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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de

1 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 1 Eylül 2014 tarihinde KKTC’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk resmi ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Sayın Cumhurbaşkanı, yapa-
cağı temaslarda Kuzey Kıbrıs’ın bugüne kadar sergilediği samimi ve dik duruşun uluslararası camiadaki yansı-
malarını ele alacaklarını belirtti. Önümüzdeki hafta içinde NATO zirvesi ve ay sonunda da BM Genel Kurulu
olduğunu hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanı “Kıbrıs bu toplantılarda da yine önemli bir gündem maddemiz olacak-
tır.” dedi.

Türkiye’den KKTC’ye deniz altından döşenecek borularla iki ay içerisinde su ulaştırılacağını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin attığı adımlardan Güney Kıbrıs’ın da barış mesajı alacağını,
garantör ülke olarak Yunanistan’ın da Türkiye gibi üzerine düşen görevleri yerine getirmesi durumunda Kıbrıs
sorununun kısa süre içinde hal yoluna gireceğine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a KKTC ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da
eşlik etti.

http://www.mfa.gov.tr/cumhurbaskani-erdogan-kktc-de.tr.mfa

“Resmî Diplomatik İlişkiler Sürecini Kuzey Kıbrıs’tan Başlatıyoruz”

1 Eylül 2014

İlk resmî yurt dışı ziyaretini KKTC’ye gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmî diplomatik ilişkiler sürecini
Kuzey Kıbrıs’tan başlattığını ifade ederek, “Kuzey Kıbrıs’ın bugüne kadar samimi ve dik duruşunun uluslararası
camiadaki yerini tekrar dertleşeceğiz. Önümüzde NATO Zirvesi ve BM Genel Kurulu var. Kıbrıs, bizim bu top-
lantılarda önemli bir gündem maddemiz olacaktır” dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmî yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC)
gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ercan Havalimanı’nda, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, KKTC Meclis Başkanı
Sibel Siber, KKTC Başbakanı Özkan Yorgancıoğlu, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer
yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmaya, “Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili Kardeşlerim, Hanımefendiler,
Beyefendiler; sizleri duygusal, duygusal olduğu kadar anlamlı bu buluşmada, en kalbi duygularla selamlıyorum.
Duygusal ve anlamlı diyorum, zira 10 Ağustos’ta yapılan Türkiye, Cumhurbaşkanını seçtiği seçimde, her zaman
olduğu gibi, ilk ziyaretimi KKTC’ye yapmak suretiyle, hamdolsun yolculuğumuzun resmî diplomatik ilişkiler sü-
recini de Kuzey Kıbrıs’tan başlatmış oluyoruz. Zira ana ile yavrunun buluşması ne kadar anlamlıysa, buradaki
buluşmamız da o kadar anlamlıdır” diyerek başladı.

“KUZEY KIBRIS’I HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMIZ SÖZ KONUSU OLAMAZ”

KKTC ziyaretinin ardından Azerbaycan’a da bir ziyaret gerçekleştireceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Azerbaycan’a gideceğiz. Orası da yine bizim yıllar yılı hep bu şekilde, gerek cumhurbaşkanlarımızın seçimle-
rinde, gerek başbakanlarımızın seçiminde bir teamül olarak yerine getirdiğimiz görevimizdir. Şimdi KKTC’de
bugün gerek Sayın Cumhurbaşkanı ile, gerek Ana Muhalefet Lideriyle, gerek Meclis Başkanımız ve Bakanlar
Kurulu Üyeleriyle, hepsiyle yapacağımız görüşmelerde, Kuzey Kıbrıs’ın bugüne kadar o samimi, dik duruşunun
uluslararası camiadaki yerini tekrar dertleşeceğiz. Tabii önümüzde bu hafta içinde NATO Zirvesi var, ay sonunda
BM Genel Kurulu var. Kıbrıs, yine bizim bu toplantılarda, önemli bir gündem maddemiz. Ben, gösterdiğiniz bu
ilgiye, bu nezakete, şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Şunu bilmenizi istiyorum, hiçbir zaman Kuzey
Kıbrıs’ı unutmamız söz konusu olamaz” dedi.

“GÜNEY KIBRIS’IN BARIŞ MESAJINI ALACAĞINA İNANIYORUM”

İki ay içerisinde, Türkiye’den denizin altından suyun Kuzey Kıbrıs’a ulaşacağını hatırlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan şunları söyledi: “Artık barajlar zaten tamam, o iş bitti. Şimdi inşallah su ulaşıyor. Yine denizin altından
elektrik de inşallah buraya ulaşmış olacak. Ve burada yine böyle ara sıra kesinti filan diye bir şey inşallah olma-
yacak. Ve şunu da söyleyeyim, Güney Kıbrıs’ın da ihtiyacı olduğu zaman, bizim bu attığımız adımlardan, onlar
inanıyorum ki barışın mesajını alacaklardır. Tabii burada arzumuz şudur: Özellikle garantör ülkeler olarak, Türkiye
nasıl görevini yapıyorsa, aynı şekilde Yunanistan’ın da bu görevi yapmasıdır. Eğer bu görevler yerine getirilirse,
inanıyorum ki çok kısa bir zamanda Kıbrıs sorunu hal yoluna girmiş olur.”

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da yaptığı konuşmada, “KKTC Cumhurbaşkanı olarak, Sayın Cumhurbaş-
kanı’na, Muhterem Eşleriyle birlikte hoş geldiniz diyorum. KKTC’ye başbakan olarak geldiğiniz zamanlar ol-
muştur, ama ilk defa Türk Halkı’nın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak geliyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçilmesinin ertesinde ilk resmî ziyaretini KKTC’ye yaptığına dikkat çeken Cumhur-
başkanı Eroğlu, ”Helal olsun” şeklindeki sloganları üzerine “Sevgili Kardeşlerim, dolaysıyla attığınız slogandan
sizin mesajı aldığınız anlaşılıyor. İnşallah başka taraflar da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk ziyaretini buraya yap-
makla vermeye çalıştığı mesajı alırlar. Dolayısıyla ilginize, desteğinize ve sevginize teşekkür ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik ediyor.

FAZIL KÜÇÜK ÖNDERLİĞİNDE KIBRIS TÜRK HALKININ ŞANLI MÜCADELESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini
ziyaret etti ve anıt özel defterine şunları yazdı: “Aziz Lider Dr. Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Halkının şanlı varoluş
mücadelesindeki dirayetli önderliğinizi ve özverili katkılarınızı minnet ve şükranla anıyoruz. Bu vesileyle Türkiye
Cumhuriyeti’nin, fikir ve gönül birliği içinde olduğu fedakâr ve kahraman Kıbrıs Türk Halkı ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin yanında olacağını bir kez daha teyit ediyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ru-
hunuz şad olsun.”
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN RAUF DENKTAŞ’IN KABRİNİ ZİYARETİ

Ardından KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıt
özel defterini imzaladı ve deftere şunları yazdı: “Kurucu Cumhurbaşkanı Aziz Denktaş, tüm hayatınızı var oluş
mücadelesine adadığınız kahraman Kıbrıs Türk Halkı, dirayetli liderliğinizde gerçekleştirdiği onurlu mücadelesinin
en anlamlı eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde geleceğe güvenle bakmakta ve kararlı bir şekilde ay-
dınlık yarınlara yürümektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin, bu eşsiz mücadelesinde Kıbrıs Türk Halkı’na karşı ahdi
ve tarihî sorumluluğunu, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getirme kararlılığını manevi huzuru-
nuzda bir kez daha teyit ederek, aziz hatıranızı şükran ve saygıyla anıyoruz.”

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90894/resmi-diplomatik-iliskiler-surecini-kuzey-kibristan-baslatiyoruz.html

SC- 27, 03 Eylül 2014, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Sayın
Cumhurbaşkanımızın KKTC Ziyaretine İlişkin İfadeleri Hakkında Bir Soruya Cevabı

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaretine ilişkin olarak Yunanistan Dışişleri Ba-
kanlığı Sözcüsünün 1 Eylül 2014 tarihinde sarfettiği ve iç siyasi mülahazalardan kaynaklandığını düşünmek iste-
diğimiz ifadeleri, son dönemde Yunanistan ile tesis etmiş olduğumuz ve devamını arzuladığımız işbirliği anlayışını
yansıtmamaktadır. 

Ziyaret vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız esasen Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüme ulaşılması yönündeki Türk
tarafının kararlılığını ve Yunanistan’dan bu yönde işbirliği beklentimizi bir kere daha açıkça ifade etmiştir. 

Hal böyle iken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün değerlendirmeleri hayretle karşılanmıştır. Ayrıca, Türk
kıta sahanlığında ahiren başlanan araştırma faaliyetlerine Yunanistan’la hiç ilgisi olmamasına rağmen değinmiş
olmasının izahı güçtür. 

Bilindiği üzere, Anavatan ve garantör olarak Türkiye ve Yunanistan’ın devreye girmesi Kıbrıs konusunda geçmişte
olumlu sonuçlar vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ziyaretleri sırasında da
vurguladıkları üzere, Türkiye bu süreçte, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer garantörler ve ilgili ülkelerle
tam bir işbirliği içinde, hep bir adım önde olmayı sürdürecektir. 

Türkiye 50. yılını geride bırakan Kıbrıs meselesinin daha fazla gecikmeden kalıcı bir siyasi çözüme kavuşturulması
hususunda kararlıdır.

http://www.mfa.gov.tr/sc—27_-03-eylul-2014_-disisleri-bakanligi-sozcusunun-yunanistan-disisleri-bakanligi-soz-
cusunun_-sayin-cumhurbaskanimizin-kktc-z.tr.mfa

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 2’nci yurtdışı seyahatini Azerbaycan’a yaptı.

4 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ikili görüşme sonrasında Güney Kafkaslar gaz koridorunun temelinin 20
Eylül’de atılacağını açıklayan Erdoğan, “Kardeşliğimizin zirve yaptığı konu Dağlık Karabağ sorunudur. Görüş-
memizin en önemli maddesi budur” dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan’ı Gençlik Sarayı’nın ka-
pısında askeri törenle karşıladı. Erdoğan tören kıtasını, “Selam Asker” diyerek selamladı. Aliyev tarafından
Erdoğan’a ‘Haydar Aliyev Nişanı’ takdim edildi. Ortak basın toplantısında Erdoğan, şunları söyledi:

ÇÖZÜM TEK MERKEZE BAĞLI

“Bu seyahatler gelenek haline geldi. Bugün ikili görüşmemizde Türkiye, Azerbaycan ilişkilerini enine boyuna
görüşme fırsatımız oldu. Çok geniş manada konuları ele aldık. Türkiye- Ermenistan sorunu, Azerbaycan- Erme-
nistan sorununun çözümü ile aynı merkeze bağlı. Azerbaycan - Ermenistan sorunu çözülmediği sürece Türkiye-
Ermenistan sorunu çözülemez. ‘İki devlet tek millet’. Bu söz de babanın bize bir mirasıdır. Kardeşliğimizin zirve
yaptığı konu Dağlık Karabağ sorunudur. Görüşmemizin en önemli maddesi budur. Bir diğer konu enerjidir. Güney
Kafkaslar gaz koridoru çok büyük önem arz etmektedir. Türkiye üzerinden Avrupa’ya gidecek bir hattır. Azer-
baycan’ın enerjideki gücünü ortaya koyacaktır. Bu ayın 20’sinde temel atma töreni olacak, makinalar çalışmaya
başlayacak. Süreç hızlanarak devam edecek. 
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15 MİLYAR DOLAR HEDEF 

Ticarette atacağımız adımlar konusunda 15 milyar dolar hedef koyduk. NATO zirvesinde Azerbaycan’a verilen
sözler var. Biz bu sözlerin yerine gelmesi noktasında, ilgili ülkelerle görüşmeler yapacağız. Bu artık bir lütuf
değil, bir haktır.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27137752.asp

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da

Görevine başlamasının ardından ilk yurtdışı ziyaretlerini KKTC ve Azerbaycan’a yapan Sayın Cumhurbaşkanı,
baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, yapılan görüşmelerde, iki
ülkeyi ilgilendiren tüm konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

TANAP’ın Azerbaycan’daki başlangıç noktası olması bakımından önem taşıyan Güney Kafkaslar Gaz Korido-
ru’nun temel atma töreninin 20 Eylül’de Bakü’de yapılacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ara-
sında enerji alanında işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in kabri ile Türk ve Azeri şehitlik-
lerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu
da eşlik etti.

http://www.mfa.gov.tr/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan_da.tr.mfa

IŞİD’e en çok militan veren dört ülke

4 Eylül 2014 

2012 yılından bu tarafa IŞİD saflarına katılan teröristlerin arasında fakir ailelerin olduğu kadar, zengin ailelerin
çocukları da bulunuyor

Alman Die Zeit gazetesi, Suriye ve Irak’ta Hilafet ilan eden Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saflarında savaşan mi-
litanların hangi ülkelerden geldiklerine dair bir liste yayınladı.

Listede terör örgütü IŞİD’e katılanların çoğunluğunu, Tunus, Suudi Arabistan, Fas ve Ürdün’den katılım yapanların
sağladığı görüldü.

Gazetenin International Centre for the Study of Radicalisation, CNN, Economist ve Avrupa Güvenlik Birimleri’nin
verilerini derleyerek hazırladığı listeye göre, IŞİD bünyesinde 40 ülkeden militan bulunuyor. IŞİD’e en çok mili-
tanTunus’dan katılım olurken, listenin sonunda Afganistan bulunuyor.

2012 yılından bu tarafa IŞİD saflarına katılan teröristlerin arasında fakir ailelerin olduğu kadar, zengin ailelerin
çocukları da bulunuyor. Sadece işsizler değil, çeşitli meslek sahipleri, hatta eski ordu mensupları da IŞİD içerisinde
yer aldığı öğrenildi.

IŞİD’e katılanların geldikleri ülkeler ve sayıları şöyle:

Tunus 3.000

Suudi Arabistan 2.500

Fas 1.500

Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyetleri 1.500

Ürdün 1.500

Lübnan 900
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Fransa 700

Libya 600

Türkiye 400

Almanya 400

Mısır 360

Pakistan 330

Belçika 300

Avustralya 250

Cezayir 200

Hollanda 150

Kazakistan 150

Arnavutluk 140

İsrail/Filistin 120

Kosova 120

Jemen 110

ABD 100

Danimarka 100

İspanya 100

Çin 100

Sudan 100

İsveç 100

Somali 70

Kuveyt 70

Bosna Hersek 60

Avusturya 60

Endonezya 60

Ukrayna 50

İtalya 50

Norveç 50

İrlanda 30

Finlandiya 30

Kanada 30

Afganistan 25

http://www.taraf.com.tr/haber-iside-en-cok-militan-veren-dort-ulke-163075/

Galler’de Obama İle Görüşecek

4 Eylül 2014

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan temaslarını tamamladıktan sonra NATO Zirvesi’ne ka-
tılmak üzere Galler’in Cardiff kentine gitti. ‘TUR’ uçağıyla Bakü’deki Haydar Aliyev Havalimanı’ndan hareket
eden Erdoğan’a, eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz
eşlik etti. Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde bugün başlayan zirve kapsamında Erdoğan, yarın saat 15.15’te ABD
Başkanı Barack Obama ile görüşecek. Görüşmede, bölgesel sorunların yanı sıra ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın
(NSA) Türkiye’de bazı bakan ve bürokratların telefon görüşmelerini dinlediği yolundaki iddiaların da gündeme
gelmesi bekleniyor. Erdoğan’ın, Obama ile görüşmesi 1 saat olarak planlandı. Erdoğan’ın İngiltere Başbakanı

6

Türk Dış Politikası Gündemi



David Cameron ile öğle yemeğinde bir araya gelmesi, Prens Charles tarafından da kabul edilmesi bekleniyor.
Yoğun bir görüşme diplomasisi yürütecek olan Erdoğan’ın, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhur-
başkanı François Hollande’ın yanı sıra İspanya, Ukrayna, Polonya, Arnavutluk liderleriyle de görüşmesi planla-
nıyor. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanı olarak katılacağı ilk uluslararası zirve olacak toplantılar kapsamında 5 oturuma
katılacağı bildirildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27137752.asp

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Cardiff’te düzenlendi

4-5 Eylül 2014

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi 4-5 Eylül 2014 tarihlerinde İngiltere’nin evsahipliğinde Cardiff’te
düzenlendi. Zirve’de ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu
ve Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz’ın da yer aldığı bir heyetle temsil edildi. 

Zirve kapsamında İttifakın gündemindeki öncelikli konular ele alındı; bu çerçevede Ukrayna’daki kriz, Irak’taki
iç siyasi durum ve Afganistan’da bulunan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) misyonunun 2014 sonunda
sona erdirilmesi ile 2015’te devreye sokulması öngörülen “Kararlı Destek” misyonu konularında kapsamlı gö-
rüşmeler gerçekleştirildi. 

Zirve’nin ikinci gününde, NATO üyesi ülkelerin liderlerine hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Irak’ta
bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden şiddet ortamına karşı bütüncül bir yaklaşımla kararlı adımlar atılması
gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye‘nin kritik ve hassas bir süreçten geçen Afganistan’a
önümüzdeki dönemde de desteğinin devam edeceğini ifadeyle “Kararlı Destek Misyonu”nda da Türkiye’nin öncü
bir rol üstleneceğine işaret etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Kırım Tatar Türklerinin izole edilmesinin engellenmesi ve krizin çözü-
müne yönelik çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ise NATO zirvesi için bulunduğu Cardiff’te ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Ukrayna
Dışişleri Bakanı Pavlo Kilimkin, Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius’la ve İngiltere Dışişleri Bakanı Philip
Hammond’la ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı görüşmelere katılan Bakan Çavu-
şoğlu ayrıca Zirve’ye katılan diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla da temaslarda bulundu.

http://www.mfa.gov.tr/nato-devlet-ve-hukumet-baskanlari-zirvesi-cardiff_te-duzenlendi.tr.mfa

No: 285, 5 Eylül 2014, İsrail’in Yasadışı Yerleşim Faaliyetleri Hk.

İsrail’in, Batı Şeria’daki bir yasadışı yerleşim alanında 283 yeni konut inşasına yönelik yayınladığı ihale duyurusu,
uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini tüm uyarılara rağmen sürdürdüğünü göstermektedir. İsrail’in bu
tutumunu kınıyoruz. 

İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü yasadışı yerleşim faaliyetleri hiçbir şekilde kabul edile-
mez.

http://www.mfa.gov.tr/no_-285_-5-eylul-2014_-israil_in-yasadisi-yerlesim-faaliyetleri-hk_.tr.mfa

No: 286, 5 Eylül 2014, Mali’de Yaşanan Terör Saldırısı Hk.

Mali’nin kuzeyindeki Kidal kentinde 2 Eylül 2014 tarihinde gerçekleşen, BM Çokboyutlu Entegre İstikrar Mis-
yonu’nunda (MINUSMA) görev yapan 4 Çad’lı askerin hayatını kaybetmesine ve 15 kişinin yaralanmasına neden
olan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve kardeş
Mali ve Çad halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Mali’de devam eden diyalog ve uzlaşı sürecinin geldiği önemli dönemeçte, BM personelini hedef alan menfur
saldırının faillerinin biran önce yakalanarak adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz.
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Mali’de kalıcı barış ve istikrarın tesisi için başından bu yana gerek ikili düzeyde gerek uluslararası platformlarda
her türlü desteği sağlayan ülkemiz, önümüzdeki dönemde de dost ve kardeş Mali halkıyla dayanışma içinde olmaya
devam edecektir.

http://www.mfa.gov.tr/no_-286_-5-eylul-2014_-mali_de-yasanan-teror-saldirisi-hk_.tr.mfa

IŞİD’e karşı ‘çekirdek koalisyon’ çağrısı

5 Eylül 2014 

Galler’de yapılan NATO zirve-
sinde, Irak Şam İslam Devleti’ne
(IŞİD) karşı mücadele için “çe-
kirdek koalisyon” kurulması
çağrısı yapıldı. Koalisyon çağ-
rısı yapılan ülkeler arasında Tür-
kiye de var

BD Dışişleri Bakanı John Kerry,
NATO zirvesinde 10 müttefik
ülkeye IŞİD’e karşı mücadele
etmek için güç birliği çağrısı
yaptı. Kerry’nin bu çağrıyı yap-
tığı ülkeler ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Danimarka, Polonya, Kanada, Avustralya ve Türkiye. Kerry
ayrıca, eylül ayının sonlarında düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısının IŞİD’le mücadele
planı yapmak için uygun olacağını kaydetti.

KARA HAREKATI SEÇENEK DEĞİL

John Kerry, IŞİD’e karşı “çekirdek bir koalisyon” kurulması çağrısı yaptı ancak kara harekatı seçeneğinin söz ko-
nusu olmadığını vurguladı. Kerry, sözlerine şöyle devam etti:

“Kendi birliklerimizi konuşlandırmadan saldırılar düzenlemeli ve Irak güvenlik güçleri ile bölgede IŞİD’e karşı
mücadele eden diğer güçlere destek vermeliyiz. Ancak hiçbir askerimiz karaya asker basmayacak, açıkçası bura-
daki herkesin kırmızı çizgisinin bu olduğunu düşünüyorum.”

http://www.taraf.com.tr/haber-iside-karsi-cekirdek-koalisyon-cagrisi-163110/

Obama: “Türkiye’nin müdahil olması lazım”

7 Eylül 2014

ABD Başkanı Barack Obama, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüyle mücadele stratejilerini çarşamba
günü kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Obama, bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Ürdün gibi Sünni ülkelerin “adım atmalarına” ihtiyaç olduğunu belirterek “Onların da müdahil olması lazım.
Bu onların bölgesi. (IŞİD) onlara bizden daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Amerikan NBC televizyonuna röportaj veren Obama, IŞİD terör örgütüyle mücadelede son dönemde ABD’nin
attığı adımlardan bahsederek “bir sonraki aşamanın ise bazı atak stratejilerine başlamak” olduğunu kaydetti.
Obama, bu noktada salı günü Kongre liderleriyle bir araya geleceğini, çarşamba günü de IŞİD ile mücadele stra-
tejisini açıklayacağını söyledi.

Ancak stratejinin bölgeye ABD askerinin gönderilmesini içermediğini vurgulayan ve bu yöndeki fikirleri “büyük
bir hata” olarak değerlendiren Obama, şunları kaydetti:

“Bu, Irak savaşına eşdeğer bir durum değil. Bu, son 6-7 yıldır düzenli olarak yürüttüğümüz terörle mücadele kam-
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panyasına benzer bir yaklaşım olacak. Amerika’nın liderliği sayesinde, bu konuda geniş tabanlı uluslararası ve
bölgesel koalisyon kuracağımıza inanıyorum. Bölgeye 100 bin Amerikan askeri göndermek gibi bir arayışımız
yok. Sahadaki Irak ve Kürt askerlerini desteklemek için hava saldırıları düzenleyen uluslararası bir girişimin par-
çası olacağız. Iraklıların bir plan oluşturmasına yardım edeceğiz ki IŞİD’ın ele geçirdiği yerleri tekrar kazanmaya
başlasınlar.”

IŞİD ile mücadele stratejinin askeri yönün yanı sıra ekonomik ve siyasi unsurları da içereceğini anlatan Obama,
gelecek aylarda IŞİD’ın ilerlemesinin sadece durdurulmayacağını, aynı zamanda sistematik biçimde kapasitesinin
düşürüleceğini ve sonunda da tamamen mağlup edileceğini belirtti.

“Sünni bölgede Sünnilerle çalışmadığımız müddetçe, bu problemler olmaya devam edecektir”

Obama, Kongre’nin planını onaylayıp onaylamayacağına yönelik bir soru üzerine, IŞİD’e karşı Kongre’den ge-
reken yetkiyi alacağına inandığını dile getirdi.

Irak’ta, sorunlarını görmezden gelen Bağdat yönetimine uzaklaşmış Sünni kabilelerin tekrar kazanılması için böl-
gesel partnerlerle çalışmak gerektiğine işaret eden Obama, “Suriye’de ılımlı muhaliflere de daha çok kaynak sağ-
lamalıyız. Çünkü, bu Sünni bölgede Sünnilerle çalışmadığımız müddetçe, bu problemler olmaya devam edecektir.
Dolayısıyla hem Irak hem Suriye’deki stratejimizde amaç IŞİD üyelerini ve varlıklarını ele geçirmek” dedi.

Obama, bu noktada Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi Sünni ülkelerin “adım at-
malarına” ihtiyaç olduğunu belirterek “Onların da müdahil olması lazım. Bu onların bölgesi. (IŞİD) onlara bizden
daha çok doğrudan tehdit oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Bölgedeki Sünni ülkelerin probleminin belki de ilk kez şu anda İran olmadığını ve bunun basit bir Sünni-Şii me-
selesini içermediğini ifade eden Obama, “Bugün bu ülkelerin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdit IŞİD tarafından
temsil edilen Sünni aşırılık” değerlendirmesinde bulundu.

Bu nedenle bölgedeki Sünni ülkelerin bu konuda daha aktif ve daha katılımcı olmaya başladığını, kimi ülkelerin
askeri, kimilerinin siyasi alanda adımlar attığını bildiren Obama, “Onların bu meselede oynayacakları rol büyük”
diye konuştu.

Obama, IŞİD’in sosyal medyayı aktif kullandığına da işaret ederek “Buradaki soru: ılımlı Sünni ülkelerin ve li-
derlerin ne zaman ‘IŞİD’in temsil ettiği şeylerin İslam olmadığını’ söylemek için sistematik biçimde çalışacağı”
dedi.

Amerikalı gazeteci James Foley’in IŞİD tarafından kafası kesilerek öldürülmesinin ardından basın açıklaması
yapan Obama’nın açıklamadan sonra golf oynaması ülkede tepkilere neden olmuştu. Obama da röportajda golf
oynamasının bir hata olduğunu da kabul etti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27160731.asp

Bir Türk IŞİD’e neden katılır?

7 Eylül 2014

…Örgüte katılanların aileleriyle yapılan görüşmelerden ortaya çıkan manzara şu: Pazarcılık yapan, sanayide ça-
lışanlar gibi alt gelir grubundaki çocuklar örgüt için en büyük potansiyel. Ailesinin yüklü miktarda borcu olanları
araştırıp bu çocuklara yanaşan örgüt üyeleri, “Baban bu kadar borcu nasıl ödeyecek?” denilerek para yardımı vaa-
tediliyor. Maddi ihtiyacı olmayanlara ise cami ve Kur’an kursu gibi mecralardan ulaşılıyor. Bir çeşit para kaynağı
olarak görülen varlıklı çocuklar, “Beş kelle alırsan cennette şu kadar yere sahip olursun” gibi sapkın vaatlerle
kandırılıyor. Sahih hadis denilerek cihatla ilgili propaganda yapılıyor. Türkiye’den toplanan çocuklar sanıldığı
gibi ilk adımda IŞİD’e değil, Özgür Suriye Ordusu’na götürülüyor. Buradan diğer örgütlere taksim ediliyor. Ör-
gütün yürüttüğü bir politika da gençleri evlendirmek. Bu şekilde gençleri örgüte daha da bağlayan terörist grup,
“Artık senin bir ailen var. Bundan sonra kendi namusun için de savaşacaksın.” telkinleri yapıyor. Öldüğünde ise
kadın, örgütün diğer üyeleriyle evlendiriliyor. İsmini açıklamayan bir kaynağın anlattıklarına göre örgüt, özellikle
zengin ailelerin çocuklarının cenazesinden bile nemalanmaya çalışıyor. Örneğin çatışmada ölen çocuğu için aileyi
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aratıp, “Çocuğun öldü, istersen gel al.” deniliyor. Sınıra gelen babaya gönderdikleri ayakçılar vasıtasıyla çocuğu-
nun cesedi karşılığında 3 bin TL para isteniyor. Ve bütün bunlar devletin gözü önünde cereyan ediyor. Örneğin
Konya’da artık herkesçe bilinen bir derginin önünde toplu cihat namazları kılanlar örgüte katılmak üzere yola çı-
kıyor.

‘Bu ülkede din yaşanmıyor’

Yapılan propagandaların başında Türkiye’de dinin doğru yaşanmadığı geliyor. Nitekim hikâyesini arkadaşından
dinlediğimiz Hasan da örgütteki faaliyetlere katıldıkça, “Bu ülkede din yaşanmıyor. Bütün bu yanlışların düzel-
tilmesi gerekiyor.” gibi şikâyetlerini dile getirmiş. Muhafazakâr bir ailenin çocuğu olan Hasan, İslam’ı düzgün
yaşamadığı için tarikat ehli olan ve çarşaf giyen annesine bile kızmaya başlar. Müslüman bir kadının bu ülkede
yaşamaması gerektiğini savunur. Ona göre Suriye’de bir İslam devleti kurulacaktır. Ve herkesin bu süreçte cihada
katılması gerekiyordur.  

Antep kampına gönderiliyorlar

IŞİD’in Gaziantep’te kampının olup olmadığı uzun zamandır tartışılıyordu. Geçtiğimiz hafta ise Alman Devlet
Televizyonu Kanal 1, söz konusu kampı ortaya çıkardığını açıkladı. Kanalın verdiği görüntülerde örgüt için sa-
vaşmak üzere buraya gelen gençlerin nasıl örgütlendiği ve tel sınırlar üzerinden kontrolsüz bir şekilde Suriye’ye
geçişleri görülüyor. Her ne kadar Antep Valisi bu kampın varlığını yalanlasa da tanıkların ifadeleri Suriye sınırından
önce burada bir süre kalındığını doğruluyor. Yine Atilla Kart’ın ifadelerine göre şu anda Antep, Kilis ve Ceylan-
pınar hastanelerinde 600’e yakın IŞİD’e katılan yaralı var.

Son adım Suriye

Çoğunlukla 18-35 yaş arası gençlerin olduğu tahmin edilen kişilerin IŞİD ile tanışıklıklarının son durağı ise Suriye.
Burada PKK ve diğer yerel güçlerle çatışan örgütte bugüne kadar çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar
sınıra ya da Suriye’ye giden hiçbir aile çocuğunun cenazesine ulaşamadı. En son 52 yaşındaki Fadıl Dağ, geçen
yıl IŞİD’e katılan 28 yaşındaki oğlu için Suriye’ye gitti. Orada örgüt üyeleriyle görüşen baba, “Oğlun şehit oldu,
biz de şehit olacağız. Sen de gelmişken katıl birlikte savaşalım.” cevabını almıştı. Acılı baba Suriye’de gördüğü
manzarayı şöyle anlatıyor: “Orada başından ayrılmış gövdeler gördüm. 24 saat kaldım, ömrümden ömür gitti.
Ancak cenazemi alamadan elim boş döndüm.”

http://www.zaman.com.tr/pazar_bir-turk-iside-neden-katilir_2242334.html

CHP’den hükümete çağrı: ILO sözleşmesini hemen imzalayın

7 Eylül 2014

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Mecidiyeköy’deki rezidans inşaatındaki asansör
faciasında 10 işçinin ölümü üzerine yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Maalesef Türkiye, inşaat sektöründe
ölümlü iş kazalarında birinci sırada. Keza, madenlerde yaşanan iş kazalarında da aynı noktadayız. Madenlerde iş-
çilerimiz toprak altında kalıyor, inşaatlarda işçilerimiz iş kazalarına maruz kalarak hayatlarını kaybediyor. Peki
hükümet ne yapıyor? Sadece laf… İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin Ağustos ayındaki raporuna göre, bir
ay içinde inşaatlarda 40 işçi hayatını kaybetti. Geriye dönüp biraz araştırdığınızda, inşaatlarda önceki aylarda ne-
redeyse bu rakama yakın ölümlü iş kazaları meydana gelmiş.”

BAKANLAR KURULU’NDA GÜNDEME GETİRİLSİN

“Hükümetin, iş güvenliği konusunu ciddi olarak ele alması ve bu kazaların önüne geçmesi lazım. Bunun için ön-
celikle ILO’nun, inşaat sektöründe iş güvenliği koşullarını belirleyen 167 No’lu sözleşmesinin imzalanması ge-
rekiyor. Yarın bakanlar kurulu var. Sayın Davutoğlu’na, bu konuyu hiç beklemeden gündeme getirmesini ve
Türkiye’yi, ölümlü iş kazalarının sürekli yaşandığı bir 19. asır ülkesinden çıkarmak için adım atmaya davet edi-
yorum” ifadelerine yer verildi.
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EMEĞİN VE İŞÇİNİN DEĞERİ YOK

İnşaatlarda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın veya ilgili kuruluşların belirlediği çalışma kriterlerinin ve
düzenlemelerinin işveren nezdinde yeterince etkili olmadığının görüldüğünü belirten Çıray, “AKP iktidarı döne-
minde her şey para, her şey rant oldu. ILO’nun 167 sayılı sözleşmesini Irak ve Uruguay bile imzalamış ama siz
bu konuda hâlâ bir adım atmamışsınız. Demek ki sizin gözünüzde emeğin ve işçinin değeri yok. Onun bir lokma
ekmek için verdiği hayat mücadelesine sizin ‘Yeni Türkiye’ masalınızda bir yer yok. Sendikaları ve sivil toplum
örgütlerini iş güvenliğinin sağlanması için alınacak tedbirler konusunda hükümete baskı yapmaya davet ediyorum”
ifadeleri kullandı.

İNŞAAT İŞÇİLERİ ILO GÜVENCESİYLE ÇALIŞSIN

ILO sözleşmesinin, işçiye iş güvenliği ve hayatı konusunda ciddi bir güvence getireceğini vurgulayan CHP Genel
Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, şunları ifade etti: “Bu sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte işveren, iş güvenliği
konusunda kendisine çeki düzen verecek. İnşaat sektöründe iskelesinden yeraltındaki çalışmalara, asansöründen
iskelesine kadar inşaatın bütün unsurları belirli kural ve kriterlere bağlanacak. Çalışma şartları, bu sözleşme hu-
suslarına göre düzenlenecek. Yani, inşaatta ve şantiye alanındaki işçiler iş sağlıkları ve güvenlikleriyle ilgili açık
bir tehlike gördüklerinde oradan uzaklaşma hakkına sahip olacaklar. Riske girmek zorunda kalmayacaklar. İşçilerin
muhtemel bir kaza ile karşı karşıya kaldıklarında kendilerini muhafaza edebilecekleri yapı, geçiş ve tünel gibi ko-
ruyucu alanların inşası zorunlu olacak. Artık hükümet, daha fazla can kaybı olmadan bu anlaşmayı imzalasın ve
inşaatlardaki iş güvenliğini yakın takibe alsın.”

http://www.taraf.com.tr/haber-chpden-hukumete-cagri-ilo-sozlesmesini-hemen-imzalayin-163260/

NATO’ya “sınır”lı destek

07 Eylül 2014 

NATO’nun, IŞİD’e karşı 10 ülke-nin yer alacağı ‘çekirdek koalis- yon’ oluşturma planı Türkiye’yi zorda bıraktı.
Reuters haber ajansı “IŞİD’in elindeki 49 rehine nedeniyle Türkiye’nin koalisyonda sessiz bir rol oynaması bek-
leniyor” diye yazdı

BD, NATO zirvesinde IŞİD’e karşı koalisyon kurma planını açıklarken, radikal İslamcı örgütün elindeki 49 Tür-
kiyeli rehine nedeniyle Ankara’nın koalisyonda “sessiz bir rol” oynaması bekleniyor. Reuters ajansına konuşan
Batılı diplomatlar, Türkiye’nin rolünün sınır güvenliğine odaklanmasını beklediklerini söyledi. Reuters, “Türkiye,
İslam Devleti’ne karşı Amerikan koalisyonunda sessiz rol oynayabilir” başlıklı haberinde, Ankara’nın IŞİD’e
karşı ittifakta açık ve faal bir görev almasının zor olacağını yazdı.

Ajans, Washington’ın Ankara’dan, Suriye’ye yabancı cihatçı geçişini engellemeye odaklanmasını isteyeceğini be-
lirtirken, Amerikalı bir yetkili de şöyle dedi: “Herkes Türkiye’nin özel bir kategoride olduğunu anlıyor. Türkiye
koalisyonun parçası olacak ama bu ne anlama gelecek? Bayrağınızı sınıra dikmenin de bedeli çok ağır değildir.”

YABANCI SAVAŞÇI SORUNU

Başka bir Amerikalı yetkili de, Washington’ın sınır güvenliği konusunda daha fazla önlem isteyeceğini doğruladı.
Yetkili, “Yabancı savaşçı meselesi gayet iyi biliniyor. Bu bir sorun ve IŞİD’in ilerleyişini ateşlediği açık. Türki-
ye’den yardım isteyeceğimiz konulardan birinin bu olduğu ortada” diye konuştu. Buna göre, ABD Başkanı Barack
Obama bu mesajı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı NATO zirvesinde diplomatik bir dille iletti.
Önümüzdeki hafta Türkiye’yi ziyaret edecek olan ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel da temaslarında aynı mesajı
tekrarlayacak.

ELLERİ KOLLARI BAĞLI

Ajansa konuşan bir Türkiyeli yetkili, “Biz bir NATO müttefikiyiz. Batıyla aynı prensip ve değerleri paylaşıyoruz.
Ama 49 rehinemiz var” derken, Ankara’daki Batılı bir diplomat Türkiye’nin çıkmazını şöyle özetledi: “Elleri kol-
ları bağlı. Askeri faaliyetlere heyecanla katılmaları mümkün değil ki, bu anlaşılır bir durum. Kapalı kapılar ardında
destek verdiklerinden eminim ama yaptıklarını kamuoyuna açıklayamazlar.” Reuters’ın görüş aldığı bir Türkiye
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uzmanıysa, IŞİD’in Amerikalı gazeteciler James Foley ve Steven Sotloff’un kafa kesme görüntülerini yayınla-
masının Türkiye’ye de mesaj olduğunu söyledi. Eski bir Amerikan Dışişleri yetkilisi olan Lehigh ise Türkiye’nin
uçakların İncirlik’ten havalanmasına izin vermeyeceği görüşünü vurgulayarak, “Foley’nin infaz edilmesi sadece
bize değil, aynı zamanda Türklere de verilen bir mesajdı” dedi. REUTERS

http://www.taraf.com.tr/haber-natoya-sinirli-destek-163225/

ABD’den IŞİD’e yoğun hava saldırısı

7 Eylül 2014

ABD ve Irak ordusu, Enbar bölgesindeki Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü hedeflerine yönelik yoğun
hava saldırısı başlattı. 

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/09/07/abdden-iside-yogun-hava-saldirisi

IŞİD’den Kürtler için şok karar

7 Eylül 2014

Irak ve Suriye’yi kana bulayan IŞİD’in Kürt üyelerini infaz etmeye başladığı iddia edildi.

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün, Kürt mensuplarını infaz etmeye başladığı ve Kürtçe’yi yasakladığı ileri
sürüldü.

Kürdistan Bölgesi Diyanet işleri Bakanlığı Sözcüsü Merivan Nakşibendi, Rûdaw’a verdiği demeçte, ellerine geçen
bazı bilgileri paylaştı. Nakşibendi, dün, cuma namazından sonra IŞİD örgütünün 5 Kürt mensubunu “ihanet”le
suçlayarak öldürdüğünü haber aldıklarını belirtti.

Geçtiğimiz Çarşamba ve Perşembe günleri Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) savaş uçaklarının bombardı-
manı sonucu örgütün yönetici dahil çok sayıda mensubunun öldürüldüğünü hatırlatan Nakşibendi, “Terörist örgüt,
Kürt mensuplarını, Kürdistan Güvenlik Güçleri’ne bilgi sızdırmakla suçlayarak öldürmüş” dedi.

Örgütün, Kürt mensuplarına güvenmediğine dikkat çeken Diyanet İşleri Bakanlığı Sözcüsü, “Daha önce Mahmur,
Güver ve Celavla savaşlarında Kürtler’i, Kürt mensuplarının yanında kurşuna dizmişler” bilgisini verdi.

Nakşibendi ayrıca, IŞİD’in, içindeki Kürt birliklerini dağıttığını ve Kürtçe konuşulmasını yasakladığını da öğ-
rendiklerini kaydetti.

Irak ve Suriye’de etkinlik gösteren örgütte, dünyanın çok sayıda ülkesinden eleman bulunuyor.

İngiltere’de yayınlanan TheTelegraph gazetesi, Suriye ve Irak’ta, IŞİD terör örgütü saflarında 70 ülkeden 11 bin
kişinin yer aldığını yazdı.

Müslüman ülkeler içinde örgüte en çok katılım Tunus ve Suudi Arabistan’dan olurken, Türkiye 400 kişiyle 4’üncü
sırada yer alıyor.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/09/07/isidden-kurtler-icin-sok-karar

İran IŞİD’e karşı uluslararası işbirliği istiyor

7 Eylül 2014

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD yönetiminin terör örgütü IŞİD ile mücadelesinde ciddi olmadığını iddia ederek,
terörle mücadele için uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

İran devlet televizyonuna konuşan Zarif, ABD’nin IŞİD’i desteklediğini öne sürerek, “Amerikalılar bu güne kadar
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bu konuda çifte standart politikası uyguladılar ve ciddi değillerdi. Suriye’de IŞİD’i uzun süre çeşitli şekillerde
desteklediler ve şimdi ne yapacaklarına karar veremiyorlar. Bu konuda savundukları argümanları da arkalarında
bıraktılar” dedi.

IŞİD’in önce Irak’ta, sonra Suriye’de, daha sonra tekrar Irak’ta faaliyet gösterdiğini dile getiren Zarif, “Yarın ise
başka bir bölge ülkesine, belki de tüm bölgeye yönelecek. Ben bu tehlikenin henüz ciddi bir şekilde anlaşılmadığını
düşünüyorum” diye konuştu. Zarif, terörle ve aşırılıkla mücadelenin uluslararası işbirliği gerektirdiğini belirtti.

Zarif, İran’ın başından beri bu tehlikenin farkında olduğunu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin geçen yıl
bölgedeki teröre dikkat çekip uluslararası topluma şiddet ve aşırılıkla mücadele önerisi sunduğunu söyledi.

Batı medyasında cuma günü İran’ın IŞİD konusunda ABD ile askeri işbirliği yaptığı, İran dini lideri Ayetullah
Hamaney’in de bunu desteklediği yönünde haberler yer almıştı. Ancak bu iddia hem İran hem de ABD yönetimi
tarafından yalanlanmıştı.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/09/07/iran-iside-karsi-uluslararasi-isbirligi-istiyor

Almanlar her türlü iletişimi depolamış!

7 Eylül 2014

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı’nın (BND) Ortadoğu, Somali ve Afganistan’a yönelik teknik dinlemelerde
telefon görüşmeleri, e-postalar ve internet kullanımına ilişkin veriler topladığı, bu verilerin Bad Aibling’deki din-
leme merkezindeki yedi gün boyunca kayıt altında tutularak özel programlar aracılığıyla uzmanlar tarafından
analiz edildiği öne sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisi, hükümete ait “gizli” bir belgeye dayanarak bugün yayımladığı haberde, BND’nin Or-
tadoğu ülkeleri ile Somali ve Afganistan’da yürüttüğü teknik dinleme faaliyetlerine ilişkin yeni iddialara yer verdi.

Haberde BND’nin Münih kenti yakınlarında bulunan Bad Aibling’deki üste dinleme faaliyetleri yürütülen hatlar-
daki “her türlü iletişimi” depoladığı iddia edildi. Bu üsteki sunucularda kayıt altına alınan verilerin, “telefon gö-
rüşmeleri, internet ve e-posta iletişimi ile GPS bilgilerini” içerdiği belirtildi.

Habere göre, dinleme faaliyetlerine ilişkin kurallar gereği elde edilen veriler yedi gün süreyle muhafaza ediliyor.
Bu süre zarfında uzmanlar, ham verileri özel programlar aracılığıyla analiz ediyor.

Afganistan’daki dinlemelerin Bad Aibling’e ulaştırılmasında bazı teknik hataların meydana geldiğinin belirtildiği
haberde, bu nedenle bu ülkede elde edilen verilerin ayrıca Kabil’deki özel bir sunucuda 14 gün süreyle, Mezar-ı
Şerif’teki özel sunucuda ise altı hafta süreyle saklandığı kaydedildi.

NSA İLE İŞBİRLİĞİ

Der Spiegel, BND ile Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA), Bad Aibling’deki dinleme merkezinde
yakın işbirliği yaptıklarını belirtirken, BND’nin faaliyetlerinde NSA tarafından geliştirilmiş yaklaşık 20 farklı sis-
temi kullandığını iddia etti.

Habere göre, NSA, hedef kişi ve kurumlara ilişkin arama kriterlerini, belirli telefon numaraları, e-posta adresleri
ve IP numaralarını BND’ye iletiyor. NSA bu çalışma sonucunda BND’den hedef kişilere ilişkin istihbarat elde
ediyor.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, BND’nin yurt dışına yönelik dinleme faaliyetlerine tepki gösterdi.
Sol Parti Milletvekili Martina Renner, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, BND’nin faaliyetlerinde ölçüsüz
bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Yurt dışındaki kitlesel dinlemeler anayasaya aykırıdır” dedi.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/09/07/almanlar-her-turlu-iletisimi-depolamis
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Der Spiegel’den yeni dinleme iddiaları

07 Eylül 2014

Alman Der Spiegel dergisi, hükümete ait “gizli” bir belgeye dayanarak yayımladığı haberde, BND’nin teknik din-
leme faaliyetlerine ilişkin yeni iddialara yer verdi.

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı’nın (BND) Ortadoğu, Somali ve Afganistan’a yönelik teknik dinlemelerde
telefon görüşmeleri, e-postalar ve internet kullanımına ilişkin veriler topladığı, bu verilerin Bad Aibling’deki din-
leme merkezindeki yedi gün boyunca kayıt altında tutularak özel programlar aracılığıyla uzmanlar tarafından
analiz edildiği öne sürüldü.

Alman Der Spiegel dergisi, hükümete ait “gizli” bir belgeye dayanarak bugün yayımladığı haberde, BND’nin Or-
tadoğu ülkeleri ile Somali ve Afganistan’da yürüttüğü teknik dinleme faaliyetlerine ilişkin yeni iddialara yer verdi.

Haberde BND’nin Münih kenti yakınlarında bulunan Bad Aibling’deki üste dinleme faaliyetleri yürütülen hatlar-
daki “her türlü iletişimi” depoladığı iddia edildi. Bu üsteki sunucularda kayıt altına alınan verilerin, “telefon gö-
rüşmeleri, internet ve e-posta iletişimi ile GPS bilgilerini” içerdiği belirtildi.

Habere göre, dinleme faaliyetlerine ilişkin kurallar gereği elde edilen veriler yedi gün süreyle muhafaza ediliyor.
Bu süre zarfında uzmanlar, ham verileri özel programlar aracılığıyla analiz ediyor.

Afganistan’daki dinlemelerin Bad Aibling’e ulaştırılmasında bazı teknik hataların meydana geldiğinin belirtildiği
haberde, bu nedenle bu ülkede elde edilen verilerin ayrıca Kabil’deki özel bir sunucuda 14 gün süreyle, Mezar-ı
Şerif’teki özel sunucuda ise altı hafta süreyle saklandığı kaydedildi.

NSA İLE İŞBİRLİĞİ

Der Spiegel, BND ile Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu’nun (NSA), Bad Aibling’deki dinleme merkezinde
yakın işbirliği yaptıklarını belirtirken, BND’nin faaliyetlerinde NSA tarafından geliştirilmiş yaklaşık 20 farklı sis-
temi kullandığını iddia etti.

Habere göre, NSA, hedef kişi ve kurumlara ilişkin arama kriterlerini, belirli telefon numaraları, e-posta adresleri
ve IP numaralarını BND’ye iletiyor. NSA bu çalışma sonucunda BND’den hedef kişilere ilişkin istihbarat elde
ediyor.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Almanya’da muhalefette bulunan Sol Parti, BND’nin yurt dışına yönelik dinleme faaliyetlerine tepki gösterdi.
Sol Parti Milletvekili Martina Renner, Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, BND’nin faaliyetlerinde ölçüsüz
bir şekilde hareket ettiğini belirterek, “Yurt dışındaki kitlesel dinlemeler anayasaya aykırıdır” dedi.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/09/07/der-spiegelden-yeni-dinleme-iddialari

ABD Savunma Bakanı Hagel Çankaya Köşkü’nde

8 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel’i Çankaya
Köşkü’nde kabul etti.

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90973/abd-savunma-bakani-hagel-cankaya-koskunde.html

ABD’den Çarşı’ya destek

10 Eylül 2014

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Marie Harf, Gezi protestoları esnasındaki rolünden dolayı ‘darbeye te-
şebbüs’ten yargılanan Beşiktaş’ın Çarşı grubu ile ilgili yorum yaptı.
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Türkiye’deki Çarşı isimli futbol takımı taraftar grubunun darbe teşebbüsü ile yargılanması hakkındaki gelişmeler
sorulduğunda Dışişleri Sözcüsü Harf şunları söyledi:

“Bu haberleri tabii ki izliyoruz. Biz ifade ve toplanma özgürlüğünü, barışçıl şekilde protesto etmek hakkı da dahil
olmak üzere Türkiye’de ve dünyada destekliyoruz. Türkiye’nin bu temel özgürlüklere sahip çıkmasını istiyoruz.’’

Posta212’deki İlhan Tanır haberine göre; Harf ayrıca, TİB’e, mahkeme kararı olmaksızın kişilerin web sayfaları
tarihlerini de incelemek de dahil olmak üzere, devlete internet üzerinde daha da fazla kontrol imkanı veren yasa
ile ilgili soruya ise cevap olarak ise medya özgürlüğünü referans vererek yorum yaptı. Harf şunları söyledi:

”Biz düzenli olarak medya özgürlüğü hakkındaki endişelerimizi Türk yetkililere söylüyoruz. Türkiye’de her türlü
medyaya açık ulaşım sağlanmasını konusunda ısrar ediyoruz. Bu tür konuşmalara da devam edeceğiz.”

http://odatv.com/n.php?n=abdden-carsiya-destek-1009141200

Alman Basınından Sert Eleştiri: Foyası ortaya çıkan diktatör İslamcı

10 Eylül 2014

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’in Irak Şam İslam Devletine (İŞİD) karşı mücadele etmek için NATO ülkesi
üyelere ortak mücadele planı yapmak üzere çağrıda bulunması üzerine Alman Die Welt gazetesi, Türkiye ve Ka-
tar’ın dış politikada iki yüzlü bir politika izlemiş olmasından dolayı oluşturulmak istenen ittifakı zorlayacağını
savundu.

Alman Die Welt gazetesinden Lord Weidenfeld‚ “İttifak mı? Türkiye ve Katar bizim düşmanımız!” başlığıyla bir
makale yazdı.

Gazetede yer alan haber-yorumda Erdoğan’ın dış politikada iki yüzlü bir politika izlediği ve Erdoğan için foyası
ortaya çıkan diktatör, İslamcı lider tanımlaması yapıldı.  

Gazetenin haberi şöyle devam ediyor:

“ABD Dışişleri Bakanı Hennry Kissinger Obama’ya Avrupa ve NATO üyesi ülkelerini de yanına alarak kamuoyu
baskısı olmadan ve herhangi bir gecikme olmadan barbar İŞİD ile mücadeleye karşı öncülük etmesi için çağrıda
bulunuyor. İŞİD’in uygar dünya için tehdit olduğu açık bir gerçek. Bu kez Obama İŞİD’e karşı mücadelenin ana
hatlarını belirlemek istiyor gibi görünüyor.

Ancak NATO ülkesi iki partnerle bu ortaklığı zorlayacak gibi. Türkiye ve Katar.

Erdoğan’ın Türkiye’si NATO ülkesi bazen belirsiz/ şeffaf olmayan bir rol oynamaktadır. Ancak Erdoğan, foyası
ortaya çıkan diktatör, İslamcı olarak Büyük Atatürk’ün laik, batı yönelimli Türkiye’sini sistematik bir biçimde
dinci otoriter bir sisteme dönüştürmeye çalışmaktadır.

Erdoğan İsrail ile birlikte çok sayıdaki cihadisti Türkiye sınırından Suriye’deki kriz bölgesine geçişine izin ver-
mekte, Kürtlerle ikili bir politika yürütmekte - Kürtlere kendi bağımsız bölgelerinde ( otonom bölge) ekonomik
yardım etmekte- ancak Türkiye’de ise Kürtler’e “ikinci sınıf “ muamelesi uygulamakta. Erdoğan’ın karakteri
İsrail eski Başbakanı İzak Rabin’in Filistin lideri Yaser Arafat hakkındaki söylediklerini çağrıştırdı: “Onun ka-
rakterini ölçmek, bir lastik bandıyla yılan balığını yakalamak kadar kolaydır”

KATAR?

“Obama’nın göz kamaştırıcı diğer ortağı ise zengin Katar. Katar Hamas’ı ve diğer İslamcı radikal grupları eko-
nomik olarak finanse etmekte ancak diğer taraftan Amerikan kuruluşları, kültür ve El -Cezire gibi medya kurum-
larını da maddi olarak desteklemekte. New York’taki İngiliz bir medya şirketi sahibi – daha önce Kaddafi’nin
oğlu ile birlikte çalışmıştı- Katar’ın Amerikan şirketleri için önemli bir müşteri olduğunu söyledi. Katar da dış
politikada iki yüzlü bir politika izlemektedir. Petrol ve doğal gaz anlaşmalarıyla ülkeleri kendisine bağlamakta.

Mısır’da da durum karışık. Mısır Savunma Bakanı Sisi ile birlikte çalışan Amerika ve yatıştırıcı Batının egzersizi
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ile Mısır’da başarılı bir zafer olabilir. Ancak eleştirmenler İkinci Dünya Savaşında Hitler rejimine karşı eşit ol-
mayan politik bir ittifakı hatırlasınlar. Churcill’in İngiltere’si ile Stalin’in Rusya’sı...Bunların da aralarında ortak
hiçbir şey yoktu.... ( Türkiye ve Katar’ın fonksiyonları nedeniyle) IŞİD’e karşı oluşturulmak istenen ittifak da
buna benziyor.”

http://odatv.com/n.php?n=foyasi-ortaya-cikan-diktator-islamci—1009141200

Türkiye’de internete girdiğinde...

10 Eylül 2014

TBMM’den geçen “Torba Kanun Tasarısı”nda “son dakika”da yapılan değişiklikle kişilerin internette hangi ad-
reslere girdiği ve ne kadar kaldığına dair bilgilerin artık Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda (TİB) sakla-
nacak olması, yurt dışında “Türkiye internet üzerinde kontrolü artırıyor” yorumlarına yol açtı. 

İngiliz Financial Times gazetesinin sitesinde “Türkiye internet üzerinde kontrolü artıran yasa tasarısını açıkladı”
başlığı ile verilen haberde Türkiye’nin kısa süre önce BM’nin de desteklediği İnternet Yönetimi Forumu’na ev
sahipliği yaptığı hatırlatılıyor. 

“Torba Kanun Tasarısı”nda son dakikada yapılan değişikliğe göre TİB Başkanı’na “ulusal güvenlik, kamu düze-
ninin korunması ve suç işlenmesini önlenmesi” için 4 saat içinde internet sitelerine erişimi engelleme yetkisi ve-
rildiğine dikkat çeken gazete, BBCTürkçe tarafından yansıtılan haberinde “Bu durumda engelleme kararı 24 saat
içinde mahkemeye sunulacak ve hakim 48 saat içinde kararını açıklayacak” diyor. 

“ANAYASA’YA UYGUN DEĞİL”

Gazeteye konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz’e göre,
tasarı Anayasa’ya uygun değil zira TİB gibi tartışmalı bir kuruma ne getireceği belli olmayan bir yetki veriyor. 

YETKİLİ: VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARI AÇISINDAN “EN İYİ FORMÜLÜ BU”

Financial Times’taki haberde TİB’in başında eski bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisinin olduğu, TİB’in
bu yıl Twitter ve YouTube’a erişim yasağı getirdiği, Anayasa Mahkemesi’nin bu yasakları kaldırdığı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise TİB’in yetkilerinin MİT’e devretmesini planladığı yönünde sinyaller verdiği
belirtiliyor. 

Yine gazeteye konuşan adı açıklanmayan bir yetkili, “Uzmanlar çok sayıda başka seçenek üzerinde de çalıştı ama
vatandaşlarımızın haklarını korumanın en iyi formülü bu” diyerek düzenlemeyi savunmuş. 

“DÜNYA VE GÜL’E ÇOK GÜÇLÜ BİR MESAJ”

Princeton Üniversitesi’nden Bilgi Teknolojisi Politika Merkezi’nden Zeynep Tüfekçi’nin “Bu değişikliği İnternet
Yönetimi Forumu’ndan hemen sonra yapmak, dünyaya ve (11. Cumhurbaşkanı Abdullah) Gül’e ‘biz bildiğimiz
gibi davranacağız’ demektir. Bu da Erdoğan’ın yolu ve çok güçlü bir mesaj gibi görünüyor” görüşüne de yer ve-
rildiği haberde “Geçen yıl TBMM’den geçen internet yasasında, Gül’ün itirazı üzerine bazı değişiklikler yapıl-
mıştı” diye anımsatılıyor. 

TİB’in “internet üzerinde hangi kullanıcının hangi adresi ziyaret ettiği, hangi kişi ile ne zaman ve ne kadar süre
ile iletişim kurduğu yönündeki” önemli bilgileri içeren internet trafiğine ilişkin verilere erişmesi için “mahkeme
kararı” şartı getirilmişti. 

Fianancial Times, haberinin sonunda ise “Torba Kanun Tasarısı”nın yürürlüğe girmesi için nihayetinde Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın onayının gerektiğini de anımsatıyor.

WSJ DE GÜNDEMİNE TAŞIDI

Türkiye’nin “Torba Kanun”da yapılan bir değişiklikle internet üzerinde “kontrolün sıkılaştırıldığı” yönündeki gö-
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rüşler, ABD’li basında da paylaşılıyor. Wall Street Journal gazetesi, bu gelişmeyi “Hükümet, içeriği daha hızlı
blok edebilmek için internet sansürünü artırıyor” biçimde yorumladı.

ABD’nin çok satan gazetesi Wall Street Journal, “Türkiye, hükümeti hukuki gecikmeler olmadan içeriği daha
hızlı bloke etme imkanını sağlamak amacıyla hükümetin internet üzerindeki sansürünü artırarak, internet üzerin-
deki kontrolü sıkılaştırdı ve telekomünikasyon idaresinin yetkilerini genişletti” diye yazıyor.

WSJ, atılan adımla Şubat ayında onaylanan, “kamuoyunda kızgınlığa, Washington ve Brüksel’in sitemlerine yol
açan” yasanın kapsamının “etkin biçimde” genişletildiğini söylüyor ve yeni düzenlemenin Türk hükümetinin İs-
tanbul’da yüksek profili bir internet yönetişimi konferansına evsahipliğini yapmasının hemen ardından getirilmiş
olmasını da dikkat çekici buluyor.

Düzenleme için “Aynı zamanda, eski başbakan Sayın Erdoğan’ın ‘Yeni Türkiye’yi yaratma vaadi ile ülkenin ilk
doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasından sonra gelen ilk yasal paketin bir parçasıdır” denildiği ha-
berde, “Genişletilen yetkiler, Türkiye’nin sansür sisteminin geniş bir revizyondan çok mevcut yasanın bir sıkılaş-
tırması anlamına geliyor” değerlendirmesi de yapılıyor.

ABD’li gazete, Türkiye’de bu yılda da Twitter, YouTube ve düzinelerce sitenin bloke edildiğini anımsatırken bu
adımların özel hayatı ve ulusal güvenliğinin korunması için gerekli olduğunu söyleyen Erdoğan’ın Türkiye’nin
en yüksek mahkemesince iptal edilmesi üzerine “geri adım” attığını da öne sürüyor.

http://www.odatv.com/n.php?n=turkiyede-internete-girdiginde...-1009141200

Elçilik Yetkilileri Bakanlığa Çağrıldı

12 Eylül 2014

Dışişleri Bakanlığı, Kuveyt’in Ankara Büyükelçiliği yetkililerinin, önceki gün Kurmay Yarbay Hakan Karakuş’un
darbedilmesiyle ilgili olarak bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuveyt Büyükelçiliği Ataşesi Emad Almohaid ile pilot Karakuş arasında,
10 Eylül’de Ankara’da, trafikle ilgili tartışma sonrasında, Karakuş’un yaralandığı belirtilirken, Karakuş’un ba-
kanlık tarafından aranarak kendisinden olayla ilgili bilgi alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kuveyt’in Ankara Büyükelçisi Abdullah Abdulaziz El Duveyk Ankara dışında olduğundan Kuveyt Büyükelçiliği
yetkilileri bakanlığımıza davet edilerek, kendilerinden izahat talep edilmiştir. Olay tüm yönleriyle emniyet ve adli
makamlarımızca araştırılmakta olup sonucuna göre gerekli girişimlerde bulunulacak ve gelişmeler hakkında bilgi
sunulacaktır.”

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI’NDAN İLK YORUM 

Vatan Gazetesi’nden Murat Çelik’e konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk, şunları söyledi:

“Bunun adı, diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanıp, işi magandalığa çevirmekten başka bir şey değil.Bugün
bizim başımıza geldi. Dün başkaları yaşadı, yarın da başka insanların canı yanacak. Allah korumuş. Tabii bir de
bizim insanımız sayesinde hayatta Hakan... Halk kurtarmış. Oradaki insanlar müdahale etmese, şu anda belki de
çok daha büyük bir acı yaşıyor olacaktık.

SADECE KAFASINA VURMUŞLAR

Bizim damat yurt dışında görevli. Görevine dönüşü gecikecek şimdi. Dün (önceki) akşam, olaydan sonra, askeri
personel olduğu için askeri hastaneye götürdük. Öncelikle beyin tomografisi çekildi çünkü sadece kafasına vur-
muşlar. Tekmelerle, sürekli kafasına... Neyse ki beyninde bir hasar oluşmamış. Hayati risk olabileceği söylenmişti
önce, neyse ki burun kırığı ile atlattı. Sabaha karşı bitti ameliyatı. Burnundan ameliyat oldu.Biz de herkes gibi
gerekli yasal işlemleri başlattık. Avukatlarımız adli süreci yürütecek.
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HERHALDE GEREĞİ YAPILIR

İşin bir de diplomatik boyutu var tabii. Herhalde gereği yapılır, nihayetinde deport gibi bir noktaya varır bu işin
sonu. Şimdi bizim alabildiğimiz bilgilere göre, aralarında askeri ataşeleri de varmış. Diplomatik plakalı aracın bir
tek şoförü Türkmüş galiba. İşin ilginç tarafı, damadım da yurt dışında görevli olduğu için onun aracı da diplomatik
plakalı. Ama burada asıl olan, karşıdakilerin diplomatik dokunulmazlık zırhını kullanıp bu işi magandalığa çevir-
miş olması. Olay anında orada olan ve gönüllü şahitlik yapacağını söyleyen bazı vatandaşların, bu kişilerin daha
önce de bazı vukuatları olduğu yönünde beyanları yer aldı bugün medyada.

HER VATANDAŞIN HAKKININ KORUNMASI LAZIM

Ama bakın her şey bir yana... Arabadaki insanın yanında eşi var. İki çocuğu var. Biri daha el kadar. 4 yaşındaki
büyük torunum da yanlarında. Bebek daha bir haftalık değil, düşünün. Yani burada önemli olan bunu kimin yaşa-
dığı değil. Biz burada vatandaşız. Herkes gibi sıradan insanlarız. Herkesin, hepimizin yaşadığı, yaşabileceği bir
olay yaşadık. Önemli olan şu; her vatandaşın aynı şekilde, eşit şekilde hakkının korunması lazım.”

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27189009.asp

Papa Françesko’nun Türkiye’ye ziyareti nihayet resmileşti

12 Eylül 2014

Vatikan Büyükelçisi Prof. Dr. Kenan Gürsoy Papa Françesko’nun 29-30 Kasım’da önce Ankara’ya sonra da İs-
tanbul’a gideceğini ve Ankara’nın resmi davetini Vatikan’ın kabul ettiğini, ziyaretle ilgili ikili temasların başla-
dığını da sözlerine ekledi.

Papa Françesko’ya Fener Patriği Bartholomeus’da kilisesi adına davette bulunmuştu.

Fener Patrikhanesinde Ortodoksların Aziz Andreas’ı anma günü olan 30 Kasım’da Papa Françesko ve Fener Patriği
Bartholomeus birlikte ayine katılacaklar.

Papa Françesko; Papa 6. Paul, Papa 2. Jean Paul ve Papa16. Benedikt’ten sonra Türkiye’ye resmi ziyarette bulu-
nacak dördüncü Papa olacak.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27188893.asp

Türkiye IŞİD bildirisini imzalamadı

12 Eylül 2014

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin bugün Ankara’ya yapacağı kritik ziyaret öncesi yaşanan bu önemli gelişme,
özellikle IŞİD’e karşı “Çekirdek koalisyon” oluşturmayı planlayan ülkelerde soğuk duş etkisi yarattı. Türkiye ile
ABD ve Arap ülkeleri araındaki bu sorunun Kerry’nin ziyareti sırasında çözülmesi umut ediliyor.

ANKARA ONAY VERMEDİ İDDİASI 

Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temsil ettiği Cidde’deki toplantı sonunda yayınlanan sonuç
bildirgesinde katılımcı tüm ülkelerin “IŞİD’e karşı askeri yöntemler dahil aktif ve kararlı bir şekilde etkin mücadele
etmesi gerektiği” şeklinde anlaşılabilecek ifadelerin yer aldığı ileri sürüldü.

İddialara göre Çavuşoğlu bildirgeyi Ankara’ya ileterek değerlendirme istedi. Ancak Ankara onay vermeyince,
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu katıldığı toplantının sonuç bildirgesine imza koymadan Cidde’den ayrıldı. Ankara’nın
Musul’da IŞİD’in elinde rehin tuttuğu Başkonsolos Öztürk Yılmaz dahil 49 personelin can güvenliğini tehlikeye
sokmamak için bildirgeyi imzalamadığı iddia edildi. Cidde’de toplantıya katılan başta ev sahibi ülke Suudi Ara-
bitan olmak üzere, ABD, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Um-
man’ın ise bildirgeye imza koyduğu öğrenldi.
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“DURUMUMUZU BİLİYORLAR”

Gelişmelerle ilgili bir yetkili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Evet sonuç bildirgesini imzalamadık. Gerekçesiyle ilgili ayrıntı veremeyiz. Ancak konunun Kerry’nin bugün
Ankara’ya yapacağı ziyarette yeniden ele alınacağına kesin gözle bakabiliriz. Hem Galler’deki NATO Zirvesi’nde,
hem de ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel’in ziyaretinde Türkiye’nin Musul’da rehin tutulan vatandaşlarımız
nedeniyle özel durumu olduğu, nasıl ve ne boyutta katkı verebileceği ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.”

HARF: ZİRVEYE KATILAN ÜLKELERİN HEPSİ İMZALAMADI

Türkiye’nin sonuç bildirisine imza atmadığı ABD’de ilk olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf’in
ağzından doğrulandı. Harf, bir soruya verdiği yanıtta “Zirveye katılan ülkelerin hepsi imzalamadı bildirgeyi.
Körfez ülkeleri, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve ABD imzaladı” dedi.

Harf, Türkiye’nin bildiriyi imzalaması konusundaki görüşmelerin, bugün Ankara’ya gelmesi beklenen Dışişleri
Bakanı John Kerry’nin ziyareti sırasında da ele alınacağını söyledi.

Harf, bir gazetecinin “Kimse ne yapacağını bilmiyor gibi bir durum var ortada. Ne olup bitiyor, kim ne yapacak?
Türkler askeri yönden müdahil olmayacaklarını söylüyor. Ortada bir şaşkınlık mı var yoksa işin daha başında ol-
manın verdiği bilinmezlikler mi?” sorusunu da “Bugünkü zirveye katılan ülkelerin hepsi IŞİD’in Irak’ta da, Su-
riye’de de bitirilmesi yönünde görüşlerini açıkladılar. Kimse herhangi bir seçeneği olasılık dışı bırakmadı, burada
açık olalım” diye yanıt verdi.

ERDOĞAN, JOHN KERRY İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı John Kerry ile bugün
bir görüşme gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John Kerry’yi saat 15.00’de Çankaya Köşkü’nde ağırla-
yacak. (Bahar DEMİREL / ANKARA - DHA)

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27188025.asp

19

Türk Dış Politikası Gündemi



Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’a gitti

14 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzen-
ledi. Erdoğan IŞİD’le ilgili soruya, “Türkiye’nin teröre karşı tutumu bellidir, bundan taviz vermesi de mümkün
değildir” cevabını verdi.

SORU: ABD Dışişleri Bakanı Kerry Türkiye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Sizin bu ziyaret ve başkan Obama’nın IŞİD
planıyla ilgili değerlendirmenizi rica edecektim.

Konuyla ilgili sayın Kerry açıklamaları yaptı. Bu açıklamalar müşterek görüşmelerin bir ifadesiydi. Bizim yakla-
şımımız bölgedeki her türlü terör hareketine karşı Türkiye’nin hassasiyetini kendileriyle paylaştık. Bu konuda ül-
kemizde de malum belli terör örgütleriyle mücadelemiz var. Ama bölgede de terör örgütlerinin farkındayız. Bunlara
karşı da hassasiyetlerimiz devam ediyor.

Gerek yabancı savaşçılar olsun, gerekse ülkemizdeki terör örgütü mensuplarıyla ilgili çalışmalar olsun hassasiye-
timizi devam ettireceğimizi, müttefiklerimizle olan bu konudaki dayanışmamız gerek ulusal gerek uluslararası
bazda devam edecektir. Daha önce Yunanistan’la da bazı gelişmeler oldu. ama dayanışma neticesinde olumlu ne-
ticeler aldık. Bölgede de Suriye olsun Irak olsun, daha Pakistan’dan Afganistan’a tüm bu bölgede istihbari nok-
tadaki bilgi paylaşımımız olsun bunlar önem arz ediyor.

Suriye ve Irak’taki son gelişmelerde de, NATO zirvesinde Obama ile de bu görüşmeleri yaptık. Burada atacağımız
adımlarda insani yardım konusunda, yalan yanlış haberleri paylaşmamız mümkün değil. Özellikle bazı yazılı ve
görsel medyadaki yayınlar tamamen hilaf-ı hakikattir.

Türkiye’nin teröre karşı tutumu bellidir, bundan taviz vermesi de mümkün değildir.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27202417.asp

IŞİD’in Hedefi Artık Türkiye

15 Eylül 2014

Times gazetesi, son olarak İngiliz yardım görevlisi David Haines’i başını keserek öldüren Irak Şam İslam Devleti
örgütünün asıl hedefinin Türkiye olduğunu yazdı. Gazeteye göre IŞİD, Ankara’nın yaklaşan savaşta belirleyici
bir faktör olmasını önlemek istiyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı Times’ın diplomasi editörü Roger Boyes analizinde, Haines’i öldürülmesinin vahşice
bir meydan okuma olduğunu belirtirken, “Burada asıl hedef, Britanya değil Türkiye’ydi. Haziran ayında Türki-
ye’nin Musul Konsolosluğu’nu basan IŞİD’in elinde 49 Türk rehine var. ABD ve Britanya savaş için geniş bir
koalisyon oluşturmaya çalışırken, Suriye’yle uzun bir sınırları olan ve NATO’nun çok önemli bir üssüne sahip
Türklerin katkısının, IŞİD’e karşı hızla yürütülecek bir saldırının başarısı için çok önemli olduğu açık. Ancak bir
gözü de hapsedilmiş vatandaşlarında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan savaşa dahil olmakta gönülsüz.”

Boyes’un yazısı şöyle sürüyor:

“Türkiye,cihata karşı oluşturulduğu varsayılan ittifakın kararsız üyeleri arasında saldırıya en fazla açık olanı ve
en önemlisi. Yabancı cihatçıların çoğu Suriye’ye Türkiye üzerinden giriyor. IŞİD’in Suriye üzerinden transit
ticareti çok tehlikeli bir hale getirmesinin ardından, Türkiye’nin Irak’la ticareti yüzde 30’dan fazla azaldı. Aynı
zamanda IŞİD’in gelir kaynaklarından biri de, Türkiye sınırında el konan petrolün satışı.”

IŞİD’e karşı verilen mücadelede gelinen durumu “karışık” olarak nitelendiren Boyes yazısını şöyle noktalamış:

“Britanyalı bir yardım görevlisini başını keserek öldürmek Birleşik Krallık’ta mideleri bulandıracak ancak ülkenin
politikasını değiştirmeyecektir. Ancak benzer hareketlerin hem de kitlesel ölçüde yapılabileceği korkusu, Türki-
ye’nin yaklaşan savaşta belirleyici bir faktör olma yeteneğini köreltiyor.”

http://odatv.com/n.php?n=isidin-hedefi-artik-turkiye—1509141200
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Din dersi için AİHM freni

17 Eylül 2014

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’deki din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde “Sünni inanı-
şının öne çıkarıldığı ve Alevi ailelerin çocuklarının da bu dersleri almaya zorunlu kılındığına” ilişkin şikayeti ‘oy-
birliğiyle’ haklı buldu. AİHM, “Türkiye’nin bir an evvel dini eğitiminde, ailelere, inançlarını belirtmeye
zorlanmadan seçme hakkının” verilmesi yönünde düzeltme yapılmasını istedi. Mansur Yalçın, Yüksel Polat ve
Hasan Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 14 Türk vatandaşı, 2 Şubat 2011’de “Din derslerinde Sünni inanışın öne
çıkarıldığını, diğer inanışlara sahip ailelerin çocuklarının ise bu dersleri almasının zorunlu olduğunu” belirterek,
hem adil eğitim hakkının hem de inanç ve ifade özgürlüğünün çiğnendiği iddiasıyla AİHM’ye başvurmuştu. Baş-
vuruyu inceleyen 7 hakimli AİHM heyeti, Türkiye’nin, orta eğitimde uyguladığı din derslerinde, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) eğitim hakkını düzenleyen 1 No’lu Protokolü’nün 2’nci maddesini ihlal ettiğine
hükmetti. Kararda, “Mahkememiz, Türk eğitim sisteminin, din eğitimi konusunda, ailelerin inançlarına saygı gös-
terecek uygun metotları halen yürürlüğe koymadığını tespit etmiştir. 1 No’lu Protokol’ün 2’nci maddesi ihlal edil-
miştir” denildi.

DERHAL AVRUPAİ SİSTEME GEÇİN

Kararda, AİHM kararlarının uygulanması zorunluluğunu düzenleyen 46’ncı maddeye de atıfta bulunularak, Tür-
kiye’ye bu konuda adım atma yükümlülüğü hatırlatıldı. Türkiye’nin din kültürü ve ahlak bilgisi kitaplarında yaptığı
değişikliklerin yeterli olmadığı; Anayasa’nın laiklik ilkesi de anımsatılarak, devletin dini alanda yaptığı düzenle-
melerin “tarafsız ve adil olması gerektiği” vurgulandı. Bu konuda Avrupa’da uygulanan sistemlere de yer veren
AİHM kararında, Avrupa’da din dersinin zorunlu olmadığı ya da bu ders yerine başka alternatifler sunulduğu ha-
tırlatıldı. Türkiye’nin din eğitimi konusunda hâlâ Avrupa standartlarını yakalamadığı vurgulanan kararda, Tür-
kiye’ye derhal Avrupa’dakine benzer bir sisteme geçmesi gerektiği uyarısı yapıldı ve “Hasan ve Eylem Zengin
davasında olduğu gibi ihlalin yapısal problemden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Türkiye durumu düzeltmek için hiç
gecikmeden harekete geçmelidir. Özellikle öğrencilerin, anne ve babalarının dini ya da felsefi görüşlerini açıkla-
madan din ve ahlak derslerinden muaf olabilecekleri bir sistem sunmalıdır” denildi. Mahkeme, Mansur Yalçın,
Namık Sofuoğlu, Serap Topçu, Ali Yüce, Ali Kaplan, Eylem Onat Karataş, M. Hüseyin Kaya, Sevinç Ilgın, İsmail
Ilgın, Cafer Aktan, Hakkı Saygı, Kemal Kuzucu, Yüksel Polat ve Hasan Kılıç’ın, bu uygulama ile ayrımcılık ya-
pıldığı ve böylece AİHS’in ayrımcılığı düzenleyen 14’üncü maddesine aykırı davranıldığı talebini ise yerinde bul-
madı. Aileler maddi ya da manevi tazminat talebinde bulunmadığı için AİHM de tazminat cezasına
hükmetmedi.

1000’İ AŞKIN AİLE BAŞVURMUŞTU

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde tek yönlü eğitime zorlandıklarından şikayet eden Alevi inancına mensup ai-
leler, 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) başvurarak bu uygulamanın kaldırılmasını ve kendi inanç-
larının da eğitim müfredatında yer almasını istemişti. MEB, başvuruyu reddedince sayıları 1000’den fazla olan
aileler Ankara İdare Mahkemesi’nde yürütmeyi durdurma davası açtı. Ancak bu başvuru da “Alevilik bir din
değil, kültürdür” denerek reddedilince, aileler bu sefer davayı Danıştay’a götürdü. Danıştay’ın Ağustos 2010
tarihindeki ret kararı ile iç hukuk yollarını tüketen aileler, Şubat 2011’de AİHM’ye başvurmuştu.

İşte AİHM’nin ihlal kararı verdiği madde

AİHS 1 No’lu Protokol, 2’nci Maddesi : “Hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Devlet, eğitim ve öğ-
retim alanında yükleneceği görevlerin yerine getirilmesinde, ana ve babanın bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve
felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterir.”

Çok önemli bir karar

AİHM’de 9 yıl yargıçlık yapan CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, AİHM kararıyla ilgili şunları söyledi:
“AİHM’nin bu konuda 2007’deki Zengin kararı, yine bir Alevi ailenin açtığı davayla ilgili. Bu kararda, zorunlu
din dersi uygulamasının hem eğitim hakkı hem de din vicdan özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermişti. ‘Alevi
kültürüyle ilgili hiçbir şey okutulmuyor ve okutulan din kültürü dersi objektif ve eleştirel olmaktan ve çoğulcu
nitelikten uzak’ gerekçeleriyle ihlale karar vermişti. AİHM ‘Ders kitaplarını değiştirin’ demişti. Hükümet bunun
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üzerine bazı değişiklikler yaptı ve ‘Ders kitaplarına Alevilikle ilgili bilgiler konuldu’ dedi. Şimdi bu değişiklikler
üzerine alınmış bir karar bu. AİHM bir kere ‘Bu değişiklikler yeterli değil. Zorunlu din dersinin din, vicdan öz-
gürlüğü ve eğitim hakkı açısından yaratttığı ihlal giderilmiş değil’ diyor. İkincisi Alevi çocukların evde öğrendik-
leriyle okulda öğrendikleri arasında o kadar büyük fark var ki, bunun kitaplara Alevilikle ilgili birkaç bilgi koyarak
ortadan kaldırılamayacağını belirtiyor. Bu fark ancak derse katılmak istemeyen çocuklara bu dersten çekilme
hakkı tanımakla giderilebilir. Zaten Avrupa’da böyle. Din dersinden çekilme hakkı olmayan tek ülke Türkiye’dir.
Çekilme hakkını kullanırken de inancını açıklamak zorunda bırakılmamalıdır. ‘Ben Aleviyim veya bu inançtan
değilim’ diyerek çekilmek zorunda olmamalıdır. Çünkü bunu açıklamak zorunda bırakılması da inanç özgürlüğüne
aykırıdır. Davayı açanlar okul kitaplarında Alevilikle ilgili bilgilerin de tamamen Sünni inanç yaklaşımıyla hazır-
landığını ve kendileri açısından bu bilgilerin yanlış olduğunu belirtiyorlar. AİHM de bu itirazı yerinde buluyor.
Çok önemli bir karar. Bu karar aslında din dersinin zorunlu olmaktan çıkarılması anlamını taşıyor. Bu kararın uy-
gulanması ancak böyle söz konusu olabilir.” Bülent SARIOĞLU/ ANKARA

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27218652.asp

49 rehineye karşılık IŞİD’e 49 tank mı verildi

21 Eylül 2014 

IŞİD terör örgütünün 101 gündür rehin tuttuğu Türkiye Musul Başkonsolosu ve 48 kişinin serbest kalmasının ar-
dından başlayan “pazarlıkta ne verildi” tartışmaları devam ediyor.

“49 rehinenin kurtarılmasında takas yapıldı mı?” sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, , “Velev ki takas oldu” diye
yanıt vererek pazarlık tartışmalarını farklı bir boyuta çekti.

PKK’ya yakınlığıyla bilinen medya kanallarında ise pazarlık sonucu IŞİD’e 49 tank ve silah verildiği iddia edildi
ve sevkiyata ait olduğu iddia edilen görüntüler yayınlandı.

Söz konusu görüntüler “Kurdistani” rumuzlu bir kullanıcı tarafından CNN iReport sayfasına da yüklendi ve tar-
tışmaya açıldı.

49 Türk diplomatı serbest bırakılması karşılığında
Türkiye’nin Kürtlere (YPG) karşı kullanılmak üzere,
IŞİD’e savaş tankları ve silahlar verdiği belirtilen ha-
berde verilen görüntülerin, Türk treni ile IŞİD’e taşı-
nan tankların görüntüsü olduğu iddia edildi. 

Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin
eski olduğunu, görüntülerin sınır birliklerine sevk
edilen Türk tanklarına ait olduğunu iddia etti.

MÜLTECİLER: IŞİD’E TANK VE MÜHİMMAT
GÖNDERİLDİ

IŞİD saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Ko-
banili bazı mülteciler de Türkiye’nin Akçakale üze-
rinden IŞİD’e tank ve mühimmat gönderdiğini iddia
etmişti.

HDP’li Ayla Akat Ata iddiaları meclise taşıyarak Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu’na “TCDD’ye ait trenlerin
IŞİD’e cephane taşıdığı iddialarına ilişkin olarak acil
bir soruşturma başlatılmış mıdır” diye sormuştu.

http://odatv.com/n.php?n=49-rehineye-karsilik-iside-
49-tank-boyle-teslim-edildi-2109141200
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Pentagon Sözcüsü: Ankara ortak olmak zorunda

22 Eylül 2014

Bu hafta New York’ta başlayacak, IŞİD konusunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından
önce Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby Hürriyet’e konuştu.

Rehine krizinin çözülmesinin ardından Türkiye’nin koalisyona ne ölçüde katkı sağlayacağı merak ediliyorken,
Kirby, “Sırf coğrafya nedeniyle bile Türkiye bu çabada bir ortaktır, ortak olacak ve ortak olmak zorundadır” diye
konuştu. Sözcü, IŞİD karşıtı koalisyona yapabileceği katkılar konusunda ise Ankara’nın önerilerini ilettiği söyledi.
Ancak bunların neler olduğunu açıklamadı. Ayrıca Ankara’nın Suriye’de kurmak istediği tampon bölge konusunda
ise bir destek açıklamasında bulunmadı. Kirby, Suriye’de bir harekât için Savunma Bakanlığı’nın şu anda hazır
olduğunu ilan etti.

8 Ağustos’ta Amerikan hava saldırıları başladığından beri IŞİD’e karşı mücadele ne aşamada?

-  Taktik seviyede operasyon kabiliyetlerini azalttığımızı biliyoruz. Daha dün (perşembe günü) 40 kişilik bir IŞİD
birimini vurduk. Çoğunu öldürdüğümüzü düşünüyoruz. Bu havadan. Yerde de Irak güvenlik güçleri ve Kürt güç-
lerinin IŞİD’e karşı kesin bir etkisi var. Toprakları geri almaya başlıyorlar.

Kaybedilen yerlerin ne kadarının geri alındığına dair bir oran var mı?

- Elimde bir oran yok ama Irak güvenlik güçlerinin IŞİD’i ele geçirdikleri topraklardan geri çıkartmak için bir
planı olduğunu söyleyebilirim. Bunu da Kürt güçleri ve bizimle koordineli olarak yapacaklar.

Bu operasyonun bir ismi var mı?

-  Hayır.

İsim verecek misiniz?

-  Bir isim verme çabasından benim haberim yok.

IŞİD 10 Haziran’da Musul’u aldıktan sonra 8 Ağustos’taki ilk hava saldırısı öncesi ABD’nin keşif hazırlığı 7 hafta
sürdü. Obama’nın 10 Eylül’deki strateji açıklamasının ardından Suriye için de benzer bir hazırlık süresi mi bek-
lemeliyiz?

- Buna bir takvim koymayacağım. Ama ordu, Suriye’deki harekât için askeri seçenekler hazırlıyor. Eğer gerekli
görülürse planlama çabaları devam eder. Biz şu anda hazırız.

Geçen hafta Türkiye’nin askeri harekâta katkı sağlayacağını söylediniz. Bundan halen emin misiniz?

-   Türkiye’nin IŞİD’e karşı çabalara katkı sağlayacağını söyledim. Askeri olarak katkı sağlayıp sağlamayacakları
onlara bağlı. Biz Ankara’ya özel bir istekle gitmedik. Durumla ilgili görüşlerini rica etmek ve onlar için nelerin
mümkün olduğunu anlamak için gittik. Yapabilecekleri faydalı şeylerle ilgili bazı görüşler önerdiler. Bu konuda
onların konuşmasına izin verin. Ama sırf coğrafya nedeniyle bile Türkiye bu çabada bir ortaktır, ortak olacak ve
ortak olmak zorundadır.

Askeri harekâtta mı?

-  IŞİD’e karşı çabada. Nasıl katkı sağlacakları Türk Hükümeti ve Türk halkına bağlı.

Askeri harekâta katkının tanımı nedir? Mesela Türkiye İncirlik Üssü’nün keşif için kullanımına izin verirse bu
askeri harekâta katkı sayılır mı?

-   Varsayımlara girmek istemiyorum. Bu sadece bir askeri harekât değil. Bu geniş kapsamlı bir yaklaşım. Bölgesel,
politik, ekonomik ve askeri. Bu geniş kapsamlı yaklaşımın askeri bir bileşeni var ama askeri boyut işin tek unsuru
değil. Türkiye askeri unsurun dışında da katkı sağlayabilir. Türkiye’nin bunda belirgin bir ulusal güvenlik menfaati
olduğunu biliyoruz. Her gün 1 miyonun üzerinde mülteci ile uğraşıyorlar. Sınırlarında ve Türkiye’nin içinde en-
dişelendikleri yabancı savaşçılar var. Türkiye’den çok şey öğrenebiliriz. Ve Türkiye’nin katkı sağlayacağını ke-
sinlikle bekliyoruz. Öyle ya da böyle.
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Keşif, askeri harekâtın parçası mıdır? Sadece netleştirmek için.

-   Elbette keşif askeri harekâtın parçasıdır. Yaz başından beri Irak üzerindeki keşif uçuşlarımızı yoğunlaştırıyoruz.
Irak’ın üzerinde 60’dan fazla ISR (istihbarat, keşif ve izleme) uçuşu yapıyoruz. Ama bunların hangi üsten yapıl-
dığından bahsetmeyeceğim.

Suriye’deki keşif uçuşları ne durumda?

-   Spesifik istihbarat operasyonlarından bahsetmeyeceğim.

Irak’taki uçuşlardan bahsettiğiniz için sormak istedim.

-   Bundan bahsetmemin sebebi, bunu Irak Hükümeti’nin isteğiyle yaptık. Irak Hükümeti kendi ülkesi üzerinde
ISR uçuşu yapmamızı istedi. O yüzden bundan bahsetmekte dünyanın diğer yerlerindeki ISR operasyonlarına
göre daha açığız.

Eğer Türkler askeri harekâta katkı sağlamazsa, operasyonun süresi uzar mı?

- IŞİD’e karşı mücadele uzun, zor ve komplike olacak. Koalisyon katkısı açısından biz buna bir tarafın kazancının
diğer tarafın kaybı olduğu bir durummuş gibi bakmıyoruz. Katkı sağlamayı kabul eden 40’ın üzerinde ülke var.
Herkes ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Bir yük paylaşımı seviyesi var. Bunun artmasını bekliyoruz. Ama katkı sağ-
layanların sayısı ile mücadelenin devam edeceği ayların, yılların sayısı arasında doğrudan bir ilişki kurmak zor.
Kimse de böyle düşünmüyor.

Bu açıdan İncirlik Üssü’nün oynayacağı rolü Türkiye ile görüştünüz mü?

-   İncirlik’in rolü hakkında konuşmayacağım. Türk liderlerle görüşmelerimizin detayından bahsetmeyeceğim.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Martin Dempsey, 16 Eylül’de Senato’daki ifadesi sırasında bir harita gösterdi
ve IŞİD militanlarının İstanbul’dan Suriye’ye uzanan yoluna değindi. Yabancı savaşçılarla mücadelede Türkiye
ile işbirliği ne boyutta?

-  Türk liderlerin yabancı savaşçılardan dolayı yüz yüze oldukları tehdidi çok iyi anladıklarını düşünüyorum.
IŞİD’in kendilerine ve Türk halkına yönelik oluşturduğu tehdidi anladılar. Bunun tehlikeli bir grup olduğunu an-
ladılar. Yalnız değiller. Bu birçok ülke için aynı. Ne kadar uzak olursa olsun Avustralya bile radikalleşen, eğitim
gören, ekipman sağlayan ve dönüp Avustralya’da saldırı gerçekleştirebilecek Avustralya vatandaşlarının yarattığı
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tehdit nedeniyle endişeli. ABD, İngiltere, diğer Avrupalı ortaklarımız… Türkiye’nin bunu kendi ulusal güvenlik
menfaatlerine ve Türk halkının iradesine uygun biçimde ele alması gerekiyor. Ama bu hepimizin karşı karşıya ol-
duğu bir tehdit. Bu haftaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Başkan Obama da özellikle yabancı savaşçılar
konusunda konuşmak için bir toplantıya başkanlık edecek.

İstanbul’dan Suriye’ye savaşçı akışı halen devam ediyor mu?

- Biz yabancı savaşçı akışının bölgenin genelinde devam ettiğine inanıyoruz. İzledikleri hatla ilgili konuşmaya-
cağım.

Hem  Dempsey hem de Kara Kuvvetleri Komutanı Ray Odierno, operasyonda kara gücüne ihtiyaç duyulabilece-
ğine vurgu yaptılar. Ama Başkan Obama da bunun olmayacağı konusunda çok net. Bu durumda koalisyonun diğer
ortaklarına böyle bir rol düşebilir mi?

-  Biz bu koalisyonu diğer ülkeleri belli faaliyetlerde sınıflandırmak için oluşturmuyoruz. Öncelikle Irak, egemen
bir devlet. Bizim Irak’ı işgal ettiğimiz, rejimin devrildiği 2002-2003 değil. Üniter bir devlet ve tüm Irak vatan-
daşlarına onları koruyacaklarına dair taahhüdü var. Başka ülkelerin kendi sınırları içinde ne yapacağı Irak Hükü-
meti’ne bağlı. ABD’ye değil. Biz bu koalisyonu her ülkenin bizim istediğimiz şeyleri yapma beklentisiyle kurmak
ve devam ettirmek için çalışmıyoruz. Yapmaya rahat hissedecekleri şeyleri yapmalarını istiyoruz. Bizim ortak
olacağımız en önemli kara kuvvetleri Iraklı ve Suriyeli.

Türkler Suriye içinde bir tampon bölge kurmak istiyorlar. ABD Yönetimi’nin bu konudaki pozisyonu nedir?

-  Bu konuda onlarla görüşmelerimiz oldu ama detayına girmeyeceğim.

Bu yapılabilir bir şey mi?

-  Bakın Türklerin bu konuda dile getirdikleri kaygıları anlıyoruz. İşbirliği ve koordinasyonumuzu geliştirmenin
yollarına bakıyoruz. Karşı karşıya oldukları güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Ve bir tür tampon bölge konusundaki
arzularını da anlıyoruz.

Eğer Türkiye bir tampon bölge kurarsa, bunun NATO taahhütleri açısından sonuçları olur mu?

-  Tek söyleyebileceğim bu konuda Türk liderlerle görüştük. Bunun onlar için bir endişe unsuru olarak kaldığını
biliyoruz. Ama daha fazla yorum yapmayacağım.

Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Türkiye Suriye’de bir tampon bölge kurar ve buraya bir saldırı olursa, bu NATO
açısından bağlayıcı olur mu?

- Varsayımlarla ilgili konuşmayacağım.

Ben işin teknik yönünü öğrenmek istiyorum sadece.

-  Yorum yapmayacağım.

Erbil’in bu operasyondaki rolü ne? Wall Street Journal geçenlerde bir başyazı yayınladı ve İncirlik’in işlevini
Erbil’e taşımayı önerdi. Bu gerçekçi bir yaklaşım mı?

- İncirlik ve Erbil’i karşılaştırmayacağım. Erbil’de bir ortak operasyon merkezimiz var. Başkan Obama’nın geçen
hafta duyurduğu şeylerden biri, Erbil’e yerleştirilebilecek bazı ilave silahlı ISR platformlarıydı. Şimdi bunun üze-
rinde çalışıyoruz. Erbil’e giden danışman ekiplerimiz var. Silahlı ve insanlı ISR işi var Erbil’de yapacağımız.
Erbil önemli çünkü IŞİD’in tuttuğu ve korumak istediği kuzey bölgesinin kalbine yakın. O yüzden Erbil bu çabanın
önemli bir parçası. Biri Erbil biri Bağdat’ta iki operasyon merkezi kurmaya karar verdiğimizden beri önemli ol-
maya devam ediyor.

Ama Halep, İdlib gibi Suriye’nin batı bölgelerinde operasyon yürütmek için sadece Erbil’i kullanmak yeterli olur
mu?

-   Karşılaştırmalar yapmayacağım. Erbil’e ISR nedeniyle odaklanıyoruz.

İncirlik o bölgeye çok yakın.
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- Gelecekteki operasyonlarla ilgili spekülasyon yapmayacağım.

PKK, Türk Hükümeti için başka bir kaygı unsuru. Kürt güçlerine yapılacak silah yardımında bunun PKK’ya da
gitmesinden endişe duyuyorlar. Türkiye’ye bu konuda güvence verdiniz mi?

-   PKK konusundaki kaygılarını Türklerle konuştuk. Bakan Hagel’ın da Ankara’dayken söylediği gibi yanlış
ellere gidecek silahlar konusundaki kaygıları paylaşıyoruz. Önlemler alıyoruz. Bunu elimizden gelen en iyi şekilde
izliyoruz.

PKK’nın sahada IŞİD’le savaşması Yönetim’in PKK’ya bakışını değiştirir mi?

-  PKK’ya bakışımızda bir değişiklik yok.

Suriye’de PKK’ya yakın YPG güçleriyle bir temasınız oldu mu?

-    Benim bildiğim bir temas yok.

IŞİD’in gelir kaynaklarını durdurmak da stratejinin bir parçası ve petrol gelirleri bunda önemli bir rol oynuyor.

-    Kesinlikle.

Savunma Bakanlığı bu konuda ne yapacak?

-  Hazine Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor, Savunma Bakanlığı’nın ana konusu ise sahadaki Irak güvenlik
kuvvetlerini desteklemek, Suriye ılımlı muhalefetinin eğitimine yardım etmek ve bizim insanlarımızı, tesislerimizi
korumak için hava saldırıları düzenlemek.

IŞİD için petrol taşıyan tankerleri hedef alacak mısınız?

-   Gelecekteki operasyonlarla iligili konuşmayacağım.

Tanker vurmak bu operasyona uygun olur mu diye anlamak için.

-   Kapasitelerini azaltmak için IŞİD hedeflerini vurmaya devam edeceğiz.

Eski Büyükelçi Frank Ricciardone, Türkiye ve ABD arasında Suriye’deki muhalifelere bakışta farklılıklar oldu-
ğunu ve Türkiye’nin bir dönem El Nusra gibi El Kaide bağlantılı gruplarla çalıştığını söyledi. İki taraf arasında
bu farklılıklar halen devam ediyor mu?

-  Spesifik bir farklılıktan benim haberim yok.

Şimdi Suriye’de hangi grupların Amerikan Savunma Bakanlığı’ndan eğitim alacağına karar verilecek. Bu konuda
Türklerle görüşüyor musunuz?

-   Bu sürecin henüz başındayız. Güvenlik araştırması biraz zaman alacak (3-5 ay). Türkiye ile bu konuda farklı
bir fikir içinde miyiz, benim bilgim yok.

Bu konuda Türklerle çalışmayacak mısınız?

- Bu konuda istihbarat kuruluşlarımız ve bu gruplardan bazılarıyla ilgili epey bilgisi olan Suudilerle çalışacağız.

Türklerle değil?

-   Elbette Türklerin bölgede deneyimi olduğunu biliyoruz. Burada ortak bir tehditle karşı karşıya olduklarını bi-
liyoruz. Ve mutlaka ılımlı muhalefet konusunda Türk Hükümeti’nin görüşlerine açık olacağız.

Ilımlı gruplarla temas konusunda New York Times gazetesi Reyhanlı’da Amerikan operasyon merkezi olduğunu
yazdı. Sekiz grubun şimdiden yardım almaya başladığı belirtiliyor. Savunma Bakanlığı’nın bunda rolü var mı?

-  Bu konuda yorum yok.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27249794.asp
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Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta

22 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak için New
York’a geldi.

Birleşmiş Milletler 69’uncu Genel Kurul toplantıları ve İklim Zirvesi için New York’a gelen Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, New York’ta Cuma gününe kadar kalacağı 5’inci Cadde üzerindeki
Peninsula Oteli’ne yerleşti.

JFK Havalimanı’nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Halit Çevik, Was-
hington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından karşılanan Erdoğan ile birlikte  AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan
Bozkır, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, AB eski bakanı Egemen Bağış,
Ulaştırma eski bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve kızı Sümeyye Er-
doğan da New York’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ise iki haftadır New York’ta bulunu-
yordu.

BASINA KAPALI KONUŞMALAR

Bugün New York’ta ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşlarından Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) ilk defa basına
kapalı bir konuşma yapacak olan Erdoğan, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun’la bir
araya gelecek. Erdoğan, akşam Türkevi’nde verilecek resepsiyonda vatandaşlarla görüştükten sonra, St. Regis
Otel’de merhum Ahmet Ertegün’ün eşi Mika Ertegün’ün onuruna vereceği özel akşam yemeğine katılacak. ABD
eski dışişleri bakanları Henry Kissenger ve Madaline Allbright gibi seçkin küçük bir davetli grubun katılacağı
yemek de basına kapalı olacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un ev sahipliğinde salı günü düzenlenecek “İklim Zirvesi”‘nde bir konuşma ya-
pacak olan Erdoğan, BM’nin halen devam eden 69’uncu Genel Kurul toplantılarında da bir konuşma yapacak.

BM’DEKİ KONUŞMA OBAMA İLE AYNI GÜNE KALDI

BM tarafından daha önce perşembe günkü oturuma  konulan Erdoğan’ın konuşması, Türk tarafının isteğiyle ABD
Başkanı Barack Obama’nın da konuşacağı çarşamba gününe çekildi. Başkan Obama, New York saatiyle sabah
konuşurken, Erdoğan, günün son konuşmacısı olarak akşam saatlerinde kürsüye çıkacak.

Obama’nın özellikle Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütüyle mücadele konusunda Genel Kurul otu-
rumunda önemli açıklamalar yaptıktan sonra, teröre destek veren ülkelere yönelik yaptırım isteyen bir
karar çıkarılması için Güvenlik Konseyi oturumuna başkanlık etmesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’ın ise Genel Kurul salonunda Suriye sınırında bir “Tampon Bölge” fikrini gündeme getirmesi bekle-
niyor.

ERDOĞAN’IN YOĞUN PROGRAMI

23 Eylül Salı akşamı Zirve vesilesiyle Genel Sekreter Ban’ın in ev sahipliğinde aralarında ABD Başkanı Baracak
Obama’nın da bulunduğu  liderler onuruna verilecek yemeğe de iştirak edecek olan Erdoğan,  Amerika Müslüman
Topluluğunu, Dünya Yahudi Kongresi heyetini ve Ermeni Kilisesi Doğu Yakası Başpiskoposunu da Türkevi’nde
kabul edecek.

TÜRGEV VAKFI’NIN YEMEĞİNE KATILACAK

25 Eylül perşembe sabahı ABD Ticaret Odası ve Başbakanlık Yatırım Tanıtma ve Destek Ajansı tarafından ortak-
laşa olarak, önde gelen Amerikan şirketlerinin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalışma kahvaltısında,
Türkiye’nin iş, yatırım, finans ve ticaret alanlarındaki potansiyelini öne çıkaran konularda ABD’li yatırımcılara
hitap edecek olan Erdoğan, akşam ise New York Mandarin Otel’de TÜRGEV Vakfı tarafından organize edilen
Türk işadamlarının katılacağı akşam yemeğinde konuşacak.

ÇAVUŞOĞLU’NU YOĞUN PROGRAM BEKLİYOR

Geçtiğimiz Cuma günü BM Güvenlik Konseyi’ndeki Irak konulu oturuma katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
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şoğlu,  bugün BM’de yapacağı ikili görüşmeler  dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik edecek.  Salı günü “Kü-
resel Göç ve Kalkınma Forumu Dönem Başkanlığı”’nı üstlenmiş olmamız dolayısıyla düzenlenecek resepsiyona
ev sahipliği yapacak. Çavuşoğlu, New York’taki temasları kapsamında ayrıca,  ABD Dışişleri Bakanı John Kerry
ile birlikte ‘’Cihad Fonu’’ diye bilinen  “Terörizmle Mücadele Küresel Forumu”’na eş-başkan olarak iştirak edecek.
“Arabuluculuk Dostlar Grubu” Dışişleri Bakanları çalışma kahvaltısına eş-başkan sıfatıyla katılacak olan Çavu-
şoğlu, Türkiye’nin eşsunucusu olduğu “Medeniyetler İttifakı” girişiminin “Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı”nda
da bir konuşma yapacak.

GÜVENLİK KONSEYİ ADAYLIĞIMIZ İÇİN DESTEK İSTEYECEK

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun BM’deki en önemli gündemi ise Türkiye’nin 2015-2016 BM Güvenlik Konseyi
(BMGK) geçici üyelik adaylığı olacak. 2 yıllık geçici Güvenlik Konseyi koltuğu için aday diğer iki ülke İspanya
ve Yeni Zelanda ile çekişen Türkiye, yoğun temaslarda bulunarak çok sayıda devlet ve hükümet başkanına Tür-
kiye’nin BMGK stratejisi ve hedefleri anlatılacak.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27250305.asp

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta üç ayrı dinin temsilcileriyle bir araya gelecek

22 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM zirvesi için gittiği New York’ta, dünya liderleri dışında üç kilit gö-
rüşme yapacak. Erdoğan, New York’ta Müslüman, Yahudi ve Hristiyan topluluklarının temsilcileri ile ayrı ayrı
bir araya gelecek. Ancak Cumhurbaşkanı’nın bu temaslarından biri son derece ilginç. Zira Erdoğan, kendisini sa-
dece birkaç ay önce çok sert sözlerle eleştiren Dünya Yahudi Kongresi Başkanı ile de görüşecek.

Erdoğan’ın kabul edeceği Dünya Yahudi Kongresi heyetinin başkanlığını Ronald S. Lauder yapıyor.

Lauder, Mart ayında Erdoğan’ı yaptığı bir konuşma nedeniyle sert şekilde eleştirmiş, özür dilemesini istemişti.

Erdoğan, aynı ay başbakanlık görevindeyken gittiği, Viyana’daki BM çatısı altında gerçekleştirilen Medeniyetler
İttifakı toplantısında “Tıpkı siyonizm gibi, tıpkı antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi İslamofobi’nin de bir insanlık
suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır” demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NEW YORK’TA

Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Lauder de Erdoğan’ın bu sözleri üzerine yaptığı açıklamada, “Erdoğan’ın İsrail’e
yönelik son sert çıkışı sadece bu devlete karşı değil, tüm Yahudi halkına karşı hakarettir” demişti. Erdoğan’ın
“İslam dünyasının lideri olmaya çalıştığını” iddia eden Lauder, “Ancak böylesine bir nefret dili kullanarak, İran
Cumhurbaşkanı Ahmedinejad gibi nefret kışkırtıcılarına özenerek, İslamofobi’yi azaltmaz, aksine çoğaltır” de-
mişti.

BEŞİR ATALAY’A DA SERT ÇIKMIŞTI

Lauder, Gezi olayları döneminde Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay’ın yaptığı iddia edilen “olayları Yahudi
diyasporası tetikliyor” açıklamasına da sert tepki göstermiş, Atalay’ı özür dilemeye davet etmişti.

Ancak Atalay daha sonra yaptığı açıklamada sözlerinin çarpıtıldığını söyleyerek, o ifadeyi kullandığını yalanla-
mıştı.

ERMENİ BAŞPİSKOPUSUNU DA KABUL EDECEK

Erdoğan’ın dini temsilcilerle yapacağı diğer görüşmeler ise Ermeni Kilisesi Doğu Yakası Başpiskoposu Khajag
Barsamya ve Amerikan Müslüman topluluğundan bir heyeti de kabul edecek.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27252816.asp

28

Türk Dış Politikası Gündemi



IŞİD üyesi Şanlıurfa’da tedavi ediliyor iddiası

22 Eylül 2014

Suriye’nin Kobani kentinde IŞİD ile YPG arasında süren çatışmalar bir haf-
tayı geride bırakırken, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen bir kişinin Şanlıur-
fa’daki bir devlet hastanesinde bu sabah tedavi altına alındığı öğrenildi.

Hurriyet.com.tr’nin edindiği bilgilere göre 28 yaşındaki Ammar Alo isimli
kişi  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bu sabah
getirildi. Ağır yaralı durumdaki kişi önce Akçakale Devlet Hastanesi’ne ge-
tirildi. Durumunun ağırolması nedeni ile terör örgütü IŞİD üyesi olduğu iddia
edilen Ammar Alo bu sabah Şanlıurfa’daki hastaneye getirildi.

ŞUAN ACİL SERVİSTE

Adının yazılmasını istemeyen hastane içindeki bir kaynak “Şuan hastanenin
zemin katında acil bölümde tutuluyor. Durumu ağır görünüyor. Monitöre bağlı
durumda. Kapıda 3-4 polis bekliyor. Bu kişinin başında hastane personeli dı-
şında başka bir kimse ise yok” dedi.

‘CUMA GÜNÜ DE 5 KİŞİ GETİRİLDİ’

Aynı kaynak, geçtiğimiz Cuma günü de benzer bir olayın yaşandığını iddia
ederek “Geçtiğimiz Cuma günü, halk Doğu Türkistanlı 5 kişiyi yakaladı. Bunlar sınırı geçmek üzerelerken halk
tarafından yakalandı. Polis bu kişileri adli muayene için hastaneye getirildi. Sonrasında bu kişiler ne yapıldı bil-
miyorum” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27252730.asp

Davutoğlu: Operasyonda bir kişi infaz edildi

23 Eylül 2014

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, kaçırılan 49 konsolosluk çalışanı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunarak, “Ope-
rasyonda bir kişi infaz edildi” dedi.

Davutoğlu, NTV’de yayınlanan röportajında şunları söyledi:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ülkeye getirmişse herkes bu sevinci yaşamalı. Bu şartlardan vatandaşını alan
her ülkenin bireyi kazanır. Dikkatsiz sarf edilen bir söz ve süreç sadece vatandaşların kaybına değil, ülkenin iti-
barının kaybına da yol açar.

HİÇBİR ZAMAN FİDYE ÖDEMEDİK

Prensip olarak hiçbir zaman fidye ödemedik. Fidye ödemek bir vatandaşı kurtarırken başkalarını tehlikeye atar.
Ailelerin psikolojilerini, kalan elemanların psikolojilerini, kaçıranları dolaylı müzakere ile psikolojilerini yönete-
ceksiniz. Vatandaşlarımız kaçırıldıktan sonra bir süre rehine tabirini kullanmadık. Rehine tabiri kullanıldıktan
sonra pazarlık başlar. Vatandaşlarımızın rehine psikolojisine girmelerini istemedik. ‘Onlara rehine muamelesi ya-
parsanız, başka muamele görürsünüz’ dedik.

BİZİ ZORLAYAN DURUMLAR OLDU

Musul halkı Türklere zarar vermeyi düşünmez. MİT müsteşarı ve ben etkili kişilerle görüştük. Günbegün nakış
gibi işleyen bir strateji uyguladık. Olaylar sırasında bizi asıl zorlayan operasyonlar ve çatışmalar yoğunlaştığında
çevre şartlarını kontrol edememek oldu. Ya bir bomba isabet ederse diye düşündük. Türkiye’de süreci zorlayan
haberler çıktı. En kritik dönemde gensoru verdiler. Açık oturumda konuşulsun dediler. Neyi konuşacaksınız açık
oturumda.
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PAZARLIK MUTLAKA YAPILDI

ISİD’İn da saygı duyduğu üzmek istemediği aşiret reislerini, din adamlarını da devreye soktuk. IŞİD’e ‘Bu rehi-
nelere zarar vermeyin, onlar bizim emanetimdir’ diyecek herkes devreye sokuldu. Hangi spekülasyon yapılırsa
yapılsın, kendi araçlarımız kullanılarak operasyon gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlarımızın canı söz konusuysa ge-
reken her şey yapılır. Ne aldı ne verdi tartışmasına girilmemesi lazım. Bütün Irak’ta Türkiye’ye büyük sempati
duyan bir kesim var. Rehinelerin tutulmamaları gerektiğine yönelik pazarlıklar tabii ki yapıldı. MİT’e ne gereki-
yorsa yapın, talimatı verdim. Bunlar içinde fidye dışında her türlü temas vardır. Kimle temas kurmak gerekiyorsa
kuruldu. Ayrıca başka temaslar da olmak zorunda.

Bu bir operasyondur. Şimdi söylüyorum, büyük bir iş başarıldı.

CAN SÖZ KONUSUYSA HER ŞEY YAPILIR

Takas konusu, vatandaşlarımızın canı söz konusuysa her şey yapılır. Önemli olan vatandaşlarımızın ülkeye dön-
mesidir. Operasyonun neticesi önemli.  Zikrettiğimiz tek şey fidye ödemedik, ödemeyiz. Bu milli bir operasyondur.
Elimizden gelse ilk gün alırdık. Bir an bile bırakmazdık. Çok yaklaştığımız anlar da oldu. THY’ye iki uçağı hazır
tutun diye söyledik, Temmuz ayında ama olmadı. Birçok kere çok yaklaştık. Ne gerekiyorsa o yapıldı. Her zaman
risk vardır. Her yer değişiminde her seçenek masadaydı.

OPERASYON BELLİ OLMASIN DİYE ERTELEMEDİM

O gece Hakan Bey (MİT Müsteşarı) aradı ve ‘beklediğiniz müjdeyi kısa bir süre içinde verebiliriz’ dedi. Azer-
baycan gezisini iptal etmeyi düşündüm. Ancak operasyon açığa çıkar düşüncesi ve o tarafa söz verilmesi nedeniyle
vaz geçtim. Sonra Öztürk (Musul Başkonsolosu ) aradı. Telefonu açar açmaz ‘hoşgeldiniz Öztürk’ dedim. O anda
bu operasyonun arkasında Türkiye Cumhuriyeti olduğunu anlamasını istedim. Saat 05.30 civarı, Hakan Bey ara-
yarak bizim sınıra geçtiklerini ve güvende olduklarını söyledi. Benzer olaylara bakıldığında sonuca erken ulaştı-
ğımızı söyleyebiliriz.

OPERASYONDA BİR KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

İsimsiz elemanlarımızın bir kısmı MİT elemanlarıdır. Bazı insanlar vardır ki yüzleri bilinmez. Ben yüzlerini bili-
yorum. Operasyondan 5 gün önce Başbakanlıkta ağırladım, talimatları verdim. Yerel unsur olarak birini söyleye-
yim. Bu yerel unsur Türkiye sevgisi olan bir kişi.  Farkedildi, deşifre olduğu için infaz edildi. Allah rahmet eylesin.
İşte isimsiz kahraman o. Ben isimsiz kahramanlar dediğimde bu kişiler gözümün önüne geldi.

KILIÇDAROĞLU’NU TAKDİR ETTİM

Acı ve keder anlarında bir arada olmayı bilmeliyiz. Kılıçdaroğlu’nun beni aramasını çok takdir ettim. Teşekkür
ettim kendisine. Sayın Bahçeli’nin de tebrik etmesini beklerdim. Şaşırdım. Demirtaş’ın da aramasını beklerdim.

CEVVAL BİR ARKADAŞ

Öztürk Bey Musul’a kendisi gönüllü oldu. Bu zor şartlara kendisi gitti. Bu görevlerin hepsinin riski var. onurlu
görevler ama riskleri var. Özel harekatçılar canları pahasına korumak için ö bölgeye gidiyor. Bu görevi yapanların
hep bir risk payı vardır. Onurlu görevlerdir ama riskleri vardır. Öztürk bu riskleri görerek gitti. Cevval bir arkadaş
olduğu için iki telefonu yanında tutmayı başarmış.

ÜÇ GÜN İÇİNDE GELDİ

Tarihimize baktığımız zaman milletimizin kapısını kapatması mümkün değil. Etnik kökenine bakmaz. Bizim nesil
böyle bir arka plan almışsa bizim bunun gereğini yapmamız lazım. Kapımızı kapatmamız mümkün değil. Nerelerde
ağırlanır diye düşünüldü. Suriye rejimi yanlıları da geldi. BDP’liler de bazen ‘Rojava’ya ilgisiz kaldınız, dışladınız’
dedi. Bunların hiçbirisi doğru değil. Bir seferde en çok mülteci üç gün içinde geldi. Diğerleri aylara yayıldı. Bir
an bile tereddüt etmedik. Bizim sınırlarımız zaten anormaldir. Herkes akrabadır. İnsani yardım konusunda elimiz-
den geleni yaptık. Açılmayan kapıları açtık. Gelen bütün mültecileri alırız, ne yardım gerekiyorsa yardımı yaparız.
Vatandaşlarımızı tehdit edecek her türlü eylemin de doğru olmadığı kanaatindeyiz.
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YA CAHİLLER YA KASITLI YAPIYORLAR

Son dönemde uluslararası basında öyle bir hava oluşuyor ki, Türkiye sınavda da sanki öyle bir hava oluşuyor. Bu-
radan hareketle bütün meseleyi rehinlerle ilişkilendirerek ne yapılacak diye sorulmaz. Bu kararı biz veririz. Ya
cahiller, ya olayları takip etmiyorlar ya da kasıtlı yapıyorlar. Biz Ekim 2013’te Bakanlar Kurulu kararı ile IŞİD’i
terör örgütü ilan ettik. Bir sene önce daha Musul baskını yok. Yani açıp baksalar Resmi Gazete’de ne dediğimizi
görürler. Niyet başka bize rehineler oradayken bir şey söyletecekler ve bizi problemin içine koyacaklar. Kerry’nin
ifadeleri doğru bir zeminde değil. Mesele Suriye halkının sahipsizliği. Üç yılda bütün dünyanın aldığı mülteciyi
biz üç günde aldık.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27257512.asp

Erdoğan’dan ‘IŞİD operasyonu’ yorumu: Askeri ya da lojistik destek verebiliriz

23 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York’taki BM İklim değişikliği Zirvesi’nde yaptığı konuşmanın ar-
dından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik as-
keri operasyonuyla ilgili şunları söyledi:

“Bu hedeflere yönelik atılmış olan bu adım özellikle bölgedeki terör örgüterine karşı yapılmış bir eylem olarak
bizim de olumlu yaklaştığımız bir adımdır.

Üzerimize düşen görev neyse, terörle mücadelede bunu yapmaya, biz de üzerimize düştüğü şekliyle adımlarımızı
atacağız.

Destek; askeri, lojistik ya da siyasi olabilir.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27262638.asp

Kerry: Türkiye, IŞİD karşıtı koalisyona katılma sözü verdi

23 Eylül 2014

ABD Dışileri Bakanı John Kerry, Türkiye’nin, IŞİD’e karşı kurulan uluslararası koalisyona katılma sözü verdiğini
söyledi.

AFP’nin haberine göre, New York’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte eşbaşkanlık ettiği Terörle
Mücadele Küresel Forumu’nda konuşan Kerry, ABD öncülüğündeki koalisyona Türkiye’nin vereceği desteğe iliş-
kin önemli açıklamalarda bulundu.

Kerry, söz konusu koalisyonun “önemli bir parçası” olarak tanımladığı Türkiye’nin “cephe hattında” yer alacağını
belirtti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27262403.asp

Erdoğan IŞİD için ‘bataklık’ dedi

23 Eylül 2014

ABD’nin ünlü televizyon röportajcısı Charlie Rose’a konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IŞİD için
“Bu bataklığın kurumasından emin olmamız gerekir” dedi.

PBS kanalında yayınlanan Charlie Rose show’a önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad
mı yoksa IŞİD mı daha kötü şeklindeki soruya: 
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“IŞİD bataklığının kurutulması için Irak ve Suriye’ye birlikte bakılmalı. Bataklığın bir ayağı Suriye’de, bir ayağı
Irak’ta. Bu bataklığın buralardan tamamen temizlenmesi gerekiyor” diye yanıt verdi.

IŞİD bir devlet değil

Halifelik ilan edip kendisini İslam Devleti olarak sunan IŞİD’in bir devlet olmadığını söyleyen Erdoğan, “Kimse
onlara devlet demiyor. Hayır devlet değiller. Bu kabul edilemez. Bu bir terör örgütüdür. Onlar kendilerini istediği
gibi tanımlayabilirler. Ama bu bizim onları öyle kabul edeceğimiz anlamına gelmez” dedi. 

Hava harekatı 3 yıl gecikti

Erdoğan IŞİD’e karşı koalisyon ve hava harekâtları üzerinden geliştirilen stratejinin de eksik olduğunu ve üç yıl
geciktiğini belirterek şöyle konuştu:

“IŞİD saldırısıyla Musul’da yaşananlar şimdi de Kobani’de yaşanıyor. Hava saldırıları müdahalenin bir boyutu,
mücadelenin tamamı değil. Türkiye deneyimi çerçevesinde IŞİD ile mücadelede üzerine düşeni yapacak.” 

Rehineler için fidye ödenmedi

Charlie Rose’un “Musul’daki rehinelerin serbest bırakılması için IŞİD’le nasıl bir pazarlık yapıldı?” şeklindeki
sorusuna ise, konsolosluk çalışanlarının özgürlüklerine kavuşmalarının ülke için ‘çok önemli bir gelişme’ olduğunu
belirterek, “Çok fazla spekülasyon var. Ama şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, herhangi bir fidye ödenmemiştir.
Bu tamamen diplomatik ve siyasi bir pazarlıkla olmuştur. Ülkemiz ve hükümetimiz adına herhangi bir taviz ve-
rilmemiştir” yanıtını verdi.

İsrail ve Türkiye ilişkileri üzerine de sorulara cevap veren Erdoğan, “İsrail hükümeti, yönetimi orada soykırım
yapıyor” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27263036.asp

Erdoğan’a BM’de büyük şok

24 Eylül 2014

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 69. Genel Kurulu
kapsamında, BM İklim Zirvesi’nin açılış toplantısına katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, BM Genel Sekreteri
Ban Ki-mun’un davetiyle gerçekleştirilen ve 120’den fazla devlet ve hükümet başkanının katıldığı İklim Zirve-
si’nde Türkiye’nin taleplerini ve iklim değişikliği ile mücadelede ortaya koyduğu hedefleri anlattı.

Erdoğan’ın konuşmasını yaptığı sırada
salonun boş olması günün konusu oldu.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı
aynı salonda Obama’nın konuşma ya-
parken fotoğrafıyla kıyaslama yaparak
‘Erdoğan mı dünya lideri’ diye sordu.

BEKLENEN OLMADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 69.
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada
da beklenen ilgi yoktu. Erdoğan’ın çok
sert mesajlar verdiği konuşmasını boş
sandalyelere yaptı.

http://odatv.com/n.php?n=erdogana-
bmde-buyuk-sok-2409141200
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ANKARA ‘SİLAHLARI TESLİM EDİN’ DEDİ

25 Eylül 2014

Rehinelerin yaptığı gizli telefon görüşmelerini uydudan takip eden Irak hükümetinin yerlerini tespit ettiğini söy-
leyen Argüç, Irak ordusu tarafından defalarca bombalandıklarını anlatıyor. Mehmet Argüç, baskın gününü ve 101
günlük esareti Hürriyet Daily News’a şöyle anlattı:

-“Konsoloslukta evraklar yakıldı. Bir gün öncesine kadar çıkalım denildi. Konsolos, dışarı çıkıldığı an çevrelene-
bileceğimizi söyledi. ‘Bizi göndermezler’ dedi. Bize bir şey yapılmayacağını söyledi. Oradaki bir Türkmenden
ya da bizim orada çalışandan aldığımız bilgi doğrultusunda bize bir şey yapılmayacağı bilgisi verildi. Hiç beklen-
medik bir anda Başkonsolosluğun etrafını 500-1000 kişi sardı. Binanın önüne eski arabalar yerleştirilmiş, bomba
koymuşlar. Çarpışma olursa patlatacaklar. Bağırıp kapıları dövüyorlar açın diye. İçlerinde beyaz kıyafetli bir Türk-
men, yerel halkan bir firma yetkilisi, 5-10 kez ofisime geldiğini biliyorum. Tercümanlık yapıyor. 10 dakika içinde
konsolosluğu terk edeceksiniz dediler. Direnme olmadı, olamaz. Silahları teslim edin dediler. Başkonsolos Öztürk
Bey Türkiye’yle bağlantı kurdu. Dediler ki verin. Verdiler.

PİKAPLARA 3’ER KİŞİ BİNDİRDİLER

-Kendi pikaplarını getirdiler, 3’er kişi bindirip, 17 Temmuz Mahallesi’nde bir hastaneye götürdüler. Ezan oku-
nunca, namaz kılacağız dedik, camiye götürdüler. Dışarı çıktık, diğer kalanları da getirmişler. 10 metrekarelik,
bizim köy evleri gibi boş bir eve götürdüler. Herkes dip dibe, yatarken dönünce arkadaşının burnuna çarpıyorsun.
Nöbetleşerek uyuduk. 4 ya da 5’inci gün oranın valisi geldi, genç, kafası sarılı. ‘Benim bu halime bakmayın, 4
üniversite bitirdim’ dedi. Sıcak davrandı. Önce sorguladı, ‘Müslüman mısınız?’ dedi. Dini sorular sordu. Tabii
bizi kafir olarak görüyorlar. Ama baktılar biz namaz kılıyoruz. Orada 9 günümüz geçti. Sonra ‘Ev sahibi geldi
boşaltacağız’ dediler.

KAHVALTIDA PEYNİR YA DA 1 YUMURTA

-Bizi Olimpiyat Evi diye, güzel, büyük, klimalı bir yere götürdüler. İnce sünger yataklar getirdiler. Aileyi bir üst
katta odalara yerleştirdiler. IŞİD’çiler zaman geçtikçe bizi daha iyi anlamaya başladılar, daha yakın davranmaya
çalıştılar. Bir samimiyet oluştu, ne istersek, hurma murma getiriyorlar. Bir yerden bir yere giderken bizi öldürmek
isteyenlerden korkuyorlardı. Ramazan başladı. Şeker bayramı için Türkiye’ye gidiyorsunuz dediler. Mutluluktan
uçuyoruz. Büyük bir otobüs geldi. Bir baktık, Dohuk yoluna saptık. Herkesin morali bozuldu. Bir yere uğrayacağız
dediler. Çıkmaz sokağa doğru döndük, kapı açıldı. Özbek olduğunu söyleyen biri, elinde silah, geçin dediler. Ar-
kamızdan kapıyı kilitlediler. Birkaç kişi hariç herkes oruç tutuyor. Sabah kahvaltıda bir dilim peynir ya da yumurta.
Öğlen yemeklerinde her gün pirinç pilavı ve tavuk eti yiyoruz. Aç gözlülük neymiş yaşadım. Bir yemek geliyor,
hepimiz koşuyoruz.

OLİMPİYAT EVİNDE KLİMA, LAVABO VARDI

-Daha sonra götürdükleri bir okul binasının tepesinde pır pır uçakları uçmaya başladı. 50 metre ötemize varil bom-
bası düştü. Maliki’nin talimatı dediler. Kapı, pencere, cam dağıldı. Maliki ve İran’ın bizi öldürmek istediğini söy-
lüyorlardı. Orada ayağımıza prangalar vurdular, ellerimizi kelepçelediler, gözlerimizi bağladılar. Neden yaptılar
bilmiyoruz. Oranın valisi bu olaya çok üzüldü. Oradan aldılar Olimpiyat Evi’ne götürdüler. Bayram ettik. Çünkü
lavabo, tuvalet ihtiyaçlarımız daha rahattı.

ŞARAPNEL PARÇASI BANYOYU DELMİŞTİ

-Bir defa telefon görüşmesi yapıldı. Onun da cezasını çektik. IŞID’çiler müsaade etmiyordu. Çünkü bizim uydudan
yerimizi tespit ediyorlar. Farkında değiliz. Nitekim konuşmadan sonra Irak ordusu gelip orayı bombalıyordu. ‘Sizi
öldürecekler, buna müsaade etmeyeceğiz’ diyorlardı. Bir yerden bir yere giderken çok korkuyorlardı. Öyle bir
bomba patladı ki, bizim odanın 4 metre ötesinde köşeye düştü. Odamızın duvarını şarapnel parçası delmiş, arkadaş
Kuran okuyordu kafasının üstünden delip girmiş. Banyoyu delmiş. Herkes bağırıyor. Kapılar parçalanmış. Dışarı
bir çıktık, 2 IŞİD’çiden birinin tepesine düşmüş. Onun parçası bile yok, diğeri 4’e bölünmüş. Bazı arkadaşlarımızın
bacaklarına cam parçaları girmiş. Kimisinin bacakları yanmış. Patlama yapılan yerde kıyafetlerimizi alıp tanın-
mamamız için Arapların giydiği beyaz geceliklerden giydirdiler.
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TÜRKMEN FISILDADI: YARIN GİDİYORSUNUZ

-Bir gün vali gülerek geldi, ‘Yarın gidiyorsunuz’ dedi. Daha önce söyledikleri moralimizi bozardı. ‘Türkiye tele-
fonlarımıza bakmıyor’ falan derdi. Suriye’den gelen komutanla tanıştırdı. Sabah oldu, ne gelen var ne giden. 1 hafta
geçti, bize zehir oldu. Sorduk, ‘Yol emniyeti alınıyor’ dediler. Bir de sürekli jetler uçuyor. 10 gün geçti. Diyoruz ki
bunlar hep yalancı. Bizim Türkmen geldi. İçeri girdi, sus işareti yaparak ‘Yarın gidiyorsunuz’ diye fısıldadı. Sabah
oldu, kimse gelmiyor. Öğrendik ki o gün Musul’da Tarım Müdürlüğü’nü vurmuşlar. 70 kişi ölmüş, onun çarpışması
olduğu için çıkamadığımız söylendi. Cumadan çıktılar. 2 minibüs geldi. Yol boyunca her yer IŞİD’çi, bizi koruyorlar.
Hiç uçak uçmuyor. Rakka’da durduk. Eyvah dedik. Yatsı namazı kılındı. Bir okulda yemek yedik. Yine minibüslere
bindirildik. Gece 00.00 gibi Talabyad’a vardık. Arabalarda bekletilip, gümrük kapısındaki salona alındık. Sabah
oldu, bir baktık ki MİT’ten geldiler. Sınır kapısında bizi otobüslere bindirip aldılar.

TELEFONLARIMIZI KADINLAR SAKLADI

-‘Telefonları vereceksiniz, yoksa cezalanırsınız’ dediler. Üstümüzü aradılar, hem de soyarak. Hepimiz verdik.
Başkonsolos bir müddet o görüşmeleri yapmış. Ama bir yerden bir yere taşınırken tüm eşyalarımız kalıyordu. Her
seferinde eşyaların arasında o telefonlar da kaldı. Konsolosunki de bir yerde kaldı. Bir noktadan sonra iletişim
kesildi. Sonra kaldığımız bir evde, ev sahibinin evi terk ederken bıraktığı telefonlardan biriyle irtibat sağlanmış.
Konsolos telefonun pilini çıkarıyordu. Bayanlar sayesinde daha rahat saklanıyordu. En büyük sevincimiz Allah’tan
annelerin sütü kaçmadı. Ek mama, çocuk bezi ne zaman istesek getirdiler. O konularda Allah var sıkıntımız olmadı. 

TEPKİLERE GÖRE KELLEMİZ GİDEBİLİRDİ

-Ankara’dan tahliye talimatı gelip gelmediğini, kriptoları ben okumadığım için bilemem. Ama ailelerin dışında
olan herkesi üzen bu konuydu. Keşke onlar gitseydi. IŞİD’in saldırı haberleri çıktığında keşke hemen gönderile-
bilseydi. İyi ki mahkeme kararıyla yasak çıkmış. Çünkü bunlar acımasız, Türkiye’deki tepkilere göre birimizin
kellesi gidebilirdi.

İNFAZ VİDEOLARINI İSTEYEN İZLESİN

-Masaya cihaz koyup çektikleri videoları gösteriyorlardı. Zorla değil, isteyen gelsin izlesin diye. Baktım öldür-
dükleri insanın kafasına kurşun yağdırmaya devam ediyorlar. Bu izlenir mi? Gazetecilerin infazını televizyondan
izleyenler olmuştu, ben izlemedim. Bu örgütün başarısı videolarla yaptıkları propagandada.” 

IŞİD’çilere veda eden oldu

-IŞİD’çilere veda eden oldu. Ama onlar bizden uzak durdular. Komutanları oradayken bizimle olan samimiyeti
göstermek istemediler. Sadece birbirimize el işareti yaptık ama gözlerinde o mutluluğu gördüm. Bizim oradan
ayrılmamızdan mutlu olduklarını gözlerinde gördüm. Sınırı geçince araçta bizimkiler ‘Arabayı durdurun sigara
içeceğiz’ dediler. Çünkü Musul’da sigara içmek yasaklandı. Grupta dayanamayanlar kuru çayı kağıda sarıp içi-
yorlardı, MİT’çilerden sigara alıp içtiler.

MÜSLÜMANLIK TÜRKİYE’DE

*‘Bizim günahımız ne, niye tutuyorsunuz’ dedik. Hiç bir şey demediler. Biz sadece emir kuluyuz dediler. Müslü-
manlık, İslamiyet Türkiye’de yaşanıyor. Adam keserek, öyle bir Müslümanlık olmaz. Şii de Müslümandır. Onların
bazıları da bunları sorguluyor. Gruptan ‘Sizi niye tutuyorlar’ diyenler oldu. Kendi içlerinde sorgulayanlar var ama
çok gizli yapıyorlar. IŞİD’ın yaptıklarına sempati duymayan, bunların içine girip de buradan kaçacak olan Türk-
menler olduğunu düşünüyorum.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27269826.asp

Mısır’dan Erdoğan’ın açıklamalarına kınama

25 Eylül 2014

Mısır’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasındaki Mısır’la ilgili
açıklamalarını kınadığı bildirildi. Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Mısır, Türkiye Cum-
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hurbaşkanı’nın BM Genel Kurulu’nun açılış konuşmasını kınayarak ve kızgınlıkla izledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması yalan ve iftiralar içeriyor, bu en hafif ifadeyle Mısır halkının
30 Haziran’da (2013) ortaya koyduğu iradesini hafife almayı ve ipotek koymayı temsil ediyor” değerlendirmesinde
bulunuldu.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ikili görüşme talebinin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri
tarafından iptal edildiği de öne sürüldü.

BM Genel Kurulu’nun açılış konuşmasında, Mısır’daki darbeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söy-
lemişti:

“Mısır’da, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen
binlerce masum katledilirken, Birleşmiş Milletler de demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor. Ve bu darbeyi
yapan kişi meşrulaştırılıyor. Eğer demokrasi diyorsak sandığa saygı duyalım. Yok demokrasi değil de darbeyle
gelenleri savunacaksak o zaman bu BM niye var diye merak ediyorum”

Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş da Mısır kaynaklı haberlerde yer alan Abdülfettah es-Sisi
ile görüşme iddialarını yalanlamıştı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’daki darbeci general Sisi konusundaki tavrının son derece net olduğuna
dikkati çekerek, “Konuya ilişkin iddialar tümüyle gerçek dışıdır. New York’ta Mısır heyetiyle herhangi bir görüşme
talebimiz olmamıştır. Böyle bir düşüncemiz de yok” demişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27271190.asp

‘Dünya 5’ten Büyüktür’ kampanya oldu

26 Eylül 2014

BM Güvenlik Konseyi’ne gönderme yaparak ‘Dünya 5’ten Büyüktür’ diyen Erdoğan’ın ardından konuyla ilgili
kampanya başlatıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi yapısını eleştirerek, “Birleşmiş Mil-
letler ne işe yarar? Dünya 5’ten büyüktür” diye yaptığı çıkışla ses getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
bu durumu gündeme getiren ilk lider değil. BM Güvenlik Konseyi’nde reform yapılması uzun yıllardır diğer ül-
kelerin de gündemindeyken, bunu BM’nin eski Genel Sekreteri Kofi Annan da açıkça önermişti. Veto hakkı bu-
lunan daimi üyeliğe alınması için adı geçen ülkeler arasında BM’ye en çok yardımı yapan ve G-4 ülkeleri olarak
anılan Almanya, Japonya, Brezilya ve Hindistan bulunuyor. Bu ülkeler dışında daimi üyelik için Türkiye ve En-
donezya’nın da adı öne çıkıyor. Reformların gerçekleşebilmesi için öncelikle BM Genel Kurulu’nun üçte ikisinin
onayı alındıktan sonra, Güvenlik Konseyi’nden veto görmemesi gerekiyor. Buna ise ABD, Rusya, Çin, Fransa ve
İngiltere’den oluşan daimi üyeler ise sıcak bakmıyor. Öte yandan en son 2009-10 dönemlerinde Konsey’de geçici
üyelik yapan Türkiye, gelecek ay Genel Kurul’da yapılacak olan seçimlerde 2015-16 dönemi için İspanya ve Yeni
Zelanda’ya karşı yarışacak.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27276792.asp

ABD’den ilk somut talep: Muhalif güçlere eğitim ve ekipman verin

26 Eylül 2014

IŞİD’e yönelik küresel koalisyon oluşturma çabalarının devam ettiği sırada Erdoğan ve Biden arasında kritik bir
görüşme gerçekleşti. Erdoğan’ın önceki gün Türkiye’nin IŞİD’e karşı mücadeleye askeri destek de vermeye hazır
olduğunu açıklamasının ardından düzenlenen toplantıda Ankara’nın yapabileceği katkılar masaya yatırıldı. 1 saat
planlanan görüşme 30 dakika uzadı.
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OBAMA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ 

Erdoğan ve Biden arasındaki görüşmesinin başlamasında önce Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Av-
rasya’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Türk yetkililerle
kapsamlı bir hazırlık görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Türk kaynak-
lardan  alınan bilgiye göre aynı saatlerde Erdoğan da, ABD Başkanı Obama ile telefonda görüştü. İki lider arasın-
daki telefon görüşmesi, Birleşmiş Milletler toplantıları için New York’ta bulunan Başkan Obama’nın Washington’a
doğru yola çıkmasının ardından Air Force One uçağında olduğu sırada, Obama’nın talebiyle gerçekleşti. Cum-
hurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede iki lider, IŞİD dahil olmak üzere bölgedeki terör
örgütleriyle mücadele ve Suriye meselesi gibi konularda Türkiye ve ABD’nin ortak bir stratejiyle birlikte çalışmaya
devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan ve Obama’nın önümüzdeki süreçte de yakın temas içinde olma konusunda
mutabık kaldıkları kaydedildi.

ÇAVUŞOĞLU DA KATILDI 

Nuland’ın bulunduğu toplantının ve Obama-Erdoğan telefon görüşmesinin ardından Biden ve diğer yetkililerin
katılımıyla Erdoğan görüşmesine geçildi. Bir saat olarak planlanan toplatıda Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Sinirlioğlu ve Türkiye’nin Washington Büyüklelçisi Serdar Kılıç eşlik etti. Amerikan delegasyonunda
ise Biden’ın dışında Dışişleri Müsteşarı Bill Burns, Beyaz Saray Ortadoğu sorumlusu Phil Gordon ve Nuland
vardı.

IŞİD’e tavır alın

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Biden ile görüşmesinden önce Peninsula Oteli’nde Amerika’daki Müslüman top-
lumun liderleriyle de bir araya geldi. Toplantıya katılanların verdiği bilgiye göre 30’a yakın örgüt temsilcisinin
bulunduğu görüşmede IŞİD’in yarattığı tehdit de ele alındı. Ve Erdoğan, toplantıdan bir gün önce Amerikan İslam
İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) 120 uluslararası İslam uzmanı ve Müslüman liderle birlikte hazırladığı, IŞİD lideri
El Bağdadi’ye hitaben yazılmış, IŞİD’i kınayan ve ideolojisini reddeden açık mektuba atıfta bulunarak Müslüman
örgütlerin bu çabaları artırması gerektiğini söyledi. Toplantıya katılan bir kaynak, “İnanması güç olabilir ama Baş-
kan Obama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, IŞİD konusunda yüzde yüz aynı düşünüyorlar” dedi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27277391.asp
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Suriye’deki muhaliflere eğitim talebi

26 Eylül 2014

ABD ve Türkiye arasında IŞİD’e karşı mücadeleye Ankara’nın sağlayacağı katkılar konusunda New York’ta kıran
kırana bir pazarlık yaşanırken, dünkü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden gö-
rüşmesinden önce Amerikan Yönetimi’nden ilk somut istek geldi.

Üst düzey Amerikalı bir yetkili, Türkiye ile Suriye’deki muhaliflere eğitim ve ekipman sağlama konusunu görüş-
tüklerini resmen açıkladı. 

ABD’nin IŞİD’e karşı oluşturduğu askeri koalisyona 5 Arap ülkesi Ürdün, Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nin ardından Belçika ve Hollanda’nın da katıldığı ilan edilirken, üst düzey bir Amerikalı
yetkili, aralarında Hürriyet’in de bulunduğu bir grup gazetenin temsilcisine ABD delegasyonunun bulunduğu Wal-
dorf Astoria Oteli’nde bilgi verdi. Amerikalı hükümet yetkilisi, Türkiye’nin IŞİD’e karşı yürütülen mücadeleye
ne tür somut destek sağladığı ve Türkiye’nin İncirlik Üssü’nün IŞİD’e karşı savaşta kullanılması karşılığında Su-
riye’de güvenli bölgeler oluşturulması şartına Washington’ın nasıl baktığı sorusu üzerine, şu yanıtı verdi: “Türkiye,
(Suriye’deki muhaliflere) eğitim ve ekipman sağlama dahil birçok konu hakkında halen görüşme halinde olduğu-
muz yakın bir müttefiktir. Bu görüşmelerin nasıl sonuçlanacağı konusunda daha fazla bir şey söyleyemem. Tampon
bölgelerle ilgili neyi tartışıp neyi tartışmayacaklarına dair bütün bu fikirleri gördüm. Ama görüşmelerin nasıl
devam edeceğini görmek zorundayız. Türkiye’nin ne yapıp ne yapmak istemediği konusundaki görüşmenin orta-
sındayız.” 

SUUDİ ARABİSTAN YETMEDİ

Obama’nın açıkladığı IŞİD’e yönelik mücadele planının başlıklarından Suriye’deki ılımlı muhaliflere eğitim ve
ekipman sağlanması, stratejinin en önemli ayaklarından biriydi. Koalisyona destek veren Suudi Arabistan’ın 5
bin 400 muhalif savaşçıya eğitim yeri sağlayacağı geçen hafta açıklandı. Ancak Obama Yönetimi, CIA’in değer-
lendirmesine göre sayıları 20 bin-31 bin arasında olan IŞİD militanlarına karşı bu kadar savaşçının eğitilmesinin
yeterli olmayacağı yönünde eleştiriler aldı. Ayrıca, Pentagon’un eğitilecek kişilerin geçmişine ilişkin 3-5 aylık bir
araştırma ve 8-12 aylık bir eğitim programı planlaması da bu sürenin çok uzun olduğu tepkilerine neden oldu.
Washington, Suudi Arabistan dışında yerler aramaya başlamıştı. Pentagon Sözcüsü Tuğamiral John Kirby de, Su-
riye’de ABD Savunma Bakanlığı’ndan eğitim alacak gruplar için Türkiye ile görüşme yapılıp yapılmadığı soru-
suna, “Türklerin bölgede deneyimi olduğunu biliyoruz. Ilımlı muhalefet konusunda görüşlerine açık olacağız”
demişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27276757.asp

Kürt petrolü devr-i alem

29 Eylül 2014

Türkiye üzerinden diğer ülkelere gönderilen Kuzey Irak petrolünün sevkiyatında Ceyhan’dan 20 tanker yüklendi
ve yaklaşık 13.7 milyon varillik ihracata ulaşıldı. Ancak Irak’ta Merkezi Hükümet ile Bölgesel Kürt Yönetimi
arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yılan hikâyesine dönen Kuzey Irak petrollerinin satışında, alıcıların kim
olduğu henüz gizemini koruyor. Petrol, Uzakdoğu’dan, ABD’ye dünyanın dört bir yanında dolaşıyor.

Ceyhan’dan Kürt petrolü tankerlere yüklenip uluslararası piyasalara satılmaya devam ederken bugüne kadar satılan
yaklaşık 14 milyon varil petrolün kim tarafından alındığı ise hala gizemini koruyor. İhraç edilen petrolün piyasa
değeri yaklaşık 1.3 milyar dolar. Fakat Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY), bu riskli petrolü çekici hale
getirmek ve alıcı bulmak için piyasa fiyatının yüzde 10-15 daha altında sattığı da söyleniyor.

GİZEMLİ PETROL TİCARETİ

Ceyhan üzerinden yapılan Kürt petrolü ticareti tüm gizemiyle devam ediyor. Irak Kürdistanı, mayıs ayından bu
yana 13 milyon varilin üzerinde ham petrolü Ceyhan’dan gemilere yükledi. Ancak Kürt petrolünün satışı adeta
bir gizem perdesiyle örtülü ve petrolün alıcıları henüz resmi olarak açıklanmadı. Petrolü taşıyan tankerler, otomatik
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tanımlama sistemini (AIS) kapatarak izlenmeyi imkansız hale getiriyor. Tankerler bazen de AIS cihazını açıp, ka-
patıyor ve en son görüldüğü noktadan, bambaşka bir konumda tekrar ortaya çıkıyor. MarineTraffic’in Ceyhan’dan
petrol taşıdığı düşünülen bazı büyük tankerlerin konumlarını gösteren haritasına göre, tankerler ABD’den Singa-
pur’a dünyanın dört bir yanında dolaşıyor.

OKYANUSTA BEKLEYİŞ

Hem Irak Merkezi hükümeti, hem IKBY, Kuzey Irak petrolü üzerinde hak iddia ediyor. Bir yandan petrolün mül-
kiyetine yönelik tartışmalar yapılırken, bir yandan da Ceyhan’dan dünyaya petrol sevkiyatı aralıksız devam ediyor.
Tankerlerin petrolü nerede boşalttığı ise tam olarak bilinmiyor. Şu ana kadar ortaya çıkan bazı bilgileri derledik.
Mayıs ayında Ceyhan’da depolanan Kuzey Irak petrolünün ilk partisi sessiz sedasız United Leadership isimli tan-
kere yüklenerek yola çıktı.  Merkezi Irak Hükümetinin alıcı ülkelere baskıları sonuç verdi ve ilk gemi yükünü bo-
şaltmadan aylarca sürecek bekleme süreci içine girerek Fas’ın Kazablanka şehri açıklarına demirledi. Yaklaşık
18 haftalık bekleyişin ardından, gemi son olarak Cezayir açıklarında ilerlerken ve siparişin istikameti de Yunanistan
olarak görülüyor.

GEMİDEN GEMİYE TRANSFER

Ceyhan’dan yola çıkan United Emblem isimli gemi Türk ve dünya Kamuoyunda diğer gemilerden daha fazla yer
almasına yol açacak bir hamle yaptı. Yükünü SCF Altai isimli başka bir gemiye boşaltan geminin taşıdığı petrolün
alıcısının bir süre sonra İsrail olduğu ortaya çıktı. İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırılar ile aynı döneme denk
gelen bu haber, aynı zamanda Kürt petrolünün alıcısı İsrail mi sorusunun da Türk kamuoyunda tartışılmasını be-
raberinde getirdi. Hükümet doğrudan satış yapıldığını yalanlasa da gerek gemilerin rotaları gerekse konuya yakın
kaynaklar haberin gerçek olduğunu doğruladı.

CEYHAN’dan 1 milyon varil petrol ile yola çıkan United Kalavrvta isimli gemi, aldığı yükü ABD’deki alıcılara
götürmek için Teksas’ın Galveston limanına getirdiğinde, Güney Teksas Bölgesel Mahkemesi Merkezi Hükümetin
girişimleri ve ABD’nin Kürt petrolünün Irak’ın izni olmadan satışına karşı tutumunun da etkisiyle petrole el ko-
nulması ve satışının yasaklanması kararı aldı. El koyma kararı bir süre sonra kaldırılırken, bu gemi de yükünü bo-
şaltamadan ilk gemi gibi demirledi. Gemi haftalardır Galveston açıklarında bekliyor.
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GİZEMLİ ALICI MİLYARDER İŞ ADAMI

Kuzey Irak petrolünün Amerika’daki alıcılarından birinin LyondellBasell kimya şirketinin sahibi Ukrayna doğumlu
milyarder işadamı Leonard Blavatnik olduğu ortaya çıkmıştı. Forbes verilerine göre Blavatnik, dünyanın en büyük
milyarderleri sıralamasında 33’ncü sırada bulunan bir işadamı. Reuters’a yaptığı açıklamada “mütevazı miktarda
Irak ham petrolü” aldığını kaydeden şirketin, Teksas açıklarında bekleyen United Kalavrvta isimli geminin alıcısı
olup olmadığı ise belli değil. Diğer yandan şirket, Bağdat ve Erbil arasındaki sorun çözülene kadar bir daha alım
yapmayacağını ve siparişlerini iptal ettiğini kaydetti.

KAMARİ YİNE CEYHAN’DA

1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip Yunan bandıralı Kamari isimli petrol tankeri ise Ceyhan limanından
ayrılırken, varacağı liman olarak Mısır’ın Port Said Limanı görülüyordü. Fakat Mısır açıklarındayken uydudan
kaybolan tanker, iki gün sonra İsrail yakınlarında yükünü boşaltmış şekilde tekrar ortaya çıkmıştı. Kamari tankeri
dün itibariyle tekrar Ceyhan limanındaydı.

KÜRT PETROLÜNÜN ÖNÜNÜ IŞİD AÇTI 

BİR taraftan Kürt petrolü Türkiye’ye akarken, Irak’ta dengeleri kökünden değiştiren bir gelişme patlak verdi:
IŞİD. IŞİD saldırıları karşısında Irak ordusunun yetersiz kalarak geri çekilmesi ve IŞİD güçlerinin hızla ilerleyerek,
kuzeyde Erbil, güneyde Bağdat sınırına dayanması Bölgesel ve Merkezi Hükümeti birlikte hareket etmeye zorladı.
Bu ayın başında İstanbul’da bir toplantıda konuşan IKBY Enerji Bakanı Hawrami, IŞİD saldırılarına rağmen üre-
tim ve ihracatı arttırdıklarını açıkladı. Kuzey Irak’tan Türkiye’ye günlük 120 bin varil olan petrol akışı eylül ba-
şında hatta yapılan genişletme çalışmaları ile birlikte kapasitesini arttırarak günlük 220 bin varile yaklaştı. Kuzey
Irak’tan ihraç edilen petrolün büyük bölümü ise bugün Genel Energy tarafından üretiliyor.

ÇİN’DEN 4 MİLYON VARİL SİPARİŞ 

Geçtiğimiz hafta Reuters’da yer alan haberde, Kuzey Irak petrollerinin satışına Çin’in de dâhil olduğu belirtildi.
Petrol ticareti kaynaklarına dayandırılarak en az 3 milyon varil petrolün tankerlerle Çin yolunda olabileceği kay-
dediliyor. Haberde, ayrıca Erbil’le Pekin’in, Irak’ın Kürt Bölgesi’nden 4 milyon varil petrolün Çin’e ihraç edilmesi
konusunda görüşmekte oldukları iddia ediliyor.

KAÇAKÇILIK SUÇLAMASI 

Kürt petrolünün satışı, enerji dünyası için gizemli bir hikâye olarak merakla takip ediliyor. Kuzey Irak petrolünün
Ceyhan’a aktarılmasının ardından Mayıs ayında, Türkiye’deki depolama kapasitesinin dolduğu açıklanmış; bunu
ham petrol yüklü United Leadership adlı tankerin limandan ayrılması izlemişti. Bağdat Hükümeti, petrolün Irak’a
ait olduğunu açıklayarak bu eylemi “kaçakçılık” olarak nitelendirmişti. Bağdat Yönetimi, Kürtleri ihanetle suçluyor
ve petrolü alan ülke ve şirketleri hukuki yaptırımlar konusunda set biçimde uyarıyor.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27291198.asp

Erdoğan: Ey dünya PKK’ya niye sesin çıkmıyor

29 Eylül 2014

Dünya Ekonomik Forumu’nun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 32 yıldır
terörle mücadele ettiğini belirterek, “Ey dünya, IŞİD gibi bir terör örgütü çıkınca ayaklanıyorsun da PKK gibi bir
terör örgütü ortadayken niye ayaklanmıyorsun? Ona niye sesin çıkmıyor? Ona karşı niye ortak mücadele verelim
demiyorsun? Ben bunu anlamakta da zorlanıyorum, Dünya, siyaset, adalet üzere kurulu olursa onun bir anlamı
vardır. Ama siyaset adaletten kopuksa orada bir netice almak mümkün değildir” dedi.

ERDOĞAN’A ÖVGÜ

Dünya Ekonomik Forumu’nun “ Bölgesel Kalkınma için Kaynakların Ortaya Çıkarılması” başlıklı özel toplantısı,
dün İstanbul’da başladı. Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab, Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı seçilmesi
nedeniyle kutlayarak, “Görev sürenizi bu erken aşamasında bize imkan verdiğiniz, bizimle birlikte olduğunuz
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için, gelecek için Türkiye vizyonunu bizimle paylaştığınız için müteşekkirim” dedi. Schwab, “Türkiye şu anda
kendi topraklarına 1,5 milyon mülteci kabul etti. Siz ve ülkeniz herkesin takdirini kazandı. Dünya sizi izledi ve
aldığınız insani tedbirleri takdirle karşıladı” dedi.

DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR

Erdoğan, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler, insanlığı tehdit eden so-
runlar karşısında tedbir almakta maalesef etkisiz kaldığını söyledi. “Dünya, 5’ten büyüktür” sözünü yineleyen Er-
doğan, “Dünyanın kaderini bu 5 ülkenin eline bırakamayız. Artık dünya, 2. Dünya Savaşı’nın şartlarını taşıyan
bir dünya değildir. İkili görüşmelerde devlet ve hükümet başkanları, ‘Çok haklısın, doğru söylüyorsun’ diyorlar,
ama kürsüye çıkıldığı zaman kimse kürsüde bunu konuşmuyor. BM’nin reforme edilmesi gerektiğine inanıyorsak,
o zaman bu alanda ne gibi adımlar atılması lazım bunun planlamasını yapalım. Fakat bu konuda adıma atılmıyor.
Herkes bir şeyden çekiniyor. Acaba ben konuşursam A ülke, B ülke ne der, şu ülke ne der, bu ülke ne der” dedi.

ÜYE AYRIMI OLMASIN

Obama’nın konuşmasında, ‘Haklının güçlü olduğu bir dünya” ifadesini kullandığını belirten Erdoğan, “İstediğimiz
bu zaten. Haklının güçlü olduğu bir dünya istiyorsak o zaman bu 5 ülke dünyanın kaderine hükmetmemelidir”
dedi. BM Güvenlik Konseyi’nde dönerli sistemin olması gerektiğini belirterek, her kıtadan temsilcilerin burada
1 veya 2 yıl süreyle bulunması gerektiğini, daimi- geçici üye ayrımının olmaması gerektiğini söyledi.

TERÖRÜN OKSİJENİ

Kararların 5 ülkenin dudakları arasında olmasının izah edilebilir bir durum olmadığını kaydeden Erdoğan, “Aynı
şekilde, uluslararası birçok siyasi ve ekonomik örgütün, küresel sorunlar karşısında insani ve vicdani bir duruş
yerine, çıkar odaklı duruş sergilediklerini görüyor, bunun da tehditleri teşvik ettiğini hep birlikte hissediyoruz.
Küresel sorunlar karşısında sergilenen kayıtsızlık, sorunların büyümesindeki en büyük etkendir. Ortadoğu’da de-
mokratik halk hareketlerine ve hak arayışlarına karşı sergilenen vurdumduymaz, çifte standartlı, önyargılı ve ada-
letsiz tutum, ne yazık ki, terörün oksijeni olmuştur” diye konuştu.

AYNI KAREDE OLAMAM

Erdoğan, isim vermeden, Mısır’da darbeyle iktidara gelen Sisi’nin BM’de konuşma yaptığını belirterek, “BM
darbecilerin konuşma yaptığı bir yer midir yoksa gerçekten demokratik yollarla seçilmiş olanların gelip konuşma
yaptığı bir yer midir? Herkesin konuşma yaptığı bir yerse ayrı bir mesele. Ben Tayyip Erdoğan olarak demokrasiye
inanıyorsam, anti demokratik yollarla iş başına gelenlerle aynı kare içinde yer almam. Nitekim bu genel kurulda
da yer almadım. Onlarla beraber olamam. O zaman kendimi halkıma anlatamam. Demokrasi mücadelesi sıradan
bir mücadele değil” dedi.

4,5 MİLYAR DOLAR HARCAMA

Suriye’de, Şam rejiminin katlettiği insan sayısı 250 bine ulaştığını, yer değiştirenlerin sayısının 10 milyona yak-
laştığını belirten Erdoğan, “Sadece Türkiye’de, 1,5 milyona yakın Suriyeli göçmen bulunuyor. Son haftalardaki
göçmen akınıyla bu sayı daha da arttı. Bakın bütün bu gerçekler ortada kimse ‘ey Türkiye, 1,5 milyon insan senin
ülkene geldi, acaba biz size destek olarak yardım olarak ne yaparız’ diyen yok. Şu ana kadar bize, BM Mülteciler
Konseyi dahil olmak üzere gelen para 150 milyon. Bizim harcadığımız rakam 4,5 milyar dolara ulaştı. Ama kimse
bir şey sormuyor. Nasıl olsa ‘Türkiye harcıyor’ diyorlar. Ortaya çıkan sosyolojik sıkıntıları yaşıyoruz. Bütün bun-
lara katlanıyoruz. ‘Acaba biz ne yaparız diyen yok” dedi.

EL KAİDE’DEN PALAZLANDI

Türkiye’nin 32 yıldır terörle mücadele ettiğini de ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Şimdi IŞİD terörü çıktı.
Yeni değil, El Kaide’den türedi. El Kaide’den Irak’ta ayrıldı, Suriye’de palazlandı, Irak’a döndü. Irak’ın üçte
birini işgal etti. Bölgede başka terör örgütleri de var. Ey dünya, IŞİD gibi bir terör örgütü çıkınca ayaklanıyorsun
da PKK gibi bir terör örgütü ortadayken niye ayaklanmıyorsun? Ona niye sesin çıkmıyor? Ona karşı niye ortak
mücadele verelim demiyorsun? Ben bunu anlamakta da zorlanıyorum, Dünya, siyaset, adalet üzere kurulu olursa
onun bir anlamı vardır. Ama siyaset adaletten kopuksa orada bir netice almak mümkün değildir. Şam’da, artık ta-
mamen gayri meşru hale gelmiş rejime gösterilen müsamaha ve kayıtsızlık, ortaya böyle acı bir tablonun çıkmasına
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zemin hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası örgüt ve devletlerin kayıtsızlığı, tarihin en büyük dram-
larından birine maalesef oksijen sağlamıştır.”

DIŞINDA KALAMAYIZ

Erdoğan, uluslar arası koalisyonun sadece Irak’a yönelik olmaması gerektiğini belirterek, “Hem Irak hem Suriye’yi
hedef almalı. Irak ve Suriye’yi hedef alacak böyle bir koalisyonun biz Türkiye olarak zaten dışında kalamayız.
1250 metre sınırı olan biziz. Hedef ülke yine biziz. 1,5 milyon insan bizim ülkemize sığınıyor. Biz bu adımı at-
mamız lazım ki bölgede güvenliği temin edelim” dedi.

MAHÇUP OLMUŞLARDIR

Erdoğan, ulusal ve uluslararası medyada, Türkiye hakkında çıkan kimi haberlere temkinli yaklaşılmasını hatırla-
tarak, “İşte son aylarda, ulusal ve uluslararası medyada, Türkiye’nin teröre destek verdiği yönünde bazı asılsız
haberler yapıldı ve çok çirkin bir karalama kampanyası yürütüldü. 49 konsolosluk mensubumuzun IŞİD elinde
bulunması, temkinli olmamızı, temkinli davranmamızı gerektiriyordu. Önceki cuma gerçekleşen başarılı bir ope-
rasyonla vatandaşlarımızı IŞİD’ın elinden aldık. IŞİD karşısında temkinli, dikkatli ve soğukkanlı duruşumuzu
farklı yerlere çekmeye çalışan, bunu da bir karalama kampanyasına dönüştürenler inanıyorum ki mahcup olmuş-
lardır ve ciddi itibar kaybına uğradılar” diye konuştu.

ENTERESAN KARAR

Erdoğan, konuşmasının ardından Klaus Schwab’ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, İngiltere’nin enteresan bir karar
aldığını belirterek, “Sadece Irak’a giderim, diyor. Suriye’ye niye gitmiyorsun. Biz Türkiye olarak diyoruz ki hem
Irak hem Suriye. Sadece Irak olmaz. Sadece Suriye de olmaz. Çünkü bölgede terörle mücadeleyi müşterek yürüt-
memiz lazım. Eğer bunu müşterek yürütmeyeceksek, o zaman siz bu terör müdahalesini geçici olarak bir bölgeye
yönelik yapmış olursunuz. Sadece havadan bu iş olmaz. Bu da yalnız kalır. Bunun kara boyutu var. Kara boyutunda
şüphesiz ki birinci derecede gerek kuzeyde peşmergeler gerek Irak ordusu görev almalıdır. Suriye’de aynı şekilde
görev almalıdır. Ama koalisyon güçleri içinde buna destek verecek ülkelerin olması halinde tabi bu çok daha güçlü
bir şekilde yapılmış olur. Türkiye olarak biz nerede kalacağız. Bu hafta içinde ilgili birimlerimizi oturacağız, de-
ğerlendirmemizi yapacağız. Biz de olmamız gereken yerde muhakkak olacağız. Biz bu işin dışında kalamayız.
Kendimizi aldatmayalım”

BÖLGEYE HUZUR GELSİN

Erdoğan, yine isim vermeden Kılıçdaroğlu’nun sözlerini eleştirirek, “Bir tane siyasi lider daha önce niye duruyo-
ruz’ diyordu. Şimdi ise ‘Türk askeri oraya giderse biz buna karşı çıkarız’ diyor. Böyle saçmalık olur mu? Türk as-
keri sınırda şu anda ne yapıyor. Suriye’den gelecek olanları engellemeye çalışıyor. Bunu böyle yapacağımıza
orada bir güvenli bölgenin oluşmasıyla Suriyeli kardeşlerimizi kendi ülkelerine geçirelim. Aynı şekilde Irak’taki
kardeşlerimize gereken desteği verelim. Irak’ta da bir huzur ortamını sağlamak lazım. Dolayısıyla bölgeye huzur
gelsin” dedi.

LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı için İstanbul’a gelen liderlerle görüştü. Erdoğan, Gür-
cistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelasvili, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile ayrı ayrı görüştü.
Erdoğan, ayrıca, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani’yi kabul ederek bir üre görüştü.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27291625.asp

Guardian: Türkiye, IŞİD’le mücadelede büyük bir rol üstlenecek

30 Eylül 2014

Gazetenin editör yardımcısı ve dış haberler yazarı Simon Tisdall’ın imzasını taşıyan ve “Türkiye, İslam Devleti’ne
(IŞİD) karşı mücadelede daha büyük bir rol üstlenmeye hazırlanıyor” başlıklı makalede, Türkiye’nin “terörle mü-
cadelenin yanı sıra, Iraklı ve Suriyeli Kürtlerin bölgede güçlenmesini önleme amacında” olduğu yorumu yapılı-
yor.
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Türkiye’nin “IŞİD’le ihtilaf içinde olduğu suçlamaları” nedeniyle aylarca geride durduğu ve artık IŞİD’e karşı
savaşta daha büyük bir rol oynayacağı belirtiliyor. Yazıda, Türkiye’nin atacağı adımlar arasında, Suriye ve Irak’a
asker gönderme ihtimali de sayılıyor. Guardian gazetesindeki makalede şu yorum yapılıyor:

“Fakat terörle mücadele bir yana, Türkiye’nin liderlerinin başka, daha özgeci (kendinden çok başkalarına yararlı
olma) gerekçeleri de var: Türkiye’deki ayrılıkçı Kürtlerle bağları olan, bağımsızlık niyetindeki Suriyeli ve Iraklı
Kürtlerin daha fazla güçlenmelerini ve Batı’nın kilit öneme sahip müttefikleri olarak konumlarını istismar etme-
lerini önlemek.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki konuşmasında, “ABD ile ortak muhtemel kara harekâ-
tıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği” ve “kara harekâtı olmadan kalıcı bir çözüm olmayacağı” yönündeki söz-
lerine de atıfta bulunuluyor.

Makalede ayrıca, tezkerenin bu hafta mecliste ele alınacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Ahmet Da-
vutoğlu’nun “yol haritasını” görüşmek üzere komutanlarla bir araya geleceği hatırlatılıyor.

SURİYE FAKTÖRÜ

Simon Tisdall şöyle devam ediyor:

“Ankara, kısmen mülteci akınını durdurmak için Suriye’nin içinde uçuşa yasak bölge ile korunacak bir tampon
bölge kurulmasını istiyor (…) Ankara ayrıca, IŞİD’e karşı uluslararası operasyonun, istifasını istediği Beşar
Esad’ın Şam’daki Alevi rejimini cesaretlendireceği endişesi taşıyor.”

“Türkiye’nin askeri operasyona doğrudan katılımı ve Türkiye’nin kontrolünde olacak bir tampon bölgenin oluş-
turulması, Kürtlerin kendi kendilerini yönetme arzularının dizginlenmesine hizmet eder”

“Ankara, (Kürtlerin bu arzusunun) Türkiye’nin büyük Kürt azınlığını kışkırtmasından ve ayrılıkçı PKK ile ateşkesi
baltalamasından korkuyor.”

“Türkiye, Türkiyeli Kürtlerin, Suriyeli Kürtlere yardım için sınırdan geçmelerine engel olmaya çalıştı, bu da IŞİD
ile ihtilaf içinde olduğu suçlamalarına neden oldu.”

Yazıda, Today’s Zaman gazetesi yazarı Ömer Taşpınar’ın köşe yazısına da atıfta bulunuluyor ve Taşpınar’ın “An-
kara, Suriyeli Kürtlerin ve Şam rejiminin güçlenmesinden endişe ediyor” yorumuna yer veriliyor.

Guardian’ın görüşlerini aktardığı yorumcu Gökhan Bacık da “IŞİD’e karşı savaşmaları, Kürtlerin uluslararası
meşruiyetini hızla artırdı” diyor ve “Doğrudan sonucu olarak, Kürt gruplar daha organize hale geliyor, öyle ki
yarı-devlet gibi hareket ediyorlar” yorumunu yapıyor. Gazete ayrıca, yorumcu ve gazeteci Şahin Alpay’ın “Tür-
kiye’nin izleyeceği en akıllıca yol, Kürtlerle büyük bir ittifaka girmek” yorumunu aktarıyor. Guardian’ın makalesi
Şahin Alpay’ın şu sözleriyle sonlanıyor:

“En akla yatkın politika, PKK’nın Türkiye’ye karşı silah bırakması karşılığında, Türkiye’deki Kürtlerin ortak de-
mokratik taleplerinin karşılanması için Ankara’nın PKK ile barış sürecini hızlandırmasıdır. [Ankara] ayrıca, Tür-
kiye’deki, Irak’taki ve Suriye’deki Kürtleri birbirine düşürmekten kaçınmalı, bunun yerine hepsiyle dostluk ve
dayanışma için çabalamalıdır.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27299375.asp
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