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Bakan Soylu, 28 Kasım 2018 Çarşamba günü, Grand Ankara Oteli’nde düzenlenen 
“Türk İdare Dergisi’nin 90. Yılı” Sempozyumu’ndaki konuşmasına, “Dün bir şehit 
cenazesine katıldım. Melek yüzlü, yakışıklı, bakmaya kıyamayacağınız iki vatan 
evladımızı uğurladık. Buradan çıktıktan sonra da yine Diyarbakır’da bir başka 
kahramanımızın, aslanımızın cenazesine gideceğiz.” diyerek başladı.

Bakan Soylu  
Türk İdare Dergisi’nin 90. Yılı Sempozyumu’na Katıldı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
kaçak sigaranın en önemli pazar-
layıcısının terör örgütü PKK oldu-

ğunu belirterek, “Herkes topyekun 
bir mücadele içerisinde oldu. 2 yıl 
gibi kısa bir süre içerisinde kaçak 
sigaranın payı yüzde 20’den yüzde 
6’ya düştü.” dedi.

Bakan Soylu, 28 Kasım 2018 Çar-
şamba günü, Grand Ankara Oteli’n-

de düzenlenen “Türk İdare Dergi-
si’nin 90. Yılı” Sempozyumu’ndaki 
konuşmasına, “Dün bir şehit cena-
zesine katıldım. Melek yüzlü, yakı-
şıklı, bakmaya kıyamayacağınız iki 
vatan evladımızı uğurladık. Bura-
dan çıktıktan sonra da yine Diyar-
bakır’da bir başka kahramanımızın, 
aslanımızın cenazesine gideceğiz.” 
diyerek başladı.

İstanbul’daki şehitlerin herkesin yü-
reğini yakan, aslında bir mahalleye 
değil yüreklere çakılan helikopterde 
kaybedilen askerler olduğunu vur-
gulayan Soylu, diğer şehidin de dün 
Batman’da terör örgütü mensubu-
nu evde sıkıştırırken haince bir kur-
şunla şehit olduğunu söyledi.

Bakan Soylu, “Şunu herkes, aziz mil-
letimiz, dostlarımız, bizi sevenler, 
bu millet için dua edenler veya bizi 
dışarıdan izleyenler, hainler, fitneci-
ler, herkes ama herkes iyi bilsin; o 
evlatlar, aslanlar, kahramanlar dün-
yada sadece bizde var.” dedi.

“Onları sadece bu topraklardaki 
anne babalar yetiştirir, onları sade-
ce bu topraklardaki göğsü imanlı, eli 
vicdanlı, metanet sahibi, vatanına, 

bayrağına aşık anne babalar yetişti-
rir.” ifadesini kullanan Bakan Soylu, 
şöyle devam etti:

“Bu acıya ancak bu büyük millet da-
yanır, bu fedakârlığı ancak bu büyük 
millet yapar. Onlar bizim en büyük 
hazinemizdir, gururumuzdur ve 
güvencemizdir. Biz, o şehitlere şa-
hidiz ki onlar bu devlete ve millete 
hakkıyla hizmet ettiler. Üzerlerine 
aldıkları emaneti canları pahasına 
muhafaza ettiler. Açık söyleyeyim, 
biz onların haklarını ödemeye muk-
tedir değiliz, helalliklerine ve rızala-
rına talibiz.”

“Karakteri güçlü bir 
coğrafyada yaşıyoruz”
İçişleri Bakanlığında görev yaptığı 
sürede terörle, uyuşturucuyla ve 
trafikle ciddi bir mücadele içinde 
bulunduklarına değinen Soylu, Su-
riye kaynaklı göçü yönettiklerini, bir 
yandan da bakanlığın yönetim anla-
yışını, teknolojik ve dijital altyapısını 
yeniden ele aldıklarını anlattı.

Bakan Soylu, Bakanlıkta bir hazi-
nenin kapağını açmaya çalıştıkları-
na işaret ederek, “O hazine, köklü 
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devlet geleneğimiz, büyük bir ku-
rumsal hafıza, yaşanılan her olaya 
ve probleme ilişkin tecrübelerimiz, 
devlet reflekslerimiz, aklımız, 2 bin 
200 yıldır daima bir devlete sahip 
olma alışkanlığımız...Bizde bunların 
hepsinden, başka ülkelerde olma-
dığı kadar bolca vardır ve bu bana 
sorarsanız çok ama çok önemli bir 
hazinedir.” değerlendirmesinde bu-
lundu.

Bakan Soylu, bugün karanlık bir 
zihniyetin sadece terör gözlüğüyle 
bakılmasını istediği Cizre’nin, Bin-
bir Gece Masalları’nda, İbn-i Bat-
tuta’nın, Evliya Çelebi’nin, Katip 
Çelebi’nin notlarında, yerli yabancı 
birçok gezginin seyahatnamelerin-
de anlatıldığını da aktardı.

“Biz geleneği, refleksleri ve karak-
teri güçlü bir coğrafyada yaşıyoruz” 
diyen Bakan Soylu, şunları söyledi:

“Hemen altımızda Amerika’nın ve 
diğer ülkelerin de talebiyle bu coğ-
rafyanın dününü, bugününü ve ya-
rınını alt üst etmeye çalışabilecek 
gelişmeler oluşturmaya çalıştılar. 
Birden refleks verdik. Bu refleks sa-
dece bugün oluşan bir refleks değil-
dir. Bir taraftan Irak’ın kuzeyinde he-
men bir yapı oluşturmaya çalışanlar, 
diğer taraftan Afrin merkezli bir 
yapı oluşturup bu coğrafyada bizi 
bir noktaya hapsetmeye, hareket 
kabiliyetimizi daraltmaya, adım at-
mamızı ve etrafımızdaki coğrafyayla 

ilişkilerimizi kısıtlamaya çalışanlara 
karşı hemen ciddi bir refleks veril-
miştir. İşte bu yüzyıllardır gelişen 
büyük bir medeniyetin en önemli 
numunesidir.” 

“Neden göçü yönetiyoruz 
da engellemiyoruz?”
Bakan Soylu, devlet geleneği ha-
zinesinin önemine işaret ederek, 
“Burada yaşanmışlıklar, tecrübe ve 
en önemlisi kendimize ait bir özgü-
venimiz vardır. Yakın zamana kadar 
bizim elimizden almaya çalıştıkla-
rı şey işte tam da bu özgüvendir.” 
dedi. 

Bugün Türkiye’nin göçü yönettiğini 
vurgulayan Bakan Soylu, şu ifadeleri 
kullandı:

“Neden göçü yönetiyoruz da en-
gellemiyoruz? Neden başkaları gibi 
botları batırmıyor, insanları Yunan 
sınırında olduğu gibi çırılçıplak so-
yup, dövüp, botlara koyup o so-
ğukta Meriç nehrine bırakmıyoruz? 
Çünkü İkinci Murat zamanında 
Avrupa’da zulümden kaçıp Edir-
ne’ye yerleşen Hahambaşı Sarfati, 
Avrupa’daki cemaatlere yazdığı o 
ünlü mektubunda der ki ‘Türki-
ye’nin yolu, hayat yoludur. Siz beni 
dinlerseniz tembellik etmeyiniz ve 
Türkiye’ye geliniz’. Bizim böyle bir 
mektuba ilham verecek bir insanlık 
anlayışımız daim olmuştur.

Bugünkü göçü de attığımız adımları 
da politikalarımızı da biz aynı anla-
yışla yönetiyoruz. Biz bugün insan-
sız hava araçları üretiyoruz. Bize 
uzun zamandır böyle bir şey yapma-
yı hayal bile ettirmediler. Devlet ha-
fızamız, bize bugün uğraştığımız her 
problemle ilgili ipuçları ve formüller 
sunmaktadır.”

Bugün 90’ıncı yaşı kutlanılan Türk 
İdare Dergisi’nin, böyle bir devlet 
hafızasını kayıt altına aldığını belir-
ten Bakan Soylu, derginin bakanlık-
ça “hakemli dergi” olarak çıkarılma-
ya devam ettiğini, derginin 486’ncı 
sayısına ulaştığını kaydetti.

Bakan Soylu, Türk İdare Dergisi’nin 
önemli bir proje olarak bugüne ka-
dar yayınlanmış içerik ve kelime 
araması yapılabilecek şekilde dijital 
ortama aktarıldığını söyledi.

Derginin hakemli bir dergi olması-
nın, özellikle saygınlığını ve Türk ida-
re hayatına olan katkısını da arttırdı-
ğını belirten Soylu, ileriki süreçte bu 
birikimin akademik hayata ve stra-
tejik akla ciddi katkı sağlayacağına 
inandığını vurguladı.

“Kaçak sigaranın payı 
yüzde 6’ya düştü”
Kaçak sigaranın, Türkiye’de sigara 
piyasasında satılma payının yüzde 
20 olduğunu bildiren Soylu, “Kaçak 
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sigaranın en önemli pazarlayıcısı, 
terör örgütü PKK’dır. Herkes topye-
kun bir mücadele içerisinde oldu, 
kaçak sigaranın payı 2 yıl gibi kısa bir 
süre içerisinde yüzde 20’den yüzde 
6’ya düştü.” dedi.

Bakan Soylu, ayrıca 2015’te sade-
ce Yunanistan’a, adalara geçen her 
100 geçişten ancak 10’unu yakala-
yabildiklerini anımsatarak, bu raka-
mın şimdi 55 olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin hedefinin büyüme ve 
gelişme olduğunu vurgulayan Ba-
kan Soylu, “Dünyada gelişmemizi, 
büyümemizi, zenginleşmemizi, öz-
gürleşmemizi, daha fazla demok-
ratik olmamızı istemeyenler mu-
hakkak olacaklar. Rahat olmamızı, 
hedeflerimizi ortaya koymamızı bir 
şekilde istemeyeceklerdir. Onun için 
başımıza musibetler getirmeye çalı-
şacaklardır.” diye konuştu.

Soylu, Bakanlıkta bir hazinenin ka-
pağını açmaya çalıştıklarına işaret 
ederek, “O hazine, köklü devlet ge-
leneğimiz, büyük bir kurumsal hafı-
za, yaşanılan her olaya ve probleme 
ilişkin tecrübelerimiz, devlet ref-
lekslerimiz, aklımız, 2 bin 200 yıldır 
daima bir devlete sahip olma alış-
kanlığımız... Bizde bunların hepsin-
den, başka ülkelerde olmadığı kadar 
bolca vardır ve bu bana sorarsanız 
çok ama çok önemli bir hazinedir.” 
Bugün 90’ıncı yaşı kutlanılan Türk 

İdare Dergisi’nin, böyle bir devlet 
hafızasını kayıt altına aldığını belir-
ten Bakan Soylu, derginin bakan-
lıkça “hakemli dergi” olarak çıka-
rılmaya devam edildiğini, derginin 
486’ncı sayısına ulaştığını kaydetti.

Bakan Soylu, Türk İdare Dergisi’nin 
önemli bir proje olarak bugüne ka-
dar yayınlanmış içerik ve kelime 
araması yapılabilecek şekilde dijital 
ortama aktarıldığını söyledi.

Derginin hakemli bir dergi olması-
nın, özellikle saygınlığını ve Türk ida-
re hayatına olan katkısını da arttırdı-
ğını belirten Soylu, ileriki süreçte bu 
birikimin akademik hayata ve stra-
tejik akla ciddi katkı sağlayacağına 
inandığını vurguladı.

İçişleri Bakanının ardından söz alan 
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Erhan AFYONCU konuşma-
sına Bakan SOYLU’nun konuşmasına 
atıfta bulunarak başladı ve “Sayın 
Bakanımız, Türklerin niye ayakta 
kaldığının aslında bir özetini verdi. 
... Ben Türk İdare Dergisine bir ba-
şarı öyküsü olarak bakıyorum. Türk 
İdare Dergisi Türkiye Cumhuriye-
tinin ortaya koyduğu önemli başa-
rı öykülerinden birisidir. 90 yıl bir 
dergiyi çıkartmak, önemli bir iştir.” 
dedi.

Türk İdare Dergisinin misyonunun 
ilk çıkarıldığı yıllarda kurumsal hafı-

za oluşturmak ve meslek mensupla-
rının tecrübelerinin paylaşılması ol-
duğunu belirtmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir; “Türk İdare Dergisi, 
Cumhuriyet döneminin Silahlı Kuv-
vetler Dergisiyle birlikte kesintisiz 
çıkan yegâne birkaç organından bi-
risidir.” şeklinde belirtmiştir.

Sempozyumun Prof. Dr. Ruşen KE-
LEŞ’in başkanlığında öğleden sonra 
başlayan ilk oturumunda yer alan 
konuşmacılar sırasıyla Doç. Dr. Esra 
DİK, Doç. Dr. Nuray KESKİN, Prof. 
Dr. Erkan TURAL, ve Prof. Dr. Koray 
KARASU TİD’in on beşer yıllık değer-
lendirmelerini yapmış ve ilk basımı 
yapılan 1928 yılından 1972 yılına 
kadar geçirdiği değişimleri, dergide 
işlenen konu dağılımlarını ortaya 
koydular.

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. 
Yılmaz ÇOLAK’IN başkanlığında 
gerçekleştirilen ikinci oturumda 
konuşmacılar Doç. Dr. Sonay BAY-
RAMOĞLU, Prof. Dr. A. Argun AKDO-
ĞAN, Prof. Dr. Çınar ÖZEN, Doç. Dr. 
Selim ÇAPAR konuşmaları sırasında 
Dergi’nin 1972 yılından günümüze 
kadar geldiği noktayı, hakemli dergi 
haline geliş aşamalarını dinleyiciler-
le paylaştılar.

Sempozyum bildirileri, AREM ve 
TİAV işbirliği içinde hazırlanarak ya-
yımlanacaktır.


