduğunu belirten 
Cumhurbaşkanımız, şu görüşleri 
paylaştı:
“Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği 
içinde, attığımız yeni ve sivil anaya-
sa hazırlama adımımız, bu ülkedeki 
herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Siyasî 
partilerden sivil toplum kuruluşları-
na, meslek odalarından akademis-
yenlere, medyadan iş dünyasına 
kadar bütün kesimleri, bu sürece 

yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. 
Yeni ve sivil anayasa hazırlığının, 
günlük siyasetin ve kısır polemikle-
rin ötesinde bir anlama sahip oldu-
ğu amacıyla bu meselenin, kendi 
mecrasında konuşulup tartışılması-
nı bekliyoruz.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 
biz elbette kendi hazırlıklarımızı ya-
pacağız. Kimseden katkı gelmese 
bile biz kendi hazırlığımızı milleti-
mizin takdirine sunmakta kararlıyız. 
Ama böyle bir sürecin 84 milyonun 
tamamını kuşatacak şekilde yürü-
mesi için elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. İnşallah Türkiye’yi, 
önümüzdeki asırda yürüyüşüne 
rehberlik edecek kuşatıcı, sarih, de-
mokratik, özgürlükçü bir anayasaya 
kavuşturacağız.”
Cumhurbaşkanımız, ülkenin gele-
cek asrını, milletin mutlu ve müref-
feh yarınlarını düşünürken, şehirle-
rin yeniden 25-30 yıl öncesine geri 
döndürülmeye başlandığını gör-
mekten özellikle üzüntü duydukları-
nı dile getirdi.
İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 
CHP’nin yönetimindeki büyükşehir 
ve ilçe belediyelerinin, vatandaşla-
ra hakkıyla hizmet etmek yerine, 
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yeniden çöp, çukur, çamur devrini 
hortlattıklarını ifade eden Cumhur-
başkanımız, şu değerlendirmelerde 
bulundu:
“Bir de utanmadan çıkıp ‘tıkır tıkır 
çalışıyoruz’ demezler mi. Milletimiz 
de bunlara cevabını şöyle veriyor, 
‘Takur tukur belediyeler, çukur mu-
kur yollar, çer çöp mahalleler, çap 
çamur sokaklar’. Evet lafa geldiğin-
de ülkeyi yönetmeye talip olanlar 
daha temel belediye hizmetlerinin 
bile altından kalkamıyorlar. Seçim-
lerde bunlar ‘yıkmaya geliyoruz’ der-
lerken, biz siyasî bir değişimi kas-
tettiklerini sanmıştık. Meğer bunlar, 

gerçekten şehirlerimizi temizliğiyle, 
yeşiliyle, yol, su ve kanalizasyon 
altyapısıyla, sosyal hizmetleriyle 
yıkmaya geliyorlarmış. Eski Türkiye 
görüntüleri olan çöp dağlarının yeni-
den ortaya çıkması, su tankerlerinin 
tekrar mahallelerde görülmesi, araç-
ların çukurdan, yayaların çamurdan 
çıkamadığı yolların artması, yıkım 
değil de nedir? İşin asıl ilginç yanı, 
AK Parti yönetimindeki herhangi bir 
belediyede ortaya çıksa yeri göğü 
inletmek için hazır bekleyen çev-
relerin, CHP’li belediyelerdeki bu 
görüntüler karşısında kör, sağır, lal 
kesilmeleridir.

Yalan yanlış her haberin üzerine 
atlayıp bizi linç edenlerin, CHP’nin 
teşkilatlarından belediyelerine kadar 
her tarafından akan kepazeliklere 
sırtlarını dönmeleri, gerçek niyetleri-
ni ortaya koymaktadır. Biz, bunların 
gerçek yüzünü cumhuriyet mitingle-
rinde, Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, çukur 
olaylarında, terörle mücadelede attı-
ğımız her adımda gördük. Biz, bun-
ların gerçek yüzünü 15 Temmuz’da 
tankları alkışlarken gördük. Biz, bun-
ların gerçek yüzünü Boğaziçi mese-
lesi başta olmak üzere çıkarlarına 
dokunduğumuz her yerde gördük. 
Evet, bunların derdi, milletin veya ül-

kenin hukukunu, hakkını savunmak 
değil, marjinal ve çarpık ideolojilerini 
toplumun tamamına dayatmaktır.”

“Türkiye, büyümesini sürdüren az 
sayıdaki ülke arasında yer aldı”
Cumhurbaşkanımız, kendileri gibi 
düşünmeyen, yaşamayan, konuş-
mayan, kendilerine boyun eğme-
yen herkese fütursuzca saldıran, 
küçümseyen ve hakaret edenlere 
meydanı bırakmadıklarını ve bırak-
mayacaklarını vurguladı.
Bunlarla mücadele ederken ülkeyi 
kalkındırma, büyütme, güçlendirme 

kararlılıklarından da zerre taviz ver-
meyeceklerinin altını çizen Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Geçtiğimiz günlerde 2020 büyüme 
rakamımız yüzde 1,8 olarak açık-
landı. Türkiye küresel sağlık krizinin 
yaşandığı bir yılda büyümesini sür-
düren az sayıdaki ülke arasında yer 
aldı. Büyümenin tarımda yüzde 4,8, 
sosyal hizmetlerde yüzde 2,8, hiz-
met sektöründe yüzde 2,5, sanayide 
yüzde 2 gibi oranlarda seyretmesi, 
dengeli ve güçlü bir altyapıya sahip 
olduğumuzu gösteriyor.
Aynı şekilde Şubat ayı ihracatımız 

16 milyar doları geçerken ihracatın 
ithalatı karşılama oranı yüzde 83’e 
yaklaştı. Kontrollü normalleşme 
adımlarımızla salgın tedbirlerinin, ül-
kemizin ekonomik ve sosyal hayatı 
üzerindeki olumsuz etkilerini yavaş 
yavaş ortadan kaldırıyoruz. Gerçi 
muhalefete sorsanız ‘battık, bittik’ 
derler ama sizlerin de gördüğü gibi 
Türkiye gerçekten zor şartlarda 
başarı hikâyeleri yazmaya devam 
ediyor. İnşallah hep birlikte, omuz 
omuza, kalp kalbe verip ülkemizi 
hedeflerine ulaştıracak, milletimizi 
hayallerine kavuşturacağız.”
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“YALAN VE İFTİRAYLA ŞERRİNİZİ 
KİMSEYE BULAŞTIRMAYIN”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin grup toplantısındaki ko-
nuşmasına Miraç Gecesi’ni tebrik 
ederek başladı.
Cumhurbaşkanımız, “Rabbim’den, 
içinde bulunduğumuz mübarek üç 
aylar ve bugün müşerref olacağımız 
Miraç Gecesi vesilesiyle, ülkemize, 
milletimize, ümmete, bütün insanlı-
ğa huzur ve esenlik vermesini diliyo-
rum.” dedi.
9 Mart tarihinin hem kendi siyasî 
tarihi hem ülke demokrasisi açısın-
dan önemli bir yıl dönümü olduğunu 
hatırlatan Cumhurbaşkanımız, AK 
Parti’nin, 3 Kasım 2002 seçimlerin-
den yüzde 34 oy oranı ve 363 mil-
letvekili ile açık ara birinci parti çıkıp 
iktidara geldiğini anımsattı.
Ancak, iktidar partisinin genel baş-
kanı olarak siyasî yasaklı durumun-
da bulunduğu için Meclis dışında 
kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı-
mız, “O dönemde CHP Genel Başka-
nı olan Sayın Deniz Baykal’ın sergi-
lediği demokratik duruşla Meclis’te 
kısa sürede yapılan bir kanun de-
ğişikliğinin ardından bu yasağımız 
kalktı. Siirt’teki milletvekilliği seçi-
minin yenilenmesi kararıyla biz de 
9 Mart 2003’te Meclis’teki yerimizi 
aldık, ardından da Başbakanlık gö-
revini üstlendik.” dedi.
Cumhuriyet tarihinin en büyük atı-
lımlarını yaptıkları iktidar yıllarının 
başlangıcındaki bu hadisenin, mil-
letin iradesinin önünde hiçbir gücün 
duramayacağının sembolü olduğu-
nu vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Bu vesileyle, 3 Kasım 2002 tari-
hinden bugüne kadar, AK Parti mil-
letvekili olarak partimize, ülkemize, 
milletimize hizmet vermiş olan bü-
tün arkadaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum.” diye konuştu.
Grup toplantısının ardından Meclis 
Şeref Holü’nde düzenlenen “100. 
Yılında İstiklal Marşı Sergisi”nin açı-

lışını yapacaklarını belirten Cum-
hurbaşkanımız, 2021’in “Mehmet 
Akif ve İstiklal Marşı Yılı” olarak ilan 
edildiğini anımsattı.
Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü 
Büyük Millet Meclisinde gözyaşları 
ve alkışlar içinde kabul edilen İstiklal 
Marşı’nın, geçmişin özeti olmasının 
yanında, geleceğin de rehberi oldu-
ğunu dile getiren Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Toplamda 10 kıta olan İstiklal Mar-
şımızın her bir kelimesindeki, her 
satırındaki ruhu yeni nesillere ne 
kadar güçlü bir şekilde aktarabilir-

sek, istikbalimize o derece güvenle 
bakabiliriz.
İstiklal Marşı’nı lafzı ve manasıyla 
anlayamayan tek bir Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı dahi olabileceği-
ne ihtimal vermek istemiyorum.
Bu anlayışla, yıl boyunca yediden 
yetmişe vatandaşlarımızın tamamı-
nı zihnen ve kalben kuşatacak prog-
ramlarla, İstiklal Marşımızı ve onun 
müellifi Mehmet Akif Ersoy’u bütün 
yönleriyle anlatacağız.
İnşallah yarın da Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezimizde bü-
yük bir anma programı gerçekleşti-



Gündem Gündem

Nisan 2021___ 4948 ___ Nisan 2021

riyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları 
sürdüreceğiz.
Milli iradenin tecelligahı olan bu me-
kandan bir kez daha Malazgirt’ten 
bu yana üzerinde yaşadığımız top-
rakları vatan haline getirmek için 
gözlerini kırpmadan ölümün üzeri-
ne yürüyen bütün şehitlerimizi, gazi-
lerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, 
minnetle yad ediyorum.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, erinden başkomuta-
nına kadar İstiklal Harbimizi zafere 
ulaştıran ordumuzun bütün men-

suplarını hürmetle anıyorum.
Yine, 15 Temmuz gecesi, bu vatana 
istiklalini bir kez daha kavuşturan 
milletimizin her bir ferdini şükran-
la selamlıyorum. Mehmet Akif’in 
ömrünün son günlerinde söylediği 
gibi ‘Allah, bu millete bir daha İs-
tiklal Marşı yazdırmasın’ diyorum. 
Türkiye’nin, bilhassa son 7-8 yıldır 
aslında bir istiklal mücadelesi ver-
diği gerçeğini anlamak istemeyen-
lere Rabbim’den hidayet niyaz edi-
yorum. Biz, milletimizle birlikte bu 
anlayışla büyük ve güçlü Türkiye’nin 

inşası için maddi ve manevi bütün 
imkânlarımızla çalışmayı sürdüre-
ceğiz.”

‘Damat kadar taş düşsün başınıza’
Türkiye’nin, yenilenebilir enerji başta 
olmak üzere, gerçekleştirdiği enerji 
yatırımlarıyla, bu alanda dünyada 
en büyük atılımları yapan ülkelerden 
olduğuna işaret eden Cumhurbaş-
kanımız, güneşten suya, rüzgârdan 
jeotermal kaynaklara kadar enerji 
üretebilecek bütün imkânlardan ya-
rarlandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanımız, enerji alanın-
daki en büyük yatırımlardan birinin 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali oldu-
ğuna dikkati çekerek, “Dünyanın 
gelişmiş ülkelerinin tamamının çok 
uzun zamandır faydalandığı nükleer 
güç santrallerinin ülkemize gelişi, 
her nedense sürekli engellenmiş-
tir. Biz de Türkiye’ye nükleer güç 
santrali kazandırmak için yola çık-
tığımızda, bir kısmı teknik, bir kısmı 
başka sebeplere dayalı, pek çok sı-
kıntıyla karşılaştık. Bunun başında 
CHP zihniyetidir. Zira CHP zihniye-
tinin, iktidar olmadı ya, hükümet ol-
duğu yıllara şöyle bir baktığımızda 
bu ülkede enerji ne durumundaydı 
veya enerji potansiyelimiz neydi, 
şimdi ne oldu?” diye konuştu.
Son haftalarda bir şeyin dikkatini 
çektiğini anlatan Cumhurbaşkanı-
mız, özellikle CHP zihniyeti men-
suplarının yoğun tweet yarışına 
girdiklerini söyledi. Cumhurbaşka-
nımız, “Yatıyorlar, kalkıyorlar, ‘Da-
mat da damat.’ Damat kadar taş 
düşsün başınıza. Şurada Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı 
yıllardan itibaren, Sayın Berat Bey’in 
o dönemlerde attığı adımları, acaba 
CHP zihniyetinin geçmişinde gör-
mek mümkün mü? Var mı böyle bir 
şey? Yok. Tutturmuşlar ‘Şu kadar 
para nerede?’ O kadar para, hepsi, 
bu milletin Hazinesinde ve Merkez 
Bankasında. Kaybolan bir şey yok. 
Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir, 
sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşün-
düğümüz zamanlar var ya, orada.” 
değerlendirmelerinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, iktidarı devral-
dıklarında Türkiye’nin IMF’ye 23,5 
milyar dolar borcu olduğunu, ikti-
darı CHP zihniyetinden devraldıkla-
rını anımsattı. Cumhurbaşkanımız, 
“Merkez Bankasının rezervi neydi? 
27,5 milyar dolardı. Kimden devral-
dık? Yine sizden devraldık. Sizin şu 
anda sözcünüz, Hazine’de aynen 

çantacı olarak dolaşırdı. Ne yazık ki 
hiçbir zaman bu ülkenin ne Hazine-
sini ne Merkez Bankasını güçlendir-
mediler. Ama bizimle Merkez Ban-
kası da güç buldu, Başbakanlığım 
döneminde 135 milyar dolara kadar 
döviz rezervimiz çıktı bizim. Açsın-
lar baksınlar, ama işlerine gelmez. 
Şu anda da hamdolsun yine döviz 
rezervimiz kendini toparlamaya 
başladı.” şeklinde konuştu.

“Türkiye elini açan değil, tam ak-
sine el veren bir ülke konumunda”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ön-
ceki dönemlerde ne sismik ne de 
sondaj gemisi bulunduğunu belirte-
rek, şunları kaydetti:
“Mevcut Enerji Bakanımız, Berat 
Bey’in yardımcısıydı. Berat Bey’in 
görevde olduğu dönemde 3 tane 
sondaj, 2 tane de sismik araştırma 
gemisi aldık. Şimdi bir tane daha 
sondaj gemisini, Fatih Bey’in döne-
minde alıyoruz. Filomuz, dünyada 
belki de en güçlü filolardan bir ta-
nesi haline geliyor. Bu ne demektir 
biliyor musunuz: Artık ben sismik 
araştırmalarımı da rahatlıkla ya-
parım. Bundan sonra sondaj ça-
lışmalarımı da rahatlıkla yaparım. 
Kimseye muhtaç değilim. Ama ne-
dir, istersem bu gemilerimi dünya-
nın değişik ülkelerine de kiralarım. 
Bunlar da öyle basit rakamlar değil, 
çok ciddi rakamlarla kiraya gidiyor. 
Şimdi bu bir şeyi gösteriyor: Türkiye 
elini açan değil, tam aksine el veren 
bir ülke konumundadır.”

‘‘Çok nankörsünüz”
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak hakkında söz konusu twe-
etleri paylaşanlara seslenen Cum-
hurbaşkanımız, “İşte ‘Damat’ diye 
dalga geçtiğiniz Berat Bey’in Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında bu 
adımlar atıldı. Sadece bu mu? Hayır. 
Yine o dönemde, bu gemilerle bizler 

LNG’yi ülkemize çekmek ve burada 
onları doğal gaza çevirme sürecini 
başlattık. Aynı şekilde Tuz Gölü’nün 
altını, doğal gazla depolama süre-
cine girdik. Bu adımlar o dönemde 
atıldı. Çok nankörsünüz be. Yahu 
bunları hiç duymadınız mı, görme-
diniz mi? İnanın, bunların kulağı 
vardır duymaz, gözü vardır görmez, 
kalpleri bunların mühürlenmiştir. 
Deseler de demeseler de biz yolu-
muza devam edeceğiz.” ifadelerini 
kullandı.

“Sayın Putin ile inşallah üçüncü 
reaktörün temel atma törenini ya-
pacağız”
Akkuyu Nükleer Santrali’nin de Be-
rat Albayrak’ın bakanlığı döneminde 
başladığını hatırlatan Cumhurbaş-
kanımız, bu projenin dev bir proje 
olduğunu ifade etti. Cumhurbaşka-
nımız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bugün Sayın Putin ile inşallah 
üçüncü reaktörün temel atma töre-
nini yapacağız. Arkadan, birkaç ay 
sonra da dördüncü reaktörün temel 
atma törenine inşallah sıra gelecek. 
Bizler azimle işin üzerine gittik ve 
nihayet 2010 yılında Akkuyu projesi-
nin anlaşmasını imzalamayı başar-
dık. Uzun bir hazırlık döneminin ar-
dından, yaklaşık 3 yıl önce, 2018 yılı 
Nisan ayında ilk reaktörün temelini 
attık. Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 
yılın her günü, günün 24 saati çalı-
şarak, 4 bin 800 megavatlık kurulu 
gücüyle elektrik üretecektir. Bu te-
sis, tek başına ülkemizin ihtiyacının 
yüzde 10’unu karşılayacak elektrik 
üretimi gerçekleştirecektir. Bay Ke-
mal bunlardan anlar mısın? O yanın-
daki çantacıların bunlardan anlar 
mı? Biraz bunlara kafa yorun, kafa. 
Kafa yorun da millet de sizi adam 
sansın.
Bu projenin asıl stratejik boyutu, 
Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşı-
lamada kaynak çeşitlendirmesini 
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sağlayacak olmasıdır. Ayrıca bu sa-
yede, dünyada nükleer teknolojiye 
sahip ülkeler arasında yer almamızı 
da çok önemli görüyoruz. Dünyanın 
geleceğinde önemi giderek artan 
nükleer teknolojinin, sağlıktan sa-
vunma sanayine her alanda kulla-
nım sahası genişliyor. İlk ünitesini 
2023 yılında hizmete almayı planla-
dığımız santralimizin üçüncü ünite-
sinin temel atma töreninin şimdiden 
hayırlı olmasını diliyorum.”

“Yenilenebilir enerji kurulu gücün-
de dünyada 13’üncü, Avrupa’da 
6’ncı sıradayız”
Cumhurbaşkanımız, “Kalkınmanın 
temel altyapısı olan enerji konusun-

da, geçtiğimiz 18 yılda gerçekten 
takdire şayan bir gelişme gösterdi-
ğimizi kimse inkâr edemez. Bunlar 
istedikleri kadar inkâr etsinler. Biz, 
işimize bakıyoruz.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanımız, 2002 yılında 
toplam enerji kurulu gücün 32 bin 
megavatı bile bulmazken, bugün bu 
rakamın 96 bin megavatı geçtiğini 
belirterek “İnanın, bu ‘Maliyeciyim.’ 
falan filan diyor ama bunun maliye-
ci olması bu rakamları değiştirmez. 
Biz, işimize bakalım.” ifadelerini kul-
landı.
Yerli enerji kaynaklarına dayalı ku-
rulu gücün 19 bin megavattan 61 
bin megavatın üzerine çıktığını dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, yenile-

nebilir enerji kaynaklarının ise 12 bin 
megavat seviyesinden 50 bin me-
gavata ulaştığını söyledi.
Rüzgâr, enerji, güneş ve jeotermal 
enerji kurulu gücünün 18 yıl önce 
sadece 36 megavat iken bugün bu 
rakamın 17 bin 437 megavat oldu-
ğunu aktaran Cumhurbaşkanımız, 
“Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl 
kullandığı elektriğin yüzde 63’ünü 
yerli ve yenilenebilir enerji kaynak-
larından elde eden bir Türkiye var. 
Yenilenebilir enerji kurulu gücünde 
dünyada 13’üncü, Avrupa’da 6’ncı 
sıradayız.” bilgisini paylaştı.
Türkiye’yi enerji üssü haline getire-
cek projeleri de birer birer hayata 
geçirdiklerini anlatan Cumhurbaş-

kanımız, TANAP ve Türk Akımı 
projelerini işler hale getirdiklerini, 
Azerbaycan’la Avrupa enerji arz 
güvenliğinin önemli bir halkası olan 
Trans-Adriyatik Boru Hattı Projesi’ni 
tamamladıklarını söyledi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin ilk 
yüzer LNG depolama ve yeniden 
gazlaştırma terminalini Aliağa’da 
2016’da, BOTAŞ’a ait ikinci yeniden 
gazlaştırma terminalini ise Dört-
yol’da 2018’de devreye aldıklarını 
anımsatarak Türkiye’nin ilk derin 
deniz sondaj gemisi Fatih ile Tuna-
1 kuyusunda 405 milyar metreküp 
doğal gaz rezervi bulduklarını ifade 
etti. İkinci derin deniz sondaj gemisi 
Yavuz’un, göreve başladığı tarihten 

itibaren 4 sondaj gerçekleştirdiğini 
belirten Cumhurbaşkanımız, “Üçün-
cü derin deniz sondaj gemisi Kanu-
ni, Filyos Limanı’nda sondaja hazır-
lık çalışmalarına devam ediyor. O da 
inşallah nisan ayında sondaja baş-
layacak.” dedi. Cumhurbaşkanımız, 
Türkiye’nin bu üç sondaj gemisini 
450 milyon dolara mal ettiğini dile 
getirerek şöyle devam etti:
“Bu gemileri sıfırdan inşa ettirme-
ye kalksaydık 2 milyar 100 milyon 
dolar ödememiz gerekecekti. An-
ladın mı Bay Kemal? Bunun adı fi-
nans yönetimidir. Kalkıp da sen bize 
‘Merkez Bankasının şu kadar parası 
nereye gitti?’ bunları sorma. Siz ta-
rihinize bakın. Sizin dönemlerinizde 

IMF’e olan borçlanma, Merkez Ban-
kasının rezervleri nasıl buharlaştı, 
siz bize onun hesabını verin. Bizim 
böyle verilecek bir hesabımız yok. 
Biz yere çok sağlam bastık ve emin 
adımlarla yolumuza devam ediyo-
ruz. Bu sondajları kiralık gemiyle 
yaptırsaydık, satın aldığımızdan çok 
daha fazla bir bedel ödeyecektik. 
Bu yöntemle hem ülkemize kazan-
dırdık hem de derin deniz sondajı 
alanında dünyanın önde gelen bir-
kaç şirketinden birine sahip olduk. 
Türkiye’ye bu kazanımları sağlayan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanla-
rımız Berat Albayrak ve Fatih Dön-
mez’e şahsım, milletim adına teşek-
kür ediyorum.”
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde İnsan Hakları 
Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’na 
katıldı.
Toplantının ülkeye, millete, adalet 
teşkilatına, bütün kurum ve kuruluş-
lara hayırlı olmasını dileyen Cum-
hurbaşkanımız, oldukça uzun süren 
ve çok emek verilen bir çalışma sü-
recinin sonunda bu belgeye nihai 
şeklini veren Adalet Bakanı Abdül-
hamit Gül ve ekibine teşekkür etti, 
eylem planına katkı sağlayan bütün 
kurumlara şükranlarını sundu.
Yaklaşık iki yıl önce Yargı Reformu 
Strateji Belgesi’ni milletle paylaşır-
ken, bu belgenin aynı zamanda bir 
sonraki reform hazırlıklarının da 
başlangıcı olduğunu söylediğini 
anımsatan Cumhurbaşkanımız, bu-
gün, bu sözü yerine getirmiş olma-
nın huzuruyla eylem planını millete 
sunduklarını dile getirdi.
Hayatın bizatihi kendisinin kesintisiz 
bir değişim süreci olduğu gerçeği-
nin, her alandaki reformların kesin-
tisiz sürdürülmesi gerektiğine işaret 
ettiğini aktaran Cumhurbaşkanımız, 
ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlen-
dikleri günden beri bu doğrultuda 

attıkları tarihi önemdeki adımların 
şahidinin de millet olduğunu vurgu-
ladı.

“Adalet davamızın pusulası insan-
dır, insan onurudur”
“Bugün açıklayacağımız eylem pla-
nı da değişim ve reform irademizin 
devam ettiğinin ve devam edeceği-
nin bir örneğidir.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, İnsan Hakları 
Eylem Planı’nın, geçmişin muhase-
besi ile geleceğin murakabesinin 
ürünü bir belge olduğunu kaydetti.
Her maddenin hayata geçmesi için 
gereken adımların kararlılıkla atıla-
cağını, gelecek hafta da ekonomik 
reform programını milletle paylaşa-
caklarını bildiren Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Tarih bize, ne zaman adalete sıkı 
sıkıya sarılmışsak o zaman yüksel-
diğimizi, güçlendiğimizi, huzurlu ve 
müreffeh toplum haline geldiğimizi 
gösteriyor. Buna mukabil ne zaman 
da adalet yolundan sapmışsak, ge-
rilediğimizi, zayıfladığımızı, iç ve 
dış sıkıntıların ağırlığı altında ezil-
diğimizi müşahede ediyoruz. Yine 
yakın tarihimiz, bize yaşadığımız 
acı tecrübelerle mülkün temelinin 

adalet olduğunu, adaletin temelinde 
de hakları ve onuruyla insanın bu-
lunduğunu öğretmiştir. İşte bunun 
için bizim adalet davamızın pusula-
sı insandır, insan onurudur, insanın 
sahip olduğu bütün haklarıyla ha-
yatını sürdürebilmesidir. Medeniyet 
müktesebatımız bize, adaletin yerini 
bulmasının çok hassas bir dengeye 
bağlı olduğunu anlatıyor. ‘Bir çiçeğe 
az su vermek onu kuruturken, faz-
la su vermek de soldurur’ gerçeği, 
adaletin kuyumcu titizliğiyle uygu-
lanmasını gerektiriyor. Ayrıca öyle 
her gördüğümüz çiçeğe su verme-
yeceğiz. Susuzluktan boynu bükül-
müş bir çiçeğe su vermek adaleti 
yerine getirmek olurken, dikene su 
vermek zulüm anlamına gelebiliyor.”

“Planının hazırlığında da asıl be-
lirleyici, milletimizin ihtiyaç ve ta-
lepleri olmuştur”
Bu hususta bir başka yaklaşımın 
da Malik El Şahbaz’ın veya bütün 
dünyanın bildiği adıyla Malcolm X’in 
“Ben gerçeğin peşindeyim, kimin 
söylediği önemli değil, ben adale-
tin peşindeyim, kim için veya kime 
karşı olduğu önemli değil.” sözleriy-
le ifade edilebileceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanımız, bu hissiyatla, 
adaleti kuyumcu titizliğiyle yerine 
getirecek ve insana hakkını teslim 
edecek her görüşe önem verdikleri-
ni belirtti.
İnsanlık ailesinin evrensel değerler 
etrafında oluşturduğu uluslararası 
belgeleri de aynı samimi duyguyla 
sahiplendiklerini anlatan Cumhur-
başkanımız, şunları kaydetti:
“Ne uluslararası belgelerin kayıtsız 
şartsız kopyalanmasından yanayız 
ne de insanlığın evrensel kazanımla-
rına bigane kalmak gibi bir düşünce-
ye sahibiz. Biz bugüne kadar bütün 
reformları, falan kuruluş dayattığı, 
filan teşkilat talep ettiği için değil, 
milletimiz bunlara layık olduğu için 

“EYLEM PLANIMIZIN NİHAİ 
AMACI, YENİ VE SİVİL BİR 
ANAYASADIR”
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gerçekleştirdik. İnsan Hakları Eylem 
Planı’nın hazırlığında da asıl belirle-
yici, milletimizin ihtiyaç ve talepleri 
olmuştur. Her reform, daha özgür-
lükçü, daha katılımcı, daha çoğulcu 
demokrasiye ulaşma konusunda 
milletimizle aramızdaki duygu ve 
düşünce birliğinin eseriydi, İnsan 

Hakları Eylem Planı da böyledir.”
Cumhurbaşkanımız, insanın onuru-
na, inancına, değerlerine, hayatına 
yönelen her türlü tehdide karşı va-
tandaşların yanında olmayı sürdü-
receklerine dikkati çekti.
Cumhurbaşkanımız, “Her zamanki 
gibi en büyük dayanağımız ve gü-

ven kaynağımız, yüzyıllardır farklı-
lıklarını zenginliğe dönüştürerek bu 
toprakları vatan kılan milletimizin o 
derin iradesidir. 15 Temmuz darbe 
girişimi gibi tarihin gördüğü en al-
çak saldırılardan birini dahi hukuk 
devleti sınırları dışına taşmadan 
bastırabilmiş olan bu millet, Allah’ın 
izniyle, demokrasiden kalkınmaya 
her alanda daha nice zaferlere imza 
atacaktır. Hep söylediğim gibi, böyle 
necip bir milletin mensubu olmakla 
övünüyor, Rabb’ime binlerce kez 
hamdediyorum.” ifadesini kullandı.

“9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti 
içeren bir belge olarak ortaya çık-
tı”
“Milletimizin beklentileri doğrultu-
sunda oluşturulan bu Eylem Pla-
nı’ndaki her bir faaliyetin arkasın-
da geniş tabanlı bir istişare süreci 
vardır.” diyen Cumhurbaşkanımız, 
hazırlık çalışmalarını yürütenlerin, 
ilgili bütün bakanlıklarla, kurumlar-
la, ekonomi ve iş dünyasıyla, sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileriy-
le, velhasıl milletin her kesimiyle bir 
araya geldiğini söyledi. Cumhurbaş-
kanımız, bu sürecin sonunda İnsan 
Hakları Eylem Planı’nın, 9 amaç, 50 
hedef ve 393 faaliyeti içeren bir bel-
ge olarak ortaya çıktığını bildirdi.
Eylem Planı’nın iki yıllık bir zaman 
diliminde uygulanmak üzere hazır-
landığını dile getiren Cumhurbaş-
kanımız, “Eylem Planı’nda belirle-
nen her bir faaliyet için sorumlu ve 
ilgili kuruluşlar ile bu faaliyetler için 
öngörülen zaman dilimine yönelik 
takvim de iki hafta içerisinde kamu-
oyunun bilgisine sunulacaktır.” diye 
konuştu.
Bugün burada, belgedeki ilke, amaç, 
hedef ve faaliyetleri, sadece ana 
hatlarıyla paylaşmak istediğini be-
lirten Cumhurbaşkanımız, vizyonu 
“Özgür birey, güçlü toplum, daha de-
mokratik bir Türkiye” olarak belirle-

nen Eylem Planı’nın, 11 temel ilkeyle 
başladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanımız, devletin millete 
taahhüdü olan ve asla vazgeçmeye-
cekleri ilkeleri şöyle sıraladı:
“1- İnsan, doğuştan sahip olduğu 
vazgeçilmez haklarıyla yaşar, devle-
tin görevi de bu hakları korumak ve 
geliştirmektir.
2- İnsan onuru, bütün hakların özü 
olarak hukukun etkin koruması al-
tındadır.
3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefi inanç, mezhep ve 
benzeri sebepler temelinde hiçbir 
ayrımcılık söz konusu olmaksızın, 
herkes hukuk önünde eşittir.
4- Kamu hizmetinin herkese eşit, ta-
rafsız ve dürüst biçimde sunulması, 
bütün idari faaliyetlerin temel özelli-
ğidir.
5- Mevzuat, tereddüt doğurmaya-
cak şekilde açık, net, anlaşılır ve ön-
görülebilir kurallar içerir, kamu otori-
teleri de bu kuralları hukuk güvenliği 

ilkesinden ödün vermeden hayata 
geçirir.
6- Sözleşme özgürlüğüne, hukuki 
güvenlik ilkesi ve kazanılmış hak-
ların korunması prensibine aykırı 
olarak hiçbir şekilde müdahale edi-
lemez.
7- Devlet, girişim ve çalışma hürriye-
tini, rekabete dayalı serbest piyasa 
kuralları ile sosyal devlet ilkesi çer-
çevesinde korur ve geliştirir.
8- Adli ve idari işleyiş, masumiyet 
karinesi, lekelenmeme özellikle bu-
nun altını çiziyorum, lekelenmeme 
hakkı ve ceza sorumluluğunun şah-
siliği ilkelerini koruyan, gözeten ve 
güçlendiren bir yaklaşımı merkezi-
ne alır.
9- Hiç kimse, başkalarının kişilik 
haklarına saygı göstermek suretiy-
le yaptığı eleştirileri veya düşünce 
açıklamaları nedeniyle özgürlüğün-
den yoksun bırakılamaz.
10- Hukuk devleti, hak ve özgürlük-
ler ile adaletin teminatı olarak her 

alanda tahkim edilir.
11- Haklarının ihlal edildiğini iddia 
eden herkes, etkili kanun yollarına 
zahmetsiz şekilde erişebilir, adalete 
erişim, hak ve özgürlüklere saygının 
esasıdır.”
Eylem Planının 9 amaçtan oluştu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanımız, 
İnsan Hakları Eylem Planındaki 9 
amaçtan ilkinin “daha güçlü bir in-
san hakları koruma sistemi” oldu-
ğunu ifade etti.
Buradaki hedefin, insan haklarına 
dayalı bir hukuk devleti anlayışının 
daha da güçlendirilmesi olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
mevzuat ve uygulamayı bu doğ-
rultuda düzenli gözden geçirerek, 
gerekli bütün tedbirleri alacaklarını 
söyledi. Cumhurbaşkanımız, böyle-
ce, Avrupa Birliği ile bilhassa “Vize 
Serbestisi Diyaloğu”nda karşılan-
ması beklenen hususlara yönelik 
çalışmalara da hız verdiklerini aktardı.
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“İSTİKLAL MARŞI, 84 MİLYONUN 
ORTAK DEĞERİDİR”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstik-
lal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve 
Mehmed Âkif Ersoy’u Anma Progra-
mı’nda konuştu.
Kültür, sanat, edebiyat ve ilim dün-
yasından davetlileri en kalbi duygu-
larıyla selamladığını belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, 15 Temmuz gecesi ga-
zilik payesiyle şereflenen bu mekâna 
hepiniz hoş geldiniz. Sizleri milletin 
evinde ağırlamaktan büyük bir bah-
tiyarlık duyuyorum. Ülkemiz, Millî 
Mücadele tarihimiz ve millet olma 
şuurumuz açısından son derece an-
lamlı bu yıl dönümü vesilesiyle bizleri 
bir araya getiren herkese teşekkür 
ediyorum.” dedi.
Davetlerine icabet ederek Mehmed 
Âkif’in aziz hatırasına sahip çıktıkla-
rı için konuklara şükranlarını sunan 
Cumhurbaşkanımız, konuşmasına 
şöyle devam etti:
“Soğuk bir kış gününde gençlerin 
omuzlarında ebediyete uğurladığı-
mız Mehmed Âkif Ersoy’u bir kez 
daha rahmetle hürmetle yâd ediyo-
rum. Millî şairimizin ruhu şad, ma-
kamı ali, mekânı inşallah cennet ol-
sun. Bu vesile ile merhum Mehmed 
Âkif’in ‘şanları Bedr’in arslanlarına 
eş’ dediği Çanakkale şehitlerimize, 
İstiklal Harbi’mizde göğüslerini si-
per ederek yurdumuza alçakları uğ-
ratmayan bütün kahramanlarımıza, 
Kıbrıs Barış Harekâtı’nı zafere ta-
şıyan Mehmetçiklere, Mücahitlere, 
direniş erlerine, 15 Temmuz gecesi 
çıplak elleriyle FETÖ’cü hainlerin 
hayâsız akınlarını durduran millî ira-
de sevdalılarına, terör örgütlerine 
karşı yurt içinde ve yurt dışında des-
tan yazan güvenlik görevlilerimizin, 
kahraman ordumuzun her bir ferdi-
ne Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, 
hayatta olanlara sağlık ve afiyet dili-

yorum. Mevla’m bizleri şehitlerimizin 
kutlu yolundan, gazilerin yoldaşlığın-
da ayırmasın diyorum.”

“Destanlarımız, millî karakterimi-
zin teşekkülünde çok önemli bir 
yer tutar”
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Biz mayası şiirle yoğrulmuş bir mille-
tiz. Bin yıllar öncesinden günümüze 
ulaşan destanlarımız, millî karakte-
rimizin teşekkülünde çok önemli bir 
yer tutar. Anadolu toprakları şairleri 
sultan, sultanları şair kılan, kudretin 
kelamdan ve kalemden neşet ettiği 
bereketli topraklardır. Bu topraklar 
Yunus Emre, Hacı Bayram, Fuzuli, 
Nedim, Nabi, Erzurumlu Emrah, Baki, 
Şeyh Galip, Nef’i, Süleyman Çelebi, 
Yahya Kemal gibi nice söz üstadını 
yetiştirerek bütün insanlığa armağan 
etmiştir.
Edebiyatın incelikleri döneme göre 
farklılıklar arz etse de onlar aynı kay-
naktan beslendikleri için hep aynı 
manayı dile getirmişlerdir. Mısrala-
rında bazen aşkı, bazen hüznü, ba-
zen birliği, kardeşliği, vatan sevgisini 
dile getiren bu köklü geleneğin geç-
tiğimiz yüzyıldaki en güçlü temsilcisi 
hiç şüphesiz Millî Şairimiz Mehmed 

Âkif Ersoy’dur. ‘Hayal ile yoktur alış-
verişim, ne gördüysen onu söylemi-
şim’ diyen Mehmed Âkif kadar hayatı 
şiirine şiiri de hayatına aksetmiş pek 
az şair bulunur.”

“İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle 
hak etmiş bir anıt insandır”
Mehmed Âkif’in inandığı gibi yaşadı-
ğı, çilesini çekmediği hiçbir fikre, gö-
nül imbiğinde damıtmadığı hiçbir dü-
şünceye eserlerinde yer vermediğini 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, “O 
eserleri, vaazları, makaleleri, müca-
deleci kişiliği ile milletimizin kalbinde 
taht kurmuş bir karakter abidesidir. 
Âkif yaşayışıyla duruşuyla İstiklal 
Şairi sıfatını ziyadesiyle hak etmiş bir 
anıt insandır. Ne merhum Mehmed 
Âkif’te ne de millette mevcut olma-
yan hiçbir duygu, hiçbir haslet İstiklal 
Marşı’na girmemiştir. Âkif ülkemizde 
halen sıkça rastladığımız müstemle-
ke aydınına karşı bu toprakların sesi, 
soluğu olmuş, sembol bir şahsiyet-
tir.” diye konuştu.
Cenap Şahabettin’in Mehmed Âkif 
için “Hiç kimse Âkif kadar saf ve şef-
faf bir billur-i beyan içinde menazır-ı 
millîyeti teşhir etmemiştir.’ sözünü 
aktaran Cumhurbaşkanımız, “İşgal 
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ordularının Anadolu’da cirit attığı ka-
ranlık günlerde koltuğunun altında 
Sebilürreşad dergisinin klişeleri ile 
şehir şehir dolaşan Âkif, milletimizi 
kıyama çağıran bir millî mücade-
le önderidir.” dedi. Mehmed Âkif’in, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından Millî Mücadele’ye katılmaya 
çağrılan ilk şair olduğunu hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, şunları kaydetti:
“Kendisi, Gazi’nin davetine anında 
icabet etmiş, çoğu zaman yürüyerek 
İstiklal Harbi’mizin manevi cephesini 
oluşturmak üzere Ankara’ya gelmiş-
tir. Merhum Âkif’in Millî Mücadele’de 
dönemin yakın dostu Eşref Edip ba-

kınız nasıl anlatıyor: ‘Tam bir asker 
hatta kumandan elde mavzer belde 
fişek başta kefiye. Hecin üstünde bir 
şahin gibi ucu bucağı olmayan çölleri 
yarıp gidiyor.’ Evet, İstiklal Marşı’mıza 
can veren Mehmed Âkif işte böyle bir 
nefestir. Âkif gerektiğinde kalemiyle 
gerektiğinde selamıyla gerektiğinde 
de mavzeriyle vatanını savunan istik-
lal aşığı bir insandır.
O, tahkikata uğradığı, eserleri topla-
tıldığı, yoklukla boğuştuğu dönem-
lerde bile arkadaşlarına ‘Memlekete 
hizmet edin’ tavsiyesinde bulunan 
hakiki bir vatanseverdir. Yıllarca 
Mısır’da yoksulluk içinde, gönüllü 

sürgün yaşadığı halde ülkesine ve 
milletine hiçbir zaman küsmemiştir. 
Âkif’e göre kendisine ne yapılırsa ya-
pılsın umudun, kurtuluşun, diriliş ru-
hunun membası burasıdır, yani Tür-
kiye’dir. Mehmed Âkif, milleti millet 
yapan değerlerin muhafazasını mil-
leti muhafaza etmenin yegâne yolu 
olarak görür. Kendisi insani hasletler 
bakımından da müstesna bir şahsi-
yettir. Cömerttir, fakir ve yoksullara 
karşı hassasiyeti üst düzeydedir. İs-
tiklal Marşı dolayısıyla kendisine zor-
la verilen ödülü, giyecek bir paltosu 
dahi olmadığı halde Darül Mesai’ye 
bağışlamıştır.”

“Doğru bildiğini söylemekten hiç 
çekinmemiştir”
Mehmed Âkif’in cesur birisi oldu-
ğunu söyleyen Cumhurbaşkanımız, 
şunları kaydetti:
“Haksızlıklar karşısında dili bağlı 
durmayı kendine yediremez. ‘Şudur 
benim cihanda en beğendiğim mes-
lek, sözüm odun gibi olsun hakikat 
olsun tek.’ diyerek doğru bildiğini 
söylemekten hiç çekinmemiştir. Dü-
rüsttür, verdiği sözü adeta ölümüne 
yerine getirmeye çalışır. Yakın arka-
daşlarından Kandilli Rasathanesi’nin 
kurucusu Fatin Gökmen Millî Şair’i-
mizin bu özelliğini şöyle tarif ediyor: 
‘Bir gün Mehmed Âkif ile öğlen ye-
meğini bende yemeyi, sonra da otu-
rup sohbet etmeyi kararlaştırdık. O 
gün öyle yağmurlu, fırtınalı bir hava 
oldu ki her taraf sele boğuldu. ‘Âkif 
bu havada gelemez, imkânı yok’ diye 
düşündüm. Yakın komşulardan biri-
ne gittim. Eve döndüğümde ne işi-
teyim? Mehmed Âkif Bey sırılsıklam 
bir vaziyette gelmiş, beni bulamayın-
ca evdekilerin bütün ısrarlarına rağ-
men içeri girmemiş, selam söyleyin 
demiş ve o yağmurlu havada dön-
müş, gitmiş. Ertesi gün kendisinden 
özür dilemek istedim. Bunun üzerine 
Mehmed Âkif ‘Bir söz ya ölüm veya 
ona yakın bir felaketle yerine getiril-
mezse mazur görülebilir.’ dedi ve be-
nimle 6 ay dargın kaldı.”
Mehmed Âkif’in, sadece günlük ha-
yatında değil eserlerinde de özü ile 
sözü, yazdıkları ile yaşantısı arasın-
da tezat bulunmayan bir dürüstlük 
timsali olduğunu ifade eden Cum-
hurbaşkanımız, tam anlamıyla mis-
kinlik, atalet ve karamsarlık düşmanı 
olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanımız, Âkif’in, “Allah’a 
dayandım diye sen çıkma yataktan, 
manayı tevekkül bu mudur hey gidi 
nadan, ecdadını, zannetme, asırlar-
ca uyurdu, nereden bulacaktın o za-
man eldeki yurdu, üç kıtada, yer yer, 

kanayan izleri şahid, dinlenmedi bir 
gün o büyük nesli mücahit, âlemde 
tevekkül demek olsaydı atalet, mirası 
diyanetle yaşar mıydı bu millet” şii-
rinin miskinlik, atalet ve karamsarlık 
düşmanlığının sembolleşmiş şahidi 
olduğunu söyledi. Cumhurbaşka-
nımız, tevekkülle ataleti bu şekilde 
kesin hatlarla ayıran Âkif’in, Arapça, 
Farsça ve Fransızcayı ana dili gibi 
okuyan, konuşan hakiki bir münev-
ver olduğunu ifade etti.

“Sadece rahmetle anılmayı murat 
etmiştir”
Kendisi de büyük bir Mehmed Âkif 
hayranı olan merhum Nurettin Top-
çu’nun Âkif’i, “Üç harikanın terkibinin 
mahsulü” olarak tanımladığına dik-
kati çeken Cumhurbaşkanımız, söz-
lerini şöyle sürdürdü:
“Üstad bu üç terkibi de şu şekilde sı-
ralıyor, ‘Bin yıllık bir tarih, bizzat kendi 
ruhunun fezaya çekilmiş kılıcını an-
dıran Süleymaniyelere nazire bir be-
den ve Allah’ın kitabı.’ Mehmed Âkif, 
63 yıllık çileli ömründe hiçbir zaman 
makam, mevki, şan şöhret peşinde 
koşmamıştır. Döneminin en büyük 
şairi olmasına rağmen övüldüğün-
de yüzü kızaracak kadar mahcup ve 
mütevazı bir hayat yaşamıştır. Ken-
disi sadece rahmetle anılmayı murat 
etmiştir. ‘Toprakta gezen gölgeme 
toprak çekilince, günler şu heyulayı 
da er geç silecektir, rahmetle anıl-
mak, ebediyet budur amma sessiz 
yaşadım kim beni nerden bilecektir.’ 
Millî şairimiz, sessiz yaşamış, son 
nefesini de Mısır Apartmanı’ndaki 
soğuk ve mütevazı dairesinde yine 
sessizce vermiştir. 65 metrekare... 
Mehmed Âkif’e ‘mahalle kahvesi ha-
tibi’ diyerek tahkir edenler, zamanla 
unutulup giderken milletimiz millî şa-
irini baş tacı etmiş, vefatından sonra 
da onu daima hürmetle, minnetle ha-
tırlamıştır.”
Cumhurbaşkanımız, merhum Âkif’in 

örnek hayatı yanında, geride millî 
mutabakat metni olan İstiklal Mar-
şı’nı da bıraktığını söyledi.

“Her mısraı gözyaşlarıyla kabul edi-
len bir başka marş yoktur”
“Korkma sönmez bu şafaklarda yü-
zen al sancak, diye başlayan ‘Hak-
kıdır Hakk’a tapan milletimin istiklal’ 
diye biten İstiklal Marşı’mızın 10 kıta-
sı bizim millî andımızdır.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, şunları söyledi:
“İstiklal Marşı millet olarak aidiyeti-
mizin, değerler manzumemizin, is-
tiklal ve istikbal anlayışımızın remzi-
dir, sembolüdür. Elbette her milletin 
bağımsızlığının nişanesi olan bir millî 
marşı vardır ancak yedi düvele karşı 
yürütülen Kurtuluş Savaşı sırasında 
her mısrası gözyaşlarıyla kabul edi-
len bir başka marş yoktur. İstiklal 
Marşı bir tekkede yazılmış, ilk kez ca-
mide okunmuş, milletin meclisinde 
de alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir. 
Ülkenin içinde bulunduğu şartlar iti-
barıyla İstiklal Marşı, ‘İstikbal Marşı’ 
olarak da kaleme alınmıştır. Bu yö-
nüyle İstiklal Marşı milletimizle birlik-
te bütün mazlumların özgürlük mü-
cadelesine ilham kaynağı olmuştur. 
Dünyanın birçok ülkesinde hüküm 
süren sömürü düzeninin sarsılma-
sından İstiklal Harbi’mizin ve İstiklal 
Marşı’mızın önemli payı bulunuyor. 
Millet olarak Mehmed Âkif gibi bir 
şaire, İstiklal Marşı gibi bağımsızlık 
beyannamesine sahip olduğumuz 
için ne kadar şükretsek, hamd etsek 
azdır. Bu anlayışla 2021 senesini ka-
bul edilişinin 100. yıl dönümü müna-
sebetiyle İstiklal Marşı yılı olarak ilan 
ettik. Bunu da TBMM’de grubu bulu-
nan 5 siyasî partinin ortak teklifi ile 
gerçekleştirdik. Görüşleri, politik ta-
vırları, duruşları farklı olan siyasî par-
tilerin böyle millî bir meselede ortak 
tutum alması ülkemiz adına büyük 
bir kazanımdır.”
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“RAMAZAN AYI BOYUNCA ÜLKE 
GENELİNDE, HAFTA SONLARI 
SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI 
UYGULAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen Kabine 
Toplantısı’nın ardından millete ses-
lendi.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 
bugüne kadar elde ettiği kaza-
nımların gerisinde, değişime ve 
reformlara olan bağlılığını hep ko-
rumasının olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanımız, salgın döne-
minde de bu çizgiden asla ayrılma-
dıklarını belirtti.
Milletle paylaştıkları reform gün-
demini belirledikleri takvime uy-
gun şekilde yürüttüklerini aktaran 
Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz 
yıl yargı reformu strateji belgesini 
açıkladıklarını, ardından buna uy-
gun hukuki ve idari adımları atma-
ya başladıklarını anımsattı.

“Reformlara sahip çıkacağız”
Ekonomide cari açığın azaltılma-
sına, üretimin ve istihdamın güç-
lendirilmesine yönelik çok sayıda 
reform mahiyetinde düzenlemeyi 
hayata geçirdiklerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanımız, sözlerini şöy-
le sürdürdü:
“Bu ayın başında İnsan Hakları Ey-
lem Planı’nı kamuoyunun takdirine 
sunduk. İnsan Hakları Eylem Pla-
nı’nda yer alan başlıkları, belirle-
diğimiz takvime göre, ilgili kurum-
larla hayata geçireceğiz. Yaklaşık 
3 hafta önce de ekonomi reform-
larımızı kamuoyuna açıklamıştık. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, 
ekonomi reformlarıyla ilgili eylem 
planını da geçtiğimiz günlerde 
ilan etti. Türkiye ekonomisinin po-
tansiyelinin ve asıl dinamiklerinin 
göstergesi, zaman zaman ortaya 
çıkan temelsiz ve derinliksiz fi-
nans hareketleri değil, işte bu re-
form gündemidir. Milletimizin de 
akılcılıktan uzak dalgalanmalara 
karşı giderek daha bilinçli bir tavır 

ortaya koyduğunu, tercihini ve gü-
cünü ülkesinin hedeflerinden yana 
kullandığını müşahede ediyoruz. 
Hukuktan ekonomiye kadar uza-
nan ve milletimiz tarafından mem-
nuniyetle karşılanan reform prog-
ramlarımızın, takvimlerine uygun 
şekilde yürümesini sağlayacağız. 
Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar 
olarak biz, bu reformlara elbette 
sahip çıkacağız. Toplumun bütün 
kesimlerinden de kendileriyle ilgili 
hususların yakın takipçisi olmaları-
nı, herhangi bir gecikme ve eksiklik 
durumunda konuyu önce ilgili ku-
rumla, ardından bizimle paylaşma-
larını istiyoruz.”

Yeni anayasa çalışmaları
Cumhurbaşkanımız, en önemli 
reform başlıklarının, millete ver-
dikleri yeni ve sivil anayasa sözü 
olduğunu vurguladı. Türkiye’ye, 
merkezinde milletin, yani insanın 

olduğu yeni bir anayasa kazan-
dırmayı amaçladıklarını anlatan 
Cumhurbaşkanımız, şu görüşleri 
paylaştı:
“Geçmişte darbelerin veya olağa-
nüstü dönemlerin ürünü olarak ha-
zırlanan anayasaların, milletimizin 
beklentilerine ve ülkemizin ihtiyaç-
larına cevap veremediği kısa süre-
de ortaya çıkmıştır. Anayasalar, ya-
şayan metinler olduğu için elbette 
gerektiğinde değiştirilebilir ama 
Türkiye’deki anayasa değişikliği 
gayretleri, asıl metnin ruhuna zerk 
edilmiş olan darbeci ve vesayetçi 
maya sebebiyle beklenen neticele-
re bir türlü varamamıştır. Ülkemizin 
yönetim sistemini değiştirmek için 
en köklü değişimi gerçekleştirmiş 
olmamıza rağmen mevcut anaya-
samızdaki bu arızayı gideremedik. 
Yeni ve sivil bir anayasa konusunu 
tekrar gündeme getirmemizin se-
bebi de işte budur.”
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Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin ülke-
ye kazandırdığı yetenekleri, salgın 
sürecinde çok daha iyi gördüklerini 
dile getirdi.
“Sistemin özünü oluşturan hızlı 
karar alma ve etkin şekilde uygu-
lama mekanizmaları, ülkemizin bu 
dönemde pozitif yönde ayrışması-
nı sağlamıştır.” ifadesini kullanan 
Cumhurbaşkanımız, şunları kay-
detti:
“Sistemi, artık üçüncü yılına yak-
laşan tecrübeler ışığında geliştir-
memiz gerektiğinin de farkındayız. 
Yeni anayasa süreci, Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi’nin tahki-
mi açısından da bir fırsat olacak-
tır. Türkiye için tarihi öneme sahip 
yeni anayasa hazırlama sürecinin 
mümkün olan en geniş uzlaş-
mayla yürümesi ve ortaya çıkan 

metnin de 84 milyonu kucaklama-
sı şarttır. Biz, bu anlayışla siyasî 
partiler başta olmak üzere bütün 
kesimlerin, yeni anayasanın hazır-
lanmasına katkıda bulunmasını 
bekliyoruz. Ülkemizin 2053 vizyo-
nunun omurgasını oluşturacağını 
düşündüğümüz yeni anayasa için 
her türlü görüşe ve teklife açığız. 
İnşallah milletimizle birlikte, gele-
cek nesillerin bizi hayırla yâd etme-
sini sağlayacak yeni bir anayasayı 
ülkemize kazandıracağımıza inanı-
yorum.”

“Demokrasi mücadelesi, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’yle daha da pekişti”
Cumhurbaşkanımız, baharın ilk 
ayını geride bırakıp nisanın güzel-
liklerine “merhaba” demeye ha-
zırlandıkları şu günlerde, milletçe 

geleceğe umutla bakmak için pek 
çok sebebe sahip olduklarını söy-
ledi.
“Dünyanın en güzel ve kadim coğ-
rafyasındaki 1000 yıllık varlığımızı 
siyasî ve ekonomik atılımlarımızla 
sürekli güçlendiriyoruz.” değerlen-
dirmesinde bulunan Cumhurbaş-
kanımız, şöyle devam etti:
“Cumhuriyetin kuruluşuyla coğ-
rafyamıza yeniden vurduğumuz 
egemenlik mührümüzü, yaşadığı-
mız kimi sıkıntılara rağmen derin-
leştirerek koruyoruz. Bölgemizde 
1990’lardan beri yaşanan siyasî ve 
insani krizler, milletimizin birlik ve 
beraberliğiyle devletimizin gücü-
nün ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Vatanlarına 
sahip çıkamayanların, onurlarına 
ve geleceklerine de sahip çıkama-
dıkları gerçeğini üzüntüyle takip 
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ediyoruz. Türkiye, çok partili siyasî 
hayata geçişle bir üst aşamaya çı-
kardığı istiklalinin güvencesi olan 
demokrasi mücadelesini, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile 
daha da pekiştirmiştir. Kalkınma 
mücadelemiz ise uzunca bir du-
raklamanın ardından, geçtiğimiz 
19 yılda, ülkemize kazandırdığımız 
eser ve hizmetlerle ihtiyacımız olan 
düzeye ulaşmıştır. Böylesine kritik 
bir dönemde başlayan koronavirüs 
salgını, ülkemiz için hayal ettiğimiz 
yeni başlangıç konusunda önümü-
ze tarihi bir fırsat çıkarmıştır.”

“Aşılama çalışmalarında da ol-
dukça ileri bir seviyedeyiz”
Salgının, uygulamaya koydukla-
rı tedbirlerden etkilenen kesimler 
başta olmak üzere herkesin haya-
tında çeşitli zorluklara yol açtığını 
vurgulayan Cumhurbaşkanımız, 
“Sağlık altyapımızın gücü sayesin-
de kimi ülkelerde hala etkisini sür-
düren felaket görüntüleri ile ham-
dolsun karşılaşmadık. Tedbirleri 
kimi zaman sıkılaştırarak, kimi za-
man gevşeterek salgının olumsuz 
etkilerini en az seviyede tutmaya 
gayret ettik. Salgınla mücadelede 
en önemli araçlardan biri olan aşı-
lama çalışmalarında da oldukça 
ileri bir seviyedeyiz.” diye konuştu.
Bu süreçte sağlık alanı kadar 
önemli bir diğer başarının da üre-
tim, istihdam ve ihracat tarafını 
sıkı tutmak olduğuna inandıklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Fabrikalarda çarklar hiç durmadı, 
üretilen ürünlerin iç ve dış pazarla-
ra ulaştırılmasında aksaklığa mey-
dan verilmedi. İhracata yönelik 
üretim yapan fabrikaların çoğu bu 
yılın siparişlerini çoktan doldurdu-
lar. Kapasite genişleten fabrikala-
rımız bunun için gereken makina-
ları bulmakta zorlanıyor. Küresel 

lojistik ağındaki tıkanıklıklar, Tür-
kiye’nin geniş bir havzaya kolayca 
mal ulaştırma avantajını giderek 
öne çıkartıyor.
Kara yollarımıza, demir yollarımı-
za, limanlarımıza, havalimanları-
mıza yaptığımız yatırımların önemi 
tıpkı hastanelerde olduğu gibi bu 
dönemde daha iyi anlaşıldı. Dün 
şehir hastaneleri için bize deme-
diklerini bırakmayanlar, bugün niye 
daha çok hastane yapmadığımızı 
sorguluyorlar. Aynı şekilde yıllar-
ca bizi ülkenin kaynaklarını taşa, 
toprağa gömmek ile suçlayanlar 
şimdi lafı niye güçlü bir üretim ve 
ulaşım altyapısı kurmadığımıza 
getirmeye başladılar.”

“Türkiye küresel bir merkez hali-
ne geliyor”
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan 
her gelişmenin, ülkeye 19 yılda 
kazandırdıkları bütün yatırımların 
anlamını çok daha iyi gösterece-
ğini belirten Cumhurbaşkanımız, 
“Buradan menşeine, rengine, inan-
cına bakmaksızın bütün yatırım-
cılara bir kez daha sesleniyorum, 
‘Gelin Türkiye’ye yatırım yapın.’ 
Dün ülkemize yatırımlar yapanlar, 
bugün büyüyen pazarları ve artan 
kazançlarıyla bunun meyvelerini 
topluyorlar.” ifadesini kullandı.
Bugün yatırım yapanların da çok 
kısa bir sürede aynı kazançları elde 
edeceğini vurgulayan Cumhurbaş-
kanımız, şunları kaydetti:
“Artık ülkemizde yapılacak yatırım-
ların ölçek olarak iç piyasayı veya 
bölge pazarlarını aşarak küresel 
düzeyde tasarlanması ve gerçek-
leştirilmesi gerekiyor. Çünkü Tür-
kiye, bölgesinin üretim ve ticaret 
merkezi olmanın ötesine geçerek, 
küresel bir merkez haline geliyor. 
Bu vesileyle vatandaşlarımıza 
evlerinde tuttukları ve millî ser-
vetimiz olan altınları ve dövizleri 

finans kuruluşları vasıtasıyla eko-
nomimize kazandırmaları çağrımı 
tekrarlamak istiyorum. Bundan 
rahatsız olanlar var, bunu da biliyo-
rum. Ama dikkat edin, ben özellikle 
bunları merkezin bütünüyle ağına 
yüklemelerini ve buradan win-win 
esasına göre hem ülkeye hem ken-
dilerine kazanmanın yolunu göste-
riyorum.” 

“Kalkınmamızın gerdanlığı olan 
her yatırıma karşı birileri ‘iste-
meyiz’ diye ortaya döküldü”
Türkiye’nin yatırımcılar için cazip 
bir ülke haline geldiği sözlerinin 
afaki bir temenniden ibaret olma-
dığını ifade eden Cumhurbaşkanı-
mız, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu tespitimiz somut verilere da-
yanıyor. Mesela geçtiğimiz yıl ülke-
mizde 103 bin yeni şirket açılırken, 
kapanan şirket sayısı 16 bini dahi 
bulmadı. Yeni kurulan şirketlerin 
de önemli bir bölümü uluslararası 
sermayelidir. Ülkemizde son 10 yıl-
da kurulan 75 bin 700 uluslararası 
sermayeli şirketin 11 binden fazla-
sı geçtiğimiz yıl faaliyete başladı. 
Türkiye iş yapma kolaylığı endek-
sinde eskiden 175 ülke arasında 
84. sıradayken artık 190 ülke ara-
sında 33. sıraya çıkmış buluyor. 
Nereden nereye? Bu tablo özellikle 
yatırımcıların ülkemize olan inanç-
larının, inşa ettiğimiz güçlü altyapı 
ve sağladığımız güven sayesinde 
giderek arttığına işaret ediyor.
Tabii ülkemizde felaket tellalları 
her dönemde olduğu gibi bugün-
lerde de yine iş başındadır. Siya-
setten medyaya kadar her alanda 
kendi ikballerini ülkenin ve milletin 
felaketinde arayanlar hep olmuş-
tur ve olacaktır. Milletimiz bir ta-
rafta istiklal harbini verirken, diğer 
tarafta bir kesim, manda savunu-
culuğu yapıyor. Boğaz köprülerin-
den barajlara kadar kalkınmamızın 

gerdanlığı olan her yatırıma karşı 
birileri ‘istemeyiz’ diye ortaya dö-
küldü.”
Cumhurbaşkanımız, Türkiye te-
rörle mücadele ederken terör ör-
gütlerinin diliyle konuşanların hiç 
eksik olmadığını belirterek, “Hatta 
15 Temmuz gecesi milletimiz canı 
pahasına darbecilere direnirken, 
darbeye şakşakçılık yapanları da 
unutmadık.” dedi.
Her krizde insanların sokağa dö-
külüp ortalığı yakıp yıkması umu-
duyla sabahlayanlar olduğunu 

bildiklerini söyleyen Cumhurbaş-
kanımız, “Biz bunların hiçbirine iti-
bar etmedik. Su üstünde yürüseniz 
bile yüzme bilmiyor diyerek, bu du-
rumu tersine çevirmeye çalışanları 
mahkum-u adem ederek, bugün-
lere geldik.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“Tuzakları bozarak önümüze yo-
lumuza devam ediyoruz”
Cumhurbaşkanımız, “Türkiye, 
sağlam altyapısı, sürekli büyüyen 
üretim kapasitesi, yetişmiş insan 

gücü, şoklara dayanıklı ve dinamik 
ekonomisi, cesur, girişimci ve ih-
racatçı potansiyeliyle hedeflerine 
doğru kararlılıkla ilerlemektedir.” 
diye konuştu.
Ekonomiyi yatırım, istihdam, üre-
tim ve ihracat temelleri üzerinde 
yükselttiklerini kaydeden Cumhur-
başkanımız, şu görüşleri paylaştı:
“Asırlık senaryoların ürünü pran-
gaları kırıp atıyoruz. Tuzakları bo-
zarak önümüze çıkartılan engelleri 
birer birer açarak yolumuza devam 
ediyoruz. Hayatımızı adadığımız 
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bu mücadeleyi başarıya ulaştı-
rarak, ülkemizi 2023 hedeflerine 
kavuşturmakta kararlıyız. Cumhu-
riyetimizin 100’üncü yılına büyük 
ve güçlü Türkiye ufkunu tamamen 
aydınlatmış olarak gireceğimize 
yürekten inanıyorum. Türkiye’nin 
önünü başka türlü kesemeyecek-
lerini, ülkemize başka türlü diz 
çöktüremeyeceklerini anlayanlar 
şimdi de gözlerini milletimizin bir-
liğine, beraberliğine, kardeşliğine 
dikmiştir.
Gezi olaylarından 15 Temmuz 
darbe girişimine kadar yaşadığı-
mız her hadisenin gerisindeki en 
önemli hesap milletimizi kendi 
içinde parçalayıp gücünü kırmak, 
hatta mümkün olursa birbirine dü-
şürmektir. Milletimiz bu oyunu gör-
düğü için bayrağında ve ezanında 
sembolleştirdiği istiklali ve gözü 
gibi sakındığı evlatlarına emanet 
edeceği istikbali etrafında sıkı sı-
kıya kenetlenmiştir. Hamdolsun 
dünyanın pek çok yerinde başarıya 
ulaşan kirli siyasî ve sosyal bölü-
cülük oyunu Türkiye’de tutmamış-
tır, tutmayacaktır. Bugüne kadar 
yaşadıklarımız bize bundan sonra 
çok daha dikkatli olmamız gerekti-
ğini gösteriyor.
Kendi işlerinde asla uygulama-
dıkları kriterleri bize dayatanların 
amacının ülkemizi daha çağdaş 
ve müreffeh bir yola yöneltmek 
değil, vakit ve enerji kaybettirmek 
olduğunu çok iyi biliyoruz. Savun-
ma sanayisinden enerji sektörüne, 
çevreden insan haklarına, tica-
retten siyasî özgürlüklere kadar 
sayısız örneğini yaşadığımız bu 
riyakarlıklara eyvallah etmedik, 
etmeyeceğiz. Türkiye’nin egemen-
lik haklarına saygı göstermeyen, 
hakkaniyete, adalete, hukuka, vic-
dana, ahlaka uygun olmayan hiç-
bir dayatmanın bizim nezdimizde 
kıymeti yoktur, olmayacaktır. Su-

riye’den Libya’ya, Karabağ’a, Doğu 
Akdeniz’den Ege’ye kadar her yer-
deki mücadelelerimizi bu anlayışla 
başarıya ulaştırdık.”
İlkeli ve insani tavır koydukları bü-
tün hususlarda oluşturulmaya çalı-
şılan aksi yöndeki havaya rağmen 
haklı olduklarına zaman içinde bü-
tün dünyanın şahitlik ettiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, “Bize 
yüksek perdeden siyaset ve de-
mokrasi dersi vermeye kalkanlar 
bu vakur ve kararlı duruş karşısın-
da eşit ve adil şartlarda ilişki tesis 
etmenin yollarını aramaya mecbur 
kalmışlardır. Bu doğrultuda önü-
müzdeki dönemde pek çok alanda 
hayırlı gelişmeleri inşallah bera-
berce yaşayacak ve bunu görece-
ğiz.” diye konuştu.

“Bu kutlu mücadeleyi zafere 
ulaştırana kadar durmayacağız”
Cumhur İttifak’ı olarak Türkiye’yi 
ve kendilerini daha iyi hazırlamak 
için her zamankinden çok daha 
fazla çalışacaklarına inandıklarına 
işaret eden Cumhurbaşkanımız, 
“Cumhur İttifakı olarak bu daya-
nışmamızı da her geçen gün güç-
lendirerek devam ettiriyoruz. İnşal-
lah 2023’e varmadan bu başarıya 
ulaşacağımıza da inanıyoruz ve 
yeni anayasamızla bunu taçlan-
dıracağız. Millî iradenin temsilcisi 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi-
mizle, yürütmenin sorumluluğunu 
üstlenen Cumhurbaşkanlığımızla, 
bağımsız ve tarafsız yargımızla, 
üretim gücümüzün lokomotifi iş 
dünyamızla, sivil toplum kuruluş-
larımızla velhasıl milletimizin her 
kesimiyle birlikte bu kutlu müca-
deleyi zafere ulaştırana kadar dur-
mayacağız, duraksamayacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanımız, son 8 yıldır 
neredeyse kesintisiz bir şekilde 
maruz kaldıkları saldırıları nasıl 

bertaraf ettiklerini, kendi oyun 
planlarıyla hangi başarıları kazan-
dıklarını anlatırken yaşanan sıkıntı-
ları da göz ardı etmediklerini belir-
terek, “Bilhassa salgın döneminde 
işleri azalan esnaflarımızın, rezer-
vasyonları iptal olan turizm sek-
törümüzün, okullardaki yüz yüze 
eğitimin aksamasıyla programları 
bozulan öğrencilerimizin durumla-
rını yakından takip ediyoruz. Devle-
timizin bütün imkanlarını sıkıntıya 
düşen kesimleri desteklemek, üre-
timi ve istihdamı teşvik etmek için 
sonuna kadar zorluyoruz. Şartların 
elverdiği her durumda normalleş-
me adımlarını atarak kısıtlama-
lardan bunalan milletimize nefes 
aldırmaya, sıkıntı yaşayan esnafı-
mıza yol açmaya çalışıyoruz.” dedi.
Avrupa başta olmak üzere dünya-
daki pek çok ülkeye göre tedbirleri 
en akılcı ve makul seviyede uygu-
layan ülkeler arasında olduklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanımız, 
buna rağmen vaka, hasta ve ölüm 
sayıları arttığında millete karşı so-
rumlulukları gereği tedbirleri gün-
cellemek durumunda kalabildikle-
rini ifade etti.
Türkiye’yi bir an önce salgının yol 
açtığı cendereden kurtarabilme-
nin yolunun kurallara hassasiyetle 
riayet ederek, salgını tehdit olmak-
tan çıkarmaktan geçtiğine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanımız, “Her 
konuda olduğu gibi ama özellikle 
salgının tedbirleri hususunda her-
kesin polisi kendi vicdanı ve aklı ol-
mak mecburiyetindedir. Vaka, has-
ta ve ölüm sayılarını yakın insani ve 
ticari ilişkiler içinde bulunduğumuz 
ülkelerden daha hızlı bir şekilde dü-
şüremezsek küresel normalleşme 
sürecinin gerisinde kalırız. Bunun 
ülkemize maliyeti ticaretten turiz-
me kadar her alanda çok daha ağır 
olacaktır. Vatandaşlarımızı bir defa 
daha ‘tamam’ diye ifade ettiğimiz 

temizlik, maske, mesafe kuralları-
na sıkı sıkıya riayet etmeye davet 
ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kovid-19 tedbirleri
Toplantıda, salgına ilişkin bütün 
gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde de-
ğerlendirdiklerini belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Aşılamada ileri 
yaşlardan başlayarak 15 milyon ra-
kamına ulaşmamızın etkilerini sa-
hada görmeye başladık. Bu saye-
de ileri yaş gruplarının vaka, hasta 
ve yoğun bakım rakamları içindeki 
oranları belirgin şekilde azaldı. Ge-
nel olarak da her ne kadar vaka 
sayıları artsa da yatan hasta ve 
yoğun bakım hastası oranları aynı 
düzeyde yükselmiyor. Buna rağ-
men vaka ve hasta, bunun yanında 
vefat sayılarının artması bizi mev-
cut uygulamaları gözden geçirme-
ye mecbur bırakmaktadır.” dedi.
İlleri, vaka, hasta, vefat, hastane 
kapasitesi ve aşılama gibi kriter-
lere göre düşük riskli, orta riskli, 
yüksek riskli ve çok yüksek riskli 
olarak renklere ayırdıklarını hatırla-
tan Cumhurbaşkanımız, “Çok yük-

sek riskli grubu teşkil eden kırmızı 
kategorideki illerimizin sayısı ma-
alesef nüfusumuzun yüzde 80’ini 
teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.” 
diye konuştu. Cumhurbaşkanımız, 
şöyle devam etti:
“Elimizdeki veriler ve yaptığımız 
değerlendirmeler, bütün bunlar 
ışığında şu hususları milletimizle 
bugün paylaşma kararı aldık; Tür-
kiye’nin tamamında sokağa çıkma 
sınırlaması akşam 21.00 ve sabah 
05.00 olarak haftanın her günü 
devam edecektir. Kırmızı katego-
rideki illerde sadece pazar günü 
uygulanan hafta sonu sokağa çık-
ma sınırlaması artık cumartesi ve 
pazar günü olarak sürecektir. Buna 
karşılık lokanta ve kafe gibi işlet-
meler renk ayrımı olmaksızın bü-
tün Türkiye’de yüzde 50 kapasite 
ve belirlenen diğer kurallara uygun 
şekilde çalışabilecektir. Kapanma 
saati sonrası ve sokağa çıkma 
günlerindeki paket servis hizmeti 
mevcut haliyle devam edecektir.”
“Ramazan ayında ise hep birlikte 
biraz fedakârlık yapacağız.” ifade-
sini kullanan Cumhurbaşkanımız, 

sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu mübarek ay boyunca ülke ge-
nelinde hafta sonları sokağa çık-
ma sınırlaması uygulayacağız. 
Sadece ramazan ayı boyunca 
Türkiye genelinde lokanta ve kafe 
gibi işletmeler hizmetlerini paket 
servisle sınırlandırılacaktır. Yine 
ramazan ayı boyunca ülke gene-
linde toplu iftar ve sahur gibi etkin-
likler gerçekleştirilemeyecektir. Bu 
uygulamadan etkilenecek lokanta 
ve kafe gibi işletmecilere mevcut 
desteklere ilave olarak bazı katkı-
lar sağlayacağız. Nisan ve mayıs 
aylarında normalleşme ve ücret-
siz izin uygulaması kapsamında 
sigorta primi desteğinden yarar-
lanamayan lokanta ve kafe çalı-
şanlarımızın da prim yüklerini üst-
lenecek, ayrıca bunlara kişi başı 
1500 lira nakdi ödeme yapacağız. 
Vatandaşlarımızdan bayramla bir-
likte her alanda özgürlüğümüzü 
gönlümüzce yaşayacağımız bir 
Türkiye fotoğrafına kavuşmak için 
bu süreci dikkatle ve hassasiyetle 
değerlendirmeye davet ediyorum. 
Rabbim yar ve yardımcımız olsun.”
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(KADINA KARŞI ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİ) “ŞİMDİ MECLİS’TE 
YENİ BİR KOMİSYON 
OLUŞTURUYORUZ”

Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
partisinin Ankara Spor Salonu’nda 
düzenlenen Kadın Kolları 6. Olağan 
Kongresi’nde yaptığı konuşmada, 
salondakilerin mübarek üç aylarını 
ve çarşamba günü idrak edilecek 
Miraç Kandili’ni tebrik etti.
Kongrenin ülkeye, millete, partiye 
hayırlı olmasını dileyen Cumhur-
başkanımız, iki dönemdir Kadın 
Kolları Başkanlığı görevini yürüten 
Lütfiye Selva Çam’a şahsı, eşi ve 
millet adına teşekkür etti.
Çam ile bundan sonra milletvekili 
olarak ve üstleneceği yeni sorumlu-
luklarla yakından çalışmayı sürdü-
receklerini söyleyen Cumhurbaş-
kanımız, Kadın Kolları Başkanlığına 
aday gösterdikleri AK Parti Düzce 
Milletvekili Ayşe Keşir’e de başarı-
lar diledi.
“Şu an yanımızda, yandaşımız ol-
mayanları söylemiyorum ama bu 
görevleri yürüten Fatma Şahin, Gül-
dal Akşit ve Azize Sibel Gönül kar-
deşime ve bugün halef-selef olan 
Lütfiye Selva Çam kardeşime ayrı-
ca teşekkür ediyorum.” diyen Cum-
hurbaşkanımız, Keşir’in İstanbul İl 
Kadın Kolları Kurucusu olarak baş-
ladığı hizmetlerini 2001 yılından bu 
yana AK Parti’nin her kademesinde, 
faaliyetinde yer alarak sürdürdüğü-
nü, bilgili, tecrübeli, liyakatli, gayretli 
olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanımız, yeni dönemde 
Keşir ile kadın kollarının faaliyetleri-
ni daha ileri noktalara taşıyacakla-
rını ifade etti.
Ülkenin 81 vilayetinde ve 973 ilçe-
sinde yapılan kongrelerde kadın 
kolları teşkilatlarında görev alanla-
rı tebrik eden Cumhurbaşkanımız, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Kurulduğu günden beri, partimizin 
çatısı altında ülkemize ve milletimi-
ze hizmet etmek için gayretle, sa-
mimiyetle coşkuyla çalışan bütün 

kadınlarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum. Kadın kollarımızda, partimize 
emek vermiş olup da bugün artık 
aramızda olmayan bütün kardeşle-
rimize Allah’tan rahmet diliyorum. 
Siyasete kadın nezaketini, inceliği-
ni, üretkenliğini katan, Türkiye’nin 
büyümesi, güçlenmesi yolunda 
verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan 
bütün kadınlarımıza aynı şekilde 
teşekkür ediyorum. Coşkunuza te-
şekkür ediyorum. İnşallah bu coş-
ku 2023’ün müjdesidir. Her zaman 
söylüyorum. Kale içeriden fethe-
dilir. Bu kaleyi içeriden fethedecek 
olanları şu anda karşımda görü-
yorum. AK Parti’nin başarısı için 
fedakârca çalışan hanım kardeşle-
rimize şükran duygularımızı anlata-
bilecek kelime bulamıyorum.”
Cumhurbaşkanımız, konuşması-
na ara vererek kadınlar tarafından 
açılan, üzerinde “Kıyam vaktidir 
duamız, Hakk’tan yanadır davamız, 
asırlarca sürecek Türkiye sevda-

mız” yazılı pankartı okudu.
Genç kızlarla, tecrübeli hanımların 
bir arada aynı heyecan ve coşkuya 
ortak oldu kongrelerdeki güzel gö-
rüntülerin umutlarını ve azimlerini 
güçlendirdiğine dikkati çeken Cum-
hurbaşkanımız, şunları söyledi:
“Kadın kollarımız geçtiğimiz 19 yıl-
daki birikimiyle sadece seçimlerde 
kapı kapı dolaşan bir teşkilat ol-
maktan çıkmış, yılın her günü, yü-
rüttüğü faaliyetleriyle adeta kadın 
siyasetçi yetiştiren bir okul haline 
gelmiştir. Nitekim bugün Meclis’te 
kadın milletvekillerimizin büyük 
bölümü, belediye meclislerindeki 
kadın üyelerimizin yüzde 85’i, ka-
dın belediye başkanlarımızın yüzde 
80’i işte şu karşımda gördüğünüz 
okulda yetişmiştir. Bazı mücade-
leler vardır ki karşılığını sadece 
Rabbimizden umarız. Bugünkü 
temsilcisi AK Parti olan medeniyet 
davamız yolundaki yürüyüşümüz 
de işte böyle bir mücadeledir. So-
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kak sokak, ev ev gezerek davamızı 
anlatan, yeri geldiğinde seçim san-
dığına sahip çıkan, yeri geldiğinde 
tankların önüne geçip darbecilerin 
karşısına dikilen kadınlarımızın 
hakkını asla ödeyemeyiz. Biz de 
şükranlarımızı, attığımız her adım-
da, yaptığımız her yatırımda, geliş-
tirdikleri her projede kadınlarımıza 
hak ettikleri yeri vererek gösterme-
ye çalışıyoruz.”
Bugüne kadar kazandıkları bütün 
başarıları, zaferleri, inşa ettikle-
ri bütün eserleri, yaptıkları bütün 
hizmetleri kadınlarla birlikte ger-
çekleştirdiklerini vurgulayan Cum-
hurbaşkanımız, “Bugün Türkiye’de 
siyasetten ekonomiye, iş dünyasın-

dan sivil toplum faaliyetlerine kadar 
her alanda kadının adı ve imzası 
varsa AK Parti’nin ve sizlerin gay-
retleri sayesindedir.” şeklinde ko-
nuştu.

“Her kazanımın altında sizlerin 
emeği ve mührü var”
Kamudaki istihdamda kadın ora-
nının yüzde 40’lar gibi Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek seviyesine gel-
diğini vurgulayan Cumhurbaşka-
nımız, bunun yine aynı mücadele 
sayesinde olduğuna işaret etti. 
Cumhurbaşkanımız, “Tarımdan 
sanayiye kadar her alanda hakları 
tam olarak verilmeden kayıt dışı 
çalıştırılan kadınların sayısının yarı 

yarıya azalmasını da biz bu şekilde 
sağladık. Bir kez daha altını çizerek 
tekrarlamak istiyorum; geçtiğimiz 
19 yıla yakın zamanda ülkemizde 
milletimiz adına, özellikle de kadın-
lar adına elde edilen her kazanımın 
altında sizlerin emeği ve mührü 
var.” dedi.
AK Parti Genel Başkanı olarak, Tür-
kiye’nin en çok üyeye, en yaygın 
teşkilatlanmaya, en çalışkan kad-
rolarına ve en azimli mensuplarına 
sahip kadın kolları teşkilatına sahip 
bulunmakla gurur duyduğunu söy-
leyen Cumhurbaşkanımız, “Toplam 
üyemiz 11,5 milyon. Hiçbir partinin 
böyle bir üyesi yok. Sadece kadın 
kollarımızın üye sayısı 5,5 milyon. 

Hepsini koyun bir kenara, kadın kol-
larımızı koyun bir kenara, böyle bir 
noktadayız. İnşallah ülkemizi 2023 
hedeflerine birlikte ulaştıracak, 
2053 vizyonunu evlatlarımıza birlik-
te miras bırakacağız.” diye konuştu.
“Rabiaya hazır mıyız?” diye soran 
Cumhurbaşkanımız, “Tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet yolun-
da, bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız’ diye söz verdik ve 
bu sözümüzü de yerine getireceğiz. 
Burada da hep birlikte evlatlarımı-
zın geleceği için daha çok çalışaca-
ğımızın sözünü Türkiye’ye verelim.” 
ifadelerini kullandı.
“Türkiye’yi 2023 hedefleriyle bu-

luşturuyor muyuz? Evlatlarımıza 
2053 vizyonunu miras bırakıyor 
muyuz? Büyük ve güçlü Türkiye’yi 
hep birlikte inşa ediyor muyuz? Yu-
nus Emre gibi ‘Gönüller yapmaya 
geldik’ diyor muyuz? Hacıbektaş 
gibi ‘En büyük keramet çalışmaktır’ 
diyor muyuz?” sorularını yönelttiği 
kadınlardan “Evet” karşılığını alan 
Cumhurbaşkanımız, “Maşallah, ba-
rekallah, Rabbim hepinizden razı 
olsun.” dedi.
Kadın kollarını kurarken niyetleri-
nin Türkiye’deki bütün kadınlara 
ulaşmak ve onlar vasıtasıyla bütün 
hanelere girmek olduğunu söyle-
yen Cumhurbaşkanımız, “Nasıl ki 
gençlik kollarını kurmamızın gaye-

si genç yaşlı ayrımı yapmak değil-
se kadın kollarımızı da böyle kısır 
bir düşünce üzerine inşa etmedik. 
Çünkü bizim inancımıza göre ka-
dınla erkek aynı özden yaratılmıştır. 
Hayatın diğer alanlarında olduğu 
gibi siyasette de kadını dışlayan sa-
dece insanlığın yarısına değil aynı 
zamanda fıtrata da sırtını dönmüş 
olur.” diye konuştu.

“Türkiye’yi hedef alanların derdi 
milletimizin bizatihi kendisidir”
Merhum Neşet Ertaş’ın “Kadın in-
sandır, biz erkekler ise insanoğlu” 
ifadelerini hatırlatarak “Mesele bu.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, şöyle 
devam etti:
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“Tarih boyunca kadının şeytanlaş-
tıran, hayvandan bile aşağı gören, 
istenildiği şekilde alınıp satılan bir 
mal olarak kabul eden anlayışların 
buradaki hikmeti kavramalarını el-
bette beklemiyoruz. Günümüzde 
bütün dünyaya kadın hakları adı al-
tında kadınla birlikte bütün insanlığı 
metalaştıran bir zihniyeti dayatan-
ların yüzlerindeki maskeyi düşür-
menin yolu işte bu hikmeti yücelt-
mekten geçiyor. Hepimizi üzüntüye 
boğan kimi acı hadiseleri inancı-
mıza ve kültürümüze saldırma fır-
satına dönüştürenlerin derdi asla 
kadınları korumak, onlara hakkını 
teslim etmek değildir. Kadın hak-
ları konusunda güya en ileri sayı-
lan ülkelerdeki kadın cinayetlerinin 
ülkemizdekilerin katbekat fazlası 
olduğu gerçeğini görmezden gele-

rek Türkiye’yi hedef alanların derdi 
milletimizin bizatihi kendisidir.”
Türkiye ve Türk milletiyle olan he-
saplaşmalarına kadınları alet eden-
leri mimleyeceklerini ve her fırsatta 
gerçek yüzlerini ortaya çıkartacak-
larını vurgulayan Cumhurbaşkanı-
mız, şunları kaydetti:
“Ama bu durum, ülkemizde tek 
bir kadının dahi alçakça katledil-
mesine, caddelerin ortasında dö-
vülmesine, işte son Samsun’da 
yaşanan hadise, asla onlara hak-
lılık payı çıkartmaz. Onun için de 
şimdi Mecliste yeni bir komisyon 
oluşturuyoruz. Yeni, tekrar. Bugün 
Grup Başkanımızla da konuştum 
ve süratle tekrar yeniden böyle bir 
komisyonu oluşturacağız. Niye? 
Çünkü biz bunları ne ana muhale-
fete ne diğerlerine bırakamayız. Eli-

mizden geleni sonuna kadar yapa-
cağız. Şiddete maruz bırakılmasına 
müsaade edemeyiz. Dün akşam 
Adalet Bakanımla tekrar konuştum, 
sonuna kadar bu işi kovalayacak-
larını ve zaten ardından da malum 
kişi biliyorsunuz, tutuklandı.

“Kötülere meydan okuyacağız”
Samsun’da olduğu gibi zaman za-
man rastlanan olumsuzlukların, 
kadim değerlerden uzaklaşıldığını 
gösterdiğini dile getiren Cumhur-
başkanımız, şöyle devam etti:
“Bu tehdide karşı mücadelemize, 
kadını metalaştıran zihniyeti, top-
lum bünyemizden söküp atarak 
başlamamız gerekiyor. Kadını anne 
olmaktan, kardeş olmaktan, eş ol-
maktan, evlat olmaktan, velhasıl 
insan olmaktan çıkartıp köksüz ve 

ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza 
dikmeye kalkanların oyununa AK 
Parti olarak biz asla gelmeyeceğiz. 
Aynı şekilde kişilik bozukluklarının 
ürünü olan saldırganlıkları, hatta 
cinayetleri; töre ve benzeri baha-
nelerle inancımıza, kültürümüze 
yıkmaya çalışanlara da fırsat ver-
meyeceğiz. Aradığımız hak, adalet, 
vicdan, ahlak, eşitlik ikliminin baş-
ka yerlerde değil, kendi medeniye-
timizde, kendi içimizde olduğunu 
unutmadan, bütün insanlığa örnek 
olacak bir duruşla kötülere meydan 
okuyacağız.”
AK Parti iktidarı döneminde yap-
tıkları çalışmalarla kadının hak ve 
hukukunun korunması hususunda 
çok büyük mesafe kat edilmesini 
sağladıklarını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Anayasamızdan ka-
nunlarımıza, kurumsal kapasiteden 
uygulamaya kadar her alanda tarihi 
dönüşümler gerçekleştirdik.” dedi.
Yanlışları bir anda düzeltmenin, 
eksikleri bir anda tamamlamanın 
mümkün olmadığını söyleyen Cum-
hurbaşkanımız, şunları kaydetti:

“Ama akıl ve vicdan sahibi herkes, 
ülkemizde kadınların her alandaki 
statülerinin geçmişte hiç olmadı-
ğı kadar iyi bir yerde bulunduğunu 
inkâr edemez. Adına aile dediğimiz 
mukaddes ocak, nesli muhafaza 
eden, inancı yaşatan, kültürü akta-
ran vasıflarıyla ortak geleceğimi-
zin teminatıdır. Ailenin çözüldüğü 
yerde toplumu ayakta tutmak da 
mümkün olmaz. Toplum ayakta 
duramazsa geride ne devlet, ne 
millet, ne medeniyet kalır. Tarih, 
kendi medeniyet gayelerinin dı-
şarısına çıktıkları için inançları ve 
kültürleri başta olmak üzere bütün 
benliklerini kaybeden toplumların 
hikâyeleriyle doludur. Milletimizi de 
bu ibretlik hikayeler zincirine dâhil 
etme hesapları yapanları hüsrana 

uğratmak, boynumuzun borcudur. 
Yaşadığımız her afet, her kriz, her 
fevkalade hadise bize güçlü aile ya-
pısının ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gösteriyor.”

“Hoyratça davranmaya meyilli ne-
siller yetişir”
“Şayet iyi ve kötü günümüzde her 
zaman yanımızda olacağını bildiği-
miz bir ailemiz varsa hayata daha 
güvenle bakabiliriz. Yaklaşık bir yıl-
dır dünyayla birlikte ülkemizi de et-
kileyen salgın döneminde bu gerçe-
ği bir kez daha hep birlikte yaşadık.” 
diyen Cumhurbaşkanımız, AK Parti 
Kadın Kolları’nda vazife üstlenen 
kadınların da kendi ailelerinin yanı 
sıra çevrelerindeki herkesin yardı-
mına koşmak için nasıl canla başla 
çalıştıklarını yakından bildiğini ifa-
de etti.
Yeni dönemde önceliklerinden biri-
nin de aile müessesesini güçlendir-
mek olacağını vurgulayan Cumhur-
başkanımız, “Allah, ailenin temeli 
olan kadının ve erkeğin birlikteliğini, 
sevgi ve merhamet üzerine kur-
muştur. Evlilik yoluyla kurulan aile 
müessesinde yer alan eşler, ço-
cuklar ve büyükler birbirlerinin hem 
zenginliği hem emanetidir.” dedi.
Cumhurbaşkanımız, “Bu yolda esas 
olan birbirini tüketmek, harcamak, 
israf etmek, yormak, üzmek, kır-
mak değil, yaratanın emrine uygun 
şekilde sevgi ve merhamet üzerine 
beraberce yol yürümektir. Sevginin 
ve merhametin olmadığı yerde, an-
cak bencilliğe, hataları hep karşıda-
kine yüklemeye, sürekli suçlamaya, 
hoyratça davranmaya meyilli nesil-
ler yetişir.” diye konuştu.

“Asıl görev bilhassa siz kadınlara 
düşüyor”
Madden ve manen sağlıklı fertler-
den oluşan, insan olarak sorum-
luluklarının, kul olarak görevlerinin 

bilincinde, güçlü ve özgün kişilikli, 
doğrunun ve yanlışın farkında ne-
siller yetiştirmek istediklerini vurgu-
layan Cumhurbaşkanımız, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Aile içi iletişim ne kadar güçlü 
olursa özlediğimiz nesilleri yetiştir-
me imkânımız o derece artacaktır. 
Devlet bu konuda üzerine düşenleri 
mutlaka yerine getirecektir. Getir-
meye de gayret ediyor. Ama asıl 
görev bizlere bilhassa da siz kadın-
lara düşüyor. Çünkü kadın en başta 
annedir ve çocuğun ilk vatanıdır. 
Her birimiz kendi ailemizde ağzı-
mızdan çıkan her sözle başlayıp 
oturuşumuza, kalkışımıza, ibadeti-
mize kadar bütün davranışlarımız-
da evlatlarımıza örnek olacağız ki 
özlediğimiz nesilleri yetiştirelim.”
Buna karşılık çocukları, özellikle de 
kız çocuklarını bir an önce baba 
evlerini, ailelerini terk etmeye ça-
ğıranların olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanımız, “Şimdi bir de bu 
çıktı, ‘Sokaklara dökülün’ diyorlar 
çocuklara... Bu ne anlayıştır? Böyle 
ahlaksızlık, olur mu? Çocukları ai-
lelerine karşı kışkırtan bu zihniyet, 
aileyle birlikte yaşadığı ülkeye, mil-
lete, toptan düşmanlığı ifade eden 
bir ruh hastalığının işaretidir. Tür-
kiye, kadına şiddet sorununu öyle 
ya da böyle çözer. Ülkemiz için asıl 
tehdit, işte bu hastalıklı zihniyetin 
kök salması, karşılık bulmasıdır.” 
diye konuştu.
Bunun için aile kurumuna sıkı sıkıya 
sahip çıkacaklarını belirten Cum-
hurbaşkanı Cumhurbaşkanımız, 
“Aynı şekilde eğitim sistemimizin, 
özellikle okul öncesi ve ilkokul saf-
halarını, aileyle sıkı iş birliği halinde 
çocuklarımızın kimliğini, kişiliğini 
geliştireceği, oturtacağı bir anlayış-
la yeniden ele almamız gerekiyor.” 
dedi.
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Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

ÇEVRE, ŞEHİR VE KÜLTÜR 
BAŞKANLIĞI YENİ DÖNEME HAZIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Samsun Milletvekili Çiğdem Ka-
raaslan, AK Parti 7. Olağan Büyük 
Kongresi’nin ardından başlayan 
yeni dönemde de Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı görevini sürdüre-
cek.
Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı 
olarak önceki dönemde projeler, 
etkinlikler, çalıştaylar ve yayınlar ile 
alana dair önemli çalışmalar orta-
ya koyduklarını belirten Karaaslan 
yeni dönemde 81 il teşkilatının katı-
lımıyla sahada yeni çalışmaları ger-
çekleştireceklerini söyledi.
81 il teşkilatlarıyla sık sık bir araya 
geldiklerini ve başkanlık çalışmala-

rını değerlendirdiklerini ifade eden 
Karaaslan, “Bölge Toplantıları ve 
Genişletilmiş Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanları Toplantıları” vesilesiyle 
teşkilatlarımızla, koronavirüs pan-
demisi şartlarını da dikkate alarak 
çevrim içi ortamda bir araya geldik, 
çalışmalarımızı ve gelecek hedef-
lerimizi ele aldık. Yeni dönemde bu 
iletişimi daha da güçlendireceğiz.” 
dedi.
Tecrübeli ve dinamik bir ekiple ça-
lıştıklarını ve yeni fikirleri projelere 
dönüştürerek bunları hızla hayata 
geçirdiklerini belirten Karaaslan, 
“En büyük motivasyon kaynağımız, 
Cumhurbaşkanımız ve Genel Baş-

kanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın liderliğinde ülkemize ve mil-
letimize hizmet ediyor olmamızdır. 
Çalışma alanımıza giren konularda 
Cumhurbaşkanımızın öncülüğü 
bizim için önemli bir rehberdir. Bu 
anlamda geçtiğimiz dönemde, 
emanet olarak gördüğümüz çevre-
yi korumak ve yaşatmak için yoğun 
bir çalışma takvimi ortaya koyduk. 
Başkanlık olarak; Ekoloji, Ekono-
mi ve Eylem olmak üzere üç ana 
başlıkta şehirlerimize ilişkin bütün 
meselelerin ilgili aktörler ve pay-
daşlarla ele alındığı ‘Sürdürülebilir 
Şehirler İçin Yeni Fikirler Çalıştayı’nı 
gerçekleştirdik. 5 Haziran Dünya 

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı

Çevre Günü’nde toplumsal farkın-
dalığın güçlendirilmesine yönelik 
‘Çevre Bize Emanet’ etiketiyle sos-
yal medya çalışması yaptık. Türki-
ye’nin Sıfır Atık Belgesi’ne sahip ilk 
kuruluşu olan Genel Merkezimizin 
öncülüğünde 81 İl Başkanlığımızın 
sistemi kurarak belge almasını sağ-
ladık. Genel Merkez Teşkilat Baş-
kanlığı ile ‘Her Üye Bir Fidan’ kam-
panyasını hayata geçirerek 2020 
yılında AK Parti ailemize katılan her 
yeni üye adına fidanları toprakla 
buluşturduk. Koronavirüs sonrası 
dönemde oluşturulacak politikala-
ra katkı sunması amacıyla, düşük 
karbonlu ekonomiler, sürdürülebilir 

politikalar, çevreci yatırımlar, doğa 
ile dost bir gelecek, sağlıklı nesiller 
için sağlıklı şehirler gibi bir süredir 
üzerinde yoğun olarak çalıştığımız 
konuları değerlendirdiğimiz ‘Salgın 
Sonrası Türkiye ve Dünya Analizi’ni, 
küresel iklim değişikliği meselesine 
ülkemizin ilkesel yaklaşımının ve 
bu kapsamda geliştirdiği politikala-
rın harmanlandığı bir model olarak 
‘İklim Değişikliği ile Mücadelede 
Türkiye Modeli Vizyon Belgesi’ni 
hazırladık. İçimize düşen çevre ha-
reketi olarak tanımladığımız ‘Cem-
re Projesi’ni 8 bölge, 81 ilden, 1000 
gencin katılımıyla hayata geçirdik.” 
açıklamasında bulundu.

“Çağımızın en önemli meselele-
rinden biri olan iklim değişikliği 
konusunu önümüzdeki dönemde 
gündemimizde tutmaya devam 
edeceğiz.” diyen Karaaslan, “Bunun 
yanı sıra dirençli, kimlikli, çevreye 
saygılı, benzersiz ve değer üreten 
şehirler için yenilikçi ve sürdürü-
lebilir fikirler, vizyoner politikalar 
oluşturmayı sürdüreceğiz. Binlerce 
yıldır çeşitli medeniyetlere ev sa-
hipliği yapmış Anadolu’nun tarihsel 
ve kültürel mirasının ön plana çı-
karılmasına, bu değerlere duyulan 
aidiyetin gençlerle birlikte geleceğe 
taşınmasına yönelik projeleri haya-
ta geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı: “Anayasa yapmak 
milletin hakkıdır. Bu millet 
kendisine ait Anayasa yapma 
hakkını Cumhuriyetimizin 
kuruluşunun 100. yılında 
büyük bir coşkuyla, heyecanla 
gerçekleştirsin. Bunun ortamı var, 
gerekliliği de var”

Siyasî ve Hukukî İşler Başkanlığı

AK Parti Siyasî ve Hukukî İşlerden 
Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Hayati Yazıcı, “Anayasa yapmak mil-
letin hakkıdır. Anayasa’yı millet ya-
par” dedi.
Yazıcı, yeni Anayasa çalışmaları ko-
nusunda yaptığı açıklamada, Ana-
yasa değişikliğinin Türkiye’de her 
zaman gündeme gelen bir konu ol-
duğunu, seçim dönemlerinde siyasî 
partilerin beyannamelerinde “yeni 
Anayasa” sözünü birçok kez verdikle-
rini söyledi.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yeni Anayasa’nın gereklili-
ği konusunun altını bir kez daha çizdi-
ğini belirten Yazıcı, “Anayasa yapmak 
milletin hakkıdır. Anayasa’yı millet 
yapar. Tabiri caizse Anayasalar bir 
ülkenin hukukî düzenlemelerinin mi-
marisini oluşturan en temel kanun-
dur. Yasal düzenlemelerin projesidir” 
diye konuştu.
Yazıcı, Anayasa’nın doğrudan doğ-
ruya egemenlik hakkı ile ilişkili bir 
alan olduğunu ve milletin yapması 
gerektiğini vurgulayarak şunları söy-
ledi: “Maalesef bugüne kadar beş 
tane Anayasa olmuş bu coğrafyada, 
hiçbirini millet doğrudan yapmamış. 
Hepsi ya olağanüstü süreçlerde ya 
da darbelerden sonra yapılmış. Bi-
rincisi 1876 Tanzimat Fermanı’ndan 
sonra olağanüstü bir süreç Osmanlı 
döneminde. 1921 Anayasası Kurtu-
luş Savaşı sürecinde, 1924 Anayasa-
sı keza devletin kuruluş aşamasında 
olağanüstü dönemlerde yapılmış. 
1961 Anayasası’nı 60 darbesinden 
sonra darbeciler yapmış ve bugün 
de yürürlükte bulunan 82 Anayasası 
darbeciler tarafından yapılmış. Mil-
let, ‘Bu darbeciler gitsin’ diye refe-
randumda onaylamış ve yürürlüğe 
girmiş. 19 defa değişiklik yapılmış bu 
Anayasa’da. 180 noktasında belli öl-
çüde biraz geniş kapsamlı, kimi daha 
dar kapsamlı olmak üzere değişik-
likler yapılmış. Biz en son değişikliği 

Cumhur İttifakı olarak Anayasa’da 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
değişikliğini gerçekleştirdik. 16 Nisan 
2017 yılında referandum ile millet bu 
kısmını onayladı.”

“Ülkemizin önündeki bu temel hu-
kuksal sorun ortadan kalksın”
Mevcut Anayasa’da milletin doğru-
dan doğruya değiştirmediği daha 
birçok kısım olduğuna dikkati çeken 
Yazıcı, “Arzu ediyoruz ki bu millet 
kendisine ait Anayasa yapma hakkını 
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yılında büyük bir coşkuyla, heyecan-
la gerçekleştirsin. Bunun ortamı var, 
gerekliliği de var. Mevcut Anayasa 
her ne kadar 19 defa değiştirilmiş 
olsa bile Anayasa’ya bir darbeci zih-
niyet, vesayetçi ruh hâkim konumda. 
Dolayısıyla çerçevesini belirttiğim 
kapsamda yeni bir Anayasa yapmak 
için Cumhurbaşkanımızın da deklere 
ittiği gibi biz hazırız, varız.” dedi.
Yazıcı, yeni Anayasa için çalışmaları 
sürdürdüklerini belirterek “Arzu edi-
yoruz ki milletin meclisi TBMM’de 
bütün siyasî partiler birlikte bu Ana-
yasa’ya öncülük yapalım, milletin 
onayına sunalım. Millet de onaylarsa 
referandum yoluyla Cumhuriyetimi-
zin 100. yılında bu millet kendisine ait 
Anayasa yapma hakkını kullanmış 
olsun. Ülkemizin önündeki bu temel 
hukukî sorun ortadan kalksın.” ifade-
sini kullandı.
Bütün siyasî partilerin Anayasa çalış-
malarının olduğuna işaret eden Yazı-
cı, “Her partinin rafını karıştırdığınız 
zaman mutlaka Anayasa çalışmaları 
var. Bizim de çalışmalarımız var. Do-
layısıyla partilerin hazırlayacağı bir 
çalışmanın ötesinde Meclis’te yapılı-
yor olması önemli. Sadece Cumhur 
İttifakı da bir Anayasa çalışmasını ya-
pıp Meclis’ten geçirecek sayısal güce 
sahip değil, diğer ittifak da böyle bir 
güce sahip değil. Birlikte bunları ya-
pabiliriz. Bunun arzusu içerisindeyiz 

ama bunu yapamasak bile biz, ‘Na-
sıl bir Anayasa bu ülke için uygun?’ 
ona göre bir çalışmayı hazırlayıp 
Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği 
gibi uygun bir zamanda kamuoyu ile 
paylaşıp Meclis’e sunacağız.” diye 
konuştu.
Yazıcı, üçüncü ittifak tartışmalarını 
da değerlendirerek, Cumhur İttifa-
kı’nın karşısında olacak ittifakın sa-
yısını çok önemsemediklerinin altını 
çizdi. Yazıcı, “Bizim ittifakımız çizdi-
ğimiz çerçeve sınırları içerisinde ve 
elbette kapısı kapalı bir ittifak değildir, 
kapısı açıktır. Bu ilkeler çerçevesinde 
yerli ve millî düşüncenin egemen ol-
duğu siyasî yapılara da açıktır. Konu-
ya bu çerçevede bakıyorum” şeklinde 
konuştu.

“Seçimi yenilemesini gerektirecek 
herhangi bir neden ortada gözük-
müyor. Hükümetimiz dimdik ayak-
ta, parlamento çalışıyor”
Yazıcı, bazı muhalefet temsilcileri 
tarafından dile getirilen erken seçim 
söylemlerine ilişkin de açıklamalarda 
bulundu.
Yazıcı, erken seçim söylemlerinin 
yapay ve çaresizlik içinde yapıldığını 
ifade ederek “Türkiye’nin seçimi ye-
nilemesini gerektirecek herhangi bir 
neden ortada gözükmüyor. Hüküme-
timiz dimdik ayakta, parlamento ça-
lışıyor. Bir hükümet kurma bunalımı 
ortada yok. Bir Meclis Başkanı seçe-
meme gibi bir sorun yok. Dolayısı ile 
bir erken seçim ile Meclis’in yapısının 
yenilenmesini gerektirecek herhangi 
bir sebep yok. Seçimler inşallah Ana-
yasa’da yer aldığı gibi 2023 yılında 
gerçekleşecek” dedi.
Erken seçim söylemlerinin kimse ta-
rafından kabul görmediğini dile geti-
ren Yazıcı, “Bunlar beyhude beyanlar. 
Günlük, gündelik, başka bir şey üre-
temeyen muhalefetin dile getirdiği 
söylemler. İçi boş söylemler olarak 
görüyorum” diye konuştu.

Siyasî ve Hukukî İşler Başkanlığı
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Vefeyat Vefeyat

İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan kıymetli tarih-
çi Mehmet Genç, 18 Mart günü dar-ı bekaya irtihal etti. Bu vesileyle 
Kitabın Ortası dergisinin 5. Sayısında yayımlanan “Mehmet Genç ile 
Medeniyet ve İlim Üzerine” adlı söyleyişi sizlerle paylaşıyoruz...

Mehmet Genç, Türkiye’nin önem-
li Osmanlı iktisat tarihçilerinden 
biri. O sadece tarih değil, mate-
matik, tiyatro, müzik, felsefe ve 
edebiyat konusunda da derin bil-
gi birikimine sahip bir ilim insanı. 
Onu belki de diğer mütefekkirler-
den ayıran en önemli özelliği, yü-
zünde her daim canlı duran gü-
lümsemesi, muzip tavırları, üstün 
zekâsı ve nezaketi. Onda diğer 
ilim insanlarında az rastlanır bir 
tevazu var. Bütün unvanları red-
dedişi de bundan.
“Osmanlı İmparatorluğunda Dev-
let ve Ekonomi” adlı dev eserin 
müellifi Mehmet Genç, ilim yap-
mayı bulmaca çözmeye benzeti-
yor. 80 yaşına rağmen ilimle ilgili 
konuşurken, çocuk gibi gözleri-
nin içi parlıyor. İşte bu röportaj, 
muzip, nezaketli, tevazu sahibi, 
Türkiye’nin yaşayan en önemli 
Osmanlı iktisat tarihçilerinden 
Mehmet Genç’in onu ilim insa-
nı yapan yaşam serüveninden 
başlayarak, kültüre ve bilime dair 
yaptığı tespitlere yer veriyor.
1934 yılında Artvin’de dünyaya 
gelen, muhafazakâr bir ailede 
büyüyen ve çocukluğunda yazın 
çıplak ayakla gezen Genç, ken-
disinin ileride ilim insanı olaca-
ğını düşünür müydü? Kayıtsız 
bir ifadeyle ilim insanı olacağını 
düşünmediğini, ilkokul dördün-
cü sınıftan itibaren matematikçi 
olmak istediğini anlatıyor. “Mate-
matik problemleri bana bilmece 
gibi görünüyor ve onları çözmek 
bana büyük haz veriyordu. Zor 
bir problemi çözmek en büyük 
haz demekti. Onun için matema-
tikçi olmak istiyordum. Matema-
tik eğitimini ancak üniversitede 
alabileceğimi, oraya ulaşabilmek 
için ortaokul ve liseyi okumam 
gerektiğini düşündükçe üzülüyor-
dum; çünkü hiç hoşlanmadığım 

bir yığın ezber dersleri geçmem 
gerekecekti.”

Nihal Atsız potansiyelimi orta-
ya çıkardı
Ortaokulu okuduktan sonra mad-
di imkânsızlıklar nedeniyle liseye 
ara vermek zorunda kalan Genç, 
burslu yatılı okul sınavını kaza-
narak bir anlamda kaderine yön 
verir. Artvin’in bir köyünden İs-
tanbul’a liseyi okumak için gelir 
ve Haydarpaşa Lisesi hayatının 
dönüm noktası olur. O, muha-
fazakâr bir ailede büyümesine 
rağmen girdiği yeni ortam ve ta-
nıştığı yeni insanlar, geleceğine 
yön vermek adına öncülük eder. 
Nihal Atsız da onlardan biridir. 
Onun millî tarihle ilgili verdiği bil-
gilerin kendisi için önemli oldu-
ğunu ifade eden tarihçi, Atsız’ın 
hayatındaki yerini şu cümlelerle 
anlatıyor: “Nihal Atsız’dan millî ta-
rihimizin ne kadar önemli olduğu-
nu öğrendim. Tarihle ilgili verdiği 
bilgiler benim beklentilerime çok 
uyuyordu. Atsız, bende açılmayı 
bekleyen potansiyeli harekete ge-
çirdi.
Bizim muhafazakâr hayatımızda 
milliyetçilik çok önemli bir yer 
tutar. Nihal Atsız benim tanıştı-
ğım dönemde yani 1950’lerde 
Müslüman değildi. Fakat İslam’a 
çok saygılı bir insandı. Bunu milli-
yetçilikle temellendiriyordu. Türk 
tarihini çok iyi biliyordu. Türkle-
rin İslam sayesinde çok büyük 
şeyler yaptığının bilincindeydi ve 
onun için büyük saygı duyuyordu. 
Çok zarif bir insandı. Öğretiyor-
du, fakat öğretirken incitmemeye 
dikkat ediyordu. Matematiği sev-
meme rağmen milliyetçiliğin de 
ciddi düşünülecek bir alan olarak 
karşıma çıkması beni sosyal bi-
limlere yönlendirdi. Nihal Atsız’ın 
bunda büyük payı oldu.”

Okuldayken en yakın dostum 
Sezai Karakoç’tu
Mehmet Genç’in, liseden sonra 
hayatında önemli bir durak olan 
üniversite yaşamı da bir hayli 
ilginç geçer. Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 
okurken fakültedeki arkadaşları 
Sezai Karakoç, Mehmed Sevket 
Eygi, Ergin Günçe, Mete Tunçay, 
Taner Timur ve Cemal Süreya 
idi. O, birbirinden farklı dünya 
görüşlerine sahip bu isimlerle 
arkadaşlık kurmanın aslında ne 
kadar normal bir şey olduğunu 
söyle anlatıyor: “Ben milliyetçi 
ve dindar bir görüşe sahiptim. 
Sezai (Karakoç) ve Şevket Eygi 
Müslüman idiler. Mete Tunçay ve 
Taner Timur Kemalist idiler. Ergin 
Günçe Marksistti. Erken yaşta 
vefat etti. Komünist, Marksist, 
sosyalist arkadaşlarımız vardı. 
Her tipte insan vardı. Hepimiz 
çok okuyorduk. Yoğun tartışma-
larımız olurdu ama birbirimizi in-
citmezdik. Kavga etmek aklımıza 
bile gelmezdi. Aile fertleri gibiy-
dik. Hiçbir arkadaşıma kızdığımı 
hatırlamıyorum.”

Edebiyatı tüberküloz sayesinde 
tanıdım
Mehmet Genç Mülkiye’de oku-
duğu yıllarda, halk arasında ince 
hastalık olarak bilinen tüberkülo-
za yakalanır ve okula bir yıl ara 
vermek zorunda kalır. Bu süreç, 
hayatının en verimli dönemi ola-
caktır. Yakalandığı tüberküloz 
hastalığı sayesinde ilim insanı ol-
maya karar verme öyküsünü an-
latırken ağzından su cümleler dö-
külüyor: “Tüberküloz olduğumu 
tesadüfen öğrendim. Tüberküloz 
o yıllarda idam hükmünde olan 
bir hastalıktı. Doktorum çok he-
yecanlanmıştı. Genç bir adamın 
idam hükmünü, müthiş heyecan-
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lanarak veriyordu. Onun heye-
canlanması beni çok etkiledi. İlim 
denen şeyin enteresan, ölümü de 
yenebilecek bir şey olduğunu dü-
şündüm. Kendi derdimi bir kena-
ra bıraktım ve ilim yapmaya karar 
verdim.”
Rahatsızlığından önce mate-
matik ve felsefeyle ilgilenirken, 
tüberküloza yakalanmasıyla bir-
likte okuduğu kitaplar da değişir. 
Tedavisi için günde yirmi iki saat 
sırt üstü yatmak zorunda kalır ve 
masa başında okuduğu felsefe 
kitapları yerine edebiyat okuma-
ya başlar: “Liseden itibaren önce 
matematik, sonra felsefeyle il-
gilendim. Edebiyata kapalıydım. 
Müzikle de ilgilenmezdim. Batı 
müziğini hiç sevmiyordum. Rah-
metli Osman Yüksel Serdengeçti 
harika bir insandı. Bana Dosto-
yevski’nin kitaplarını getirirdi. 
Edebiyatı tanıdım ve edebiyat 
hiç fena değilmiş dedim. Ardın-
dan Shakespeare, Goethe, Kafka, 
Unamuno, Gogol, Çehov gibi bü-
tün büyük edebiyatçıları okudum. 
Bu benim için çok önemli, yepye-
ni bir dünya idi.”

İnancımı sorguladığım zaman-
lar oldu
İktisada yönelmeden önce Nietz-
sche ve özellikle Schopenhauer 
gibi felsefecileri okuyan Genç, 
felsefeyle birlikte hayatı ve inan-
cını sorgulamaya baslar. Fakat 
sorularının cevabını Kur’an’da bu-
lur: “İslam’ın bize öğrettiklerinin 
hakikat olup olmadığını merak 
ediyordum. Okulun mescidinde 
Elmalılı Hamdi Yazır’ın Kur’an tef-
sirinin ciltleri vardı. Bir gün ikin-
di namazını kılarken kafamda, 
‘Allah gerçekten var mıdır? Pey-
gamber hak mıdır?’ soruları dö-
nüp duruyordu. Namazdan sonra 
bitkin halde seccadeye çöktüm. 

Ümitsiz halde yanı başımdaki 
tefsir ciltlerinden birini aldım ve 
rastgele açıp parmağımı bir aye-
te koydum. Ayet mealen şöyleydi: 
‘İnancınızdan şüpheniz olsa bile 
ibadeti bırakmayın. Ona devam 
edin. İnancınızı o düzeltir.’ O gün-
den sonra bir daha inancımı sor-
gulamadım.”
İnancını sorgulamaz ama me-
deniyetimizdeki değişim üzerine 
kafa yormaya devam eder. Kara-
deniz’in bir köyünden İstanbul’a 
geldiğinde, İslam medeniyetinin 
Batı medeniyeti karsısında geri-
lediğini, yenildiğini ve başka bir 
medeniyete geçmekte olduğunu 
bizzat yaşayarak görür. Nasıl bu 
hale gelindiği üzerine düşünmeye 
baslar. İlk çalışmasını medeniyet 
değişiminin iktisadi yönü üzerine 
yaparak kültürel değişimin kök-
lerine dair bilimsel bir yolculuğa 
çıkmış olur.

Osmanlı, Avrupa’daki gelişme-
lerin farkındaydı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fa-
kültesi’nde Prof. Dr. Ömer Lütfi 
Barkan’ın asistanı olarak aka-
demik hayatına başlayan Genç, 
“Batı Dünyasındaki Sanayi Dev-
riminin Osmanlı Sanayine Etkisi” 
adlı doktora tezini hazırlamak 
üzere 1966 yılında araştırmaları-
nı derinleştirmek için Başbakan-
lık Osmanlı Arşivi’nde çalışmaya 
başlar. 51 yıl boyunca Osmanlı 
arşivlerini bıkmadan usanma-
dan inceler ve Osmanlı ile ilgili 
söylenenlerin hemen hiçbirinin 
doğru olmadığını bizzat müşa-
hade eder. İşte Genç’in arşiv ile 
ilgili söyledikleri: “Arşivleri ince-
ledikten sonra Osmanlılar hak-
kında ortada uçuşan bilgilerin 
pek gerçeğe tekabül etmediğini, 
‘Osmanlının Avrupa’daki geliş-
melerden haberi yoktu’ iddiasının 

doğru olmadığını gördüm. Okur-
ken bile çok zor anlaşılan o sofis-
tike metinleri yazanlar acaba kaç 
müsvedde yaptılar diye merak 
ettim ve arşivden müsveddelerini 
bulduğum zaman özellikle ince-
ledim. Bir tek yanlış görmedim. 
Müsvedde üzerindeki düzeltme-
ler sadece fikir üzerine yapılmış-
tı. Dil ve gramatik bakımından 
müsveddeler de kusursuzdu. 
Demek ki Osmanlı bürokratları 
çok iyi yetişiyorlardı. Avrupa’daki 
gelişmelerin farkında oldukları 
bizzat kendi ifadelerinden açıkça 
anlaşılıyordu.
‘Avrupalılar iktisadi başarılarını 
kazanmak için birtakım politika-
lar uyguladılar. Bunları Osman-
lılar bilmiyorlar, yüzden biz geri 
kaldık’ diye düşünülüyordu. Ar-
şivleri inceledikten sonra bunları 
çok iyi bildiklerini, fakat benimse-
mediklerini anladım. İslami haya-
tın gereği olan eşitliği sürdürmek 
için benimsemediler. Kimsenin 
aç ve fakir kalmaması için, kur-
dukları düzeni devam ettirmek 
istediler. Bunları bilerek yaptıkla-
rı, bürokrasinin bize bıraktıkları 
belgelerden açıkça anlaşılıyor; 
kitabımda bunları anlattım.”

Kültürün iki unsuru: Dil ve ilim
Medeniyet ve kültür üzerine de 
kafa yoran mütefekkir, kültürün 
iki önemli vasfının süreklilik ve 
değişim olduğunu vurguluyor: 
“Değişmeyen kültür ölü demek-
tir; bütünüyle değişen kültür ise 
zaten yoktur. Bu ikisinin bir den-
ge içinde sürdürülmesi gerekir. 
Kültürün iki önemli unsuru dil ve 
ilimdir. Sürekliliği sağlayan en 
önemli istikrar unsuru dildir. Dil 
de değişir, ama az değişir. İlim ise 
değişimi temsil eder. Ama onun 
da bütünü değişmez, gelenek 
esastır ilimde. Bugün hem dilde 

hem de ilimde ciddi, hayati prob-
lemlerimiz vardır. Dilde başardı-
ğımız tahribat çok vahimdir ve 
telafisi hiç de kolay değildir! Milli-
yetçilik ruhuyla hepimiz ‘öz Türk-
çe konuşalım, Arapça ve Farsça 
kelimeleri atalım’ diyorduk. Bir 
yıl Fransızca çalıştım. Okuduğu-
mu doğru anladığımı test etmek 
için tercüme de yaptım. Bir felse-
fe kitabından birkaç sayfa çeviri 
yaptıktan sonra öz Türkçeye ke-
sin olarak veda ettim. Nüansların 
hiçbirini yeni Türkçe kelimelerle 
ifade edemiyordum. Sebeb-i ve-
dam budur.
Batı medeniyetinin getirdiği de-
ğişim giderek hızlanıyor. Bunları 
takip etmek için biz öz Türkçe 
ile yeni kavramlar üreterek uyum 
sağlayacağımızı zannettik. Va-
him bir yanlış yaptık. Mevcut kav-
ramları öz Türkçeleştirince onları 
tanıyamaz olduk. İnsan kavram-
larla düşünür. O kavramların 
isimleri olan kelimelerle birlikte 
oluşması uzun zamana yayılır. 
Nurullah Ataç’ın yaptığı gibi, bir 
gecede ortaya çıkan kavramlarla 
düşünmenin imkânı yok.”

Batı medeniyeti dünyayı istila 
ediyor
Kültürümüzün önemli bir buh-
randan geçtiğini, dil ve dinin kül-
türümüz için çok önemli bir yere 
sahip olduğunu anlatan Genç, 
en temelde korumamız gereken 
şeyin dil ve din olduğunun al-
tını çiziyor. “İşimiz zor” diyerek 
önemli tespitler yapıyor: “İslam 
medeniyeti insanlığın en parlak 
medeniyetlerinden biri. O mede-
niyeti Müslümanlar hicri 2. ve 6. 
asır arasında inşa ettiler. İslam 
medeniyeti muazzam bir kültü-
rel Rönesans ortaya koydu. Bal 
yapan arı gibi Hint, Çin, Yunan, 
Mısır gibi köklü medeniyetlerde 

bulduğu değerli unsurları imtisas 
etmekte tereddüt etmedi ve bu 
sayede yeni bir medeniyet ortaya 
koydu.
Biz şimdi yangın yerinde gibiyiz. 
Batı medeniyeti bütün dünyaya 
yayılıyor. İşimiz çok zor. Sadece 
Türkiye değil, bütün İslam dünya-
sının işi çok zor ve bu ciddi buh-
ranın sanki hiç farkında değilmiş 
gibi yasamaya devam ediyor. Sa-
dece Türkiye mücadele ediyor.”

Batı’nın ilmi, tek başına ferdin 
yaptığı bir ilim değildir
Genç, Türkiye’de en büyük soru-
nun elitin kifayetsizliği ve azlığı 
olduğunu söylüyor. Bunu değiş-
tirmek için asgari de olsa zaruri 
olanları yapmadığımıza dikkat 
çekiyor ve ekliyor: “İnsanın potan-
siyeli bakımından Afrika’daki zen-
ciyle New York’taki beyaz adam 
arasında bir fark yok. Kültürel 
ve yetişme farkları var. Bunların 
hepsinde yüzde bir civarında zeki 
insan bulunur. Yüz zeki insanda 
da bir üstün zekâlı oluyor. Genç-
lerimizi Batı’ya gönderiyoruz. On-
ların içinden üstün zekâlıları pek 
geri alamıyoruz. Bizim bunu fark 
edip önlem almamız gerekiyor. 
Devletin yetkilileri de bu milletin 
geleceği ile ilgili hayati kararları 
almakta pek acele etmiyor ve bu 
konuda fazla kafa yormuyorlar.
200 üniversite var. Bunlarda Ba-
tı’nın ilmini öğreniyor ve öğreti-
yoruz. Ama üniversitelerden ayrı 
olarak bizzat ilim yapmak üzere 
oluşturulmuş kurumlarımız ma-
alesef mevcut değil. İlmi, fert 
olarak yapan insanlar var. Fakat 
Batı’nın ilmi, ferdin yaptığı bir ilim 
değildir. Batı’dan gelen ilimlerin 
hepsi bir grup çalışmasının ese-
ridir. Mimar Sinan, Süleymaniye 
Camii’ni tek başına yapmış ola-
bilir mi? Bir grup insan bir araya 

geliyor ve bu işi yapıyorlar. Tek 
başına ilim yapılmaz.”

Batı’dan gelen muazzam fırtına
Yok olmaya başlayan medeni-
yetimizi yeniden kurmak için ne 
yapmalıyız? Genç, bu soruya 
en temelde irademizin olması 
gerektiği sözleriyle cevap veri-
yor. Kültürü yeniden ihya etme 
irademizin olması gerektiğini 
vurgularken “Eski Yunan me-
deniyeti harika bir medeniyet-
ti. Müslümanlar da bunu takdir 
ettiler ve Yunanlılardan çok şey 
öğrendiler ve öğrendiklerini daha 
ileri bir aşamaya taşımayı ba-
şardılar. Müslümanların bıraktığı 
yerden de Batılılar aldılar ve bilim 
alanında yepyeni bir aşamaya 
getiren bir devrim yarattılar. Biz 
bunları reddederek yaşayamayız. 
Bunları veri kabul edip irademizi 
ortaya koymalıyız. İslâmofobi, 
tsunami gibi Batı’dan muazzam 
bir fırtınayla geliyor. İşimiz çok 
zor.” diyerek Müslümanların Batı 
karşısında karşılaştıkları tehlike-
ye işaret ediyor.
Mehmet Genç, ilerleyen yaşına 
rağmen, ders verdiği üniversite-
de, tavana kadar kitap dolu küçük 
odasında, ilmi araştırmalarına 
devam ediyor ve kültürümüz üze-
rine kafa yoruyor. Genç, yaptığı 
tespitler ve kültürümüze dair dü-
şünceleriyle bir türlü içinden çı-
kamadığımız medeniyet buhranı-
nı ancak onun gibi mütefekkir ve 
münevverler ile aşabileceğimizi 
bize gösteriyor. Onlar var oldukça 
ümit de var...

Vefeyat Vefeyat
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