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Işid Türk şoförleri serbest bıraktı

3 Temmuz 2014

MUSUL’u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının kaçırdığı 32 Türk TIR şoförünü bugün serbest
bıraktı. IŞİD’in araçlarına el koyduğu şoförlerden Serdar Bayar, “Bu sabah bize ‘Sizi serbest bırakacağız, eşya-
larınızı toplayın’ dediler. Eşyalarımızı topladık. Bizi Kürt bölgesine doğru yola çıkardılar” dedi. Türk yetkililer
tarafından Mahmur’da karşılanarak otobüse bindirilen şoförler, Erbil’e naklediliyorlar. Şoförleri almak üzere THY
uçağı İstanbul’dan havalandı.

Kendilerinin de bunun üzerine hazırlık yaptıklarını belirten Serdar Bayar, 32 arkadaşıyla birlikte bir araca bindi-
rildiklerini belirten Bayar, “Sağlığımız iyi, bir sorunumuz yok. Eşyalarımızı topladıktan sonra bizi bir araca bin-
dirdiler. Kürt bölgesine doğru yola çıkardılar. Büyük ihtimalle Mahmur yakınlarına götürüp orada serbest
bırakacaklar” dedi.

Şoförlerle ilgili olarak HDP’li Hasip Kaplan açıklama yaptı ve şoförlerin serbest bırakılma detaylarını anlattı.
Kaplan, “Minibüsle Kürt Bölgesi’ne yakın bölgeye getiriliyor. Oradan 20 30 kilometre güneyde Mahmur kampı
var, yürüyerek oraya geçiyorlar. Bizzat oradaki şoförlerle görüştük. Dışişleri’nin haberi yok, ama bütün basın arı-
yordu” diye konuştu.

‘Bağımsız Kürdistan’ı göreceğiz ama...’

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Sorumlusu Felah Mustafa, Türkiye ile ilişkilerine yönelik bir
soru üzerine komşu ülkelerle hem Irak’taki ekonomik, siyasi ve güvenlik krizini konuştuklarını hem de görüş ve
pozisyonlarını paylaştıklarını, siyasi süreç için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Türkiye bizim için
önemli bir ortak. İlişkilerin düzeyinden memnunuz ve Türk tarafının Kürtlerin arzularını giderek daha iyi anladı-
ğına inanıyoruz” dedi.

Mustafa, Kürt bölgesi olarak istikrar noktasında etkili olduklarını, iyi ilişkiler ve güven inşa ettiklerini savunarak,
“Dolayısıyla bağımsız bir Kürt oluşumu ya da bağımsız Kürt devletinin varlığı, Türkiye’de ya da dünyanın diğer
kesimlerinde olumsuz etki yaratmaz. Ancak bu, bugün masada değil. İnsanlar, eğer kurtarma imkanı varsa siyasi
süreci kurtarmaya çalıştığımızı anlamalı, eğer yoksa da hangi yolu seçeceğimize biz karar vereceğiz. Ancak bu
yol henüz başlamadı. İki yol üzerinde çalışıyoruz. Yollardan biri, federal, demokratik, çoğulcu bir Irak için daha
iyi bir geleceğin güvenceye alınması, diğeri de Irak’taki Kürt halkı için daha iyi, daha refah dolu bir gelecek yolu”
ifadesini kullandı.

Mustafa, Türkiye ile IKBY arasındaki ilişkilere ve ekonomik işbirliğine bağlı olduklarını ve bunun devam edece-
ğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Kürtlerin bağımsızlığına destek veren sözlerinin hatırlatılması üzerine
Mustafa, Kürt halkı olarak daha iyi bir geleceği hakkettiklerini, dolayısıyla kendilerini destekleyen her ülkeyi
takdir ettiklerini, ileride bu ülkelerin sayısının artmasını umduklarını belirtti. Mustafa, “(Gelecekte) Bağımsız bir
Kürdistan’ı göreceğiz, ama bu, diğer ülkelerin istikrarı ve güvenliğini tehdit etmeyecek, güçlendirecek” ifadesini
kullandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26733436.asp
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Cumhurbaşkanı Gül, Zambiya Dışişleri Bakanı Kalaba’yı Ve Beraberideki Heyeti Kabul Etti

9 Temmuz 2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Zambiya Dışişleri Bakanı Harry Kalaba ve beraberindeki heyeti Tarabya Köşkü’nde
kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

http://www.haberler.com/cumhurbaskani-gul-zambiya-disisleri-bakanini-kabul-6243026-haberi/

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Yu Hongyang’ı Çankaya Köşkünde
Kabul Etti.

10 Temmuz 2014

Çankaya Köşkü’ndeki kabulde Büyükelçi Yu Hongyang Cu Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 10-12 Tem-
muz 2014 tarihlerinde Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. 

Türkiye’den Özbekistan’a Dışişleri Bakanı düzeyinde 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olan ziyaret
vesilesiyle gerçekleştirilen görüşmelerde
iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin
eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde gelişti-
rilmesi imkanları değerlendirildi, iki ülkeyi
ilgilendiren bölgesel ve uluslararası mese-
leler konusunda görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Cumhurbaşkanı Gül’e güven
mektubunu sundu. Hongyan’ın büyükelçi-
lik mensuplarını ve eşini Gül’e takdiminin
ardından anı fotoğrafı çekildi.

http://www.aa.com.tr/tr/turkiye/356733—
gul-cin-halk-cumhuriyeti-buyukelcisi-
hongyangi-kabul-etti
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Cumhurbaşkanı Gül Katar Emiri Şeyh Al Thani İle Görüştü

15 Temmuz 2014

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Tani, Ankara’da Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan ile bir araya
geldi. İsrail’in Gazze saldırıları da dahil olmak üzere bölgesel konular görüşüldü. 

Katar Emiri Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile başbakanlık binasında bölgesel konularla ilgili istişarede bulundu. 

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakanlık Müsteşar
Yardımcısı İbrahim Kalın katıldı. Görüşmelerde Gazze’deki İsrail saldırıları ve Irak’taki siyasi krizin aşılmasına
katkı sağlayacak adımlar da ele alındı. 

Katar Emiri’nin temaslarından önce Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu saat 16.00’da Katar Dışişleri Bakanı Halid
Bin Muhammed Al-Attiyah ile Dışişleri Bakanlığı’nda görüştü. 

http://www.timeturk.com/tr/2014/07/16/katar-emiri-turkiye-de.html#.U8gkafl_us0

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Koru, Portekiz Devlet Başkanı Cesario İle Görüştü

3 Temmuz 2014

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Naci Koru, 3 Temmuz 2014 tarihinde Portekiz Devlet Bakanı Jose Cesairo ile bir
araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler yanı sıra iki ülke vatandaşlarını ilgilendiren meseleler ve vize konuları ele alındı.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakan-yardimcisi-koru-portekiz-devlet-bakani-cesario-ile-gorustu.tr.mfa

Zambiya’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanları Düzeyinde İlk Ziyaret

8 Temmuz 2014

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 8 Temmuz 2014 tarihinde Zambiya Dışişleri Bakanı Sayın Harry Kalaba
ile biraraya geldi.

Zambiya’dan Türkiye’ye Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret çerçevesinde yapılan temas-
larda ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alındı, ayrıca bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

İkili görüşmeler sonrasında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Zam-
biya’nın, Afrika’ya Açılım Politikası kapsamında Türkiye’nin en önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu vur-

gulayarak, “Zambiya, Afrika
ülkelerinin bağımsızlıklarını kazandık-
ları dönemden itibaren siyasi istikrarın
ve demokrasinin merkezi ve Afrika’nın
geneline bir ilham kaynağı olmuştur.”
ifadesini kullandı.

Karşılıklı olarak Büyükelçiliklerin açıl-
masıyla diplomatik ilişkilerin altyapısı-
nın tamamlandığını ifade eden Dışişleri
Bakanı Davutoğlu, ziyaret kapsamında
ikili ilişkilerin hukuki altyapısının ve
bundan sonra atılacak adımların ele
alındığını belirtti.
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Dışişleri Bakanı ayrıca, madencilik, turizm, tarım ve ticaret alanlarındaki geniş işbirliği imkânlarını değerlendirme
konusundaki kararlılığı vurguladı.

Zambiya Dışişleri Bakanı Kalaba ise Zambiya’nın dost ve kardeş ülke Türkiye’nin 2015-2016 dönemi Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi Geçici Üyeliği adaylığını destekleyeceğini belirtti. Konuk Bakan ayrıca, Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu’nu, Zambiya’nın bağımsızlığının 50. yıldönümü kutlamalarına davet etti.

http://www.mfa.gov.tr/zambiya_dan-turkiye_ye-disisleri-bakanlari-duzeyinde-ilk-ziyaret.tr.mfa

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Özbekistan’da 

10 Temmuz 2014

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, 10-12 Temmuz 2014 tarihlerinde Özbekistan’a resmi bir ziyaret ger-
çekleştiriyor.  

Türkiye’den Özbekistan’a Dışişleri Bakanı düzeyinde 13 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret olan ziyaret
vesilesiyle gerçekleştirilen görüşme-
lerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve
işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı yarar te-
melinde geliştirilmesi imkanları değer-
lendirildi, iki ülkeyi ilgilendiren
bölgesel ve uluslararası meseleler ko-
nusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davu-
toğlu, 10-12 Temmuz 2014 tarihlerinde
Özbekistan’a resmi bir ziyaret gerçek-
leştiriyor. 

Türkiye’den Özbekistan’a Dışişleri Ba-
kanı düzeyinde 13 yıl aradan sonra ger-
çekleştirilen ilk ziyaret olan ziyaret
vesilesiyle gerçekleştirilen görüşme-
lerde iki ülke arasındaki ilişkilerin ve
işbirliğinin eşitlik ve karşılıklı yarar te-
melinde geliştirilmesi imkanları değer-
lendirildi, iki ülkeyi ilgilendiren
bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Özbekistan’da yaşayan Türkler ve
Türk işadamlarıyla biraraya gelen Dışişleri Bakanı Davutoğlu Özbekistan’da bulunan Türk vatandaşlarının iliş-
kilerin ayakta kalmasını sağladığını dile getirerek, durağan dönemin bittiğini, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinin
örnek teşkil edecek bir döneme gireceğini belirtti.

İki ülkenin ekonomik bakımdan birbirini tamamlama özelliğinin dikkat çekici olduğuna ve bu çerçevede karşılıklı
yatırım fırsatları bulunduğuna işaret eden Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki 1,3 milyar dolarlık ticaret hacminin
gerçek potansiyeli yansıtmadığını kaydetti. Özellikle tekstil, turizm, otomobil sektörlerinde işbirliği imkanlarının
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Davutoğlu “Bundan sonra Türk iş dünyasını buraya daha fazla
çekecek faaliyetler yapacağız” dedi.

Özbekistan’dan Türkiye’ye de üst düzeyde ziyaretler gerçekleştirilmesini beklediğimizi vurgulayan Dışişleri Ba-
kanı Davutoğlu, Türk işadamlarına hitaben, “Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Bu ülkeyi
kendi ülkesi olarak gören Türk vatandaşlarının Özbekistan’a yapmış olduğu katkı, Türkiye’ye yapmış olduğu kat-
kıdır. Özbekistan’ın başarısı bizim başarımızdır” dedi. 

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-ozbekistan_da.tr.mfa
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Ürküten Raporu Diyanet açıkladı

19 Temmuz 2014

Dünya Müslümanları temsilcilerinin İstanbul’da bir araya geldiği Dünya İslam Bilginleri Barış, İtidal ve Sağduyu
İnisiyatifi toplantısının 19 maddelik sonuç bildirgesi, Conrad Otel’de düzenlenen toplantı ile açıklandı. Diyanet
İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, ‘Günde ortalama bin Müslüman katlediliyor. yüzde 90’ı kardeşi tara-
fından katlediliyor.’ dedi. Toplantıda söz alan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son yıllarda yapılan bazı
araştırmaların sonuçlarını açıkladı. Görmez, “Yapılan bazı araştırmalara göre son yıllarda günde ortalama bin
Müslüman katlediliyor. Bunun yüzde 90’u Müslüman tarafından, kardeşi tarafından katlediliyor. Sadece Suriye’de,
Irak’ta değil. Libya’da, Pakistan’da, Afrika’da, Myanmar’da... Buralarda ortaya çıkan hareketler var. Şebaplar,
İŞİD’ler, Boka Haram’lar var. Bütün bunlar nasıl türedi. kamu oyunda nasıl ortaya çıktı.” dedi. 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26845694.asp

Filistin Lideri Mahmud  Abbas: Kabul Edelim ki İsrail’i Zor Durumda Bırakalım

18 Temmuz 2014

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İstanbul’da ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül: “Hükümetimizin, birinci önceliği ateşkesin sağlanması ve 2012’deki gibi bir mutabakatın ortaya çıkması ve
sürdürülebilir bir halin alması. Bu süre içerisinde zaten ambargo altında çok sıkıntılar çeken Gazze’deki Filistin
halkı başta olmak üzere bütün Filistinlilere insani yardımların süratle ulaştırılması. Ateşkesin sürekliliğinin sağ-
lanması ve daha sonra da iki devlet vizyonu çerçevesi içerisinde nihai görüşmelerin kalıcı çözümün sağlanması,
ama öncelik ateşkesin sağlanıp kara harekâtını denizden havadan saldırıların durdurulması, Filistinli çoluk çocuk
masum insanların kanının akmasının engellenmesi.

Türkiye Filistin davasının ve Filistin devletinin halkının yanında olmaya devam edecektir. Böyle kritik bir süreçte
sayın Filistin devlet başkanı ve arkadaşlarının Türkiye’yi ziyaret edip istişare etme imkanı sağladılar bundan
dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26839440.asp

İsrail’den flaş ‘Türkiye’ kararı

18 Temmuz 2014

İsrail, İstanbul ve Ankara’daki büyükelçilik ve konsolosluk binalarına yönelik protesto gösterilerinin ardından
diplomatik personel sayısını “gerekli olan en düşük” seviyeye düşürdü. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman,
Türkiye’deki İsrailli diplomatların ailelerinin ülkeye geri dönmesi için talimat verdi.

Ynet sitesindeki habere göre Lieberman ayrıca, Türk güvenlik güçlerinin diplomatik misyonları koruma görevini
yerine getirmediğini de öne sürerek, bu konuda Türk hükümetine nota gönderilmesi talimatını verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Palmor da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’deki temsilcilik
çalışanları ile ailelerinin ülkeyi terk etmelerini istediklerini ve Ankara ile diplomatik ilişkilerin düzeyini düşüre-
ceklerini açıkladı.

İsrail Dışişleri Sözcüsü, diplomatik ilişkiler konusunda ise “Türkiye’de dün gece İsrail misyonları önünde yapılan
protestolar sonrasında Dışişleri Bakanımız Avigdor Lieberman, hükümetimiz ile yaptığı istişarenin ardından Tür-
kiye ile diplomatik ilişkilerin düzeyini düşürme kararı almıştır” dedi.

Gazze’ye yönelik kara saldırısının ne kadar süreceği sorusuna Palmor, “Bu konuda kesin bir takvim yok. Öncelikli
olarak ordunun amacı Gazze’deki tünellerin kullanılmaz hale getirilmesi. Dün geceden beri beş tanesi bulunarak
imha edildi” yanıtını verdi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26837383.asp
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Mısır, Türkiye Maslahatrüzgarı Bosuter’i Dışişleri Bakanlığına Çağırdı

21 Temmuz 2014

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Samih
Şükri’nin talimatı üzerine,  Doğu ve Güney Avrupa’dan sorumlu yardımcısının vekili, Türkiye’nin Kahire Bü-
yükelçiliği Maslahatgüzarı Bostuer’i, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalardan duyulan mem-
nuniyetsizliği bildirmek için Bakanlığa çağırdı” denildi.

Başbakan Erdoğan, “Mısır, ateşkesin sağlanamamasından Türkiye’yi sorumlu tuttu. Nasıl değerlendiriyorsunuz”
sorusuna, “İster Sisi’den gelsin ister İsrail’den gelsin, bir defa burada Sisi taraf mıdır? Değildir. Sisi bir defa
kendisi de zalimdir. Niye? Çünkü darbecidir” yanıtını vermişti.

Mısır’ın geçen yıl “iç işlerine müdahale etmekle suçladığı” Türkiye’nin Kahire Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni
Botsalı’yı istenmeyen adam ilan etmesi üzerine, Türkiye de aynı tepkiyi vermişti. Mısır’ın Ankara Büyükelçisi
Abderahman Salaheldin de Türkiye tarafından “persona non grata” (İstenmeyen adam) ilan edilmiş, iki ülke ara-
sındaki ilişkiler maslahatgüzar seviyesine inmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26852032.asp

AB’ye Üyeliğiniz Şimdi Daha Önemli

21 Temmuz 2014

AB Dönem Başkanlığı’nı Temmuz 2014’de devralan İtalya’nın  genç Renzi hükümetinin öne çıkan isimlerinden
AB Bakanı Sandro Gozi ile Roma’daki ofisinde yapılan röportajda öne çıkan ifadeler: 

Her türlü yabancı karşıtlığıyla mücadele etmemiz gerek. Bu İslamofobi’yi de, Yahudi karşıtlığını da kapsıyor.
Bunların sebebinin ekonomik krizle bağlantılı sosyal krizler olduğunu düşünüyorum.  Maalesef AB’nin doğru
düzgün bir göç politikası yok. Maruz kaldığımız kontrolsüz göç dalgaları da yabancı düşmanlığının benzini oluyor
adeta.

Türkiye için öngörülen katılım stratejisini canlandırmak istiyoruz. 

Suriye ve Irak’ta olanlara Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkinin vardığı nokta da eklendiğinde ülkenizin
üyeliği bugün 10 yıl önceden çok çok daha önemli. Türkiye’de son dönemde istikrarsızlığın bazı işaretlerini gör-
dük. Dolayısıyla Türk demokrasisinin güçlenmesi ve toplumun modernizasyonu için üyelik sürecini daha güçlü
olarak desteklememiz şart. 

Türkiye’deki hâkim ve savcıların bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda kafamızın netleşmesi gerekiyor. Basın
özgürlükleri ve sosyal medya yasakları konusunda kafamızın netleşmesi gerekiyor. Zaten tam da bu yüzden 23.
Fasıl (Yargı ve Temel Haklar) ile  24. Fasıl (Adalet, Özgürlük, Güvenlik) bir an önce açılmalı.

O iki fasıl dışındaki fasıllar üzerinde de çalışabiliriz. Mesela ‘Enerji Faslı’ ile ‘Ekonomik ve Parasal Politikalar
Faslı’.

Türkiye içeride çok çalkantılı süreçlerden geçiyor ama biz temelde ülkenizin AB sürecine bağlılığının devam
ettiği kanısındayız. Dış politikada bizi umutlandıran birkaç gelişme de oldu. 24 Nisan’da Ermenilere yönelik
taziye mesajı yayınlanması ve Ankara’nın Kıbrıslı liderlerin deklarasyonuna verdiği destek bizim için önemli.

Elbette her şeyden önce ülkeniz içindeki yüksek gerilimleri aşıp toplumda uzlaşma arayışlarını destekleyen bir
tutum bekliyoruz. Avrupa yolunda ilerleme iradesini ortaya koyacak güçlü işaretler bekliyoruz. İfade özgürlükleri
alanında iyileştirme ve ilerleme şart. Neyse ki Anayasa Mahkemesi hem bizim açımızdan kaygı uyandıran bazı
yasaları ve maddelerine itiraz etti. Bunu yargısal kontrol mekanizmasının ülkenizde hâlâ bir şekilde işlediğini or-
taya koyması bakımından önemsedik. Ama asıl görmek istediğimiz bu kadar yüksek gerilimler yaşandıktan sonra
hükümetin artık uzlaşmadan yana net tavır koyması. Ankara’dan çoğunluğun azınlığa tahakküm etmediği, bireysel
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hakların ayrımcılık yapmadan herkes için eşit uygulandığı bir uzlaşmacı yaklaşım bekliyoruz.

AB’ye aday ve Avrupa Konseyi’ne üye olan bir ülkede her şart ve koşulda bireysel hak ve özgürlüklere kimseyi
ayırmadan saygı gösterilmeli. İnananlara da inanmayanlara da saygı göstermek zorundasınız. İnanan da inanmayan
da kendisini eşit vatandaş olarak görmeli.

Bakın bugün müzakere sürecinde tekrar hızlı bir başlangıç yaparsınız, 6 ay sonra yolda başka yeni engeller çıkar.
O nedenle de bence önemli olan müzakerelerin hızlı ilerlemesi değil güçlü bir zeminde içerikli bir biçimde iler-
lemesi. 

Suriyeli sığınmacılar hepimiz için alarm veren bir durum. Ama sayılara baktığımızda Türkiye elbette çok büyük
bir yük altında. AB’nin külfet paylaşımında elini taşın altına koyması şart.  Oysa hiçbir ülke bunun bedelini tek
başına ödemek zorunda değil. Bu nedenle de biz bu göç dalgaları konusunda güçlü ve ortak bir yaklaşım gerek-
liliğini gündeme taşıyacağız.

IŞİD demokrasimize ve dünyanın istikrarına büyük bir tehdit. Ortadoğu’daki birçok ülkenin geleceğini riske sokan
bu fenomenle mücadele için bütün gerekli önlemleri almamız şart. Bunların Ortadoğu’yu radikal bir biçimde İs-
lamlaştırma ihtirasına engel olmalıyız. Ancak öte yandan IŞİD’e karşı uluslararası düzeyde askeri güç kullanıl-
masını gerektiren bir aşamada olduğumuzu düşünmüyorum.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26853219.asp

ABD’den Başbakan Erdoğan’ın Hitler Benzetmesine Yanıt

22 Temmuz 2014

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Gazze’ye yönelik sal-
dırısını eleştirdiği ve “Biz Hitler zulmüne karşıyız. Hitler’in izinden giden İsrail gibi terör devletlerine de karşıyız”
ifadelerini eleştirerek, bu açıklamaların Türkiye’nin uluslararası konumuna zarar verdiğini iddia etti.

Harf, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “ABD yönetiminin, Başbakan Erdoğan’ı İsrail ya da diğer konularda
artık geçerli bir muhatap olarak görüp görmediğine” yönelik sorusu üzerine, Erdoğan’ın İsrail’e yönelik, geçen
haftaki dışişleri brifinginde de sorulan sözlerine konuyu getirerek, şöyle konuştu:

“Bu gibi açıklamaların Türkiye’nin (Gazze’deki) durumu etkin biçimde etkileme yeteneğinin altını oyduğunu dü-
şünüyoruz. Bu açıklamaların ne kadar kırıcı ve kötü olduğu noktasında Jen’e tamamen katılıyorum ve çok açık
olmak gerekirse bunlar (bu açıklamalar) Türkiye’nin uluslararası saygınlığını zedeliyor. Bir dizi konuda Türkiye
ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz, ama bu tip açıklamaların gerçekten yeri yok.”

Bir soru üzerine, Türkiye’nin Gazze’deki duruma çözüm bulma çabaları kapsamında Hamas üzerindeki etkisini
kullanması gerektiğini ifade eden Harf, “Korkunç derecede kırıcı şeyler söylemeden de etkinizi kullanabilirsiniz”
dedi.

Harf, bir gazetecinin, Başbakan Erdoğan’ın, “Hala Amerika, ‘İsrail burada savunma hakkını kullanıyor’ diyorsa,
burada bir defa asıl öz eleştiriyi Amerika’nın yapması lazım. Asıl kırıcı davranan Amerika’dır” şeklindeki sözlerini
sorması üzerine, “Buna bir cevabım olduğunu düşünmüyorum. Açıklamaları kendi başına kırıcıydı, nokta. Bunların
hiçbir özrü yok, hiçbir haklı gerekçesi yok” dedi.

Aynı gazetecinin, Başbakan Erdoğan’ın, “Amerikalıların bazıları; ‘Sayın Başbakan niye Hitler ile böyle bir ben-
zetme yapıyor’ diyor. Size ne, size ne... Sen Amerikasın, Hitler’den sana ne, ne alakan var?” şeklindeki sözlerini
sorması üzerine de Harf, bu türden açıklamaların Türkiye’nin dünyadaki konumuna ve olayları etkileme yetenek-
lerine zarar verdiğini tekrar etti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26860294.asp
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Snowden: IŞİD’i 3 Farklı İstihbarat Kurdu

22 Temmuz 2014

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı ve ABD Ulusal Güvenlik Dairesi eski çalışanı Edward Snowden, Amerika,
İngiltere ve İsrail istihbaratlarının, terörist Irak Şam İslam Devleti’ni (IŞİD) kurmak için beraber çalıştıklarını
iddia etti. 

Eski ajan; İsrail’i korumak için tek yöntemin, Ortadoğu’da İsrail’le fikirleri ters olan grupları kendi kontrolle-
rinde tutarak ,İslam’a karşı yeni düşmanlar yaratmaktan geçtiğini belirtti. 

FarsNews’te yer alan bir haberde, ABD istihbaratına dayandırılan bilgiyle beraber şu ifadeler yer aldı: “IŞİD li-
deri Ebubekir El Bağdadi bir yıl boyunca MOSSAD tarafından yoğun bir askeri eğitim , Din’i kurslar ve ko-
nuşma becerisi kursları aldığı meydana çıktı”

http://www.on4haber.com/haber/snowden-isid-i-3-farkli-istihbarat-kurdu/43011/

Dışişlerinde Flaş Libya Uyarısı

24 Temmuz 2014

Dışişleri Bakanlığı Libya’da bulunan vatandaşları ülkeyi terk etmeleri konusunda bir açıklama yayımladı. Açık-
lamada, güvenlik durumu nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Libya’yı terk etmeleri ve bu konuda
destek için Trablus Büyükelçiliği’ne başvurulabileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Libya’da bulunmak için mücbir sebepleri olmayan vatandaşlarımızın bu ülkeden ayrılmaları ve zorunlu olmadıkça
bu ülkeye seyahat etmemeleri Bakanlığımızın 4 Haziran ve 15 Temmuz 2014 tarihli duyurularıyla tavsiye edilmişti. 

Libya’da kamu düzeni ve güvenlik durumundaki istikrarsızlık ve olumsuz gelişmeler çerçevesinde, halen Libya’da
bulunan vatandaşlarımızın ülkeyi terk etmeleri kuvvetle tavsiye edilmektedir. Trablus Büyükelçiliğimiz, Libya’yı
terk etmek isteyen vatandaşlarımıza gerekli desteği vermek üzere tertip almaktadır.

Vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Trablus Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeyi
sürdürmeleri, herhalukarda şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları yerinde olacaktır.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26874879.asp, 

Davutoğlu, Kilit Oyuncu

25 Temmuz 2014

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf, Türkiye’nin, İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasına ulaşıl-
masında bir rol oynayabileceğini belirtti. Harf, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da kilit bir oyuncu olduğunu
ifade ederek, bu noktada baskı gücü uygulayabileceğini kaydetti.

Harf, günlük basın brifinginde, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Kahire’deki temasları kapsamında telefon
diplomasisi hakkında bilgi verdi. Harf, Kerry’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, AB Dışişleri Yüksek
Temsilcisi Catherine Ashton ile Mısırlı, Alman, Katarlı, Fransız ve İngiliz mevkidaşlarının yanı sıra Dışişleri Ba-
kanı Ahmet Davutoğlu’yla da bugün üç kez görüştüğünü paylaştı.

Harf’a, “Davutoğlu’nun ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İsrail’e yönelik açıklamalarını saldırgan
bulurken, Bakan Kerry’nin niçin Davutoğlu ile bu sıklıkta konuştuğu” soruldu.

Harf, soruya şu yanıtı verdi:

“Çünkü Türkler’in oynayabileceği bir rol var. Onların yorumlarının, bir rol oynamalarını güçleştirdiğini söyledik.
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Ancak onların oynayabilecekleri bir rol ve Hamas ile ilişkileri var. Onlar bizim yapamayacağımız konuşmaları
yapabilirler. Açıkçası, Türkiye’nin dışişleri bakanı bölgede kilit bir oyuncu ve duruma (İsrail ile Hamas arasında
ateşkese ulaşılmasına) baskı gücü oluşturabilir.”

Harf, Kerry’nin Davutoğlu ile dünkü görüşmesinde de İsrail’e yönelik Türk idarecilerinin yorumlarını gündeme
getirdiğini kaydetti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26882892.asp

Başbakan Erdoğan CNN’e Konuştu

25 Temmuz 2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan CNN International’ın başarılı gazetecisi Becky Anderson’ın sorularını yanıt-
ladı. Erdoğan CNN’e verdiği mülakatta İsrail samimiyse Türkiye’nin Hamas’ı ateşkese ikna edebileceğini belir-
tirken, bugünlerde geceleri bütün endişesinin “Filistin, Filistin, Filistin” olduğunu söyledi.

Video için: http://webtv.hurriyet.com.tr/2/66558/0/basbakan-recep-tayyip-erdogan-cnn-e-konustu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CNN International’dan Becky Anderson’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, eski
İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un kendisine söylediği, “Hayatımda en mutlu olduğum anlar Filistin’de tankların
üstünde olduğum zamanlardı” sözünü hiç unutamadığını dile getirerek, “Dünya, İsrail’e karşı suskun. Ama biz
sessiz kalmayacağız” dedi. Gazeteci Anderson’ın, “İsrail’in Nazileri anımsattığından ve soykırım yaptığından
bahsetmiştiniz. Yorumlarınızın arkasında mısınız?” sorusu üzerine Erdoğan, “Tamamıyla arkasındayım. İsra-
il’in Gazze’ye yaptığı, Hitler’in onlara yaptıklarını aşmıştır. Biz Hitler’in yaptıklarını ve İsrail’in yaptığı soykı-
rımı kabul etmiyoruz” dedi. “Katar’la birlikte Hamas’la görüştünüz. Ateşkese ilişkin herhangi bir tartışma var
mı?” sorusuna karşı ise Başbakan Erdoğan, İsrail’in gerçekten ateşkeste samimi olması halinde, 2012 ateşke-
sine uyması gerektiğini belirterek, “Hamas ve Filistin yine hazır. Ama İsrail böyle bir şeye yaklaşmıyor ve ölüm
kusuyor, kan kusuyor” diye konuştu. İsrail Cumhurbaşkanı’nın, Katar’ı “terörü finanse etmekle” suçlamasının
hatırlatılması ve Katar ile Türkiye arasında bölgenin yararına olacak bir inisiyatif kurma çabası olup olmadığı-
nın sorulması üzerine Erdoğan, “Birincisi İsrail’in finansörü kim? İkincisi İsrail bir terör devletidir. Katar, in-
sani yardımlarla mazlumların yanında. Türkiye ile işbirliği de mağdurların yanında olmaktır” dedi. Başbakan
Erdoğan, “Geceleri sizi uykusuz bırakan nedir?” sorusuna da şu yanıtı verdi: Sürekli teyakkuz halinde uyuyo-
rum. Ülkemin içindeki bölücü terör örgütü ile mücadelede acaba herhangi bir yerden bir ölüm haberi gelecek
mi? Ancak şu anki durumu sorarsanız, tek endişem sadece Filistin, Filistin, Filistin. ‘Niye’ diye sorarsanız?
Çünkü, bu hadise İsrail ile normalleşmeyi düşündüğümüz bir sırada patlak verdi.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/07/26/erdogan-israil-bir-teror-devleti

O ödülü geri istediler

25 Temmuz 2014

Erdoğan’ın Gazze saldırısı nedeniyle İsrail’e yönelik sert eleştirileri sonrası, Başbakan’a 2004’te cesaret ödülü
veren ABD’deki İsrail lobisinin en etkin kuruluşlarından Amerikan Yahudi Kongresi, ödülü geri istedi.

Hürriyet’ten Tolga Tanış’ın haberine göre; İsrail’in Gazze saldırısı sonrası Başbakan Erdoğan’ın Tel Aviv Yöne-
timi’ni Filistinlilere yönelik soykırım suçu işlemekle suçlamasının ardından, 2004’te Erdoğan’a terörizmle
savaş, İsrail ve Filistin sorununa barışçıl bir çözüm bulma ve Türkiye’deki Yahudileri koruma çabalarından do-
layı ödül veren Amerikan Yahudi Kongresi (ACJ) ödülü geri istedi.

1918’de kurulan ve ABD’deki İsrail lobisinin en etkin örgütlerinden biri kabul edilen AJC’nin, 23 Temmuz
2014’te başkanı Jack Rosen’ın imzasıyla Erdoğan’a yollanan mektubunda şöyle denildi: “Size bu ödülü ver-
memizden 10 yıl sonra, siyasi kazanç ve Türk halkını Yahudilere karşı şiddete tahrik etmek için tehlikeli
bir retorik kusarak dünyada en nefret dolu biçimde İsrail karşıtı kişi oldunuz. Bu ay hedef ayrımı gözet-
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meyen roket saldırılarına karşı İsrail’in kendini savunmasına cevaben İsrail devletini soykırım suçu işlemek ve
barbarlıkta Hitler’i geçmekle suçladınız. Bu tür zehirli açıklamalar sadece Türk-Yahudi ilişkilerine tamiri im-
kânsız zararlar verip masum insanları riske atmakla kalmıyor, İsrail ve Hamas arasındaki mevcut ihtilafı sona
erdirmede masada meşru bir arabulucu olarak çalışma imkanı sunan koltuğunuzu da size kaybettiriyor. Ortado-
ğu’daki tek demokrasi İsrail’i yanlış biçimde Hitler ile karşılaştırmak yerine, ki bu sadece sizin uluslararası are-
nadaki itibarınızı zedeliyor, Türkiye’nin liderliği, Hamas’ı İsrailli sivillere karşı şiddeti sona erdirmeleri için
etkilemede daha iyi kullanılabilirdi. Bizim ödülümüz, Yahudiler, Amerikalılar ve daha barışçıl bir dünya isteyen
herkes için önemli konularda aldığı pozisyonla gerçek bir cesaret sergileyen ve bu nedenle Yahudi toplumu ta-
rafından tanınmayı hak eden bir kişi içindi. Şimdiki poziyonunuz, medyadan anlaşıldığı biçimde, nefret yayıcı
ve Yahudilere yönelik saldırılarınız sizi onurlandırdığımız her şeyi sorgulamayı gerektiriyor. Bu yüzden ödülü-
müzü geri vermenizi istiyoruz.”

‘GERİ VERMEM’ DEMİŞTİ

Başbakan’ın İsrail’e yönelik sert eleştirileri sonrası 2004’te aldığı bu ödül Türkiye’de de tartışma yaratmış ve
muhalif çevreler Başbakan’ı İsrail eleştirisinde samimi olmamakla suçlayıp hem bu Cesaret ödülü hem de
ondan bir yıl sonra başka bir Yahudi örgüt tarafından sunulan benzer bir ödülü örnek göstermişti. Başbakanlık
Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ise önceki gün bu türden bir dizi eleştiri konusunda yayınladığı bilgi no-
tunda, Başbakan Erdoğan’ın, bu ödülleri iade etmemesinin bir “tutarsızlık göstergesi” olup olmadığı konusunda
şöyle demişti: 

“Hayır. Başbakan Erdoğan’a tevdi edilen ödüllerden biri, 2. Dünya Savaşında Hitler Almanya’sında soykırıma
uğratılan Yahudileri kurtaran kahraman Türk diplomatların anısına Haziran 2005 yılında verilmiştir. Ödülle be-
raber, diplomatlarımızın adının yazılı olduğu bir plaket Başbakanımıza takdim edilmiştir. Diğer ödül ise, Kasım
2003´te İstanbul’da yabancı bir banka şubesine ve Musevi vatandaşlarımızın ibadetlerini yerine getirdiği iki si-
nagoga yapılan terör saldırılardan kısa bir süre sonra, Ocak 2004 tarihinde ülkemizin demokratik değerlere bağ-
lılığı ve teröre karşı cesur mücadelesi nedeniyle verilmiştir. Bu tartışmayı, esası itibariyle ülkemizin ve
Başbakanımızın ilkeli duruşunun bir teyidi olarak görüyoruz. Bu ödüller, Türkiye-İsrail ilişkilerinin farklı bir
mahiyette olduğu dönemde arz edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti gerek, İslamofobi gibi ırkçılık olarak gördüğü
antisemitizm konusunda gerekse teröre karşı mücadele konusunda pozisyonunu aynen korumaktadır. Bu sebep-
ten dolayı, Türkiye Cumhuriyeti İsrail’in devlet terörüne karşı çıkmaktadır. Bu iki konunun birbirine karıştırıl-
ması ve Sayın Başbakanımıza ve Hükümete karşı bir kara propaganda aracı haline getirilmek istenmesi kabul
edilemez.”

http://odatv.com/n.php?n=o-odulu-geri-istediler-2407141200

Türk Musevi Cemaati’nden Amerikan Yahudi Kongresi’ne kınama

25 Temmuz 2014

Amerikan Yahudi Kongresi’nin Başbakan Erdoğan’a 2004’te verdiği cesaret ödülünü geri istemesinin ardından
Türk Musevi Cemaati kararı kınadı ve örgütün başkanına yazdığı sert bir mektupla “Kararınızı gözden geçirmenizi
istiyoruz” dedi.

Musevi Cemaati, resmi internet sitesinden Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen’a açık bir mektup ya-
zarak, örgütün ödülü geri istemesiyle ilgili “Bu kabul edilemez talebinizi kınıyor ve kararınızı gözden geçirmenizi
istiyoruz” dedi. 

Türkiye ’de muhalefet partilerinin Gazze olaylarından beri Erdoğan’dan bu ödülü geri vermesini istediği ama hü-
kümetin bu baskıları geri çevirdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: 

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nın kendisine on yıl önce verdiğiniz ödülü iade etmesi yönündeki talebinizi
derin bir kırgınlıkla okuduk. Tam da Türk Dışişleri Bakanlığı’nın muhalefet partilerinden agresif bir şekilde gelen
ödülü iade etme çağrılarını sert bir biçimde reddettiği ve İsrail’i siyaseten eleştirmenin kesinlikle Yahudi karşıtı
açıklamalar olarak yorumlanmaması gerektiğini belirttiği bir sırada, bu kararı çok talihsiz bulduk. 
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Kaldı ki, Ortadoğu ’da tanık olduğumuz trajik kayıplar sırasında tüm köprüleri yıkmak uygun değil. Onun yerine
bu krize doğrudan ya da dolaylı dahil olan tüm taraflar arasında ortaya çıkmış güven eksikliğini gidermeye çalış-
mak daha doğru. Dolayısıyla biz, bu kabul edilemez talebinizi kınıyor ve kararınızı gözden geçirmenizi istiyo-
ruz.”

http://www.radikal.com.tr/turkiye/turk_musevi_cemaatinden_amerikan_yahudi_kongresine_kinama-1203894

Türkiye ve ABD Gazze ateşkesi için buluşuyor

25 Temmuz 2014

İsrail’in Gazze’ye yönelik askeri operasyonunu ele almak üzere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeler
bugün Paris’te bir araya geliyor.

ABD , AB , Almanya, Türkiye ve Katar İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonunu ele almak üzere  bugün Paris’te
bir araya geliyor. Toplantıda Gazze için olası bir ateşkes görüşülecek. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Mısır’da
ateşkes için diplomatik girişimlerde bulunurken, İsrail de baskılar üzerine ilk adımı attı.

http://www.radikal.com.tr/dunya/turkiye_ve_abd_gazze_ateskesi_icin_bulusuyor-1203931

Neçirvan Barzani’den çözüm süreci açıklaması

25 Temmuz 2014

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, çözüm sürecinin yasal bir zemine oturtulmasını
memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Barzani, şöyle devam etti: 

“Türkiye Meclisi’nde kabul edilen, 6551 sayılı ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlen-
dirilmesine Dair Kanunun’, Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti tarafından önerilmesi ve desteklenmesi,
barışın korunması ve Kürt sorununun çözüme kavuşturulması noktasında önemli bir adımdır. Çünkü bu yasa, ya-
pılan tüm görüşme ve temasların, yasal zemin çerçevesine alınmasına vesile oldu.” 

“Kürdistan hükümeti olarak daha önce Başbakan Erdoğan ve AK Parti hükümetinin barışçıl yöntemlerle atmış
olduğu adımları desteklediklerini” hatırlatan Barzani, aynı şekilde atılan yeni adımı da desteklediklerini kaydetti.
Barzani, çözüm sürecinin yasal bir zemine oturtulmasının, önemli gelişmelere vesile olacağını açıklamasına ekledi.
(AA)

http://www.radikal.com.tr/dunya/necirvan_barzaniden_cozum_sureci_aciklamasi-1203759

‘Ey Sisi bunun hesabını nasıl vereceksin?’

26 Temmuz 2014

Başbakan Tayyip Erdoğan, İsrail’in katliamlarına tepki gösteren Türkiye’yi susturamayanların darbe ile Mısır’ı
susturduğunu söyledi. TÜMSİAD ve Rumeli Derneği’nin Haliç Kongre Merkezi’ndeki iftarlarına katılan Erdoğan,
şunları söyledi:

TÜRKİYE SUSSUN İSTİYORLAR: Artık hiçbir uluslararası kuralı tanımayan, hiçbir tepkiye kulak asmayan,
şımarıklığı zirve yapmış bir terör devletiyle karşı karşıyayız. İstiyorlar ki Türkiye de sussun. Gezi olaylarının ga-
yelerinden biri de Türkiye’yi susturabilmekti. 17-25 Aralık operasyonları, efendisinden aldığı talimatla Pensil-
vanya’nın Türkiye’yi susturma girişimiydi. 
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HANİ SİSİ MÜSLÜMANDI?: Mısır, Sayın Mursi yönetiminde Türkiye ile birlikte bu şımarıklığa karşı çıkıyordu.
Darbe yaptılar, Mursi’yi kanlı şekilde uzaklaştırdılar. Mursi’nin ilk icraatlarından biri Refah sınır kapısını açmaktı.
Darbecilerin ilk yaptığı ise kapatmak oldu. Türkiye’yi de susturamayınca Mısır’ı susturdular. Hani Sisi, Müslü-
man’dı. Sen nasıl Müslümansın? Müslümansan oradaki Müslüman kardeşlerine insani yardım için Refah kapısını
nasıl kaparsın? Ey Sisi bunun hesabını nasıl vereceksin?

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2014/07/26/ey-sisi-bunun-hesabini-nasil-vereceksin

Erdoğan’dan İsrail’e çok sert sözler

26 Temmuz 2014

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, “Terör devleti İsrail, terör estiriyor. Açıyorum ellerimi,
diyorum ki; Zalimler için yaşasın cehennem” dedi. Biz Müslümanız, antisemitizmin insanlık suçu olduğunu söy-
leyen belki de dünyada ilk başbakanım. İslamofobia’nın da insanlık suçu olduğunu Batılıların söylemesi gerektiğini
söyleyen de benim. Türkiye’de bizim Musevi vatandaşlarımız var. Biz, Musevi vatandaşlarımıza karşı asla bir
yerleri tahrik etmemeliyiz. Kilise ve sinagoglara karşı asla bir yerleri tahrik etmememiz lazım. Çünkü bizim inan-
cımızda böyle bir şey yok. Bunu özellikle hatırlatmak gerekiyor. Medine şehir devletinin yapısını incelerseniz,
sevgili Peygamberimizin oradaki davranış biçimi bizim örneğimizdir. Biz, inanç sahiplerine, hele hele bizim gü-
vencemiz altında olanlara karşı kesinlikle her zaman için sigorta olmalıyız. Onlar, İsrail’de varsınlar zulmetsinler
ama şunu bilin ‘Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste’. Bunu uluslararası camiada hep dile getireceğiz ve
İsrail yönetimi bunun hesabını verecek.”

Konuşmasında İsrail halkına seslenen Erdoğan, “Ey İsrail halkı, bu yönetiminize karşı gerekli dersi siz vermeli-
siniz” dedi.

Erdoğan, dünyanın her yerinde bu zulme karşı sessiz kalındığını belirterek, “Mescid-i Aksa’ya ayaklarında o kirli,
pis postallarıyla giren İsrail askerleri bilsinler ki bir yanlışın içindeler. Onlar bizim mabetlerimize, ibadethanele-
rimize bu ahlaksızlığı, edepsizliği, alçaklığı yaparlar ama biz onların sinagoglarına, onların kiliselerine karşı bu
edepsizlik içinde olmadık ve olmayacağız” diye konuştu.

Türkiye’deki Yahudi ve Musevilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurgulayan Erdoğan, oyunlara ge-
linmemesini istedi. Erdoğan, gelenek, inanç ve ilkelerinde bu tür tahriklere yer olmadığını dile getirdi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26889618.asp

Müslümanlara ihanet ettiniz

26 Temmuz 2014

Dünyaca ünlü ABD’li düşünür Noam Chomsky,  “Bugün dünya devletleri, her şeyi sadece kendi ulusal çıkarları
için yapıyor. BM, Gazze’deki krizin çözülmesi için hiç bir şey yapmıyor. ABD stratejik çıkarlarından dolayı İsrail’i
destekliyor. AB Gazze’yi umursamıyor. Arap dünyası derin bir şekilde bölünmüş ve bir şey yapmak için güçsüz.
İsrail’e karşı güçlü tavır alan ve Filistinlilere yapılan haksızlığı kabul etmek istemediğini açıkça söyleyen tek ülke
Türkiye’dir” dedi. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında en büyük sorumluluğu ABD’nin taşıdığını vurgulayan
Chomsky, ABD’nin Filistinlilere yapılan katliamlara ve öldürmelere doğrudan karıştığını savundu. ABD’nin bu
olaylardan sonra İslam dünyasını, onlarla samimi dostluk kurmak istediğine ikna etmesinin zor olacağını söyleyen
Chomsky, “Bu gerçekten ikiyüzlülüğün en üst seviyesidir. ABD Müslüman dünyasına bir kez daha ihanet etti.
Bundan sonra da ABD ile Müslüman ülkeler arasında iş birliği çok daha zor olacak” dedi. Diğer taraftan aralarında
İsrailli bilim insanlarının da bulunduğu bin 439 kişinin imzasıyla İsrailli akademisyenlere hitaben açık bir mektup
yayımlandı. “İnsanlar ölüyor ve ne için? Fetih ve Hamas arasında ulusal birlik hükümetini önlemek için mi?” de-
nilen mektupta, İsrailli akademisyenler, İsrail hükümeti tarafından işlenen savaş suçlarını protesto etmeye çağrıldı.
(Açıklama AA Ajansına yapılmıştır)

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/07/26/muslumanlara-ihanet-ettiniz
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Gazze’de ateşkes kararı

26 Temmuz 2014

Gazze’de 12 saatlik geçici ateşkes uygulanmaya başladı. Gazze’de görevini fiilen sürdüren eski Filistin Hükümeti
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra,”Geçici ateşkesin başladığı an itibariyle İsrail saldırıları sonucu en
az 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin kişinin yaralandığını” belirtti.

İsrail ve Filistin arasında ateşkesin sağlanması amacıyla Fransa’nın ev sahipliği yapacağı toplantıya Türkiye,
Katar, AB, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD katılacak.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/07/26/gazzede-ateskes-karari

Kıbrıs müzakerelerinde diplomatik skandal

26 Temmuz 2014

Rum lider müzakere masasında kontrolünü kaybederek, ‘Benim istediğim olacak’ diye bağırmaya başladı, gözlü-
ğünü fırlattı, sigara yaktı, masa yumrukladı, heyetini bırakıp gitti.

KKTC, Rum ve BM heyetlerinin şaşkın bakışları altında yaşanan skandal, başkent Lefkoşa’da BM denetimindeki
ara bölgede müzakerelerin yapıldığı binada meydana geldi. Anastasiadis, Eroğlu’nun ‘Geçmişte varılan anlaşma-
ların kabul edilmesi’ talebi üzerine sinirlendi. Kontrolünü kaybeden Anastasiadis, “Bugüne kadar kabul edilenler
beni ilgilendirmez, sadece benim kabul edeceğim konular görüşülmeli” diye bağırmaya başladı. Masadan kalkan
ve sigara yakan Anastasiadis, Rum ve Türk eski liderler Dmitris Hristofyas ve Mehmet Ali Talat’ın anlaşmaya
vardıkları konuları ‘yok’ saydığını söyledi. Giderek daha fazla sinirlenen Anastasiadis, gözlüklerini fırlattı, bir si-
gara daha yaktı ve masaya yumruğunu vurdu

BM GİZLEMEYE ÇALIŞTI

BM, Türk ve Rum müzakere heyeti, yaşadıkları şokla bir süre sessiz kaldı. Müzakereleri yürüten BM’nin Kıbrıs
misyon şefi Lisa Buttenheim, Türk ve Rum heyetlere, “Bu odada olanlar bu odada kalsın, gizli kalsın, bilinmesin”
dedi. Rum liderin kontrolünü yitirmesi müzakerelerin kesilmesi anlamına gelmedi. BM, planlandığı şekilde Türk
ve Rum liderlerin 15’er gün arayla yeniden buluşacağını duyurdu.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26881791.asp
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Türkiye ve ABD personelini tahliye etti

26 Temmuz 2014

Türkiye ve ABD Libya’nın başkenti Trablus’taki büyükelçilik çalışanlarını güvenlik gerekçesiyle tahliye etti. Ka-
rarın, karşıt milis güçler arasındaki çatışmaların artması nedeniyle alındığı öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada elçilik çalışanlarının sınırdaki Tunus’a gönderildiği bildirildi.

Reuters’ın haberine göre Dışişleri Bakanı Kerry, Paris ziyaretinde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Kerry, elçilik
binası yakınında çatışmaların artması nedeniyle “geçici bir süre için” çalışanlarının yerlerinin değiştirildiğini be-
lirtti. 

Kerry açıklamasında Türkiye’nin de Libya’daki 700 personelini çektiğini bildirdi.

ÇATIŞMADAN KAÇAN TÜRKLER GERİ DÖNÜYOR

Libya’daki çatışmaların artması ve güvenlik sorunları nedeniyle ülkeden ayrılan Türk vatandaşlarından 252’si
Tunus üzerinden Türkiye’ye getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Libya’daki güvenlik endişesi nedeniyle 500’den fazla Türk va-
tandaşının, kiralanan otobüslerle 24 Temmuz’da Tunus’un Djerba kentine sevk edildiği ve buradan yurda dönme-
lerinin sağlandığı belirtilerek, “Türk vatandaşlarına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından, Trablus
Büyükelçiliği’nin faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı” kaydedilmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26893500.asp

Türkiye’den Gazze için İsrail ile sürpriz temas

27 Temmuz 2014

İsrail’in günlerdir Gazze’ye yönelik saldırısı devam ederken, ateşkes için Türkiye’nin girişimleri de arttı. Dışişleri
Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun’la ateşkes için önceki gün görüşürken, bugün de
sürpriz bir temas daha kuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı ile telefonla görüştü. Bu gö-
rüşmede Gazze’ye yönelik insani yardım konusu ele alındı. Gazze’den ilaç yardımı konusunda yapılan yardım
çağrısı çervesinde Türkiye içinde 17 ton ilaç bulunan bir uçağı hazır etti.

Sinirlioğlu, mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Ben Gurion havalananı’na uçağın iniş izni için olumlu yanıt aldı.
Hamas’ın da 24 saatlik ateşkes çağrısına olumlu yaklaşması halinde İsrail’le Türkiye arasında hava köprüsü ku-
rulacak. Uçaktaki 17 ton ilaç İsrail’de Ben Gurion Havalanı’ndan AFAD’ın koordinasyonu çerçevesinde karayolu
ile Gazze’ye ulaştırılacak.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26898995.asp

Cumhurbaşkanı Gül’den Acı İtiraf

29 Temmuz 2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, IŞİD tarafından 49 gündür rehin alınan konsolosluk görevlilerinin bayramda da
ailelerine kavuşamadığını söyledi. “Çok arzu etmiş, uğraşmıştık. Maalesef bu da gerçekleşmedi” dedi.

http://www.haber3.com/cumhurbaskani-gulden-aci-itiraf-2813607h.htm#ixzz38zmx4aiY
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Despotların İzinde

29 Temmuz 2014

Yakın Doğu’da hiçbir hükûmet başkanı İsrail hakkında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan kadar sert ifa-
deler kullanmadı. Erdoğan, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını “Hitlerin Yahudilere
karşı yaptıklarından daha beter.” diye niteledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu’nda öldü-
rülen Ermeniler söz konusu olduğunda bu kavramı kullanmaktan bugüne değin özenle kaçınan Başbakan, bir soy-
kırım yapıldığından söz etti. Geçen hafta partisinin grup toplantısında konuşurken meydan okurcasına boynuna
bir Filistin şalı takan Erdoğan, “İsrail Filistinlileri öldürüyor, dünya sadece çocukların nasıl öldüğünü seyrediyor.”
diye konuştu. Tribünlerden “Kahrolsun İsrail” sesleri yükseldi. Ankara Filistinli kurbanlar için yas ilan ettiği için
ülkede üç gün boyunca tüm bayraklar yarıya indirildi.

Erdoğan’ın İsrail karşıtı çizgisi dış siyaset açısından bir felaket. Türkiye, Yakın Doğu’da hiçbir zaman şimdiki
kadar izole olmamıştı. Bir zamanlar Batı ve Araplar tarafından takdir edilen inandırıcı ara buluculuk pozisyonu,
Hamas ve Mısır’daki Müslüman Kardeşlerden yana tek taraflı bir tutum sergileyen Erdoğan tarafından tamamen
zarar gördü. NATO üyesi Türkiye, eskiden bölgede İsrail’in yakın müttefikiydi, şimdi ise ilişkiler dibe vurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan’ın ifadelerini haklı olarak Türkiye’nin uluslararası itibarı açısından kırıcı ve
zararlı diye niteledi. Tüm bunlar Türk Başbakan’ın huzurunu kaçırmıyor zira şu sıralar yurt dışı onu ilgilendirmi-
yor. Erdoğan, bir yandan inanç ve görüşleriyle yaptıklarının arkasında duran biri, daha 1997’de İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı iken “Yahudilerin günümüzdeki imajı Nazilerinkinden farklı değil.” açıklamasını yapmıştı.
Diğer yandan söylemleri çok hesaplı çünkü 10 Ağustos’ta ilk kez Meclis yerine doğrudan halk tarafından seçilen
cumhurbaşkanı olmak istiyor. Erdoğan kazanmak için kendisi tarafından daha önce denenmiş olan bir şemaya gü-
veniyor: saygısızca kutuplaştırmak. Düşman ve dost, iyi ve kötü, siyah ve beyaz. Popülist Erdoğan, Yahudi dev-
letine karşı tahrik ettiğinde seçmenin büyük bir çoğunluğunu arkasına alacağını biliyor. Kamuoyu yoklamalarına
göre Türklerin üçte ikisinden çoğu antisemit ve İsrail düşmanı bir zihniyette.

Saygısızca ifade etmek gerekirse Gazze savaşı, Erdoğan açısından tam zamanında geldi çünkü bu savaş, ona ideal
bir sahne sunuyor ve dikkatleri, kendi hükûmetinin şiddetli yolsuzluk skandalı, ekonomik krizin ilk belirtileri,
şahlanan enflasyon gibi önemli sorunlardan başka yöne çekiyor. Daha mart ayındaki yerel seçimler öncesinde
kendisi tarafından yayılan, Erdoğan’ın İslami-muhafazakâr hükûmetine karşı büyük bir komplo düzenlendiğini
anlatmak için ortam ideal. Buna göre ABD’de yaşayan İslami vaiz Fethullah Gülen yönetimindeki bir “paralel
devlet”, kendisine karşı bir “sivil darbe” planlamıştı ve aralık ayında bunu, hükûmetine karşı yolsuzluk soruştur-
malarıyla uygulamaya koymaya çalışmıştı.

Gülen o dönemden bu yana devletin bir numaralı düşmanı ve Erdoğan onu ABD için casusluk, CIA ve İsrail ile
yakın iş birliği yapmakla suçluyor. Erdoğan’ın propaganda makinesi her oturma odasını, Gülen, CIA ve İsrail ek-
seninin balyozuyla inletiyor. Mesajı çok basit: Eğer şimdi beni seçmezseniz İsrail, yani kötü olan kazanır.

Türkiye, Avrupa Birliği üye adayı ama Brüksel, Berlin ve Paris Erdoğan ile takipçilerinin İsrail karşıtı kışkırtma-
larına omuz silkerek geçit veriyor. Oysa her şey çok daha dramatik. Türkiye Başbakanı şu sıralar Gazze ve Ukrayna
rüzgârının gölgesinde demokratik “kuvvetler ayrılığı ilkesinin” olmadığı bir otoriter hâkimiyetin zeminini hazır-
lıyor. Ocak ayından bu yana Emniyet, adli ve idari kurumlarda düşman ya da güvenilmez teşhisi konulan tüm me-
murları kapsayan örneği görülmedik bir temizlik dalgası sürüyor. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının
denetimi istihbarata devredilmek isteniyor. Erdoğan, Meclisteki çoğunluğunun desteğiyle “paralel devlete” dâhil
oldukları” öne sürülen yolsuzluk soruşturmacılarına karşı müdahalede bulunmakla görevlendirilen özel mahke-
meler oluşturdu.

Erdoğan hükûmetinin başlangıcında Yakın Doğu için demokratik bir örnek olarak nitelendirilen Türkiye, şimdi
nefes kesen bir hızla bir Orta Asya otokrasisinin şüphe duyulan modeli olma yolunda. Başbakan, daha şimdiden
Yakın Doğulu yöneticilere özgü çifte standardını uyguluyor. İsrail’i aleni bir şekilde lanetlerken Türk ekonomisi
İsrail ile hiç olmadığı kadar iyi ticaret yapıyor.

Gerçi Erdoğan’ın seçimlerden sonra daha ılımlı bir üsluba yöneleceğine bahse girilebilir ancak Gazze savaşının
döküntüsü kendisine muhtemelen kesin bir galibiyet sağlayacaktır. Türk demokrasisi bu esnada hasar alabilir. Bu
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durum, Avrupa Birliği ve Almanya tarafından umursamazlıkla karşılanamaz ancak Avrupa’dan şimdiye dek ses
çıkmadı.(Kaynak:Frank Nordhausen, Frankfurter Rundschau, Almanya, 29 Temmuz 2014)

http://www.21yyte.org/tr/fikir-tanki/4084/despotlarin-izinde

Seçim adaletli bir ortamda yapılmayacak

31 Temmuz 2014

İngiliz gazetesi Times Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlık yolunda ilerlerken, ülke üzerindeki “otoriter
tavrını” güçlendirebileceğini yazdı.

Gazeteye göre devlet televizyonu Erdoğan’ın rakiplerine yer vermediği için seçim adaletli bir ortamda yapılama-
yacak. Gazete, 2 ve 4 Temmuz arasında TRT’nin Erdoğan’a 204 dakika, iki rakibine ise toplam 3 dakikadan az
zaman ayırdığını belirterek Erdoğan’ın seçimi ilk turda kazanmasının beklendiğini yazdı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Times gazetesi, Erdoğan karşıtlarının cumhurbaşkanlığını kazanması kesin
görünen Erdoğan’ın elindeki gücü daha da artırmasından kaygı duyduklarını kaydediyor.

“ERDOĞAN ŞİMDİ KRAL”

Gazete bu ülkeleri popülist güçlü liderlerin demokratik yöntemlerle işbaşına gelip bağımsız kuruluşların içini bo-
şalttığı ve muhalefeti susturduğu rejimler olarak tanımlıyor.

Times Tayfun Demir isimli bir taksi şöförünün “Erdoğan şimdi kral” dediğini aktarıyor.

Demir “güçlü hükümet istiyoruz ama diktatörlük istemiyoruz” diye de ekliyor.

Gazete Pensilvanya’daki Lehigh Üniversitesi’nden Henri Barkey’nin “Türkiye tek parti ve tek adam ülkesi ol-
maktan, tek adam ülkesi olmaya dönüşümle yüz yüze” dediğini aktarıyor.

Londra merkezli Standard Bank’ten yükselen piyasalar bölüm başkanı Timothy Ash “Türkiye’nin gelişim modeli
Avrupa tarzı demokratik piyasa ekonomisinden, merkezileşmiş iktidar, tek bir hakim parti ve medyada pek eleş-
tirinin olmadığı Asya tarzı bir modele dönüşüyor” diyor.

http://www.odatv.com/n.php?n=secim-adaletli-bir-ortamda-yapilmayacak-3107141200
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