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Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

Türkiye, Suriye’de sekiz sene 
önce başlayan iç savaşın bir an 
önce sonlandırılması ve Suriye 
halkının sorunlarının çözüme 
kavuşturulması için elinden ge-
len bütün araçları kullanmakta, 
yoğun bir çaba sarf etmektedir. 
Yaşanan iç savaş sonucunda 
Suriye, tarihin en büyük insani 
dramlarından birine sahne ol-
muş, bir milyona yakın insanın 
öldüğü, on milyona yakın insa-
nın yerinden edildiği bir kan ve 
gözyaşı coğrafyası haline gel-
miştir. Bu bitmek bilmeyen, şid-
deti giderek artan, masumların 
sürekli öldürüldüğü savaştan en 
fazla etkilenen ülkelerin başın-
da ise Türkiye gelmektedir. Ül-
kemiz, 4 milyona yakın Suriyeli 
sığınmacıya kapılarını açmış, 
savaşın bütünüyle istikrarsızlaş-
tırdığı topraklarda yaşama imka-
nı bulan DEAŞ ve YPG/PKK gibi 
terör örgütleri topraklarımızda 
gerçekleştirdikleri onlarca saldı-
rıyla ülkemiz için sürekli bir gü-
venlik tehdidi halini almıştır. 

Türkiye, Suriye’deki krizin 
çözümü ve Suriye’deki terör 
örgütleriyle etkili mücadelenin 
yöntemleri açısından ilk gün-
den beri tutarlı ve sistemli bir 
siyaset izlemiş, insani bir has-
sasiyet gütmüştür. Ne var ki, 
başta ABD olmak üzere Avrupa 
ülkelerinin de dahil olduğu pek 
çok Batılı devlet, Türkiye’nin 
güvenlik endişelerini hiçbir şe-
kilde dikkate almamış, bölgede 
özellikle petrol endeksli çıkarla-
rını korumak adına terör örgüt-
leri arasında ayrım yapmışlar-
dır. Bütünüyle mücadele edilip 
karanlık zihniyetleriyle birlikte 
yok edilmesi gereken terör ör-
gütleri kimi sıfatlarla masum-
laştırılmaya çalışılmış ve belirli 
amaçlar doğrultusunda kulla-
nılmıştır. Bu terör örgütlerinin 
başında Türkiye’de yıllardır in-
safsızca kadın çocuk demeden 
on binlerce insanımızın canına 

kast eden PKK’nın Suriye kolu 
olan YPG/PYD gelmektedir.

Terör örgütü DEAŞ’la mücade-
leyi, bir başka terör örgütü olan 
PKK ile yürütmeyi tercih eden 
ABD ve diğer Batılı ülkeler, Tür-
kiye’nin yıllardan beri mücadele 
ettiği PKK terör örgütünün oluş-
turduğu güvenlik tehditlerini 
görmezden gelmiş, önemli bir 
NATO müttefikinin uyarılarını 
dikkate almamıştır. Sınırlarımız 
boyunca bir terör koridoru oluş-
turmak için terör örgütüne her 
türlü yardım sağlanmıştır. Kendi 
çarpık ideolojilerine tabi olma-
yan yerel halka bölgede hayat 
hakkı tanımayan bu alçak örgüt, 
Suriye’nin kuzeyindeki bütün 
demografik yapıyı bozmuş, baş-
tan sona değiştirmiştir. Örgütün 
zulmünden kaçan 350 bin Kürt 
Türkiye’ye, bir diğer 400 bin 
Kürt ise Irak’a sığınmıştır. Bölge-
deki barış ve istikrarın en büyük 
tehdidi olan terör örgütü hem 
ülkemize karşı büyük bir güven-
lik sorunu teşkil etmekte, hem 
de yerinden edilen sığınmacıla-
rın yurtlarına geri dönmelerinin 
önündeki en büyük engeli oluş-
turmaktadır. 

Türkiye böyle bir çerçevede 
güvenliğini kendi iradesiyle ko-
rumak, insani hiçbir önceliği 
olmayan devletlerin tutumları 
karşısında, yurdundan edilmiş 
yüzbinlerce Suriyelinin yurtla-
rına dönebilmeleri için inisiya-
tif almak durumunda kalmıştır. 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Ha-
rekatları ile yetkinliğini, ope-
rasyonel kabiliyetini kanıtlayan 
ordumuz, Başkomutanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın emriyle 9 
Ekim 2019’da saat 16:00’da Barış 
Pınarı Harekatı’nı başlatmıştır. 
Barış Pınarı Harekatı ile oldukça 
kısa bir süre içinde sınırlarımız 
boyunca kurulmak istenen te-
rör devleti projesi çökertilmiş, 
terör unsurları büyük oranda 

temizlenmiştir. Harekatımızın 
meşruiyeti ABD ve Rusya tara-
fından da varılan mutabakatlar 
yoluyla teyid edilmiştir. Terör 
örgütünden arındırılan bölgeye 
Suriyeli sığınmacıların dönüşle-
ri de başlamış, kısa süre içinde 
30 bine yakın Suriyeli yurtlarına 
dönüş yapmıştır. Masadaki mü-
cadelesini sahadaki etkin başa-
rıyla taçlandıran ülkemiz, Cum-
hurbaşkanımızın güçlü ve ödün 
vermeyen liderliği ile büyük bir 
terör belasını def etmiştir. 

Türkiye sınırlarının, vatandaş-
larının güvenliği için her türlü 
adımı atmaya, en güçlü iradeyi 
sergilemeye muktedirdir. Suri-
ye’de amaçları yalnızca petrol ve 
siyasi güç devşirmek olan ülke-
lerin aksine bizim merkezimiz-
de insan hayatı, insan güvenliği 
vardır. Hem kendi vatandaşları-
mızın hem Suriyeli mazlum kar-
deşlerimizin güvenli gelecekleri 
için gerçekleştirdiğimiz Barış 
Pınarı Harekatı bölgemizin barış 
ve huzurla anılacak bir coğraf-
yaya dönüşmesinde hayati bir 
adım olmuştur.
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Türkiye Aktüalite Atlası

Otomotiv 
İhracatında Aslan 
Payı Bursa’nın

Türkiye ihracatının 
lokomotifi konumundaki 
otomotiv sektörünün 
ihracatına en büyük katkıyı 
Bursa sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, rekabetçilik ve verimliğin artırılmasında 
Ar-Ge ve inovasyonun büyük önem taşıdığını belirterek, “Özel sektör ve kamunun Ar-Ge ve 
inovasyon noktasında daha fazla kaynak ayırması, bu alandaki insan kaynağının artırılması, 
niteliklerinin geliştirilmesi önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. 2020 bütçesinde kamunun 
ve özel sektörün Ar-Ge harcamaları için ayırdığımız miktarı artırdık ve 5,5 milyar liralık bir 
kaynak öngördük.” dedi. 

2020 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçesi Belli Oldu
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Milli Sporculardan 
Mehmetçik’e Destek

Türkiye, İş Yapma 
Kolaylığı Endeksinde 
33. sıraya Yükseldi

Savunma ve Havacılık Sektörü 
İhracatta Rekor Tazeledi

Türkiye, spordan futboldan jimnastiğe, bokstan golbola kadar çeşitli branşlarla başarılarla 
dolu bir haftayı geride bıraktı. Ay-yıldızlı sporcular, elde ettikleri başarıların ardından 
Barış Pınarı Harekatı’na destek vermek için Mehmetçik’e asker selamı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, “Türkiye, Dünya Bankası İş 
Yapma Kolaylığı Endeksi’nde 190 ülke 
arasında 43’üncü sıradan 33’üncü 
sıraya yükseldi.” açıklamasında 
bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Oktay, yaptığı yazılı açıklamada, Barış 
Pınarı Harekatı kapsamında, sahada 
ve masada arka arkaya elde edilen 
başarıların ardından ekonomi alanında 
da bugün Türkiye adına önemli bir 
kazanım sağladıklarını belirtti.

Savunma ve havacılık sektörü, yılın 9 ayındaki 
ihracatını 2018’in aynı dönemine göre yüzde 37,7 
artırarak 1,9 milyar dolara çıkardı. Böylece, sektör 
söz konusu dönemde gerçekleştirilen en yüksek 
ihracat rakamına ulaşmış oldu.
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Dünya Aktüalite Atlası

Portekiz’de Seçimleri 
Sosyalist Parti Kazandı

AB’nin ABD’ye 
Karşı Ticaret 
Fazlası Artıyor

BTC’den 3,3 Milyar Varil Petrol Aktı 

Portekiz’de yapılan genel seçimlerin resmi sonuçlarına göre, son 4 yıldır azınlık 
hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist Parti (PS) kazandı. Portekiz İçişleri Bakanlığı’ndan 
açıklanan resmi rakamlarda PS, 230 sandalyeli mecliste 106 milletvekili çıkarırken tek 
başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi.

Azerbaycan petrolünü 
Türkiye üzerinden dünya 
pazarlarına ulaştıran 
Bakü-Tiflis-Ceyhan 
(BTC) Ham Petrol Boru 
Hattı’nın Ceyhan’daki 
deniz terminalinden 
2006 yılından bu yana 
yüklenen ham petrol, 3 
milyar 314 milyon 965 
bin 318 varile ulaştı. 

ABD Başkanı Donald 
Trump’ın Avrupa Birliği’nin 
(AB) ülkesine karşı ticarette 
fazla vermesini eleştirmesine 
rağmen, iki taraf arasındaki 
dış ticaret açığının ABD 
aleyhine artması dikkati çekti.
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Tunus’un Yeni Cumhurbaşkanı 
Kays Said Oldu

Japonya’nın 126. İmparatoru 
Naruhito “Kasımpatı Tahtına” 
Resmen Oturdu

Dünyada 1,3 
Milyar Yoksul 
Yaşıyor

Tunus’ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda bağımsız aday Kays Said, sandık 
çıkış anketlerine göre açık ara farkla ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu. 

Dünyada 1,3 milyar yoksul 
insan bulunuyor. Dünyadaki 
toplam nüfusun yaklaşık 
yüzde 23’üne tekabül eden 
yoksulların yarısını 18 yaş 
altı, üçte birini ise 10 yaş altı 
kişiler oluşturuyor.

Doğu Asya ülkesi 
Japonya’da “kasımpatı” 
adı verilen imparatorluk 
tahtı “Takamikura”yı 
Mayıs’ta devralan 126. 
Japon İmparatoru Naruhito 
resmen tacını giydi.
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“Vesayetçilere, Darbecilere, 
Terör Örgütlerine, İç, Dış, 
Siyasi ve Ekonomik Tetikçilere 
Eyvallah Etmedik”

Gündem



Kasım ___ Türkiye Bülteni ___ 9

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Kızıl-
cahamam’daki 29. İstişare ve 
Değerlendirme Toplantısı’nda 
konuştu. 

Son 
dönemde 
yaşanan 
gelişmele-
rin Türkiye 
olarak, özel-
likle Tür-
kiye ortak 
paydasında 
buluşan 
herkesle yol 
yürümeleri 
gerektiğini 
gösterdiği-
ni belirten 
Cumhur-
başkanı 
Erdoğan, 
Cumhur 
İttifakı çatısı 
altında MHP 
ile 15 Tem-
muz gece-
sinden beri 
yürüttükleri 
çalışmaların 
memnuni-
yet verici 
şekilde sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Önümüzdeki dönemde MHP 
ile çok daha kapsamlı ve yakın 
şekilde çalışmaya devam ede-
ceğiz.” dedi.

Dünya değişirken, Türkiye 
değişirken AK Parti’nin yerinde 
saymayacağını belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizi 
bugünlere getiren parti olarak 
milletimizin geleceğe ilişkin 
beklentilerinin de tek adresi Al-
lah’ın izniyle yine biz olacağız. 
Hiç endişeniz olmasın. Bunun 
için 24 Haziran ve 31 Mart seçim 
sonuçlarını da göz önünde bu-
lundurarak partimiz ve ülkemiz 
için en doğru adımları atmakta 
kararlıyız. Kongrelerimizde bu 

kararlılığımızın somut tezahür-
lerini ortaya koyacağız.” değer-
lendirmesinde bulundu.

AK Parti’yi milletin kurdu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “AK Parti milletin 
partisi olduğunu, milletin hiz-
metkarı olduğunu, gelecekte de 
bu vasfıyla milletin gönlündeki 
yeri koruyacağını inşallah bir 
kez daha ispat edecektir. Sizler-
den de attığınız her adımda bu 
hassasiyetle hareket etmenizi 
özellikle rica ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Geniş siyasi temsil gücü ve 
icraat birikiminin yanında ka-
dim bir medeniyet tasavvuruna 
sahip olmasını, AK Parti’nin en 
önemli özelliği olarak tanımla-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu an yaklaşık 10 milyon 
500 bine varan bir üye sayısına 
sahibiz. Bu hiçbir partide yok. 

Bu partimize olan sevdanın, 
partimize olan mensubiyet 
duygusunun ne denli ileride ol-
duğunu gösteriyor. Şimdi bunu 
ilmek ilmek işlememiz lazım. 

Üyelik 
şuurunu 
çok farklı 
bir yere çı-
kartmamız 
lazım. 

Bizim 
medeni-
yetimizin 
kökleri, ilk 
insan ve 
ilk pey-
gamber 
Hazreti 
Adem 
aleyhis-
salatu 
vesselam-
dan son 
peygam-
ber Resul-i 
Ekrem 
Efendimi-
ze kadar 
uzanır. 
Bizim 
medeni-
yetimizin 

kökleri, milletimizin binlerce 
yıllık şanlı tarihinin bilinen en 
uç noktasına kadar gider. Bizim 
medeniyetimizin kökleri insan-
lığın ve özellikle de coğrafyamı-
zın tüm birikimini kucaklaya-
cak kadar derinlere iner.”

Şayet bunu temin edeme-
mişsek işimizi eksik yapıyoruz 
demektir. Pusulası olmayan bir 

“Ülkemizi bugünlere 
getiren parti olarak 
milletimizin geleceğe 
ilişkin beklentilerinin de 
tek adresi Allah’ın izniyle 
yine biz olacağız.”



10 ___ Türkiye Bülteni ___ Kasım

Gündem

gemi, rotası olmayan bir uçak, 
istikameti belli olmayan her-
hangi bir araç nasıl kaybolup 
giderse medeniyet davası olma-
yan bir toplum da aynı akıbete 
mahkumdur. Türkiye’yi geçmi-
şinden ve özünden kopartma 
gayretlerinin amacı işte budur. 
Dünyadaki pek çok toplum gibi 
bizim de kimliksiz, kişiliksiz, 
köksüz, hazan yaprakları gibi 
rüzgarın önünde sürüklenen 
bir millet haline gelmemizi 
bekliyorlar ama buna fırsat 
vermeyeceğiz.”

Türkiye’nin hem bölgenin 
hem dünyadaki medeniyet da-
vasının öncüsü olduğuna işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti:

“Bu konuda da kararlıyız, 
kararlılığımızı da sürdürece-
ğiz. Kararlığımızdan asla taviz 
vermeyeceğiz. Ne kadar güçlü 
eserse essin kendimizi bu yıkıcı 
rüzgarın akışına bırakmaya-
cağız. Çünkü Rabbimiz bize, 
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‘Gevşemeyin, hüzün-
lenmeyin. Eğer inanı-
yorsanız muhakkak 
üstünsünüz’ buyu-
ruyor. İnancından 
ve imanından şüphe 
duymayan insanlar 
olarak hiçbir engelin 
bizi durduramaya-
cağına inanıyoruz. 
Yıkılmaz sanılan nice 
korku dağlarını bu 
anlayışla yerle yek-
san ettik, bugünlere 
öyle geldik. Aşılamaz 
sanılan nice korku 
deryalarını bu anla-
yışla geride bıraktık. 
Bugün karşımızda 
duran her meseleye 
yine bu anlayışla 
yaklaşıyor, üzerine 
üzerine gidiyoruz. Fitne odak-
ları bizi yıldırmasın çünkü bu 
fitne odaklarına karşı kardeşlik 
bağlarımızı, özellikle de ‘Ancak 
inananlar kardeştir’ düstu-
ruyla aşarak yolumuza devam 
edeceğiz.”

Türkiye’nin dış politikada 
geniş bir ilgi alanına sahip oldu-
ğunu, bu durumun, medeniyet 
ve tarihi geçmişinin zenginli-
ğinden kaynaklandığını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
BM Genel Kurulu’nda yaptığı 
konuşmanın, bu zenginliğin bir 
ifadesi olduğuna dikkati çekti.

Bu gerçeği bilmeyen veya 
görmezden gelenlerin, Türki-
ye’nin dış politika önceliklerini 
eleştirirken aslında cehaletleri-
ni ve sığlıklarını gösterdiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Hatta bunların arasında 

bekamızla doğrudan ilgili en 
kritik noktada dahi ülkemizin 
cari politikalarının tam zıttı 
yönünde girişimde bulunan-
lar çıkabiliyor. Türkiye, kendi 
iddiasıyla bu ülkenin en eski 
partisinin, siyaset üretemediği 
için iradesini terör örgütlerinin 
güdümündeki yapılara tes-
lim edişinin trajik hikayesini 
seyrediyor. Bu parti, ülkemize 
sığınan Suriyeli mültecilere 
karşı bir nefret politikasının 
en başta gelen aktörlerin-
dendir. Akşam başka, sabah 
başka ifadelerle de kendini 
kotarmaya çalışıyor. Üstelik 
bunların terör örgütünün işgal 
ettiği yerlerdeki demografiyi 
değiştirme başta olmak üzere 
insanlık suçlarına karşı hiçbir 
itirazlarını da duymadık. Buna 
karşılık Türkiye’nin, Suriyelileri 
evlerine kavuşturmayı amaç-
layan adımlarına da şiddetle 
karşı çıkarak, rejimle ve terör 
örgütleriyle aynı çizgiye gel-
mekten çekinmiyorlar. Evleri, 
köyleri, kasabaları yerle yeksan 
edilmiş, çalışacak işleri kalma-
mış mazlumların iskanı ile ilgili 

projemizden rahatsız oldukları 
anlaşılıyor. Lafa gelince Suri-
ye’nin toprak bütünlüğünden 
ve siyasi birliğinden söz eden-
lerin, fiiliyatta ise tek dertleri 
zalim rejimin ve bölücü te-
rör örgütünün borazanlığını 
yapmaktan ibarettir. İşte böyle 
sorunlu bir zihniyetle karşı 
karşıyayız.”

Demografik yapının değiş-
tirilmesinin bir insanlık suçu 
olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de 
milyonlarca Arap, Kürt, Türk-
men, Süryani, Yezidi ve Kel-
dani’nin yaşadıkları yerlerden 
kopartılıp, Türkiye başta olmak 
üzere ülke dışına sürülerek, 
çok büyük bir insanlık suçu 
işlendiğinin altını çizdi.

“Sadece rejim bölgesine değil 
bölücü terör örgütünün işgali 
altındaki yerlere kimse dön-
müyorsa bunun bir sebebi var.” 
ifadesini kullanan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, insanların, terör 
örgütünün tahakkümü altında 
canlarını, mallarını, ırzları-
nı ve geleceklerini güvenlik 
altında görmediklerini, Suriye 

“Yaklaşık 10 milyon 
500 bine varan bir üye 
sayısına sahibiz. Bu 
hiçbir partide yok.”



12 ___ Türkiye Bülteni ___ Kasım

Kürtlerinden 100 binlercesinin 
de aynı sebeple hala Türki-
ye’de yaşamaya devam ettiğini 
kaydetti.

Türkiye’nin güvenli bölge 
politikasının, Suriye halkının 
kendi evlerine dönüşü konu-
sundaki en makul ve insani yol 
olduğunu vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu gerçeği 
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekatı bölgelerinde bizzat 
yaşayarak gördüklerini ifade 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
oldukça küçük sayılabilecek bu 
bölgelere bile 360 bin Suriye-
linin geri dönerek yerleştiğini 
belirterek, “Amacımız, Fırat’ın 
doğusunu da altını çiziyorum 
barış pınarlarıyla sulamaktır. 
Bu bölgede, 1 milyonu yeni inşa 
edeceğimiz yerlerde, 1 milyonu 
da mevcut yerleşimlerde olmak 
üzere 2 milyon kişiyi iskan 
etmeyi planlıyoruz. Planları-
mız hazır, projelerimiz hazır. 
Bunu BM Genel Kurulu’nda, 

ikili yaptığımız görüşmelerde 
devlet başkanlarına, başbakan-
larına hepsine bunların kitap-
çıklarını teslim ettim.” dedi.

Demokraside ve ekonomide 
ilerlemeye devam edildikçe 
yeni sorunların, fırsatların, 
imkanların çıkacağına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
17 yıldır AK Parti’nin sorunları 
çözüp fırsatları değerlendi-
rerek, imkanları genişleterek 
Türkiye’yi bugünlere taşıdığını 
vurguladı.

Aynı anlayışla, kararlılıkla, 
yeni yöntemler, araçlar ve 
politikalar geliştirerek yollarına 

devam edeceklerinin altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Vatandaşlarımız şundan emin 
olsun, Türkiye’de bugüne kadar 
ne yapıldıysa AK Parti yaptı. 
Bundan sonra da ne yapılacak-
sa AK Parti yapacaktır.” ifadesi-
ni kullandı.

Millete bugüne kadar AK 
Parti’ye güvendiği, her mü-
cadelede yanlarından olduğu 
için teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, aynı inanç ve 
kararlılıkla mücadeleye devam 
edeceklerini belirterek, toplan-
tının hayırlara vesile olmasını 
temenni etti.

Kapanış Konuşması
Cumhurbaşkanımız, 29’uncu 
İstişare ve Değerlendirme 
Toplantısı’nın kapanış ko-
nuşmasında, ise açılış konuş-
masının ardından partisinin 
genel merkez yöneticilerinin 
7’nci Olağan Kongre hazırlık-
ları konusunda bilgilendirme 

“Sadece rejim 
bölgesine değil bölücü 
terör örgütünün işgali 
altındaki yerlere kimse 
dönmüyorsa bunun bir 
sebebi var.” 

Gündem
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yaptığını belirterek, ardından 
AK Parti TBMM Grup Başkanı 
Naci Bostancı’nın yeni yasama 
döneminin gündemini aktardı-
ğını söyledi.

“Yapmamız gereken şey; 
işimize bakacağız, yolumuza 
devam edeceğiz.” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Çünkü bizim yapacağımız 
çok şey var. Bunun için de 
fitneyle fesatla uğraşmaktansa 
hayra tevessül ederek işlerimi-
zi yapalım. Ülkemizde bizden 
beklenenlerin de cevabını 
vermiş olalım. Bunu üzüntüyle 
belirtmek durumundayım ki 
ülkemizde AK Parti ve şahsım 
söz konusu olduğunda her 
türlü yalanı, iftirayı üreten bir 
mekanizma ile bunun alıcısı 
bir kesim mevcuttur. Şüphesiz 
ki yalanın müşterisi var ama 
doğrunun da müşterisi var. 
Biz burada doğruya müşteri 
bulmaya çalışacağız. Bu düş-
manlığın asıl sebebinin dünkü 
konuşmamda ifade ettiğim me-
deniyet davamız, asıl hedefinin 
de milletimizin tarihi, kültürü, 
değerleri olduğunu biliyoruz. 
AK Parti’ye saldıranların gayesi, 
yerine bir başka partiyi ika-
me etmek değil, temsil ettiği 
değerleri tümden yıkmaktır. Bu 
bakımdan verdiğimiz mücadele 
kendimiz için değil milletimiz 
adınadır. İçinden geçtiğimiz 
dönemin gerçeği şudur; AK 
Parti ne kadar güçlü olursa 
ülkemiz de o kadar güçlüdür. 
Buna karşılık AK Parti’nin zayıf-
laması demek, Allah gösterme-
sin, Türkiye’nin savunmasının 
zayıflaması demektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kaderi ülkesiyle bu derece bü-
tünleşmiş bir başka siyasi kadro 
var mıydı, bilmiyorum. Bizim 
ülkemiz ve milletimiz için 
daha yapacak çok işimiz var. 
Türkiye’nin 2023 hedeflerine 

ulaşması, 
2053 ve 
2071 viz-
yonlarını 
hayata 
geçirebil-
mesi, bu 
dönemde 
verdiğimiz 
mücadele-
nin başarısı-
na bağlıdır. 
Sizlerden 
attığınız 
her adımı, 
söylediğiniz 
her sözü, 
gösterdi-
ğiniz her 
tutumu 
bu bilinç-
le ölçüp 
tartmanızı 
ona göre hareket etmenizi 
istiyorum. Milletimiz de bizden 
böylesi bir duruş bekliyor.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

İstanbul’un 39 ilçesinin 
24’ünde AK Parti, birinde MHP, 
14’ünde ise CHP’nin seçimi ka-
zandığını belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bunları neden 
konuşmuyorsunuz? Arkadaşlar, 
bunu gündemde tutmamız ge-
rekiyor, bunu gündeme getir-
memiz gerekiyor ve milletimi-
zin bunları görmesi gerekiyor.” 
ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, An-
kara’da benzer bir durumun söz 
konusu olduğunu, büyükşehir 
belediye başkanlığında CHP 
adayı yüzde 50,9 oy alırken AK 
Parti’nin yüzde 43,8’de kaldı-
ğını, belediye meclisinde ise 
AK Parti’nin yüzde 41, CHP’nin 
yüzde 37,9’luk oy oranıyla seçi-
mi tamamladığını hatırlattı.

Tabloya göre belediye mecli-
sinde AK Parti’nin 88, MHP’nin 
19, CHP’nin 29 ve İYİ Parti’nin 
11 üyeyle temsil edildiğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, “Fark devasa ortada. 
Peki bunu konuşuyorlar mı? 
Konuşmuyorlar. AK Parti’nin 
girdiği tüm milletvekili ve 
mahalli idareler seçimlerinde-
ki genel seviyesinin gerisine 
düşmedik. Elbette milletve-
killiği ve belediye başkanlığı 
olarak kaybettiğimiz her yerin 
muhasebesini yapacak, gere-
ken tedbirleri alacağız. Fakat 
evvela ortada bir başarısızlık, 
telafi edilemeyecek bir yıkım 
olmadığını önce kendimiz 
kabul edeceğiz sonra da bunu 
milletimize anlatacağız.” diye 
konuştu.

Rakamlar ve tablo aşikarken 
sürekli aksi yönde şikayetlerle 
ortada dolaşmanın iyi niyetle 
ilgisinin olmadığının altını 
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti’nin her zaman gele-
ceğe bakan bir parti olduğunu, 
bugün de yapılması gerekenin 
geçmişten alınan dersler ışığın-
da geleceğe bakmak, geleceğe 
doğru yürümek olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
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şöyle devam etti: 
“Geçmişe ders almak niyetiyle 

değil de hesaplaşma gayesiyle 
bakmak bize de ülkemize de 
hiçbir şey kazandırmaz. Böyle 
bir tavır sadece enerjimizin ve 
zamanımızın boşa harcanma-
sına yol açar. Sizlerden ve tüm 
arkadaşlarımdan ricam artık bu 
tartışmaları bir kenara bırakıp 

7. Olağan Kongre sürecimizle 
partimizi daha da güçlendir-
meye, 2023’e hazırlanmaya 
odaklanmamızdır. Milletimiz 
AK Parti’den kendi iç mesele-
leriyle uğraşmasını değil ül-
kemize daha büyük hizmetler 

kazandırmasını bekliyor. İnşal-
lah milletimizin bu beklentisine 
en ileri düzeyde cevap vereceği-
miz bir döneme geliyoruz.” 

Türkiye’nin gelecek çeyrek 
asrın, yarım asrın belirleyicisi 
olacak bir dönemden geçtiği-
ni ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Yaklaşık 6 yıldır 
ülkemize yönelen gizli, açık 

saldırılar milletimizi belki 
yıkamadı ama yordu. Buna 
karşılık üstesinden geldiğimiz 
her sorun, göğüsleyip boşa 
çıkardığımız her saldırı ülkemizi 
daha da güçlü hale getirmiştir. 
Bugün Türkiye’ye herhangi bir 
alanda zarar vermeye çalışma-
nın maliyeti düne göre katbekat 
fazladır. Eski Türkiye’yi diledik-
leri gibi yönlendirmeyi, diledik-
leri gibi hırpalamayı alışkanlık 
haline getirenler, hala aynı 
heveslere kapılmıyor değiller. 
Hamdolsun her defasında mil-
letimizden cevaplarını alıyor, 
kös kös geri dönüp gidiyorlar.” 

değerlendirmesinde bulundu.
“Bu sürecin hem ülkemize 

hem bizlere ciddi bir maliyeti 
olmuştur.” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Ya-
şadığımız sıkıntıları, acıları, 
ödediğimiz bedelleri unutma-
dık. Ama bunlar, bizim morali-
mizi bozmak yerine azmimizi 
kamçıladı. Ne vesayetçilere 

ne darbecilere ne terör örgüt-
lerine ne de iç, dış siyasi ve 
ekonomik tetikçilere eyvallah 
etmedik.” dedi.

Türkiye’nin içinden geçti-
ği kritik dönemde mümkün 
olduğunca yapıcı, kucaklayıcı 
ve pozitif gündemli bir siyaset 
izlemeye çalıştıklarını vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her ne kadar birileri sürekli ya-
lanlarıyla, iftiralarıyla ve heze-
yanlarıyla bu iklimi zehirlemeye 
çalışsa da mecbur kalmadıkça 
kendilerini muhatap almadık, 
almıyoruz ve almayacağız. 
Tabii bu duruşumuz hakkımıza, 

Gündem

“Bizim yapacağımız 
çok şey var. Bunun 
için de fitneyle fesatla 
uğraşmaktansa hayra 
tevessül ederek 
işlerimizi yapalım.”
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hukukumuza ve haysiyetimize 
bütün bunlara yönelik saldırıla-
ra cevapsız kalacağımız anlamı-
na gelmez, gelmiyor. En büyük 
cevabın da icraatımız olduğunu 
biliyoruz. Bugüne kadar laf 
üstüne laf koymak yerine, eser 
üstüne biz eser koyduk. Bun-
ların en övündükleri işleri dahi 
AK Parti’nin her birinin ardın-
da çok büyük emek, alın teri, 
gayret ve mücadele olan başarı 
hikayelerinin sadakası olmaya-
cak düzeydedir.” diye konuştu.

Millete karşı daima açık yü-
rekli ve açık sözlü olmaya gayret 
ettiklerine değinen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kin ve nefret kokan söy-
lemlerle değil yaptıklarımızla, 
başardıklarımızla ve eserleri-
mizle bu kifayetsiz muhteris-
lerin çaplarını gerçek yüzlerini 
milletimize gösterme yoluna 
gittik. Kerameti kendinden 
menkul bu zihniyet eninde 
sonunda duvara toslamaya 
mahkumdur. Biz 17 yıldır her 
başarımızın gerisinde milleti-
mizin feraseti ve desteği oldu-
ğunu bilerek bugünlere böyle 
geldik. Daha bismillah bile 
demeden kendini dev aynasın-
da görerek milleti aşağılamaya, 
milletin iradesini küçük görme-
ye, milleti hiçe saymaya çalı-
şanların günleri sayılıdır. Şayet 
önümüzdeki dönemi en iyi 
şekilde değerlendirir, millete 

hizmetkarlık olan siyaset ama-
cımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak 
inşallah gelecekte bizi çok daha 
büyük başarılar bekliyor. AK 
Parti milletimizin tek umudu 
olma vasfını koruyor, bundan 
hiçbir endişeniz olmasın.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’ye en büyük hizmetleri AK 
Parti’nin getirdiğini hatırlatarak, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra yapılacakları 
da yine AK Parti yapacaktır. 
Milletimiz AK Parti’nin demok-
raside ve ekonomide gerçek-
leştireceği yeni hizmetlerin 
sabırsızlığı içindedir. İşte dün, 
baktım bir televizyonda çıkmış 
bir ukala bir şeyler söylüyor. 
Neymiş ‘Güvenli bölgeyi Ame-
rika kendisi planlamış, güvenli 
bölge olayının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile bir alakası yokmuş’ 
ya bunlar geçmişi, şurada yani 
kısa 5-10 seneyi bile okumaktan 
aciz zavallılar. Bu ana muhale-
fetin atıkları böyle. Bunlara da 
televizyonlarda bu imkanları 
veriyorlar. Bir defa Sayın Obama 
döneminde bunları masalarda 
nasıl konuştuk, onlara güvenli 
bölgeyi nasıl teklif ettik, nerele-
rinin güvenli bölge olabileceğini 
söyleyen şahsım. 

Sayın Trump döneminde 
aynı şekil ve daha sonra Trump 
bizim dediğimiz noktaya geldi 
ve ardından da Fırat’ın doğu-
sundan çekilmeyi gündeme 
getirdi ama gündeme getirmeye 
rağmen Sayın Trump’ın yanın-
dakiler bu talimata hala uymuş 
değiller. Ne yazık ki PKK, PYD 
ve YPG gibi terör örgütleri bu-
rada cirit atıyorlar. Irak üzerin-
den buralara gelen 30 bin tır 
silah yüklü, mühimmat, araç 
yüklü bütün bu araçlar kime 
geliyor? Niçin geliyor? Bunun 
hesabını herhalde sormak bizim 
hakkımızdır. Zira burada 911 
kilometre sınır boyu bize ait. 
Biz burada sınırız ona göre de 

bütün hesabımızı yapmak du-
rumundayız. Tedbirimizi buna 
göre almak durumundayız. 
Güvenli bölge olarak söylediği-
miz ve harita da çizip gösterdi-
ğimiz yerler, Sayın Trump’ın ‘20 
mil’ diyerek ifade ettiği o 30-32 
kilometrelik derinlik, onun 
üzerinde yaptığımız çalışmalar 
ve hizmetler hepsi bu bölgede 
durumumuzun ne olduğunu 
göstermesi bakımından çok 
önemli. Bunu bilmeyecek kadar 
bunlar aciz ve zavallı.”

“Kalpleri kararmış, dilleri 
çatallaşmış ve yüzleri kalınlaş-
mış olanları önce Allah’a sonra 
milletimize havale ediyoruz.” 
diyen Erdoğan, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Biz işimize bakacağız, Türki-
ye için ne yapabiliriz ona baka-
cağız. Milletimizin gönlündeki 
yerimizi nasıl güçlendiririz ona 
bakacağız. Gözlerini ve kalple-
rini bize yöneltmiş kardeşleri-
mize, dostlarımıza, mazlumlara 
ve mahzunlara nasıl yardımcı 
oluruz ona bakacağız. Ülkemi-
zi, bölgemizi ve dünyayı daha 
güvenli, daha huzurlu ve daha 
müreffeh hale nasıl getirebiliriz 
ona bakacağız. Yolumuzun hak 
yolu olduğundan, yolumuzun 
milletimizin yolu olduğundan 
ve istikametimizin doğru oldu-
ğundan en küçük bir şüphemiz 
yoktur. Zaferle değil seferle 
mükellefiz eyvallah ama inşal-
lah zaferlerimizden de şüphe 
duymuyoruz.”

“Kaderi ülkesiyle bu 
derece bütünleşmiş 
bir başka siyasi kadro 
var mıydı, bilmiyorum. 
Bizim ülkemiz ve 
milletimiz için daha 
yapacak çok işimiz var.”

“Her ne kadar birileri 
sürekli yalanlarıyla, 
iftiralarıyla ve 
hezeyanlarıyla bu iklimi 
zehirlemeye çalışsa da 
mecbur kalmadıkça 
kendilerini muhatap 
almadık, almıyoruz ve 
almayacağız.”
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Gündem

“Bu Operasyonun Amacı 
Suriye’nin Toprak Bütünlüğüne 
ve Siyasi Birliğine Katkıda 
Bulunmaktır”
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Cumhurbaşkanımız ve Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Genel Mer-
kezi’nde düzenlenen 132’nci 
Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye’nin binlerce yıllık 
medeniyet birikimi ve devlet 
geleneği olan bir ülke olduğunu 

vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, dünyada bu vasıflara 
sahip pek az ülke bulundu-
ğunu, sahip olunan bu büyük 
hazinenin kıymetinin bilinmesi 
gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Ülkemizi yıllarca kendi iç 
meseleleriyle uğraştırarak tarihi 
ve temsil ettiği değerleri unut-
turmaya çalıştılar. Bundan 107 
yıl önce Balkan Savaşı başladı-
ğında kendi iç sorunlarımızla o 
kadar meşguldük ki 15 günde 
neredeyse tek kurşun atmadan 
168 bin kilometre kare vatan 
toprağını kaybettik. Takip 
eden 8 yıl içinde Balkanlar’da 
5 milyon Müslüman katledil-
di. Canlarını kurtarabilenler 
ise perişan şekilde Anadolu 

topraklarına dağıldı, sığındı. 
Çanakkale’de birlik ve bera-
berlik içinde hareket etmemiz 
sayesinde düşmanı yenilgiye 
uğrattık. İstiklal Harbimizi de 
aynı güçle zafere ulaştırdık. 
Cumhuriyetimizi kurduktan 
sonra ise maalesef birlik ve 
beraberlik iradesini ülkemizi 

hak ettiği yere ulaştıracak sevi-
yede ortaya koyamadık. Kendi 
içimizdeki kavgalarla, çekişme-
lerle, farklılıklarla o kadar meş-
guldük ki asıl hedeflerimize bir 
türlü odaklanmadık. Tek parti 
zulmünden darbeler dönemine 
kadar yaşadığımız her sıkıntı-
nın amaçlarından biri Türki-
ye’yi kendi içine kapanık bir 
şekilde tutmaya devam etmek-
ti. Önce rahmetli Menderes, 
ardından rahmetli Özal ve son 
olarak AK Parti iktidarları döne-
minde Türkiye bu kısır döngü-
yü kıracak adımlar atabildi. Hiç 
şüphesiz en bu hamlelerin en 
büyüğü ve en etkilisi AK Parti 
döneminde gerçekleşti.”

Türkiye’nin demokraside ve 
ekonomide gösterdiği atılımla 
bölgesinde ve dünyada etkili 

bir ülke konumuna yükseldi-
ğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu süreçte pek çok 
engeli aşmak, pek çok sıkıntıyı 
göğüslemek, pek çok saldırıyı 
bertaraf etmek mecburiyetinde 
kaldıklarını vurguladı.

Attıkları her adımda önlerine 
kurulan tuzaklarla, çıkartılan 
engellerle karşılaştıklarına 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Ülkemizin yükselişini dur-
durmak için sahnelenen her 
senaryonun amacı Türkiye’yi 
yeniden kendi içine kapatmak, 
enerjisini ve zamanını boşa 
harcatacak işlerle uğraştırmak-
tı. Biz, işte bu tuzağa düşmeye-
rek, içeride nelerle uğraşırsak 
uğraşalım asıl hedeflerimizden 
asla şaşmadık. Vesayet planla-
rından Gezi olaylarıyla sokakla-
rın karıştırılmasına, 17/25 Aralık 
girişiminden çukur eylemlerine 
ve 15 Temmuz hain darbe te-
şebbüsüne kadar her saldırının 
gerisinde bu gaye vardı. İçeride 

“Ülkemizin 
yükselişini durdurmak 
için sahnelenen her 
senaryonun amacı 
Türkiye’yi yeniden 
kendi içine kapatmak, 
enerjisini ve zamanını 
boşa harcatacak işlerle 
uğraştırmaktı. Biz, işte 
bu tuzağa düşmeyerek, 
içeride nelerle 
uğraşırsak uğraşalım asıl 
hedeflerimizden asla 
şaşmadık.”
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Gündem
başarılı olmayınca bu defa 
sınırlarımız boyunca dizayn 
ettikleri yeni tehditlerle karşı-
mıza çıktılar. DEAŞ diye arkası 
karanlık bir örgütü kullanarak, 
bölgemizle birlikte ülkemizi de 
kana ve ateşe boğmaya çalıştılar. 
PKK’nın Irak ve Suriye’deki yapı-
lanmasını besleyerek, büyüterek 
her türlü silah ve malzemeyle 
teçhiz ederek üstümüze saldılar. 
Demokrasimize ve bağımsız-
lığımıza saldıran FETÖ terör 
örgütüne karşı yürüttüğümüz 
mücadelede bizi yalnız bıraktı-
lar. Bu süreçte elbette ekonomi-
yi de bir silah gibi kullanmakta 
geri kalmadılar. Türkiye’nin bu 
kadar yükü çekemeyeceğini ve 
dizleri üstüne çökeceği sandılar 
ama hamdolsun başaramadılar. 
Allah’ın yardımı ve milletimizin 
birliği, beraberliği, basiretiyle 
bu saldırıların hepsini de boşa 
çıkarttık. Sadece bununla da 
kalmadık tehditleri kaynağın-
da kurutmak üzere harekete 
geçtik.”

“PKK’nın, YPG’nin bu işgali-
ni görmeyenler, şu anda bizim 
Suriye’nin birliği, beraberliği için 
attığımız adıma laf ediyorlar.” 
ifadesini kullanan Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Şöyle siz kenarda durun, biz 
yolumuza devam ediyoruz. DE-
AŞ’a karşı bizim verdiğimiz mü-
cadeleyi bu konuşanların han-
gisi verdi. Bunlar sadece kendi 
ülkelerinden Suriye’ye DEAŞ’ı 
ihraç ettiler. Fransa’dan DEAŞ, 
Suriye’ye geldi, Almanya’dan 
geldi, Hollanda’dan geldi ve biz 5 
bin 500 DEAŞ’lıyı geldikleri yer-
lere gönderdik. Bunlar dürüst 
değil. Bunlar sadece laf üretiyor-
lar. Biz ise iş üretiyoruz. Farkı-
mız bu. Şu anda DEAŞ’a karşı da 
PKK’ya, YPG’ye, PYD’ye karşı 
da bu mücadeleyi tüm onuru-
muzla sürdürüyoruz, sürdüre-
ceğiz. Anayasa Komitesinin ilk 

toplantısını 30 Ekim’de yapacağı 
bir dönemde başlattığımız bu 
harekat, Suriye’nin geleceğinin 
daha sağlıklı bir şekilde planlan-
masını temin edecektir.”

Suriye topraklarında üze-
rinde onlarca yabancı gücün 
adeta cirit attığı bir dönemde 
Türkiye’nin terör yapılanma-
sını engellemek için başlattığı 
bu harekata yönelik eleştirileri 
kabul etmediklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tek 
tek saymayacağını ancak bazı 
ülkelerin adını zikredeceğini dile 
getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Zira kendilerini de dürüst 
olmaya davet edeceğim. Önce 
Suudi Arabistan’dan başlaya-
cağım. Suudi Arabistan aynaya 
baksın. Yemen’i bu hale kimler 
getirdi? Yemen şu an ne durum-
da? On binlerce insan Yemen’de 
ölmedi mi? Ey Suudi Arabistan, 
siz önce bunun hesabını verin. 
Şu anda Yemen fakr-u zaruret 
içinde. Her tarafı yerle yeksan 
ettiniz. Bunun hesabını verin. 
Kalkıp da bizim Suriye’nin 
birliği, beraberliği için attığımız, 
terör örgütlerine karşı verdiği-
miz bu mücadelede siz, bize laf 
edemezsiniz, konuşamazsınız.” 
ifadesini kullandı. 

Türkiye’nin belki de Suriye’nin 
topraklarındaki tek meşru güç 
olarak varlık gösterdiğine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü bizim hem kendi sınır 
güvenliğimiz tehdit altındadır 
hem de ülkemizde evlerine dön-
meyi bekleyen 3,6 milyon Suri-
yeli sığınmacı vardır. Ey Avrupa 
Birliği, kendinize gelin. Bak yine 

söylüyorum: Bizim şu andaki 
operasyonumuzu ‘işgal hareketi’ 
diye nitelendirmeye çalışırsanız 
işimiz kolay; kapıları açarız, 3,6 
milyon mülteciyi sizlere gönde-
ririz.” diye konuştu. 

Suriye topraklarındaki gerçek 
işgalcilere ses edemeyenlerin, 
Türkiye’nin, meşru haklarını 
koruma konusundaki adımları-
na karşı çıkmasını, “Acziyet ve 
teslimiyet” olarak nitelendiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “On-
lar aciz olabilir ama Türkiye öyle 
değildir. Hakkını gerektiğinde 
kendi gücüyle almasını bilir. 
Üstelik biz bu noktaya durduk 
yere gelmedik. Suriye krizinin 
başladığı 2011 yılından beri hatta 
daha öncesinden itibaren, bu 
ülkedeki sorunun tüm kesim-
lerin haklarını güvence altına 
alan demokratik bir yöntemle 
çözümü için gayret gösterdik.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçmişte Beşşar Esed’e bu 
doğrultuda defalarca telkinde 
bulunduklarını vurgulayarak, 
şöyle devam etti:

“Maalesef rejimin tercihi 
demokratik yöntemlerden değil, 
zor kullanmaktan yana oldu. 
1 milyona yakın insanı Beşşar 
Esed Suriye’de öldürdü. Bunlar 
onun halkıydı. Kendi halkını öl-
düren, katleden bir insanla karşı 
karşıyayız. Hala ‘Acaba o giderse 
yerine kim gelir?’ bu soruyu so-
ran liderler var. Neymiş? ‘DEAŞ 
gelirse ne olur?’ DEAŞ’ı sen 
getirirsen benim buna söyleye-
cek bir şeyim yok. Bırakın Suriye 
halkına. Suriye halkı DEAŞ’ı 
getirir mi getirmez mi görelim. 
Demokrasi nedir? Halkın irade-
sine saygıdır. Mesele bu kadar 
basittir ve Suriye halkı da DEAŞ’ı 
getirecek kadar aklını peynirle 
yememiştir. Bunu da bilelim.”

Suriye’de yıllar süren iç ça-
tışmalarda rejimin, DEAŞ’ın ve 
PKK/YPG’nin zulmü sebebiyle 12 

Suudi Arabistan aynaya 
baksın. Yemen’i bu hale 
kimler getirdi?
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milyon Suriyelinin evlerini terk 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Şu anda ülkemizde 
yaklaşık 4 milyon Suriyeliye yıl-
lar boyunca ev sahipliği yaptık. 
Bunların 365 bini Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı Harekatları ile 
güvenli hale getirdiğimiz bölge-
lere, başta Cerablus olmak üzere 
geri döndü. Kalan 3,6 milyon 
Suriyeli kardeşimiz ülkemizin 
81 vilayetine dağılmış şekilde 
hayatlarını sürdürüyor.” diye 
konuştu.

“Bizim bu sınır ötesi hareka-
tımızın altında, güneyimizde 
bir terör devleti kurulmasını 
engellemek var. Biz buna çalı-
şıyoruz.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Buna fırsat veremeyiz, eyval-
lah edemeyiz. Bunun daha ileri 
noktası var onları burada konuş-
maya şu anda dilim varmıyor. 
Aradan geçen uzunca bir zaman 
boyunca maalesef beklediğimiz 
adımlar atılmamış sadece ülke-
mizi oyalamaya yönelik taktik-
lere başvurulmuştur. Halbuki 

Türkiye gibi kadim bir devletin 
karşısında bizzat muhatap-
larımızın ifadesiyle, ‘Parayla 
kullanılan bir örgütün hük-
münün olamayacağı.’ bellidir. 

Şimdi buradan tüm NATO ülkesi 
olanlara sesleniyorum, başta 
Amerika. Biz Türkiye’yiz ve biz 
bir NATO üyesi ülkeyiz. Beşinci 
maddeyi gayet iyi biliyorlar. 
Bu terör örgütleri NATO üyesi 
olan Türkiye’ye saldırırken siz 

buna sessiz kalamazsınız. Buna 
hakkınız yok eğer NATO üyesi 
bir ülkeyseniz. NATO ülkeleri 
içerisinde NATO’ya karşı olan 
edimlerini yerine getiren en 
önemli ülkelerden bir tanesi 
hangisidir? Türkiye’dir. İlk 3’ün 
içinde ücretini takır takır öde-
yen Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi 
birkaç tane zibidi terör örgütü-
ne tercih etmeyeceksiniz öyle 
mi? Buna eyvallah edemeyiz. 
Bunun da gereğini yapmaya 
mecburuz. Biz, ‘Allah’a dayan, 
saye sarıl, hükmüne ram ol, yol 
varsa budur bilmiyorum başka 
çıkar yol. Biz böyle gideceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 
saat 16.00 itibarıyla hava kuv-
vetlerinin önceden belirlenen 
hedefleri vurmaya başladığı, 
ardından topçuların hedefleri 
imha ettiğini, saat 22.30’da ise 
kara birliklerinin devreye gir-
diğini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, harekatın tüm unsur-
ların katılımıyla Tel Abyad ve 
Rasulayn bölgesinde sürdüğünü 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Suriye krizinin 
başladığı 2011 yılından 
beri hatta daha 
öncesinden itibaren, bu 
ülkedeki sorunun tüm 
kesimlerin haklarını 
güvence altına alan 
demokratik bir yöntemle 
çözümü için gayret 
gösterdik.” 
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Gündem
Türkiye’nin gittiği yerlere, barışı, 
huzuru, güvenliği ve esenliği 
götüreceğini ifade etti.

“Rabbim ordumuzu muzaf-
fer eylesin, Rabbim kahraman 
güvenlik güçlerimizi her birini 
korusun, Rabbim ülkemizi ve 
milletimizi her türlü beladan, 
şerden, musibetten, husumet-
ten, düşmanlıktan muhafaza 
buyursun.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, Barış Pınarı 
Harekatı’na destek veren MHP, 

İYİ Parti, CHP başta olmak üzere 
tüm siyasi parti liderlerine, 
siyaset ve devlet insanlarına, 
sivil toplum kuruluşları temsilci-
lerine, sanatçılara, gazetecilere, 
sporculara her kesimden vatan-
daşlara teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı’nın yapıl-
dığı bölgeyi, bozulmaya çalışılan 
demografik zenginliğine yeni-
den kavuşturacaklarını belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Kendi ülkesine dönmek isteyip 
de artık oturacak evi kalmamış 
olanlar var. İşte bunlar için de 

1 milyon kişilik yeni yerleşim 
yerleri inşa etmeyi planlıyoruz. 
Bu yerleşim yerlerini uluslara-
rası toplumun finansmanıyla 
inşa etmeyi planlıyoruz. Böylece 
Suriye’nin herkes için geri dö-
nülebilir, yaşanabilir ve yeni bir 
gelecek kurulabilir hale gelme-
sini temin etmiş olacağız.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin hiç kimsenin toprağın-
da, malında ve mülkünde gözü 

olmadığını vurgulayarak, şunları 
söyledi:

“Türkiye olarak bölge halkına 
bu konuda en küçük bir taşkın-
lığa müsaade edilmeyeceğinin 
garantisini şimdiden veriyoruz. 
Bu vesileyle şu veya bu sebeple 
YPG saflarına katılmaya zorlan-
mış Suriyeli kardeşlerimize bir 
çağrıda bulunmak istiyorum: 
İster Arap, ister Kürt ister, bir 
başka kesimden olsun, hemen 
şimdi PYD saflarını terk edip 
kendi evlerini, köylerini, şehirle-
rini, kendi namuslarını korumak 

için harekete geçecek herkese 
kucağımız açıktır. Biz bu ope-
rasyonda hiç kimsenin, bilhassa 
da sivillerin kılına dahi zarar 
gelmesini asla kabullenemeyiz. 
Sadece bize karşı silah kullanan-
ları, saldıranları ve tuzak kuran-
ları hedef alıyoruz. Şayet böyle 
bir tavrın içinde değilse hiçbir 
Suriyeli kardeşimiz korkmasın, 
endişe duymasın.

Harekatımızın adını ‘Barış Pı-
narı’ olarak belirlerken rastgele 
bir tercihte bulunmadık.  

Biz terör örgütünü bölgeden 
kazıyarak Suriye’de gerçek an-
lamda barışı tesis etmek üzere 
bu adımları atıyoruz. Bizim sınır 
Suriye tarafında hep pınarlar-
la doludur. İşte o pınarlardan 
hareketle biz bunun adını ‘Barış 
Pınarı koyduk’. Harekatımızı tek 
başımıza değil, Suriyeli kardeşle-
rimizle birlikte yapıyoruz. Daha 
harekatımız başlar başlamaz 
Suriye halkını temsil eden pek 
çok sivil toplum kuruluşu tem-
silcisi, kanaat önderi ve aşiret 
lideri ülkemize destek açıklama-
sı yaptı. Bölgedeki pek çok yerde 
terör örgütüne karşı tavır alındı-
ğının haberleri geliyor. İnşallah 
çok kısa bir sürede Münbiç’ten 
Irak sınırına kadar tüm bölgeyi 
güvenliğe ve huzura kavuştu-
rup Suriye halkının üzerinde 8 

“Biz Türkiye’yiz ve biz 
bir NATO üyesi ülkeyiz. 
Beşinci maddeyi gayet 
iyi biliyorlar. Bu terör 
örgütleri NATO üyesi olan 
Türkiye’ye saldırırken siz 
buna sessiz kalamazsınız. 
Buna hakkınız yok 
eğer NATO üyesi bir 
ülkeyseniz.”
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yıldır dolaşan kara bulutları 
dağıtacağız.”

DEAŞ’ın en çok tehdit 
ettiği ve zarar verdiği ül-
kelerden birinin Türkiye 
olduğuna işaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu:

“Aynı şekilde DEAŞ’a karşı 
en ciddi mücadeleyi veren, 
en somut başarıları kaza-
nan ülke de Türkiye’dir. Hiç 
kimsenin DEAŞ ile müca-
dele konusunda ülkemize 
söyleyecek tek sözü olamaz. 
Bugün DEAŞ tehdidi lafını 
ağızlarından düşürme-
yenlerin daha düne kadar 
bu örgüte gizli açık ne tür 
destekler verdiklerini gayet 
iyi biliyoruz. Sadece ülke-
miz üzerinden Suriye’ye 
geçmeye çalışan DEAŞ sem-
patizanlarının önlenmesi 
konusunda nasıl yalnız bıra-
kıldığımızı anlatsak bunların 
hiçbirinin sokağa çıkacak yüzü 
kalmaz.

Ülkemiz, bugüne kadar DE-
AŞ’la bağlantılı olabileceğini dü-
şündüğü, çok büyük bir bölümü 
Türk vatandaşı olmayan 17 bin 
kişiyi gözaltına almıştır. Bun-
lardan yarısı yabancı uyruklu 
olmak üzere, 5 bin 500’e yakını 
halen ülkemizde cezaevlerinde 
tutuklu veya hükümlü olarak 
bulunuyor. DEAŞ ile mücadele 
çerçevesinde 151 ayrı ülkeden 
77 bine yakın şahsa, Türkiye’ye 
giriş yasağı koyduk. Ülkemize 
kadar gelebilen 102 ayrı ülke-
den 7 bin 600 kişiyi sınır dışı 
ettik. Halen geri gönderme 

merkezlerinde sınır dışı edil-
mek üzere bekleyen kişi sayısı 
851’dir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
dönemde Suriye, Irak, Filistin 
ve Kuzey Afrika’da daha önce 
Balkanlar ve Kafkaslarda ya-
şananların bu hakikatin birer 
örneği olduğunu vurgulayarak, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“İşte bunun için her fırsatta 
tüm kardeşlerimize, dostları-
mıza, tüm mazlumlara birlik 
ve beraberlik çağrısında bulu-
nuyorum. İşte bunun için ‘one 
minute’ diyoruz. İşte bunun 
için ‘Kudüs kırmızı çizgimizdir’ 
diyoruz. İşte bunun için ‘dünya 
beşten büyüktür’ diyoruz. İşte 
bunun için ‘herkes için adalet, 
herkes için refah, herkes için 
huzur’ diyoruz. İşte bunun için 
hiçbir ayrım yapmadan 4 mil-
yon Suriyeli muhaciri yıllardır 
topraklarımızda misafir edi-
yoruz. İşte bunun için Suriyeli 
kardeşlerimizin huzurla evle-
rine dönebilmeleri için bizzat 
sahaya iniyoruz. İşte bunun 

için kendi güvenliğimiz, 
kendi huzurumuz kadar 
çevremizdeki ülkelerin de 
esenliğini istiyor, gözetiyor, 
çaba gösteriyoruz. Çünkü 
biz Türkiye’yiz. Çünkü biz 
sadece yaşatmak için, sade-
ce barış ve huzur götürmek 
için gideriz. Bizim inancı-
mız, bizim medeniyetimiz, 
bizim kültürümüz bunu 
emrediyor. Şanlı tarihimiz 
bu duruşun örnekleriyle do-
ludur. İnşallah Barış Pınarı 
Harekatı’yla şanlı tarihimize 
yeni bir altın sayfa ekleye-
ceğiz. Bir kez daha ‘Allah 
ülkemizin, milletimizin, or-
dumuzun, kardeşlerimizin 
yardımcısı olsun’ diyoruz.

Rabbimiz müjdeliyor. 
Evet, Rabbimin bize inşallah 
fethi lütfedeceğine inanıyo-
rum ve bu müjdeyle beraber 

de bizler, evet, Mehmetçikleri-
mizi uğurladık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının sonunda, “Hani 
diyorlar ya ‘İşte Kürtlere AK 
Parti’de yer yok’ filan diye. 
Söyleyeyim size; şu anda Par-
lamento içinde AK Parti gru-
bunda 291 milletvekilimizin 
50 tanesi Kürt kökenlidir. En 
sonunda bize bunu söyletme-
ye mecbur bıraktılar. Çünkü 
bizim için önemli olan köken-
ler filan olmaktan öte insan 
olmak.” dedi.

“DEAŞ’a karşı en ciddi 
mücadeleyi veren, en 
somut başarıları kazanan 
ülke de Türkiye’dir.”

Rabbimiz müjdeliyor. 
Evet, Rabbimin bize 
inşallah fethi lütfedeceğine 
inanıyorum ve bu 
müjdeyle beraber de bizler, 
evet, Mehmetçiklerimizi 
uğurladık.”
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Gündem

“Suriye’deki Gelişmeler 
Sebebiyle Bizi Ekonomik 
Yaptırımla Tehdit Edenlere de 
Diyoruz ki Azdan Az Gider, 
Çoktan Çok Gider”
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Cumhurbaşkanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan, TBMM 
Grup Toplantısı’nda yaptığı 
konuşmada, yeni yasama 
yılının ilk grup toplantısının 
hayırlara vesile olması dile-
ğinde bulunarak, yurt dışı 
programları dolasıyla grup 
toplantılarını gerçekleştire-
mediğini belirtti. 

Suriye’de 9 Ekim’de saat 
16.00’da başlatılan Barış Pınarı 
Harekatı’nın başarıyla devam 
ettiğini anlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Türkiye, Barış 
Pınarı Harekatı’nı başlatma 
noktasına bir anda gelmemiş-
tir. Bu işin bölücü terör örgü-
tüyle mücadelemiz bakımın-
dan yaklaşık 40 yıllık, Suriye 
sorunu bakımından 8 yıllık 
mazisi var. Bugün geldiğimiz 
noktada 40 yıldır on binlerce 
vatandaşımızın canına mal 
olan, ülkemize yüzlerce milyar 
dolar maliyet getiren bölücü 
terör meselesinin nasıl ortaya 
çıktığını ve büyüdüğünü daha 
iyi anlıyoruz. 

Ülkemiz, her hal ve şart 
altında müttefiklik hukuku-
nun gereklerini yerine getir-
miştir. Buna karşılık mütte-
fiklerimizin yüzümüze başka 
konuştuğu arkamızdan ise 
başka işler çevirdiği inkarı 

mümkün olmayan bir şekil-
de açığa çıkmıştır. Her şeye 
rağmen Türkiye’nin tavrı 
barıştan, huzurdan, esenlik-
ten yana olmuştur, böyle de 
olacaktır.” değerlendirme-
sinde bulundu. 

“Özellikle vatandaş dahi 
sayılmadıkları için ezilen, 
horlanan, dışlanan Kürt 
kardeşlerimize, ülkemizle 
irtibatları sebebiyle baskı 
altında tutulan Türkmen 
kardeşlerimize hakkaniyet-
le davranılması için ısrarcı 
olduk. Bunu bizzat Esed’in 
kendisine defaatle söylemiş 
bir liderim.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, ne yazık ki 
bu tekliflerin değerlendirme-
ye alınmadığını tam tersine 
baskı, şiddet ve zulüm yolu-
nun seçildiğini söyledi.

Suriye’de yaklaşık 1 milyon 
masum insanın hayatına mal 
olan krizin böyle başladığını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, son 8 yılda ülke nü-
fusunun yarısından fazlasını 
oluşturan 12 milyon kişinin 
evlerinden kaçmalarına, bu 
kişilerinin yarısının da ülke 
dışına gitmesine yol açan 
çatışmaların yaşandığını 
aktardı.

Yaşanan kaos ortamını 
fırsat bilen bazı güçlerin 
“DEAŞ” adı altında bir “ci-
nayet makinesi” icat edip, 
iplerini sürekli ellerinde 
tutarak, bu terör örgütünü 
ortaya saldığını vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Arap Liginin bugün bu 

mültecilerle ilgili bir Allah 
kuruşu destek verdiği vaki 
mi? Hayır. Avrupa Birliğinin 
3 milyar avro uluslararası 
kuruluşlar vasıtasıyla Kı-
zılay’a, AFAD’a gönderdiği 
destek. Verdiği söz, 6 milyar 
avroydu ama biz gelse de 
gelmese de şu ana kadar bu 
konuda yaptığımız harcama 
40 milyar doları aşmıştır. 
DEAŞ’ın faaliyet gösterdiği, 
katliamlar yaptığı, müda-
halelere sebebiyet verdiği 
bölgelerin tamamı da coğraf-
yamızın kadim halklarının 
yaşadığı yerlerdir. İslam ile 
uzaktan yakından ilgisi ol-
mayan bu vahşi örgüt İslam 
ve Müslümanların en büyük 
düşmanıdır, yüz karasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bugün dahi hala bölgede 
Müslümanlar lehine atılabile-
cek her adımın önüne DEAŞ 
faktörünün bir engel olarak 
çıkartıldığının altını çizerek, 
“Üstelik DEAŞ’ı proje ola-
rak geliştiren, maddi olarak 
destekleyen, fiilen yönlendi-
ren ülkeler, bugün karşımıza 
güya ‘en büyük DEAŞ düş-
manı’ görüntüsüyle çıkıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bu konuda kimin ne rol oy-
nadığını gayet iyi bildiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “DEAŞ’ın bölgedeki 
çöküşünü başlatan ise yine 
biz olduk. Nerede başlattık 
bunu, El Bab’da. Orada 3 bin 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getiren 
biz olduk. Ama bunlar, başta 
FETÖ’cüler olmak üzere hep 
aleyhte, güya biz ‘DEAŞ’a 
karşı müşfikmişiz.’ Tıpkı bir 
balon gibi sürekli şişirilen, 
gücü sadece masumlara 
yeten bu örgütün foyasını, 
Fırat Kalkanı Harekatı ile biz 
ortaya çıkardık. Bu harekatta 
yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz 
hale getirerek, DEAŞ balonu-
nu söndürdük.” dedi.

“Türkiye, Barış Pınarı 
Harekatı’nı başlatma 
noktasına bir anda 
gelmemiştir. Bu işin 
bölücü terör örgütüyle 
mücadelemiz bakımından 
yaklaşık 40 yıllık, Suriye 
sorunu bakımından 8 yıllık 
mazisi var.”

“Arap Liginin bugün bu 
mültecilerle ilgili bir Allah 
kuruşu destek verdiği vaki 
mi? Hayır.”
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Fırat Kalkanı Harekatı’nın 
ardından müttefiklere, Rak-
ka ve Deyrizor başta olmak 
üzere, Suriye’de DEAŞ’ın 
elindeki diğer yerleri de 
özgürleştirmeyi teklif ettikle-
rini, hatta harekat planlarının 
bile hazır olduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Ancak o anda anlaşılmaz 
gibi gözüken ama artık ga-
yet iyi bildiğimiz sebeplerle 

müttefikler Türkiye gibi meş-
ru bir güç yerine PKK, YPG 
gibi bir terör örgütüyle hare-
ket etmeyi tercih ettiler. Hala 
onlarla beraberler. Teröristler 
Fransa’da bir eylem yaptığın-
da Fransız halkının acısını 
paylaşmak üzere, tüm dünya 
ile birlikte biz de oradaydık. 
Buna karşılık, DEAŞ ülke-
mizde 50, 100 kişinin öldüğü 
pek çok canlı bomba saldırısı 
gerçekleştirdiğinde yanımız-
da hiç kimseyi bulamadık.

Mesele DEAŞ değil, hele 
PKK hiç değil, sadece ve 
sadece bölgemize yönelik bir 
projenin hayata geçirilmesi 
olduğu gerçeği attığımız her 
adımda bir kez daha karşımı-
za çıktı. Bu durumda önü-
müzde iki yol vardı. Ya Avru-
pa’da ve Amerika’da yazılan 
bu senaryoda bize biçilen 
role teslim olacak, yanı başı-
mıza gelenlere ve geleceklere 

rıza gösterecek, kasap bıça-
ğına boynumuzu uzatacaktık 
ya da mücadele edecektik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Birkaç tane batılı lider Barış 
Pınarı Harekatı’nı durdur-
mamız için bizi arıyor. ‘Bu 
harekatı durdurun’ diyor. 
Ama bugüne kadar teröristler 
tarafından ülkemize atılan 
900’e yakın havan ve roketler 
için üzüntülerini bildirmek 
üzere kimse aramadı. Bizi, bu 

“Bir gecede 251 
insanımızı şehit 
verdiğimiz 15 Temmuz 
darbe girişiminde sınırlı 
sayıda dostumuzun 
desteği dışında tamamen 
yalnız bırakılmıştık.”

“Ey Batı, ey Arap 
Ligi, ey azıcık da olsa 
ahlak ve vicdan sahibi 
tüm ülkeler. Hepinize 
sesleniyorum. Bu devran 
elbet dönecek. Asla böyle 
bir duruma düşmenizi 
istemeyiz.”
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saldırılarda hayatını kaybe-
den 20 vatandaşımız için 
başsağlığı, yaralanan 170 va-
tandaşımız için geçmiş olsun 
dileklerini iletmek üzere de 
kimse aramadı.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu tavrın yeni karşılaşılmış 
bir durum olmadığının altını 
çizerek şunları kaydetti:

“Geçmişte de aynı tavırlarla 
karşılaşmıştık. Bir gecede 251 
insanımızı şehit verdiğimiz 
15 Temmuz darbe girişiminde 
sınırlı sayıda dostumuzun 
desteği dışında tamamen 
yalnız bırakılmıştık. Bize bu-
güne kadar terörle mücadele-
nizde ‘size nasıl yardımcı ola-
biliriz’ diye gelen neredeyse 
hiç olmadı. Sadece ve sadece 
teröristlerin iddialarını, ta-
leplerini, çıkarlarını korumak 
için karşımıza çıktılar.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi sesleniyorum, ey 
Batı, ey Arap Ligi, ey azıcık 
da olsa ahlak ve vicdan sahibi 
tüm ülkeler. Hepinize sesle-
niyorum. Bu devran elbet dö-
necek. Asla böyle bir duruma 
düşmenizi istemeyiz. Ama 
şunu bilin ki yarın öbür gün 
siz de bizimle benzer sıkıntı-
larla karşı karşıya kalacaksı-
nız. İşte o zaman birileri de 
sizin karşınıza terörle müca-
delenize destek için değil de 

teröristlere kol kanat germek 
için çıkacak. Emin olun o 
zaman bizi çok iyi anlaya-
caksınız. Ama iş işten geçmiş 
olacak. Teröristler kapınıza 
dayandığında, sınırlarınız-
dan içeri düşen bombalarla 
vatandaşlarınız ölür ve ya-
ralanırken, şehirleriniz canlı 
bomba saldırılarıyla, terörist 
eylemleriyle sarsılırken, terör 
örgütü mensupları müttefik 
dediğiniz ülkelerde ellerini 
kollarını sallayarak dolaşır, 
en üst düzeyde ağırlanırken, 
evet işte bunlar olurken, 
bakalım teröristleri destek-
leyenlere siz ne diyeceksi-
niz, nasıl davranacaksınız? 
Unutmayın, bu dünya, etme 
bulma dünyasıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin bugüne kadar 
nerede bir masum kanı ak-
mışsa, nerede bir mazlumun 
ahı göğe yükselmişse, nerede 
bir garip çaresizce etrafına 
bakınmışsa tüm kalbiyle ve 
imkanlarıyla hep orada olma-
ya çalıştığını vurguladı. 

“Teröristler canınızı yak-
maya başladığında da yine bu 
asil millet yanınızda olacak-
tır.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şunları kaydetti: 

“Onun için diyorum ki gelin 
bu mücadelede Türkiye’nin 
karşısında değil, yanında yer 
alın. En azından karışmayın, 
hele hele NATO üyesi ülkele-
re sesleniyorum. Geçenlerde 
söyledim. Bu PKK/YPG ne 
zaman NATO’nun üyesi oldu 
da benim haberim olmadı. Bu 
nasıl iştir? NATO üyesi ülke-
ler YPG’nin, PYD’nin yanında 
yer alıyor, onlara her türlü 
desteği veriyor. Silahsa silah, 
mühimmatsa mühimmat. 
Başta Amerika. 30 bin tır Irak 
üzerinden bunlara silah, mü-
himmat, araç-gereç desteği 
veriyor. Öbür tarafta Avrupa. 

Almanya’sıyla, Fransa’sıyla 
her türlü desteği veriyor. İşte 
şu anda tüneller var. 90 kilo-
metreyi aşkın tünel. Nerede? 
Suriye’de. Bunun çimentosu 
nereden geliyor? Lafarge. La-
farge nerede? Bu bir Fransız 
firması. Neyle izah edecek-
siniz? Kimi aldatacaksınız? 
Bunların durumu deve kuşu 
gibi. Saklayamıyorlar, her şey 
meydanda. Ama bunların da 
hesabını verecekler.”

Türkiye aleyhinde yürütü-
len kampanyanın en önemli 
malzemelerinden birinin “si-
vil katliamı” iftirası olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türkiye tarihinin 
hiçbir döneminde sivil katli-
am yapmamıştır ve yapmaz. 
Bizim ne inancımız ne kül-
türümüz, ne ahlakımız buna 
izin vermez.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’ye karşı bu ithamı 
yöneltenlerin geçmişlerinin 
sivil katliamlarıyla dolu oldu-
ğuna işaret ederek sözlerini 
şöyle sürdürdü:

 “Geçen Sayın Macron’a 
söyledim. Ruanda’da yüz bin-
lerce insanı katleden siz değil 
misiniz ya? dedim. Cezayir’de 
yüz binleri katleden siz değil 
misiniz? dedim. Sen bana 
nasıl bunları söylersin dedim. 
Aynaya bak aynaya dedim. 

“Türkiye tarihinin 
hiçbir döneminde sivil 
katliam yapmamıştır 
ve yapmaz. Bizim 
ne inancımız ne 
kültürümüz, ne 
ahlakımız buna izin 
vermez.” 

“Sayın Macron’a 
söyledim. Ruanda’da 
yüz binlerce insanı 
katleden siz değil 
misiniz ya? dedim. 
Cezayir’de yüz binleri 
katleden siz değil 
misiniz? dedim.”
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Bunlar için Afrika’nın kitabı-
nı şöyle bir açtığımız zaman, 
Afrika’nın kitaplarında neler 
var neler. Maalesef bu tür 
kara kaplı defter ve kitaplarla 
bunların mazisi dolu.”

Türkiye’yi sivil katliamı 
yapmakla suçlayanlara tepki 
gösteren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Sivil katliamı görmek 
istiyorsanız hemen yanı ba-
şımızda Suriye’nin Halep’in-
den İdlib’ine, Haseke’sinden 
Rakka’sına, Deyrizor’undan 
Dera’sına kadar Türkiye’nin 
ayak basmadığı yerlere ba-
kın. Bitmedi. Sivil katliamı 
görmek istiyorsanız Afga-
nistan’a bakın. Sivil katliamı 
görmek istiyorsanız Arakan’a 
bakın. Sivil katliamı görmek 
istiyorsanız Kafkaslarda Yu-
karı Karabağ’a, Balkanlarda 
Bosna’ya bakın. Sivil katliamı 
görmek istiyorsanız, Türki-
ye’nin müdahalesinden önce 
Kıbrıs’a bakın. Sivil katliamı 
görmek istiyorsanız hemen 
burnunuzun dibinde nere-
deyse her gün Müslümanla-
rın sokaklarda taammüden 
öldürüldüğü Filistin’e bakın. 
Sivil katliamı görmek isti-
yorsanız, bölücü terör ör-
gütünün kadın, yaşlı, çocuk 
demeden ülkemiz toprakla-
rında 40 yıldır yaptığı terör 
eylemlerine bakın. Velhasıl 
sivil katliamı görmek isti-
yorsanız, aynanın karşısına 
geçin ve tarih boyunca elle-
rinize bulaşmış olan masum 

kanlarına bakın. Türkiye bu 
konuda asla itham edilebi-
lecek bir ülke değildir. Tür-
kiye’yi sivilleri katletmekle 
suçlayanların gözü kör, 
kulağı sağır, dili çatal, yüreği 
taşlamış, vicdanı kararmış 
demektir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, Suriye’nin top-
rak bütünlüğüne ve siyasi 
birliğine saygılı olduğunun 
altını çizerek, “Bundan kim-
senin tereddüdü olmasın. Bu 
ülkede tüm kesimleri temsil 
eden meşru bir hükümet 
kurulduğunda güvenliğini 
sağladığımız yerlerin sevk ve 
idaresini biz kendilerine bıra-
kacağız. Cerablus’ta olduğu 
gibi, El Bab’da olduğu gibi, 
Afrin’de olduğu gibi. Biz sa-
dece inşa ederiz, ihya ederiz 
ama asla zulmetmeyiz.” dedi.

Suriye toprakları terörist iş-
gali altındayken bu ülke adı-
na söylenen hiçbir sözün ve 
atılan hiçbir adımın kıymeti 
olamayacağını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
değerlendirmede bulundu:

“Barış Pınarı Harekatı, 
Münbiç’ten Irak sınırına 
kadar olan hattın tamamında 
daha önceden ilan ettiğimiz 
30-35 kilometrelik derinliğe 
ulaşana kadar sürecektir. Bu 
konuda hiçbir istisnamız, 
hiçbir tereddüdümüz, hiçbir 
açık kapımız yoktur. Yürüdü-
ğümüz bu yolda bize destek 
olanları da, yolumuza taş ve 
diken döşeyenleri de not edi-
yoruz. Zira Sayın Trump 20 
mil yani 32 kilometre derinli-
ği ifade ettiğinde daha sonra 
kendileriyle bunları konuşup, 
en doğudan 444 kilometrelik 
batıya olan o bölgeyi biz gü-
venli bölge olarak ilan ettik 
ve bu güvenli bölgede de biz 
şu anda bütün plan çalışma-
larımızı yaptık, yapıyoruz. 

Hatta Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımız burayla ilgili proje 
çalışmalarını da yapmış bu-
lunuyor. Ben bu proje çalış-
malarının da yapılmış olduğu 
kitapçıkları dünya liderleri-
ne, BM Genel Kurulu’nda, bir 
kısmını kendileriyle yaptı-
ğım görüşmelerde ‘buyurun’ 
dedim ve anlattım. Şimdi de 
yine Türk Konseyi’nde aynı 
şekilde kendilerine takdim 
ettik. Tabii gördüklerinde 
‘güzel’ diyorlar. Tabii bal bal 
demekle ağız tatlanmıyor. 
Bizim bala ihtiyacımız var. 
Onun içinde burada paraya 
ihtiyaç vardır. Eğer bu olursa 
biz bu güvenli bölgeyi halle-
der ve buranın lojistik deste-
ğini de sağlarız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
güvenli hale getirdikleri 
yerlerde 1 milyon ile 2 milyon 
arası Suriyelinin geri dönü-
şü için çalışmalara hemen 
başlamak istediklerini ifade 
ederek, şunları kaydetti:

“Uluslararası toplumdan ri-
camız, elindeki imkanları bu 
projeye destek vermek için 
kullanmalarıdır. Suriye hal-
kını 8 yıldır yaşadığı azaptan 
kurtaracak çalışmalarımıza 
destek olmak tüm dünyanın 
görevidir.

Türkiye, teröristlerle pa-
zarlık yapılmayacağını, 
yapılsa da anlamı ve neticesi 

“Sivil katliamı görmek 
istiyorsanız, aynanın 
karşısına geçin ve tarih 
boyunca ellerinize 
bulaşmış olan masum 
kanlarına bakın.”

“Barış Pınarı Harekatı, 
Münbiç’ten Irak sınırına 
kadar olan hattın 
tamamında daha önceden 
ilan ettiğimiz 30-35 
kilometrelik derinliğe 
ulaşana kadar sürecektir.”
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olmayacağını bilecek kadar 
tecrübe ve dirayet sahibi bir 
ülkedir. Yıllardır teröristler-
le kucak kucağa yaşayanlar 
onlarla istedikleri pazarlığı 
yapabilirler ama biz bu yola 
asla tevessül etmeyiz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Barış Pınarı Harekatı veya 
harekat alanındaki herhangi 
bir yerle ilgili kimseye bir söz 
verilmediğini vurgulayarak, 
“Ama Barış Pınarı Harekatı’n-
dan önce, başta 
Amerika olmak 
üzere Rusya, 
Avrupa Birliği 
üyesi ülkeler, 
NATO, hepsini 
bilgilendirdik. 
Biz, bunları 
haber vermeden 
bunu yapmadık. 
Hepsini haberdar 
ettik, bilgilen-
dirdik, adımla-
rı böyle attık. 
Soranlara sadece 
terör örgütünün, 
sınırlarımızın 30 
kilometre uzağı-
na çekilmesiyle 
ilgili sayısız defa 
tekrarladığımız 
duruşumuzu 
ifade ettik. Ne 
zaman ki Mün-
biç’ten Irak sını-
rına kadar olan hat boyunca 
istisnasız bir şekilde 30-35 ki-
lometrelik bir derinliği kont-
rol altına aldık, işte o zaman 
harekatımız sona erer. Bu 
hedefe ulaşana kadar hiçbir 
güç bizi durduramaz.” değer-
lendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Çanakkale’de bir tas çorbayı 
paylaşan bir milletin, Çanak-
kale destanını yazanların to-
runları olduklarını hatırlattı. 

“Bizde açtığınız her yara-
nın çok daha büyüğü sizin 

ekonominizde açılır. Bizim 
kesilen sakalımız bir süre 
sonra çok daha gür şekilde 
yerine gelir ama sizin ka-
yıplarınızın telafisi o kadar 
kolay olmaz.” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti:

“Suriye konusunu görüş-
mek üzere ülkemize gele-
cek veya bizi arayacak olan 
herkes, Türkiye’nin bu gayet 
açık, gayet samimi, gayet 

makul yaklaşımını göz önün-
de bulundurarak hazırlık-
larını yapmalıdır. Aksi tak-
dirde beyhude yere zaman 
ve enerji harcamış oluruz. 
Düşünün. Bize ülkelerine 
girme yasağı koyanlar, onla-
rın da iyi düşünmeleri lazım. 
Bu ne demektir? Türkiye gibi 
bir devlete siz ülkenize girme 
yasağı koyacaksınız. Bize 
düşen nedir? Hayırlı olsun... 
Gelmesek de olur. Batar mı-
yız, biter miyiz, öyle bir şey 
mi var, çok mu meraklıyız? 

Düşünün. Şahsıma, aileme, 
bakan arkadaşlarıma, 3-4 
bakan arkadaşıma vize yasağı 
koyuyorlar. Bu, siyasetten 
zerre kadar nasibini almış 
olan insanlara yakışır mı, bir 
ülkeye, bir devlete bu yakışır 
mı? Siyaset, duygusallık sa-
natı değildir. Siyaset, birinci 
derecede insan yönetme, iki 
ülke yönetme sanatıdır. Aziz 
milletim, ülkemizin zor bir 
dönemden geçtiğini biliyo-

ruz. En büyük 
gücümüz, her 
zaman olduğu 
gibi milleti-
mizin bizatihi 
kendisidir. 
Allah’ın yar-
dımı, milleti-
mizin desteği, 
dostlarımızın 
duası yanı-
mızda olduğu 
müddetçe bu 
mücadeleden 
de başarıyla çı-
kacağımızdan 
şüphe duymu-
yoruz. Yaşanı-
lan süreç, Suri-
ye meselesinin 
sadece Suriye-
lileri ilgilendir-
mediğini, asıl 
hedefin bizim 
ülkemizin ve 

milletimizin bekası olduğunu 
tüm açıklığıyla ortaya koy-
muştur.”

“Suriye halkını 
8 yıldır yaşadığı 
azaptan kurtaracak 
çalışmalarımıza destek 
olmak tüm dünyanın 
görevidir.”
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“Türk Milleti Tarihinin Her 
Dönemi Gibi Bugün de İstiklali 
ve İstikbali İçin Gerekirse Tüm 
Dünyayı Karşısına Alabileceğini 
Bir Kez Daha İspatlamıştır”

Gündem
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Kayseri Cumhuriyet Mey-
danı’nda düzenlenen Toplu 
Açılış Töreni’nde vatandaş-
lara hitap eden Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip, 
Kayseri’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Türkiye’nin, tarihinin en 
önemli ve zorlu mücade-
lelerinden birini verirken 
Kayseri’den yükselen birlik, 
beraberlik, kararlılık sesi-
nin dalga dalga tüm ülkeye 
yayıldığına olan inancını 
aktaran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Anadolu’nun buğulu 
şehri sapasağlam arkamızda 
durdukça Allah’ın izniy-
le bizi yolumuzdan kimse 
alıkoyamaz. Bu millet, bir 
asır önce yedi düvel üzerine 
geldiğinde mücadeleden geri 
durmayı, teslim olmayı asla 
düşünmedi. Çanakkale’de, 
Kut’ül Amare’de, İstiklal 

harbimizde bu inançla dö-
nemin düvel-i muazzama 
güçlerini dize getirmeyi 
başardık.” diye konuştu. 

İstiklal Marşı’nın, “Ben 
ezelden beridir hür yaşadım, 
hür yaşarım / Hangi çılgın 
bana zincir vuracakmış, 
şaşarım / Kükremiş sel gibi-
yim, bendimi çiğner, aşarım 

/ Yırtarım dağları enginlere 
sığmam taşarım.” dizelerini 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bugün bir kez daha so-
ruyorum; hangi çılgın bize 
zincir vuracakmış? Soruyo-
rum, terör örgütleriyle koyun 
koyuna yatanlar mı bize 
zincir vuracakmış? Soruyo-
rum, ellerinde yüz binlerce 
masumun kanı olanlar mı 
bize zincir vuracakmış? Soru-
yorum, Suriye’de öldürülen 
1 milyon sivili görmeyip de 
ülkemizin teröristleri hedef 
alan operasyonuna tepki gös-
terenler mi bize zincir vura-
cakmış? Soruyorum, Türkiye, 
yıllardır 4 milyon sığınmacıyı 
topraklarında barındırırken 
korkudan sınırlarının arkası-
na saklananlar mı bize zincir 
vuracakmış?

Soruyorum, yıllarca PKK’sı 
bir yandan DEAŞ’ı diğer 

Soruyorum, yıllarca 
PKK’sı bir yandan DEAŞ’ı 
diğer yandan ülkemize 
saldırırken seslerini 
çıkarmayıp da bugün 
sınırlarımızın güvenliğini 
sağlamak için attığımız 
adıma tahammül 
edemeyenler mi bize 
zincir vuracakmış? 
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yandan ülkemize saldırır-
ken seslerini çıkarmayıp 
da bugün sınırlarımızın 
güvenliğini sağlamak için 
attığımız adıma tahammül 
edemeyenler mi bize zincir 
vuracakmış? Soruyorum, si-
yasi ve ekonomik olarak her 
gün istiskal edildikleri halde 
onurlarıyla mücadele etmeyi 
bilmeyenler mi bize zincir 
vuracakmış? Soruyorum, 
hangi alcak bize zincir vura-
cakmış? Bu riyakarlar, bu iki 
yüzlüler, bu terörist sevici-
ler, bu kibirliler, bu ödlekler 
mi bize zincir vuracakmış? 
Şaşarım akıllarına. Anlaşılan 
o ki bunlar Türk milletini, bu 
milleti tanımıyorlar ama ta-
nıyacaklar. Nasıl bir asır önce 
Çanakkale’de İstiklal Harbi-
mizde bizi tanıdılarsa bugün 

de tanıyacaklar. Nasıl daha 
önce Kıbrıs’ta, Fırat Kalkanı 
Harekatı’nda, Zeytin Dalı 
Harekatı’nda, Afrin’de tanı-
dılarsa yine tanıyacaklar. Ya 
efendice tanıyacaklar ya da 
derslerini ala ala tanıyacaklar 
ama eninde sonunda bu mil-
leti, bu devleti, bu çelikten 
iradeyi tanıyacaklar.”

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Maalesef her iki konuda 
da tam tersi bir durumla kar-
şılaştık. Tabii kimseye kulak 
asmadık. Kendi planlarımız 
doğrultusunda harekatımıza 
devam ettik. Baktılar ki Tür-
kiye’yi sahadaki teröristleri 
vasıtasıyla durduramayacak-
lar, başka yolları denediler. 
Maalesef son 9 günde ülke-
mize karşı her türlü çirkinlik 

sergilendi. İki tarafı, yüzler-
deki maskeler düştüğü için 
kimin kim olduğunu gördük. 
Bunlar da işe yaramayınca 
mecburen oturup konuşmak 
üzere ülkemize gelme arzusu 
belirdi.”

Sahada ne kadar kararlı 
hareket edildiyse diplomasi 
yollarını işletme konusunda 
da o derece esnek olunduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Kendilerine Suriye mese-
lesinin bugüne nasıl geldiğini 
anlattık ama bir şey söyledik; 
‘Biz, terör örgütüyle masaya 
oturacak kadar alçalmadık. 
Zira biz, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletiyiz. Savaş hukukunda 
uluslararası siyasette dev-
let, devletle masaya oturur. 
Bir devlet, terör örgütüyle 

Gündem
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masaya oturmaz, terörist-
lerle masaya oturmaz. Biri-
leri oturuyor diye biz de mi 
oturacağız? Yok böyle bir şey. 
Bizim kitabımızda bu yazmı-
yor ve bizim tarihimizden ge-
len terbiyede bu yok. Birileri 
oturuyor, varsın otursunlar 
ama bizim için asla.’ Bölücü 
terör örgütünün gerçek yü-
zünü bir kez daha ifşa ettik. 
En başından beri ifade ettiği-
miz şartlarımızı tekrar ma-
saya koyduk. Fırat Nehri’n-
den Irak’a kadar olan Suriye 
sınırımız boyunca kuzeyden 
güneye 20 mil, yani 32 kilo-
metre derinliğinde bir gü-
venli bölge oluşturma karar-
lılığımızı tekrarladık. Batıdan 
doğuya, Irak sınırından batı-
ya 444 kilometre uzunluğu 
ifade ettik. Amacımızın bu 

bölgede kimseyle çatışmak, 
kimsenin kanını dökmek 
olmadığını özellikle belirle-
dik ve belirttik. Hedefimizde 
sadece teröristlerin olduğu-
nu söyledik. Bu teröristlerin 
belirlediğimiz hattın dışına 
çıkması halinde harekatın 
sona ereceğini ifade ettik.”

Milletin müsterih olmasını 
isteyen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bugüne kadar mille-
tin yüzünü yere düşürecek 
hiçbir iş yapmadıklarını, 
bundan sonra da yapmaya-
caklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye için en iyisi, hayırlı-
sı neyse onu yaptıklarını ve 
yapmayı sürdüreceklerini dile 
getirerek şunları kaydetti:

“Bu vesileyle kahraman 
askerlerimize, ülkemizle 

birlikte aynı safta cesaretle 
mücadeleye katılan Suriye 
Milli Ordusu mensuplarına 
şahsım, milletim adına şük-
ranlarımı sunuyorum. Sınır 
bölgelerinde teröristlerin 
alçakça saldırılarını sükunet-
le karşılayarak, ülkelerine 
destek olan halkımızı teb-
rik ediyorum. Siz varsanız 
biz varız. Dualarınız zafer 
müjdesidir. Bu mücadelede 
bize destek veren tüm siyasi 
partilerimize, sivil toplum 
kuruluşlarımıza, ülkelere, 
uluslararası kuruluşlara, tabii 
en başta tekrar milletimize 
teşekkür ediyorum. İnşallah 

“Biz, terör örgütüyle 
masaya oturacak kadar 
alçalmadık.”
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Gündem

bu bayrak inmeyecek, inşal-
lah bu ezan susmayacak, bu 
devlet hep payidar olacak, bu 
millet hep özgür yaşayacak.”

İl Teşkilat Yemeği
Cumhurbaşkanımız, törenin 
ardından Kayseri İl Başkan-
lığınca düzenlenen teşkilat 
yemeğinde konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin tarihi bir süreçten 
geçtiğine işaret ederek, “Dün-
yada, Birinci Dünya Savaşı’nın 
ardından kurulan, İkinci 
Dünya Savaşı’nın ardından 
tahkim edilen, Soğuk Savaş’ın 
bitmesiyle de daha sinsi yön-
temlerle varlığını sürdüren 
çarpık sistem çatırdıyor. Bu 
büyük dönüşüm sürecinin el-
bette her alanda ve her yerde 
sancıları yaşanıyor. Türkiye 
gibi kimi ülkeler çarpık siste-
me itiraz ve hatta isyan ede-
rek, adalet taleplerini açıkça 
dile getiriyor. Kimi ülkeler ve 
toplumlar ise hala teslimiyet 
psikolojisi içinde hareket edi-
yor.” diye konuştu. 

Bölgede ve dünyanın pek 
çok yerinde sadece istiklal 
değil, onur mücadelesini 
dahi vermekte zorlanan, 
hatta buna teşebbüs bile 
etmeyen pek çok toplumun 
varlığına şahit olduklarını 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Türk milleti tari-
hinin her dönemi gibi bugün 
de istiklali ve istikbali için 
gerekirse tüm dünyayı kar-
şısına alabileceğini bir kez 
daha ispatlamıştır.” ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin, kendi güven-
liğini sağlamanın yanında 
küresel düzeyde adaletin 
ve huzurun sağlanmasına 
da öncülük edeceğini vur-
gulayarak, “Meseleye böyle 
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baktığımız için bölgemizde-
ki ve dünyadaki hemen her 
gelişmenin bizi yakından 
ilgilendirdiğini biliyoruz. 
Geçen her gün, her yıl bizim 
bu konudaki haklılığımızı 
ortaya çıkartıyor. Bu ülkede 
hala ‘Türkiye’nin Afrika’da 
ne işi var, Türkiye’nin Su-
riye’de ne işi var, Türki-
ye’nin Libya’da ne işi var, 
Türkiye’nin Balkanlar’da ne 
işi var?’ diyebilenler çıka-
biliyor. Halbuki kafalarını 
gömdükleri topraktan çı-
kartıp şöyle bir etraflarına 
bakınsalar Türkiye’nin niçin 
oralarda olması gerektiğini 
anlayacaklar ama emin olun 
milletimiz kafalarına vura 
vura onlara da bu gerçekleri 
gösterecektir.” dedi.
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Gündem
 

“Kendimiz İçin Ne İstiyorsak Tüm 
İnsanlık İçin de Onu İstiyoruz. 
Çünkü Biz Türkiye’yiz, Çünkü 
Biz İnsanlık Ailesinin Kadim 
Mirasının Günümüzdeki En 
Güçlü Temsilcisiyiz”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, İs-
tanbul Kongre Merkezi’nde 
“Küreselleşmenin Krizi: Risk-
ler ve Fırsatlar” ana tema-
sıyla düzenlenen TRT World 
Forum 2019’da katılımcılara 
hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, dünyanın, aşağı 
yukarı her asırda yeni ve köklü 
bir değişim yaşadığını, bu 
değişimin bir tarafında büyük 
yıkımların, acıların, zulümle-
rin, adaletsizliklerin olduğunu 
dile getirerek, diğer tarafın-
da ise yeni bir inşa, yeni bir 
yükseliş, yeni bir refah düzeni 
bulunduğunu söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasında, geriye dönüp 
son bir asır bu coğrafyada 
neler olduğuna baktıklarında, 
bağımsızlığını kendi gücüyle 
kazanmış, kalkınmasını kendi 
iradesiyle gerçekleştirmiş 
Türkiye gibi birkaç ülke dışın-
da herkesin mutsuz, sıkıntılı 
ve zayıf olduğunu gördükleri-
ni söyledi.

Ne tek kaynağı petrol-do-
ğal gaz olan finans gücü, ne 
toprak ve nüfus büyüklüğü, 
ne kayıtsız şartsız yeni düzene 
teslim olma çabasının, bu ger-
çeği değiştirmeye yetmediğini 
anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, sınırları terle ve kanla 
değil de masa başında cetvelle 
çizilerek oluşturulan devlet-
lerin, hiçbir zaman gerçek 
devlet olamayacağının ortaya 
çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özgürlüğün, başkaları tara-
fından verilen bir lütuf değil, 
hak edilen, uğrunda mücadele 
edilen, yürek ve bilek gücüyle 
alınan, ölümüne bir kararlılık-
la da korunan kutsal bir değer 
olduğunu bu süreçte bir kez 
daha gördüklerini vurgulaya-
rak, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin, coğrafyasın-
daki diğer devletlerden farkı 
işte burada yatıyor. Biz sahip 
olduğumuz her şeyin bedelini 
misliyle ödemiş, hala da öde-
meye devam eden bir milletiz. 
Türkiye’yle ilgili değerlendir-
melerin oryantalist kalıplar-
dan ziyade, işte bu derin tarihi 
perspektif içinde yapılması 
gerektiğine inanıyorum. 

Aksi takdirde sürekli yanlış 
hesaplar içine girilmesi kaçı-
nılmazdır. Bu yanlış hesapları, 
milletimizin çelikten irade-
si, devletimizin çoğu defa 
görülmek ve kabul edilmek 
istenmeyen gücüyle bozmak 
zorunda kalıyoruz. Suriye ve 
Doğu Akdeniz’de son dönem-
de yaşadığımız gelişmeler, 
yanlış hesapların bozulmaya 
mahkum olduğunun güncel 
birer örneğidir.”

“Hiçbir zaman Türkiye Cum-
huriyeti Devleti olarak, 17-18 
yıllık bir görev süremizde biz 
terör örgütleriyle masaya otur-
madık, oturmayız ve oturma-
yacağız.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Aynı şekilde teröristlerle 

masaya oturmadık, otur-
muyoruz ve oturmayacağız. 
Başkaları oturabilir, onlar da 
bizi o kadar ilgilendirmez ama 
bu aynı zamanda uluslararası 
siyasetin, savaş hukuku ve te-
rörle mücadelenin de nereden 
nereye geldiğini göstermesi 
bakımından çok önemli. Bir 
taraftan teröre karşı mücadele 
diyeceksiniz, öbür taraftan 
teröristleri bu şekilde şımar-
tacaksınız. Öyle bir şımartma 
ki düşünün şu anda Kuzey 
Suriye’de eğer 30 bin tır Irak 
üzerinden silah, mühimmat 
araç-gereç buraya sokuluyorsa 
acaba bu ‘ben dünyanın en 
güçlüsüyüm’ diyenler bunu 
neyle izah edecekler. Bunu 
hangi demokratik anlayışla 
izah edecekler. Bu demokra-
sinin neresinde yazıyor, bunu 
bize söylesinler, uluslararası 
siyasetin neresinde yazıyor, 
bunu bize söylesinler, ulusla-
rarası savaş hukukunda böyle 
bir şey var mı, bunu bize söy-
lesinler. Yok söyleyemezler. 
O zaman susuyorlar. Ama biz 
susmayacağız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
teknolojinin ve iletişimin bu 
derece geliştiği bir dönemde, 
küreselleşmeyi inkar etmenin, 
kendi kendini kandırmanın 
ötesinde bir anlam ifade etme-
diğini anlatarak, “Yapmamız 
gereken, küreselleşmeyi yok 
saymak yerine, bu sürecin ge-
tirdiği imkanları, kendimiz ve 
tüm insanlık için daha iyi bir 
gelecek inşa etmenin manive-
lası olarak kullanmaktır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, bir medya 
mensubunun, İstanbul’daki 
Suudi Arabistan Başkonsolos-
luğuna, nikah akdi ile alakalı 
muamelesini yapmak üzere 
geldiğinde muhatap olduğu 
olayın unutulmadığını belir-
terek, “Peki Batı buna nasıl 

“Biz sahip olduğumuz 
her şeyin bedelini misliyle 
ödemiş, hala da ödemeye 
devam eden bir milletiz.”

“Hiçbir zaman Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti 
olarak, 17-18 yıllık bir 
görev süremizde biz 
terör örgütleriyle masaya 
oturmadık, oturmayız ve 
oturmayacağız.” 
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baktı, nasıl takip etti, acaba 
Batı bu işi kovaladı mı? ABD 
bu işi kovaladı mı? Maalesef 
önce birkaç çatlak ses ondan 
sonra bu iş adeta bir kenara 
bırakılmıştır. Hani düşünce 
özgürlüğü. Düşünce özgür-
lüğünün aktörlerine karşı 
yapılan bu uygulamayı acaba 
nereye yerleştireceksiniz. Bu 
konuda maalesef dünyanın 
ben şu anda bu işi takip eder 
durumda olduğuna inanmı-
yorum, hala suskun olduğuna 

inanıyorum. Ama bunların 
tek çıkışı nedir biliyor musu-
nuz? ‘Bizim dolarlarımız var, 
dolayısıyla biz dolarlarımızla 
bu işi hallederiz.’ Her zaman 
yaptıkları bu değil mi? Bu. 
Şimdi de bunu yaparlar. ‘Do-
larımız var.’, ‘petrolümüz var’ 
bunların tek yöneldikleri yol 
bu. Ben inanıyorum ki dü-
şünce özgürlüğüne inananlar, 
inanç özgürlüğüne inananlar, 
ne inancını ne düşüncesini o 
yeşil dolara asla değişmeye-
cek. Karanlıkta göz kırpılarak 
perde arkasından toplumları 
yönetme devri kapanmıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
diplomasinin sadece güçlüle-
rin baskı aracı olarak kullanıl-
maya devam edilebilmesinin 
mümkün olmadığını vurgu-
layarak, darbelerin dahil her 
yol mubah sayılarak kurulan 
çarpık düzenin artık sonuna 
gelindiğini söyledi.

Özellikle de küresel 

sistemin en zayıf halkasını 
oluşturan ekonomik ilişki-
lerin, siyasi hedeflerin silahı 
haline dönüştürülmesinin, 
adeta intiharla eş anlamlı 
olduğunu anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ülkemiz 
son 6 yılda tüm bunları bizzat 
yaşamış, bedelini ödemiş, 
yanlışlığını ortaya koymuştur. 
Daha acısı ise bu mücadeleyi 
neredeyse tek başımıza yürü-
tüyor olmamızdır. Uluslarara-
sı toplumdan, ülkemizin terör 
örgütleriyle mücadelesi ile 
maruz kaldığı siyasi, diploma-
tik, ekonomik vandallıklara 
karşı güçlü bir duruş sergile-
mesini beklerdik. Maalesef, 
bu konuda derin bir hayal 
kırıklığı, derin bir üzüntü 
içindeyiz. Sınırlı sayıdaki ülke 
ve kurum dışında, bu onurlu 
tavrı gösterebilen çıkmadı. 
Bu ilkeli tavır sergilenemedi-
ği müddetçe, tüm ülkeler ve 
toplumlar kendi geleceklerini 

Uluslararası toplumdan, 
ülkemizin terör 
örgütleriyle mücadelesi 
ile maruz kaldığı siyasi, 
diplomatik, ekonomik 
vandallıklara karşı güçlü 
bir duruş sergilemesini 
beklerdik.
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kendi elleriyle tehdit altına 
sokuyor demektir. Türkiye ile 
empati yapmak yerine başı-
mızdaki terör ve sığınmacı 
sorunlarının ilanihaye bizimle 
sınırlı kalacağını düşünenler, 
fena halde yanılıyorlar.” ifade-
lerini kullandı.

Türkiye’nin, sadece bölge-
sinde değil dünyanın dört 
bir yanında sorumluluğunun 
gereğini yerine getirmek için 
şartlarını sonuna kadar zorla-
dığını belirten Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şöyle devam etti:
“Bunun için Suriye’deyiz. 

Bunun için Balkanlardan Gü-
ney Asya’ya kadar kadim coğ-
rafyamızın her köşesindeyiz. 
Bunun için Afrika’dan Güney 
Amerika’ya kadar her yerde 
bize uzatılan ellere karşılık 
vermenin çabası içindeyiz. Bu-
nun için ‘Dünya 5’ten büyük-
tür’ diyoruz. Bunun için ‘gelin 
Birleşmiş Milletler başta olmak 
üzere, küresel sistemin loko-
motif kuruluşlarını yeniden 

yapılandıralım’ diyoruz. Ken-
dimiz için ne istiyorsak tüm 
insanlık için de onu istiyoruz. 
Çünkü biz Türkiye’yiz. Çünkü 
biz insanlık ailesinin kadim 
mirasının günümüzdeki en 
güçlü temsilcisiyiz. Çünkü 
biz inşa etmek, yaşatmak, 
gönül yapmak üzerine kurulu 
bir medeniyeti ihya etmenin 
peşindeyiz. Dünyayı 5 daimi 
üyenin bir tanesinin iki du-
dağı arasına mahkum etmek 
insani değildir, adil değildir. 
Kaç üyesi var? 196, 195 neyse. 
Hepsinin de burada daimi üye 
olma şansını yakalayabileceği 
bir reformist anlayışla adımı 
atmak gerekir. Hani şu anda 
geçici üyeler var ya, geçici 
üye olmak için bazı devletler 
yarışıyorlar. Geçici üye olsan 
ne olur olmasan ne olur? Senin 
el kaldırma, indirmeden başka 
veya söyleyeceğin birkaç söz-
den başka orada hiçbir kıy-
met-i harbiyen yok. Her şey o 
5 daimi üye, hatta onlardan bir 
tanesi için geçerli. ‘Evet, evet, 
hayır, hayır.’ o kadar basit. 
Onun için bu reformist hare-
keti gerçekleştirmemiz lazım. 
Dünya, 1. Dünya Savaşı sonrası 
dünya değil. Değişti artık. Öy-
leyse bu reformun yapılması 
lazım. Yeni dünya düzeninin, 
bir önceki gibi zulüm ve acı 
üzerine değil, adalet ve barış 
üzerine kurmak istiyorsak, 
önce bu konuda anlaşmamız 
ve birlikte hareket etme irade-
sini göstermemiz şarttır.”

Dünyayı 5 daimi üyenin 
bir tanesinin iki dudağı 
arasına mahkum etmek 
insani değildir, adil 
değildir.
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Gündem

“Türkiye, Barış Pınarı 
Harekatı’yla En Az 1974 Kıbrıs 
Barış Harekatı Kadar Hayati 
Önemde Bir Adım Atmıştır”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Dünya Türk İş Konseyi 
Toplantısı’na iştirak 
ederek, katılımcılara hitap 
etti. 

Merhum Bahtiyar 
Vahapzade’nin “Dinimiz 
bir, dilimiz bir, ayımız 
bir, ilimiz bir, aşkımız bir, 
yolumuz bir, Azerbaycan-
Türkiye” ifadelerini 
aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Biz iki ayrı devlet 
olsak da aynı milletin 
evlatlarıyız, bunun için her 
fırsatta ‘Biz iki devlet, tek 

milletiz.’ dedik, diyoruz. 
Şimdi tabii yapılacak 
Türk Konseyi’nde bunu 
biraz daha geliştiriyoruz, 
diyoruz ki ‘6 devlet, tek 
milletiz’. Azerbaycan’ı 
olduğu gibi Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan 
ve Türkmenistan’ı 
da kendimizden ayrı 
görmedik, görmüyoruz. 
Türkistan coğrafyası 
bizim ata yurdumuz, ana 
ocağımızdır. Hepimiz 
aynı dili konuşan, aynı 
dine inanan, tarihi, 
kültürü, medeniyeti 
bir, 300 milyonluk çok 
büyük bir aileyiz. Kazak, 

Kırgız, Özbek, Tacik ve 
Türkmen kardeşlerimizin 
de Türkiye’ye aynı 
nazarla baktıklarını, 
ülkemizi kendi evleri gibi 
gördüklerini biliyorum. 
İnşallah bu toplantımızın 
aramızdaki muhabbet 
ve kardeşlik bağlarını 
daha da perçinleyeceğine 
inanıyorum.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı coğrafyayı paylaşan, 
aynı ortak kültür ve tarih 
havzasından beslenen, 
aynı dili konuşan 
milletlerin müşterek 
platformlar ve projeler 
zemininde daha fazla 
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Gündem
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bir araya geldiğini 
gördüklerine değinerek, 
şöyle devam etti:

“7’nci zirvesini 
yapacağımız Türk 
Konseyi, Türk dünyası 
olarak son dönemde bu 
yönde hayata geçirdiğimiz 
en kritik iş birliği 
mekanizmasıdır. Merhum 
İsmail Gaspıralı’nın 
‘Dilde, fikirde, işte birlik’ 
diyerek bütünleşme ideali 
tam bir asır sonra Türk 
Keneşi’nde adeta gerçeğe 
dönüşmüştür. Kısa süre 
önce Özbekistan’ın tam 
üyeliğiyle konsey daha 
da güçlenmiştir. Son 
olarak Macaristan’ın 
gözlemci üye olarak 
Türk Keneşi’ne katılması 
ise örgütün geleceği 
bakımından çok önemli 
bir kazanımdır. Bu sene 
10’uncu yaşını kutlayan 
Türk Konseyi’nin 
Türkmenistan’ın 
da tam üyeliği ile 
merkezi konumunu 
pekiştireceğine 
inanıyorum. Amacımız 
ve arzumuz tek bir 
kardeşimizin, tek bir 
soydaşımızın dahi 
dışarıda kalmadığı güçlü, 
kuşatıcı ve kapsayıcı bir 
yapıyı tesis etmektir.”

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin 
Türk diasporasını daha 
da güçlendirmek için 
elinden geleni yaptığını 
ve yapacağını belirterek, 
bu amaçla Yurtdışı 
Türkler ve Akraba 
Topluluk Başkanlığının 
kurulduğunu hatırlattı.

İnsanlığın barış 
ve huzuruna 
kasteden belaların 
başında terörizmin 

geldiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Günümüzde ne kadar 
gelişmiş olursa olsun 
dünyanın hiçbir ülkesi 
terör tehlikesinden azade 
değildir.” dedi. 

Türkiye’nin coğrafi 
konumu hasebiyle terör 
tehdidine daha fazla 
maruz kaldığına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan şöyle devam etti:

“Türkiye, yaklaşık 40 
yıldır aralıksız bölücü 
terörle mücadele ediyor. 
DEAŞ’tan FETÖ’süne, 
PKK’sından El Kaide’sine 
kadar dünyanın en kalleş 
terör örgütlerinin hedefi 
olmuş, terör eylemlerine 
on binlerce vatandaşını 
kurban vermiş bir 
ülkeyiz. Dolayısıyla 
terörün acısını en iyi 
bilen milletlerden biriyiz. 
Yaklaşık 40 yıllık terörle 
mücadele tarihimizde 
pek çok hadise yaşadık. 
Müttefiklerimizin ve 
dost bildiğimiz ülkelerin 
türlü ayak oyunlarına 
şahit olduk ancak terörle 
mücadele konusunda 
Suriye krizindeki 
kadar çifte standarda, 
tutarsızlığa maruz 
kalmadık. DEAŞ ile 
mücadele bahanesiyle 
soykırımcı ve vahşi 
bir terör örgütünün 
30 bin tır dolusu 
silah ve mühimmatla 
donatıldığını gördük.

Daha geçen hafta 400 
kamyon mühimmat, araç, 
gereç bu teröristlere Irak 
üzerinden geldi. 400 uçak 
kargo aynı şekilde geldi. 
Düşünebiliyor musunuz? 
Bütün bunlar dünyanın 
gözü önünde... Sözde 
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en prestijli dergilerinin 
kapaklarını teröristlerin 
fotoğraflarıyla süslediğine 
şahit olduk. ‘Terörle 
mücadele ediyoruz’ diye 
ambargodan ekonomik 
yaptırımlara kadar akla 
hayale gelmedik tehditle 
karşı karşıya kaldık fakat 
ülkemizin bekası için yurt 
içinde ve dışında attığımız 
adımlardan hiçbir zaman 
pişmanlık duymadık.”

Barış Pınarı Harekatı’nın 
tek sebebinin Suriye’nin 
kuzeyini terör örgütleri 
PYD/YPG ve DEAŞ’tan 
temizlemek ve gerçek 
sahiplerine teslim etmek 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunu El Bab’da 
yaptıklarını, 3 bin 500 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale 
getirdiklerini anımsattı.

Dünyanın bunu 
görmediğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gözleri var görmez, 
kulakları var duymaz. 
Aynı şekilde Cerablus’u 
bu teröristlerden 
temizledik mi, temizledik. 
Cerablus’ta şu anda 
Türkler mi var? Yok, 
gerçek sahipleri var. 
Bunu bunlar görmüyor 
mu, görüyor. Ey Avrupa 
Birliği bunu görmüyor 
musun? Ey Arap Ligi sen 
bunu görmüyor musun? 
Bu Arap Ligi, Suriye’yi 
Arap Ligi’nden çıkaranlar 
değil miydi? Suriye’yi 
Arap Ligi’nden çıkaranlar, 
bu operasyon sebebiyle 
yeniden Suriye’yi Arap 
Ligi’ne alma adımını 
atıyorlar. Bu ne menem 

iştir?” diye sordu. 
Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, Türkiye’nin 
NATO’nun üyesi olduğuna 
işaret ederek, “Türkiye, 
NATO’nun üyesi mi, üyesi. 
Avrupa Birliği ülkelerinin 
hemen hemen tamamına 
yakını NATO’nun üyesi mi, 
üyesi. Peki ne zamandan 
beri terör örgütleri NATO 
üyesine karşı savunulur 
hale geldi? Yoksa bu terör 
örgütlerini siz NATO’ya 
üye olarak aldınız da 
benim mi haberim olmadı? 
Anlamak mümkün değil.” 
yorumunu yaptı. 

Son dönemde güvenlik 
güçlerini ve sivilleri hedef 
alan terör eyleminin 
arkasında Suriye’nin 
kuzeyinde eğitim gören 
PKK ve YPG’li teröristler 
olduğunu vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu terör örgütünün işgali 
altındaki bölgelerde yerel 
halkı göçe zorladığını, 
13-14-15 yaşında çocuk
savaşçı kullandığını,
bunları Kandil’e
götürdüğünü anlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Avrupa Birliği ülkelerine
seslenerek, şöyle konuştu:

“Diyarbakır’daki 
malum partinin önünde 
haftalardır ellerinde 
evlatlarının resimleriyle 
ağlayan anneleri 
Avrupa Birliği niye 
görmüyorsun? Niye 
oraya milletvekillerini 
göndermiyorsunuz? Ama 
farklı olduğu zaman 
gönderiyordunuz. Hadi 
buraya da gönderin, 
gelsinler o anneleri 

dinlesinler. İşlerine 
gelmez. Gelse de gelmese 
de biz yola kararlılıkla 
devam ediyoruz. Bunlar 
etnik temizlik yaptılar. 
Muhaliflerini katlettiler. 
Uluslararası kuruluşlar 
tarafından da bunlar 
belgeli olduğu halde hala 
ses çıkarmıyorlar.

Barış Pınarı Harekatı 
başladığından bu yana 
sadece Mardin, Şırnak ve 
Gaziantep şehirlerimize 
700’ün üzerinde havan 
ve roket atıldı. Yine 
söyledim, biri 9 aylık 
mülteci bir bebek olmak 
üzere 18 insanımız 
hayatını kaybetti, 148 
kardeşimiz ise bu saldırılar 
sırasında yaralandı. 
Hey Arap ligi, şu anda 3 
milyon 650 bin Arap bizim 
topraklarımızda misafir. 
Niye görmüyorsunuz 
bunları? Bunlar Arap 
kardeşlerimiz. Nereden 
kaçtı bunlar? Suriye’den 
kaçtı, Suriye’den varil 
bombalarından kaçtı. Şu 
anda onlara biz bakıyoruz. 
Bir kardeşlik görevi olarak 
bunu yapıyoruz. Peki siz 
bir Allah kuruşu destek 
mi verdiniz bunun için, 
elinizi mi uzattınız? 
Yok. Şimdi kalkmışsınız 
Türkiye ile ilgili ileri 
geri kendinize göre bazı 
kararlar alıyorsunuz. Alın, 
alsanız ne yazar almasanız 
ne yazar.”

“Suriye’nin kuzeyindeki 
terör bataklığı 
kurutulmadan ne 
ülkemiz ne bölgemiz ne 
de Suriye halkı huzura 
kavuşacaktır.” diyen 

Gündem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
harekatın ikinci gayesinin 
ise 8 yıldır Türkiye’de 
misafir edilen 3 milyon 
650 bin Suriyelinin vatan 
hasretinin bitirilmesi 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bunun dışında 
350 bin Kürt’ün de 
Türkiye’de misafir 
edildiğini belirterek, 
“Onlar da şu anda 
bizim ülkemizde. Onlar 
nereden kaçtılar? Obama 

zamanında Kobani’den 
kaçtılar. Niye bunları 
görmüyorsunuz? Biz Kürt, 
Arap ayırt etmedik, onu 
da misafir ediyoruz, onu 
da misafir ediyoruz.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, etkisiz hale 
getirilen teröristlere 
gösterilen empatinin, 
sempatinin binde birinin 
teröristlerin vahşice şehit 
ettiği Muhammed Ömer’e 
gösterilmediğini ifade 

ederek, “Barış Pınarı 
Harekatı ile inşallah bunu 
ülke olarak biz kendimiz 
yapıyoruz.” diye konuştu.

Başta Azerbaycan 
olmak üzere harekatın 
ilk anlarından itibaren 
Türkiye ile dayanışma 
sergileyen liderlere 
teşekkür eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Dünya İş Konseyi Bakü 
Buluşması’nın hayırlı 
olmasını diledi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Dol-
mabahçe Sarayı’nda düzen-
lenen Terörle Mücadele ve 
Bölgesel Bağlantılılık Konulu 
3. Parlamento Başkanları 
Konferansı Açılış Resepsi-
yonunda, 2017 İslamabat 
Deklarasyonu ve 2018 Tah-
ran Deklarasyonunda ortaya 
konan terörle mücadele ve 
bölgesel iş birliğinin gelişti-
rilmesi anlayışının, 2019 İs-
tanbul Deklarasyonu ile çok 
daha ileri bir seviyeye ulaşa-
cağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Teröristlerin kapımıza 
dayanmasını beklemek 
yerine sorunu yerinde 
kurutma kararı aldık. Bu 
amaçla sınırlarımız dışında 
yuvalanan terör örgütlerini 
ise bulundukları yerlerde 
imha etmeyi amaçlayan bir 

mücadele stratejisi geliştir-
dik. Türkiye, komşularının 
ve diğer tüm ülkelerin top-
rakları üzerindeki egemen-
lik haklarına ve sınırlarına 
saygılıdır ama bir şartla; bu 
şart da buralardan ülkemize 
yönelik eylemler yapılma-
ması, düşmanca faaliyetler 
yürütülmemesidir.” diye 
konuştu. 

“Eğer bir devlet kendi 
sınırları içerisinde bizim bu 
hassasiyetimize uygun ted-
birleri alıyor ve teröristlerin 
faaliyetlerini engelliyorsa 

Gündem

“Fırat’ın Batısını Olduğu 
Gibi Doğusunu da Terör 
Örgütlerinden Temizleyerek, 
Hem Sınırlarımızın 
Güvenliğini Temin Edeceğiz 
Hem de Ülkemizdeki 
Suriyelilerin Kendi Evlerine 
Huzuru Kalple Geri 
Dönmelerini Sağlayacağız”

“Teröristlerin kapımıza 
dayanmasını beklemek 
yerine sorunu yerinde 
kurutma kararı aldık.”
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ülkemizin en büyük dostu 
olur.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“Topraklarındaki terörist 
faaliyetlerini engelleyeme-
yenler ise hiç kusura bak-
masınlar, ülkemizin veya bir 
başka ülkenin müdahalesi-
ne kendi elleriyle kapıları 
açmış olurlar. Açıkça ifade 
etmek isterim ki Kuzey Irak 
ve Suriye’de yürüttüğümüz 
terörle mücadele operasyon-
ları, asla bu ülkelerin toprak 
bütünlüğünü ve egemenlik 
haklarını hedef almıyor. Tek 
amacımız, ülkemize saldır-
mak için oralarda üstlenen 
eli kanlı canileri engellemek, 
teröristleri yok etmektir. Ön-
ceki gün Suriye’de başlattığı-
mız Barış Pınarı Harekatı’nın 
gayesi de aynıdır. Fırat’ın 

batısını olduğu gibi doğu-
sunu da terör örgütlerinden 
temizleyerek, hem sınırla-
rımızın güvenliğini temin 
edeceğiz hem de ülkemiz-
deki Suriyelilerin kendi 
evlerine huzuru kalple geri 
dönmelerini sağlayacağız. 
Tüm dostlarımızdan ülkemiz 
ve Suriye halkı için hayati 
önem taşıyan bu operasyo-
numuza destek bekliyoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Güvenlik olmadan barış 
olmaz, barış olmadan kal-
kınma olmaz, kalkınma 
olmadan huzur ve refah 
olmaz, huzur ve refah olma-
dan da toplumlar geleceğine 
güvenle bakamaz. Herkes 
için kalıcı istikrarın formülü 
işte budur. Kendi aramız-
daki ilişkileri ne kadar sıkı 

tutarsak bu formülü o derece 
işler kılabiliriz. Bugün küre-
sel düzeyde bir yeniden ya-
pılanma sürecinin yaşandığı-
na şahit oluyoruz. Güvenlik 
paradigmalarının değişimin-
den ticaret savaşlarına kadar 
pek çok emaresi olan bu 
süreç, bizler için yeni tehdit-
lerle birlikte yeni fırsatları 
da içinde barındırıyor. Yap-
mamız gereken tehditlerin 
üstesinden beraber gelmek, 
fırsatları da yine birlikte de-
ğerlendirmektir. Şayet bizler 
bu erdemi gösteremezsek, 
ortak sorunlarımızla değil de 
birbirimizle uğraşmaya de-
vam edersek tarihin tekerrü-
rü kaçınılmazdır.” ifadelerini 
kullandı. 

Geçen asırda tüm ağırlı-
ğıyla yaşadıkları sıkıntıların 
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Gündem

herkese ders olması gerek-
tiğini dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bölgesel 
iş birliği kanallarını ne kadar 
çeşitlendirir ve etkin şekilde 
işletirsek ortak hedeflerimize 
o derece hızla ulaşırız. Bu-
nun için terör meselesinde 
ilkeli bir duruş sergilemek ve 
bunu hayata geçirmek mec-
buriyetindeyiz.” dedi. 

Suriye’de yaşananlara 
değinerek, 10 bin kilometre 
uzaktan koalisyon güçleriyle 
Suriye’de yer alanların bir 
şeyi ihmal ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “O 
da nedir? Bizim defaatle söy-
lediğimiz PYD, YPG, DEAŞ, 
bunlar birer terör örgütüdür. 
Ne yazık ki Batı, PKK’ya 
terör örgütü diyor ama onun 
yan kolları olan PYD, YPG’yi 

terör örgütü olarak kabul 
etmiyor. Bütün belgeleriyle 
kendilerine verdiğimiz halde 
kabul etmiyor. Biz mücade-
lemizi bunlarla sürdürüyo-
ruz. Peki bunlar ne diyor? 
Batı ve Amerika, hep birlikte 
söyledikleri şu, ‘Siz Kürtleri 
öldürüyorsunuz.’ Kürtler 
bizim kardeşimizdir. Bizim 
bu mücadelemiz Kürtlerle 
değil, bu mücadelemiz terör 
örgütleriyledir. PYD, YPG, 

DEAŞ, bunların hepsi birer 
terör örgütüdür. Bütün bel-
geler, her şey elimizde.” diye 
konuştu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Suriye’yi bölmek, parçalamak 
için değil, orada yaşayanların 
hepsinin hukukunu koru-
mak için orada yer aldıkları-
nı anlatarak, “Ama şu anda 
koalisyon güçlerinin böyle bir 
derdi yok. Diğerlerinin böyle 
bir derdi yok ama bizim böyle 
bir derdimiz var. Çünkü biz 
sürekli oralardan tehdit alıyo-
ruz.” dedi. 

Teröristlerin havan top-
ları atışlarıyla bir yaşındaki 
Suriyeli çocuğun öldüğünü 
hatırlatan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bunun yanında yine 10’a 

“Bölgesel iş birliği 
kanallarını ne kadar 
çeşitlendirir ve etkin 
şekilde işletirsek ortak 
hedeflerimize o derece 
hızla ulaşırız.”



Kasım ___ Türkiye Bülteni ___ 47

yakın insanımız öldü. Bun-
dan önce yüzlercesi öldü-
rüldü. Biz bunu ne zamana 
kadar bekleyeceğiz? Bekleye-
meyiz. Biz Türkiye olarak 911 
kilometre sınırımız olan ve 
Suriye rejiminin dahi kabul 
etmediği PYD, YPG’ye karşı 
attığımız bu adımı, asla dur-
durmayacağız. Kim ne derse 
desin durdurmayacağız. Bize 
sağdan, soldan şu anda teh-
ditler geliyor. ‘Bu gidişi dur-
durun.’ diye. Sayın Trump’a 
da söyledim, diğerlerine de 
söyledim. ‘Bunu durduracak-
sınız, durdurun.’ dedik size 

ama durdurmadınız. Şimdi 
biz kendi göbeğimizi ken-
dimiz kesiyoruz. Artık geri 
adım atmayacağız.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buradaki teröristlerin tama-
mı, Trump’ın ifade ettiği 32 
kilometrelik sınırdan daha 
güneye gidene kadar bu 
mücadeleyi sürdüreceklerini 
vurguladı. 

“Bu bölgeyi terk edecek-
ler.” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Çünkü biz bu 
bölgeyi güvenli bölge olarak 
ilan ettik. Kim için? Ülkemiz-
de yaşayan 4 milyona yakın 

mülteci için. Şu anda bu 
mültecilerin içinde Kürt var 
mı? Var. Arap var mı? Var. Biz 
bunların hukukunu, hakkını 
koruyoruz. Peki soruyorum. 
Acaba bu ülkelerin dünyada 
hangisi Suriye’den ne kadar 
insanı kabul edip de onla-
ra bakıyor? Bakan biziz. En 
ufak bir destek vermiyorlar 
ama konuşmaya gelince ko-
nuşuyorlar. Öyleyse başımı-
zın çaresine bakma zamanı 
gelmiştir, geçiyor ve bu ka-
rarlı duruşumuzu da devam 
ettireceğiz.” diye konuştu.
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“Emperyalistlerin Bizi Şii-Sünni, 
Siyah-Beyaz, Türk-Kürt,  
Arap-Farisi Diye Bölmesine 
Müsaade Etmeyeceğiz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan, 
Diyanet İşleri Başkanlığınca 
düzenlenen “Afrika: Çıkarsız 
Dayanışma, İyilikte Yardım-
laşma” konulu 3. Afrika Ülke-
leri Müslüman Dini Liderler 
Zirvesi’nin açılışında katılım-
cılara hitap etti. 

Toplantı 
kapsamın-
da 3 gün 
boyunca 
birbirin-
den önem-
li baş-
lıklarda 
kapsamlı 
istişareler 
yapılaca-
ğına işaret 
eden 
Cumhur-
başkanı 
Erdoğan, 
dış poli-
tikadan 
eğitime, 
terörden 
Afrika’da-
ki Müslü-
manlara 
yönelik 
tehditlere 
kadar bir-
çok hassas 
konunun tartışılacağını dile 
getirdi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şunları kaydetti:

“Alacağınız kararlarla Afri-
ka ile beraber tüm dünyanın 
barış ve huzuruna katkılarda 
bulunacaksınız. Bölgesel 
gelişmeler bağlamında kri-
tik bir döneme tekabül eden 
zirvenin, aramızdaki daya-
nışmayı güçlendireceğine, 
İslam aleminin sıkıntılarına 
çözüm yolları üreteceğine 
inanıyorum. Bu tarz zirveler, 
birbirimizi daha iyi tanı-
ma imkanı vermenin yanı 
sıra meselelerimizi özgür-
ce konuştuğumuz önemli 

zeminlerdir. Bilhassa bizim 
gibi ülkeyi yönetme mesu-
liyetini taşıyan siyasetçiler 
için bu toplantılar ufuk açıcı, 
yol göstericidir. Sizlerden 
gönlünüzden geçtiği şekilde, 
tüm samimiyetinizle tenkit, 
teklif ve görüşlerinizi bizimle 
paylaşmanızı istirham edi-

yorum. Şimdiden her biri-
nize zirvemize yapacağınız 

katkılar için teşekkürlerimi 
sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
2005 yılını Türkiye’de “Af-
rika yılı” ilan ederek, ilişki-
leri yepyeni bir anlayışla ele 
aldıklarını belirterek, ”Allah’a 
hamdolsun çabalarımız neti-
cesinde Türkiye-Afrika ilişki-

lerini 15 yıl 
önce hayal 
dahi edi-
lemeyecek 
bir seviyeye 
getirdik. 
Afrika ül-
kelerindeki 
temsilcilik-
lerimizin 
sayısının, 
kapasitesi-
nin ve im-
kanlarının 
artırılma-
sına gayret 
gösteriyo-
ruz.” diye 
konuştu.

Kıtada, 
göreve 
geldiklerin-
de 12 olan 
büyükelçilik 
sayını 42’ye 
çıkardıkla-
rını aktaran 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“Dünyadaki en büyük 
diplomatik temsilciliğimizi 
Somali’de açtık. Uluslararası 
kamuoyunun milyonlarca 
insanın dramına gözlerini ka-
pattığı 2011 yılında eşimle be-
raber Somali’yi ziyaret eden 
ilk lider oldum. Afrika ülkele-
rinin Türkiye’deki diplomatik 
misyonlarının sayısını da 
artırdık. 2008’de sadece 10 
büyükelçilik varken, bugün 
Afrika 36 büyükelçilikle ülke-
mizde temsil ediliyor. Ardın-
dan ilki İstanbul’da, ikincisi 
Ekvator Ginesi’nin başkenti 

“Dünyadaki en 
büyük diplomatik 
temsilciliğimizi Somali’de 
açtık. Uluslararası 
kamuoyunun milyonlarca 
insanın dramına gözlerini 
kapattığı 2011 yılında 
eşimle beraber Somali’yi 
ziyaret eden ilk lider 
oldum.”
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Malabo’da olmak üzere iki 
Türkiye-Afrika Ortaklık Zir-
vesi gerçekleştirdik. İnşallah 
bu zirvenin üçüncüsünü 
2020 senesinde ülkemizde 
yapacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TİKA, Yunus Emre Enstitü-
sü, Maarif Vakfı, Anadolu 
Ajansı, Türk Hava Yolları, 
Kızılay gibi kurumlarımızla 
varlığımızı daha da yay-
gınlaştırdık.” diyerek, 22 
program ofisi ile TİKA’nın 
tüm kıta genelinde Türk tipi 
kalkınma modelinin sancak-
tarlığını yaptığını, Türk Hava 
Yolları’nın ise İstanbul’dan, 
38 Afrika ülkesindeki 58 
noktaya uçuş düzenlediğini, 
bugün yüz binlerce Afrikalı-
nın gerek kutsal topraklara, 
gerekse diğer ülkelere ziya-
retlerini İstanbul üzerinden 
gerçekleştirdiğini vurguladı.

Yıllarca Kıtanın kaynakla-
rını sömürenlerin, Afrikalı 
mazlumların kanı, canı, 
elması ve petrolü üzerinden 
kendilerini ikbal devşiren-
lerin Türkiye’nin eşitlik ve 
karşılıklı saygı temelinde 
yürüttüğü işbirliğini hazme-
demediklerini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

“İstiyorlar ki Afrika halkları 
kendilerine bağımlı olmaya 
devam etsin. İstiyorlar ki Af-
rika’nın doğal kaynakları Kı-
tayı değil batılı şirketleri, ba-
tılı devletleri zenginleştirsin. 
İstiyorlar ki Afrikalı çocuklar, 
daha ana kucağındaki bebek-
ler açlık, fakirlik ve yoksullu-
ğun kurbanı olsun. Afrika’nın 
ayağa kalkmasını, muazzam 
potansiyelini hayata geçir-
mesini, Kıtanın tamamında 
barışın hakim olmasını arzu 

etmiyorlar. Kendilerine, 
kendi vatandaşlarına hak 
gördüklerini, Afrika ve diğer 
coğrafyalar için lüks görü-
yorlar. Özgürlüğü size ve bize 
çok görüyorlar. 

Demokrasiyi size ve bize 
çok görüyorlar. Refah, huzur, 
ekonomik kalkınmayı size ve 
bize çok görüyorlar. Bunun 
için de etnik ve dini farklılık-
ların kışkırtılmasından dar-
belere, iç savaş tahrikinden 
yaptırımlara kadar ellerinde-
ki her imkanı kullanıyorlar. 

Gündem

“Batı dünyası ve BM, 
Ruanda’da tam üç ay 
boyunca 800 bin insanın 
vahşice öldürülmesini 
sadece seyretmiştir.”
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Kıtanın tarihi biraz da bun-
dan dolayı yıkımların, soykı-
rımların, çatışmanın tarihidir. 
1994 yılında Ruanda soy-
kırımında hangi sömürgeci 
devletin parmağı olduğunu 
herhalde sizler benden iyi 
biliyorsunuz. Batı dünyası 
ve BM, Ruanda’da tam üç 
ay boyunca 800 bin insanın 
vahşice öldürülmesini sadece 
seyretmiştir. Öyle ki Kagera 
Nehri devasa bir kabristana 
dönüşmüş, sadece bir günde 
60 bin insanın cesedi kıyı-
ya vurmuştur. Barış Pınarı 
Harekatı’ndan dolayı bugün 
bize silah ambargosu uygu-
layanlar, o günlerde eli kanlı 
katilleri silah ve mühimmata 
boğmuştur.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sahada devam eden vahşe-
te rağmen batılı devletlerin 
soykırımcılara silah satışını 
durdurmayı akıllarından 
dahi geçirmediğini belirte-
rek, “Aynı şekilde Somali’nin 
senelerce iç savaşla boğuşma-
sının arka planında kimlerin 
menfaati olduğu malumu-
nuzdur. Çok uzun yıllar Kıta-
nın en uzun ülkelerinden biri 
olan Orta Afrika Cumhuriye-
tini karıştıranlar da yine aynı 
odaklardır. Libya’nın istik-
rara kavuşmaması için savaş 
baronlarını destekleyenlerin 
kimler olduğunu da gayet 
iyi biliyoruz. Kıtadaki birçok 
karışıklığın arkasından Batılı 
silah ve petrol şirketleri çıkı-
yor. Bugün bize hak, hukuk 
ve özgürlük dersi verenlerin 
neredeyse tamamının geç-
mişinde ya katliam ya işgal 
ya da sömürgecilikle lekesi 
vardır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
300 yıl önce Dakar’da dün-
yanın en büyük köle pazarını 
kurduklarını, Goree Ada-
sından yüz binlerce insanı 

gemilere istifleyip Ameri-
ka’ya ve Avrupa’ya taşıdık-
larını, Kongo’daki kauçuk 
tarlalarını insanların ölüm 
tarlasına çevirdiklerini, Ceza-
yir’de işledikleri cinayetlerle, 
Namibya’da yaptıkları katli-
amlarla ise insanlık tarihine 
birer utanç lekesi ekledikleri-
ni ifade etti.

“Ancak onlar ne yaparlarsa 
yapsın, İslam güneşinin bal-
çıkla sıvanamayacağına tüm 
kalbimizle iman ediyoruz.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Çünkü bu dinin sahibi 
alemleri Rabb’i olan Allah’tır. 
Tabii bu hakikat bir Müslüman 
olarak bizi görevlerimizden 
azade kılmıyor. Her birimizin 
Kur’an ve sünnet rehberliğinde 
yeryüzünde hakkın, adaletin, 
barış ve huzurun hakim olması 
için mücadele etmesi gereki-
yor. Biz kendimizi düzeltirsek 

bir Müslümana yakışır şekilde 
hayatımızı idame ettirirsek, 
Rabb’imiz de nusretiyle bize 
yardımcı olacaktır.” ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Emper-
yalistlerin bizi Şii-Sünni, 
siyah-beyaz, Türk-Kürt, 
Arap-Farisi diye bölmesine 
müsaade etmeyeceğiz. Biz 
birbirimizi etnik kimliğinden, 
kabilesinden, ırkından dolayı 
değil, sadece ve sadece Allah 
için, Allah’ın rızası için seve-
ceğiz. Müslümanlar olarak 
ümmet bilincini, kardeşlik 
ahlakı ve hukukunu daima 
gözeteceğiz. Aramızda çizilen 
yapay sınırlar bizim ufkumu-
zu belirleyemez. Ufkumuz, 
ülkelerimizden hareketle tüm 
Afrika’yı, Afrika’dan hareket-
le de tüm dünyayı kuşatmalı-
dır.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Sa-
yın Recep Tayyip Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, baş başa 
görüşmelerinin ardından 
Devlet Başkanlığı Rezidan-
sı’nda ortak basın toplantı-
sı düzenledi.

Rusya’da bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, trafik kazasında 
hayatını kaybeden Akkuyu 
Nükleer Santrali inşaatının 
2 Rus çalışanı ile Krasno-
yarsk’ta baraj inşaatında 
hayatını kaybeden 15 Rus 
vatandaşı için başsağlığı 
dileklerini iletti. 

Görüşmelerinde ana 
gündemin Suriye’deki ge-
lişmeler olduğunu, ancak 
ikili ilişkileri de ele alma 
fırsatı bulduklarını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ekonomi alanında Sayın 

Başkanın da az önce ifade 
ettiği gibi milli paralarla ti-
caretin artırılmasına, buna 
yönelik anlaşmayı da bil-
diğiniz gibi kısa süre önce 
imzalamıştık. Bu anlaşma-
nın 100 milyar dolarlık ikili 
ticaret hedefimize ulaşma 
yolunda önemli bir adım 
olduğunu düşünüyoruz.” 
diye konuştu.

Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali ve TürkAkım 

projelerinde iki ülke iş 
birliğinin sürdüğünü, 
S-400’lerle ilgili de belir-
lenen takvim çerçevesinde 
teslimatların yapıldığını 
anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Önümüzdeki 
dönemde de ortak çıkar-
larımız doğrultusunda bu 
gayretli çalışmalar karar-
lılıkla devam edecektir.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
savunma sanayi alanında 
da çok ciddi adımlar attık-
larını ve atmaya da devam 
edeceklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Pu-
tin ile Suriye’de barış, hu-
zur ve istikrarın tesisi için 
gerek ikili düzeyde gerekse 
Astana formatı kapsamında 
çok ciddi çaba harcadıkla-
rını belirten Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ortak çabalar 
neticesinde Soçi muhtırası 

Gündem

“Sayın Putin’le Terörle 
Mücadele, Suriye’nin Toprak 
Bütünlüğü ve Siyasi Birliğinin 
Sağlanması İle Mültecilerin 
Geri Dönüşü Noktasında Tarihi 
Bir Mutabakata İmza Attık”

“Beklentimiz, 
Anayasa Komitesi’nin 
Suriyelilerin meşru 
ve haklı beklentileri 
çerçevesinde gerçek 
ve kapsamlı bir siyasi 
değişiminin önünü 
açmasıdır.”
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dahil pek çok önemli kara-
ra imza attıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 16 Eylül’de yapılan 
Ankara Zirvesi ile Anayasa 
Komitesi’nin kuruluşunu 
ilan ettiklerini hatırlata-
rak, 30 Ekim’de komitenin 
ilk kez toplanacağını vur-
gulayarak, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Beklentimiz, Anayasa 
Komitesi’nin Suriyelilerin 
meşru ve haklı beklentile-
ri çerçevesinde gerçek ve 
kapsamlı bir siyasi deği-
şiminin önünü açmasıdır. 

İdlib Gerginliği Azaltma 
Bölgesi’ndeki durum da 
yaptığımız görüşmelerin 
gündemindeydi. Gelinen 
aşamada İdlib’de nispi bir 
sükunetin tesis edildiği-
ni, saldırılarda bir azalma 
yaşandığını görmek mem-
nuniyet vericidir. Bundan 
sonraki süreçte ana ga-
yemiz, istikrar ortamını 
güçlendirmek ve kalıcı 
hale getirmektir. Türkiye 
olarak gerek Rus dostları-
mızın endişelerinin gi-
derilmesi gerekse sahada 
sükunetin muhafazası için 

“Bir dönem terörle 
çatışmalarla anılan 
Suriye toprakları, 
Türkiye’nin çabaları 
neticesinde yıllar sonra 
yeniden huzura ve 
istikrara kavuştu.”
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var gücümüzle çalışmayı 
sürdüreceğiz.

Bugün Sayın Başkan ile 
ağırlıklı olarak Barış Pınarı 
Harekatımız bağlamındaki 
son gelişmeleri ele aldık. 
Sayın Putin’e harekatımız 
hakkında kapsamlı bilgi 
verdim. Daha önce ifade 
ettiğim gibi harekatın ana 
gayesi bölgeden PKK/YPG 
terör örgütünün çıkartıp, 
Suriyeli sığınmacıların geri 
dönüşünü sağlamaktır. Bu 
harekat, aynı zamanda bö-
lücü terör tehdidini orta-
dan kaldırarak, Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün ve 
siyasi birliğini de garanti 
altına almaktadır. Bizim 
hiçbir zaman ülkenin top-
rağında, egemenliğinde 
gözümüz yoktur.”

Türkiye olarak, şimdiye 
kadar sahada hassasiyet-
le adım attıklarına işaret 
eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı harekatları 
ile 4 bin kilometrekarelik 
alanı teröristlerden temiz-
lediklerini söyledi.

Türkiye’nin güvenli hale 
getirdiği bölgeye 365 bin 
Suriyelinin gönüllü olarak 
geri döndüğünü aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bir dönem terörle ça-
tışmalarla anılan Suriye 
toprakları, Türkiye’nin 
çabaları neticesinde yıllar 
sonra yeniden huzura ve 
istikrara kavuştu. Bu mo-
deli Suriye’nin kuzeyinde-
ki diğer yerlere de teşmil 
etmek istiyoruz.” dedi.

Türkiye’nin 350 bini 
Kürt, 3 milyon 650 bin 
Suriyeliye son 8,5 yıl-
dır kucak açan bir ülke 
olduğunu vurgulayan 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Artık bu kardeşlerimizin 
vatan hasretini dindirecek 
adımları atmamız gere-
kiyor. Barış Pınarı Hare-
katının bir diğer önemli 
nedeni işte bunu temin 
etmektir.” ifadelerini kul-
landı.

Harekatla güvenli hale 
getirilecek alana önce 
bir milyon, akabinde bir 
milyon Suriyelinin daha 
yerleşeceğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buna dair planları muha-
taplarıyla paylaştıklarını 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uluslararası toplumun 
da katkı ve desteğiyle bu 
önemli planı hayata geçi-
receklerini belirterek, “Bu 
süreçte, Rus dostlarımızla 
beraber çalışacak, gönüllü 
geri dönüşleri kolaylaştıra-

cak projelere imza ataca-
ğız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasını şöyle sürdür-
dü:

“Sayın Putin’le terör-
le mücadele, Suriye’nin 
toprak bütünlüğü ve siyasi 
birliğinin sağlanması ile 
mültecilerin geri dönüşü 

noktasında tarihi bir mu-
tabakata imza attık. Bu 
muhtıraya göre, Türkiye 
ve Rusya Suriye toprakla-
rında ayrılıkçı hiçbir gün-
deme izin vermeyecektir. 
23 Ekim öğlen 12.00’den 
itibaren 150 saat içinde 
YPG’li teröristler ve si-
lahları, 30 kilometrenin 
dışına çıkarılacak. Ör-
gütün tahkimat ve mev-
zileri imha edilecektir. 
150 saatin sonunda Barış 
Pınarı Harekatı alanı sı-
nırlarının batısı ve doğu-
sunda, 10 kilometre derin-
likte Türk-Rus devriyeleri 
başlayacaktır. Tel Rıfat ve 
Münbiç’teki tüm YPG’li 
teröristler, silahlarıyla 
beraber bu bölgenin dışı-
na çıkarılacaktır. Terörist 
sızmalara karşı her iki ülke 
gereken önlemleri alacak. 
Muhtıranın gözetimi ve 
koordinasyonu için ortak 
bir mekanizma kurulacak-
tır. Bugüne kadar olduğu 
gibi Türkiye ve Rusya 
Suriye krizinin siyasi çözü-
me kavuşturulması için 
çabalarını sürdürecektir. 
Değerli dostum Putin ile 
varmış olduğumuz bu 
mutabakatın Suriye’nin 
kalıcı istikrarı ve terörden 
arındırılması yolunda yeni 
bir dönemi başlatacağına 
inanıyorum.”

Muhtıranın hayırlara 
vesile olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Suriye’nin komşusu ve 
Suriye halkının dostları 
olarak, bu ülkede barış, 
güvenlik ve istikrarın 
yeniden hakim olması için 
tüm gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Gündem

“23 Ekim öğlen 
12.00’den itibaren 
150 saat içinde YPG’li 
teröristler ve silahları, 
30 kilometrenin dışına 
çıkarılacak. Örgütün 
tahkimat ve mevzileri 
imha edilecektir.”
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Gündem

Başkomutan Harekat 
Emrini Verdi
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 9 Ekim 
Çarşamba günü saat 16:00’da 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Suriye Milli Ordusu’yla birlik-
te Suriye’nin kuzeyinde PKK/
YPG ve DEAŞ terör örgütlerine 
karşı Barış Pınarı Harekatı’nı 
başlattığını bildirdi.

Cumhurbaşkanımız, Twitter 
hesabından Barış Pınarı Hare-
katı’na ilişkin yaptığı paylaşı-
mında şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’miz 
Suriye Milli Ordusu’yla birlik-
te Suriye’nin kuzeyinde PKK/
YPG ve DEAŞ terör örgütlerine 
karşı #BarışPınarıHarekatı’nı 
başlatmıştır. Amacımız güney 
sınırımızda oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu yok 
etmek ve bölgeye barış ve hu-
zuru getirmektir. Barış Pınarı 

Harekatı ile ülkemize yönelik 
terör tehdidini bertaraf edece-
ğiz. Oluşturacağımız güvenli 
bölge sayesinde Suriyeli sığın-
macıların ülkelerine dönme-
lerini sağlayacağız. Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü koruya-
cak, tüm bölge halkını terörün 
pençesinden kurtaracağız. Ba-
rış Pınarı Harekatı’nda görev 
alan kahraman Mehmetçikle-
rimizin her birini alınlarından 
öpüyor, kendilerine ve bu 
harekatta Türkiye ile birlikte 
olan tüm yerel destek unsur-
larına muvaffakiyetler diliyo-
rum. Allah yar ve yardımcımız 
olsun.”

Harekat emrini veren Cum-
hurbaşkanımız, Başkomutan 
sıfatıyla “Barış Pınarı Harekatı 
Koordinasyon Toplantısı”na 
başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si’ndeki toplantıya, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop, 
Adalet Bakanı Abdülhamit 
Gül, Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, Milli Savun-
ma Bakanı Hulusi Akar, TBMM 
AK Parti Grup Başkanı Naci 
Bostancı, TBMM Milli Savun-
ma Komisyonu Başkanı İsmet 
Yılmaz, Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler, MİT 
Başkanı Hakan Fidan, AK Parti 
Genel Başkanvekili Numan 
Kurtulmuş, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcıları Hayati 
Yazıcı, Mahir Ünal, AK Parti 
Sözcüsü Ömer Çelik, İleti-
şim Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın katıldı.
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Gündem

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin sınır güvenliğini tesis 
etmek, oluşturulmak istenen terör koridorunu yok etmek, 
ülkemizdeki sığınmacıların yurtlarına gönüllü şekilde dö-
nüşlerini sağlamak amacıyla yürütülürken, yurtdışında ve 
yurtiçinde vatandaşlarımız büyük bir kenetlenme ve daya-
nışma örneği sergiledi. 

Avustralya’da Diyanet İşleri 
Başkanlığı (DİB) bünyesinde 

faaliyet gösteren camilerin yanı 
sıra Türklere ait diğer camilerde 

Barış Pınarı Harekatı’nın 
zaferle sonuçlanması için Fetih 

Suresi okundu, dua edildi. 
Melbourne’daki Keysborough 

Camisi’ndeki programa katılan 
çok sayıda vatandaş harekattaki 

Mehmetçikler için dua etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 
Üzülmez Müessese Müdürlüğüne 
bağlı maden ocağında çalışan 
işçiler, Türkiye’nin güney sınırında 
oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzuru getirmek amacıyla 
başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na 
destek verdi. Madenciler, Barış Pınarı 
Harekatı’nın başarıya ulaşması için 
Mehmetçik’e dua etti.
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A Milli Futbol Takımı, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör 
koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan 
Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçik’e destek verdi. 2020 Avrupa 
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile yapacağı H 
Grubu maçlarının hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Riva’da Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki antrenmanı öncesinde saha 
içinde bir araya gelerek “Barış Pınarı Harekatı’nda Ordumuzun Yanındayız” 
yazılı pankartı açtı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) pilot ve 
kabin görevlileri, Türkiye’nin güney 

sınırında oluşturulmaya çalışılan 
terör koridorunu yok etmek, bölgeye 

barış ve huzur getirmek amacıyla 
başlatılan Barış Pınarı Harekatı destek 

amacıyla sosyal medyada başlatılan 
“Mehmetçiğe selam gönder” 

kampanyasına katıldı.
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Gündem

Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 
Kırgız Türkleri, Türkiye’nin güney 
sınırında oluşturulmaya çalışılan 
terör koridorunu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzuru getirmek amacıyla 
başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na 
destek verdi. Türk bayraklarıyla 
köy meydanında toplanan Kırgızlar, 
“Kahrolsun PKK”, “Vatan Sana 
Canım Feda” sloganları attı.

Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 
birçok noktada toplanan halk, Fırat 
nehrinin doğusunda Türk Silahlı Kuv-
vetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı 
Harekatı’na destek verdi. İdlib’in Bin-
niş ilçesinde toplanan Suriyeliler, Barış 
Pınarı Harekatı’na destek gösterisi 
düzenledi.
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Kahramanmaraşlı bir grup 
vatandaş, Şanlıurfa’nın Akçakale 
ilçesine gelerek Barış Pınarı 
Harekatı’na destek verdi. Türk 
bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla 
ilçeye gelen bazı vatandaşlar 
konvoy oluşturdu.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında 
Tel Abyad ilçe merkezinin 

tamamının YPG/PKK’lı teröristlerden 
temizlenmesinin ardından Suriye 

Milli Ordusu (SMO) askerleri 
tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki 
gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Uşak’ta Kredi ve Yurtlar Kurumunda 
(KYK) kalan öğrenciler, Türkiye’nin 
güney sınırında oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu yok etmek, 
bölgeye barış ve huzuru getirmek 
amacıyla başlatılan Barış Pınarı Ha-
rekatı’na destek amacıyla yurtlardaki 
odaların ışıklarıyla “Barış Pınarı” 
yazısı oluşturdu.
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Gündem

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel 
Abyad ilçe merkezinin tamamının 

YPG/PKK’lı teröristlerden 
temizlenmesinin ardından Suriye 

Milli Ordusu (SMO) askerleri 
tarafından ilçenin Türkiye 

sınırındaki gümrük kapısına SMO 
bayrağı çekildi. Sınırın Türkiye 
tarafından ise bazı vatandaşlar 

ellerindeki Türk bayraklarını 
sallayıp, SMO askerlerinin sevincine 

karşılık verdi.

Fırat’ın doğusunda başarıyla de-
vam eden Barış Pınarı Harekatı 
kapsamında kontrolü sağlanan 

Tel Abyad’daki Suriyelilere Türk 
Kızılay tarafından yardım mal-

zemeleri dağıtıldığı bildirildi.

Washington’daki Türk toplumu üye-
leri, Beyaz Saray önünde Barış Pınarı 
Harekatı’na destek amacıyla gösteri 
düzenledi.
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Adana’nın Kozan ilçesinde 
öğrenciler, ay yıldızlı 
koreografi oluşturup, İstiklal 
Marşı okuyarak Barış Pınarı 
Harekatı’na destek verdi.

Bursa’da yaklaşık 400 yıllık tarihi olan 
Karabaş-i Veli Tekkesi’ndeki semazenler, 

Barış Pınarı Harekatı’na katılan 
Mehmetçik’e asker selamı vererek destek 

verdi. Mevlevi Üstadı Mustafa Özbağ’ın 
yönettiği semada, çok sayıda semazen 

kırmızı beyaz tennureleriyle sahne aldı. 
Programda harekatına katılan askerler 

için dualar okundu.
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Gündem

Çin’de düzenlenen Dünya Askeri 
Olimpiyat Oyunları’nda serbest 

stil 125 kiloda mücadele eden milli 
güreşçi Taha Akgül altın madalya, 

serbest stilde Fatih Yaşarlı, Selahat-
tin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş 

da bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik 
Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda 
halka aletinde altın madalya 
kazanarak cimnastikte büyükler 
kategorisinde dünya şampiyonluğuna 
ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Mardin Deyrülzaferan Manastırı’nda 
düzenlenen ayinde Türkiye’deki 

azınlık cemaatlerinin temsilcileri, 
Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan 

askerlerin selameti ve Suriyelilerin 
vatanlarına kavuşabilmesi için dua 
etti, destek mesajları okudu. Ayini 
yöneten Metropolit Saliba Özmen, 

dua etti.
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Milli tekvandocu Meryem İyin 
Sırbistan’da düzenlenen uluslararası 
turnuvada altın madalya kazandı. 
İyin finalde Sırbistanlı rakibini 21-
7’lik skorla yenerek şampiyon oldu.

Dünya dalış rekortmeni milli 
sporcu Şahika Ercümen, Mersin’in 
Aydıncık ilçesindeki Gilindire 
Mağarası’nda gerçekleştirdiği 
denemede, paletsiz kategoride 
tek nefeste 100 metreye dalarak 
kadınlar dünya rekorunu kırdı.

Dünya Askeri Oyunları’nda milli 
güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen 

stil 130 kiloda altın madalyanın 
sahibi oldu.
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Gündem

“Mehmetçik; Fırat’ın 
Doğusunda da Suriyeli 
Kardeşlerinin Yanında”
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Milli Savunma 
Bakanlığından 
yapılan açıklamada, 
Akar’ın Barış Pınarı 
Harekatı’na ilişkin 
değerlendirmelerine 
yer verildi.

“Amacımız Fırat’ın 
doğusunda DEAŞ 
ve PKK/KCK/PYD-
YPG’nin varlığını 
sonlandırmak, 
hudutlarımızın 
ve halkımızın 
güvenliğini 
sağlamak, bir 
barış koridoru 
tesis ederek, 
ülkemizdeki Suriyeli 
kardeşlerimizin 
de bir an önce 
kendi topraklarına, 
evlerine dönüşlerini 
gerçekleştirmektir.” 
ifadesini kullanan 
Akar, “Sadece 
ülkemizin ve 
milletimizin güvenliğine 
değil, aynı zamanda bölgede 
yaşayan Kürtler, Araplar, 
Asuriler, Hristiyanlar ve 
Yezidiler gibi diğer dini 
ve etnik grupların da 
güvenliğine çok büyük 
önem atfediyoruz.” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Hedeflerinde sadece, 
adı değişse de birbirinden 
farkı olmayan ve bölgeyi 
istikrarsızlığa, kaosa 
sürüklemeyi amaç edinen 
DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-
YPG gibi terör örgütlerinin 
bulunduğunu belirten Akar, 
şöyle devam etti:

“Fırat Kalkanı Harekatı 
ile 3 binden fazla radikal 
DEAŞ’lı teröristi etkisiz 
hale getiren, kahraman 
Türk Silahlı Kuvvetleri, 
Fırat Kalkanı Harekatı’nda 
sahada DEAŞ terör örgütü 

ile göğüs göğüse mücadele 
eden tek koalisyon ve 
NATO ülkesi ordusudur. 
DEAŞ’ın kutsiyet atfettiği 
Dabık bölgesini kontrol 
altına aldığımızda örgüte 
en büyük askeri ve ideolojik 
darbe vuruldu. PKK/KCK/
PYD-YPG Kürtlerin, DEAŞ da 
Müslümanların temsilcisi 
değildir ve olamaz da. 
Zeytin Dalı Harekatı’yla 
bölge halkını PKK/KCK/
PYD-YPG’nin zulmünden 
kurtaran kahraman ve 
fedakar Mehmetçik; Fırat’ın 
doğusunda da Suriyeli 
kardeşlerinin yanında, terör 
örgütlerinin karşısında 
olacaktır.”

“Terör koridoru 
oluşturulmasına da izin 
vermeyeceğiz”

Tüm komşuların toprak 
bütünlüğüne saygılı 
olduklarını vurgulayan 

Akar, açıklamasında şunları 
kaydetti:

“911 kilometrelik 
sınırlarımızda bir terör 
koridoru oluşturulmasına 
da izin vermeyeceğiz. 
Burada terör örgütlerinin 
varlığını kabul etmiyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda tüm dünyaya 
ilan ettiği gibi Güvenli 
Bölge, Suriye halkının kendi 
evlerine dönüşü konusunda 
en makul, en mantıklı ve en 
insani yoldur. Bugüne kadar 
olduğu gibi Barış Pınarı 
Harekatı’nda da sivil/masum 
insanlar, tarihi eserler, 
kültürel ve dini yapılar 
ve çevre dokunulmazdır. 
Operasyonların gecikmesi 
pahasına da olsa, bu 
hassasiyetimizden 
vazgeçmeyeceğiz.”
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Gündem

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Kahraman ve Fedakar Evlatları; 
Bir Kahramanlık Destanını 
Daha Şanlı Tarihimize Altın 
Harflerle Yazdırmıştır
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Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katılımıyla Kayseri’de 
düzenlenen toplu açılış 
törenindeki konuşmasında, 
hemşehrileriyle bir araya 
gelmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Küresel ve bölgesel 
düzeyde risk ve tehditlerin 
arttığı hassas bir dönemden 
geçildiğini vurgulayan Akar, 
“Bu hassas dönemde Türk 
Silahlı Kuvvetleri başta 
FETÖ, DEAŞ, PKK/YPG 
gibi terör örgütleri olmak 
üzere vatanımızın, mavi 
semalarımızın ve 82 milyon 
vatandaşımızın huzur ve 
refahına yönelecek her türlü 
tehdit ve tehlikeye karşı 
‘ölürsem şehit, kalırsam 
gazi’ anlayışı içerisinde azim 
ve kararlılıkla mücadelesini 
sürdürmektedir.” diye 
konuştu.

Terörle mücadelenin 
gece-gündüz, yaz-kış, 
dağ-bayır demeden yurt 
içinde ve sınır ötesinde en 
son terörist etkisiz hale 
getirilinceye kadar devam 
edeceğine işaret eden Akar, 
“Ülkemizi terör belasından 
kurtarmakta kararlıyız. 
Terör bitmeden durmak 
yok.” ifadesini kullandı.

Fırat’ın doğusundan 
Türkiye’ye yönelik DEAŞ ve 
PKK/YPG tehdidine dikkati 
çeken Akar, şunları söyledi:

“Bu tehdidin ortadan 
kaldırılması konusundaki 
görüşlerimizi, amaçlarımızı 
ve kararlılığımızı başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
başta olmak üzere bizler, 
kamuoyuyla uzun zamandır 
paylaşıyoruz. Yaklaşık 
70 yıllık NATO üyesi bir 
ülke olarak önceliğimiz, 
müttefiklerimizle birlikte 

hareket ederek bu 
terör tehdidini ortadan 
kaldırmak yönündeydi. Bu 
amaçla uzun görüşmeler 
gerçekleştirdik, ortak 
birtakım çalışmalar 
yaptık ancak maalesef 
birçok konuda anlaşma 
sağlanmasına rağmen 
nihai noktada mutabakat 
sağlanamadı ve Türkiye, 
terörle mücadelede yalnız 
bırakıldı. Bunun üzerine 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatları doğrultusunda 
kendi adımlarımızı attık 
ve Barış Pınarı Harekatı’nı 
başlattık. ‘Gerekirse, ihtiyaç 
olursa kimseye muhtaç 
olmadan bu milletin 
desteği ile kendi göbeğimizi 
kendimiz keseriz’ dedik ve 
kestik.”

“En makul, mantıklı ve 
insani yol”
Barış Pınarı Harekatı’nın 
Türkiye’nin uluslararası 
hukuktan kaynaklanan 
hakları, BMGK’nin 
terörle mücadeleye 
yönelik kararları ile BM 
sözleşmesinin 51’inci 
maddesinde yer alan 
“meşru müdafaa hakkı” 
çerçevesinde yapıldığını 
ve tamamen hukuki 
olduğunu anlatan Akar, 
“Bu harekat ile Fırat’ın 
doğusunda DEAŞ ve PKK/
YPG varlığını sonlandırmayı, 
hudutlarımızın ve 
halkımızın güvenliğini 
sağlamayı, burada bir 
barış koridoru tesis ederek 
Suriyeli kardeşlerimizin de 
kendi evlerine, topraklarına 
dönüşlerini gerçekleştirmeyi 
amaçladık, buna çalışıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
geçen ay BM Genel 
Kurulu’nda tüm dünyaya 
ilan ettiği gibi güvenli 

bölge, Suriye halkının kendi 
evlerine, kendi topraklarına 
dönüşü konusunda en 
makul, en mantıklı ve 
en insani yoldur.” diye 
konuştu.

Türkiye’nin tüm 
komşularının toprak 
bütünlüğüne saygılı 
olduğuna değinen Akar, 
“Ancak sınırlarımızda 
bir terör koridoru 
oluşturulmasına da göz 
yummayız. Burada terör 
örgütlerinin varlığını, asla 
kabul etmiyoruz.” dedi. 

Sadece ülke ve milletin 
güvenliğine değil, aynı 
zamanda bölgede yaşayan 
Kürtler, Araplar, Asuriler, 
Keldaniler, Aramiler, 
Hristiyanlar ve Yezidiler 
gibi diğer her türlü 
dini ve etnik grupların 
güvenliğine de büyük önem 
atfettiklerini dile getiren 
Akar, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Hangi din ve etnik 
gruptan olursa olsun, 
bölgedeki masum ve 
mazlum insanların yanında 
olduk, olmaya devam 
edeceğiz. Bizler yanımızda 
olmalarının mutluluğunu 
yaşıyoruz onlar da bizlerle 
olmanın güven ve huzurunu 
yaşıyorlar. ’Kürtlere 
saldırıldığı ve sivillere zarar 
verildiği’ şeklinde asılsız, 
saçma sapan iddialarla 
dezenformasyon yapılıyor. 
Defalarca söyledik; 
hedefimizde adı değişse de 
birbirinden farkı olmayan ve 
bölgeyi istikrarsızlığa, kaosa 
sürüklemeyi amaç edinen 
PKK/YPG ve DEAŞ gibi 
terör örgütleri ile bunlara 
ait barınak, sığınak, mevzi, 
silah, araç ve gereçler 
bulunmaktadır.”
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Gündem

“Envanterde bu 
tür mühimmat 
bulunmuyor”
Bakan Akar, terör örgütü 
PKK/YPG’nin Kürtlerin, 
DEAŞ’ın da Müslümanların 
ve İslam’ın temsilcisi 
olmadığını ifade ederek, 
“Bunun en açık göstergesi 
sahada Mehmetçiğin 
karşısında duramayan 
alçak, aşağılık teröristlerin 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve 
Gaziantep illerimizde sivil 
halkımızı hedef almasıdır. 
Harekat başladığından 
itibaren bu alçakların 
havan ve roket saldırılarıyla 
aralarında bebek ve 
çocuklar da olmak üzere 
20 vatandaşımız şehit 
olmuş, 181 vatandaşımız 
da yaralanmıştır.” bilgisini 
verdi.

Görüşmelerinde tüm 
muhataplarına “Sizin 
ülkenizin bir şehrine on 
günde binden fazla havan 
ve roket atılsa, 9 aylık bebek 
dahil birçok vatandaşınız 
şehit olsa ne yapardınız?” 
sorusunu sorduklarını 
aktaran Akar, “Buna cevap 
veremezler, veremiyorlar. 
Çünkü biz haklıyız, bunu 
onlar da biliyor. Fakat 
bunu kabullenmek işlerine 
gelmiyor.” ifadesini 
kullandı.

Teröristlerin masumların 
kanı ve canı üzerinden 
propaganda üretmek için 
saldırılarını sivil halkın 
bulunduğu park, hastane, 
ibadethane gibi yerlerden 
yaptığına dikkati çeken 
Akar, şöyle konuştu:

“Amaçları, Silahlı 

Kuvvetlerimizin bunlara 
karşılık vermesi ve sivil 
kayıpların yaşanmasıydı 
ama biz bu oyunu gördük. 
Dünyanın da bu namertlerin 
gerçek yüzlerini görmesini 
bekliyoruz. Bu alçaklar aynı 
şekilde dünyanın çeşitli 
yerlerinde yaşanmış olaylara 
ait fotoğrafları, harekat 
sırasında olmuş gibi sosyal 
medyada yayınladılar. 
Hatta ‘kimyasal silah 
kullanıldı’ iftirasıyla kara 
propaganda yaptılar ancak 
arkadaşlarımız, burada 
da çok iyi çalışarak bu 
alçakların sahtekarlıklarını 
ortaya çıkardı. Tekrar 
tekrar söylüyorum ki, 
biz uluslararası hukuk ve 
anlaşmalar ile yasaklanan 
hiçbir mühimmatı veya 
kimyasal silahı kullanmadık, 
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kullanmayız. Zaten bu tür 
mühimmat Türk Silahlı 
Kuvvetleri envanterinde 
bulunmamaktadır. Gururla 
ifade ediyorum ki bugüne 
kadar gerçekleştirdiğimiz 
tüm operasyonlarda 
masum insanların zarar 
görmemesi için hiçbir 
ülkenin göstermediği 
hassasiyeti gösterdik.”

“Terörden 
muzdarip bölge 
halkı da hasretle 
Mehmetçiği 
bekliyor”
Milli Savunma Bakanı 

Akar, yedi iklim üç 
kıtada at koşturan 
ve buralara barışı, 
huzuru, istikrarı 
ve adaleti götüren 
atalarından ilham alan 
Mehmetçiğin, Barış 
Pınarı Harekatı’nı da aynı 
hassasiyetle icra ettiğinin 
altını çizerek, “Binlerce yıllık 
şanlı tarihimizden süzülüp 
gelen milli, manevi ve 
mesleki değerlerimiz, yani 
kültürümüz ve inancımız 
gereği sivil, masum insanlar, 
tarihi eserler, kültürel 
ve dini yapılar ile çevre, 
bizim için dokunulmazdır. 
Operasyonlardan sonra 
Cerablus, El-Bab ve Afrin’in 
hali bunun en güzel 
kanıtıdır.” dedi. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatlarında bölge halkını 
zalim, cani terör örgütlerinin 
zulmünden kurtaran 
kahraman ve fedakar 
Mehmetçik’in, Fırat’ın 
doğusunda da Suriyeli 
kardeşlerinin yanında, terör 
örgütlerinin karşısında 
olduğunu dile getiren Akar, 
şunları kaydetti:

“Mehmetçik, milli, manevi 
ve mesleki değerlerimizle 

bölge halkının gönüllerini 
fethediyor. Terör belasından 
muzdarip bölge halkı 
da hasretle Mehmetçiği 
bekliyor. Şu anda harekata 
5 gün ara verdik. Bu süre 
zarfında teröristler güvenli 
bölgeden çıkarılacak, 
ağır silahları toplanacak 

ve tahkimatlar, mevziler 
tahrip edilecek. Şayet 
bunlar gerçekleşmezse 
harekat kaldığı yerden 
devam edecek. Bu konuda 
birliklerimizin hazırlıkları 
tamdır. Moral motivasyon 
yüksektir. Emredildiğinde, 
Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla her istikamete 
harekata hazırız. Mehmetçik, 
dün olduğu gibi bugün de 
mazlum ve mağdurların 
umudu; zalimlerin, 
alçakların korkusu olmaya 
devam edecektir.

‘Ölürsem şehit, kalırsam 
gazi’ anlayışı ile çıktığımız 
bu yolda 82 milyon 
vatandaşımızın desteğine, 
güvenine ve duasına layık 
olmaya çalışıyoruz. Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin 
kahraman ve fedakar 
evlatları; bir kahramanlık 
destanını daha şanlı 
tarihimize altın harflerle 
yazdırmıştır. Bu vesileyle 

harekata katılan silah 
arkadaşlarımı kahramanlık 
ve fedakarlıklarından 
dolayı kutluyor, her birini 
alınlarından öpüyorum. 
Desteği, sevgisi, güveni 
ve duasını bizlerden eksik 
etmeyen asil milletimize, 
sizlere de şükranlarımı 

sunuyorum. Harekat 
sırasında şehadet 
mertebesine ulaşan 
başta kahraman 
ve fedakar silah 
arkadaşlarımız ve 
Suriye Milli Ordusu 
mensupları olmak 
üzere asker-sivil 
tüm şehitlerimize 
Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar 
diliyorum.”

Bugüne kadar 
şehitlerin, gazilerin 
tek damla kanını 

yerde bırakmadıklarını, 
bundan sonra da 
bırakmayacaklarını, onların 
sevdiklerinin gözyaşlarının 
hesabını sorduklarını 
ve sormaya devam 
edeceklerini dile getiren 
Akar, konuşmasını şöyle 
tamamladı:

“Türkiye, zat-ı devletlerinin 
liderliğinde meşru güvenlik 
kaygılarını gidermek için hem 
sahada hem masada gereken 
her türlü adımı atmakta 
kararlıdır. Bunun herkes 
tarafından iyi anlaşılması 
gerekir. Asil milletimizin 
bağrından çıkan TSK; aklın 
ve bilimin ışığında, anayasa 
çerçevesinde ve yasalar 
doğrultusunda, yurt içinde, 
sınır ötesinde her türlü 
tehdit ve tehlikeye karşı 
milletinin emrinde görevinin 
başındadır. Bu tehdit ve 
tehlikeleri bertaraf edip asil 
milletimizi terör belasından 
kurtaracağız.”
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“Müzakerelerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 
Dirayetli Liderliği Sonucunda 
İstediklerimizi Aldık”

Gündem
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Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve ABD 
Başkan Yardımcısı Mike Pence 
arasındaki görüşme ile heyet-
ler arası görüşmenin ardından 
basın mensuplarına açıklama-
larda bulundu.

Güvenli bölge tesisi ko-
nusunda ABD ile bir sonuca 
varılamadığı için Barış Pına-
rı Harekatı’na başlandığını 
hatırlatan Mevlüt Çavuşoğlu, 
“Amacımız, bölgenin terö-
ristlerden temizlenmesiydi. 
Bugünkü müzakerelerde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dirayetli 
liderliği sonucunda istedikle-
rimizi aldık. ABD tarafı, Türki-
ye’nin meşru güvenlik çıkar-
larının korunması bakımından 

güvenli bölgenin önemini ve 
işlevselliğini kabul ediyor. 
Buranın kontrolünün Türk 
Silahlı Kuvvetleri tarafından 
yapılmasında tam mutabakat 
sağlandı. Böylelikle ABD tarafı 
harekatımızın ve hedeflerimi-
zin meşruiyetini kabul etmiş 
oldu.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, bundan sonraki 
süreçte herkesle bu alandaki 
iş birliğinin sürdürüleceğini 
bildirdi.

“Diğer taraftan YPG’nin ağır 
silahlarının toplanması, mev-
zilerinin ve tahkimatlarının 
imha edilmesi hususlarında 
mutabakat sağladık” diyen 
Bakan Çavuşoğlu, “Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün ko-
runmasına ve BM Güvenlik 
Konseyi’nin 2254 sayılı kararı 

temelinde siyasi sürece bağ-
lılığımızı da bugün bir kere 
daha teyit ettik, vurguladık.” 
ifadesini kullandı.

Görüşmede, iki NATO 
müttefiki olarak, iki ülke ara-
sındaki dayanışmanın kayda 
geçirildiğini belirten Mevlüt 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“PKK/YPG’nin 120 saat için-
de güvenli bölgeden çıkması 
için Barış Pınarı Operasyo-
nu’na ara vereceğiz. Durdur-
ma değil, ara vereceğiz. Bu 
bir ateşkes değildir. Ateşkes 
ancak iki meşru taraf arasında 
yapılır. Biz, sadece zaten ope-
rasyonun hedefi olan terörist-
lerin güvenli bölgeden çıkma-
sı için harekata ara veriyoruz. 
Güvenli bölgeden terör unsur-
ları tamamen çıktıktan sonra 
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ancak harekatı durdurabiliriz. 
Ancak terör unsurlarının çık-
masından sonra operasyonu 
durdurmamız söz konusu ola-
caktır. Biz operasyona ara ver-
diğimizde ABD tarafı yaptırım 
girişimlerini durduracaktır ve 
daha sonra biraz önceki şartlar 
gerçekleştikten sonra, yani 120 
saat içinde YPG unsurları çık-
tıktan sonra biz ancak harekatı 
durdurabiliriz. Bu aşamadan 
sonra da şu andaki mevcut 
yaptırımlar kaldırılacaktır.”

Fırat’ın doğusunda DEAŞ 
ile mücadele konusunda eş 
güdüm ve iş birliği içinde 
çalışılacağını da dile getiren 
Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“DEAŞ’a karşı biliyorsunuz 
bugüne kadar Türkiye çok 
kararlı bir mücadele vermiş-
tir ve Suriye’de 3 bin, Irak’la 
beraber toplamda 4 binden 
fazla DEAŞ’lı teröristi Türkiye 
etkisiz hale getirmişti. ABD’li 
muhataplarımıza sürekli ‘bir 
terör örgütüyle mücadelede 
başka bir örgütüne ihtiyaç 
yoktur’ demiştik. Dolayısıyla 
bundan sonra DEAŞ ile müca-
delede iş birliği içinde olma 
konusunda mutabık kaldık. 
Bu sonuca Sayın Cumhur-
başkanımızın dirayetli lider-
liği sayesinde ulaştık. Ayrıca 
dünden beri Amerika’dan 
heyetler vardı. Esasen Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Trump 
ile Bakü’den yaptığı telefon 
görüşmesinde de Sayın Cum-
hurbaşkanımız, ‘heyetleriniz 
gelsin ondan sonra konuşa-
lım’. O zaman Trump sürekli 
‘harekatı durdurun’ diyordu. 
Dünden bu yana heyetler 
burada, tüm arkadaşlarımızla 
Cumhurbaşkanlığındaki arka-
daşlarımızla aynı şekilde Milli 
Savunma Bakanımız ve yine 
Milli Savunma Bakanlığındaki 

arkadaşlarımız, Milli İstihbarat 
Başkanımız ve istihbarattaki 
arkadaşlarımızla bakanlığımız-
daki çalışma arkadaşlarımızla 
beraber bu süreci dünden beri 
yürüttük ve ben tüm arkadaş-
larımıza da huzurlarınızda bu 
iş birliği ve gayretleri için çok 
teşekkür ediyorum.”

Münbiç dahil bazı bölgeler-
de rejim askerlerinin bulun-
duğunu, Fırat’ın doğusunda 
Türkiye sınırına yakın bölge-
lerde de rejim güçlerinin ol-
duğunu bildiklerini ifade eden 
Çavuşoğlu, “Dünden itibaren 
Ayn el-Arap - Kobani bölge-
sine de yine rejim ve Rusya 
unsurları girdi. Dolayısıyla 
Münbiç ve bazı diğer bölgeleri 
de zaten kimlerle görüşeceğiz? 
Rusya’yla.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
dün akşam Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin ile tele-
fonda görüştüğünü anımsatan 
Mevlüt Çavuşoğlu, Putin’in de 
Türkiye’nin Suriye’de gelecek-
te atacağı adımları görüşmek 
üzere Erdoğan’ı Soçi’ye davet 
ettiğini söyledi.

Soçi’de gerçekleşecek gö-
rüşmede bu konuların Rusya 
ile ele alınacağını söyleyen 
Çavuşoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bizim amacımız nedir? 
Sizin de söylediğiniz gibi 20 
mil yani 32 kilometre derinlik-
te ve de Fırat’ın doğusundan 
Irak sınırına kadar yani 444 
kilometrelik bir uzunlukta 
hiçbir teröristin kalmaması 
ve tüm bu bölgenin güvenli 
bölge olarak tesis edilmesi. 
Bu bizim güvenliğimiz açı-
sından da önemli, bildiğiniz 
gibi Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın sürekli vurguladığı ve 
liderlerle görüşmelerinde de 
anlattığı ve projelerimizi de 

artık paylaşıyor, bu bölgelere 
Suriye’de evini terk etmek zo-
runda kalan bizdeki ve Suriye 
içindeki yerinden edilmiş in-
sanlar ve göçmenlerin dönme-
si de söz konusu. Yani bunun 
sadece bir güvenlik boyutu 
yok, güvenlik boyutu önem-
li ama bunun insani boyutu 
var, göçmenlerin dönmesi var 
dolayısıyla 444 kilometre ve 
20 mil 32 kilometrelik bir de-
rinlikte bir güvenli bölge ama 
bunun bir kısmını Amerika’yla 
hallediyoruz, Münbiç ve bazı 
kısımlarını Rusya ile görüşece-
ğiz ve önümüzdeki süreçte bu 
bölgenin tamamının güvenli 
bölge haline gelmesi için han-
gi adım gerekiyorsa bunu da 
atacağız.”

YPG’nin geri çekilmesinin 
silahları bırakacağı anlamı-
na gelip gelmediğine yönelik 
bir soruya Bakan Çavuşoğlu, 
“Burada sadece YPG’lilerin 
çekilmesi değil, YPG’lilerin 
elindeki silahların alınması, 
sadece ellerindeki silahların 
alınması da yeterli değil, tüm 
mevzilerinin yani muharip 
mevzilerin kullanılmaz hale 
getirilmesi ve tahkimatların 
yıkılması dahil hepsi var. Yani 
silahların alınması, tahkimat-
lar ve yine muharip mevzilerin 
kullanılmaz hale getirilmesi 
gibi detaylar da var.” yanıtını 
verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’da 
ABD’ye gerçekleştirmesi bek-
lenen ziyaretin hala geçerli 
olup olmadığına ilişkin bir 
soru üzerine ise Çavuşoğlu, 
“Trump davet etti ve bugün de 
gördük ki davet halen geçerli, 
dünden beri yaptığımız görüş-
melerde de bunu görüyoruz. 
Tabii ki önümüzdeki süreçte 
inşallah bu ortak açıklamanın 

Gündem
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içinde yer alan unsurlar ba-
şarılı bir şekilde uygulanır, 
bizim endişelerimiz giderilir, 
beklentilerimiz de karşılanır, 
adımlar atılır ve tabii ki bu 

ziyaret de o şartlarda gerçek-
leşir.” şeklinde konuştu.

Bir soru üzerine ABD’nin 
başkanlık kararıyla sınırlı 
bir şekilde yaptırım oldu-
ğunu anımsatan Çavuşoğlu, 
“Bunların esasen fiiliyatta 
bir önemi yok, hiçbir bakanı-
mızın Amerika’da mal varlığı 
da yok. Daha önce İçişleri 

Bakanımız ve Adalet Baka-
nımıza yönelik de böyle bir 
yaptırım olmuştu daha sonra 
biz de karşılığını verdik, kal-
dırdık.” dedi.

“Mevcut yaptırımlar da orta-
dan kaldırılacak”
Mevlüt Çavuşoğlu, “Şimdi 
120 saatlik bir ara verme var, 
durma değil, ara verme. Ni-
çin? Bu teröristlerin buradan 
çıkması için ve bunu kim ya-
pacak? ABD yapacak. Bu süreç 
başladığı zaman ABD’nin 
taahhüdü ilave yaptırımlarla 

ilgili herhangi bir çalışma ol-
mayacak. 120 saatlik süreden 
sonra bu teröristler tamamen 
buradan çekilirse, bu şartlar 
yerine geldiği zaman o zaman 

biz harekatı durduracağız. 
Harekatın amacı ne? Buradan 
teröristlerin temizlenmesi, 
dolayısıyla bu gerçekleştiği 
andan itibaren de bu aşama-
ya geldiğimiz zaman da şu 
andaki mevcut yaptırımlar da 
ortadan kaldırılacak.” ifadele-
rini kullandı.
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Türkiye’nin güney 
sınırında oluşturulmaya 
çalışılan terör koridoru-
nu yok etmek, bölgeye 
barış ve huzur getirmek 
amacıyla başlatılan Ba-
rış Pınarı Harekatı aley-
hine sosyal medyada 
terör örgütü YPG/PKK 
destekçileri tarafından 
yürütülen karalama 
girişimlerinde binlerce 
sahte görsel kullanıldı. 
Görsellerin sonradan 
üretildiği, farklı zaman-
larda gerçekleşen olay-
lara ait olduğu, tama-
men iftira ve karalama 
amacı taşıdığı ortaya 
çıkarıldı.

Gündem

YPG/PKK’nın Yalanları Tek Tek 
Deşifre Edildi
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Gündem
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Tam anlamıyla bir satrancın 
oynandığı Suriye’de, Türkiye 
hem sahada hem de masada ka-
zandı. Oynanan oyunları Tür-
kiye’nin nasıl bozduğunu ve 
yeni yol haritasını AK Parti Dış 
ilişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz 
değerlendirdi. Yılmaz, “Satrancı 
iyi oynadık. Bugün Ortadoğu’da 
oynanan oyunlara baktığınız za-
man şah mat yaptık diyebiliriz; 
ama oyun daha bitmedi” dedi. 

“Türkiye Güçlü Liderle 
Oyunları Bozdu”
Uluslararası  i l işkilerin tam 
bir satranç olduğunu belirten 

Cevdet Yılmaz, “Her ülke bir 
kaç hamle sonrasını düşünerek 
şimdiden pozisyon alıyor, hare-
ket ediyor. Ne kadar daha fazla 
ötesini düşünürseniz o kadar da 
önemli hamleler yapma imkânı-
nız oluyor tıpkı satrançtaki gibi. 
Burada da ustalık ve tecrübe kri-
tik faktörler” dedi. Türkiye’nin 
bu anlamda şanslı bir konumda 
olduğunu ifade eden Yılmaz, 
“Sayın Cumhurbaşkanımız dün-
yanın en tecrübeli liderlerinden 
biri şu anda. Uzun yıllardır ülke 
yönetiminde ve uluslararası 
ilişkileri yürütüyor. Ve gerçek-
ten şahsi olarak da birçok lideri 

tanıyor, ülkeleri biliyor. Kimin 
hangi amaçla hangi hareketi 
yaptığının farkında” diye konuş-
tu. Büyük risklere sahip bir böl-
gede olmamızın yanısıra Ulusla-
rarası konjonktürün de oldukça 
zorlu olduğuna işaret eden Yıl-
maz şunları söyledi:  

“Türkiye güçlü liderle ve güç-
lü halkla, millet desteği ile tüm 
oyunları bozdu. 3 ciddi operas-
yon gerçekleştirdik Suriye’de. 
En son olarak da Barış Pınarı Ha-
rekâtıyla da bugünlere getirmiş 
olduk durumu. 2 tane de çok 
ciddi mutabakat sağlandı. Ma-
sada bir anlamda başarılar elde 

Dış İlişkiler Başkanlığı

“Türkiye Şah Mat Yaptı” 
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edilmiş oldu, diplomatik başarı 
sağlandı. Bir taraftan askerimiz-
le güvenlik güçlerimizle istihba-
ratımızla tüm gücümüzle saha-
da aktör olarak yer aldık. Diğer 
taraftan da masada çok önemli 
başarılara imza atmış olduk. Bü-
tün bunların sonucunda da Tür-
kiye için uzun vadede çok sıkın-
tılı olabilecek bir süreci tersine 
çevirmiş olduk. Uzun dönemdir 
başka bir takım güçlerin hazır-
lık yaptığı kurguladığı oyunları 
Türkiye olarak bozmuş olduk.”

‘Biz Daha İyi Oynadık’
Yılmaz, bölgede birçok gücün 
hesaplarının, kurguladıkları 
oyunlarının var olduğunu be-
lirterek, “Türkiye bu oyunları 
bozdu. Bu kadar gösterilen tep-
kinin temelinde ben bunu gö-
rüyorum” dedi. Yılmaz şunları 
söyledi: “Satrancı biz onlardan 
daha iyi oynadık Türkiye olarak. 
Karşımızdaki yapıyı, aktörleri, 
güçlerini dikkate aldığımız za-
man son derece başarılı bir ne-
tice aldığımız söyleyebiliriz. Bu 
kadar denge içinde bu sonuçları 
elde etmek kolay değildi. Ama 
akıllıca ve zamanında yapılan, 
bütün unsurları düşünülmüş 
hamlelerle ve kararlı bir duruşla 
bu neticeleri elde etmiş olduk. 
Satrancı iyi oynadık. Bugün Or-
tadoğu’da oynanan oyunlara 
baktığınız zaman şah mat yaptık 
diyebiliriz; ama oyun daha bit-
medi. Oyun devam ediyor, bunu 
görmemiz lazım.”

‘Projelendirme Yapıldı’
Bu harekatla sınırımızdaki te-
rör örgütlerinin temizlenmiş 
olduğuna dikkati çeken Yılmaz, 
“Ülke içi güvenlik açısından 
büyük bir kazanç. Sınır güven-
liğimiz daha büyük bir şekilde 
sağlanmış olacak. İkincisi uzun 
bir zamandır söylediğimiz gü-
venli bölge fikrini hayata geçir-
me noktasında iyi bir imkâna 

kavuşmuş olacağız” dedi. Daha 
önce Fırat Kalkanı ve Zeytin 
Dalı sonrasında 365 bin Suri-
yeli mülteci kardeşimizin gö-
nüllü olarak geri döndüklerini 
belirten Yılmaz, “Oluşturaca-
ğımız güvenli bölge ile birlikte 
daha fazla Suriyeli mültecinin 
ülkelerine geri dönmesini bek-
liyoruz. Gönüllü olması önem-
li dönüşlerin. İnsan onuruna 
yakışır bir şekilde bu sürecin 
yaşanması önemli” diye konuş-
tu. Yılmaz, Türkiye’nin ise, bu 
anlayış içinde, orada nasıl ko-
nut alanları olacak, nerede ne 
yapılacak, projelendirmeye va-
rıncaya kadar, tüm hazırlıkları-
nı yapmış durumda olduğunu 
ifade etti. 

“Batı Elini Taşın Altına 
Koysun”
Mülteciler ve insani koşullarla 
ilgili bu kadar söz edenlerin ar-
tık ellerini taşın altına koymaları 
gerektiğini belirten Yılmaz şun-
ları söyledi: 

“Bir taraftan mültecileri iste-
meyiz diyorlar; ama bir taraftan 
bunu kaynağında çözen bir pro-
je koydu ortaya Türkiye. Bu pro-
jeye destek olmaları gerekiyor. 
Madem insanları düşünüyorsu-
nuz, mülteciler konusunda has-
sasiyetiniz var gelin işte somut 
bir proje var. Teorik bir proje de 
değil, daha önce Fırat Kalkanı 
ve Zeytin Dalı ile uygulanmış ve 
sonuç almış bir projeden bah-
sediyoruz. Bu modeli şimdi bu 
yeni alanlarda da inşallah haya-
ta geçireceğiz. Ama burada mut-
laka uluslararası desteğin artırıl-
ması gerekiyor.”

 
“Temennimiz Mutabakat-
ların Gereği Yapılsın”
Yılmaz, Türkiye’nin diploma-
siyi sonuna kadar kullandığını 
belirterek, “Mutabık kaldığı-
mız ülkelerin verdikleri sözlere 
bağlı kalmalarını bekliyoruz. 

Temennimiz bu mutabakatların 
gereği yapılsın. Geçmişte zaten 
bu anlamda güven zayıflaması 
da yaşandı. Gereği yapılmazsa 
da biz sahada gereğini yaparız 
diyoruz” şeklinde konuştu.

“Bizim Hiçbir Ülkenin Top-
rağında Gözümüz Yok” 
Türkiye’nin amacının istikrarı 
korumak ve güçlendirmek ol-
duğunun altını çizen Yılmaz, 
“Bizim hiç bir ülkenin topra-
ğında gözümüz yok. Suriye’nin 
toprak bütünlüğünü sağlamaya 
çalışıyoruz. Siyasi istikrarını ve 
birliğini korumaya çalışıyoruz” 
dedi. Başka bazı güçlerin ise 
Suriye’yi bölmeye, parçalama-
ya çalıştığını ifade eden Yılmaz, 
“Temel çelişki bu. Birileri istik-
rarsızlaştırmaya geliyor. Bu is-
tikrarsızlıktan rant devşirmeye 
geliyor. Türkiye ise orada istik-
rarı sağlamaya çalışıyor. Terör-
den kurtulmuş ve istikrara ka-
vuşmuş bir Suriye’yi istiyor. Bu 
ortam oluştuğu anda da Türkiye 
oralardan çekilecektir” diye ko-
nuştu. 

“Türkiye Doğru ve İnsani 
Bir Yerde Duruyor”
Türkiye’ye yönelik algı operas-
yonlarına da değinen Yılmaz, 
şöyle devam etti: 

“Türkiye doğru ve insani bir 
yerde duruyor. Ama oyunları 
bozulanlar bu gelişmeler kar-
şısında tepki gösteriyorlar. Asıl 
sivil ölümlerine yol açanlar şe-
hirleri tahrip edenler, yerle bir 
edenler bakıyorsunuz başka 
ülkeler. Ama onlarla ilgili en 
küçük bir ses çıkmıyor. Türkiye 
ise adeta bir kuyumcu hassasi-
yeti ile sivillere zarar vermeden 
teröre dönük bir operasyon ger-
çekleştiriyor. Ama başka algılar 
oluşturulmaya çalışıyor. Kim ne 
yapmaya çalışırsa çalışsın Tür-
kiye hem sahada hem diploma-
side oyunları bozmuş oldu.”
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G enel  B aşkan Yardımc ısı 
Hamza Dağ, İzmir İl Başkan-
lığında düzenlenen 19 Ekim 
Muhtarlar Günü etkinliğine 
katıldı. Etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada Türkiye’nin birçok 
meselesi olduğunu, bu mese-
leleri çözmek için durmaksızın 
çalıştıklarını belirten Dağ “ABD 
ile imzalanan mutabakat, ciddi 
anlamda kazançlı çıktığımızı 
gösteriyor. Mesuliyet alanında 
yapmamız gereken ne varsa 
şimdiye kadar yaptığımız gibi 
bundan sonra da yapacağız.” 
dedi.

Dağ,  kamuoy u araştırma-
larına göre harekâta desteğin 
yüzde 80 olduğu bilgisini ve-
rerek, “Operasyona Türkiye’de 

her kesimden çok büyük des-
tek olduğunu görüyoruz. HDP 
seçmeni dahil  olmak üzere, 
sandığa gidip hangi partiye oy 
verirse versin, bu operasyonun 
ne kadar önemli olduğunun 
farkında olan bütün vatandaş-
larımız destek verdi.” ifadeleri-
ni kullandı.

Şanlı Türk ordusunun, Barış 
Pınarı Harekâtı ile bir başarıya 
daha imza attığını vurgulayan 
Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Burada 30-35 kilometrelik 
bir güvenli bölge kurulması 
gerektiğini tüm dünyaya söyle-
dik. Sınırın diğer tarafında PKK 
flamaları yer alıyor ve o bölge-
den çok sayıda saldırı gerçek-
leşiyordu. Bu ülkemizi tehdit 

eden bir durumdu. ‘4 milyona 
yakın Suriyeli mülteciyi ya alın 
ya da güvenli bölgelere yerleş-
tirelim’ dedik. Herkes şahit, 
Obama’dan bu yana bazen oya-
lama taktiği bazen vurdum-
duymazlıkla karşılaştık. İşin 
doğrusu bu bizim kendi göbe-
ğimizi kendimizin kesmesine 
neden oldu.”

Önemli Kazanım
Afrin, Cerablus ve El Bab’a ya-
pılan operasyonlara herhangi 
bir itirazda bulunmayanların, 
Barış Pınarı Harekâtı için ses-
lerini fazlasıyla duyurma gay-
retinde olduklarını söyleyen 
Dağ “ABD, Avrupa ve Arap Ligi, 
harekata yönelik itiraz tutu-
mu içerisindeler. HDP ise hem 
sahada eylem yapma hem de 
uzun süredir sessiz olmasına 
rağmen TBMM’de açıklamalar 
yapma noktasında tekrar akti-
ve oldu. Bu operasyon bizlere, 
aslında birilerinin net bir şekil-
de bazı odaklarla buluştuğunu 
gösterdi. Fakat bizim bir gerçe-
ğimiz var ki, o da milletimizin 
kahir ekseriyetinin verdiği des-
tektir ve hem bu durum hem 
de ABD ile imzalanan mutaba-
kat, bizim bu süreçte kazanç-
lı çıktığımızı göstermektedir. 
Biz, mesuliyet alanında yap-
mamız gereken ne varsa şim-
diye kadar yaptık ve yapmaya 
da devam edeceğiz. Yanı başı-
mızdaki Suriye’nin toprak bü-
tünlüğüne yönelik herhangi bir 
kastımız bulunmamaktadır.” 
ifadeleriyle konuşmasını nok-
taladı.

AR-GE Başkanlığı

Genel Başkan Yardımcısı Dağ: 
Kazançlı Çıktık!
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AK Parti İnsan Haklarından 
Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Dr. Leyla Şahin Usta, 
Türkiye’nin sınır güvenliğinin 
sağlanması ve bölgenin huzura 
erişmesi için başlatılan Barış Pı-
narı Harekatı’nın insanlık adına 
verilen onurlu bir mücadele ol-
duğunu bil-
dirdi.

“İnsanlığın 
düşmanı PKK/
YPG/PYD eli 
k a n l ı  t e r ö r 
örgütüdür!” 
v u r g u s u n u 
yapan Genel 
Başkan Yar-
dımcısı Usta, 
bebek katili 
teröristlerle 
yıllardır mü-
c adele eden 
te k  ü l ke n i n 
Türkiye oldu-
ğuna dikkati 
çekti.

Türkiye’nin 
u l u s l a r a r a -
sı  hukuktan 
kaynaklanan meşru savunma 
hakkını kullandığının altını çizen 
Usta, “Bizim kimsenin bir karış 
toprağında dahi gözümüz yok-
tur. Operasyon, bölgede yaşanan 
savaşın bitirilmesi için başlatılan 
bir operasyondur. Asıl amacı ise 
terör örgütünün bölgeden temiz-
lenerek, kadınların, çocukların 
katledilmesinin önüne geçmek-
tir.” dedi.

Terör örgütlerinin işgal et-
tiği Suriye’de masum insanla-
rın yıllardır bombalar altında 

yaşadıklarını anımsatan Usta, 
bölgede barışın tesis edilmesi 
için samimi bir şekilde en fazla 
çaba sarf eden ülkenin Türkiye 
olduğunu söyledi.

Terörü destekleyen bazı çev-
relerin, Türkiye aleyhinde kara 
propaganda yürüterek baskı 

oluşturmaya çalıştıklarını dile 
getiren Usta, “Bölgede yıllardır 
süren savaşlar yüzünden bin-
lerce insan hayatını kaybeder-
ken sesini çıkarmayanlar, tek 
bir fotoğraf karesi, tek bir metin 
paylaşmayanlar, bugün o fotoğ-
raf karelerini sanki Türk ordusu 
yapmış gibi yalan ve yanlış ha-
berlerle sosyal medya ve bazı ya-
yın organları üzerinden yayarak 
algı operasyonu yapıyor. Ancak 
biz haklı bir yoldayız, haktan ya-
nayız.” diye konuştu.

Barış Pınarı Harekatı’nın ar-
dından ABD ve Rusya ile varılan 
mutabakatta teröristlerin böl-
geden çekilmeye başlamasına 
ilişkin Usta, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Türkiye; Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinde milletimi-

zin desteği ve 
Mehmetçiğimi-
zin onurlu du-
ruşuyla; Fırat 
Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pı-
narı harekatları 
ile bölgede kirli 
planları  boz-
muştur. Sınır 
güvenliğimiz 
ve bölgenin is-
tikrarı açısın-
dan Suriye’nin 
toprak bütün-
lüğü ve siyasi 
birliği varılan 
mutabakatlar 
ile güvence al-
t ına al ınmış, 
terör fırsatçı-
larına geçit ve-

rilmemiştir. Dünya lideri Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşu sayesinde 
hem sahada hem masada Türki-
ye kazandı. Kazanan ümmet, ka-
zanan mazlumlar oldu.”

Terörle mücadelenin sonuna 
kadar kararlılıkla devam edece-
ğini vurgulayan Usta, “Rabbim 
gece gündüz devletimizin ve 
milletimizin bekası için çarpışan 
tüm Mehmetçiğimizi ve evlatla-
rımızı muhafaza ve muzaffer ey-
lesin.” ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları Başkanlığı

“Kimsenin Bir Karış Toprağında 
Gözümüz Yok”
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Kadın Kolları

Genel Merkez Kadın Kolları, 
Mahalle Başkanları İstişare 
Toplantılarına Başladı

AK Parti Genel Merkez Kadın 
Kolları Başkanı Sayın Lütfiye Selva 
Çam’ın başkanlığında Mahalle 
Başkanları İstişare Toplantıları 
yapılmaya başlanıldı. Tüm 
Türkiye’de gerçekleştirilmesi 
planlanan Mahalle Başkanları 
İstişare Toplantıları, Ankara, 
Konya, Samsun ve Erzurum 
Büyükşehir Belediyeleri’nde 
gerçekleştirilmiştir.

Genel Merkez Kadın Kolları 
MKYK üyeleri, Kadın Kolları İl ve 
İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Kadın Belediye Meclis 
Üyeleri ile Mahalle Komisyonu 
Üyeleri’nin yoğun katılımı ile 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

“Siz olmadan aile olmaz, 
toplum olmaz, AK Parti olmaz” 
diyerek toplantıda mahalle 
başkanlarına hitap eden Genel 
Merkez Kadın Kolları Başkanı 

Sayın Lütfiye Selva Çam, 
şunları söyledi. “Tüm AK Parti 
ailesi, mahalle teşkilatlarımıza 
partimizin kılcal damarları 
payesi ve kıymeti verildiğini bilir. 
Nasıl ki vücudumuzdaki kılcal 
damarlar, bedenimizdeki tüm 
hücrelere oksijenin gitmesini 
sağlıyor, sizler de AK Parti’de, 
en tepede Genel Başkanımız, 
Cumhurbaşkanı’mızdan başlayıp 
AK Parti’ li olmayan kardeşlerimize 
köprü olup, nefesin, oksijenin 
herkese, her yere ulaşmasını 
sağlıyorsunuz” dedi.

Genel Merkez Kadın Kolları 
Başkanı Sayın Lütfiye Selva Çam 
“AK Parti yönetiminin de en küçük 
birimi mahalle teşkilatlarıdır. 
Dolayısıyla tüm AK Parti yönetimi, 
mahalle teşkilatlarımızın, mahalle 
başkanlarımızın üstüne bina 
edilir. Bilhassa da kadın mahalle 

yönetimlerimizin...O yüzden sizler 
hem toplumu hem de AK Parti’yi 
kuran yegâne unsurlarımızsınız. 
Siz olmadan aile olmaz, toplum 
olmaz, AK Parti olmaz. Sizin 
iradeniz sarsılmadıkça, AK Parti 
sarsılmaz, millet sarsılmaz” diye 
konuştu.

Milletine, vatanına ve 
mahallesine hizmetkâr olarak gece 
gündüz demeden çalışan vefakâr 
Kadın Kolları Mahalle Yönetimleri, 
hem toplumun hem de AK 
davanın yegâne unsurlarıdır. Genel 
Merkez Kadın Kolları da istişare 
bağlarını güçlü tutarak sıcak, 
samimi ortamlarda toplantılar 
yapıyor ve çok verimli görüşmeler 
gerçekleştiriyorlar. Mahalle 
Başkanları İstişare toplantılarında 
AK Parti üyelerinden en genç ve 
yaşça en büyük kadınlarımıza 
plaket takdim edildi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 
Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısına Katıldı

AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı 
Sayın Lütfiye Selva Çam’ın 
başkanlığında gerçekleştirilen 
Genişletilmiş İl Başkanları 
toplantısına Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın 
Zehra Zümrüt Selçuk katılım 
sağladı.

AK Parti Genel Merkez’de, 
81 il Kadın Kolu Başkanlarıyla 
gerçekleştirilen Genişletilmiş 

İl Başkanları Toplantısı’nda 
Sayın Zehra Zümrüt Selçuk 
Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın 
projelerini ve faaliyetlerini 
katılımcılarla paylaştı. 
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Gönül Coğrafyamız

Kadim Diyar:

Yemen

Eski Yunanlı ve Romalı 
coğrafyacıların Arabia Felix 
yani “mesut Arabistan” 
dedikleri Yemen, İslâm 
coğrafyacılarına göre Kâbe’nin 
güneyinde ve sağında “yemîn” 
kaldığından bu adı aldığı 
rivayet edilir. Başta Yemen’in 
başkenti Sana olmak üzere 
Aden, Main ve Marib 2500 
yıllık bir geçmişe sahip. Semavi 

dinlerin kutsal kitaplarında 
adı sıkça anılan Yemen, antik 
çağların Sebe ve Himyeri 
krallıklarının merkezi olmuş. 
Yemen’in kadim şehirleri, 
günümüze kadar ulaşan 
özgün mimari dokusuyla bir 
açık hava müzesini andırıyor. 
Yemen’de Erken İslamî 
dönem eserlerinin yanı sıra, 
16.yüzyılda bölgeye gelen 

Osmanlı’nın izlerini de hemen 
her yerde görmek mümkün. Üç 
asır süren Osmanlı hâkimiyeti 
döneminde Sana şehrinde 
büyük imar hareketleri 
yapılmış; zaman içerisinde 
yeni yollar açılıp, yeni 
yerleşim merkezleri kurulmuş; 
kervansaraylar, konaklar, 
camiler, medreseler, kışla ve 
köprüler inşa edilmiş. 
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Bab’ül Yemen
‘Bab’ül Yemen’ yani ‘Yemen 
Kapısı’, Sana’nın eski 
surlarının ana kapısı. Bugünkü 
hali 17. yüzyılda Osmanlılar 
tarafından yaptırılmış. Bu 
kapı bugün, Sana’nın eski 
şehrinin kapıları arasında en 
süslü olanı. Kapının girişinde 
seyyar satıcılarla dolu bir 
meydana karşılıyor. Yerel 
giyimli satıcılar, egzotik 
doğu baharatlar, dokumalar, 
kumaşlar ve tütsüler 
etrafınızı kuşatıyor. Bab’ül 
Yemen bölgesi aynı zamanda 
Sana’daki geleneksel Yemen 
mimarisini de görebileceğiniz 
yer. Burası UNESCO tarafından 
Dünya kültür mirası olarak 
ilan edilmiş. Taş döşemeli, 
labirent gibi yüzlerce sokak 
çeşitli çarşılara, pazarlara 
açılıyor. Kerpiçten yapılmış ve 
dünyanın ilk gökdelenleri ise 
göz alıyor. Osmanlı döneminde 
Türklerin en yoğun yaşadığı 
Bir-ül Azep Mahallesi de 
Bab’ül Yemen’de bulunuyor. 
Osmanlı dönemi eserlerinden 
ve Osmanlı mirasının 
sembolü haline gelen Bekriye 
Camii de yine bu bölgede. 
Yemen Beylerbeyi Hasan 
Paşa tarafından 1597 yılında 
yaptırılmış. Hasan Paşa’nın 

çok sevdiği ve caminin 
inşası sırasında vefat ettiği 
söylenilen emir erinin ismini 
bu camiye verdiği rivayet 
ediliyor. Klasik Osmanlı 
mimarisiyle inşa edilen ilk eser 
olma özelliği taşıyan Bekiriye 
Cami’nin en önemli 
özelliklerinden 
birisi de hiçbir 
sütun olmadan inşa 
edilmesi. Caminin 
yan avlusunda 
19 Türk kabri 
bulunuyor.

El-Ordi Kışlası
Sultan 2. 
Abdülhamit’in 
emri ile Yemen 
Valisi Abdullah 
Paşa tarafından 
1800’lü yılların 
sonlarında yaptırılan 
El-Ordi Kışlası, 
Osmanlı’nın 7. 
kolordu komutanlığı 
Karargâhı olarak 
kullanıldı. Yemenli 
mimar Hacı Ahmed 
Kasaa tarafından 
inşa edilen kışla, 
klasik Yemen taş 
işçiliğinin en güzel 
örneklerinden birisi 
olma özelliği taşıyor. 

Türkçe ‘ordu’ kelimesinden 
gelen El-Ordi, Yemen’de 
kullanılan günlük dilde de 
Arapçalaşmış durumda. 
Yer yer İstanbul’daki 
Selimiye Kışlası’nın mimarı 
özelliklerinin de görülebileceği 
dört tarafı duvarlarla çevrili 
tarihi kışlada, Osmanlı 
dönemine ait top, askeri silah 
ve fotoğrafların sergilendiği 
bir de müze bulunuyor. Tarihi 
kışlanın giriş kapılarında ve 
ana binanın giriş kapısında 
bulunan Osmanlı tuğraları 
dikkat çekiyor. Kışlada 
bulunan Hamidiye mescidinin 
iç mimarisi ise görenlerde 
bir ‘Anadolu camisi’ izlenimi 
bırakıyor. Mescidin önündeki 
üç kabirde ise Osmanlının 
Yemen’deki son paşalarından 
olan Kamil Bek, Hasan 
Tahsin ve Hüseyin Hilmi Paşa 
metfunlar.
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Rasim Özdenören, Erdem 
Bayazıt ve Akif İnan ile birlikte 
Edebiyat dergisini yayınlamaya 
başladı

Edebiyat dergisi, 1969 
Şubatı'ndan Aralık 1984’e 
kadar aylık olarak okuyucuyla 
buluştu

Edebiyat dergisinin çevresinde 
çok sayıda yeni şair ve yazar 
yetişti

Dergi ayrıca Orta Doğu'daki 
edebiyat ve İslamcı düşüncenin 
gelişiminden Türk edebiyat 
çevrelerini de haberdar etti

Pakdil, 1984 yılına kadar Biat, 
Batı Notları, Bir Yazarın Notları, 

Anneler ve Kudüsler, Klas 
Duruş, Edebiyat Kulesi, 
Bağlanma, Sükut Süreti'nin 
de aralarında olduğu 18 kitap 
çıkardı

1997
Kudüs Şairi, 28 Şubat’tan 
itibaren kitaplarını kendi 
yayınevinde yayımladı

"Otel Gören Defterler" başlıklı 
6 kitaptan oluşan deneme 
serileri bu tarihten sonra 
okuyucuyla buluştu

2013-2014
2013’te Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Kültür Sanat Büyük 
Ödülü'ne 2014'te ise Necip 
Fazıl Saygı Ödülü'ne layık 
görüldü 

2015
81 yaşında Kudüs'e giderek, 
Mescid-i Aksa'da cuma namazı 
kıldı ve hayali gerçek oldu

2019
18 Ekim’de Ankara’da tedavi 
gördüğü hastanede 85 
yaşında hayata veda etti

"Yedi Güzel Adam'ın Ağabeyi" 
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Edebiyat Dergisi aracı- lığıyla, Orta 
Doğu'daki edebi dünya ile İslamcı 
düşüncenin gelişiminden okurlarını 
haberdar etti

‘Kudüs şairi’
Nuri Pakdil

"İnsan! 
Seni 
savunuyorum; 
sana karşı!" 

"Yüreğimin yarısı Mekke'dir, 
geri kalanı da Medine'dir. 
Üstünde bir tül gibi Kudüs 
vardır" dizeleriyle Kudüs için 
duyduğu yürek sızısını dile 
getiren Türk edebiyatının 
"Kudüs Şairi" Nuri Pakdil, 
geride birçok eser bıraktı
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Ortaçağın en büyük 
coğrafyacısı ve haritacısı 
Ebu Abdullah Muhammed 
b. Muhammed eş-Şerif el-
İdrîsî 1100 yılında bugün 
İspanya’nın Kuzey Afrika’da 
toprağı olan Sebte’de (Ceuta) 
doğdu. Öğrenimini Kurtuba’da 
(Cordoba) tamamladı. Tabiat 
bilimlerine ve felsefeye 
sempatisi ile tanınan Sicilya 
Norman kralı II. Roger, Nüzhet 
el-Müştak’ın yazarı İdrîsî’yi 
yanına davet etti. II. Roger’in 
(1130-1154) ilk yıllarında 
Sicilya’nın başşehri Palermo’ya 
yerleşen İdrîsî, 1166’da burada 
vefat etti.

Kral II. Roger, İdrîsî’yi bir 
dünya haritası yapmakla 
görevlendirdi. Bu amaçla 

15 yıl süren, uzun bir dünya 
seyahatine çıktı. Asya’yı, 
Bizans dönemi Anadolu’yu ve 
Avrupa’nın birçok şehrini gezdi. 
Dünyanın o zaman bilinen 
kısımlarının çoğuna seyahat 
etti. Gördüklerini not etti, 
müsvedde haritalar hazırladı 
ve böylece meşhur eseri Kitab 
el-Rucerî (Roger’in Kitabı)’nı 
tamamlayarak krala takdim etti. 
İdrîsî’nin Sicilya’da, 1138’den 
1161 yılına kadar devam eden 
uzun süreli ikameti en az dört 
meyve verdi. 1- Gümüş üzerine 
hâkkedilmiş yuvarlak bir 
dünya haritası, 2- 70 seksiyona 
bölünmüş bir dünya haritası, 
3- Kitab Nüzhet el-Müştak 
fi İhtirak el-Afak (Dünyanın 
Aşılmış Ufuklarında Zevkli 

Bir Gezinti), 4- Kitab Üns el-
Mühec ve-Ravd el-Ferec adlı 
kitapları. Yuvarlak gümüş 
harita levha Tabula Rogeriana, 
Roger’ın ölümünden altı yıl 
sonra, 1160 yılında, kral I. 
Wilhelm dönemindeki bir isyan 
sırasında isyancılar tarafından 
parçalanarak bölüşüldü. Bu 
harita daire şeklindeydi. Harita, 
bazı bozukluklara uğramış bile 
olsa birçok yazmada korundu 
ve günümüze ulaştı. Günümüz 
dünya haritasına benzerlik 
bakımından ilk en yakın harita 
olarak kabul edilir. Amerikalı 
medeniyet tarihçisi Will 
Durant¸ İdrîsî’nin haritalarını 
“Antik devir ve Ortaçağ 
haritacılığının benzersiz 
zirvesi” ifadesiyle tavsif ve 
takdir ediyor.

Dünyaca ünlü bilim tarihi 
hocamız Prof. Dr. Fuat Sezgin’in 
İdrîsî ve haritası hakkındaki 
görüşleri şöyledir: “Kartografya 
(haritacılık) tarihinin ikinci 
büyük abidesi, İdrîsî’nin 
yaptığı Dünya haritasıdır. 
İdrîsî haritasının esas kaynağı, 
Halife Memun’un çizdirdiği 
haritadır. Akdeniz’in şekli, 
İdrîsî’nin haritasında daha 
güzeldir; adaların sayısı ve 
şekli daha doğrudur. Asya 
biraz küçültülmüş ve realiteye 
daha yakın bir şekil almıştır. 
Asya’nın gölleri ilk defa ortaya 
çıkmıştır. Dünya’nın enlem ve 
boylamlarını, ilk defa en doğru 
şekilde İslâm âlimlerinin tespit 
ettiklerini bu haritalardan 
öğreniyoruz. İdrîsî’nin 
haritası, Müslümanların 300 
yıl içerisinde ne kadar büyük 
bir tekâmül kaydettiklerini 
göstermektedir.”

Portre

El-İdrîsî
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El-İdrisi'nin dünya haritasının 1456 tarihli nüshası.






