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Ali Babacan Erzurum Konuşma 
 
DEVA Partisi'nin çok değerli genel merkez kurul üyeleri, 
 
Değerli Erzurum il başkanımız, 
 
Değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, 
 
Erzurum'un uzak ilçelerinden bugün mitingimiz vesilesiyle buraya gelen bizlerle 
beraber olan çok değerli arkadaşlarımız, değerli Erzurumlu hemşirelerimiz, değerli 
konuklarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, 
siyasi partilerin değerli temsilcileri, değerli muhtarlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle 
selamlıyorum. 
 
Büyük bir acının ortasındayız şu anda. Bu acının ateşiyle de hep beraber yanıyoruz 
doğrusu. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Dün akşam ateş Amasra'ya düştü. Bugüne kadar 
şu ana kadar açıklanan 40 madenci kardeşimizi kaybettik. Sayı belki artabilir, 
artmamasını ümit ediyoruz ama ben hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları 
cennet olsun inşallah. Tabii sayılar bahsedince belki anlamını yitiriyor gibi. Sadece 
sayıdan bahsediyoruz ama şu ana kadar ismi açıklanan arkadaşlarımızın hayatını 
kaybeden madenci kardeşlerimizin şöyle ben ismini bir anayım. Arkasından da 
hepsinin ruhu için bir Fatiha okuyacağız. Tabii bunlar ismi açıklananlar. Toplam 40 
kişi var ama 27-28 tanesinin şu ana kadar resmen ismi açıklandı. Onları bir 
okuyayım. Çünkü hepsi can hepsinin eşi var çocuğu var yakınları var. Hepsi 
kardeşimiz hepsi vatandaşımız hepsi insan. Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, 
Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, 
Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener 
Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, 
Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Gürdal Serenli, Burhan Altun, Emrah Kaya, Rıdvan 
Ayyıldız ve ismi henüz açıklanmayan 40 madencimiz için hep beraber Fatiha 
okuyalım ruhları şad olsun.  Allah rahmet eylesin. Allah yakınlarına sabır versin. 
Yaralılarımız var. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz buradan Erzurum'dan.  
 
Bugün gerçekten Erzurum'da çok güzel bir hazırlık vardı. İl başkanımız Vahit Bey sağ 
olsun tüm ilçe başkanlarımızla beraber Erzurum'da büyük bir etkinlik güzel bir miting 
hazırlığını yapmıştı. Ancak Amasra'da acı büyükken bizim burada farklı bir etkinliği 
yapmamızın doğru olmayacağına bu sabah itibariyle karar verdik. Zaten ilk vefat 
haberlerini de dün akşam biz Erzurum'a uçağımız indikten sonra almaya başladık ilk 
vefat haberlerini. Sabahleyin arkadaşlarımızla şöyle hızlı bir istişare yaptık. 
Dedik ‘biz mitingimizi iptal edelim.’ Ama il başkanlığımıza da ben teşekkür ziyareti 
için gelmek istedim. Çok büyük hazırlık yaptılar. Haftalardır emek harcadılar. Bir 
teşekkür ziyareti içinde birazdan il başkanlığımızı şöyle bir ziyaret edeceğim. 



 
Arkadaşlarımızla kısa bir sohbet edeceğiz. Arkasından da planladığımız gibi Ankara'ya 
intikal edeceğiz.  
 
Şu anda arama kurtarma çalışmaları çok yoğun olduğu için hemen taze taze değil de 
yarın kısmet olursa duruma da bakacağız. Sahadaki duruma. İnşallah heyetimizle 
beraber ben de yarın Amasra'ya intikal edeceğim.  
 
Zaten şu anda bizim Zonguldak il başkanımız Bartın il başkanımız tüm ilçe 
başkanlarımız Batı Karadeniz'deki bütün teşkilatımız şu anda Amasra'da olay yerinde.  
 
Dün akşam zaten ben ilk haberi il başkanımızdan aldım sağ olsun aradı. ‘Haber verdi 
böyle bir şey var biz de hemen intikal ediyoruz oraya’ diye. Tabii o zaman 
bilmiyorduk sayıları bilmiyorduk durumu bilmiyorduk. Daha sonra durum netleştikçe 
ortaya çıktıkça acının çok çok büyük olduğunu anladık. Allah beterinden saklasın. 
Allah bir daha böyle büyük acılar bu millete göstermesin.  
 
Bugün tedbirleri niye oldu nasıl oldu falan bunlar bugün konuşma günü değil. Bugün 
acıyı paylaşma günü. Onun için kalbimiz Amasra'da. Hayatını kaybedenlerle ve 
hayatını kaybedenlerin aileleriyle yakınlarıyla beraber kalbimiz. Ben tekrar Allah'tan 
rahmet diliyorum. Başımız milletçe tüm millet olarak sağ olsun diyorum. Erzurum'un 
Yiğit insanlarına bu Dadaşlar diyarına, Erzurum'un cesur insanına dostluk diyarına da 
bu vesileyle sizlerin aracılığıyla selamlarımı sevgilerimi iletiyorum. Tüm teşkilat 
mensuplarımıza bizlerle beraber olan tüm hemşerilerimize de ailelerine dostlarına 
gönül dolusu sevgilerimi selamlarımı iletmelerini özellikle rica ediyorum. Sağ olun var 
olun diyorum.  
 
Bugün böyle alkışsız tezahüratsın sessiz bir şekilde acıyı paylaşalım. Uzaklardan 
gelen uzak köylerden gelen arkadaşlarımıza da hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ 
sağlım ilçelerine köylerine ulaşmalarını temenni ediyorum. Allah yardımcımız olsun 
Allah kolaylık versin. Tekrar milletçe başımız sağ olsun diyorum. Sağ olun. 

 
 

 
 
 


