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9 şehidin acısını yüreğimizde hissediyoruz

1 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Şehit olan 9 Azeri kardeşimize halkımız ve devletimiz adına taziyelerimi sunuyorum.
9 şehidin acısını yüreğimizde hissediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Azerbaycan-Ermenistan temas hattında çıkan çatışmada şehit edilen 9 Azeri
asker için taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı’nda Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi’yi kabul eden Davutoğlu, Azerbaycan-Er-
menistan temas hattında çıkan çatışmada 9 Azerbaycan askerinin şehit edilmesi olayını değerlendirdi. 

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile telefonda görüştüğünü belirten Davutoğlu, Karabağ soru-
nunun çözülmemesinin bu tür provokasyonlara neden olduğunu kaydetti. Davutoğlu, Türkiye’nin her zaman Azer-
baycan’ın toprak bütünlüğünü savunduğunu vurgulayarak, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti.

AA

Dünyanın dört bir yanında seçim heyecanı…

3 Ağustos 2014

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde ilk kez bulundukları ülkelerde oy kul-
landılar. 

Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin ilk turu 54 ülkede ve 103 temsilciliğimizde 31 Temmuz – 3 Ağustos 2014 tarihleri
arasında gerçekleştirildi. Seçimlerde 1.471’i Bakanlığımız personeli olmak üzere asgari 2.643 kamu personeli
görev yaptı. 

Yurtdışında gerçekleştirilen seçimler Bakanlığımızda kurulan seçim ofisi tarafından 7/24 esasına göre takip edi-
lirken, seçimler nedeniyle takviye edilen Konsolosluk Çağrı Merkezimiz yine 7/24 vatandaşlarımızın seçimlere
ilişkin sorularını yanıtladı.

Temsilciliklerimizde ilk defa sandık kurulan bu seçimi, katılım yüksek olmasa da, bir demokrasi şenliği olarak
görüyoruz. Bu ilk seçimle yurtdışında sandık kurulması geleneğinin oluşturulmasında Bakanlık olarak rol almaktan
da memnuniyet duyuyoruz.

http://www.mfa.gov.tr/dunyanin-dort-bir-yaninda-secim-heyecan.tr.mfa

Der Spiegel Erdoğan’ı kapak yaptı

3 Ağustos 2014

Alman Der Spiegel dergisi yarın çıkacak yeni sayısında Başbakan ve Cum-
hurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıdı.

Erdoğan’ın resmi ve ay yıldızla hazırlanan kapak Türkçe ve Almanca olarak
“Der Staat Erdoğan – Erdoğan devleti” başlığıyla çıkıyor.

Alt başlığında “Türkiye özgür kalacak mı?” sorusu sorulan 16 sayfalık dosya
haberin nedeni ise 10 Ağustos’ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçim-
leri.

Dergi iç sayfalarında da habere Almancanın yanı sıra Türkçe olarak yer
verdi. 

Derginin önümüzdeki günlerde çok konuşulacağı haberin giriş yazısından
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belli oluyor. Yazıda, “Yeni padişah: Başbakan Erdoğan demokratik reformlarla çıktı yola, ancak eski dönemin
seçkinleriyle ve Gezi Parkı direnişçileriyle mücadelesinde hükümdara dönüştü. Şimdi kendisini cumhurbaşkanı
seçtirmek niyetinde. Despot mu olacak bu sefer de?” deniliyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26935770.asp

Gezi’deki eylemleri ve polisin müdahalesini olduğundan daha ağır ifadelerle haftalarca gündemde tutan, tarihinde
ilk kez Türkçe kapakla çıkarak Gezi gençliğine “Boyun eğme” diye seslenen Der Spiegel bu kez de Erdoğan’ı
kapağına taşıdı. 

Ünlü Alman Dergisi “Erdoğan Devleti” kapağıyla çıkarak “Türkiye özgür kalacak mı?” diye sordu.

ERDOĞAN ZALİM BİR HÜKÜMDAR

Der Spiegel, Başbakan Erdoğan’ın Köşk’e çıkma durumunda Türkiye’nin “Erdoğan devleti”ne dönüşeceğini sa-
vunarak gurbetçi Türkler’e propaganda yaptı. Der Spiegel haberinde şu ifadelere yer verdi:

“Göreve reformcu bir demokrat gibi başlayan Erdoğan, eski elit kesime ve Gezicilere karşı mücadelesinde zalim
bir hükümdara dönüştü. Erdoğan şimdi de başkan seçilmek istiyor. Böyle bir despota mı dönüşecek”

http://www.haber7.com/gundem/haber/1187196-alman-der-spiegel-erdogani-kapak-yapti

Dergi, Erdoğan’ın seçim kampanyasına “İstiklal Savaşı” adını verdiği belirterek “Bu savaştaki ordusu da onu
Cumhurbaşkanı yapacak seçmenleri” yorumunda bulunuyor

http://www.dunya.com/der-spiegel-erdogani-kapak-yapti-234944h.htm

Gezi olayları sırasında oldukça sert ve seviyesiz haberler yapan Der Spiegel yine ipleri eline almaya çalışıyor.
Hatta hatırlayacağınız gibi Soma faciasından sonra seviyeyi iyice aşıp “Cehenneme kadar yolun var, Erdoğan”
başlıklı haber dahi yapmışlardı. Bu haberleri sosyal medya da oldukça tepki görmüş ve “Cehenneme kadar yolun
var, Der Spiegel” hashtag i ile tepki toplamışlardı.

HAMBURG OLAYLARINDA 3 MAYMUNU OYNADILAR

Yakın zamanda gerçekleşen Hamburg olaylarında yüzlerce kişi yaralanmış, polis aşırı şiddet uygulamış hatta olay-
lar o kadar ileri gitmişti ki Alman hükümeti olağanüstü hal ilan etmişti. Fakat bu olaylar Alman basınında neredeyse
hiç yer almamıştı. Adeta hiç bir olayı görmediler duymadılar.

http://www.ajanshaber.com/der-spiegel-erdogani-kapak-yapti-haberi/101583

Almanya’nın haftalık yayınlanan haber dergisi Der Spiegel, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Recep Tayyip
Eroğan’ı “Erdoğan Devleti” başlığıyla ve “Türkiye özgür kalacak mı?” alt başlığıyla kapağına taşıdı. 16 Türkçe
özel sayfa ile basılan derginin yönetimi, özel yayının sebebini “Kapak yazımız Türkçe yayınlanıyor, aynen bir yıl
önce İstanbul’daki direniş hakkındaki yazılar gibi. Almanya’daki Türkiye kökenli yaklaşık 3 milyon insanın Al-
manca’sının yetersiz olduğunu düşündüğümüz için değil. Cumhurbaşkanlığı seçimi vesilesiyle ülkemizdeki en
büyük göçmen grubuna ve Türkiye’deki okurlarımıza yönelik bir jest olarak” satırlarıyla açıkladı. 

Yeni Padişah başlığıyla başlayan 16 sayfalık Türkçe özel bölümde, Hasnain Kazim ve Maximillian Popp’un ha-
zırladığı Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Recep Tayyip Eroğan’ın yükselişi, zirveye tırmanışı, barışma, iktidar
mücadelesi, Gezi Parkı sürecine yer verirken, Katrin Elger ve Özlem Gezer’in hazırladığı Türklerin altıncı büyük
seçim bölgesi olan Almanya Federal Cumhuriyeti’nden izlenimler dikkat çekti.

http://www.medyaradar.com/erdogani-kapak-yapti-yok-satti-haberi-124717

Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde aşırı keyfiliğini defalarca sınırlamış olan Anayasa Mahkemesi’nin
üyelerini de kendisi atayacağı için bu mahkemenin gelecekte düzeltici güç olma özelliğini kaybedeceği uyarısına
yer veriyor.
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İstanbullu hukuk profesörü Bertan Tokuzlu’nu ağzından 10 Ağustos cumhurbaşkanı seçimini “Türkiye’nin yakın
tarihindeki en önemli seçim“ görüşüne yer veriyor.

ERDOĞAN SEÇİLİRSE DÖNÜŞÜ MÜMKÜN OLMAYAN YOLA GİRİLECEK

Dergi Erdoğan’ın seçilmesi halinde geri dönüşün mümkün olmayacağını ve Türkiye’nin tek adam devleti haline
geleceği uyarısının altını çiziyor. Haberde ayrıca “Kendisine itiraz edilmesine tahammülü yok. Gezi direnişiyle
birlikte de nihai olarak otoriter bir hükümdara dönüştü. Ve bu hükümdar her şeyi denetlemek istiyor, insanların
özel hayatlarına varıncaya kadar.” deniyor. Yazıda Erdoğan’ın sadece yurttaşları değil kendi partisini de sıkı de-
netim altına aldığı kaydediliyor.

Dergi devamla şu ifadeleri kullanıyor: “Her bir milletvekilini, her bir valiyi kendisi belirliyor. Bütün yol arkadaşları
yollarını ayırıyor ondan. Ekonomi Bakanı Ali Babacan istifasının işaretlerini verdi, milletvekilleri protesto ederek
partiyi terk etti. İşinin ehli danışmanlarının yerini sadık evet efendimciler aldı.” Yazıda ayrıca Tayyip Erdoğan’ın
kişilik yapısı kavgacı şeklinde veriliyor. İstanbul’un Kasımpaşa semtinde bir mahallelinin Erdoğan’ı “Tayyip kav-
gadan hiç kaçmazdı“ şeklindeki tarifi veriliyor. Erdoğan’ın işletme okuduğu ve sucuk fabrikasında muhasebecilik
de yaptığı kaydedilirken, eski parti arkadaşlarından Abdüllatif Şener’in ağzından ise şöyle anlatılıyor: “Erdoğan,
AKP kurucuları arasında tartışmalı bir isimdi. Siyasi bir tasarısı yoktu, düpedüz taşralıydı.”

AKP olarak askeri kızdırmamak için laik bir üslup kullandıklarını da ifade eden Abdüllatif Şener, AKP kadrosunun
inancını şöyle özetliyor: “Ama dini inançlarımızdan vazgeçmedik. Yalnız, toplumu değiştirmenin zaman alacağını
kavradık.”

Yazıda ayrıca Erdoğan için, “Erdoğan mükemmel bir popülist, kitleleri peşinden sürükleyebilen bir insanlı koyun
kavalcısı. Ama hedeflerine diplomatik yollardan ulaşma konusunda tecrübesiz.” değerlendirmesine yer veriliyor.

Der Spiegel ayrıca Almanya’daki Türklerin içinden de Erdoğan’ı destekleyen ve karşı çıkanların portresini çiziyor.
Türklerin Türkiye seçimlerine bu kadar ilgi göstermesi konusunda ise bu durumu yerli halkın Almanların Türklere
halen Türkiyeli muamelesi yapmasına bağlayan görüşe yer veriliyor.

http://gundem.bugun.com.tr/der-spiegel-erdogani-kapak-yapti-haberi/1210513

ABD Basını: Erdoğan Ermenileri “aşağılık” olarak görüyor

ABD’nin en saygın gazetelerinden Washington Post, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir haber kanalında,
“Affedersin çok daha çirkin şeylerle, Ermeni diyen oldu” şeklindeki ifadelerini Ermenilere yönelik bir hakaret
olarak değerlendirdi. 

Adam Taylor imzasını taşıyan haber, “Ermenilik bir aşağılıklık mıdır? Görünüşe göre Türkiye Başbakanı öyle ol-
duklarını düşünüyor” başlığıyla verildi. Haberde, Erdoğan’ın o ifadeleri kullandığı bölümün videosu okuyucular
ile paylaşıldı. Söz konusu açıklamalarının sosyal medyada hızlı bir şekilde eleştirildiğine vurgu yapıldı. Türkiye’yi
hala evi olarak gören 70 bin Ermeni vatandaşın olduğu ve birçoğunun bu yorumlar karşısında ötekileştirildiğini
düşündüğü, hatta korktuğu ifade edildi. 

Kürtler ve Ermenilere yönelik bazı adımlara rağmen Başbakan Erdoğan’ın sıklıkla etnik ve dini farklılıklara de-
ğinmesi sebebiyle eleştirildiğinin dile getirildiği haberde, Başbakan’ın Sünni kimliğini de ön plana koyduğuna
dikkat çekildi. Kemal Kılıçdaroğlu’na “Sen Alevi olabilirsin, ben Sünni’yim” ifadelerini kullanması, Selahattin
Demirtaş’a ise Zaza demesi buna örnek olarak gösterildi. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşıldığı bir zamanda Erdoğan’a yönelik eleştirilerin arttığına dikkat çekilerek,
“Türk Başbakan cumhurbaşkanlığını deklare etmekten birkaç gün uzakta ve otoriter kurallarla geçen 10 yıldan
sonra ciddi bir tepki ile karşı karşıya” ifadeleri kullanıldı.

http://odatv.com/n.php?n=erdogan-ermenileri-asagilik-olarak-goruyor-0708141200
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DIŞ BASINDA SEÇİMLER

Associated Press: Resmi olmayan
sonuçlar, Türkiye’nin ilk doğrudan
cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın
en az beş yıl daha ülkenin başında ka-
lacağını gösterdi.

AFP: Oyların yüzde 99’u sayıldı. Er-
doğan yüzde 52.1’lik oy oranıyla
cumhurbaşkanlığını kazandı.

Sonuç kesinleşirse, 60 yaşındaki Er-
doğan Türkiye’nin halk oyuyla seçi-
len ilk cumhurbaşkanı olacak ve
kendi deyimiyle “yeni Türkiye”yi ya-
ratmak için yetki alacak. Erdoğan’ın
baş rakibi Ekmeleddin İhsanoğlu, oy-
ların yüzde 38.8’ini kazandı. Kürt
aday Selahattin Demirtaş ise oyların
yüzde 9.1’ini aldı.

Reuters: Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), Başbakan Recep Tayyip Er-
doğan’ın Türkiye’nin halk tarafından
seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı. Erdoğan’ın salt çoğunluğun desteğini almayı başardığını ifade eden
YSK Başkanı Sadi Güven, oyların yüzde 99’unun sayıldığını duyurdu.

BBC, Erdoğan’ın “Halk iradesini ortaya koydu” sözlerine verdi.

El Cezire: Yardımcıları, Başbakan’ın ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını söyledi. Nihai ol-
mayan sonuçlar, Erdoğan’ın yüzde 52 oy aldığını gösterdi.

Bild gazetesi, Erdoğan’ın seçim zaferini internet sitesinin
manşetindeki “Sultan kazandı” başlıklı haberle duyurdu.

Der Spiegel: Erdoğan, salt çoğunlukla cumhurbaşkanı se-
çildi. Gelecekte de ülkesine kendi İslami-muhafazakâr çiz-
gisinde şekil verebilir. Bir başkanlık sistemi, ona daha
otoriter yönetim biçimi sağlayabilir.

Die Welt: Erdoğan cumhurbaşkanlığını yüzde 50’den fazla
oyla kazandı. Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi bitti.
Başbakan Erdoğan seçimi birinci turda net bir sonuçla ka-
zanarak yeni cumhurbaşkanı oldu.

http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/85809/2/17/dis-
basin-turkiyedeki-secimleri-boyle-gordu

Dış basından notlar: 

WALL STREET JOURNAL

Amerika’da yayınlanan Wall Street Journal gazetesi şim-
diye kadar açılan sandıklarda oyların yüzde 50’den fazlasını
alan Erdoğan’ın zaferini ilan ederek gücünü pekiştireceği-
nin olası olduğunu yazdı.
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Gazete Erdoğan’ın yerel siyasette
düşük bir profili olan diplomat Ek-
meleddin İhsanoğlu ile Kürt nüfu-
sunun umudu genç siyasetçi
Selahattin Demirtaş’a karşı yarıştı-
ğını ifade ederek 60 yaşındaki Er-
doğan’ın kamu oyunu bölmesine
karşın Türkiye’nin bugüne kadar
gelen en popüler politikacısı oldu-
ğunu yazdı.

FINANCIAL TIMES

İngiltere’de yayınlanan Financal Times gazetesi, Başbakan Erdoğan’ın bugün yapılan ilk cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde önde gittiğine vurgu yaparak ilk sonuçlara göre Erdoğan’ın yarışı önde götürdüğü ve oyların yüzde
50’sinden fazlasına sahip olarak ikinci tura kalmasına gerek olmayacağını yazdı.

Seçimlerin ülke için potansiyel bir dönüm noktası olarak görüldüğü yorumunu yapan gazete, Ortadoğu ve Avru-
pa’nın ortasında kalan Türkiye’nin Amerika ve Avrupa Birliği ilişkilerinin soğuk olduğunu yazdı.

WASHINGTON POST

Amerikan Washington Post gazetesi de henüz resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ülkenin
ilk doğrudan yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde önde olduğunu belirterek Erdoğan’ın Türkiye’nin güçlü lideri
olarak yerini sağlamlaştırdığını yazdı.

Gazete, Türkiye’deki haber ajanslarına dayanarak açılan oyların yarısından fazlasını alan Erdoğan’ın karşısındaki
rakibi İhsanoğlu’nun yüzde 35, Selahattin Demirtaş’ın ise yüzde 8 oranında oya sahip olduğunu aktardı.

DEUTSCHE WELLE

Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle ise oylarının neredeyse tamamının açıldığı Türkiye’deki Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Erdoğan’ın lider gittiğini belirtti.

Yayın kuruluşu, 60 yaşındaki Başbakan Erdoğan’ın oyların yüzde 53’ünden fazlasını alarak beş yıllık cumhur-
başkanlığı koltuğuna oturmasının büyük olası olduğunu aktardı.

ALMAN BASINI: “ERDOĞAN AÇIK BİR ZAFER KAZANDI”

Alman basını Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarını ilk haber olarak duyurdu. Haberlerde Recep
Tayyip Erdoğan’ın açık bir zafer kazanarak Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı olduğu bildirildi.

Die Welt: “Erdoğan Cumhurbaşkanlığını Yüzde 50’den Fazla Oyla Kazandı”

Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimi bitti. Başbakan Erdoğan seçimi birinci turda net bir sonuçla kazanarak
yeni cumhurbaşkanı oldu.

Bild: “Sultan Kazandı”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi önde. Otoriter devlete giden yol açılmış görünüyor. Anadolu Ajansı’nın ha-
berine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mutlak çoğunlukla seçimi kazandı.

Die Zeit: “Erdoğan Yeni Cumhurbaşkanı Oluyor”

Sonuçlara göre Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda kazandı. Erdoğan seçim zaferinin ardından İstan-
bul’da bir camide dua ettikten sonra Ankara’ya gidecek.

Taz: “Erdoğan İlk Turda Zafer Kazandı”

Başbakan seçimde oyların büyük kısmını aldı. Seçimin ikinci turu yapılmayacak.
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N-tv: “İlk Turda Açık Başarı”

Erdoğan Türkiye’nin cumhurbaşkanı oluyor. Erdoğan seçimi ilk turda kazandı. Muhalefet seçim kampanyasındaki
engellerden şikayet etti.

Der Stern: “Tartışmasız ve kutuplaştırıcı: Güç adamı Erdoğan”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri yeni bir Türkiye vaat eden Erdoğan’ın gücüne güç katacaktır. 2002 yılından bu yana
AKP hiç bir seçimi kaybetmedi. Erdoğan’ın seçimi ilk turda kazandı. Erdoğan uzlaşma arayan bir diplomat değil.
Aksine: O savaştan korkmayan ve Türkiye’yi kutuplaştıran bir güç adamı.

Frankfurter Allgemeine: “Erdoğan’ın zaferi”

Bu onun siyasi kariyerinin doruk noktası. Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk doğrudan seçilmiş cumhurbaşkanı ola-
rak hayatının en önemli hedefine ulaşmıştı.

Der Spiegel: “Türkiye güçlü adamdan yana oy kullandı”

Türkler, Başbakan Erdoğan’ı salt çoğunluk ile ilk turda yeni cumhurbaşkanı seçti. Erdoğan gelecekte muhafazakâr
İslami fikirlerini uygulamaya devam edecek. Başkanlık sistemi, onun daha otoriter olmasına yol açacak.

BBC: ‘TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANDI’

Türkiye’nin cana yakın başbakanı Tayyip Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin ilk doğrudan seçilen
cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı. Tüm oyların sayıldığı seçimlerde Erdoğan rakibinin aldığı yüzde 38 oya kar-
şılık oyların yüzde 52’sini aldı. Başbakan ‘insanlar arzularını gösterdi’ dedi. Seçimden önce Erdoğan, ülkenin
sembolik başkanlığını güçlendirmek istediğini söylemişti.

GUARDIAN: ‘DÜŞÜK KATILIM ARASINDA ERDOĞAN GALİP ÇIKTI’

Dönüm noktası sayılan cumhurbaşkanlığı seçimleri düşük katılımlı kalırken Türkiye’nin başbakanı gücünü pe-
kiştirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan ülkenin ilk doğrudan seçilen cumhurbaşkanı olacak gibi görünüyor.

DAILY TELEGRAPH: ‘ERDOĞAN GÜCÜNÜ ARTIRMAYI GARANTİLEDİ’

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’de beş yıllık liderliğini sağlamlaştırırken ilk kez doğrudan yapılan cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini kazandı. Oyların neredeyse tamamı sayılırken Erdoğan oyların yüzde 52’sini alarak rakibi Ek-
meleddin İhsanoğlu’nun 13 puan ilerisinde yer aldı. Türk diplomat İhsanoğlu, oyların yüzde 38.8’ini aldı.

HUFFINGTON POST: ‘ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİ KAZANDI’

Türkiye’nin Başbakanı Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılan ülkenin ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimlerini
kazandı. Resmi olmayan sonuçlar Erdoğan’ın en az beş yıl daha ülkenin idaresinde kalacağını gösteriyor.

EL CEZİRE: ‘ERDOĞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNİ KAZANDI’

Başbakan Erdoğan resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52’sini alarak Türkiye’nin ilk doğrudan seçilen
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Pazar günkü seçimler Erdoğan’ın 10 yıldan fazla süren iktidarını beş yıl
daha garantiliyor.

FINANCIAL TIMES: ‘ERDOĞAN SEÇİMİN KAZANANI OLARAK SESLENİYOR’

Türkiye’nin başbakanı Tayyip Erdoğan pazar günkü seçimlerde ülkenin ilk doğrudan seçilen cumhurbaşkanı olarak
zaferini ilan etti.

İTALYAN BASINI: “ERDOĞAN, SULTANLARIN ZAMANINDA BİLE GÖRÜLMEMİŞ BİR GÜÇLE
DEVLETİN TEPESİNE GELİYOR”

Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimleri, İtalya basınında da geniş yer buldu. Ülke basınında sıcağı sıcağına ve-
rilen haberlerdeki bazı yorumlar şöyle:
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ANSA:

Erdoğan, birinci turda seçildi. Ankara basınına göre İslami Başbakan Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bi-
rinci turunda oyların yüzde 50’sinden fazlasını aldı.

LA STAMPA

Erdoğan öngörüldüğü üzere cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda seçildi. Devletin tepesi için ilk kez
yapılan seçimler, 2012’den beri gücün sahibi olan ılımlı İslam partisi AKP’nin lideri, 21’inci yüzyılın yeni sultanını
taçlandırdı. Erdoğan ilk olarak sembolik değeri yüksek bir eylemde bulunarak, Eyüp Sultan Camisi’ne gitti: Kons-
tantinopol’ü alan 2. Mehmet’in isteği üzerine inşa edilen camide yeni sultanlar, gücü elde etmeden önce buraya
geliyordu.

Yeni cumhurbaşkanı, Atatürk’ün, Osmanlı’nın kalıntıları üzerine kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yı-
lına denk gelen 2023’e kadar bu görevde kalma isteğini dile getirdi. 60 yaşındaki İslami lider Erdoğan, 12 yıldır
laik muhalefete karşı 8’inci kez zafer elde ediyor. Bu başarı, İslami ve otoriter bir sürüklenişten korkan muhalefeti
alarma geçirdi.

Erdoğan devletin tepesine, sultanların zamanından beri görülmemiş bir güçler bütünüyle geliyor: parlamentoyu,
yargı gücünü, ana akım medyayı, polisi, orduyu ve gizli servisi kontrol ediyor, ekonomiyi domine ediyor.

Erdoğan’ın yeni zaferine, ülke için büyük belirsizlik karışıyor, Suriye ve Irak sınırına yayılan IŞİD cihatçıları, İs-
tanbul’u ‘kurtarmakla’ tehdit ediyorlar. Ankara’nın sultanı için bir bumerang, muhalefet birçok kez onu, Suri-
ye’deki silahlı cihatçı gruplara, Beşar Esad ve Suriyeli Kürtlere karşı yardım ederek ateşle oynamakla suçladı.

REPUBBLICA:

Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Ülke tarihinin ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İslami muha-
fazakar Başbakan, ikinci tura gerek kalmadan yüzde 52 ile zafer elde etti. İlk durağı ise, sultanların ve halifelerin
camisi oldu. Skandallara ve meydanlardaki protestolara rağmen bu onun, üstü üste 8’inci seçim zaferi oldu ve
“Demokrasiyi geliştireceğiz” dedi. Bazı analistler, Erdoğan’ın zaferiyle Türkiye’nin yüzünün ve rejiminin deği-
şeceğini söylüyor. Parlamenter sistemden, ‘Putinci’ bir başkanlık sistemine, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
rucusu Atatürk’ün, Osmanlı’nın kalıntıları üzerine oluşturduğu kurumsal laik yapıdan İslami ve otoriter bir çizgiye.

CORRIERE DELLA SERA

Türkiye değişmedi. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi ve camiye gitti. İstanbul’un meşhur banliyösünden gelen 60
yaşındaki Başbakan Erdoğan, sıkı bir söylemin sahibi: “Demokrasi bir tramvay gibidir, nerede inilmek isteniyorsa
inilir.”

DANİMARKA BASINI

Jyllands Posten Gazetesi : “Erdoğan kazandı”

Oyların hepsi sayıldığında çok açık bir şekilde Erdoğan ülkenin halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
En yakın rakibinden yüzde 13 daha fazla oy olan Erdoğan rakiplerinin söylediği gibi daha çok otoriter olacaktır.
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı makamından yararlanacaktır. Destekçisi dini muhafazakârlar Erdoğan’ın Türkiye’yi
değiştirme çabalarının doruk noktasını görecekler. Ilımlı İslamcı Başbakan Erdoğan, Atatürk’ün Osmanlı İmpa-
ratorluğu yıkıntıları üzerine kurduğu modern Türkiye’de elitler ve laiklerin hâkimiyetini kırmayı başardı. Bu ne-
denle rakipleri onu Modern Sultan olarak ve NATO, AB gibi kuruluşlardan Türkiye’yi uzaklaştıran kişi olarak
görüyor.

Politiken Gazetesi: “Erdoğan oyların yarıdan fazlasını alarak Cumhurbaşkanı Seçildi”

Erdoğan ülkeyi Atatürk’ün laik hedeflerinden uzaklaştırdı. Cumhurbaşkanlığı makamı bugüne kadar tören makamı
gibi kullanıldı ama Erdoğan yapmak istediklerini doruk noktasında gerçekleştirmek için kullanacak. Erdoğan ana-
yasayı kendisine daha çok yetki verilecek şekilde değiştirecek, Putin modelini uygulayacaktır.
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Berlingske gazetesi: “Erdoğan Türk Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandı”

Recep Tayyip Erdoğan Pazar akşamı kendisini Türkiye’nin halk tarafından seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ilan etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından Erdoğan’ın en yakın rakibine yüzde 13 oy farkı atarak, yüzde
52 ile Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Erdoğan halkın arzusunun yerine geldiğini söyledi.

Ekstra Bladet gazetesi: “Erdoğan bundan sonraki Cumhurbaşkanı seçildi”

Türkiye’nin Başbakanı Pazar günü yapılan seçimde oyların yarıdan fazlasını kazanarak Cumhurbaşkanı seçildi.
Bekir Bozdağ, AK Partili Başbakan’ın oyların yüzde 52’sini alarak Cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Rakipleri
Erdoğan’ı ‘Modern Sultan’ olarak görüyorlar. Erdoğan 1923 yılından sonra Osmanlı yıkıntıları üzerine Atatürk’ün
kurduğu modern Türkiye’de laikler ve elitlerin etkisini kırdı. Türkiye’yi Atatürk’ün ilkelerinden, NATO ve AB’den
uzaklaştırdı.

NORVEÇ BASINI

VG Gazetesi: “Erdoğan’ın zaferi ilan edildi”

Tayyip Erdoğan Türkiye’den doğrudan halk tarafından seçilen ilk Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan’ın resmi ofisinden
seçimi kazandığı haberi duyuruldu. Rakipleri 2003 yılından beri Başbakanlık yapan Erdoğan’ın makamını ve yet-
kilerini kötüye kullanacağı endişesini taşıyorlar. Bir yıl önce Gezi parkı gösterile ile başlayan tepkiler devam edi-
yor.

Aftenposten Gazetesi: “Erdoğan istediği makamı elde etti”

Pazar günü yapılan seçimlerde zafer elde eden Erdoğan Atatürk’ü oynamak istiyor. Her şey, Erdoğan’ın 10 yıl
Cumhurbaşkanlığı makamında oturarak Atatürk’ten daha çok yetki sahibi olacağını gösteriyor. Erdoğan Gülen
Cemaatine yüklenerek yolsuzlukları örtbas etmek istiyor. Erdoğan politikasında değişiklik yapmayacağının sin-
yalini verdi. Türkiye uzmanı Einar Wigen, ‘Erdoğan’a Cumhurbaşkanlığı makamını muhalefet hediye etti’ diyor.

http://www.odatv.com/n.php?n=dis-basin-secim-sonuclarini-nasil-gordu-1108141200

Cumhurbaşkanı Gül, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atambayev ile Görüştü

9 Ağustos 2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ile konutunda bir araya
geldi.

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90701/cumhurbaskani-gul-kirgiz-cumhuriyeti-cumhurbaskani-atambayev-
ile-gorustu.html

IŞİD Erdoğan’a savaş açtı

11 Ağustos 2014

IŞİD Lideri Türkiye’yi ve Erdoğan’ı düşman ilan etti ve Erdoğan’ın kendisine biat etmesini istedi .

Kendisini halife ilan eden IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadî Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla yaptığı
değerlendirmede Erdoğan ve Türkiye’ye savaş ilan etti. Bağdadi, Twitter hesabında yaptığı açıklama haber siteleri
tarafından da haberleştirildi. Bağdadi, grubuna Erdoğan’a savaş açma çağrısında da bulundu.

Bağdadi, “Erdoğan laik biridir, şeriata göre davranmıyor ve peşmergeyi destekliyor...Yakında kendinizi ‘İslam’ın
oğullarının’ doğrudan karşısında bulacaksınız...Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan laik ve din adına yönetmiyor.
Derhal bana biat etmelidir.” diyerek kendisine karşı savaşılması çağrısında bulundu. IŞİD’e göre “Mürted” sayılan
Erdoğan hakkında böylelikle ölüm emri veren IŞİD liderinin gerçek kimliğini Eski CIA ve NSA çalşanı Edward
Snowden açıklamıştı. Snowden’e göre IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi’nin Arap değl Yahudi ve asl adnn Shimon
Eilot...
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TÜRKİYE’YE KİN BESLİYOR

IŞİD küresel cihadın bir parçası olarak var oldu. Bu da sadece Suriye’yle sınırlı kalacağı ya da Irak’ı ele geçirdikten
sonra duracağı anlamana gelmiyor. Etrafındaki laik ve demokratik sistemle yönetilen ya da adı Cumhuriyet olan
ülkeler için tehdit oluşturuyor ve onları başlıca düşmanı olarak görüyor.

IŞİD ayrıca, Suriye sınırında Türkiye askerlerinin obüslerle konvoyunu vurduğu Türkiye’ye özel olarak kin bes-
liyor. Bunun bir göstergesi olarak da kısa süre önce Türkiye’nin Suriye’deki toprağı olan ve askeri bulunan Sü-
leyman Şah türbesine saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

MÜSLÜMANLARA İHANET EDİYOR

Türkiye’nin Afganistan’da fiili olarak savaşa katılmasa da geri hizmet için NATO’ya asker göndermesi IŞİD’in
Türkiye hükümetini düşman olarak görmesi için yeterli bir sebep. Birçok savaşçısı daha önce Afganistan’da sa-
vaşan IŞİD, bu algıyla birlikte Türkiye hükümetini ‘Müslümanlara ihanet’ etmekle suçluyor.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN’I ENGEL OLARAK GÖRÜYOR

IŞİD, medyada gösterildiğinin ve zannedildiğinin aksine Tayyip Erdoğan’la ‘din kardeşi’ olduğunu düşünmüyor,
tam aksine yönetim şekli doğu halkları tarafından beğenilen Tayyip Erdoğan’ı kendi ideolojilerinin önündeki
büyük bir engel olarak görüyor. Çünkü İŞİD kendi ideolojisine uygun hale getirmeye çalıştığı bölge insanına, katı
selefi, modern dünyanın sunduğu pek çok şeyi reddeden sanata iyi bakmayan, nargileyi bile yasaklayan bir ‘İslam
devleti’ alternatifi sunuyor.

IŞİD TÜRKİYE HALKINI NASIL GÖRÜYOR

IŞİD sadece Türkiye halkını değil, laik ve demokratik sistemlerde yaşamaya devam eden ve bundan rahatsızlık
duymayan insanları din dışında görüyor. Tövbe edip kendilerine katılmadıkları müddetçe onları düşman görüyor.
Zaten daha çok bu nedenle ayrı düştükleri Nusra Cephesi lideri Muhammed Culani verdiği bir mülakatta, kendi-
lerinin bölge halklarını Müslüman olarak gördüklerini, IŞİD gibi ‘tekfirci’ bir sapkınlık içerisinde olmadıklarını
söylemişti. Ama ‘Müslüman,’ ‘dinci,’ ‘islami’ veya ‘İslamcı’yı bir gören ve birbirine karıştıracak bir bilgisizlikle
malul olanlar açısından, birbirine taban tabana zıt olan bu düşünce ve oluşumlar, aynı kümenin içine alınabiliyor.

http://www.sabah.com.tr/Dunya/2014/08/11/isid-erdogana-savas-acti

Davutoğlu “Mümkün olan en fazla sayıda Filistinli yaralıyı Türkiye’ye getirmeyi planlıyoruz”

11 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu, Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu’yla birlikte bu sabaha (11
Ağustos) karşı tedavi için ambulans uçakla Türkiye’ye getirilen Filistinlileri Ankara Esenboğa Havalimanında
karşıladı. 

Havalimanında bir basın açıklaması yapan Dışişleri
Bakanı Davutoğlu Gazze’de yaklaşık iki aydır
devam eden insanlık trajedisine işaretle “Gazzeli,
Filistinli kardeşlerimiz çok zor şartlarda hayatlarını
idame ettirmeye çalışıyorlar. Bu zaman zarfında
Türkiye olarak çok yoğun bir diplomatik çaba içinde
olduk. Bu çabalarımızın iki ana hedefi vardı, birin-
cisi insani olarak çekilen acıları dindirmek üzere
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Gazzeli kardeş-
lerimize her türlü yardımın ulaştırılmasını sağlamak,
ikincisi de bir an önce ateşkesin sağlanıp Gazze’de
güvenlik şartlarının oluşmasını temin etmek sure-
tiyle bu insani yardımların en etkin bir şekilde ula-
şılabilmesini temin etmek” diye konuştu.
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Paris’te 25 Temmuz 2014 tarihinde yapılan toplantıda taraflarla yaralıların tedavisi için bir hava köprüsü oluştu-
rulması konusunda mutabakata varıldığını hatırlatan Dışişleri Bakanı Davutoğlu ateşkes ihlalleri nedeniyle hava
köprüsünün bugüne kadar hayata geçirilemediğini belirtti.

Yürütülen yoğun diplomatik temasların ardından ilk dört Filistinli yaralının Türkiye’ye getirildiğini ifade eden
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Her biri kırkar hasta alacak şekilde bir hava köprüsü halinde sürekli bir devri daimle
mümkün olan en fazla sayıda Türkiye’ye getirip tedavi etmeyi planlıyoruz.” dedi.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-mumkun-olan-en-fazla-sayida-filistinli-yaraliyi-turkiyeye-ge-
tirmeye-planliyoruz.tr.mfa

Fitch’ten kritik Türkiye açıklaması

11 Ağustos 2014

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına rağmen Türkiye’de si-
yasi riskin hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten açıklama geldi.

Fitch’in Türkiye değerlendirmesinde, Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmasına rağmen Türkiye’de si-
yasi riskin hâlâ yüksek olduğunu belirtti.

Fitch, seçimlerin sonucunun seçmenin büyük bölümünün Erdoğan’ı desteklediğini teyit ettiğini ifade etti. Kuru-
luşun değerlendirmesinde “Politik riskler, potansiyel sermaye girişlerinin cesaretini kırarak ve politika öngörüle-
bilirliğini azaltarak Türkiye’nin kredi notunda baskı yaratmaya devam edecek” denildi. Siyasi riskin Türkiye’nin
kredi notu için bir kırılganlık olarak kalmaya devem edeceği belirtildi. Fitch, “Bu kırılganlık hükümetin etkinliğini
ve politikaların öngörülebilirliğini azaltırsa kredi notunda negatif bir adım atılmasına yol açabilir” ifadesini kul-
landı.

Fitch Erdoğan’ın faiz indirimi baskısının Merkez Bankası’nın kırılgan kredibilitesini artırabileceğini belirtti.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/26983260.asp

NATO’dan Türkiye’ye ‘IŞİD’ güvencesi

11 Ağustos 2014

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, IŞİD tarafından tehdit edilmesi halinde Türkiye’yi savunmak
için gerekli tüm adımları atma konusunda tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Reuters’a konuşan Rasmussen, “Bir grup teröristten oluşan, sözde İslam Devleti’nin faaliyetleri bizi çok fazla
kaygılandırıyor. Ve ilerleyişlerinin durdurulmasına azami önem veriyoruz” dedi.

NATO Genel Sekreteri, “Eğer müttefiklerimizden herhangi biri, bu vakada özellikle de Türkiye tehdit edilirse,
Türkiye’yi ya da diğer müttefiklerimizi etkili şekilde savunma konusunda gerekli tüm adımları atmak için tereddüt
etmeyiz” ifadesini kullandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/26985062.asp

Davutoğlu Gazze’deki son durumun ele alındığı İİT Genişletilmiş İcra Komitesi Toplantısı’na katıldı

12 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu “İşgal Altındaki Filistin Devleti Topraklarında Yaşanan Son Gelişmeler”
gündemiyle 12 Ağustos 2014 tarihinde Cidde’de düzenlenen İslam İşbirliği Örgütü Genişletilmiş İcra Komitesi
Toplantısı’na katıldı.
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Dışişleri Bakanı Davutoğlu toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye’nin Filistin’deki duruma ilişkin yaklaşımının
üç temel unsuru üzerinde durdu.

İsrail’in Filistin’deki saldırıları ve bunların sonuçlarına ilişkin olarak Dışişleri Bakanı Davutoğlu uluslararası ka-
muoyunun ilk kez İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tanıklık etmediğini hatırlattı ve “İsrail benzeri görül-
memiş saldırılarından dolayı sorumlu tutulmalıdır. İİT dahil uluslararası kamuoyunun tüm üyelerinin İsrail’in
Filistin halkına yönelik korkunç saldırılarına karşılık uluslararası hukuk nezdinde hesap vermesi bağlamında yasal
ve ahlaki yükümlülükleri bulunmaktadır” dedi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu Filistinlilerin İsrail’in Filistin ulusal hükümetini yok etme çabaları karşısında birlik-
lerini muhafaza ederek meşru mücadelelerindeki sarsılmaz kararlılıklarından dolayı övgüyü hak ettiklerini be-
lirtti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, ikinci unsur olarak önümüzdeki dönemde yapılması gerekenlere değinerek, sürdürü-
lebilir bir ateşkes için, tüm tarafların Gazze üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini anlamaları gerekti-
ğini, Türkiye’nin savaş öncesi duruma dönüşü kabul etmeyeceğini vurguladı. İsrail’in son saldırısının sadece
müzakere edilmiş iki devlet vizyonunu temel alan siyasi bir çözümün bölgede kalıcı, adil ve sürdürülebilir barış
ve istikrarı getireceğini bir kez daha kanıtladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Davutoğlu, sürdürülebilir ateşkes
ilan edildiğinde, uluslararası toplumun Filistin Ulusal Birlik Hükümeti’yle barış müzakerelerini başlatmak üzere
İsrail’i teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu “Uluslararası toplum Gazze Şeridi’nin yeniden inşası ve Filistinlilere yiyecek, su ve
ilaç içeren insanı yardımın ulaştırılması, ayrıca elektrik santralinin derhal yeniden açılması konusunda birlikte
hareket etmelidir” diye konuştu ve İİT üyelerine acil insani ihtiyaçların karşılanması konusunda çağrıda bulundu.
Dışişleri Bakanı Davutoğlu ayrıca katılımcılara Türkiye’nin Filistin’e 300 milyon doları aşan resmi yardımı ko-
nusunda da bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu son olarak Filistin davasının desteklenmesinde İİT’in rolü ve önemine işaretle “
Gazze’deki kardeşlerimize yardım elimizi uzatabilmemize imkan tanıyacak şekilde sürdürülebilir bir ateşkesin
sağlanması için İİT’in daha önalıcı bir yaklaşım benimsemesi gerekmektedir. Türkiye Gazze’ye yönelik kurduğu
“hava köprüsü” üzerinden Müslüman kardeşlerimizin insani yardım çabalarına öncülük etmeye ve işbirliği yap-
maya hazırdır” dedi. 

Filistin halkı için itibarlı bir kalıcı barış sağlanmadıkça İslam dünyasının barış içinde yaşayamayacağını vurgulayan
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Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Gazze’ye yönelik acil insani yardımların artırılması; Gazze’de sürdürülebilir ateşkes
için çabaların yoğunlaştırılması; BM İnsan Hakları Konseyi kararlarının uygulanmasına destek verilmesi; Gaz-
ze’nin yeniden imarına yönelik katkıların güçlendirilmesi; Filistin Ulusal Birlik Hükümeti ve Devlet Başkanı Ab-
bas’a destek verilmesi; Filistin Devletinin tüm uluslararası örgütlere üye olarak kabul edilmesi ve Filistin
Devleti’nin uluslararası alanda tanınması yönünde bir kampanya başlatılması ile Arap Barış Planının teşvik edil-
mesini öngören “Filistin için bir İİT Eylem Planı”nın kabul edilmesi önerisinde bulundu.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-gazze-deki-son-durumun-ele-genisletilmis-icra-komitesi-top-
lantisi-na-katildi.tr.mfa

Davutoğlu Irak Temsilciler Meclisi eski Başkanı Usame Nuceyfi‘yle biraraya geldi

14 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu 14 Ağustos 2014 tarihinde Irak Temsilciler Meclisi eski Başkanı Usame
Nuceyfi’yle Ankara’da biraraya geldi. 

Dışişleri Bakanı Davutoğlu ve Nuceyfi Irak’taki son gelişmeleri, Irak’ta yeni bir siyasi başlangıç yapılması çer-
çevesinde Haydar El Abadi’nin Başbakanlığında kapsayıcı bir hükümet kurulması için yapılan temasları ele aldılar
ve bu amaca yönelik olarak Irak’taki tüm kesimlerin siyasi temsilcileri arasında yakın diyalog ve işbirliği yapıl-
masının önemi vurguladılar. 

Öte yandan, Usame Nuceyfi, ülkemiz tarafından Irak’a yapılan insani yardımların şükranla karşıladığını ifade
etti.

http://www.mfa.gov.tr/disisleri-bakani-davutoglu-irak-temsilciler-meclisi-eski-baskani-usame-
nuceyfi%E2%80%98yle-biraraya-geldi.tr.mfa

Irak’taki Türkmenler de silah istedi

18 Ağustos 2014

Irak’ta Ezidiler, Hıristiyanlar ve Kürtler gibi IŞİD’in hedefleri arasında olan Türkmenler de bu terör örgütüne
karşı kendilerine silah yardımı yapılmasını istedi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşad Salihi daha önce Tür-
kiye ziyaretlerinde, Irak’ın iç meselesini kendi iç dinamikleriyle çözmesi gerektiğini belirterek, ne Türkiye’den,
ne de başka bir ülkeden silah isteyeceklerini söylemişti.

Salihi, Hürriyet’e yaptığı açıklamada ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) Kürtlere silah yardımı kararı almasından
sonra bölgede dengelerin değişmeye
başlayacağı uyarısında bulundu.
Silah yardımlarının sadece Kürtlerle
sınırlı olması halinde, bunun arka-
sında başka plan ve oyunların oldu-
ğunu göstereceğini savunan Salihi
şunları söyledi:

İYİ AMA BİZE DE VERSİNLER

“ABD ve AB’nin Kürtlere silah yar-
dımı yapması terör örgütü IŞİD’e
karşı iyi ve olumlu bir adımdır. Ama
bu yardım sadece Kürtlere olma-
malı, Türkmenlere de silah yardımı
yapılmalıdır. Çünkü Irak içinde en
büyük can ve mal kaybını Türkmen-
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ler vermiştir. BM Güvenlik Konseyi’nin de Irak’ta yardım edilecek gruplar olarak sadece Hıristiyanlar ve Ezidileri
görmesi de doğru bir yaklaşım olmaz.

BÖLÜNME RESMİLEŞECEK

Eğer Batı bu tutumunda ısrar ederse, biz bunun arkasında şu oyunun olduğunu düşünüyoruz: Irak’ın üçe bölünmesi
resmen onların istediği gibi gerçekleşmiş olacak. Güneyde Şii bölgesi, kuzeyde zaten var olan Kürt bölgesinin
bağımsızlığını hızlandırıp daha da güçlendirmek ve orta da Sünni bölgesinin sınırlarını tespit etmek. Bunun yanı
sıra Neyneva düzlüğünde Hıristiyan ve Ezidiler için özel bir bölge oluşturmak. Böylece Türkmenlerin toplu olarak
bir coğrafyada toprak sahip olması ve birlikte yaşamaları ortadan kaldırılacak. Bu anlayışı kabul etmemiz söz ko-
nusu olamaz.”

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27026755.asp

Dinleme skandalı Almanya’yı karıştırdı

18 Ağustos 2014

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Alman hükümet kaynaklarının Federal İstihbarat Teşkilatı’nın Türkiye’ye
yönelik istihbarat faaliyetleri için görevlendirilmiş olduğunu doğruladığını yazdı.

Muhalefetteki partilerin tepkileri büyürken, koalisyon ortağı Sosyal Demokratlardan da eleştiri geldi. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BUGÜN ÇİFTE GİRİŞİM YAPACAK

Almanya’nın NATO müttefiki Türkiye’ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarının
yankısı sürüyor. Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesi, hükümet kaynaklarının Federal İstihbarat Teş-
kilatı’nın (BND) Türkiye’ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetleri için görevlendirilmiş olduğunu doğruladığını
yazdı. Gazete, Alman hükümetinin Türkiye’yi diğer NATO müttefikleri ABD, Fransa ya da İngiltere’den farklı
gördüğünü belirtti. Alman hükümet kaynaklarının Türkiye’de yaşanan gelişmelerin doğrudan Almanya’nın iç gü-
venliğine etkide bulunduğunu vurguladıklarını yazan gazete; PKK, Almanya’daki aşırı sağ ve aşırı sol örgütler,
uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ile mücadele nedeniyle Türkiye’nin farklı bir nitelik taşıdığının düşünüldüğünü
kaydetti.

‘ÖĞRENMEK ÖNEMLİ’

Başbakan Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekillerinden Patrick Sensburg, Al-
manya’nın istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde müttefik ülkelerin hükümet üyelerini hedef almadığını, dinlemelere
takılan bu tür konuşmaların silindiğini savundu. Sensburg, Türkiye’nin Irak sınırındaki gelişmeleri öğrenmenin
kendileri için önemli olduğunu söyledi. Alman haber ajansı DPA’ya konuşan Sensburg, “Burada kendi istihbarat
bilgilerimiz ışığında hareket etmek isterim” şeklinde konuştu.

Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) milletvekillerinden Rolf Mützenich Almanya’nın NATO müt-
tefiki Türkiye ile güvene dayalı bir ilişki yürütmesi gerektiğini vurgulayarak, “PKK hakkında öğrenmek istedik-
lerimizi neden Türk hükümet yetkilileriyle görüşmelerimizde öğrenmeyi denemiyoruz” dedi.

‘BND DEVLET İÇİNDE DEVLET GİBİ’

Der Tagesspiegel gazetesine konuşan muhalefetteki Sol Parti’nin Eş Başkanı Katja Kipping Kipping, “BND’nin
müttefik ülkelerin hükümet üyelerini dinlediğini Almanya hükümeti ne zamandan bu yana biliyordu, özelikle
bunu öğrenmek istiyoruz” dedi. Kipping, “BND devlet içinde devlet gibi” ifadelerini kullandı. Yeşiller Partisi’nin
Eş Başkanı Simone Peter de önceki gün, “Bir yıldan fazla süre yoğun şekilde ABD’nin Ulusal Güvenlik Ajansı
skandalını tartıştıktan sonra bizim gizli servisimizin müttefik bir ülkeye yönelik aktif olarak istihbaratta bulundu-
ğunun ortaya çıkması inanılmaz” diye konuşmuştu.

BND’YE VERİLEN TALİMAT

Alman Der Spiegel dergisinin dün yayımladığı habere göre, BND, hükümet tarafından 2009 yılında kendisine ve-
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rilen talimat gereği Türkiye’ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetleri yürütmeye devam ediyor. Dergi bu bil-
ginin, ABD adına casusluk yapma şüphesiyle 3 Temmuz’da gözaltına alınan Markus R. adlı BND çalışanının
Amerikalılara vermiş olduğu 217 gizli belgeden birinde yer aldığını iddia etti. 2009 tarihli bu belgenin, hükümet
tarafından BND’ye verilen ve istihbarat önceliklerini belirleyen görevlendirme yazısı olduğu, Türkiye’nin de bu
listede olduğu kaydedildi. Dergiye göre her dört yılda bir yenilenen bu belge, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı’nın
(NSA) Merkel’i dinlediğine dair skandalın ardından süren istihbarat faaliyetlerini gözden geçirme çalışmaları ne-
deniyle henüz yenilenmedi ve halen geçerliliğini koruyor.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27023252.asp

ABD Almanya’ya “Türkiye ikili oynuyor” demiş

18 Ağustos 2014

Almanya Federal Haberalma Teşkilatı BND’nin 2009 yılından bu yana hükümetin görevlendirmesi üzerine Tür-
kiye’yi ve Almanya’daki Türk derneklerini dinlemesinin yankıları sürüyor. Dinlemeyi kabul eden hükümet çev-
releri, “Dinledik çünkü” diye başlayan cümlelerle gerekçelerini sıralıyor.

Almanya’nın en çok satan Bild gazetesine göre, Almanya’nın Türkiye’yi dinlemesinin gerekçelerinden biri; Tür-
kiye’nin uzun süreden bu yana Batı’nın ortağı olduğu konusunda oluşan şüphe. Gazeteye göre, Almanya, Türki-
ye’nin Batıyla sıkı ilişki içinde olduğuna inanmıyor. Hükümet çevrelerinin dinlemeye gerekçe gösterdiği diğer
neden, Türkiye’nin Suriye ve Irak politikasında ikili oynadığı görüşü. Haberde, ABD’nin Almanya’yı bu konuda
uyardığı belirtilen haberde, “Türkiye MİT kanalıyla radikal İslamcı gruplara silah ve lojistik destek veriyor” ifa-
deleri yer alıyor.

Gazetenin dinleme konusunda ortaya koyduğu bir diğer gerekçeye göre ise Türkiye Almanya’yı Türkiye üzerinden
Suriye’ye giden cihatçılara karşı alınacak önlemler konusunda baskı altına almaya çalışıyor. Türkiye cihatçılara
karşı önlem karşılığında Almanya’nın PKK militanlarına ilişkin bilgi istiyor. Bir başka neden ise Türkiye’nin Bal-
kanlar’da İslam’ın yayılması konusunda önemli rol oynaması. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Batı’da endişe
yaratması da dinlemeye gösterilen gerekçeler arasında sıralanıyor.

Gazetenin dinleme konusunda ortaya koyduğu bir diğer gerekçeye göre ise, Türkiye Almanya’yı Türkiye üzerinden
Suriye’ye giden cihatçılara karşı alınacak önlemler konusunda baskı altına almaya çalışıyor. Türkiye cihatçılara
karşı önlem karşılığında Almanya’nın PKK militanlarına ilişkin bilgi istiyor.

Türkiye’nin Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinin üzerinde bulunması, Suriye’ye Avrupa’dan gelen cihatçıların Tür-
kiye’den rahatça girip tekrar Avrupa’ya hareket edebilmesi gibi nedenleri de dinlemeye gerekçe gösteren emekli
istihbarat yetkilisi, “Türkiye’yi dinlemezsek aptallık etmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27026020.asp

Dışişleri Bakanlığı bugün çifte girişim yapacak

18 Ağustos 2014

ALMANYA Federal İstihbarat Teşkilatı BND’nin Angela Merkel Hükümeti’nin talimatıyla 2009’dan beri Tür-
kiye’yi izleyip dinlediğinin ortaya çıkması üzerine Ankara harekete geçiyor.

Bugün Dışişleri Bakanlığı Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği; Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği de Almanya Dış-
işleri Bakanlığı nezdinde Türkiye’nin neden izlenme ihtiyacı duyulduğuna dair girişimlerde bulunacak. Diplomatik
kaynaklar, anında bir yanıt verilmesinin beklenmediğini, ancak Almanya Dışişleri’nden Türkiye’nin talebinin en
kısa süre içinde ilgili birimlere iletilmesinin isteneceğini söyledi. Yetkililer, Alman medyasındaki haberlerin hafta
içinde daha ayrıntılı incelenmesinden sonra girişimlerin devam edebileceğini kaydetti. Dışişleri dışında iki ülke
istihbarat teşkilatları arasında da konuyla ilgili bir görüşme olabileceği de belirtildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27023267.asp
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Dinleme krizinde flaş gelişme: Türkiye’den ‘İddialar doğruysa vahim’ açıklaması

18 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanlığı, Alman basınında yer alan, Almanya İstihbarat Örgütü’nün Türkiye’yi dinlediği iddialarına
ilişkin, “Eğer iddialar doğruysa vahim” açıklamasını yaptı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Alman basınında yer alan iddialardan “kaygı verici”
olarak bahsedilerek, şöyle denildi:

“Söz konusu iddialarda en ufak bir doğruluk payı bulunması halinde, Almanya bakımından açıklanması gereken
vahim bir durum bulunmaktadır. Dostlar ve müttefikler arasında  karşılık güven ve saygının esas olması gereken
bir ortamda bu tür uygulamalar hiçbir şekilde kabul edilemez.”

“ORTAK MÜCADELEMİZE ZARAR VERİR”

Türkiye ile Almanya arasındaki “tarihi derinliğe sahip dostluk ve müttefiklik ilişkilerine” dikkat çekilen açıkla-
mada, iddiaların “hiçbir şekilde bağdaşmadığı” belirtildi. Açıklamada, “Bu uygulamanın, uluslararası güvenliği
ve istikrarı tehdit eden gerçek sınamalarla ortak mücadelemize zarar vereceği de bilinmelidir” denildi.

“DOĞRUYSA, DİNLEMEYİ DERHAL BİTİRİN”

Dışişleri açıklamasında şöyle denildi:

“Alman basınında yer alan iddialar konusunda Almanya makamlarının resmi ve tatminkar bir açıklama sunması
ve iddialar doğru ise bu faaliyetlerin derhal sona erdirilmesi beklenmektedir. Bu konudaki  görüş ve beklentilerimiz
bugün Dışişleri Bakanlığı’na çağrılan Almanya Büyükelçisi’ne de kuvvetle vurgulanmıştır.”

ALMAN BÜYÜKELÇİ ÇAĞRILDI

Almanya’nın Türkiye’yi dinlediği haberleri üzerine, Ankara’nın ilk resmi girişimi, Almanya Büyükelçisi Eberhard
Pohl’u Dışişleri Bakanlığı’na çağırmak olmuştu.

Müsteşar Vekili Büyükelçi Erdoğan İşcan tarafından davet edilen Alman Büyükelçi’ye, gazetelere yansıyan Tür-
kiye’nin Alman istihbaratı tarafından dinlendiğine ilişkin iddialar resmen soruldu. 

Görüşmede, dinleme iddialarının doğru olması halinde Türkiye’nin “büyük hayal kırıklığı duyacağı” da Alman
Büyükelçi’ye bildirildi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27025905.asp

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

18 Ağustos 2014

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’ne pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu. Olayda ölen veya yaralanan olmaz-
ken, Ermenistan asıllı saldırganın Rus polisi tarafından yakalandığı açıklandı.

Saldırgan, sabah erken saatlerde aracıyla Moskova Büyükelçiliği’nin bulunduğu cadde üzerinde aracını durdur-
duktan sonra pompalı tüfeğini çıkararak binanın tabelasına ateş açtı. Elçilik binası önünde nöbet tutan Rus polisleri
anında müdahale ederek saldırganı yakaladı. Karakola sevk edilen saldırganın ilk sorgusu yapıldığında 43 yaşın-
daki Ermeni asıllı Artur M. olduğu ortaya çıktı.

Moskova’daki bir kereste firmasının sahibi olduğu belirlenen Mirzoyan, neden böyle bir davranışta bulunduğunu
açıklamak istemedi ancak Rus güvenlik yetkilileri, olayı son günlerde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan
gerilime bağladı. Saldırının organize suç olup olmadığı yönünde soruşturma başlatıldı.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nde görevli diplomatların Hürriyet’e yaptığı açıklamaya göre, saldırıda ölen
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ya da yaralanan olmazken, açılan iki el ateş sonucunda sadece büyükelçilik binasının girişindeki tabela zarar
gördü.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27024930.asp

Türkiye’nin dinlendiğini bilmiyorduk

20 Ağustos 2014

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dinleme skandalıyla ilgili ancak Federal Alman Parlamentosu Kontrol Ko-
mitesi’ne (PKGr) bilgi verilebileceğini söylemesinin ardından gözler söz konusu komisyonun üyelerine çevrildi.

Alman hükümeti, temmuz ayında bu komiteye bazı istihbarat bilgileri verildiğini belirtmişti. Komitenin üyeleri,
“O toplantıda Türkiye’nin dinlendiği konuşulmadı” dedi.

ANGELA Merkel, önceki gün Türkiye’nin dinlendiği iddialarıyla ilgili olarak “Gerekli olan ne varsa bu Kontrol
Komitesi’nde (PKGr) konuşulur. Gerekli olduğunda komiteye daha fazla bilgi verilir” demişti. Hükümet adına
açıklama yapan Christiane Witz de temmuz ayında söz konusu komisyona bazı bilgiler verildiğini, daha da detay
verilebileceğini söylemişti. Alman ajansı DPA’ya konuşan Komite Başkanı Hıristiyan Demokrat Partili (CDU)
Clemens Binninger, “Toplantıda bizim kısmi bilgilendirildiğimiz doğru, ama çok soyut ve isim verilmeden” dedi.

O belgeleri bugün göreceğim: Hürriyet’in ulaştığı komisyonun Sol Partili Başkan Yardımcısı Andre Hahn ise o
toplantının sonlarında ‘cihatçılar konusunda Türkiye’nin adının geçtiğini’ belirterek “Suriye ve Irak’a giden ya
da tekrar Almanya’ya dönen cihatçıların Türkiye’yi geçiş yolu olarak kullandıklarından bahsedildi. Ama Türki-
ye’nin dinlendiği asla söz konusu olmadı” diye konuştu. Hahn, şöyle devam etti: “ABD’ye Alman istihbarat ele-
manının (Markus K.) sızdırdığı 218 belgeyi yarın (bugün) göreceğim. Türkiye’nin güncel profil listesinde
bulunduğu bu belgelere dayanılarak söyleniyor. Listede sadece ülke adı değil, izlenecek hedefler, örgütler de yer
alıyor.”

Ülke sınıflandırması var: ‘Dost ülke, müttefik ülke gibi bir sınıflandırma var mı’ sorusuna Hahn şu yanıtı verdi:
“Böyle bir ayrım yapılıyor. ‘Dost istihbaratın verdiği bilgiye göre’ veya ‘Müttefik ülkelerde edinilen bilgilere
göre’ deniliyor. Bir de Rusya, Çin gibi müttefik olmayan ülkeler var. Merkel’e bakılırsa, Türkiye dost ülke sayıl-
mıyor.” Merkel, 2013’te ABD ile patlak veren dinleme skandalında “Dostlar arasında gizli dinleme olmaz” demişti.
Önceki gün ise Merkel, bu sözlerinin ABD ile ilgili söylediğini vurgulamıştı.

Türkiye’nin adı geçmedi: Söz konusu komitenin Yeşiller Partisi’nden üyesi Hans Christian Ströbele de Türkiye’nin
takip altında olduğundan haberdar olmadıklarını söyledi. Merkel’den konuyla ilgili bilgilendirme istediklerini
vurgulayan Ströbele, ‘Hükümet Türkiye’yi dinlediğini doğrularsa, bunu kabul edecek misiniz’ sorusuna da “Hayır.
Türkiye’nin hedef ülke olması kabul edilemez. Türkiye müttefik, partner, belki de dost ülke. Müttefik ülkeler din-
lenemez” cevabını verdi.

Ancak hükümetin izniyle dinlenir

BND’nin eski başkanı Hans-Georg Wieck, bu dinlemelerin yalnızca Merkel hükümetinin talebiyle yapılmış ola-
bileceğini söyledi. Wieck, “Almanya’da Kürtler ve Türkler arasında gerginlik yaşanıyor. Bu aydınlatılmaya çalı-
şılmış olabilir. Bence bu kararın alınmasında iç siyasi aktörler etkili oldu” ifadesini kullandı.

Alman istihbaratı böyle bilgi topluyor

HUMINT: İstihbaratın birincil kaynağı insan. Ajanlar ve muhbirlerle bilgi toplama bugün de tüm tekniğe rağmen
istihbaratın temel çalışmasını oluşturuyor.

SIGINT (Sinyal istihbaratı) Data akışı filitrelenip elektronik ortamda belirli içerikler taranıyor. 

* IMINT: (Görüntü istihbaratı) 

Uydu ve hava fotoğraflarıyla bilgi kazanımı. 
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OSINT: (Açık kaynak istihbaratı) Kamuya açık alanlardan her dilde bilgi toplamak. Bunlar gazete, dergi, radyo
gibi kamuya açık alanlar.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27036417.asp

Alman uçağına iniş izni verilmedi

20 Ağustos 2014

Alman askeri nakliye uçağının İncirlik’e inmesine izin verilmedi. Dinleme skandalı Ankara-Berlin hattında ger-
ginliğe yol açmıştı.

Alman Hava Kuvvetleri’nin bugün Kuzey Irak’a yardım malzemesi götürmek üzere yapması planlanan seferi,
Türkiye’nin İncirlik hava üssüne iniş izni vermemesi nedeniyle ertelendi. Transall tipi askeri nakliye uçağının
Kuzey Irak’a 20 ton malzeme taşıması öngörülüyordu.

Alman Hava Kuvvetleri’nin ilk yardım seferleri cumartesi günü yapılmış ve kriz bölgesine ulaştırılmak üzere
Erbil’e 36 ton gıda ve sıhhi malzeme gönderilmişti. Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütünden kaçan
on binlerce Yezidi ve Hristiyan bu kriz bölgesine sığınmıştı.

Alman dış istihbarat servisi BND’nin 2009 yılından bu yana NATO müttefiki Türkiye’yi dinlediği yönünde çıkan
haberler Almanya ile Türkiye arasında gerginliğe yol açmıştı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27039163.asp

Hedef bütün Türkiye

21 Ağustos 2014

Türkiye’nin Almanya’nın ‘takip edilecek hedef ülke’ listesinde olduğu, ancak Alman hükümetinin ne yalanladığı,
ne de onayladığı durumu Alman istihbarat çevreleri Hürriyet’e doğruladı. Buna göre, Türkiye ‘önemli’ olduğu
için ‘hedef’ ülke ve sadece bir bölümü değil bütün ülke Almanya’nın takibi ve dinlemesinde...

ALMAN İstihbaratı NATO müttefiki Türkiye’yi dinliyor mu? Türkiye’de hangi bölgeleri dinliyor? Geçen hafta
sonundan beri Almanya’nın Türkiye’yi istihbaratı aracılığıyla dinlediği haberleri tartışılıyor. Alman hükümeti ise
sorulara, istihbarat gerekçesiyle açık yanıt vermiyor. Hükümet ne onaylıyor ne de yalanlıyor. Ancak gerçeği Alman
istihbarat çevreleri Hürriyet Gazetesi’ne doğruladı. Evet Türkiye dinleniyor. Dinlenen tek NATO ülkesi. Ve ülkenin
bir bölümü değil, bütünüyle takipte. Hem de Türkiye Alman hükümetinin Federal Haberalma Servisi’ne (BND)
dinlemesi için verdiği ana hedef ülkeler profilinde.

Ana hedef ülke: Söz konusu detaylar Alman istihbarat elemanı Markus R’nin para karşılığı ABD’ye sızdırdığı
belgelerde de yer alıyor. Hürriyet’e konuşan istihbarat çevrelerinden bir kaynak şu bilgiyi verdi: “Hükümetin gün-
cel profil belgesinde önce alfabetik sıraya göre Alman istihbaratının dinlediği ülkeler sıralanıyor. Sonra detaylar
geliyor. Türkiye belgede Alman hükümetinin ‘güncel profil’ diye adlandırdığı ana hedef ülkeler bölümünde. Bel-
gelerde Türkiye’nin tek NATO müttefiki olarak niçin gözlemlendiğine dair gerekçe de var. Gerekçede Türkiye’nin
bölgede çok büyük öneme sahip olduğu vurgulanıyor. Türkiye’nin sadece belirli bir bölgesi değil, bütünü hedef
alınıyor. Gözlemlenmesi gereken hedeflerin başında Türkiye’nin dış politikası, ekonomisi, petrol boru hattı, terö-
rizmle mücadele konuları geliyor.”

Davutoğlu kızgın: Pazartesi akşamı Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier ile bir te-
lefon görüşmesi yapmıştı. Bakan Steinmeier dün yaptığı açıklamada Türkiye ile ilgili mevzu konuşulurken Da-
vutoğlu’nun çok kızgın olduğunu söyledi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27043425.asp
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Ankara: Uçuş izni verilmediği doğru değil

21 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanlığı ve askeri kaynaklar Türkiye’nin, Ankara-Berlin arasında yaşanan “telekulak krizi” nedeniyle
Alman askeri nakliye uçağının İncirlik’e inmesine izin vermediğini öne süren haberin doğru olmadığını bildirdi.

Dışişleri kaynakları, “15-18 Ağustos tarihleri arasında Erbil’e yardım götüren 8 ayrı Alman uçağına iniş ve geçiş
izni verildi. Almanya’dan 3 uçak için daha izin talebi var, bunlar da havacılık kurallarına uygun olarak sıraya ko-
nuldu. Bu nedenle Türkiye’nin insani yardım amaçlı uçuş yapacak Alman uçaklarına izin vermediği haberi tama-
men gerçek dışı. İzlenimimize göre bu haberi Almanya’nın Sesi de bir başka ajanstan almış. Almanya’nın Sesi’ne
de durum bildirildi” dediler.

“İPTAL EDİLMEDİ, GEÇ DE OLSA YAPILACAK”

Alman Hava Kuvvetleri sözcüsü ise konuyla ilgili Hürriyet’e şu bilgiyi verdi:

“Normal olarak bu tür uçuşlarda 24 saat önceden bilgi veriyor ve uçuş izni istiyoruz. 24 saat içinde de izin geliyor.
Türkiye, bizden ek belge istedi. Bu nedenle uçuş gecikti. Ama uçuş iptal edilmedi, sadece birkaç saatliğine ya da
bir günlüğüne gecikmiş olacak. Ama uçuş yapılacak.”

HANGİ EK BELGE

Nasıl bir ek belge istendiği hakkında bilgi vermeyen sözcü, bunun bir ‘dram’ ya da büyük bir kaza olmadığını be-
lirtti ve “Bu tür şeyler zaman zaman olur” dedi. “Almanya, Türkiye’yi dinlediği için böyle bir tavırla karşılaşmış
olabilir mi?” sorusuna da, “Biz Hava Kuvvetleri olarak bu tür spekülasyonlara girmiyoruz” yanıtını verdi.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27040165.asp

Taraf’tan, çok tartışılacak iddia: Hükümet, Süleyman Şah’ı IŞİD’e veriyor

21 Ağustos 2014

Taraf Gazetesi bugün çok tartışılacak bir manşetle çıktı. Hüseyin
Özay imzalı habere göre, IŞİD, Musul Konsolosluğu’nda rehin al-
dığı 49 vatandaşımızın serbest bırakması karşılığında Türkiye’nin
yurtdışındaki tek toprağı olan Süleyman Şah Türbesi’ni istedi. İd-
diaya göre, AKP hükümeti IŞİD’in bu isteğini kabul etti.

Türkiye ve dünyayı sarsacak haberde, yaşanan süreç şöyle anlatıldı:
IŞİD, 49 personeli rehin aldıktan sonra hükümet ile pazarlığa girdi.
Yaklaşık iki buçuk aydır devam eden pazarlıklarda IŞİD, Türki-
ye’den öncelik olarak para ve silah istedi. Bununla da yetinmeyen
örgüt pazarlığın dozunu arttırarak rehinelerin serbest bırakılmala-
rına karşılık Türkiye’nin tek Türk toğrağı olan Süleyman Şah Tür-
besi’nin boşaltılmasını istedi. Hükümet, IŞİD’le mücadele etmek
yerine bu isteği kabul etti.

GENELKURMAY’A ‘TÜRBEYİ BOŞALT TALİMATI’ GİTTİ
İDDİASI

Aynı iddiaya göre hükümet, türbenin boşaltılma talimatını Genel-
kurmay’a iletti. Ancak hükümet bunu IŞİD’le yapılan pazarlık ola-
rak değil, türbeye olası bir saldırı ihtimaline karşı bir önlem olarak
gösterdi. Bunun üzerine asker buradan çekilmek için ön hazırlık
yaptı ancak harekete geçilmedi. Habere göre hükümet kamuoyunu
‘çatışmayı önlemek için askeri çektik’ diyerek ikna edecek.
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CHP, İDDİAYI DAVUTOĞLU’NA SORDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı’na “IŞİD terör örgütünün Musul Konsolos-
luğu’muzda rehin aldığı 49 vatandaşımızı serbest bırakma karşılığında AKP Hükümetinin, Süleyman Şah Türbe-
si’nin bulunduğu ve Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası olan 10 bin 96 metrekarelik
Türkiye’ye ait toprakları IŞİD terör örgütüne verdiği iddiası doğru mudur?” diye sordu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından yazılı olarak cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru
önergesi sunan CHP’li Tanrıkulu şu soruları yöneltti:

“IŞİD terör örgütünün Musul Konsolosluğu’muzda rehin aldığı 49 vatandaşımızı serbest bırakma karşılığında
AKP Hükümetinin, Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu ve Türkiye’nin kendi sınırları dışında sahip olduğu tek
toprak parçası olan 10 bin 96 metrekarelik Türkiye’ye ait toprakları IŞİD terör örgütüne verdiği iddiası doğru
mudur?

AKP Hükümeti tarafından 49 rehinemize karşılık Süleyman Şah Türbesi’nin de bulunduğu topraklarımızın IŞİD
terör örgütüne verilmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na Süleyman Şah Türbesi’nin boşaltılması talimatının ile-
tildiği iddiası doğru mudur?

21 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Süleyman Şah Türbesi’nde fiilen konuşlandırılan askerlerimizin sayısı nedir?

IŞİD terör örgütüne Süleyman Şah Türbesi’nin de yer aldığı 10 bin 96 metrekarelik topraklarımızın tamamı veya
bir kısmı verilmiş midir?”

http://www.zaman.com.tr/gundem_taraftan-cok-tartisilacak-iddia-hukumet-suleyman-sahi-iside-
veriyor_2238954.html

Taraf: IŞİD, Süleyman Şah Türbesi’ni istedi, hükümet de kabul etti!

21 Ağustos 2014

Irak Şam İslam Devleti IŞİD’in, Musul Konsolosluğu’nda rehin aldığı 49 personeli serbest bırakma karşılığında,
Türkiye’nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi’ni istediği ve hükümetin de kabul
ettiği öne sürülürken, Dışişleri Bakanlığı iddiayı yalanladı.

Taraf’tan Hüseyin Özay’ın haberinde yer alan iddiaya göre, Kuzey Irak ve Suriye’de gerçekleştirdiği kanlı ey-
lemlerle tüm dünyanın tepkisini çeken IŞİD, Ankara’yı köşeye sıkıştırdı. Yaklaşık iki buçuk ay önce Türkiye’nin
Musul Konsolosluğu’ndaki 49 personeli rehin alan IŞİD, bunların serbest bırakılması karşılığında 928 yıllık Sü-
leyman Şah Türbesi’ndeki Türk askerlerinin çekilmesini istedi. IŞİD militanları ile çatışmak istemeyen Ankara
ise çekilme teklifini değerlendirmeye aldı. Ancak çekilme konusunun kamuoyuna nasıl açıklanacağı konusunda
formül aranıyor. Başbakan Erdoğan, Mart ayında yaptığı açıklamada, IŞİD’in Süleyman Şah Türbesi’ne saldırması
hâlinde “gereğinin yapılacağını” ifade etmişti.

Taraf’ta yer alan habere göre Ankara’daki İŞİD pazarlığının perde arkası şöyle:

IŞİD’in yeni talebiyle 49 elçilik personelinin rehin alınmasıyla ilgili kriz farklı bir boyut kazandı. Daha önce, re-
hineler karşılığında Türkiye’den para, silah talebinde bulunan IŞİD, bu kez gözünü, Türkiye’nin kendi sınırları
dışındaki tek toprağı olan, Suriye’deki Süleyman Şah Türbesi’ne dikti.

Üç hafta süre verildi

Taraf’ın hükümet kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Suriye’de hâkimiyet sahasını genişleten IŞİD, 49 rehinenin
serbest bırakılması karşılığında Suriye’nin Halep kentine bağlı Karakozak Köyü sınırları içinde yer alan Süleyman
Şah Türbesi’nin üç hafta içinde boşaltılmasını istedi. IŞİD, boşaltılmaması hâlinde türbeye saldırıda bulunabile-
ceklerini de belirtti.
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Genelkurmay’a talimat

IŞİD ile bir çatışmak istemeyen
AKP Hükümeti, Süleyman Şah Tür-
besi’nin boşaltılmasına yeşil ışık
yaktı. Hükümet bu konudaki kara-
rını Genelkurmay Başkanlığı’na
iletti. Ancak bu talimat, Genelkur-
may’a IŞİD’in talebi olarak aktarıl-
madı. Hükümet, IŞİD’in Süleyman
Şah Türbesi’ne olası saldırı ihtima-
line karşılık, türbenin boşaltılması
gerektiğini Karargâh’a iletti. Genel-
kurmay da, hükümetten gelen tali-
mat üzerine, çekilme için bir ön
hazırlık yaptı. Ancak çekilme işlemi henüz başlamadı. Kamuoyuna da, olası bir çatışmanın önlenmesi için boşal-
tıldığı yönünde mesaj verilecek.

Osman Gazi’nin dedesi yatıyor

Ceberkalesi, Süleyman Şah Türbesi ve Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun bulunduğu arazi, Türkiye’nin kendi
sınırları dışında sahip olduğu tek toprak parçası. Sözkonusu bölge Halep’te yer alıyor. Türbede, Osmanlı İmpara-
torluğu’nun kurucusu ve ilk padişahı Osman Gazi’nin dedesi ve Ertuğrul Gazi’nin babası olan Süleyman Şah’ın
ve iki askerinin mezarları bulunuyor. 20. Zırhlı Tugayı 3. Hudut Alay Komutanlığı Hudut Taburuna bağlı askerler
tarafından korunan türbe, Ankara Antlaşması ve Lozan Antlaşması gereğince Caber Kalesi ve türbe müştemilâtı
ile berâber Türkiye toprağı olarak kabul edildi. Türkiye bugüne kadar toprağını bayrağını çekerek ve muhafız bu-
lundurarak korudu. 13 Mart 2014’te türbenin bulunduğu bölge IŞİD’in kontrolüne geçti. 20 Mart 2014’te IŞİD,
YouTube üzerinden yayımladığı bildiride üç gün içinde boşaltılmadığı taktirde türbeyi yerlebir edecekleri tehdi-
dinde bulundu. TSK bölgeye araç ve bordo bereli asker gönderdi.

Erdoğan, “Gereği yapılacak” demişti

Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2014’te Süleyman Şah Türbesi’ne yönelik tehdit ile ilgili soruya şöyle cevap ver-
mişti: “Böyle bir yanlışlık olacak olursa gereği neyse yapılacaktır. Bu topraklar bizim toprağımızdır. Bu topraklarda
yapılacak bir saldırı aynen Türkiye’ye yapılmış bir saldırıdır.” Erdoğan’ın halefi olarak gösterilen Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu ise konu hakkında şunları söylemişti: “Herkes bilir. Suriye rejimi de, alandaki bütün gruplar da
bilmelidirler ki; Türkiye topraklarına herhangi bir şekilde söz konusu olabilecek bir yanlış yaklaşım veya müda-
hale, cevabını, mukabelesini görür ve oradaki Mehmetçiklerimizin güvenliği, bizim için 75 milyon vatandaşımızın
güvenliğidir. O bakımdan her türlü tedbir alınmıştır. Şu anda durum orada stabildir, yani bir hareketlilik görülmü-
yor.”

http://t24.com.tr/haber/taraf-isid-suleyman-sah-turbesini-istedi-hukumet-de-kabul-etti,268290

Netanyahu: “Arap dünyası Hamas’a karşı, kim onlarla beraber Katar, Türkiye ve İran”

21 Ağustos 2014

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın İsrail’i zayıflatacağına dair yanlış anlayışa sahip olduğunu be-
lirterek, “Hamas, bizi zayıflatacağına dair yanlış bir anlayışa sahip. Ben diyorum ki; Hamas eğer bize saldırırsa
yedi kat misliyle cevap veririz” dedi.

Netanyahu, başkent Tel Aviv’de Savunma Bakanı Moşe Yalon’la düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Filistinli
gruplar arasında Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde yürütülen müzakerelerin askıya alınmasının ar-
dından İsrail’in Gazze’ye yeniden başlattığı saldırılara değinerek, “Gazze’deki terör örgütlerinin liderleri ve ko-
mutanları bizim hedefimizdedir ve hiçbirinin dokunulmazlığı yoktur”  dedi. 

21

Türk Dış Politikası Gündemi



“Koruyucu Hat” operasyonunun sona
ermediğini, bunun Hamas’ın kuruluşun-
dan bu yana aldığı “en sert darbe” oldu-
ğunu savunan Netanyahu, Hamas’ın
askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tu-
gayları Komutanı Muhammed Ed-
Dayf’ı hedef alan saldırıyla ilgili olarak,
“Hamas, bizi zayıflatacağına dair yanlış
bir anlayışa sahip. Ben diyorum ki;
Hamas eğer bize saldırırsa yedi kat mis-
liyle cevap veririz” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE HAMAS’LA BERABER”

Netanyahu, Kahire’deki müzakerelere
geri dönüşle ilgili bir soruya ise “Kim

bizim bir bedel ödeyerek ateşkes sağlanması için çabaladığımızı söylüyor? Biz, ister ateşle isterse siyasetle olsun
halkımızın güvenliğini sağlayacak bir zemin üzerinde çalışıyoruz. Mısır’ın gösterdiği büyük çabayı takdir ediyo-
ruz. Biz Mısır’ın girişimini kabul ettik. İsrail Parlamentosu Knesset’teki tüm bakanlar da bunu kabul etti. Kim sa-
vaşı durdurmak istiyorsa Hamas’ın yaptıklarını durdurmalıdır. Arap dünyası Hamas’a karşı, kim onlarla beraber
Katar, Türkiye ve İran” yanıtını verdi.

Savunma Bakanı Moşe Yalon da Gazze’ye yeni bir kara harekatı dahil bütün ihtimallerin masada açık beklediğini
ifade etti.

İsrail, yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze’ye, 7 Temmuz’da havadan ve denizden, 17 Temmuz’da ise karadan
saldırıya geçmişti. Bir ayı aşkın süren saldırılardan sonra Mısır’da yürütülen müzakerelerin ardından kalıcı ateşkes
sağlanamamış, Gazze’den roket atıldığı iddiasıyla İsrail ordusu, dün Gazze’ye yeniden saldırmaya başlamıştı.
Hamas ise İsrail’in roket iddialarını yalanlamıştı.

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 2 bin 49 kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla
Filistinli yaralandı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27043385.asp

Dışişleri’nden Süleyman Şah Türbesi açıklaması

21 Ağustos 2014

Dışişleri Bakanlığı’ndan Taraf Gazetesi’nde yer alan IŞİD’in Musul Konsolosluğu’nda rehin alınan 49 personel
karşılığında Türkiye’nin yurtdışındaki tek toprağı olan 928 yıllık Süleyman Şah Türbesi’ni istediği ve Hükümet’in

bunu kabul ettiği yönündeki iddialara
açıklama geldi.

Taraf Gazetesi’nin haberine göre,
IŞID, rehin tuttuğu 49 personelin ser-
best bırakılması karşılığında, Süley-
man Şah Türbesi’ni istedi; hükümet de
kabul etti. Haber kamuouyunda tar-
tışma yaratırken Bakanlık konuyla il-
gili yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

‘’SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ’’

Bugün (21 Ağustos) bazı basın-yayın
organlarında Musul Başkonsolosluğu-
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muz personelinin rehin alınması konusu etrafında ortaya atılan  asılsız iddialar büyük bir sorumsuzluk örneğidir.
Ulusal güvenlik ve vatandaşlarımızın selameti gibi konuların istismarı hiç bir şekilde kabul edilebilecek ve basın
özgürlüğü çerçevesinde ele alınabilecek bir davranış değildir. Böylesine hassas bir konuda gazetecilik ve basın
ahlakına uygun hareket edilmeli, mesnetsiz, spekülatif ve sorumsuzca yayınlarla kamuoyunun yanlış yönlendiril-
mesinden özenle kaçınılmalıdır. Tüm basın-yayın kuruluşlarını bu konuda gereken duyarlılığı  göstermeye, ka-
muoyumuzu da bu tür yayınlara itibar etmemeye davet ediyoruz. Musul Başkonsolosluğumuz personelinin en
kısa zamanda sağ salim ülkemize dönmelerinin sağlanması için ilgili tüm kuruluşlarımız eşgüdüm halinde çalış-
malarını sürdürmektedir.”

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ise iddiayı, bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Tanrıkulu Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru
önergesi verdi.

Tanrıkulu, “Rehin tutulan 49 vatandaşımızın serbest bırakılması karşılığında, IŞİD’e 928 yıllık bir türbe olan Sü-
leyman Şah Türbesi’nin verilmesini içeren bir pazarlık söz konusu olduğu iddiası doğru mudur? IŞID’le yapılan
pazarlık sonucunda Genelkurmay Başkanlığı’na, türbedeki askerlerin çekilmesi yönünde talimat verildiği iddiası
doğru mudur? Lozan ve Ankara antlaşmalarına göre resmen Türkiye Cumhuriyeti toprağı olan bir türbenin,
TBMM’nin bilgisi olmaksızın bir terör örgütü ile yapılan pazarlığın konusu haline getirilmesinin Anayasa’nın de-
ğiştirilemez maddelerine aykırı olduğu açıktır. Bu durumda istifa edecek misiniz?” sorularına yanıt istedi.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/27045991.asp

“Kâbus”

22 Ağustos 2014

Financial Times Türkiye’de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel başkanı ve
Başbakan adayı olarak belirlenmesini kapsamlı bir haberle aktarıyor okuyucularına.

Piotr Zalewski imzalı haberde Erdoğan’ın duyuruyu AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bizzat yaparak
bu kararı kimin aldığı konusunda pek şüphe bırakmadığı söyleniyor.

Erdoğan’ın Davutoğlu’nun aday olmasında “paralel yapıyla mücadele ve yeni anayasa konusundaki kararlığının
etkili olduğu” yönündeki sözlerini aktaran gazete, Davutoğlu’nun da birlik mesajları verdiğini bildiriyor. Haber
şöyle devam ediyor:

“İKİNCİ ADAMLIĞA İSTEKLİ”

“55 yaşındaki eksi akademisyen Davutoğlu’nun Erdoğan’ın belirlediği tüm kriterleri karşıladığı söyleniyor. En
önemlisi Davutoğlu cumhurbaşkanından sonra ikinci adam olmaya istekli gibi görünüyor. Üç dönem kuralına ta-
kılan birçok üst düzey AKP’linin tersine gelecek yılki parlamento seçimlerine girebilir ve bu da bir dönem daha
başbakan olmasını sağlayabilir. Erdoğan şimdiye dek sembolik görevler üstlenen cumhurbaşkanlığını icra maka-
mına dönüştürerek, yönetimde çoğu kararı kendisinin almak istediğini açıkça belli etti.”

Haberde görüşlerine yer verilen AKP’li eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış da “Türkiye başkanlık sistemine geçse
de, geçmese de ülkeyi cumhurbaşkanlığı makamında yönetecek. Davutoğlu’nun Erdoğan’ın yap dediği şeylere
karşı çıkacağını sanmıyorum” diyor.

DAVUTOĞLU’NUN ÖNÜNDEKİ SORUNLAR

Carnegie Europe düşünce kuruluşundan Sinan Ülgen de Davutoğlu’nun “neredeyse imkansız bir denge kurmak
zorunda olduğunu vurguluyor. Ülgen’e göre Davutoğlu kabinesi, bürokrasi ve cumhurbaşkanı arasındaki ilişkiyi
yönetmek, partide otoritesini kabul ettirmek ve gelecek yılki genel seçimlerde başarılı olmak zorunda.
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Davutoğlu’nun göğüslemek zorunda olduğu sorunlardan birinin de geçen hafta Güneydoğu’da çıkan şiddet olay-
larının PKK’yla barış sürecini riske atması olduğu söyleniyor.

Ekonomideyse Amerikan Merkez Bankası’nın faizleri beklenenden erken arttırmasının TL’ye değer kaybettireceği
korkuları bulunduğu belirtiliyor.

“GÜVENLİK KÂBUSU”

Sinan Ülgen bu arada ülkenin komşu Irak ve Suriye’de bir “güvenlik kâbusuyla” karşı karşıya bulunduğunu vur-
guluyor. Haber şöyle devam ediyor;

“Ama çok sayıda Türk bu kâbusun sorumlusunun kısmen Davutoğlu olduğuna inanıyor. 2009’da Dışişleri Bakanı
oldu ve bir noktada “komşularla sıfır sorun” politikasıyla övgüler alıyordu. 2011’de Ortadoğu’yla ticarette patlama
yaşanıyordu. Arap Baharı iyimserliği sürüyor ve İstanbul’daki konferans salonlarında ‘Türk modeli’ yankılanı-
yordu. Türkler’in yüzde 70’i Davutoğlu’nun başarılı olduğunu düşünüyordu. Suriye’deki başarısız Esad karşıtı
ayaklanmayı destekleyen Türkiye’nin sınırlarında 49 Türk’ü rehin tutan IŞİD örgütü büyük topraklar elde etti. İs-
rail, Suriye ve Kahire’yle ilişkiler de korkunç durumda.”

“ŞİMDİLİK RAKİPSİZ”

Gazete ayrıca Davutoğlu’nun özellikle de 2015 seçimlerinde başarısız olması durumunda partinin diğer ağır top-
larıyla karşı karşıya gelebileceğini vurguluyor.

Financial Times bunlardan birinin de geçen hafta parti üyeliğine döneceğini açıklayan Abdullah Gül olduğunu
söylüyor. Ancak gazete Davutoğlu’nun şimdilik rakipsiz olduğunu kaydediyor.

BBC Türkçe’nin yansıttığı habere göre, Yaşar Yakış da “Gül’ün sahneden elenmesinden sonra seçime giden süreçte
büyük bir zorlukla karşılaşmaz. Erdoğan’ın isteklerine karşı çıkabilecek kimse yok” diyor.

http://odatv.com/n.php?n=kbus-2208141200

Focus: ‘BND Türkiye’yi 1976’dan beri dinliyor’

23 Ağustos 2014

Alman Focus dergisinde yer alan habere göre Federal Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Türkiye’yi 1976 yılından bu
yana dinliyor. Dergi kaynak belirtmeksizin Türkiye’nin 1976 yılında Helmut Schmidt (SPD) başbakanlığındaki
hükümetin verdiği izinle dinlendiğini ileri sürdü.

Alman medyası Türkiye’nin BND tarafından 2009 yılından bu yana dinlendiğini yazmış, Türkiye medyada yeralan
haberlere tepki göstermişti. Haberlerde hükümetin Türkiye’yi Türk derneklerinin Alman iç politikası üzerindeki
etkileri, PKK örgütü, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele ve Türkiye’deki Alman askerleri nedeniyle
dinlediği ileri sürülmüştü.

Gelişmeler üzerine Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl Türk Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı. Dış-
işleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ülkemiz ile Almanya arasında tarihi derinliğe sahip dostluk ve müt-
tefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan bu uygulamanın, uluslararası güvenliği ve istikrarı tehdit eden
gerçek sınamalarla ortak mücadelemize zarar vereceği bilinmelidir” ifadelerine yer verilmişti.

http://t24.com.tr/haber/focus-bnd-turkiyeyi-1976dan-beri-dinliyor,268537

Kuzey Irak’a silah takvimi netleşiyor

23 Ağustos 2014

Alman hükümeti Kuzey Irak’ta radikal İslam Devleti örgütüne karşı savaşan Kürt birliklerine silah gönderme ko-
nusundaki takvimi netleştiriyor. Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Meclis’in Kürt birliklere silah gönde-
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rilmesiyle ilgili olarak 1 Eylül’de özel bir oturumda toplanacağını açıkladı. Seibert, oturumda Almanya Başbakanı
Angela Merkel’in silah gönderme kararıyla ilgili olarak hükümet açıklaması yapacağını belirtti. Bu oturumun dü-
zenlenmesini özellikle muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti talep etmişti.

Merkel: ‘Harekete geçmek zorundayız’

Almanya Başbakanı Merkel Freie Presse’ye verdiği demeçte, Kuzey Irak’ta İslam Devleti örgütüne karşı savaşan
Kürt birliklerine silah gönderilmesi kararını savundu. Merkel, “İslam Devleti örgütünün acımasız saldırıları ve
terör tehdidi o kadar ciddi boyutta ki harekete geçmemiz gerektiği sonucuna vardık” dedi.

Merkel demecinde, ‘Almanya’nın gönderdiği silahlar yanlış kişilerin eline geçebilir mi?’ yönündeki soruya ise,
“Silah gönderme kararımızın doğu olup olmadığı sorusuna yüzde yüz, ‘hayır’ ya da ‘evet’ yanıtı verilemez. Ancak
gün be gün korkunç yeni katliamlar ve toplu sürgün haberlerini duymak, şu soruyu sormamıza neden oldu: Bu
konuda harekete geçmezsek bunun ne gibi sonuçları olabilir?”

FAZ: ‘PKK da Almanya’dan silah istiyor’

Öte yandan Frankfurter Allgemeine gazetesi bugünkü sayısında, Kuzey Irak’ta İslam Devleti örgütüne karşı sa-
vaşan PKK örgütünün de Almanya ve diğer Batılı ülkelerden silah talebinde bulunduğunu iddia etti. Gazete örgütün
yöneticilerinden Cemil Bayık’ın açıklamalarına yer verdi. Bayık, “İslam Devleti ancak örgüte karşı etkili biçimde
mücadele eden güçlerin iyi silahlandırılması sayesinde yenilebilir” dedi.

Deutsche Welle

http://t24.com.tr/haber/kuzey-iraka-silah-takvimi-netlesiyor,268538

Merkel, Türkiye’yi dinleme ve PKK’ya silah yardımı iddiaları hakkında konuştu

25 Ağustos 2014

Merkel, Alman birinci televizyon kanalında (ARD) katıldığı programda, gündemdeki konulara ilişkin soruları ya-
nıtladı. Almanya’nın IKBY’ye yapmayı planladığı silah yardımına açıklık getiren Merkel, bazı Alman siyasetçiler
tarafından dile getirilen “PKK’ya da silah yardımında bulunulması” önerilerine kapıyı kapattı. Merkel, Alman is-
tihbaratının Türkiye’ye yönelik dinleme faaliyetlerinde bulunduğu haberlerine ilişkin soru üzerine yorum yap-
maktan kaçındı ancak iddiaları yalanlamadı. Merkel, “Tam da artan tehditler ışığında, istihbarat teşkilatlarının
faaliyetlerine ihtiyacımız sürecek. Herkesin bunu anlayacağına inanıyorum” dedi. Merkel’in ‘istihabarat faaliyetleri
devam edecek’ açıklaması kafaları karıştırırken Ankara’nın bu sözlere ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

PKK’ya silah söz konusu değil

IŞİD’in saldırıları nedeniyle Irak’ın kuzeyinde “soykırım” tehlikesi bulunduğunu aktaran  Merkel, hükümet olarak
bu tehdide karşı IKBY’ye silah yardımında bulunmayı ele almakta olduklarını belirtti.

Merkel, bu çerçevede PKK’ya da silah verilip verilmeyeceği sorusuna, “Irak merkezi yönetiminin onaylaması ha-
linde bölgesel Kürt yönetimine silahları gönderebiliyoruz. Bu bağlamda PKK’nın silah sevkıyatlarının alıcısı ol-
ması söz konusu değil” yanıtını verdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier’in bir süre önce IKBY’ye askeri yardım konusunda Bağdat
ve Erbil’de temaslarda bulunduğunu hatırlatan Merkel, “Bu konuda çok sarih kurallar var. Bir BM kararı var ve
bu karar Irak’a ancak merkezi yönetimin kabul etmesi halinde Irak topraklarına silah gönderilmesini öngörüyor”
ifadesini kullandı.

Almanya’nın silah ihracatı ve sevkıyatı konusunda çok dikkatli bir politika izlediğini, Irak’ın kuzeyinde yaşanan
son gelişmelerin bugüne kadar görülmeyen olağanüstü bir duruma yol açtığını ve kendilerini askeri yardımda bu-
lunma yönünde karar almaya sevk ettiğini vurgulayan Merkel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu karar, IŞİD milisleri tarafından tüm gözler önünde gerçekleştirilen bir soykırım bağlamında alındı. IŞİD, ken-
dilerinden farklı düşünen herkese, ister Müslüman ister Hristiyan olsun terör uyguluyor. Terörü bir strateji olarak
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kullanıyor. Biz, önceliği insani yardımlara verdik. Ardından askeri malzeme yardımı istendiği için bunlar hazır-
landı. Bizden silah ve mühimmat istendiğinde bunu reddedemezdik. Çünkü ABD ve diğerleriyle birlikte bu olayları
durdurmayı başaran IKBY’ninn savaşçıları oldu. Bu nedenle bu talebi reddetmek bizim için bir seçenek değildi.”

Silah göndermenin riskleri

Merkel, Almanya’nın göndermeye hazırlandığı silahların ileride yanlış ellere geçebileceği uyarılarının hatırlatıl-
ması üzerine, risklerin farkında olduklarını ifade etti.

“Bu konuyu çok kapsamlı ve derinlemesine değerlendirdik” diyen Merkel, şöyle konuştu:

“Böyle durumlarda yüzde yüz bir garanti yok. Ama sadece iki seçeneğimiz var. Ya şimdi silah gönderir teröristlerin
faaliyetlerini son vermelerini sağlamaya katkımız olur, bir soykırımı ya da çok sayıda soykırımı önleriz? Ya da
‘yok, bu risk çok büyük’ der göndermeyiz. Biz, durumu tarttık şimdi hemen harekete geçmemiz için nedenlerin
ağır bastığını değerlendirdik.”

Merkel, Katar’ın IŞİD’i destekleyen ülkeler arasında olduğu iddialarına karşılık, “Bendeki bilgiye göre, IŞİD’in
finansal kaynağı herhangi bir devletin doğrudan desteğine ihtiyaç duymayacakları kadar güçlü durumda” değer-
lendirmesinde bulundu.

BND’nin Türkiye’yi dinlediği iddiaları

Merkel, “Dostlar arasında dinleme kabul edilemez” sözü hatırlatılarak, BND’nin NATO müttefikleri Türkiye ile
Arnavutluk’a yönelik dinleme faaliyetlerinde bulunduğu iddialarının sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

“İlk olarak şunu anlayışla karşılamanızı bekliyorum, işin tabiatı nedeniyle BND’nin faaliyetlerinin ayrıntıları hak-
kında burada konuşamam. İkinci olarak, ‘Dostlar arasında dinleme kabul edilemez’ sözüm ABD’nin faaliyetleri
bağlamında söylenmiş bir sözdü. Bu bağlam önemli. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. BND dışarıda bizim için
güvenlik açısından geçerli tüm bilgileri toplamakla görevlidir. İçeride de Anayasayı Koruma Teşkilatı bu görevi
yerine getiriyor. Tam da artan tehditler ışığında, istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine ihtiyacımız sürecek. Her-
kesin bunu anlayacağına inanıyorum.”

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçen yıl ABD istihbaratının cep telefonunu dinlediğinin ortaya çıkmasının
ardından, ekim ayında yaptığı açıklamada, “Dostlar arasında dinleme kabul edilemez” demiş, dost ülkeler arasında
karşılıklı istihbarat faaliyetlerine son verecek bir anlaşma imzalanmasını önermişti.

Der Spiegel dergisinin, Merkel hükümetinin talimatıyla BND’nin 2009 yılından bu yana NATO müttefiki Tür-
kiye’ye yönelik istihbarat ve dinleme faaliyetlerinde yürüttüğünü iddia etmesi, hükümeti kamuoyunda zor duruma
sokmuştu.

Der Spiegel dergisi, hükümetin dış istihbarat teşkilatı BND’ye 2009 yılında verdiği talimatta, 80 ülke hakkında
istihbarat toplanmasını talep ettiğini yazmıştı. Almanya’nın istihbarat önceliklerinin tanımlandığı çok gizli belgede
30 ülkenin, istihbarat faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı “ana ülkeler” olarak belirlendiği, bu 30 ülke arasında NATO
müttefikleri Türkiye ve Arnavutluk’un da bulunduğu bildirilmişti.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27067570.asp

Hollanda’dan flaş Türkiye kararı

25 Ağustos 2014

Hollanda Hükümeti, Suriye’den yönelecek balistik füze saldırısına karşı Türkiye’yi korumak amacıyla yerleştirilen
Patriot hava savunma sistemlerini geri çekme kararı aldı. Karar, hükümet tarafından Hollanda Parlamentosu’na
bildirildi.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; Kabine, Dışişleri ve Savunma bakanlarının imzasıyla parlamen-
toya gönderdiği mektupta, Türkiye’ye yönelik Suriye kaynaklı füze tehtidinin azaldığını belirtti.
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Patriotlar, NATO üyesi Türkiye’yi Suriye’den gelebilecek olası bir balistik füze saldırısına karşı korumak amacıyla
yerleştirilmişt.

Hollanda’ya ait Patriot bataryaları Ocak 2013’ten bu yana Türkiye’de bulunuyordu.

‘TEHDİT AZALDI’ 

Hollanda Hükümeti’nin meclise gönderdiği yazıda, “Suriye’nin Türkiye’ye karşı balistik füze kullanma tehtidi
tam olarak geçmese de önemli ölçüde azaldı” dendi.

Hükümet, Adana’da İncirlik Üssü ile şehir dışında sivil bir havaalanında bulunan Patriotlar’ın şu ana kadar hiç
kullanılamdığını vurguladı.

Kabineye göre, Türkiye’ye yapılan füze yardımının amacı belliydi. Yıllarca sürmesi mümkün değildi. Hollanda
da bu misyonun süresini uzatacak durumda değil.

Hükümet tarafından parlamentoya verilen bilgide, Patriot’lara Türkiye’de yeterince bakım yapılamadığı için sis-
temin çökme olasılığı bulunduğu da kaydedildi.

Patriot sistemlerinin bir an önce modernize edilmesi gerektiği, bunun da ancak Hollanda’da mümkün olacağı be-
lirtildi.

Patriot’ların geri çekilmesi konusunda Hollanda’nın açıkladığı bir başka gerekçe de personel maliyeti.

Görev süresinin uzatılması, Hollanda’ya ek personel yükü getirecek. Hollanda, Patriot misyonu için Türkiye’ye
200 personel gönderdi.

Hollanda’nın yanısıra Almanya Kahramanmaraş’a, ABD de Gaziantep’e Patriot sistemi yerleştirmişti.

Hollanda, geri çekme kararını hem NATO, hem de Türkiye, ABD ve Almanya’ya iletti.

Tarafların bu kararı anlayışla karşıladıkları açıklandı.

Patriot füzeleri, yaklaşık 160 kilometre menzile sahip.

http://www.odatv.com/n.php?n=hollandadan-flas-turkiye-karari-2508141200

Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile Akşam Yemeğinde Bir Araya Geldi

27 Ağustos 2014

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Kazakistan Cumhuriyeti
Büyükelçiliği’nde akşam yemeğinde bir araya geldi. 

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/90810/cumhurbaskani-gul-kazakistan-cumhurbaskani-nazarbayev-ile-aksam-
yemeginde-bir-araya-geldi.html

ABD Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı törenine neden maslahatgüzar gönderdiğine açıklama getirdi

28 Ağustos 2014

Psaki, günlük basın brifinginde bir gazetecinin, cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine ABD Başkanı Obama’yı
temsilen ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jess Baily’nin katılacak olmasına dikkati çekerek,
“ABD’nin törende neden düşük düzeyde temsil edildiğine” yönelik sorusunu da yanıtladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la cumhurbaşkanı olarak yeni görevinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekle-
diklerini ifade eden Psaki, Obama’nın Erdoğan’la birkaç hafta önce verimli bir görüşme yaptığını ve kendisini
cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı kutladığını belirtti. Psaki, “Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeyi ve birlikte
çalışmayı sürdürmeye olan bağlılığımızı koruyoruz” dedi.
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Beyaz Saray’ın dün açıkladığı, devir teslim törenine katılacak Amerikan delegasyonunun temsil düzeyinin, “ül-
kelerin, devlet başkanları ya da dışişleri bakanlarının katılamadığı durumlarda Ankara’da yerleşik temsilcileri ta-
rafından temsil edilebileceğini öngören Türkiye’deki devlet protokolüyle uyumlu olduğunu” kaydeden Psaki,
Obama’nın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne aday gösterdiği John Bass’ın, adaylığının Senato tarafından hala
onaylanmaması nedeniyle Ankara’daki görevine henüz resmen başlayamadığını hatırlatarak, “Eğer Kongre, Tür-
kiye Büyükelçimizi onaylasaydı, (büyükelçimiz) törene memnuniyetle katılırdı” ifadesini kullandı.

Psaki, “ABD’nin temsil düzeyini düşük tutarak bir mesaj mı vermek istediği” şeklindeki bir soruyu, “Kesinlikle
hayır” diye yanıtladı.

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27090364.asp

Avrupa liderlerinin törene katılmaması...

29 Ağustos 2014

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin töreninde ABD düşük düzeyde temsil edilirken Batı Avrupa’dan hiç
bir liderin katılmamasına dikkat çeken BBC, bunun Türkiye ile Batı arasındaki ilişkilerin Erdoğan’ın başbakan-
lığının son yıllarında kötüleştiğinin işareti olabileceğini düşünüyor. 

İngiliz yayın kuruluşu BBC, izleyicilerine Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimini ka-
zandıktan sonra yemin edeceğini duyurduğu haberinde Erdoğan’ın şimdiye kadar “törensel” olan bir makamı güç-
lendirme sözünü verdiğini belirterek “Onu eleştirenler ise, böyle bir adım kendisini daha çok otoriter haline
getireceğini söylüyorlar” diyor. 

Anayasa uyarınca Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğunda partisi ile bağları kesmesinin gerektiğini söyleyen BBC,
yemin törenine ilişkin olarak da “Yemin törenine bazı devlet başkanlarının katılması bekleniyor. Ancak ABD sa-
dece Büyükelçiliğinin bir temsilcisi gönderiyor ve hiçbir Batı Avrupa lideri gelmiyor” dedikten sonra “Bu, Tür-
kiye’nin Batı ile ilişkilerinin Sayın Erdoğan’ın başkanlığının son yıllarında kötüleştiği işareti olabilir” yorumunu
yapıyor. 

BBC, Erdoğan’ın Gezi gösterilerini “sert biçimde bastırdığını”ve İsrail’in politikasını “Holokost”u hatırlatan “soy-
kırım”a benzettiğini söylediği haberinde Erdoğan’a destekçilerinden gelen övgüler ve ona yönelik eleştirileri yan-
sıttıktan sonra “Erdoğan, kutuplaşmış ve oynak bir Ortadoğu’nun kenarındaki bir ülkeyi birleştirmeye çalışması
için baskı altında olacağı” görüşünü de dile getiriyor.

http://odatv.com/n.php?n=avrupa-liderlerinin-torene-katilmamasi...-2808141200

İşte Erdoğan’ın törenine katılan ülkeler

28 Ağustos 2014

Türkiye ‘nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ‘ın yemin etme ve devir teslim törenine yabancı
devletlerden 5′i devlet başkanı, 9′u cumhurbaşkanı, 8′i de başbakan seviyesinde olmak üzere çok sayıda davetli
katılacak. ABD törenlere maslahatgüzar seviyesinde temsilci gönderirken, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa’nın
‘lokomotif’ ülkelerinden katılımın olmaması dikkat çekti.

DEVLET BAŞKANI SEVİYESİNDE KATILACAKLAR

Törene devlet başkanı seviyesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Benin Devlet
Başkanı Thomas Boni Yayi, Ukrayna Devlet Başkanı Pedro Poroşenko, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Na-
zarbayev, Togo Devlet Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı (Devlet Başkanı
seviyesinde) Aguila Saleh Issa Quaider katılım sağlayacak.

Katar Emiri Tamim Bin Hamad Al-Thani’nin katılacağı devir teslim törenine Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliyev, Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Arnavutluk
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Cumhurbaşkanı Bujor Nishani, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Mahmud, Kosova Cumhurbaşkanı Atifete Jahjaga,
Gambiya Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Isatau Nije Saidy, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Etiyopya
Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konsey Başkanı Bakir İzzetbegoviç
de katılacak.

Azerbaycan Meclis Başkanı Otkay Esedov ve Fildişi Sahili Millet Meclisi Başkanı Guillaume Kigbafori Soro’nun
ülkelerini temsil edecekleri törende Cezayir Ulusal Konsey Başkanı Abdelkader Bensalah ve Gana Devlet Başkan
Yardımcısı Kwesi Amissah Arthur da hazır bulunacak.

Törende Romanya Başbakanı Victor Ponta, Belarus Başbakanı Mikhail V. Miyasnikovich, Gabon Başbakanı Dai-
nel Ona Ondo, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Ürdün Başbakanı Ab-
dullah Ensour, Tacikistan Başbakanı Qohir Rasulzoda, Nijer Başbakanı Brigi Rafini ve Fas Hükümet Başkanı
Abdelilah Benkirane de ülkelerini hükümet başkanı seviyesinde temsil edecek.

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/iste-erdoganin-torenine-katilan-ulkeler-587906/

Konya’dan IŞİD’e militan devşiriyorlar

30 Ağustos 2014 

CHP’li Kart, “IŞİD’e militan kazandırma toplantıları yapılıyor” dediği kentle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Türkiye yapılanmasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyen CHP’nin hu-
kukçu vekillerinden Atilla Kart, Konya’da “Hoca” denen bazı kişilerin bir kitabevinde topladıkları gençlere Ci-
hat’ın anlam ve önemini anlattıklarını ve Emniyet’in de bu toplantılardan haberdar olduğunu söyledi. Bu gençlerin
Suriye’ye geçmesinin sağlandığını belirten Kart, “Kâbe yıkılacak, İstanbul alınacak” propagandasıyla, Anıtkabir,
Mevlana Müzesi ve Hacı Bektaş Veli Türbesi’nin hedef alındığını belirtti.

Mağdur ailelerden gelen bilgileri, kendi gözlem ve değerlendirmeleriyle anlatan CHP Konya Milletvekili Atilla
Kart, özetle şunları söyledi:

“Konya’daki N... Kitapevi’nde; M..., U.B, İ.K, S.Y, B.M, isimli Hocalar gençleri toparlayıp ‘Cihat’ın’ anlam ve
önemini anlatıyorlar. Bu yolla kendilerine ulaşılan kişi sayısı Konya ve civarında 3 bine ulaşmış durumdadır. Ci-
hanbeyli’den 17 kişi katılmış olup, 8’i ölmüştür. Hadim’den 12, Bozkır’dan 50 kişi IŞİD saflarındadır. Konya Ça-
yırbağı’ndan 12 kişi katılmış, 6’sı ölmüştür. Karadiğin Köyü’nden katılanlardan 10 kişi ölmüş durumdadır. Bu
gençleri eğiten, ‘Cihat’ adı altında yönlendiren Hoca’lar ismen Emniyet tarafından da bilinmektedir. İstanbul’da
toplantılar tertipleyip, açık havada bayram namazı kılıp, ‘Cihat’a’ diye bağıranlar; Konya’da Hocacihan’da ‘Hic-
ret’e gidin’ diye gösteri yapıyorlar. Konya’da her Cumartesi akşamı ‘T..... Dergisi’nin sorumluluğunda toplantılar
yapılmaktadır. Eğitim merkezinin Dershaneler Sokağı’nda olduğu ifade edilmektedir.

EMNİYET’İN HABERİ VAR

Bu toplantılardan Emniyet’in haberi vardır. Altınapa Barajı civarında bayram namazı kılınmıştır. Siyah renkli iki
bayrak arasında bu namaz kılınmıştır. 29-30 Temmuz 2014 tarihlerinde yapılan faaliyetlerden söz ediyorum. Konya
ağırlıklı olarak, Hoca’lar eliyle silah ticareti yapıldığı, toplanan paralar ve silahların IŞİD’e aktarıldığına dair daha
evvelden de kamuoyuna yansıyan bilgilerin olduğu bilinmektedir. Kilis üzerinden, bu gençler Suriye’ye geçiril-
mektedir. Yapılan propagandalarda; Kâbe yıkılacak, İstanbul alınacak denilerek; Anıtkabir, Mevlana Müzesi ve
Hacı Bektaş Veli Türbesi hedef alınarak; Türkiye’nin kafir memleket olduğu propagandası dile getirilmektedir.

DEVLET SESSİZ 

Konyalı aileler, evlatlarından korkar hâle geldiklerini ifade etmektedirler. 18 ila 35 yaş arasındaki bu çocuklara
3-4 ay eğitim verilip, Suriye’ye savaşa gönderiliyorlar. Şu anda Gaziantep’te, Kilis’te, Urfa Ceylanpınar hastane-
lerinde 600’e yakın yaralı var. Konya Emniyeti’nin bu süreci bildiği halde, icrai anlamda bir tedbiri almadığı gö-
rülmektedir. Aileler devletten yardım beklemektedirler.

Hükümetin silah ve mühimmat sevkiyatı konusundaki politikalarını, Suriye’deki çatışmalara dahlini bu aşamada
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tartışmıyoruz. Bunun ötesinde yaratılan bir iklimden söz ediyoruz. Bu iklim sonucundadır ki, gençlerimiz ‘Cihat’a’
gidiyoruz duygusuyla, eğitilmekte ve silahlandırılmaktadır. Devlet ise, bu sürece müdahale etmemektedir. Önleyici
uygulamalar ve istihbari çalışmalar yapmak konusunda, devletin zaafiyet ve ihmal içinde olduğu görülmektedir.”

“Bu üç merkez korunmalı”

IŞİD’in Anıtkabir, Mevlana Müzesi ve Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni hedef alan saldırı hazırlığı içinde olduğu id-
dialarını anımsatan Kart, şöyle dedi: “Bu üç merkezin; Türkiye’nin ulusal ve kurucu değerleri, moral ve inanç de-
ğerleri yönünden önemi ve vazgeçilmezliği açıktır. Bu alanlara yönelik olarak gerçekleştirilebilecek saldırıların
toplumsal sonuçları ve yaratacağı tahribatı tasavvur etmek istemiyoruz. Türkiye’nin tarihî, ulusal ve kültürel de-
ğerlerinin korunması konusunda, hükümeti, gerekli önlemlerin alınması için şimdiden uyarıyoruz. Ayrıca, Kon-
ya’da IŞİD ağırlıklı bir yapılanmanın aleniyet kazanmış olmasına ve bu yapılanmanın iki yıldan bu yana faaliyetini
sürdürdüğü bilinmesine rağmen; örgüte yönelik olarak, istihbari ve adli çalışmalar neden yapılmamaktadır.”

http://www.taraf.com.tr/haber-konyadan-iside-militan-devsiriyorlar-162676/

Gül, ‘Kayıp trilyon’ davası için ifade verecek

30 Ağustos 2014

Hürriyet yazarı Taha Akyol imzalı habere göre, Gül çevresine, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy’yi örnek gös-
tererek, “Hukuk devleti budur, kimse imtiyazlı değildir, herkes gider ifade verir, suç var mı, yok mu diye karar
verme yetkisi yargıya aittir” diye konuşuyor.

Gül’ün cumhurbaşkanlığı devam ederken, Refah Partisi’yle ilgili ‘Kayıp trilyon’ davası gündeme geldi. Partiye
yapılan Hazine yardımı, partinin kapatılması üzerine soruşturma konusu olmuştu. Savcılık, olayla ilgili olmadığı
için Abdullah Gül hakkında takipsiz kararı vermiş, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Osman Kaçmaz, Cum-
hurbaşkanı Abdullah Gül’den tam 5 defa ‘Şüpheli Abdullah Gül’ diye bahseden kararında, takipsizliği kaldırmıştı.

İFADESİ ENGELLENDİ

Konunun bu şekilde gündeme gelmesi üzerine Cumhurbaşkanı Gül, Nisan 2009’da Ankara Savcılığı’na Çankaya
Köşkü’nden bir yetkiliyi göndererek söz konusu dava için ifade vereceğini, bunun için kendisine gün bildirilmesini
istedi. Fakat hem savcılık hem Köşk hukukçuları, bunun ‘Cumhurbaşkanı’ için uygun olmayacağını bildirdiler.
Cumhurbaşkanlarının devletin başı olduğu gibi, dokunulmazlıktan öteye sorumsuzluğa da sahip olduğunu hatır-
lattılar. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Ankara Savcılığı’nda ifade vermeye gitmesi halinde, devlet hayatında olmaması
gereken protokol sorunlarının ortaya çıkacağını anlattılar. Savcı da, Gül’ün ifadeye gelmesinin uygun olmayacağını
bildirdi. Bunun üzerine Gül, görevi devam ettiği müddetçe ifadeye gitmekten vazgeçti. Hürriyet gazetesi yazarı
Taha Akyol’un haberine göre, Gül, geçtiğimiz hafta kendisini ziyarete gelen konuklarına anılarını anlatırken, bu
olaydan da bahsederek şunları söyledi: “Artık görevim bitiyor. Uygun bir zamanda avukatlarımı savcılığa gönde-
receğim, ifade vermek üzere gitmek için gün belirlenmesini isteyeceğim. Hukuk devleti budur, kimse imtiyazlı
değildir, herkes gider ifade verir, suç var mı, yok mu diye karar verme yetkisi yargıya aittir.” Gül konuşmasında,
‘Kayıp trilyon’ davasına bakan Ağır Ceza Mahkemesi’nin, kendisi gibi ilgisiz bütün parti yetkilileri hakkında ve
özellikle de Refah Partisi’nin bu konularla ilgili Genel Muhasibi hakkında bile beraat kararı verdiğini hatırlattı.

KAYIP TRİLYON DAVASI NEYDİ?

1998 yılında Anayasa Mahkemesi, Refah Partisi (RP) hakkında verdiği kapatma kararı kararının ardından, yöne-
ticilerden ellerindeki Hazine yardımını devlete iade etmelerini istedi. Ancak RP, paranın örgütlere gönderilerek
harcandığını ileri sürdü ve söz konusu Hazine yardımını iade etmedi. Müfettişlerin incelemelerinde paranın, sahte
belgelerle harcanmış gibi gösterildiği tespit edildi. Bu nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında RP
Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın da bulunduğu parti yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı da dava açtı.

Davada Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Erbakan hakkında özel belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis ce-
zası verirken 68 RP yöneticisi 1 yıl ile 1 yıl 2 ay arası hapis cezası aldı. Yargıtay, bu kişiler hakkındaki kararı
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onadı. O dönem Dışişleri Bakanı olan Abdullah Gül’ün dosyası ise ayrıldı. Gül hakkındaki evrak tefrik edilip,
dokunulmazlığı bulunduğu için işleme konulmadı. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ise hakkındaki dosyanın akı-
beti tartışıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Gül hakkında gönderilen bu
dosyayla ilgili takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararına Cahit Nalbantoğlu isimli vatandaş itiraz etti. İtirazı
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağladı ve Gül hakkındaki takipsizlik kararını kaldırdı. İtiraz üzerine ve-
rilen kararlar kesin nitelik taşıdığı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Mahkemesi’nin kararının ‘kanun
yararına bozulması’ istemiyle Yargıtay’a götürülmesi için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, istemi yerinde
görerek söz konusu kararı ‘kanun yararına bozulması’ istemiyle Yargıtay’a götürdü. Başvuruyu değerlendiren Yar-
gıtay 11’inci Ceza Dairesi de Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını kanun yararına bozdu. Daire, Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararına itiraz eden Cahit Nalbantoğlu’nun itiraz hakkı bulunmadığına da hükme-
derek Sincan Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Gül’ün yargılanmasına yönelik verdiği kararı kaldırdı.

DOSYA KAPANDI

Davanın avukatlarında Şeref Malkoç, Yargıtay’ın kararından sonra Gül hakkındaki dosyanın kapandığını belirterek,
“Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili hukuki süreç tamamlanmıştır. Dolayısıyla bu dosyanın açılması diye bir şey
söz konusu değildir. Hukuki süreç tamamlandı. Savcılık Gül’ün olayla ilgisi olmadığı için takipsizlik kararı verildi”
açıklamasında bulundu.  

http://www.taraf.com.tr/haber-gul-kayip-trilyon-davasi-icin-ifade-verecek-162687/

Türkiye, IŞİD petrolünü işliyor

31 Ağustos 2014

Almanya’nın Türkiye’yi dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, bu ülke-ye ait devlet televizyonu ARD de ‘Ga-
ziantep’te IŞİD’in askerî kampı” var haberini yaptı. Haberde kampın görüntüleri de yer aldı.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün el koyduğu petrolün alıcı ülkelerine yönelik Birleşmiş Milletler’in
“terörü finanse edenler listesine” alma kararının ardından AKP Hükümet’inden gelen inkar açıklamalarına karşın,
uluslararası basın IŞİD’in en büyük pazarının Türkiye olduğunu vurgulamaya devam ediyor. ABD medyasına
göre IŞİD’in sattığı ham petrol Türkiye’deki rafinerilerde işleniyor. Bu organizasyonu kimin yürüttüğü ise çözü-
lemiyor.

American Public Media kapsamında yayın yapan www.marketplace.org’da yer alan haberde, IŞİD’in elindeki
petrolü “şüpheli aracılarla” Türkiye’ye sattığı bildirildi. İngiliz Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Chatman
House’dan Ortadoğu Uzmanı Valery Marcel’in görüşlerine yer verilen haberde IŞİD’in, kontrol ettiğiğ bölgeden
gelen petrolden kendi araçlarında kullanılmak ve yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli bölümü aldıktan
sonra Türkiye’ye yolladığı belirtiliyor. Iraklı ve Türk aracıların organize biçimde satışı gerçekleştirdiğini anlatan
Marcel, ham petrolün Türkiye rafinerilerinde işlendiğini de iddia etti. Aracıların payları nedeniyle uluslararası pi-
yasada 100 dolara alıcı bulan bir varil petrolün gelirinin ancak yarısı IŞİD’in cebine giriyor.

Haberde, gelen bilgilere
göre IŞİD’in günde 60 bin
varile yakın satış gerçekleş-
tirdiği ifade edilerek yakla-
şık günlük 3 milyon dolar
kâr elde ettiğinin altı çizili-
yor. Ancak Irak Enerji Ens-
titüsü Başkanı ve aynı
zamanda Meclis Danışmanı
Luay El Khateeb’e göre bu
rakamlar yalnızca tespit edi-
lebilenleri gösteriyor. Ger-
çek miktarların ise çok daha
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fazla olduğu tahmin ediliyor. El Khateeb, günde en az 200 kamyonun IŞİD’in petrolünü taşıdığını söylüyor.

Ayırt edilemiyor

IŞİD petrolünün çok iyi bir organizayonla Türkiye’ye aktarıldığı vurgulanan haberde, işlemin tamamlanmasının
ardından terör örgütünden gelen petrolün farkedilmesinin imkansız olduğu anlatılıyor. Haberde, ABD Hazine Ba-
kanlığı’nın eski çalışanlarından Matthew Levitt’in, “Aracıların kim olduğunun bulunması ve onların faaliyetlerinin
durdurulmasına ihtiyaç var” sözlerine yer veriliyor.

IŞİD devlet sırrıymış

Gaziantep Emniyeti, il sınırları içindeki IŞİd örgütlenmesinin “devlet sırrı” olduğunu bildirdi. Gaziantep Baro
Başkan Yardımcısı Avukat Bektaş Şarklı, bilgi edinme hakkı kapsamında Emniyet’e “Gaziantep’te IŞİD örgüt-
lenmesine dair” sorular yöneltti. IŞİD’le ilgili Gaziantep’te herhangi bir soruşturmanın olup olmadığı, yoksa neden
yapılmadığı,tedbir alınıp alınmadığı sorularını yönelten Şarklı’ya Emniyet’ten şu yanıt geldi: “Müracaat içeriğinde
belirtilen hususlar ile ilgili olarak yapılan araştırma ve incelemede; 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 16.
Maddesinde ‘Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına ve millî güvenliğine
açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı
kapsamı dışındadır’ hükmü bulunmaktadır. Belirtilen kanun maddesi kapsamında konu hakkında tarafınıza bilgi
verilememekte olup, müracaat içerisinde belirtilen hususlar doğrultusunda ilgili birimlerimizin çalışmaları hassa-
siyetle devam etmektedir.”

“MİT organize ediyor, IŞİD militanları Antep’te eğitiliyor”

Alman Devlet Televizyonu Kanal 1 (ARD), Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarının eğitildiği Gaziantep’teki
bir kampın görüntülerini yayınladı. Haberde, gençlerin nasıl eğitildiği ve sınırı geçerek IŞİD saflarına katıldığı
görüntülü olarak aktarıldı. Almanya’dan da 400 kişinin IŞİD’e katılmak üzere bölgeye gittiği belirtilen haberde
organizasyonun MİT tarafından yapıldığı görüşlerine yer verildi.

IŞİD’e katılan ailelerin avukatlığını yapan Mehmet Erdem’in görüşlerine de haberde yer verildi. Avukat Erdem
Avrupa’da camilerin IŞİD için kaynak yuvaları olduğunu belirterek “Camiler terör yuvası olmaktan çıkmalı. MİT
bu işin içinde. Her şey planlı ve organizasyonlu yapılıyor. Gençler Gaziantep’teki terör kampından Suriye ve
Kuzey Irak’a götürülüyor. Sınırlarda hiç kontrol yapılmıyor” diye konuştu. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD)
Hamburg Milletvekili Ali Rıza Şimşek ise ARD’ye verdiği demecinde, “Suriye’den Türkiye’ye bazı aşırı islamcı
terör gruplarının burada hastanelerde tedavi gördükleri ve Türkiye tarafından lojistik destek verildiği iddia edil-
mektedir. Eğer iddialar doğru ise Türkiye bu konuda desteğini derhal çekmelidir. Güvenlik güçleri bu konuda
daha hassas olmalı’ şeklinde konuştu.

http://www.taraf.com.tr/haber-turkiye-isid-petrolunu-isliyor-162731/
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