
R. TAYYİP ERDOĞAN

TÜRKİYE
B Ü L T E N İA K  P A R T İ  Y A Y I N  O R G A N I OCAK 2018 / SAYI: 116 / YIL: 15



SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ömer ARVAS



EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

EDİTÖRDEN

MAHİR ÜNAL
Parti Sözcüsü

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı

Bölgenin Huzur ve 
İstikrarı, Ancak, 

Kudüs’ün, Çok Dinli, 
Çok Dilli, Çok Kültürlü 
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Korunduğu, Kudüs 
Barışa Kavuştuğu 

Zaman Sağlanabilir

“

“
Kadim Kudüs. Üç semavi dini bünyesinde barındıran Kudüs, bu özelli-
ğiyle insanlığın ortak kutsal mirasıdır. Miraç mucizesinin gerçekleştiği 
bu topraklar, Müslümanlar için de ayrı bir öneme sahiptir. Orta Doğu’da-
ki tüm sorunların kalbinde yer alan ve tarih boyunca savaşlar görmüş, 
defalarca yıkılıp tekrar yapılmış olan Kudüs, bugün bir kez daha tehlike altında. 
 
Tam 401 yıl 3 ay 6 gün semalarında Osmanlı sancağının dalgalandığı, İslam’ın 
ilk kıblesi, Peygamberler şehri Kudüs, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Donald Trump tarafından İsrail’in başkenti olarak tanındı. Yaratacağı kaos, 
sebep olacağı derin sorunlar düşünülmeden, duyarsızca ve yanlı olarak atıl-
mış bu tek taraflı adımı Türkiye olarak bizim kabul etmemiz mümkün değil-
di. Bizim için yok hükmünde olan bu karara, Genel Başkanımız, Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan “Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir” 
diyerek karşı çıktı. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı sesini yükseltti.  
 
Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, ilk olarak dönem başkanı olduğu İslam İş-
birliği Teşkilatı’nı olağanüstü toplantıya çağırdı. Bir haftadan kısa süre de 
toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı, toplantının sonuç bildirgesinde Doğu Ku-
düs Filistin’in başkenti olarak tanındı. ABD’nin Kudüs’ü, işgalci güç İsrail'in 
sözde başkenti olarak tanıyan tek taraflı kararı en güçlü şekilde reddedildi 
ve kınandı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yer alan 5’i daimi 15 ül-
kenin ABD dışındaki 14’ü de bu hukuksuzluğun karşısında durdu. ABD’nin 
veto hakkını kullanması üzerine bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dev-
reye girdi. Genel Kurul’da 128 ülke “Dünya 5’ten Büyüktür” dedi ve ABD’nin 
Doğu Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan kararını hükümsüz saydı.  
 
Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler gerekse uluslararası antlaşmalarla ga-
ranti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan itinayla kaçı-
nılması gerekirken, alınan bu kararın, Ortadoğu’da kan ve gözyaşını artır-
maktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. 
Bölgenin barış, huzur ve istikrara kavuşmasının yegâne yolu, iki devletli çözüm 
planı kapsamında, 1967 sınırları dâhilinde bağımsız bir Filistin Devleti’nin, baş-
kenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıdır. Müslümanların, Hristiyan-
ların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, 
bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sa-
hiptir. Bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kül-
türlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir.  
 
Türkiye, bu bilinçle, uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle Filis-
tin mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir. Güçlü olanın değil, haklı olanın ya-
nında duracaktır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmaktır. Kudüs’ün namusunu 
korumak, tarihin bize yüklediği ulvi bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, 
böyle bir oldubitti ile işgal edilmesi karşısında dimdik duracağız. Kudüs’ün tarihi, 
siyasi ve hukuki statüsünü yok saymak suretiyle alınan kararları tanımıyoruz ve 
bundan sonra da tanımayacağız.
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“FARKLI İSİMLER ALTINDA ORTAYA 
ÇIKAN TERÖR TEHDİTLERİNE KARŞI 
DİKKATLİ OLMALIYIZ"

RAVZA KAVAKÇI KAN RECEP AKDAĞ VOLKAN BOZKIR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım

Röportaj RöportajRöportaj

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan ve Başbakanımız Binali Yıldı-
rım, vefat eden Partimiz Kurucu Üyesi, 
İTO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türki-
ye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan 
Yardımcısı İbrahim Çağlar için düzen-
lenen cenaze namazına katıldı.

Başbakanımız Binali Yıldırım, Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde 
düzenlenen İstihdam Şurası'nda ülke 
için ürettikleri her katma değerden do-
layı iş adamlarını tebrik etti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Sudan'da mevkidaşı Ömer 
El-Beşir ile baş başa ve heyetler arası 
görüşmesinin ardından Cumhurbaşkan-
lığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Türk Milleti her zaman mazlumun ve 
mağdurun yanında durmuştur.

Birleşmiş Milletler’de alınacak önemli 
kararlar 5 ülkenin iki dudağı arasına bı-
rakılmamalıdır.

Dünyada çok az ülke bir hafta içinde 
böylesine başarılı, organizasyon bakı-
mından mükemmel bir zirveyi gerçek-
leştirebilirdi.
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‘ZULÜMLE ABAD OLANIN 
AHİRİ BERBAD OLUR’

'KUDÜS 
BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

“KUDÜS, SANA AZİZ TÜRK MİLLETİNDEN 
SELAM GÖNDERİYORUZ”

ANADOLU DÜNYA DOLU AK PARTI İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI 
DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ PROGRAMI

2018’DE DE İSTİHDAM DOSTU 
BÜYÜMEYE DEVAM

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan, ATO Cong-
resium'da AK Parti İnsan Hakları Baş-
kanlığınca düzenlenen "Dünya İnsan 
Hakları Günü" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı  Olağa-
nüstü Zirvesi'nin ardından Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel 
Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Useymin 
ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"Kudüs, Miraca açılan kapının eşiğidir. 
Kudüs, yeryüzünün ikinci mescididir. 
Kudüs, insanlığın mabedi, tevhidin 
simgesi, tarihimizin ayrılmaz parçası-
dır. 

AK Parti Genel Merkez Sosyal Poli-
tikalar Başkanlığı tarafından Dünya 
Göçmenler Günü kapsamında "Anado-
lu Dünya Dolu" programı düzenlendi. 
Program Türkiye’de bir ilke sahne oldu. 

İnsan Hakları Başkanlığı, Sn. Dr. Ravza 
Kavakcı Kan koordinesinde 11 Aralık 
2017, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı-
mız, Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle “Dünya 
İnsan Hakları Günü” etkinliği gerçek-
leştirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz, "Gelecek yıl bir taraf-
tan büyüme, bir taraftan istihdam konu-
larında yine güçlü bir duruş sergileme-
ye devam edeceğiz."
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AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN YENİ CAZİBE MERKEZİ TÜRKİYE
Türkiye, "Afrika Yılı" olarak ilan edilen 2005'ten 
sonra Afrikalı üniversite öğrencilerinin gözünde 
cazibe merkezine dönüştü.   UNESCO, OECD, 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Milli Eğitim Ba-
kanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi Akdeniz Havzası 
ve Afrika Medeniyetleri Uygulama ve Araştır-
ma Merkez Müdürlüğü (GAKAF) verilerinden 
derlenen bilgilere göre, Türkiye'de lisans ve li-
sansüstü eğitim gören yaklaşık 100 bin yabancı 
uyruklu öğrencinin 14 bin 270'ini Afrika kökenli 
öğrenciler oluşturdu.  Türkiye'de ayrıca 150 Afri-
kalı akademisyen de çeşitli üniversitelerde görev 
yapıyor.

FAHREDDİN PAŞA'NIN KAHRAMANLIĞI TARİHİ BELGELERDE

MEVLANA'NIN 744. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı 
Abdullah bin Zayed'in, Twitter'da bir kullanıcının 
hakaret ve iftira içeren mesajını paylaşmasıyla 
gündeme gelen Medine müdafisi Fahreddin Pa-
şa'nın gösterdiği şanlı direniş sırasında halkının 
her türlü ihtiyacını düşündüğü, Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Osmanlı 
arşivlerindeki tarihi belgelerle ortaya çıktı. Medi-
ne müdafisi Fahreddin  Paşa'nın kuşatma altın-
daki Medine'de halkı ve şehri koruyup gözeten, 
muhtaç olanlara para ve buğday yardımında bu-
lunan bir komutan olduğu Osmanlı arşivlerinde 
bulunan belgelere de yansıdı. 

Mevlana'nın 744. Vuslat Yıl Dönümü Uluslara-
rası Anma Törenleri, "Sevgi ve hoşgörü yürüyü-
şü" ile başladı. Törenler kapsamında ilk olarak, 
Konya Alaaddin Tepesi yakınlarındaki Mevlana 
ile Şems-i Tebrizi'nin kabrinden, Mevlana Tür-
besi’ne mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı. 
Yürüyüşe semazenler de katıldı.
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KÜLTÜR HARCAMALARI ARTTI

TURİSTLER EN ÇOK ANTALYA VE İSTANBUL'U TERCİH ETTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına 
ilişkin kültür ekonomisi verilerini açıkladı. Buna 
göre, kültür harcamaları 2016'da bir önceki yıla 
göre yüzde 12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 
820 bin liraya yükseldi. Toplam kültür harca-
maları içinde genel devlet harcamalarının payı 
yüzde 60,9, özel harcamaların payı ise yüzde 
39,1 olarak gerçekleşti.  Genel devlet harcama-
ları içinde kültürel alanlara göre harcamalara 
bakıldığında mimarlık yüzde 28,6, kitap ve yazı-
lı basın yüzde 10,8, gösteri sanatları yüzde 9,8, 
görsel/işitsel ve multimedya yüzde 9,5, kültürel 
miras yüzde 9,4, doğal miras yüzde 8 paya sahip 
oldu.

Türkiye'ye ocak-ekim döneminde gelen 29 milyo-
nu aşkın yabancı ziyaretçinin yüzde 63'ünün ter-
cihi Antalya ve İstanbul oldu. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı geçici verilerinden yapılan derlemeye 
göre, 2017'nin 10 ayında (ocak-ekim) Türkiye'yi, 
Rusya'dan Çin'e, Almanya'dan İrlanda'ya, Güney 
Kore'den Japonya'ya 100'ün üzerinde ülkeden 
29 milyon 53 bin 450 yabancı turist ziyaret etti. 
Ülkeye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 28,01 arttı.

TÜRKİYE VE TÜRK ESERLERİNİN UNESCO'DA ALTIN YILI

MEVLANA'NIN 744. VUSLAT YIL DÖNÜMÜ

Türkiye, bu yılki UNESCO 39. Genel Konferan-
sı'nda, örgütün 2017-2021 dönemi Yürütme Ku-
ruluna seçildi. 12. yüzyılda kaleme alınan Ata-
betül  Hakayık'ın basılışının 100'üncü, Kutadgu 
Bilig'in de yazılışının 950'nci yıl dönümü, 2018-
2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümle-
ri Programı'na alındı. Aydın'daki Afrodisyas Ar-
keolojik Alanı Dünya Miras Listesi'ne girerken, 
İstanbul, Hatay ve Kütahya  UNESCO  Yaratıcı 
Şehirler Ağı'na eklendi. Doğu Karadeniz'de halk 
arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık 
dili" ve "Hıdırellez", Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Listesi'ne kaydedildi.
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HAZAR'IN HUKUKİ STATÜSÜNÜN TASLAĞI ÜZERİNDE MUTABAKAT

DÜNYADA 1 MİLYARDAN FAZLA ENGELLİ KİŞİ BULUNUYOR

AVUSTURYA’DAKİ MÜSLÜMANLARI ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre, dünya 
nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ine karşılık gelen 1 
milyardan fazla kişide engellilik durumu bulunu-
yor. 190 milyon yetişkin vücut fonksiyonlarında 
ciddi sıkıntılar yaşıyor. Dünyada 93 milyon ço-
cuk engelli bulunduğu tahmin ediliyor. Raporda 
bir ülkede engelliliğin izlediği seyrin, kronik sağ-
lık durumlarının, çevresel faktörlerin  ve trafik 
kazaları, doğal afetler, savaş ve madde kullanımı 
gibi diğer faktörlerin sergilediği eğilimlerden et-
kilendiği belirtildi. 

Avusturya’da yaşayan Müslümanlar, aşırı sağcı 
hükümetin programında yer alan, ancak tanımı 
açık bir şekilde yapılmamış "siyasal İslam" iba-
resinin, dini özgürlüklerin ve yaşam alanlarının 
daraltılmasına neden olacak uygulamalar için 
bir kılıf olarak kullanılmasından endişe duyuyor. 
Avusturya'da 18 Aralık'ta göreve başlayan mer-
kez sağ  Avusturya  Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı 
sağcı Özgürlük Partisinin (FPÖ) kurduğu koalis-
yon hükümeti, ana gövdesini yabancı, sığınmacı 
ve İslam karşıtlığının oluşturduğu programı ve 
bakanlar kuruluyla dikkat çekiyor.

Hazar Denizi'ne kıyısı bulunan ülkeler, iş birliği 
ilkeleriyle yasal sorumluluklarını içeren ve 5 
devlet için eşit şartlar getiren anlaşma taslağı 
üzerinde uzlaştı. Taslağa göre, sahilden 15 deniz 
mili mesafeye kadar olan bölgeler her ülkenin 
kendi arazisi kabul edilecek. Bu mesafeye 10 de-
niz mili eklenerek toplam 25 mil, her ülkenin 
balıkçılık alanı olarak belirlenecek.
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ICTY KAPANIYOR: ESKİ YUGOSLAVYA'DA İŞLENEN SUÇLAR CEZASIZ KALMADI

İSVEÇ'TE STOCKHOLM CAMİSİ'NE IRKÇI SALDIRI

NİJERYA'DA BİR ASIRI AŞKIN SÜREDE YAKLAŞIK 70 DİL YOK OLDU

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza 
Mahkemesi, 24 yıllık faaliyetlerini "Prlic ve di-
ğerleri" davası ile fiilen sonlandırdı. Yıl sonunda 
resmi olarak da kapılarını kapatacak mahkeme 
bugüne kadar 6'sı müebbet 90 kişiyi cezalandır-
dı. Kararları birçok kez "siyasi" olarak değerlen-
dirilse de ICTY'nin verdiği "soykırım", "insanlığa 
karşı suçlar" ve "savaş suçları" cezaları, herke-
sin yargılanıp cezalandırılabileceğini gösterdi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir camiye ırkçı 
saldırı düzenlendi. Stockholm Camisi İmamı 
Halit Khaled Albed, yaptığı açıklamada, cami-
nin giriş kapısına kimliği belirsiz kişilerin Hris-
tiyanlığın sembolü demirden bir haç iliştirdiğini 
söyledi. Albed, ''Stockholm'ün Södermalm sem-
tinde, başkentin en eski ve en büyük camilerin-
den biri olan Stockholm Camisi, bugün ırkçı bir 
saldırıya uğradı. Sabah caminin kapısına kimliği 
belirsiz kişiler Hristiyanların sembolü olan de-
mirden haç iliştirmiş. Bizim burada olmamızı is-
temiyorlar. Camiyi kapatıp gitmemizi istiyorlar." 
Önceden de birçok kez caminin kapısına gamalı 
haç figürleri çizildiğini dile getiren Albed, yılda 
en az iki kere ırkçı saldırıya uğradıklarını kay-
detti.

Farklı etnik ve dini gruplara ev sahipliği yapan 
Nijerya'da 1900'lerin başında yaklaşık 520 dil 
konuşulurken, günümüzde bu sayı yaklaşık 
450'ye geriledi. Afrika'da dil üzerine araştırma 
yapan akademisyenlere göre, yerel dillerin yok 
olmasının ana nedenleri arasında sömürge geç-
mişi, ticaretin belli diller etrafında yapılması ve 
yerel dilleri konuşan nüfusun azalması yer alıyor.
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ACI KAYBIMIZ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip  Erdo-
ğan  ve Başbakanımız Binali Yıldırım, ge-
çirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Par-
timiz Kurucu Üyesi, İTO Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim 
Çağlar için Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Tatbikat Camisi'nde düzenlenen 
cenaze namazına katıldı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren İstan-
bul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı İbrahim 
Çağlar, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı-
nın ardından  Sahrayıcedid Aile Kabrista-
nı'na defnedildi.

İş, siyaset, sanat, spor ve sivil toplum dün-
yasından çok sayıda ismin hazır bulun-
duğu  cenaze namazının ardından, se-

venlerinin omuzlarında tekbirlerle son 
yolculuğuna uğurlanan Çağlar, Sahrayıce-
did Aile Kabristanı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl 
Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın 
kıldırdığı cenaze namazının ardından 
yaptığı konuşmada, sözlerine, "Öncelikle 
değerli kardeşim İbrahim Çağlar'a tekrar 
Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim tak-
siratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle 
cemaliyle müşerref kılsın" diyerek başladı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Benim sade-
ce bir kaç cümlem olacak, biz siyasette 
özellikle son dönem bu yola İbrahim 
kardeşimizle beraber çıktık. Biz siyaset-
te bu yolda yürürken kendileri de sivil 
toplum kuruluşları olarak, Türkiye'nin 
en önemli bir kuruluşu İstanbul Ticaret 
Odası'na başkan oldu. Fakat irtibatları-
mız, ilişkilerimiz kesilmedi" ifadelerini 

kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağlar'ın inanç-
lı, imanlı biri olduğunu dile getirerek, şun-
ları kaydetti: 

"Rabbim inanıyorum ki attığı bu adım-
larda inşallah  taksiratını hasenata teb-
dil edecektir. Tüm ailesine başsağlığı 
diliyorum. Camiamıza, iş dünyasına 
başsağlığı diliyorum. Rabbim yar ve yar-
dımcımız olsun ama biz şunu biliyoruz; 
biz kaza ve kadere iman etmiş insan-
larız. Ne zaman, nerede, nasıl geleceği 
belli olmayan bir sürecin içerisindeyiz. 
Aslolan mümin olarak, Müslüman ola-
rak her an ölümle beraber yaşadığımızı 
bilmek, ölümü öldürmek. Aslolan bu. 
Ben tekrar tüm dostlarımıza, sevenleri-
mize başsağlığı diliyorum. Allah yar ve 
yardımcımız olsun inşallah."
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İBRAHİM ÇAĞLAR

1960 yılında İstanbul, Erenköy’de doğan 
İbrahim Çağlar, baba tarafından aslen 
Konya-Kadınhanlı’dır.

Kökleri müteşebbis bir aileye dayanan 
Çağlar’ın anne tarafından dedesi Hasan 
Şevki Efendi Cumhuriyet öncesi II. Abdül-
hamid Han döneminde Hazine-i Huma-
yun'da görev yapmıştır. (Çağların tesbih 
merakı ve koleksiyonu kendisine dedesin-
den yadigar kalmıştır) Cumhuriyet sonrası 
ise genç Türkiye’nin ilk milli kolonya fabri-
kasını kurmuştur.

Ticaretle yoğrulan bir ailede yetişen İb-
rahim Çağlar 7 yaşından itibaren yazları 
kendi isteğiyle eniştesinin yanında çalış-
maya başladı. İlkokuldan sonra Güneş Ko-
lejinde eğitim gören Çağlar, lisede gönlün-
de yatan aslanın peşinden giderek Ticaret 
Lisesi’ne kayıt oldu. 1977 yılında liseden 
mezun olan Çağlar ilk şirketi olan Nurtop 
A.Ş.’yi müteakiben kurmuş ve iş hayatına 

atılmıştır.

18 yaşında başladığı ticaret hayatını bu-
gün tekstil, enerji, inşaat ve telekomüni-
kasyon sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı 
yatırımlarıyla devam ettiren Çağlar, aynı 
zamanda sosyal hayatta, çeşitli vakıflarda 
aldığı görevlerle de ön plana çıkmıştır.

Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yö-
netim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli 
Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heye-
ti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik 
ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet 
ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde 
bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD 
Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yıl-
ları arasında TOBB Yönetim Kurulu Say-
man üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yöne-
tim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 
yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üye-

liği ve 2003-2006 seneleri arasında da İT-
HİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası’nda 1999 yılında 
Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 
2004-2009 yılları arasında İTO Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 
2009-2013 yılları arasında ise İTO Meclis 
Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkan yardımcılığı görevine Ağustos 
2013 tarihinde seçilen Çağlar, 29 Mayıs 
2013 tarihinden itibaren İstanbul Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 
yürütmüştür.

Çağlar, aynı zamanda 2012 yılından itiba-
ren Enerji Verimliliği Derneği Genel Baş-
kanıdır.

İbrahim Çağlar evli ve 2 çocuk babasıdır.
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"YÜZDE 11,1 BÜYÜME RAKAMI 
DÜNYADA BİR REKOR”

Başbakanımız Binali Yıldırım,  Beştepe 
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde dü-
zenlenen İstihdam Şurası'nda yaptığı ko-
nuşmaya, ülkenin aydınlık yarınları için 
çalışan, ekmeğini, aşını büyütmek için 
uğraşan iş camiasının mensuplarıyla bir 
arada olduklarını ifade edip ülke için üret-
tikleri her katma değerden dolayı iş adam-
larını tebrik etti.

Başbakan Yıldırım, bu yılın başında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hü-
kümetin çağrısı üzerine, iş aleminin de 
etkin katılımıyla düzenlenen Ekonomi 
Şurası'nda  istihdam seferberliği başlat-
tıklarını, bu çerçevede Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliğinin (TOBB) üyelerini en az 
1 ilave istihdam sağlamaya davet ettiğini 
anımsattı.

"Önemli Teşvik Kararları 
Aldık"

Bugün de buna benzer bir çağrının Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla gerçek-
leşeceğini belirten Başbakan Yıldırım, şöy-
le devam etti:

"Bu sefer artık 1 olmaz, daha fazla ola-
cak. Onun kararını burada Cumhurbaş-
kanımız verecek. Türkiye genç ve dina-
mik nüfusa sahip. Genç nüfusumuza 
yeni iş ve aş imkanları hazırlamamız 
lazım. Son 1 yıl içinde bu istihdam se-
ferberliği başlatıldığı andan itibaren 1,5 
milyon vatandaşımıza yeni iş, aş bul-
duk, imkan sağladık. Hükümet olarak 
bu seferberlikte sizin yükünüzü hafif-
letmek için önemli teşvik kararları al-
dık. Teşvik ve tedbirleri hayata geçirdik. 
Sonuçta muhteşem bir toplumsal daya-
nışma ortaya çıktı.  Asgari ücret deste-
ğinden vergi istisnasına, borçların erte-
lenmesinden iş kurma ve ilave istihdam 
desteklerine kadar  reform niteliğinde 
birçok kararı hemen o toplantı sonrası 
hayata geçirdik."
 
Başbakan Yıldırım, TOBB'un "Bu iş olur" 
sloganıyla sahaya indiğini, bütün oda ve 
borsa başkanlarının elini taşın altına koy-
duğunu, esnafla, çalışanla bir araya gel-
diklerini, aynı şekilde 81 ilde Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı ve ekibinin  bu 
çalışmaları titiz bir şekilde sürdürdüğünü 
bildirdi.  1 yıl  geçmeden 1,5 milyon yeni 
istihdam oluşturulduğunu belirten  Baş-

bakan Yıldırım, "1,5 milyon istihdam 
demek 1,5 milyon ailenin  mutluluğu 
demektir. İşte bu güzel ve anlamlı tören-
de, istihdamda artış sağlayan illerimizi, 
firmalarımızı ödüllendiriyoruz. Bura-
dan genç, kadın ve engelli istihdamında 
duyarlılık gösteren firmalara ülkemiz 
ve milletimiz adına şükranlarımızı su-
nuyorum. TOBB'un şeref listesine giren 
iş adamlarını tebrik ediyorum. Cum-
hurbaşkanımız 'hadi' dediğinde sağına 
soluna bakmadan tam bir güvenle bu 
dayanışmayı sergilediğiniz için Allah 
hepinizden razı olsun" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, ülkenin  çok zor dö-
nemlerden geçerek bugünlere ulaştığını, 
bunu en iyi iş camiasının bildiğini dile ge-
tirdi.

 "2017 Yılımız Kazanımlarla 
Dolu Bir Yıl Oldu"

Başbakan Yıldırım, önceki dönemlerde ya-
tırım, üretim, istihdam ve ihracatın önün-
de büyük engellerin olduğuna işaret ede-
rek, şöyle devam etti:
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"O günlerden bugünlere geldik. Elde 
ettiğimiz bu başarının, bugünlerin kıy-
metini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu kaza-
nımlarımızı artırarak devam ettirmek 
için  15 yıl boyunca Türkiye'nin imkan-
larını, kabiliyetlerini yine Türkiye'nin, 
milletin geleceği için sarf ettik, hasret-
tik.  2017 yılımız kazanımlarla dolu bir 
yıl oldu. Kötü ve karamsar senaryoların 
hepsi, yazanların, çizenlerin elinde kal-

dı. Karamsarlık değil, umut ve gelecek 
kazandı.

16 Nisan halk oylaması ile Türkiye yeni 
bir yönetim sistemine geçiş yaptı. Bir 
ülke düşünün ki milli geliri 80 yılda 236 
milyar dolara ancak ulaşmış ama bu-
nun üzerine geçen 15 yılda  3 kat artış 
sağlayarak 863 milyar dolara çıkmış. 
İşte iktidarlarımızın farkı bu. İstikrar 
ve  güven. Güçlü siyasi iradenin olduğu 
Türkiye bunu başardı. İhracatımız 36 
milyar dolardan 4 kat artışla 155 milyar 
doların üzerine çıktı. Bu sene ihracatta 
bütün dönemlerin üzerinde bir rakama 
ulaşırsak şaşırmayın. Kişi başı milli 
gelir 11 bin dolar seviyelerine çıktı. Bu 
da 3,5 kat artış demektir. Bunları 15 yıl 
gibi bir sürede başarabilen bir ülke var 
mı? Elbette yok. Çünkü 2018'den beri 
dünyada kavurucu bir küresel kriz var. 
Bütün bunlara rağmen bu başarıları her 
şey süt liman olarak sağlamadık. Bu ba-
şarılara ağır ekonomik ve insani krizleri 
yaşarken ulaştık. Ülkeler israf bayrağını 
çekerken Türkiye büyümeye, gelişmeye 
dünyanın parlayan yıldızı olmaya devam 
etti."

Başbakan Yıldırım, bölgede, var olan kaos 
ve iç savaşla, ülkede ise darbe girişimi, 
çeteler ve terörle mücadeleye rağmen bu 
başarıları ortaya koyduklarını aktardı.

"Mesele Samimiyetle 
Ülkeye Ve Geleceğe Sahip 

Çıkmak"

Hafta başında üçüncü çeyrek büyüme ra-
kamlarının açıklandığını anımsatan  Baş-
bakan Yıldırım, şu görüşlere yer verdi:

"Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme raka-
mı yüzde 11,1. Dünyada bir rekor. Çin'i 
de Hindistan'ı da geride bırakarak, Tür-
kiye listenin başına yerleşti. Türkiye'ye 
yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta 
da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık 
ayında 155,5 milyar dolarlık ihracatı 
yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da  bütün 
dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefli-
yoruz.  Bu başarıda Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderlik iradesi, hükümetimi-
zin ekonomi politikalarının, güven ve 
istikrar ortamının olduğu kadar sizlerin 
de çok büyük katkısı var.

15 yıldır hiçbir zaman küçük hesaplar 
yapmadık, kısa vadeli düşünmedik. Tür-
kiye'ye bir bütün olarak baktık, emeği 
ve alın terini sosyal adaletle, bölgesel 
adaletle, gelir dağılımı adaletiyle birlik-
te ele aldık. Bizim gündemimizde yeni 
kavga alanları meydana getirmek de-
ğil, ülkemize zaman kaybettiren, enerji 
kaybettiren hususları süratlice çözmek 

var. Bizler üretimin, yatırımın önünü aç-
mak, sizler de adeta daha fazla üretmek 
için çaba gösteriyorsunuz. Bütün mese-
le samimiyetle ülkeye ve geleceğe sahip 
çıkmak. Bütün meselemiz ne istediğini 
bilerek hedefe emin adımlarla gitmek-
tir. Hedefimiz karamsarlığın kökünü ka-
zımak, Türkiye'nin enerjisini Türkiye'ye 
kazandırmaktır."

"İstihdamı Artırmak 
Yetmiyor" 

Başbakan Yıldırım, 2017'de olduğu gibi 
2018'e girerken de felaket senaryolarının 
ve benzer oyunların  tekrar edilmeye çalı-
şıldığına dikkati çekti.

Türkiye'nin yarınlarının bugünden daha 
güzel olacağını belirten  Başbakan Yıldı-
rım, şunları kaydetti: 

"Türkiye sürekli büyüyen bir ülke. 10 yıl 
önce istihdama katılım yüzde 45'ti. Bu-
gün bu oran yüzde 54'e yükselmiştir. Bir 
yandan istihdama katılım bir yandan 
istihdamda artış Türkiye'nin ne kadar 
dinamik ve üretken bir ülke olduğunu 
açıkça ortaya koyuyor. Sadece istihdamı 
beklenen düzeyde artırmak yetmiyor. 
İstihdama katılımın arttığını da dikka-
te alarak bir yerine iki, iki yerine üç, 
üç yerine dört ilave istihdam için her 
türlü seferberliği yapmamız gerekiyor. 
Gün bugündür, hükümetiniz arkanızda, 
Cumhurbaşkanımız arkanızda, artık 
söz sizin, iş sizin."
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Su-
dan'da mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa 
ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cum-
hurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı 
düzenledi.

El-Beşir'e ve tüm Sudan halkına gösterdikleri 
ilgiden dolayı şahsı ve milleti adına kalbi şük-
ranlarını ifade eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
bu ziyaretin "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Türki-
ye'den Sudan'a yapılmış ilk ziyaret olduğunu 
söyledi.

Bu ziyaretle, Sudan'la ilişkileri çok daha güçlü 
bir zemine taşımanın gayreti içerisinde olacak-
larını belirten  Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Bu 
anlayışla bugün bir adım attık, o da Türkiye-Su-
dan arasında iki ülkenin, iki milletin bir stratejik 
konsey anlaşmasını imzalamış olması. Büyük 
önem arz ediyor. 12 anlaşma, mutabakat zaptı 
bunun ilk adımı olmuştur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ilgili bakanların 
kendi aralarında çalışmalarını yapacaklarını, 
her yıl bir ülkede gerçekleşen çalışmaları de-
ğerlendireceklerini bildirdi.

Sudan'ın, kendi dünyalarında çok farklı bir ko-
numunun bulunduğunu vurgulayan  Cumhur-
başkanı Erdoğan, ülkenin, özellikle Afrika ile 
ilişkilerde müstesna bir yere sahip olduğunu 
dile getirdi.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2005'te başbakanlı-
ğı döneminde Türkiye'nin, Afrika'yı adeta "bir 
stratejik kıta olarak" ele aldığını hatırlatarak, 
"O zaman 12 büyükelçiliğimizin olduğu Afri-
ka'da, şu anda 39 büyükelçiliğimiz var. Bölge-

de istikrarın tesisine en fazla katkı sağlaya-
bileceğine inandığımız bir dönemde Sudan, 
maalesef çok büyük haksızlıklara uğradı. Su-
danlı kardeşlerimiz, ticari ve ekonomik am-
bargolarla adeta tecrit edildi, hayattan tecrit 
edildi. Ama sabırla bu süreci atlatmanın gay-
reti içerisinde oldular. Biz bu tür tecrit politi-
kalarına karşı olduğumuzu her zaman söyle-
dik ve Sudan'ın sürekli yanında olduk" dedi.

"Sevakin Adası'nı Bu Halde 
Görmek Bizleri Üzdü"

Dostlar Meclisi'nde gerçekleşen törenle  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'a, Hartum Üniversitesi ta-
rafından hukuk alanında fahri doktora takdim 
edildi. Burada konuşan  Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Sudan ziyaretinin anlamına ve önemine ya-
raşır bir şekilde gerçekten dolu dolu geçtiğine 
dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Resmi temasların yanı sıra iş forumundan, 
Port Sudan ziyaretine kadar Sudan toplu-
munun her kesimiyle bir araya gelme imkanı 
buluyoruz.  Bugün Sayın  Cumhurbaşkanına 
özellikle rica ettim. Port Sudan'a, oradan 
adaya geçtik. Orada TİKA'nın yaptığı malum 
Hanefi ve Şafii Camilerinin restorasyonu var.

'Bu adayı bize tahsis etseniz de bu adayı ta-
mamıyla şöyle bir restore etsek ve bu adayı 
tekrar tarihi şanına layık bir hale getirsek.' 
dedim. Çünkü Sevakin Adası'nı bu halde 
görmek bizleri üzdü. Yer ile yeksan etmişler. 
Kim? Batı. Batı'nın karekterinde bu var. Ora-
ları yer ile yeksan etmek suretiyle... Hamd 
olsun, şimdi yeniden restore etmek, ayağa 

kalkmak, kaldırmak bizlere nasip olduğu 
için ayrı bir memnuniyet içerisindeyim."

Sudan  Cumhurbaşkanı  Ömer El-Beşir'e bun-
dan dolayı ayrıca bir ricada bulunduğunu yine-
leyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir tah-
sis yapar da hemen biz burada işe başlarsak, 
bu adayı yeniden aynı resimlerdeki gibi ihya 
ederiz, inşa ederiz ve Sudan artık bununla if-
tihar eder" diye konuştu.

“Türkiye Olarak Çad'ı Yalnız 
Bırakmayacağız”

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Afrika turunun ikinci durağında, Çad Cumhur-
başkanı İdris Debi ile Cumhurbaşkanlığı Sara-
yı'nda, baş başa ve heyetler arası görüşme son-
rasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çad'a ayak bastıkları andan itibaren şahsına 
ve tüm heyetine gösterdiği misafirperverlikleri 
dolayısıyla mevkidaşı Debi'ye teşekkürlerini 
ileten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad'ı ziyaret 
eden ilk Türkiye Cumhuriyeti  Cumhurbaşka-
nı olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı ve cum-
hurbaşkanlığı dönemi dahil böylece Çad ile 24 
Afrika ülkesini ziyaret ettiğini kaydetti.

Çad'ın önem verdikleri bir ülke olduğunu be-
lirten  Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, ken-
dimizi Afrika'nın olduğu kadar bunun 
yanında Çad'ın da bir kaderdaşı olarak gö-
rüyoruz. Karşılıklı saygı ve eşitliğe dayalı ka-
zan kazan esasına yönelik bu temelde uzun 
vadeli bir iş birliği geliştirmek istiyoruz" diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad ile ilişkilerin 
16. yüzyıla dayandığını, Osmanlı Devleti ile bu 
bölgede var olan sultanlıklar arasında elçiler 
teatisinin bulunduğunu söyleyerek, "Biz buraya 
Çadlı kardeşlerimizle unutturulan bağlarımızı 
yeniden güçlendirmeye ve tekrar bu bağları kur-
maya geldik. İnanıyorum ki bu ziyaretimiz Çadlı 
kardeşlerimizle yüzyıllarca geriye giden bağla-
rımızı tekrar kuvvetlendirmeye vesile olacaktır" 
değerlendirmesinde bulundu.

"Türk Kültür Kompleksi İnşasına 
Başlayacak"

“FARKLI İSİMLER ALTINDA ORTAYA ÇIKAN
TERÖR TEHDİTLERİNE KARŞI
DİKKATLİ OLMALIYIZ"
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Heyetinde geniş iş adamı grubunun da bulun-
duğuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad 
ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 41-42 
milyon dolar civarında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 95 milyon nüfusu 
olan Türkiye ve Çad'ın aslında bu rakamı asla 
kabul etmemesi gerektiğini belirterek, şöyle de-
vam etti:

"Bunu  süratle artırmamız gerekiyor. Tİ-
KA'nın burada 2015'ten beri ofisi var. 50 ka-
dar projeyi burada hayata geçirmiş vaziyette. 

Yüzlerce Çadlı öğrenciye Türkiye'de burslar 
veriyor. Bugün attığımız imzalarla birlikte 
TİKA önümüzdeki dönemde Encemine'nin 
merkezi bir mevkisinde, 'Türk Kültür Komp-
leksi' inşasına da başlayacaktır. İnanıyorum 
ki 230 bin metrekarelik bu alanda inşa edi-
lecek bu proje, hakikaten Encemine'ye farklı 
bir hava da getirecektir."

“Kudüs'ün Tarihi Statüsüne ve 
Kutsiyetine Yönelik Hiçbir Adım 

Kabul Edilemez" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ziyareti kap-
samında son olarak Tunus’a gitti.  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ile Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci 
Kaid es-Sibsi,  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 
baş başa ve heyetlerarası görüşmeler sonrasın-
da ortak basın toplantısı düzenledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin nazik davetine 
icabetle Tunus'ta bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tu-
nus'un tüm alanlarda kaydettiği gelişmelerin 
önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 2013'te başbakan 
olarak gerçekleştirdiği bir önceki ziyaretinden 
bu yana Tunus'un geçiş sürecinde tarihi nitelik-
te birçok adım attığını vurguladı. 

Tunusluların, uzlaşı ve kapsayıcılığa dayalı 
siyasi süreçlerinin tüm bölge için bir ilham 
kaynağı olduğunu düşündüğünü belirten Cum-
hurbaşkanı  Erdoğan, "Bu başarı hikayesinin 
altında imzası olan tüm Tunuslu siyasileri 

kutluyorum, tebrik ediyorum. Tunus'un kal-
ben dostu olan Türkiye'nin, daima yanınızda 
olduğunu da özellikle ifade etmekte fayda gö-
rüyorum" diye konuştu.

"Bölge Sorunlarını Ele Alma 
Fırsatını Bulduk"

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, mevkidaşı Sibsi ile 
baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde ikili ve 
özellikle de bölge sorunlarını ele alma fırsatını 
bulduklarını aktardı.

Son dönemde gerek Türkiye'de gerek Tunus'ta-
ki yoğun gündem sebebiyle gerçekleştiremedik-
leri üst düzey ziyaretlere ivme kazandırmayı 
kararlaştırdıklarını dile getiren  Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu konuda aramızda Yüksek Düzeyli Stra-
tejik Konsey Anlaşması da olduğuna göre, 
bakanlarımızın çok daha sık bir araya gel-
meleri gerekiyor ki Yüksek Düzeyli Stratejik 
Konseyde başbakanlar da karşılıklı olarak 
bir araya gelme fırsatını bulsunlar." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik ilişkilerde 
ticaret, yatırım, enerji, turizm ve tarım alanla-
rında iş birliğini daha da geliştirmek istedik-
lerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde 
bulundu:

"Şu anda 1 milyar 125 milyon dolar olan tica-
ret hacmimizi çok daha yükseklere çıkarma-
mızda fayda var diye düşünüyorum.  Bugün, 
Tunus'un yaşamış olduğu ekonomik sıkıntı-
lar ve dış ticaret açığının nedenlerini aramız-
da görüşme fırsatı bulduk. Türkiye olarak ne-
ler yapabileceğimiz konusunda fikirlerimizi 
karşılıklı olarak paylaştık. Sayın Başbakan 
ile de bu konuları görüşeceğiz, bakanlarımız 
aynı şekilde muhataplarıyla bu konuları gö-
rüştüler ve görüşmeye de devam edecekler.  

Ülkelerimiz arasındaki ticaretin dengeli 
bir şekilde artırılması noktasında mutabık 
kaldık. Ekonomi bakanlarımız, ilgili yetkili-
lerimiz eşgüdüm halinde çalışmaya devam 
edecekler. Şunu  buradan açık ve net ifade 
etmek isterim; Tunus'un huzurunu, istikrarı-

nı, ekonomik büyümesini kendimizinkinden 
ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması, Tür-
kiye'nin kalkınması demektir. Bu amaçla uy-
gun koşullarla açtığımız 300 milyon dolarlık 
kredi Tunus tarafınca kullanılmış olup, 300 
milyon dolarlık kredi de kullanılmayı bek-
liyor.  Öte yandan TİKA'nın faaliyetleri de 
Tunus'un kalkınma çabalarına katma değer 
sağlamayı sürdürüyor."

Tunus'a ekonomik alandaki desteğin artarak 
süreceğine işaret eden  Cumhurbaşkanı  Er-
doğan, "Gerçekleştireceğimiz ekonomi ve 

yatırım forumu toplantısında da özel sektö-
rümüzü Tunus'a daha fazla yatırım yapmaya 
teşvik edeceğiz. Buraya 150 kadar iş adamıy-
la beraber geldik ve Tunuslu iş adamları ile iş 
adamlarımız bugün ekonomi bakanlarımızın 
katılımıyla bir toplantıyı da gerçekleştirecek-
ler" dedi.

"Bayrağımızdaki Birlik Gibi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un terörle mü-
cadelesine tam destek verdiklerini ve vermeye 
de devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin, polis eğitimi, terörle mücadele 
konusunda tecrübe aktarımı ve savunma sa-
nayi ürünleri alanında Tunus ile devam eden 
iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurgu-
layan  Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "15 Temmuz 
darbe girişimi karşısında sergilediğimiz 
dayanışma ve FETÖ ile mücadelemizde ver-
dikleri destek için Tunus makamlarına, baş-
ta  Cumhurbaşkanı  olmak üzere müteşekkir 
olduğumuzu bir kez daha vurgulamak iste-
rim. Bölgesel gelişmeler kapsamında başta 
Kudüs olmak üzere uluslararası gündemdeki 
birçok meselede aramızda benzer görüşler 
var. Bu benzer görüşler de bizim aynen bay-
rağımızdaki birlik gibi burada da birliğimizi 
ortaya çok açık ve net koyuyor. Demek ki 'tek 
bayrak’ da, böyle bir durum söz konusu. Te-
mennim odur ki bu, ruhlarımızın da dışa yan-
sıması olsun" ifadesini kullandı.
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YURT DIŞI ZİYARETLERİ 
KAPSAMINDA BİRDEN FAZLA 

ZİYARET ETTİĞİ ÜLKELER:

ABD (2), Suudi Arabistan (2), 
Katar (3), Kuveyt (3), Rusya (4)

Erdoğan, 65 yıl sonra 
Yunanistan'ı ziyaret eden ilk 

Cumhurbaşkanı oldu

22 devlet başkanıyla 
bir araya geldi

10 devlet 
başkanını ağırladı

42 programda 
katılımcılara hitap etti

55 ili, 67 kez 
ziyaret etti

Külliye’de 10 kez 
muhtarlarla bir araya geldi

CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN 
DÜNYANIN ETRAFINI 
4 KEZ DOLAŞTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 yılında yaptığı 
seyahatlerde 144 bin kilometre yol katederek 
dünyanın etrafını yaklaşık 4 kez dolaşmış oldu 35

2 6  Ü L K E Y E

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ
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Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresi-
um'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlı-
ğınca düzenlenen "Dünya İnsan Hakları 
Günü" etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İnsan 
Hakları Başkanlığınca, 10 Aralık Dünya 
İnsan Hakları Günü dolayısıyla düzenle-
nen etkinliğin, mazlum ve mağdurlar baş-
ta olmak üzere tüm insanlık için hayırlara 
vesile olmasını dileyerek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, insan hakları alanındaki çalışma-
ları sebebiyle, merhamet, sabır ve insani 
yardım alanlarında ödül verilecek kişileri 
de tebrik etti.

"Filistinli Kardeşlerimize 
Selamlarımızı İletiyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Aralık Dün-
ya İnsan Hakları Günü'nün, dünyanın pek 
çok yerinde ve özellikle Kudüs’te insan 
haklarının ayaklar altına alındığı dönemde 
anıldığına dikkati çekerek, "Yaşadıkları 
topraklarda tüm hakları ellerinden alı-
nan, her gün baskıyla, zulümle, tacizle 
kendilerine adeta dünyanın zindan edil-
diği Filistinli kardeşlerimize buradan 
selamlarımızı iletiyorum" dedi.

Katılımcıların "Kudüs bizimdir bizim ka-
lacak" sloganlarını dinleyen  Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Atalarımız ‘Zulümle abad 
olanın ahiri berbad olur’ diyor. Kudüs’te 
sergilenen vandallığın, zulmün, hoyrat-
lığın ilelebet devam etmesi mümkün 
değildir. O Kudüs ki her taşında, topra-
ğının her zerresinde ayrı bir hikayeyi 
barındırır. O Kudüs ki uğruna her şeyini 
feda etmeye hazır kimlere yar olmamış-
tır. Bugün kendilerini Kudüs’ün sahibi 
sananlar yarın arkasına saklanacak 
ağaç dahi bulamayacaklarını bilmelidir-
ler" ifadesini kullandı.

Kudüs’ü aldığında kadın, çocuk, ihtiyar 
demeden 70 bin Müslüman'ı katledenlerin 
vahşeti ile aynı şehri fethederken tek bir 
kişinin burnu kanamasın hassasiyetiyle 
hareket eden Selahattin Eyyubi’yi iyi ha-
tırladıklarını belirten  Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Tarih, kuşatma sırasında kutsal 
mekanlar tahrip olmasın diye Kudüs’ü 
savaşsız teslim eden Osmanlı’nın neza-
ketiyle, şehrin kadim sakinlerinin ev-
lerini başlarına yıkanların barbarlığını 
aynı şekilde kaydedecektir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan  konuşmasında 
Kudüs'e ilişkin bir şiirden şu, mısraları 
okudu:

"Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, Ey 

yerin göklere en yakın avlusu, Ey şehri-
lerin incisi, Acıdır cadde taşları, Acıdır 
müezzin sesleri, Ey Kudüs ey kentlerin 
en acılısı, Kim durdurur düşmanları 
sana karşı Ey dinlerin gerdanlığı, Kim 
siler kanları duvar taşlarından, Kim 
kurtarır İsa’yı İsa’yı öldürenlerden, İn-
sanı kim kurtarır, Ey Kudüs ey sevgilim, 
Dönüyor güvercinler gene, Tertemiz 
masmavi göklere."

Mavi göklere giden güvercinlerin hep ter-
temiz döneceğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Kudüs'ü Müslümanlara 
ve diğer dinlerin mensuplarına zindan 
edenler, ellerine bulaşan kanı asla te-
mizleyemeyeceklerdir" ifadesini kullan-
dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs 
kararı ile dökülen  kana ortak olduğunu 
belirterek, "Biz bu kararı asla tanımıyo-
ruz, tanımayacağız. Başkan Trump'ın bu 
açıklaması bizi bağlamaz. Kudüs'ü de 
İslam dünyasını da bağlamaz. Sen çalar-
sın, sen oynarsın. Olay bu" diye konuştu.

1967 sınırları içinde başkenti Doğu Ku-
düs olan egemen ve bağımsız bir Filistin 
devleti kurulana kadar bu mücadelenin 
bitmeyeceğini, bunun böyle bilinmesi 
gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bugün yaşanan sorunların teme-

‘ZULÜMLE ABAD OLANIN 
AHİRİ BERBAD OLUR’
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linde Amerika ve Avrupa'nın en başından 
beri İsrail'in önünü açan, haksız işgalini 
ve yerleşimlerini destekleyen politikaları 
olduğunu söyledi.

"Bu ülkeler BM kararlarına sahip çık-
mış olsaydı  bölgede on yıllardır süren 
acı, haksızlık, zulüm ve katliamların 
önüne geçilebilirdi" diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"1947 yılında Filistin'de neredeyse İsra-
il diye bir yer yok idi ama ondan sonra 
başladı ve Filistin lime lime bölünerek 
Birleşmiş Milletler'in 67 kararı da buna 
dahil öyle bir noktaya gelindi ki şu anda 
Filistin şöyle noktacıklar halinde ve ge-
nelini tamamıyla İsrail'e vermiş durum-
dalar. Bunu kim yaptı? Batı. Şimdi de 
1980 yılı 478 sayılı BM Güvenlik Kon-
seyi kararını o zamanlar Amerika çe-
kimser bir havada, İsrail, bunun dışında 
bir ülke tanımadığı halde bunlar işte o 
günden bugüne 'Biz yaptık oldu' man-
tığıyla buraya geldiler. ABD'nin Kudüs 
kararına karşı ortaya konan tepkilerin 
Batı ülkelerinin bu tutarsız İsrail politi-
kasında bir kırılma noktası teşkil etme-
sini temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak 
bu konudaki tepkilerini ve hayata geçi-
recekleri  politikaları hem kendi adlarına 
hem de zirve dönem başkanı oldukları İs-
lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çatısı altından 
dile getireceklerini, zirvenin bu bakımdan 
bir dönüm noktası teşkil edeceğine inandı-
ğını aktardı.

 "Filistin ve Kudüs 
Konusunda Herkese 
Notunu Vereceğiz"

Dünyada samimi olarak insan hakları sa-
vunucusu ve barış yanlısı olan herkes için 

Filistin ve Kudüs meselesinin bir turnusol 
kağıdı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, "Bu meselede mazlumun ve 
haklının yanında yer almayan hiç kim-
senin ne insan hakları ne de bölgesel 
ve küresel barış konusunda söyleyecek 
hiçbir sözü olamaz. Filistin ve Kudüs 
konusundaki ifadeleri yakından takip 
edecek, ona göre de herkese notunu ve-
receğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün dünyada 
insan haklarının Batı ülkelerinin belirledi-
ği standartlar ve onların ürünü olan kav-
ramlar üzerinden konuşulduğunu ve tartı-
şıldığını vurguladı.

İnsan hakları meselesinin küresel bir konu 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan,  her toplumun, kültürün, medeni-
yetin bu konuda söyleyecek sözü, ortaya 
koyacak bir duruşunun olduğunu söyledi.

"İnsan Haklarının Zirvesi, 
'İnsan Yaratılmışların En 
Şereflisidir' Hükmüdür"

Dünyadaki hakim kavramlar ve standart-
lar üzerinden bu meseleyi tartışırken ken-
di ölçülerini ihmal etmemekle mükellef 
olduklarına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle dedi:

"Bana göre insan haklarının zirvesi, 
bizim medeniyetimizin 'İnsan yaratıl-
mışların en şereflisidir' hükmüdür. Yu-
nus Emre'nin 'Yaratılanı severim yara-
dandan ötürü' sözünün kaynağı da bu 
hükümdür. Rabbimiz insanı dünyadaki 
gördüğümüz ve göremediğimiz tüm var-
lıklardan üstün kıldığına göre bunun 
daha üzerinde bir hak tanımı yapmaya 
uğraşmak beyhudedir. Öyle ki kul hak-
kı dediğimizde insan hakları başlığın-
da  dile getirilenlerin tamamını hatta 

fazlasını ifade etmiş oluyoruz. İnancı-
mızda, dinimizin, hatta devletin 'Zaru-
rat-ı Hamse" denilen beş temel gayesi 
vardır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanın canı-
nın, aklının, neslinin, inancının, malının 
korunmasından devletin sorumlu olduğu-
nu ve bunun devletin görevi olduğunu vur-
gulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada haksız yere bir insanın öldürül-
mesini tüm insanlığı öldürmek olarak 
gören bir ölçüden söz ediyorum. Bura-
da aklı en büyük nimet olarak gören do-
layısıyla bunun korunması için çok net 
ve sert hükümler getiren bir anlayıştan 
söz ediyorum. Burada neslin korunması 
başta olmak üzere insanın namusunun, 
iffetinin, haysiyetinin, onurunun üzeri-
ne adeta titreyen bir yaklaşımdan söz 
ediyorum. Allah nezdindeki hak din İs-
lam'ı hiçbir zorlamaya, baskıya, tehdide 
maruz kalmaksızın hayat nizamı ve di-
riliş kaynağı olarak gören bir kabulden 
söz ediyorum. Burada meşru yollardan 
elde edilmiş malları her türlü gaspa, 
yağmaya, meşruiyetine halel getirecek 
tüm tehditlere karşı koruma altına alan 
her türlü zekat, sadaka ve benzeri yön-
temleri başkalarını da gözetecek şekil-
de güvenceye kavuşturan bir düzenden 
söz ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydet-
ti:

"Görüldüğü gibi bizim ölçülerimizde ek-
sik, sıkıntı yok. Bunların BM ve AB gibi 
dünya çapında kriter koyan kuruluşla-
rın insan hakları anlayışlarından fazla-
sı var, eksiği yok. Bizim tek sorunumuz 
kendi ölçülerimize kendimizin riayet 
etmiyor olmasıdır. Kur'an ve sünnet ter-
biyesi almamış kendini bilmezler asla 
İslam'ı temsil edemezler. Bu konuda bi-
zim çok sağlam referanslarımız var."
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KUDÜS YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA
50 yıl önce Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail bitmeyen bir kavganın da fitilini ateşlemiş oldu. 

Doğu Kudüs'ün statüsü bugün Filistin-İsrail meselesinin çözümünün önünde duran en 
büyük engellerden biri olarak görülüyor

1946 1947

1967 GÜNCEL

MISIR

Gazze

Tel Aviv

ÜRDÜN

SURİYE
LÜBNAN

MISIR

Gazze

Tel Aviv

Kudüs

ÜRDÜN

SURİYE
LÜBNAN

MISIR

Gazze

Tel Aviv

Kudüs

ÜRDÜN

SURİYE
LÜBNAN

MISIR

Gazze

Tel Aviv

ÜRDÜN

SURİYE
LÜBNAN

FİLİSTİN İSRAİL YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ AYRIM DUVARI

Batı Şeria

Kudüs

BM TAKSİM PLANIÖNCESİ

Kudüs
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İsrail 5 Haziran’da Doğu Kudüs'ü işgal etti

İsrail Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine bugüne 
kadar 20 milyar dolar harcadı1967

İsrail kuruldu. İsrail Kudüs'ün batısını ele geçirdi 

İsrail, son olarak mayısta Doğu Kudüs'te 15 bin yeni konut inşa etme 
kararı aldı1948

İsrail Kudüs'ü "birleşik başkenti" ilan ederek 
ilhak ettiğini duyurdu

BM, İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz 
sayan 478 sayılı bir karar aldı

Doğu Kudüs'te yaşayan 420 binin üzerindeki Filistinlinin hiç bir ülke 
vatandaşlığı bulunmuyor. 2003'te inşa edilen Ayrım Duvarı'yla nüfusun 
dörtte üçünün yaşadığı Doğu Kudüs'ün bazı mahallelerinin şehrin geri 
kalanı ile irtibatı kesildi

1980

2017
ABD de dahil uluslararası toplum Doğu 
Kudüs'ü işgal altında sayıyor. Bugün itibariyle İsrail'i tanıyan tüm 
ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor

İsrail 1967'den buyana 14 bin Filistinlinin ikamet iznini iptal ederek Doğu 
Kudüs dışına sürdü

BM’nin taksim planı. Plana göre Kudüs'ün özel 
bir statüye tabi tutularak uluslararası toplumun kontrolüne verilmesi 
öngörülüyordu

Doğu Kudüs'te 200 binin üzerinde Yahudi yerleşimci yaşıyor
1947
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'KUDÜS 
BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR'

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen İs-
lam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüs-
tü Zirvesi'nin ardından Filistin Devlet 
Başkanı Mahmud Abbas ve İİT Genel 
Sekreteri Yusuf bin Ahmed El Usey-
min ile ortak  basın toplantısı düzen-
ledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda 
yaptığı konuşmada, İİT'nin  varlık ga-
yesinin, Kudüs'ün kutsiyetinin ve ta-
rihi statüsünün muhafazası olduğunu 
vurguladı. Teşkilatın tarihi misyonuna 

ve gayesine yakışır, anlamlı ve kritik 
bir zirve toplantısı gerçekleştirdikleri-
ne değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Zirveye teşrif eden tüm misafirle-
rimize, bu önemli etkinliğin düzen-
lenmesinde emeği geçen herkese 
gönülden teşekkür ediyorum" diye 
konuştu. 

Bu tarihi zirveyle Kudüs'ün sahipsiz 
olmadığını, karar sahipleri başta ol-
mak üzere tüm dünyaya gösterdikleri-
ne inandığını dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Amerika Birleşik Devletleri Başka-

nı Trump'un Kudüs'e dair açıklama-
sının ilk işaretleri gelmeye başladığı 
andan itibaren İslam Zirvesi Dönem 
Başkanı olarak çok yoğun mesai 
sarf ettik. Kararın çok ciddi sonuç-
ları olacağını, bölgeyi büyük bir ateş 
çemberine sürükleyeceğini her fır-
satta açıkça dile getirdik. Bu kara-
rın gayrimeşru ve kabul edilemez 
olduğunu, barış çabalarını sekteye 
uğratacağını, fanatiklerin ekmeğine 
yağ süreceğini de anlattık. Az önce 
Sayın Filistin Devlet Başkanı'nın 
ifade ettiği gibi, bundan böyle taraf 
olan bir Amerika'nın artık İsrail-Fi-
listin arasında arabuluculuk yapma-
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sı diye bir şey söz konusu olamaz. 
Bu süreç artık bitmiştir. Burada 
arabuluculuk konusu artık İslam 
İşbirliği Teşkilatı'nın tüm yetkilile-
rinin aramızda görüşmek suretiyle 
'Kim olabilir?' bunun üzerinde dur-
mak lazım ve gerekirse Birleşmiş 
Milletler'de bu konunun değerlen-
dirilmesi lazım. Çünkü taraf olanla 
değil, tarafsız olanla böyle bir süreç 
devam edebilir."

"İsrail Tamamını Almanın 

Hesabı İçerisinde"

Bugüne kadar alınmış birçok BM 
Güvenlik Konseyi kararı olduğuna da 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
"Bu kararların hiçbirisine İsrail uy-
mamıştır. Uymadığı halde 'Bir daha 
bir daha bir daha' demek suretiyle 
tezgah tamamıyla hep İsrail'e çalış-
mıştır" dedi.

Filistin'in 1947 yılına ait haritala-
rını da basın mensuplarına göste-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaldı 
ki 1947'den önce bir de 30'lu yıllar 
var, yani İngilizlerin o zamanlar ade-
ta işi yönlendirdiği dönemler. Bakı-
nız bütün yeşil olan alan tamamen 

Filistin'e ait, noktasal alanlar da o 
zamanlar Yahudi yerleşim bölgeleri. 
Geliyoruz 1947'ye, burada bir payla-
şım planı var ki bu paylaşım planı da 
Birleşmiş Milletler'in. Onların yaptı-
ğı bir paylaşım planı. Burada da yine 
Filistin yeşil alan, ama beyaz olan 
kısımlar İsrail'e verilmiş. Yani İsrail 
büyüyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1949-1967 
döneminde Filistin'in ciddi manada 
küçüldüğünü, İsrail'in ise orada "bü-
yütüldüğünü" vurgulayarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
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"Kurt-kuzu paylaşımı varya kurt 
bile böyle adaletsiz bir paylaşım 
yapmaz. Bu toprakların gerçek sahi-
bi Filistinliler. İşte şu andaki mevcut 
duruma geliyoruz. Bakın 47'de İsra-
il ne ise şu anda da Filistin o hale 
getirildi. Şimdi ise İsrail neredeyse 
tamamına yerleşmiş durumda, bu-
nunla da doymuyor, tamamını al-
manın hesabı, gayreti içerisinde. Şu 
anda Trump Efendi bunun gayreti 
içinde. Niye? Evangelist ve siyonist 
bir mantığın ürünüdür şu andaki 
tablo ve bu siyonist mantık, Sultan 
Abdülhamid'e yaptıramadıklarını 
şimdi yapmanın gayreti içerisinde-
ler.  İİT'nin devlet ve hükümet baş-
kanları olarak, yöneticileri olarak, 
buradaki bu duruşumuzu kararlı 
bir şekilde sürdürmemiz gerekiyor. 
Bu konudaki duruşumuzu 'Kudüs 
bizim kırmızı çizgimizdir' diyerek 
tüm dünyaya ilan ettik. Amerikan 
yönetimi tüm itirazlara, ikazlara 
rağmen Kudüs'le ilgili hukuk dışı, 
mantık dışı, ahlak dışı açıklamasını 
yaptı. Bu kararın gerek vicdan gerek 
hukuk gerek tarih önünde hüküm-
süz olduğunu ilk günden itibaren 
belirtiyoruz. Yani Trump'ın ilan et-
tiği bu kararın bizim indimizde kıy-
meti harbiyesi yoktur"

"Bu Sadece

 Müslümanların Meselesi 

Değil"

"Kendi çalar kendi oynar." sözlerini 
de yineleyen  Cumhurbaşkanı  Erdo-
ğan, şunları söyledi:

"O kadar açık. Ayrıca bu kararın 
Müslümanlarla beraber Hristiyan-
ların da Kudüs üzerindeki haklarını 
gasp ettiğini, yok saydığını dile ge-
tiriyoruz. Ben Sayın Papa Francis-
cus'u aradım, onunla da konuştum 
ve kendileri de bu konuda yaptıkları 
açıklamalarla hemen hemen açık-
lamalarımız aynı yerde örtüşüyor. 
Açıklama yapılır yapılmaz tüm İİT 
üyesi ülke devlet ve hükümet başka-
nı kardeşlerime, olağanüstü zirve 
için ayrıca davet mektubu gönder-
dim. Aynı şekilde Kudüs konusunda 
hassasiyetini bildiğiniz diğer ülke-
leri ve uluslararası kuruluşları da 
zirveye davet ettik. Bugün burada 
bağlantısızlar noktasında biliyorsu-
nuz. Maduro, Venezuela Devlet Baş-
kanı, O da oranın dönem başkanı, 
sağ olsun davet ettik, bakın Venezu-
ela nire, İstanbul nire... Ve sağ olsun 
çıktı, geldi. Dolayısıyla o bölgenin de 
sesi olarak, çünkü bu sadece Müslü-
manların meselesi değil, geldi, katıl-
dı, o da desteğini burada açıkladı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işgal bitene 
kadar mücadeleyi hukuk, demokrasi 
ve meşruiyet çizgisinde kararlılıkla yü-
rüteceklerini belirterek, BM başta ol-
mak üzere uluslararası platformlarda 
Filistin davasına ve Kudüs'e sahip çık-
maya devam edeceklerini vurguladı.

Aynı şekilde medya, sosyal medya, si-
vil toplum, akademi, iş dünyası, üyesi 
olunan kuruluşlar nezdinde güçlü bir 
Kudüs seferberliği de başlatacaklarını 
ifade eden Cumhurbaşkanı  Erdoğan, 
"Filistin Devleti'nin ve kuruluşları-
nın her sahada güçlendirilmesi için 
Müslümanlar olarak tüm imkanla-
rımızı harekete geçireceğiz. Bir kez 

daha şu tarihi açıklamayı yapmak 
istiyorum; Filistin Devleti'ni henüz 
tanımamış tüm ülkelere derhal Fi-
listin Devleti'ni tanıma çağrısında 
bulunuyorum. Biz, bugün Kudüs'ü 
Filistin'in başkenti olarak tanıdığı-
mızı ilan ettik. Artık bizim nazarı-
mızda Filistin Devleti'nin başkenti 
Kudüs'tür ve öyle kalacaktır" diye 
konuştu.

Diğer ülkelerin de Kudüs'ü Filistin 
Devleti'nin işgal altındaki başkenti 
olarak tanımaya davet eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, "Adalet ve barış is-
teyen herkesin bu önemli adımı bir 
an önce atacağına inanıyorum" dedi.

"Buradan Filistinli kardeşlerimizin 
birlik, beraberlik çabalarına deste-
ğimizi bir kez daha tekrarlıyoruz." 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ame-
rikan yönetiminin kararının, Müslü-
manlarla birlikte Hristiyanları, Kıp-
tileri, vicdan ve adalet sahibi herkesi 
rencide ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "İşgalci 
İsrail yönetimi ve bir avuç fanatik 
dışında tasvip eden hiç kimse yok-
tur. Müslümanlar kadar Hristiyan-
lar da bu açıklamanın hukuk dışı ve 
kışkırtıcı olduğunu, Kudüs'ün işga-
lini meşrulaştırdığını kabul ediyor. 
Yaptığım görüşmelerde gördüm ki 
Malezyalı kardeşimiz ne diyorsa, 
Sayın Papa da aynısını söylüyor. Af-
rikalı kardeşimiz ne diyorsa, Asyalı, 
Güney Amerikalı dostumuz da aynı 
şeyi ifade ediyor" değerlendirmesini 
yaptı.

Artık herkesin Amerikan yönetiminin, 
barış görüşmelerinde arabulucu vasfı-
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nı yitirdiğini dile getirdiğini kaydeden 
Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

"İşgali meşru gören, hukuku yok 
sayan, her gün Filistinlilere devlet 
terörü uygulayan bir ülkenin sırtını 
sıvazlayan bir aktörün elbette böy-
lesi bir hassas meselede tarafsız ve 
adil davranması beklenemez. Şayet 
barış süreci devam edecekse, artık 
gerçekten arabulucu vasfını taşıya-
bilecek ülkeler inisiyatif almalıdır. 
Zira bu karar şimdiye kadar barış 
için tüm gövdelerini ortaya koyan 
Filistinlilerin cezalandırılmaları an-
lamına gelmektedir. Bu adaletsizliği 
gidermek de artık herkesin görevi-
dir. Unutulmamalıdır ki Kudüs, iç 
siyasi hesaplara kurban edilemeye-
cek kadar önemli, aziz ve mukaddes 
bir şehirdir."

"Filistinli Çocuklar 

Bizim İlham

 Kaynağımızdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakara Su-
resi'nin 216. ayeti olan, "Sizin şer bil-
diklerinizde hayır, hayır bildikleri-
nizde şer vardır" ayetini hatırlatarak, 
şunları kaydetti:

"Şu an Müslümanlar için zahirde 
şer gibi görünen bu kararın, inşal-
lah hayra tebdil olacağına inanı-
yorum. Uzun süredir özlediğimiz 
vahdet tablosunun bugün burada 
tecessüm etmesini de bu bakımdan 
anlamlı görüyorum. İnşallah ortak 
mücadelemizle hem mevcut adalet-
sizliği düzeltecek hem de Kudüs'ün 
özgürlüğüne kavuşmasını inşallah 
sağlayacağız. Şu gerçeği daima ak-
lımızda tutmamız gerektiğine ina-
nıyorum; umutsuz olmayın, 'Allah'ın 
rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.' 

Müslümanlar asla çaresiz değildir, 
güçsüz değildir. İman varsa her za-
man imkan da vardır. İnanç, sabır, 
azim ve mücadele olduğu sürece 
aşamayacağımız hiçbir engel yok-
tur. Onlarca İsrail askerinin arasın-
da o başı dik yürüyen Filistinli ço-
cuklar bizim ilham kaynağımızdır, 
onlara selam olsun. Onca baskıya, 
şiddete, devlet terörüne rağmen, 
özgürlüklerinden vazgeçmeyen o 
Filistinli kadınlar, anneler bizim en 
büyük güven kaynağımızdır, onlara 
selam olsun. Rabbimizin inayeti, 
kardeşlerimizin desteği, mazlum 
ve mağdurların duasıyla inşallah bu 
mücadeleyi başarıya ulaştıracağız."

Katılımcılara teşekkür eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini, Kudüs 
için canını veren şehitleri yad ederek 
tamamladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul'da toplanan 
İslam ülkeleri liderleri, İsrail işgalindeki Doğu Kudus'ü Filistin 
Devleti'nin başkenti ilan etti

"Dünyayı Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak tanımaya davet ediyoruz"

"ABD Başkanı’nın kararını en güçlü şekilde reddediyor ve kınıyoruz"

"ABD Başkanı’nın kararını barış girişimlerine yönelik kasti bir baltalama olarak görüyoruz"

"ABD Kongresi’nin işgalci güç İsrail’in emperyal ve ırkçı politikaları ve uygulamaları 
lehindeki tam ve haksız önyargısını kınıyoruz"

"BM Güvenlik Konseyi harekete geçmezse, BM Genel Kurulu'nu harekete geçireceğiz"

İSLAM ÜLKELERİNİN KARARLARI:

İSTANBUL DEKLARASYONU 
DOĞU KUDÜSÜ FİLİSTİN’İN BASKENTİ 

İLAN ETTİ
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İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÜYELERİ

Afganistan

Burkina Faso

Gabon

Tacikistan

Özbekistan

Malezya

Katar

Arnavutluk

Cezayir

Gambiya

Türkiye

Senegal

Mali

Kazakistan

Azerbaycan

Cibuti

Gine
Cumhuriyeti

Turkmenistan

S. Leone

Mısır

Kırgızistan

Gine-Bissau

BAE

Çad

Togo

Somali

Moritanya

Komor
Adaları

Guyana

Bahreyn

Endonezya

Tunus

Sudan

Mozambik

Kuveyt

Bangladeş

Fas

Uganda

Surinam

Nijer

Irak

Libya

Benin

Fildişi 
Sahili

Yemen

Umman

Nijerya

İran

Lübnan

Brunei

Filistin

Ürdün

S. Arabistan

Pakistan

Kamerun

Maldivler
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“KUDÜS, SANA 
AZİZ TÜRK MİLLETİNDEN 
SELAM GÖNDERİYORUZ”

Başbakanımız Binali Yıldırım, TBMM Ge-
nel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Mer-
kezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Ta-

sarısı'nın tümü üzerinde hükümet adına 
yaptığı konuşmada, tasarıların hazırlan-
masında, Meclis gündemine getirilmesin-
de emeği geçen Maliye Bakanı Naci Ağbal 

ve ekibine, Plan ve Bütçe Komisyonundaki 
görüşmelere katkı sağlayan bakanlara ve 
milletvekillerine teşekkür etti. 

ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti ola-
rak tanımasına ilişkin değerlendirmeler-
de bulunan  Başbakan Yıldırım,    "Kudüs, 
Miraca açılan kapının eşiğidir. Kudüs, 
yeryüzünün ikinci mescididir. Kudüs, 
insanlığın mabedi, tevhidin simgesi, ta-
rihimizin ayrılmaz parçasıdır. Sezai Ka-
rakoç'un dediği gibi, 'Gökte yapılıp, yere 
indirilen şehrin adıdır Kudüs.' Kudüs, 
üç büyük semavi dinin merkezidir. Ku-
düs, sana aziz Türk milletinden selam 
gönderiyoruz" ifadelerini kullandı. 

ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs'e 
taşıyacağını dünyaya duyurduğunu anım-
satan Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Amerikan yönetiminin bu kararı hem 
uluslararası hukuka hem Birleşmiş Mil-
letlerin Kudüs konusunda aldığı bütün 
kararlara terstir, aykırıdır ve yok hük-
mündedir. Bunu Cumhurbaşkanımız 
defalarca açıklamıştır. Dünyada hiç-
bir ülke, hiçbir vicdan sahibi bu kararı 
onaylamadı, onaylamaz. Bütün dünya 
biliyor ki bugün İsrail, Kudüs'te işgalci 
konumundadır. Bu kararla yıllardır acı 
çeken, barış bekleyen bölgedeki sorun-
ları çözmek yerine ateşe benzin dökül-
müştür. Bu kararı alanlar ne yazık ki 
Ortadoğu'da barış istemediğini alenen 
ortaya koymuştur.

Bu durum bölgede var olan sorunları 
çözmeye katkı sağlamadığı gibi küresel 
terörün de yayılmasına zemin hazırla-
yacaktır. Amerikan yönetimi bu kararla 
bölgedeki krizi, kaosu daha da derinleş-
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tirecek yeni bir planın sinyallerini de 
vermektedir. Çözüm; ancak Birleşmiş 
Milletler kararlarına uygun olarak ta-
raflar arasında varılacak nihai bir anlaş-
mayla mümkündür. Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyinin Kudüs gündemli 
toplantısında sorunun müzakeresinden 
öteye geçilememiş, bağlayıcı karar ne 
yazık ki alınamamıştır. Birleşmiş Millet-
lerin dengesiz yapısının küresel sorun-
lara çözüm üretmekte yetersiz kaldığı 
ortadadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ve hükümetin günlerdir Kudüs konusun-
da dünyanın vicdanını harekete geçirdiği-
ni belirten Başbakan Yıldırım, Rusya Baş-
kanı Vladimir Putin'in bugün Türkiye'de 
olmasının tesadüfi olmadığını söyledi. 

"Mesele Çok Ciddi"

Başbakan Yıldırım, "Mesele çok ciddidir. 
Bölge barışını değil, aynı zamanda küre-
sel barışı da tehdit etmektedir. Burada 
uluslararası toplumun ve İslam ülkeleri-
nin yapması gereken tek şey bir ve bera-
ber hareket edilmesidir. Bilinmelidir ki 
yıllardır barış için bedel ödeyen Filistin 
halkı bu haksız, hukuksuz, kibirli ka-

rar karşısında asla yalnız değildir. Yüce 
Meclisimiz bu konuda gerekli hassasi-
yeti göstermiş ve bütün parti grupları-
nın yayınladıkları ortak bildiriyle Filis-
tin halkının yanında olduğunu dünyaya 
ilan etmişlerdir. Bilinmelidir ki bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da Tür-
kiye, Filistin'in Filistin halkının yanında 
olmaya devam edecektir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun, Filistin meselesi ve ABD yönetimi-
nin aldığı kararla ilgili değerlendirmelerin-
de, ABD Başkanı Donald Trump'ın bütün 
liderleri aradığı halde Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ı aramadığını söylediğine dikkati 
çeken Başbakan  Yıldırım, "Doğru. Cum-
hurbaşkanımız ile Trump arasında gö-
rüşme olmadı. Çünkü Cumhurbaşkanı-
mızın düşüncesi bellidir, görüşü bellidir. 
Olsa olsa Trump bunu bildiği için ara-
maya dahi cesaret edememiştir" dedi. 

Başbakan  Yıldırım, yaşananlara rağmen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs ile 
ilgili gelişmeler başlamadan önce İslam 
İşbirliği Teşkilatının başkanı olarak bü-
tün liderlerle gerekli telefon diplomasisi-
ni yaptığını ve kısa sürede Kudüs konulu, 
Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük 
toplantının Türkiye'de gerçekleşmesini 

sağladığını ifade etti.

Kudüs'te şu anda İsrail'in birçok devlet 
kuruluşunun yer aldığını anlatan  Başba-
kan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz, Kudüs'ü asla ve asla İsrail'in baş-
kenti olarak tanımadık. İsrail ile Filis-
tin arasında çözüm oluncaya kadar da 
tanımayacağız, bu nettir. Efendim ne-
den Tel Aviv, İsrail'in başkenti olarak 
yazılmamış, internet sitesinde. Elimde 
anlaşmalar var, 1996 yılında merhum 
Demirel İsrail'e resmi ziyaretinde 6 
adet anlaşma yapmış, 6'sını da Kudüs'te 
yapmış, Kudüs'te imzalamıştır. Bun-
ları yaptı diye Türkiye, Sayın Demirel 
Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak mı ta-
nımış? Elbette değil. İki şeyi birbirine 
karıştırmamamız lazım; bizim büyükel-
çiliğimiz Tel Aviv'dedir. Bizim için İsra-
il'in başkenti Tel Aviv'dir. Ama bu konu-
da İsrail ile uluslararası camia arasında 
bir mutabakat yoktur. Onlar Kudüs diye 
iddia ediyor, biz de Kudüs'ü kabul etmi-
yoruz, olay bundan ibarettir. Ama bizim 
Kudüs'te   büyükelçiliğimiz var. Kimin 
büyükelçiliği? Filistin devletinin büyü-
kelçiliği. Başka milletlerin orada Filis-
tin büyükelçiliği yok." 
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1917’DEN 2017'YE 
YÜZ YILDIR BİTMEYEN MESELE: 

KUDÜS

Donald Trump’ın ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma sözü üzerine, 
Kudüs’ün başkenti olduğunu söyleyen Filistin ile 1980’de Kudüs’ü “ebedi” başkent 

ilan eden İsrail arasındaki çekişme bir kez daha dünya gündemine oturdu 

1917
Balfour deklarasyonu: Filistin top-
rakları üzerinde Yahudilere ait bir 
devletin kurulmasına izin verildi. O 
tarihten itibaren Filistine Yahudi göçü
hız kazandı

1931
Kudüs Müftüsü Hacı Emin el-Hüsey-
ni’nin girişimleriyle Kudüs’te Batılı 
devletlerin ve Milletler Cemiyeti’nin 
almış olduğu kararlara karşı 22 Müslü-
man ülkeden 153 temsilcinin katıldığı 
“İslam Genel Kongresi” düzenlendi

 1947
BM’nin taksim planı 

1948
14 Mayıs’ta tarihi Filistin toprakları üze-
rinde İsrail Devleti kuruldu. Arap dev-
letleri ile arasındaki savaşta İsrail, sınır-
larını genişletti. Batı Kudüs İsrail yöne-
timine, Doğu Kudüs Ürdün'ün yönetimi-
ne geçti.
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1967
Doğu Kudüs, 6 gün savaşında İsrail 
tarafından işgal edildi
 

1969
Kıble Mescidi, Denis Michael Rohan 
adlı Avusturalyalı fanatik bir Yahu-
di’nin saldırısına maruz kaldı. Çıkan 
yangında "Selahaddin Minberi" ile 
güney duvarı tamamen yandı
 

1977
Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, 
İsrail’i ve Kudüs’teki hakimiyetini 
kabul eden ilk Arap lider oldu
 

1980
İsrail Kudüs’ü başkent ilan etti. 
BMGK, 478 no’lu kararı gereğince 
Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan 
edilişini tanımadı 
 

1996
İsrail’in Mescid-i Aksa muhitinde yap-
tığı kazı çalışmaları çerçevesinde 
Burak Duvarı'na (Ağlama Duvarı) 
çıkan bir tünel açması, Filistin'de 
halkın tepkisine neden oldu ve birkaç 
gün süren olaylarda 63 Filistinli öldü-
rüldü, bin 600 kişi ise yaralandı

 2000
Dönemin İsrail Başbakanı Ariel 
Şaron'un, Mescid-i Aksa'ya baskın 
düzenlemesi, ikinci intifadanın ilk 
kıvılcımı oldu
 

2003
İsrail, 2003'ten itibaren Yahudi yerle-
şimcileri, Mescid-i Aksa'nın avlusuna 
almaya ve zaman zaman Müslümanla-
rın girişlerine yaş sınırlaması getirme-
ye başladı 
 

2016
BMGK 23 Aralık’ta İsrail'in işgali altın-
daki Doğu Kudüs ve diğer Filistin top-
raklarında yasa dışı tüm yerleşim faa-
liyetlerini "derhal ve tamamen" dur-
durmasını talep etti

2017
ABD Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak 
tanıdığını duyurdu. Türkiye ve birçok 
İslam ülkesinin girişimleriyle reddedi-
len tasarı 193 üyeli BM Genel Kuru-
lu'na sunuldu ve ABD'nin tehditlerine 
rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul 
edildi.
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ABD, İsrail, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo, Palau

Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, 

Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Lesoto, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, 

Polonya, Romanya, Ruanda, Soloman adaları, Güney Sudan, Trinida Tobago, Tuvalu, 
Uganda, Vanuatu, Kamerun, Kolombiya, Haiti, Kiribati, Letonya, Jamaika, Malavi, 

Macaristan, Bahama Adaları

RED OYU KULLANAN ÜLKELER

ÇEKİMSER KALAN ÜLKELER

KUDÜS TASARISI ABD’NİN TEHDİTLERİNE 
RAĞMEN BM’DE KABUL EDİLDİ

Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını 
eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulu’ndan ABD’nin tehditlerine rağmen 128 ülke 

tarafından kabul edildi

KABUL - 128 ÇEKİMSER - 35RED - 9



AK PARTİ OCAK 2018  |  16. YIL

33

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme kararını geçersiz sayıyor

ABD'nin kararını geri alması gerektiğini belirtiyor

Kudüs'ün statüsünü değiştirecek hiçbir kararın yasal etkisinin bulunmayacağını belirtiyor

Washington yönetimine Kudüs'te büyükelçilik açmaktan kaçınması çağrısı yapılıyor

TASARI NEYİ İÇERİYOR ?

6 
ARALIK: 

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıkladı

13 
ARALIK:

İstanbul'da bir araya gelen İİT ülkeleri, Doğu Kudüs'ü Filistin'in işgal altındaki 
başkenti ilan etti 

18 
ARALIK:

ABD’nin Kudüs kararını geçersiz sayan tasarı BMGK’ya sunuldu. Tasarı 
ABD'nin vetosuyla 14'e 1 reddedildi

21 
ARALIK:

Türkiye ve birçok İslam ülkesinin girişimleriyle reddedilen tasarı 193 üyeli BM 
Genel Kurulu'na sunuldu

BM Genel Kurulu’nda ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul 
edildi
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RÖPORTAJ
TÜRK MİLLETİ HER ZAMAN MAZLUMUN VE 

MAĞDURUN YANINDA DURMUŞTUR

RECEP 

  AKDAĞ
Başbakan Yardımcısı

ABD’nin Kudüs kararı sonrası Cumhur-
başkanımızın öncülüğünde İslam ülke-
leri bir araya gelerek Doğu Kudüs’ü 
Filistin'in başkenti olarak tanıdıklarını 
açıkladılar. Bu bağlamda Türkiye’nin bu 
kararın alınmasındaki önemini nasıl de-
ğerlendirirsiniz?

Üç semavi din için büyük ehemmiyeti olan 
Kudüs’ün kökleri çok derindedir. Bu ka-
dim şehir adeta peygamberler tarihi ile öz-
deşleşen bir şehirdir. Bu yönüyle herkesin 
kendinden bir parça olarak kabul ettiği bir 
medeniyet merkezi olma özelliğini hiçbir 
zaman kaybetmemiştir. Bu mübarek belde 

Müslümanların idaresi altında kaldığı süre 
içerisinde huzurun ve barışın merkezi ol-
muş ve her türlü çatışmadan beri kalmış-
tır. Yavuz Sultan Selim’den itibaren de 400 
sene Osmanlı’nın çok kültürlü ve huzurlu 
bölgelerinden biri olmuştur. Dolayısıyla 
hükümetimizin, devletimizin, milletimizin 
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Başbakan Yardımcısı
Kudüs’e gösterdiği alaka bugünün mese-
lesi değil. Burada Türkiye tarihin üzerine 
yüklediği misyon gereği adeta bir pusula 
görevi üstlenmiştir. Bu itibarla Sayın Cum-
hurbaşkanımızın, İslam devletlerini bir 
araya getirip tarihi bir sonuç bildirgesinin 
açıklanmasını sağlaması çok önemli bir 
adımdır. Türkiye, BM nezdinde girişimlere 
öncülük etmek suretiyle sadece İslam dün-
yasında değil dünya devletleri arasında da 
öncü bir rol üstlenmiştir. Türkiye’nin bu 
öncü rolü tarihiyle örtüşen bir tutumdur. 
Çünkü aziz Türk milleti her zaman maz-
lumun ve mağdurun yanında durmuştur. 
Bugün Türkiye, Rohingya Müslümanla-
rından Orta Asya’daki Türki coğrafyalara, 

Filistin’den Libya’ya, Mısır’dan Irak’a, Su-
riye’den Bosna’ya kadar uzanan büyük bir 
coğrafyada mazlumların ve mağdurların 
umududur. Türkiye’nin bu tutumu herkes 
tarafından iyi bilinmekte ve takip edilmek-
tedir. Bu yönüyle herkesin gözü bizim üze-
rimizdedir. Sadece dostlarımız değil, ül-
kemize düşmanlık gösteren bazı çevreler 

de milletimizin atacağı adımları dikkatle 
takip etmektedir. O yüzden Kudüs’e olan 
ilgimiz, Müslüman coğrafyada büyük te-
sir oluşturmaktadır. Birileri kabul etmeye 
yanaşmasa bile Türkiye, mirasçısı olduğu 
kadim devlet kültürü ve hoşgörü bilinci sa-
yesinde mazlum milletlerin hamisi olmaya 
devam ediyor, edecektir.

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şidde-
ti insan hakları açısından değerlendirir 
misiniz?

Filistinlilere insani davranışı çok gören bir 
devletin tutumunu insan hakları açısından 
değerlendirmek çok zor. Yani düşünün, 

tanka karşı taşlarla direnen çocukların 
üzerine ateş açılıyor. Gecenin bir yarısı 
Gazze’ye savaş uçaklarıyla saldırı düzenle-
niyor. Gazze bugün, dar bir şeride hapse-
dilmiş bir milyon üç yüz yetmiş bin kişinin 
yaşadığı, insani yardım malzemelerinin 
bile zorlukla içeri sokulduğu, tabir-i caizse 
bir açık hava hapishanesi durumunda. İs-

rail devleti, ABD başta olmak üzere ulusla-
rarası bazı çevrelerin doğrudan veya dolay-
lı desteğiyle aklına esen her türlü zorbalığı 
yapıyor. Aslında kendi halkı geçmişte çok 
büyük zulüm ve sürgünlere maruz kalmış 
İsrail devletinin yapması gereken daha 
adil bir yönetim ortaya koymasıdır. Fakat 
sanki kendi halkı geçmişte o kadar acı çek-
memiş gibi davranıp işgal ettiği topraklar-
da Filistinlileri ezmesi, onların haklarını 
gasp etmesi tarihi bir paradokstur. İsrail, 
geçmişte kendi milletine yapılanların aynı-
sını şimdi Müslümanlara yapmaktadır. Bu-
rada ilginç olan bir durum daha var. O da 
İspanya’dan kaçan Yahudiler Osmanlılara, 
Hitler’den kaçan Yahudiler ise genç Türki-

ye Cumhuriyeti’ne sığınmışlardı. Yani zor 
durumda iken Yahudilerin sığındığı bir 
dinin mensuplarına İsrail Devleti bugün 
zulmediyor. İsrail devleti Filistin mesele-
sinin çözümü için hiçbir kural tanımıyor. 
Başvurduğu tek yöntem zorbalık. Bunu ka-
bul edemeyiz. İsrail, başta Türkiye olmak 
üzere birçok ülkenin emekleriyle, inisiyatif 



AK PARTİ OCAK 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

36

almasıyla inşa edilen iki devletli çözüm 
projesini baltalamak için her fırsatı değer-
lendiriyor. Bakınız, İsrail Yurttaş Hakları 
Derneği’nin 2016 tarihli bir raporu var. Bu 
raporda etnik, sosyal ve siyasi azınlıklara 
yönelik baskıların arttığından söz ediliyor. 
İsrail’in sadece Filistin’de değil, kendi sı-
nırları içerisinde de devlet baskısını, şid-
detini hızla tırmanışa geçirdiği tespit edil-
miş. İsrail karşıtı gösterilere katılanların 
ailelerinin evleri yıkılıyor. İsrail kollektif 
cezalandırma hukukunu uyguluyor. Böyle 
bir ülkede insan haklarından bahsetmek 
mümkün mü? İsrail’in Filistinlilere yöne-
lik şiddet politikaları hukuka, insan hak-
larına asla riayet etmediğini açıkça ortaya 
koyuyor.

AFAD ve diğer yardım kuruluşlarımızın 
dünyada bizi insani yardımda ön plana 
çıkarması hakkında neler söylemek 
istersiniz?

AK Parti hükümetleri olarak her zaman 
Türkiye’nin mazlumlara sahip çıkmak gibi 
bir misyonu olduğuna dikkat çektik. Yeri 
gelmişken şunu belirtelim, biz bu söylemi 
bir slogan olarak kullanmadık. Milletimi-
zin tarihteki ayak izlerine ve bıraktığı mira-
sa bakarak konuştuk. Tarihimize bakarak 
hareket ettik. Tarihimize baktığımızda ne-
rede bir mazlum varsa milletimizin orada 
olduğunu görüyoruz. Bu sadece bir devlet 
politikası değil, aynı zamanda bir millet po-
litikası. Bunun için dünyanın neresinde bir 
mazlum varsa, biz orada olmak zorunda-

yız. Bazen az, bazen çok yardım edebiliriz 
ama mutlaka orada olacağız. AFAD, TİKA, 
Türk Kızılay’ı gibi kurumlar, devletimizin 
ve milletimizin yüz akı oldular. Yeri gelmiş-
ken güncel bir örnek vereyim. Dünya’da 
her yıl yapılan insani yardımların harita-
sını çıkaran İngiltere merkezli Kalkınma 
İnisiyatifleri, haziran ayında 17.  Küresel 
İnsani Yardım Raporu’nu yayımladı. Rapo-
ra göre, 2016 yılında en fazla uluslararası 
yardımda bulunan ülkeler sıralamasında 
Türkiye, ABD’nin ardından ikinci oldu. 
Türkiye'yi, İngiltere, AB kurumları ve Al-
manya takip etti. Türkiye’nin 2014 yılında 
yaptığı insani yardım miktarı 3,2 milyar 
dolar iken geçen yıl iki katına, yani 6 mil-
yar ABD dolara ulaştı. Bakınız şu anda yer 
küre üzerinde yerinden edilmiş 65 milyon 
insan büyük bir trajediyle karşı karşıya. 
Ülkemiz, 6 milyar dolarlık insani yardım 
miktarıyla tek başına toplam yardımın % 
20’sinden fazlasını karşılamaktadır. Ül-
kemiz; 2013, 2014, 2015 Küresel İnsani 
Yardım Raporlarına göre üç yıl üst üste, en 
çok insani yardım yapan üçüncü; geçen yıl 
ise ikinci ülkeydi. 2017 raporu, Türkiye'nin 
Dünya’da yardıma muhtaç insanlara des-
tek vermeye yönelik kararlılığını yansıtıyor. 
Gayri safi milli hâsıla gelirinin %0,75'ine 
denk gelen insani yardımlar, ülkemizi bir 
kez daha, dünyadaki en cömert ülke konu-
muna getirdi. Milli gelirine göre dünyada 
en çok yardım yapan ülke olan Türkiye’yi, 
%0,18 ile BAE ve %0,15 ile Lüksemburg 
izledi. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 6 milyar 
dolarlık insani yardım, geçen yıl dünyada 

yapılan yardımın 5’te 1’inden fazlasını 
oluşturdu.

Türkiye, Suriye krizi mağdurları için ilk 
günden beri din, dil, ırk ayrımı yapma-
dan açık kapı politikası uyguluyor. Bugün, 
dünyanın en çok sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülkesi olan Türkiye, AFAD koordi-
nasyonunda, diğer kurumlarımızın yoğun 
çabalarıyla savaştan kaçan Suriyeli sığın-
macılara yeni bir hayat sunmaktadır. Tüm 
Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmetlerini 
ücretsiz olarak sunuyoruz. Kayıp bir nes-
lin oluşmaması için Suriyeli çocukları 
okula kazandırıyoruz. AFAD’ın Suriyeli 
sığınmacılar için kurduğu barınma mer-
kezlerinde, bir şehirde bulunması gereken 
tüm fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçları 
karşılıyoruz. AFAD barınma merkezle-
rinde meslek kursları veriyoruz. Türkiye 
olarak Suriyeli sığınmacıların yaralarının 
sarılması ve yeniden hayata tutunmaları 
için BM standartlarında bugüne kadar 30 
milyar ABD dolarını aşkın bir kaynak har-
cadık.

AK Parti döneminde Erzurum’da yaşa-
nan değişimi nasıl değerlendirirsiniz?

Türkiye’de olduğu gibi Erzurum’da da 
2002 yılından itibaren sağlık alanında bü-
yük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Bölge 
hastanesini tamamlayarak milletimizin 
hizmetine sunduk. Bölge hastanesi ile bir-
leştirerek toplamda 455 bin metrekarelik 
kapalı alan üzerine 1500 yataklı şehir has-
tanesini Erzurum’a kazandırıyoruz. Allah 
izin verirse 2018 yılında tamamlayarak 
sadece Erzurumlu hemşerilerimin değil 
bütün bölge insanımızın hizmetine suna-
cağız. Erzurum’u bir sağlık merkezi haline 
getirdik. Erzurum bugün bölgenin sağlık-
ta referans noktasıdır. Sağlık sektörünün 
tüm branşlarında hizmet veriyoruz. Bunun 
için Erzurum’daki hastanelerden Ankara 
ve İstanbul’daki hastanelere neredeyse 
hiç sevk yapılmıyor. Şehir Hastanemiz 
tamamlanınca hizmet alanımız daha da 
genişleyecektir. Erzurum, Azerbaycan ve 
diğer Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki 
soydaşlarımızdan tutun komşumuz İran’a 
kadar bölge için çok önemli bir sağlık 
merkezi haline geliyor. Erzurum kış turiz-
mi açısından da önemli bir merkez haline 
geldi; uluslararası kış sporlarının yapıldığı 
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bir şehir artık. Avrupa Gençlik Kış Olim-
piyatları Festivaline ev sahipliği yaptık. 
Otelleriyle, kayak merkezleriyle Erzurum 
artık Avrupa’da ve dünyada tercih edilen 
bir kent. Her yıl binlerce turist Erzurum’u 
tercih ediyor.

Bu adımlara paralel olarak ulaşımdaki so-
runları çözdük. 2003 öncesi 47 km olan 
bölünmüş yol ağımızı bugün itibariyle 660 
km’ye çıkardık. Kop ve Ovit tünelleri ile 
Doğu Anadolu Bölgemizi Karadeniz’deki 
limanlarımıza bağlıyoruz. Tüp uzunluğu 
44 km’yi bulan Ovit, Kırık, Dallıkavak ve 
Kop tünellerin yapımı yaklaşık % 80 fizi-
ki gerçekleşme ile devam etmektedir. Ya-
pımını planladığımız Palandöken, Çirişli, 
Kireçli, Pirinkayalar ve Serdarlı-İspir 
tünellerini de en geç 2023 yılına kadar 
tamamlayarak hizmete açacağız. Yol ağ-
larımız tamamlandığında 2003 yılından 
itibaren tüp uzunluğu 86 km’yi bulan tünel 
yapmış olacağız.  Bu durum bölgemizin ti-
caret ve sosyal hayatını doğrudan etkileye-
cektir. Bakü-Tiflis-Kars tren hattında ilimiz 
önemli bir durak haline geliyor. Erzurum 
Havaalanından kalkan sefer sayılarımızı 
artırdık. Erzurum’a yönelik projeler yapar-
ken çok yönlü düşünüyoruz. Orta Asya, Or-
tadoğu, Anadolu ve Avrupa ile olan tarihi 
ve coğrafik bağlarımızı göz önünde bulun-
duruyoruz.

Hayvancılık sektörüne çok büyük önem 
verdik. Şimdi bölgesel bir hayvan borsası 
kuruyoruz. Hayvan borsası sadece çevre il-
ler için değil komşu devletler için de ticari 
cazibe merkezi olacaktır. Köylerdeki içme 
suyu problemlerini %95 oranında çözdük.  
Vatandaşlarımızın daha rahat bir hayat 
sürdürmeleri için çalışıyoruz. Horasan, 
Hınıs, Tekman, Pasinler ilçelerinde sula-
ma imkânı sağlayacak Söylemez Barajı 
projesini hayata geçiriyoruz. 2003 yılında 
sulanan tarım arazisi 54 bin hektar iken 
bugün itibari ile yaklaşık 152 bin hektar ta-
rım arazisini sulayabilen tesisleri işletme-
ye açmış durumdayız. Planladığımız baraj 
ve göletleri tamamladığımızda yaklaşık 
300 bin hektar tarım arazisini sulanabilir 
hale getirmiş olacağız.

Eğitim alanına baktığımızda yine önemli 
hizmetlerin yapıldığını görüyoruz. İl gene-
linde 2002 yılında temel ve ortaöğretim 

sınıflarında öğrenci ortalaması sınıf başı-
na 53 iken şu anda sınıf başına ortalama 
22 öğrenci ile eğitim hizmeti vermekteyiz. 
Okullarımızda % 82 oranında tekli sis-
teme geçmiş durumdayız. 2019 yılında 
Erzurum’un tamamında tekli sistem uy-
gulanacaktır. Öğrencilerimiz sabahçı veya 
öğlenci olarak değil, bütün bir gün eğitim 
alacaklardır. Erzurum’a ikinci üniversiteyi, 
Erzurum Teknik Üniversitesini kazandır-
dık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın talimatlarıyla tarım, hayvancı-
lık, turizm, sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer 
alanlarda yaptığımız hizmetlerle Erzurum-
lu hemşerilerimizin hep yanında olduk. 
Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?

Millete ve milletin değerlerine sahip çık-
mayan bir siyaset anlayışının başarılı ol-
ması imkânsızdır. Geçmişe baktığımızda 
bunun çokça örneğini görebiliyoruz. Halk-
la bütünleşen ve halkın beklentilerine ce-
vap veren siyasi parti ve liderlerinin halkın 
gönlünde taht kurduğunu biliyoruz. İşte 
bunun son örneğini Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde-
ki AK Parti’de gördük. Partimiz, devlet ve 
millet kaynaşmasını sağladı. Tarihimizden 
aldığımız gücü gelecek vizyonumuzla bir-
leştirdik. Proje vaatleri vermedik, proje 
ürettik, uygulamaya geçirdik. Milletimiz, 

bize oy verirken yaptıklarımıza bakarak 
her seçimde bizi tekrar iktidara taşıdı. Her 
on yılda bir darbelerle karşı karşıya kalan 
milletimiz, AK Parti’nin hukuk dışı oluşum 
ve girişimlere karşı duruşunu takdirle kar-
şıladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyase-
ten önü kesilmek istendi. Siyasi yasaklar 
kondu, seçimlere katılması engellendi. 
İktidara geldiğimiz yıllarda, partimiz kapa-
tılmak istendi. Acı ama gerçek; Türk siyasi 
tarihinde ilk kez milletin yoğun teveccü-
hüne mazhar olan bir hükümeti devirmek 
için elektronik ortamda darbe bildirisi, 27 
Nisan e- Muhtırası yayımlandı. Necip Türk 
milleti, FETÖ teröristlerinin alçakça ey-
lemleri olan 17-25 Aralık yargı kumpası 
ile 15 Temmuz alçak darbe girişimine kar-
şı partimizin yanında durdu.  15 Temmuz 
darbe girişimi başladığı anda akşam 23:30 
sıralarında 120 bin vatandaşımızla birlikte 
Erzurum’da Cumhuriyet Caddesinde, mey-
danlarda idik. Gece geç saatlerde meyda-
na inebilecek durumda olan tüm Erzurum-
lu kardeşlerimiz, 93 Rus harbi sırasında 
Tabyalara yürüyen ecdadının ruhu ile al-
çak darbe girişimine karşı koydu. O gece 
hepimiz yeni bir Tabya yürüyüşüne şahit 
olduk. Milletimizle omuz omuza mücadele 
ettik, etmeye devam ediyoruz. Allah’ın izni, 
milletimizin desteğiyle ülkemizi, gözbebe-
ğimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
gözümüzü diktiğimiz en ileri ufka kadar 
götürmek için çalışmaya devam edeceğiz. 
Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.
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FİLİSTİN TİKA’YLA 
KALKINIYOR

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail'in abluka ve yıkımı altında 
büyük zarar gören Filistin'de 2005’ten bu yana 400'ü aşkın projeye imza atarak bölge 

halkının umut ışığı oldu

GAZZE ÇOK KATLI KONUT PROJESİ
Gazze'de 320 konut, İsrail'in 

2014'teki saldırılarında evlerini 
kaybeden Filistinlilere teslim edildi

TUBAS TÜRK DEVLET HASTANESİ
2014’te tıbbi donanımının da 

sağlanmasıyla hizmete giren 30 
yataklı hastane, her yıl yaklaşık 40 

bin hastaya hizmet veriyor

GAZZE TÜRKİYE FİLİSTİN DOSTLUK 
HASTANESİ

34.800 m2 kapalı alanı 6 kat ve 150 
yatak kapasiteli hastane 2015’te 

tamamlandı

EL-AHLİ VE EL-BİREH 
HASTANESİ’NE OKSİJEN ÜRETİM 

CİHAZI TEMİNİ
El-Halil’deki El Ahli Hastanesine, 

2016’da tüm oksijen üretim cihazı 
sistemi kuruldu

FİLİSTİN TÜRK OKULLARI
Ramallah, Nablus, Cenin, El Halil, 

Tulkarim ve Kalkilya şehirlerinde 6 
Türk okulu inşa edildi

GAZZE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMİ 
PROJESİ-BİRİNCİ ETAP

Gazze’deki mevcut elektrik 
sıkıntısını gidermeye yönelik, Beyt 

Hanun bölgesinde bulunan 1 okul ve 
2 kliniğe güneş enerjisi panelleri 

yerleştirildi

GAZZE BÜYÜK ABASAN BELEDİYESİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM 
TESİSİ KURULMASI

Tesiste 2016’da 5.000 ton zeytinyağı üretildi ve Abasan Belediyesi ton 
başına yaklaşık 100 dolar gelir elde etti

yataklı 
hastane30

40.000
Kişiye hizmet

150
yatak

34.800 m2

kapalı alan

2.250
kişi

320
konut
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YAPIMI TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

DEVAM EDEN PROJELER

2018 İÇİN PLANLANAN BAZI PROJELER

Bedevi topluluklara güneş enerjisi sistemi temini

Yusufiye Mezarlığı onarım çalışmaları (2008-2010)

Bab’ur Rahme Müslüman Mezarlığı Restorasyonu (2015-2016)

Gazze İslam Üniversitesi Fizyoterapi Eğitim Laboratuvarı Kurulması (2015)

Kutsal Doğum Kilisesi’nin restorasyonuna destek projesi (2015)

Beyturrahme Huzurevi İhata Duvarı Projesi (2016)

Kudüs Filistin Kızılayı Girişinin İyileştirilmesi Projesi (2015)

Engelliler İçin 50 Adet Akülü Araç Temini Projesi (2015)

 “Gazze Türkiye Filistin Dostluk Hastanesi donanımı

Kudüs Üniversitesine Kız Yurdu inşaatı projesi

Gazze Türkiye Dostluk Hastanesi çatısına güneş enerjisi paneli kurulması

PTT Iişbirliğinde Filistin Posta İdaresi’ne 20 adet motorsiklet hibesi

Yafa’daki Türk Kültür Merkezine donanım desteği

MEB Iişbirliğinde Filistin’deki Türk Okulları Öğrencilerine tablet temini

Filistin Türk Okullarında seçmeli Türkçe dersi verilmesi projesi

Nablus Vatani Hastanesinin Restorasyonu ve Donanım Desteği

Zeytincilik Kooperatifine Zeytinyağı Sıkma Tesisi Kurulumu

Gazze Şehit Hani Naim Tarım Meslek Lisesine Süt Üretimi ve Dağıtımı Malzemesi Desteği 
Filistin Tarım Bakanlığına 10 Adet Traktör Temini

Nebi Lut Makamı Restorasyonu

Nablus Halk Kütüphanesi Restorasyonu
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KUDÜS BİZİM VATANIMIZDIR HUDUTLARINI 
DA HARİTALAR DEĞİL; GÖNLÜMÜZDEKİ 
VATAN ŞUURU BELİRLER

Kudüs; miracın anahtarı, peygamberler 
kokusu, ilk kıblemiz, enbiyaların ve salih-
lerin ayak izlerinden dolayı "etrafı müba-
rek kılınmış" ya da etrafı mübarek kılındı-
ğı için enbiyaları ve salihleri misafir etmiş 
topraklar. Şairin ifadesiyle "Gökyüzünde 
kurulmuş yeryüzüne konulmuş" mekan, 
yerin gökyüzüne en yakın avlusu. Yeryü-
zünün ikinci büyük mescidi, efendimizin 
ayak izleri ve hatıralarını taşıyan mescid-i 
aksayı bağrında bulunduran mukaddes 
belde. Kudüs sadece siyasi bir konu değil, 
Kudüs herhangi bir ülkedeki herhangi bir 
toprak parçası değil Kudüs tüm insanlığın 
şehri.

Kudüs maalesef bugün için "işgal edil-
miş, etrafı kuşatılmış" olarak mahzun, 
boynu bükük ve kan ağlıyor. Filistinlilere 
yönelik olarak sürekli bir kuşatma ve iş-

gal hali ağırlaştırılarak, zulmün her çeşidi 
ince ya da kabaca her biçimde ustalıkla 
sistematik olarak sürdürülüyor. İslam 
tarihi boyunca Müslümanlarca titizlikle 
korunan Daru’s-Selam yani barış yurdu 
olma niteliği bugün yok olmakta, böyle bir 
teşebbüsle barış yurdu iyice çatışma diyarı 
haline dönüştürülmektedir.

Bir yandan yıllardır Filistinlilere her türlü 
zulmü reva gören Siyonistler;  diğer yan-
dan da onların öğrenilmiş çaresizliğe rıza 
göstermelerini, esareti ve köleliği kabul-
lenmelerini istiyor. 

Yüz yıldır devam eden bu trajediler yaşa-
nırken 6 Aralık 2017 tarihinde ABD’nin 
almış olduğu skandal karar bölgesel ve kü-
resel istikrara bir darbe daha vurmuştur. 
Bu siyasi cinnet kararı 100. yılında adeta 
2. Balfour deklarasyonudur. 

Uluslararası hukukun prensiplerinden bi-
risi de, işgal edilen bir yerin statüsünün, 
tarafların anlaşması olmadıkça değiştirile-
meyeceğidir.

Trump almış olduğu gayrimeşru kararla 
‘Uluslararası hukuk, yani ben!’ dercesi-
ne bir zorbalıkla, Kudüs’ü işgalci İsrail reji-
mine peşkeş çekme hakkını kendinde gör-
mekte, uluslararası hukuku hiçe sayarak 
ve işgali meşrulaştırmaya çalışmaktadır.

Yâni, İsrail rejiminin işgal ederek ‘ebedî ve 
bölünemez başkent’ ilân ettiği bu şehrin 
statüsünü, ABD uluslararası hukuka göre 
değil, siyonist emellere göre belirlemekte-
dir. 

Fakat Trump’ın; ABD'nin kendi içinde dahi 
üzerinde mutabakata varılmadan almış 
olduğu bu karar, siyasi eşkıyalıktan başka 
bir şey değildir. Bu kabul edilemez karar 
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerle birlikte 
uluslararası toplumda dünyanın neredey-

se bütün ülkeleri tarafından yok sayılmış-
tır. Trump yönetiminin almış olduğu ka-
bul edilemez bu karara karşın dünyanın 
harekete geçirilmesinin öncülüğünü de 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan yapmıştır.  Sayın Cumhurbaşka-
nımızın çağrısı üzerine ve Başkanlığında 
Kudüs'ün karşı karşıya bulunduğu tehdi-
din bertaraf edilmesi için 13 Aralık 2017 
tarihinde İstanbul’da İslam İşbirliği Teş-
kilatı geniş katılımla olağanüstü zirvesini 
gerçekleştirmiştir.

Bu toplantıda: Amerika'nın Kudüs'le ilgili 
aldığı kabul edilemez kararın hükümsüz, 
hukuksuz ve gayrimeşru olduğu ilan edil-
miştir. Müslümanların Kudüs üzerindeki 
haklarından asla sarfınazar etmeyeceği 
belirtilmiş ve en önemlisi Kudüs Filistin 
Devletinin başkenti olarak tanınmıştır. 
İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkeler 
nezdinde Kudüs artık Filistin'in başkenti-
dir. Çok önemli kararlara imza atılmasına 
rağmen İslam İşbirliği Teşkilatında alınan 
bu kararlar bir sonuç değil bundan sonraki 
verilecek mücadelenin de yeni bir başlan-
gıç noktasıdır. Kudüs'e imkan nispetiyle 
değil iman nazarıyla baktığımız sürece 
Kudüs merkezli bir toparlanma Allah’ın iz-
niyle İslam Aleminin tekrardan direniş ve 
dirilişine vesile olacaktır. 

Kudüs ve Filistin meselesi bizler için tali 
bir mesele değil, ümmetin topyekûn ge-
leceğini ilgilendiren ana meselesi olduğu 
aşikardır. Kudüs ve Filistin’i sadece Filis-
tinlilerin veya Arapların meselesi olarak 
görmek Ortadoğu’daki ve dünyadaki so-
runların ana kaynağını anlayamamak de-
mektir.

Birçok Filistinli liderlerle çeşitli vesileler-
le bir araya gelerek yapmış olduğumuz 
görüşmelerin ortak sonucu: “İslam İşbir-
liği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesini çok 
kısa süre zarfında toplayıp Filistin’in 

Hasan TURAN
İstanbul Milletvekili

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı
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ve Kudüs’ün geleceğine dair bu kadar 
hayati kararlar alınmasını köklü bir 
medeniyete sahip Türkiye’den ve Ku-
düs meselesini her daim ajandasının ilk 
gündeminde tutmuş Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’dan başka bir lider gerçek-
leştiremezdi”

Yaşanan bu kriz bir kez daha Türkiye’nin 
tarihi önemini Cumhurbaşkanımızın lider-
liğini tüm dünyaya göstermiştir.

İslam İşbirliği Teşkilatının olağanüstü 
zirvesinin akabinde 21 Aralık 2017 tari-
hinde toplanan Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, Trump'ın uluslararası hukuku hiçe 
sayarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak 
kabul etmesi kararını reddeden tasarıyı 
oyladı. Trump'ın Kudüs kararını yok sayan 
karar tasarısı yapılan şantaj ve tehditlere 
rağmen 128 oyla, ezici bir çoğunlukla ka-
bul edildi. Sadece 8 ülke ABD'nin tarafın-
da yer aldı. Onlar da 25 bin 30 bin nüfuslu 
adacıklar. Aslında elde edilen bu sonuç 
tüm İslam Âleminin birlikte hareket etti-
ğinde neleri başarabileceğinin de göster-
gesi oldu.

Mazlum coğrafyaların sıkıntılarını ken-
dine dert edinmiş ve bu şuurla yetişmiş, 
Kudüs konusunda milli manevi değerleri 
ön planda tutan siyasal çizginin ödemiş 
olduğu bedellerden de nasibini almış olan 
Sayın Cumhurbaşkanımız özelde kendi-
sinin, genelde de ülkemizin duygularını” 
Kudüs kırmızı çizgimiz” diyerek dünyaya 
ilan etmiştir. Gerçekten de Kudüs bizim 
açımızdan başka bir coğrafyadaki mekan, 
şehirlerden bir şehir değil, peygamberimi-
zin içinden geçtiği bir şehir, bizim tarihsel 
kimliğimiz yani evimizin içi elimizin içidir. 
Kudüssüz bir insan eksiktir. Bize göre 
Mekke Medine neyi ifade ediyorsa Kudüs 
odur. Bu münasebetle yakın tarihimizin  
özellikle son kırk yılında milletimiz ve on-
ların mukaddes değerlerine bağlı siyasi 
çizgimizin temsilcileri hep bunun bedelini 
ödemiştir. 

6 Eylül 1980’de Konya’da rahmetli Erba-
kan Hoca'mızın tertip etmiş olduğu o muh-
teşem “Kudüs’ü Kurtarma Mitingi”nden 
sonra 12 Eylül darbesi gelmiştir.

28 Şubat 1997 postmodern darbesinin ge-
rekçeleri arasında Sincan’da düzenlenen 
Kudüs Gecesi vardır. Siyonist zihniyetin 
etkisi altında kalan, bir takım medya ve 
vesayet grupları tarafından empoze edi-
len, Kudüs’ümüz öteki olarak gösterilmiş, 
düzenlenen Kudüs Gecesi nerdeyse bir 

darbe konusu haline dönüştürülmüştür. 
İslami muhafazakar demokratik değerle-
ri eksenine alan siyaset anlayışı; Kudüs 
konusunda ödediği bedellere rağmen da-
vasından asla taviz vermemiş ve yenilgi 
yenilgi büyüyen bir zafer vardır diyerek bu 
günlere gelmiştir.

Gezi kalkışmasının, 17/25 Aralık yargı 
darbesinin ve 15 Temmuz işgal girişimi-
nin, en çok da Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Kudüs ve Filistin duyarlılığının sonucu 
'One Minute' in bir rövanşı olarak sahne-
lendiğini çok net görüyoruz. 

Sonucu ne olursa olsun,  gücünü mille-
timizden, tarihimizden ve değerlerimiz-
den alan AK Partimiz Kudüs meselesini 
gündeminden asla çıkarmamıştır. İslam 
Coğrafyasının kanayan yarasına sırt çevir-
memiş, yara benim yaramdır anlayışıyla 
hareket edip onu dindirmeye çalışmıştır.

Cumhurbaşkanımızın böylesine önemli 
bir krizde İslam Ülkelerine öncülük yap-
ması; tüm dünyaya, hala liderlerin var ol-
duğunu da göstermiştir. Bu da bize Kudüs 
meselesini gündeminin ilk sırasına alan 
liderlerin İslam Dünyasının da sancaktar-
lığını göğüslemiş olduğunu bir kez daha 
göstermiştir.

Cumhurbaşkanımızın Sudan ziyareti sıra-
sında Sudan halkının ve meclisinin Onu 
kendinden biri olarak bağrına basmasın-
daki en önemli etken Sayın Cumhurbaş-
kanımızın Kudüs’le ilgili cesur ve kararlı 
duruşu olduğu ve bir damla petrolü bir 
damla kandan daha kıymetli gören sefil 
anlayışa ‘’Dünya beşten büyüktür, hatta 
dünya birden de büyüktür’’ diyerek dur 
deyişidir.

Son tahlilde insan; Kudüs’ün içinde bulun-
duğu durum ve süreçle ilgisi ve verdiği de-
ğer nispetinde kıymet kazanır veya kıymet 
kaybeder. Kudüs değerlendirme ölçütüdür. 
Kudüs; şeriftir ve Kudüs’e hizmet edenleri 
şereflendirir. Geçmişten günümüze inancı 
ne olursa olsun vicdanı olan her insan,her 
lider; İsrail’in uygulamış olduğu işgalci, 
barbar politikalara karşı çıktığı oranda 
şeref kazanmışlardır. Örneğin İslam Dün-
yasındaki kifayetsiz ve basiretsiz bir takım 
yöneticiler Kudüs konusunda müslüman 
halkların hissiyatına uygun hareket etme-
dikleri için hep kınanmışlar ancak İslam 
Dünyasında yer almayan başka coğrafya-
larda bulunan ülkelerin yöneticileri; maz-
lum Filistin davasına destek veren açık-
lamalarından dolayı Müslüman halkların 

beğenilerini kazanmış ve her daim destek 
görmüşlerdir. Bu bağlamda Kudüs; her 
zaman bir furkan, iyiyle kötünün, doğruyla 
yanlışın, adaletle zulmün ayracı ve hakika-
te uygun duruş sergileyebilmenin sembo-
lüdür.

Kudüs özgürleşmeden Müslüman halk-
ların ruhlarının özgürleşmesi mümkün 
değildir. Şairin ifadesiyle Kudüs özgür 
değilse tüm dünya tutsaktır. Kudüs bizim 
vatanımızdır hudutlarını da haritalar değil; 
gönlümüzdeki vatan şuuru belirler.

Kudüs 
Özgürleşmeden 

Müslüman 
Halkların 

Ruhlarının 
Özgürleşmesi 

Mümkün 
Değildir
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,,



AK PARTİ OCAK 2018  |  16. YILTÜRKİYE BÜLTENİ 

42

RÖPORTAJ
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE ALINACAK ÖNEMLİ 
KARARLAR 5 ÜLKENİN İKİ DUDAĞI ARASINA 

BIRAKILMAMALIDIR

RAVZA 
KAVAKCI KAN 
ABD’nin Kudüs kararı sonrası Cumhurbaşkanımı-
zın öncülüğünde İslam ülkeleri bir araya gelerek 
Doğu Kudüs’ü Filistin'in başkenti olarak tanıdık-
larını açıkladılar. Bu bağlamda Türkiye’nin bu 
kararın alınmasındaki önemini nasıl değerlendi-
rirsiniz?
Filistin meselesi, dolayısı ile Kudüs’ün geleceği sa-
dece İslam dünyasının sorunu değil tüm insanlığın 
sorunudur. Ancak yıllardır bu meselenin çözümsüz 
kalması da insanlığın ayıbıdır. Sayın Cumhurbaş-
kanımızın önderliğinde Türkiye, tüm coğrafyalarda, 
dünyanın mazlumlar karşısındaki suskunluğuna ses 
oluyor. Tüm bu yaşananlar, adaletsiz, ezileni daha da 
çok ezen haksız düzenin değişmeye mahkûm olduğu-
nu gösteriyor. 

Türkiye şu an İslam İşbirliği Teşkilatı’nın dönem baş-
kanı. ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası hu-
kuka aykırı, tek taraflı bir şekilde aldığı Büyükelçiliği 
Kudüs'e taşıma kararı sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile geçtiğimiz haf-
talarda İstanbul’da olağanüstü toplandı. Bu Zirve’nin 
sonucunda, katılan ülkeler Kudüs’ü Filistin’in baş-
kenti olarak tanıyarak tarihi bir karar aldı. Zirve’den 
çıkan karar aynı zamanda BM Genel Kurulu’ndaki 
kararın temelini oluşturmuştur. İslam ülkelerinin bir-
likte hareket ederse çok güçlü olabileceklerini ortaya 
koyan bir karar olmuştur.

İİT’nin Zirvesi sonrası, ABD'nin “Kudüs" kararının 
Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına aykırı olması 
sebebiyle hukuken geçersiz olduğuna dair tasarı Tür-
kiye'nin de yoğun girişimleriyle BM Güvenlik Konse-
yi’ne akabinde de BM Genel Kurulu’nun gündemine 
getirilmiştir. Ancak BM Güvenlik Konseyi’nde ABD 
veto yetkisiyle tasarı kabul edilmemiştir. Sonrasında 
Genel Kurulda görüşülen tasarı 128 ülkenin oyu ile 
kabul edildi. ABD Başkanı’nın maddi yardımı kesme 

İnsan Hakları'ndan Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı
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“tehdidine” rağmen kabul 128 ülkenin 
kabul oyu vermeleri insan hakları ve ulus-
lararası dengeler açısından büyük bir ba-
şarıdır. Tüm tehditlere ve yıldırmalara rağ-
men mazlumun yanında olursanız, hakkı 
savunursanız, en nihayetinde hakkın galip 
geleceğinin göstergesidir.

Aynı zamanda bu sonuç Sayın Cumhur-
başkanımızın "Dünya 5’ten büyüktür" te-
zinin haklılığını da gösteriyor. Hâlihazırda 
hantal ve adaletsiz bir yapıya sahip olan 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
acilen reforma ihtiyacı vardır. Birleşmiş 
Milletler’de alınacak önemli kararlar 5 ül-
kenin iki dudağı arasına bırakılmamalıdır. 
Sn. Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri 
şekilde dünya 5’ten büyüktür, dünya 1’den 
ise hayli büyüktür. Bu karar BM'nin hantal 
yapısının değişebileceği ümidini de artır-
mıştır.

Kudüs’ün önemini anlatır mısınız?
 Kudüs her şeyden önce tüm insanlık için 
önemli bir bölge çünkü burada yaklaşık 
5000 yıllık bir yerleşik yaşam bulunmakta. 
Binlerce yıllık bir geçmişe, bir arada yaşa-
ma kültürüne sahip kadim bir şehir.

Tabi bu geçmiş, onu dünyanın en kıymetli 
şehirlerinden biri yapıyor. Üç semavi dinin 
kaynağı olan bu bölgenin gözbebeği. Hz. 
Davud ve Hz. Süleyman’ın krallıklarının 
merkezi ve Hristiyanlarca Hz. İsa’nın çar-
mıha gerildiğine ve defnedildiğine inanı-
lan şehir. Biz Müslümanlar için ise önemi, 
kıymeti malum. Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v) Rabbimizin katına yük-
seltildiği, Peygamberlere imamlık yaptığı 
şehir, ilk kıblemiz. Fazileti bakımından üç 
büyük mescitten; Mescid-i Haram ve Mes-
cid-i Nebevi’den sonra üçüncü mescit olan 
Mescid-i Aksa’nın evi.

Bilindiği üzere Kudüs 50 yıldır zalim bir 
işgal altında. 1967 yılındaki Altı Gün Sava-
şı’ndan bu yana Birleşmiş Milletler’in tüm 
kararlarına ve uluslararası hukuka karşın 
illegal bir şekilde İsrail tarafından gasp 
edilen Kudüs, bugün bölgenin ve insanlı-
ğın kanayan yarası. Osmanlı İmparator-
luğu’nun hükmü altında 400 yıl boyunca 
toplumların barış ve huzur içinde yaşadığı 
bu kadim şehrin adı, yüz yıl içinde savaş ve 
zulümle anılır hale getirildi. 

Bu noktada dikkat çekilmesi gereken 

"Kudüs, 
Bugün Bölgenin ve 
İnsanlığın Kanayan 

Yarası"
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husus, Kudüs’ün bizim kırmızı çizgimiz 
olduğu kadar, Hristiyan toplumunun ve 
vicdanî, aklî olarak hareket edebilen Mu-
sevilerin de kırmızı çizgisi olarak kabul 
edilmesi gerektiğidir.

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şidde-
ti insan hakları açısından değerlendirir 
misiniz?
Maalesef ortada 1948’den beri işgal al-
tında bir Filistin devleti, işgalci ve insan 
haklarını hiçe sayan bir devlet olarak İsra-
il ve haktan yana tavır almaktan kaçınan, 
barışın tesisinde yetersiz bir uluslararası 
kamuoyu var. 

1948’den bu yana sürekli olarak alınan 
BM Güvenlik Konseyi’nin ihlal kararları, 
ABD tarafından, İsrail’in güvenliği gerek-
çesiyle, veto edilmiş ve bugünlere gelin-
miştir. İşgal devleti İsrail’e hesap soracak, 
yaptırım uygulayacak bir yapı maalesef 
yok.

Dünya’da en fazla insan hakları ihlallerine 
maruz kalan masum Filistin halkı yıllardır 
herkesin gözü önünde insan onuruna ya-
kışmayacak şartlarda yaşamak zorunda 
bırakılıyor.

Filistinlilere Kudüs'ü dar eden, onlar için 
Kudüs'te yaşamayı siyasi ve ekonomik an-
lamda imkânsız hale getiren İsrail dünya-
nın gözü önünde çocuk, yaşlı, kadın, erkek 
demeden her türlü şiddete başvuruyor, 
keyfi kararlar veriyor. Bu kabul edilemez.

Geçtiğimiz günlerde Down sendromlu 
Muhammed Et-Tavil’i AK Parti Genel 
Merkezinde misafir ettik. İsrailli yetkililer 
tarafından gözaltına alınmıştı. Down send-
romlu bir çocuğu tehdit gören bir anlayış, 
10 - 12 yaşındaki çocukları alıkoyan, ken-
dinden olamayanın yaşam hakkını dahi 
yok sayan göz dönmüş bir anlayış var kar-
şımızda.

16 yaşında Ahed Tamimi cesur bir genç 
kız, dünyanın ses çıkarmadığı zulme tek 
başına direniyor, korkmadan yumruğunu 
sıkıyor, sesini yükseltiyor. Sonrasında aile-
sinden kopartılıyor, gözaltına alınıyor. Bu 
çocuğun maruz kaldığı muameleye belki 
yüzlerce erkek, kadın, çocuk, yaşlı maruz 
kalıyor. İsrail’in işgalci, hukuk tanımaz an-
layışı hiçbir koşulda meşru görülemez. 

"Dünyanın Ses Çıkarmadığı 

Zulme Tek Başına 
Direniyor"

Gazze 11 yıldır abluka altında, mülteci 
kamplarında yaşamaya mahkûm edilmiş 
binlerce Filistinli var, genç işsizlik %29 
gibi çok yüksek bir oranda. Eğitim, sağlık,  
din ve vicdan hürriyeti, güvenlik ve birçok 
temel hakkından mahrum bir halk var. En 
son BM Genel Kurul kararının alınmasın-
da Türkiye’nin girişimleri de göstermekte-
dir ki; Türkiye, onurlu duruşlarını kaybet-
meyen Filistinlilerin yanında ve işgalin 
son bulması için tüm dünyayı sorumluluk 
almaya çağırmaktadır. Çünkü Filistin me-
selesi bir din meselesi değildir, vicdan me-
selesidir. 

İnsan Hakları Başkanlığı olarak birimi-
nizin düzenlediği bazı organizasyonlar 
oldu. Yaptığınız bu organizasyonları ve 
bundan sonra yapacağınız çalışmalar-
dan bahsedebilir misiniz?
İnsan Hakları Başkanı görevini, şu an 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Siirt Mil-
letvekilimiz Sayın Prof. Dr. Yasin Aktay 
Beyefendiden 30 Mayıs 2016’ta devraldık.

İlk geniş katılımlı programımız, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ve Sa-
yın Bakanlarımızın ve milletvekillerimizin 
ve değerli STK temsilcilerinin katılımı ile 
“Bir İnsan Hakları İhlali Olarak 15 Tem-
muz” paneli oldu.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı olarak 
FETÖ davalarını takip ediyoruz. Milletve-
killerimizle, teşkilatımızla, vatandaşları-
mızla, şehit yakınları ve gazilerimizle 15 
Temmuz davalarına sahip çıkıyoruz. 

Kurban Bayramı süresince Türkiye’nin 
dört bir tarafında insan hakları ihlalleri-
ne uğramış vatandaşlarımızı ziyaret ettik. 
Diyarbakır'da Yasin Börü’nün ailesine, 
Balıkesir’de Aybüke öğretmenimizin aile-
sine, Gümüşhane’de Necmettin öğretme-
nimizin ailesine, Trabzon’da Eren Bülbül 
yavrumuzun ailesine taziye ziyaretinde 
bulunduk. İzmir’de Roman vatandaşları-
mızla buluştuk, huzurevinde yaşlılarımızla 
bayramlaştık.

Diyarbakır’da teşkilat şehitlerimizden Or-
han Mercan ve Deryan Aktert’in ailelerine 
taziye verdik.  Suriyeli misafirlerimizin 
yaşamını sürdürdüğü sınır ötesi Zoğara 

"Kendinden 
Olamayanın Yaşam 

Hakkını Dahi 
Yok Sayan 

Gözü Dönmüş 
Bir Anlayış Var"
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kampını, Bayırbucak Türkmeni soydaşla-
rımızın konakladığı Cevdetiye kampını, 
Ezidi misafirlerimizin konakladığı Midyat 
Kampını ve Şanlıurfa’da da Suruç Kam-
pı’nı ziyaret ettik. Vatanlarından zorla ko-
partılıp Türkiye’ye sığınan misafirlerimizle 
bayramlaştık.

10 Aralık İnsan Hakları gününde, İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul 
edilişinin 69. yıl dönümünde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın teşrifleriyle ve Sayın 
Bakanlarımızın, vekillerimizin ve kıymetli 
STK temsilcilerimizin katılımıyla “İnsan 
Hakları Günü” programını düzenledik. 
İnsanlık için canını ortaya koyan, diğer-
gamlık gösteren vatandaşlarımıza İnsan 
Hakları ödülleri takdim ettik.

Son yıllarda, ırkçılığın ve İslamofobinin 
giderek arttığı Avrupa’daki Amerika’daki 
liderlerin söylemleri hayretle takip edi-
yoruz. Yabancılara karşı, Müslümanlara 
karşı politikacıların kullandığı nefret söy-
lemlerinin son bulmasını ümit ediyoruz. 
Yabancı düşmanlığına, Müslüman karşıtlı-
ğına ve mülteci düşmanlığına karşı Avru-
palı ülkelerin, Amerika’nın gerekli önlem-

leri almasını ümit ediyoruz.

Biz AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı ola-
rak dünyanın neresinde olursa olsun in-
san hakları ihlaline uğramış, mağdurların, 
mazlumların hakkının geri verilmesi için 
gereken ne ise yapmaya hazırız. 

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
AK Parti’nin en büyük sırrı halkın tam da 
kendisi olması. Buyurgan, tepeden inmeci, 
belli toplumsal ve siyasi çevrelerde, kapalı 
bir şekilde yaşayan kadroların tam aksi-
ne; halkın içinden, onlarla aynı yolda yü-
rümüş, aynı dertleri, sıkıntıları çekmiş bir 
lidere ve kadroya sahip.

 Siyaseten de son zamanlarda şahit oldu-
ğumuz kimi partiler gibi suni gündemle-
ri ve dönemsel politik gelişmeleri temel 
alarak değil, belli bir geçmişe, bir hedefe 
dayanan ve bu hedefi gerçekleştirmeye yö-
nelik bir programla kurulmuş bir partidir.

 Bunun yanında, uluslararası ve ulusal si-

yaseti, toplum üzerindeki etkilerini ve bu-
nun doğurduğu talepleri, şikâyetleri doğru 
analiz ederek, doğru politikalar belirleme 
AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en cid-
di farklardan biri.

 Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beye-
fendi ve tüm teşkilatlarımız “Halka hiz-
met Hakk’a hizmettir” anlayışıyla dur du-
rak bilmeden çalışmakta, tüm mesailerini 
vatandaşlarımızın daha müreffeh ve daha 
huzurlu bir gelecekte yaşamaları için har-
camaktadırlar. Bunun sonucunda vatan-
daşlarımızın teveccühleri doğrultusunda 
da AK Parti bugüne kadar girdiği tüm se-
çimlerden alnının akıyla çıkmıştır.

"AK Parti’nin 
En Büyük Sırrı 

Halkın Tam da Kendisi 
Olması"
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KUDÜS'TEN SONRA: 
KÜRESEL VİCDAN VE KRONİK BAŞLIKLAR 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Do-
nald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti 
olarak tanıyan yasayı onaylaması Kudüs 
özelinde Filistin meselesini tekrardan kü-
resel gündeme taşıdı. Bu kararın yarattığı 
infial ve ortaya çıkardığı mobilizasyon son 
yıllarda Filistin ve Kudüs meselesinin böl-
gesel ve küresel öneminin azaldığına dair 
üretilen tezlerin de altını boşalttı. Arap 
Baharında makaranın tersine sarması, 
Suriye’den Yemen’e uzanan bölgesel iç sa-
vaş ve yıkımların uluslarası siyasetin me-
saisinin çok ciddi bir kısmını tüketmesi 
böylesi tezlere kaynaklık teşkil etmişti. Bu 
tez temelde İsrail mahreçliydi. Körfez’den 
Suudi Arabistan - Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Bahreyn’le Amerika’dan İsrail’e müzahir 
lobi grupları ise bu tezi büyük bir iştiyak-
la dolaşıma sokuyorlardı. Amaç belliydi: 
Ortadoğu’daki krizin ana yatağını İsrail 
Filistin meselesinin oluşturmadığına dün-
yayı ikna etmekti. Eğer bu başarılsaydı, 
dünya Ortadoğu’daki yeni sorun alanlarına 
yoğunlaşacak, Filistin’in (dolayısıyla Ku-
düs’ün) küresel öneminde azalma yaşana-
caktı ve bunun sonucu olarak da İsrail de 
Filistin ve Kudüs’e dair kolonyal tasarruf-
larında daha da hoyratça davranabilecekti. 
Aslında Trump’ın bu kararı ve İsrail’in per-
vasızlığı kısmi olarak böylesi bir okumanın 
eseriydi. Fakat murat ettikleri olmadı. Bu 
karar herşeyden önce global vicdan duva-
rına çarptı. Türkiye’nin öncülüğünü yaptığı 
global bir vicdan koalisyonu bu kararı önce 
İstanbul deklarasyonuyla, sonra ise hem 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde 
hem de BM Genel Kurul’unda mahkum 
etti. Kudüs ve Filistin unutulması umulan 
(İsrail tarafından)  bir başlıktan çıkıp küre-
sel bir konsensüsün adına dönüştü.  

Filistin meselesi temelde Filistin’in ve 
Ortadoğu’nun bir tarihsizleştirme sorunu-
dur. Kökleri Osmanlı’nın tarih sahnesinde 

çekilme dönemlerine giden bir sorundur 
Filistin meselesi. Daha spesifik olunacak-
sa, kutsal topraklarda yaşanan sorunlar 
9 Aralık 1917 yılında Osmanlı varlığının 
sona ermesi ile başladı.  O günden bu yana 
Batı dünyası önümüze hep farklı tarihler 
koydu. Bu meselede yeni dönüm nokta-
larından bahsetmeye başladık. 15 Mayıs 
1948’de İsrail’in kuruluşu ilan edildi. Filis-
tinliler için bu yaşananlar ‘Nakba’ydı. Yani 
her yıl anılan bir felaketti.  Filistinliler için 
kesintisiz bir direniş, eylem ve başkaldırı 
evresi bu şekilde başladı. Ne yazık ki, geri-
de bırakılan 69 yıl ise Filistinlileri mülteci 
kamplarına dolduran, sokaklara taşıran ve 
intifada meydanlarında muhkim kılan te-
mel hak ve hürriyet arayışlarından hiçbiri 
karşılanmış değil. 

Zaten Filistin meselesi temelde bir hu-
kuksuzluk ve adaletsizlik meselesidir. Bir 
uluslarası hukuk krizinin adıdır Filistin 
ve Kudüs meselesi. Bir uluslarası sistem 
çarpıklığının adıdır Filistin meselesi. 14’e 
karşı 1’in; 128’e karşı 9’un adaletsizliği-
dir… Aksi takdirde, İsrail insani ve hukuki 
normları bu hoyratlıkta ve pervasızlıkta 
çiğneyemezdi. 

Son 69 yıl içerisinde yaşanan tüm geliş-
meler İsrail’in hukuk tanımazlığının adeta 
vesikası mahiyetindedir. Yine, bu süreçte 
çoğunluğu ABD’nin güdümünde girişilen 
yapay barış süreçlerinin hepsinde İsrail 
elindekileri artırarak çıkarken Filistinli-
lerin elindekiler ise azaldı. Mesele bütün 
bu barış süreçlerine rağmen Yahudi yerle-
şimci sayısında geometrik bir artış yaşan-
dı. İsrail işgal ettiği alanları genişletti. Ne 
yazık ki bu durum Madrid’de de Oslo’da 
da Camp David’de de böyle gerçekleşti. 
Klişe deyimle ifade edecek olursak, bütün 
Barış Süreci söylemlerine rağmen ortada 
ne barış ne de süreç vardı. Sadece işgal 

Fatih ER
Gazeteci

Filistin Meselesi 

Temelde 

Bir Hukuksuzluk ve 

Adaletsizlik 

Meselesidir
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vardı. Her geçen gün daha da derinleşen 
ve daha da genişleyen bir işgal… Peki bu 
barış süreçleri eğer işleseydi hangi temel 
başlıkları çözmeye çalışacaktı? Veya İsrail 
- Filistin meselesinde kronikleşmiş başlık-
lar nelerdir?

Birinci meseleyi sınırlar oluşturuyor. Ön-
celikle Filistin tarafından 1967 sınırları-
nın kabulü talep edildi. Mantık şöyleydi:   
Sınır meselesi hallolunur ve İsrail’in varlı-
ğı Filistinliler tarafından kabul edilirse so-
runun büyük kısmı çözülmüş sayılacaktı. 
Bu kendisine sıkça atıf yapılan iki devletli 
çözümün olmazsa olmaz formülüydü.  Bu 
uğurda Batı dünyası Başta Filistin Kur-
tuluş örgütü olmak üzere tüm Filistinli 
gruplara baskı uyguladı. Önce FKÖ, 1967 
öncesi sınırlara göre iki devletli çözüm 
formülünü kabul etti.  Geçtiğimiz yıl ise 
aynı formülü Hamas da benimsedi.  An-
cak Filistin tarafının bu adımları karşılık 
bulmadı. Bunun yerine İsrail terör ve işgal 
kampanyasına devam etti. 

İkinci ana sorunu mülteciler oluşturuyor. 
Filistin tarafı, Başta Ürdün, Lübnan ve 
Gazze olmak şartı ile yerlerinden edilmiş 
Filistinlilerin topraklarına geri dönmesi 
konusunda diretti. İsrail ve müttefikleri 
bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. 
Bunun İsrail’in demografik yapısını, yani 
Yahudi çoğunluklu karakterini değiştire-
bileceğini ifade ettiler. Medyaya sızdırılan 
müzakere kayıtlarından öğrendiğimize 
göre, Filistin Yönetimi daha sonra bu tale-
bini çok ciddi manada revize etti. Bunun 
yerine sembolik miktarda bir mültecinin 
geri dönüşüne izin verilmesini talep etti. 
Buna rağmen, hiçbir mülteci on yıllardır 
devam eden barış görüşmelerine rağmen 
topraklarına dönme hakkını elde edemedi. 
Aksine Doğu Kudüs’te yaşayan ailelerin 
evlerine ve topraklarına zorla el konuldu. 
Yüzlerce kişi Batı Şeria’ya göçmek zorun-
da bırakıldı.

Üçüncü başlığı güvenlik oluşturuyor. İsra-
il, her İsrail vatandaşının güvenliği garanti 
altına alınana kadar barış olmayacağını 
deklare etti her barış görüşmesinde. Kar-
şılanması mümkün olmayan son derece 
soyut bir durumdan bahsettiğimiz ortada. 
Yine bu talebin muadili olarak Filistin ta-
rafı her Filistinlinin güvenliğini masaya 

getirebilme imkanlarına sahip değildi ne 
yazık ki. Buna rağmen, Batı dünyası hep 
bir ağızdan İsrail’in güvenliğinin önemini 
anlatmaya başladı.   Filistinlilere ‘’teröre’’ 
son vermeleri çağrılarında bulunuldu. İs-
rail’in güvenliği ön planda tutulurken Filis-
tinlilerin yaşam hakkı gasp edildi.  Kudüs 
ve Batı Şeria utanç duvarı ile birbirinden 
ayrıldı. Doğu Kudüs dışında kalan Filistin-
liler, Kutsal beldelere bir daha gelemedi. 
Gazze Batı Şeria’dan tam olarak ayrıldı. 
Dünyanın en büyük açık hapishanesi oluş-
turuldu. Çoğu zaman kimin ateşlediği belli 
olmayan ev yapımı roketler bahane edile-
rek her yıl yüzlerce kişi katledildi. Abluka-
ya alınan 1,5 milyon insan açlığa mahkum 
edildi.   Ve tüm bunlara rağmen Güvenlik 
başlığında da  Batı dünyası İsrail  safların-
da yer aldı. Toplu cezalandırma yöntemle-
rine  tek bir ses dahi eden olmadı.

Sözde barış görüşmelerinde gündeme ge-
tirilen dördüncü başlığı ise Filistin’in ye-
raltı kaynakları oluşturuyordu. İsrail tarafı 
hali hazırda kullandığı ve yerleşim yerleri 
kartını kullanarak korumasını üstlendiği 
doğal kaynaklardan vazgeçmeye yanaşma-
dı.  Filistin halkının toprakları gasp edildi-
ği gibi su kaynakları da çalındı. Senelik bir 
İsrail vatandaşı 900 Litre su kullanımına 
sahipken bu oran Filistin tarafında sadece 
100 litre olarak kaldı.

İsrail-Filistin arasında olası barış için 
daha bu 4 başlık üzerinde en ufak bir 
uzlaşıya varılamamışken, şimdilerde en 
önemli başlık olan Kudüs’ün statüsü me-
selesi Trump komplosu ile bir oldu bittiye 
getirilmeye çalışılıyor.   hali hazırda 800 
kilometrelik utanç duvarı ile dünyadan ve 
Müslümanlardan koparılan Kutsal toprak-
lar İsrail’e Amerikan yönetimi eli ile altın 
tepside sunuluyor. Beyaz Saray arabulucu-
luk yaptığı sözde barış görüşmelerini kısa 
yoldan sonlandırmaya niyetli görünüyor. 
Sadece Filistin halkının değil tüm İslam 
aleminin ve hatta Hristiyan dünyasının 
tepkileri göz ardı edilerek Mukaddes bel-
deler tek bir kitlenin kontrolüne bırakılı-
yor.

Ancak Trump’ın İsrail yanlısı lobileri, ra-
dikal tabanını tatmin etmek ve içeride ya-
şadığı sıkışıklığı aşmak için attığı Kudüs 
adımı, İslam dünyanın bir anlamda irkil-

mesine ve aynı zamanda global vicdanın 
da harekete geçmesine neden oldu. Türki-
ye’nin başını çektiği   ve İslam ülkelerinin 
yayınladığı ‘İstanbul deklarasyonu’ Rusya 
ve Venezüella gibi ülkelerin gözlemci sta-
tüsü ile destek vermesiyle Global Vicda-
nın Filistin saflarında yer almasına neden 
oldu. ABD süper bir güç gibi davranmak-
tan ziyade takındığı tutumunun ve Türki-
ye’nin girişiminin eseri olarak hem itibarı 
sarsıldı hem de BM Genel Kurulu aracılı-
ğıyla global vicdanda mahkum oldu.  ABD, 
komediye dönüşen bir kovboy diplomasi-
sinin yol açtığı aczi ve çaresizliği yaşadı 
global kamuoyunda.  

Bundan sonraki süreci, İslam Ülkeleri ile 
global vicdanı oluşturan ülkelerin karar-
lılığı, adımları ve tepkileri belirleyecek. 
Türkiye tarihsel özgüven ile bu tepkileri 
yönlendirme ve yönetme konusunda başı 
çekiyor. Gerek BM kararı gerek ise İstan-
bul deklarasyonu bunun ispatı.   Kararın 
açıklanması ve verilen tepkiler ile, İsrail ve 
Amerika Kudüs’ün statüsünün tartışmaya 
açık olmadığını net olarak anladılar. Beyaz 
Saray’ın savurduğu tehditler havada kaldı 
ama aynı zamanda başarısız bir diplomasi 
vesikası olarak hafızalara da kazındı. Su-
udi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri ise çekimser tavırları nedeniyle İslam 
toplumları önünde bir kez daha mahkum 
oldular.

Tepkiler ve yaşanan kargaşa Filistin’i 
özgürlüğüne kısa sürede   kavuşturmaya-
cak ancak tüm bunlar "Surda bir gedik" 
açılmasına neden oldu. Eğer global vic-
dan Kudüs’ü Amerika ve baş müttefikine 
kaptırmaz ise, bundan sonra Türkiye’nin 
baskıları ile mültecilerin geri dönüş hakkı, 
sınırların çizilmesi, yeraltı kaynaklarının 
kullanımı ve her iki toplum için güvenlik 
başlıklarının daha hakkaniyetli bir şekil-
de masaya yatırılması için İsrail üzerinde 
yeni baskı mekanizmaları oluşturulabilir. 
Filistin meselesi ve Kudüs tekrardan küre-
sel gündemin merkezine oturmuş durum-
da. Ne ABD ne İsrail ne de İsrail’le kapalı 
kapılar arkasında yürüttükleri ilişkileri 
gün ışığına taşımayı planlayan Körfez bun-
dan kaçınabilir.  Unutmamak gerek, şer 
görünen de mutlak bir  hayr vardır.
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RÖPORTAJ
DÜNYADA ÇOK AZ ÜLKE BİR HAFTA İÇİNDE 

BÖYLESİNE BAŞARILI, ORGANİZASYON 
BAKIMINDAN MÜKEMMEL BİR ZİRVEYİ 

GERÇEKLEŞTİREBİLİRDİ

VOLKAN

BOZKIR
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili

ABD’nin Kudüs kararı sonrası Cumhurbaşkanımı-
zın öncülüğünde İslam ülkeleri bir araya gelerek 
Doğu Kudüs’ü Filistin’in başkenti olarak tanıdık-
larını açıkladılar. Bu bağlamda Türkiye’nin bu 
kararın alınmasındaki önemini nasıl değerlendi-
rirsiniz?
Öncelikle Kudüs üç büyük dinin kutsal mekanıdır. Bu-
rada bir emrivakiyle İsrail lehine gerçekleştirilecek 
herhangi bir statü değişikliği hem Müslüman toplum-
ları hem Hıristiyan toplumları hem de aklı başında 
Yahudi topluluklarına yanlış bir mesajdır ve büyük 
bir infial yaratmıştır. Dolayısıyla ABD yönetiminin bir 
taraftan Filistin’de haksızlık ve şiddet devam ederken 
ve Filistinli kardeşlerimizin bütün sorunları içimizi 
ağlatırken böyle zamansız, uluslararası hukuka ay-
kırı ve Birleşmiş Milletler kararlarına tamamen ters 
bir davranış içine girmesi hem dünya barışı için hem 
bölge için hem de devam etmekte olan barış süreci 
için bir anlamda darbe teşkil etmiştir. Türkiye olarak 
bizim en önemli dış politikalarımızdan biri Filistinli 
kardeşlerimizin huzur içinde yaşamaları, Filistinli 
kardeşlerimize uygulanan blokajların, ambargoların 
kaldırılmasıdır; Filistin’in işgal edilmiş topraklarının 
da tekrar Filistinlilere geri verilmesidir. Burada Tür-
kiye olarak biz, bir anlamda bütün İslam dünyasının 
sesini dile getirecek bir adım attık. İslam İşbirliği 
Teşkilatı Dönem Başkanı olması sebebiyle Cumhur-
başkanımız, ABD’nin bu kararını açıklar açıklamaz 
tutumumuzu açıkladı ve hemen akabinde de yaklaşık 
bir haftalık sürede İstanbul’da bu zirveyi toplama ba-
şarısını gösterdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada 
rolü gerçekten çok büyüktür. Hem Türkiye’nin itibarı 
hem bölgedeki rolü hem İslam camiasının içindeki 
rolünün ve gücünün gösterilmesi bakımından da bu 
önemli bir adım teşkil etmiştir. Herhalde dünyada çok 
az ülke bir hafta içinde böylesine başarılı, organizas-
yon bakımından mükemmel bir zirveyi gerçekleştire-
bilirdi. Katılıma baktığınızda bütün İslam dünyasının 
devlet başkanları, başbakanları, meclis başkanları, 
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı 
İstanbul Milletvekili

dışişleri bakanları o zirvede yer aldılar. 

Burada önemli kararlar açıklandı ve belki 
de tarihi olarak İstanbul Zirvesi ve bunun 
kararları niteliğinde siyasi takvime de 
işlenecek. Bu toplantıdan çıkan önemli 
kararları şöyle özetleyebiliriz: Birincisi, 
ABD’nin bu kararının yanlış olduğu ve 
bunun bölgeye, uluslararası camiaya, Ku-
düs’ün kutsal statüsüne zarar verecek bir 
adım olduğu, geri alınması gerektiği vur-
gulanmıştır. İkincisi, Kudüs’ün Filistin’in 
başkenti olarak tanınması ve bütün dünya 
ülkelerinin Kudüs’te bir Filistin temsilci-
liği açma yolunda adım atmaları kararı 
çıkmıştır. Üçüncü olarak da ABD’nin bu 
kararla birlikte taraflı hareket ettiği, Orta 
Doğu Barış Süreci’nde hiçbir şekilde ara-
bulucu olarak yer alamayacağı vurgulan-
mıştır. Bu üç önemli karar bence zirvenin 
temel noktalarını teşkil ediyor. 

Bu beklenmedik bir zirve ve beklenmedik 
bir birlikteliğin siyasi tezahürü olduğu için 
birçok başka bölgeyi de etkilemiştir. Dik-
kat ederseniz ABD bu kararı açıkladıktan 
sonra bunun doğru olmadığını söyleyen, 
yanlış olduğunu ifade eden birçok Batılı 
ülke bu yaklaşımlarını daha ileriye gö-
türmeye başlamıştır. Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’ne sunulan ABD’nin bu 
kararının yanlış olduğu, geri alınması ge-
rektiğiyle ilgili tasarı ABD tarafından veto 
edilmiştir. Ama 15 üyenin 14’ünün içinde 
veto hakkına sahip İngiltere, Fransa, Çin 
ve Rusya’nın bunlarla birlikte diğer 10 
ülkenin ‘Evet’ oyu vermesi ABD’yi yalnız 
bırakmıştır. Veto edilince bu karar yürür-
lüğe girmemiştir ama siyasette bazen 
kararların yürürlüğe girmesinden çok yü-
rürlüğe giremese bile o kararın arkasında-
ki rüzgar, verdiği mesaj, ulaştığı noktalar 
çok daha fazla önem ifa eder. Burada da o 
olmuştur. ABD’nin kararının yanlış olduğu 
tescil edilmiştir ve bu kararın etrafında bir 
tek kendisi ve İsrail olduğu tespit edilmiş-
tir. ABD’nin, “ben bir karar verdim, ben 
Amerika’yım; bu kararı verdikten sonra 
uygulanır, benim önüme kimse çıkamaz, 
ben bunu gücüme dayanarak yerine getiri-
rim” şeklinde bir tavrı gözlemleniyor. Daha 
önce Irak’a Amerikan müdahalesi sırasın-
da da benzer bir şey gördük. ABD, aslında 
Irak’a girerken arkasında Birleşmiş Mil-
letler kararı ve herhangi bir hukuki pro-
sedür olmadan girdi. Hani istim arkadan 
gelsin tabiriyle, bunlar sonradan geldi. Bu 
bir anlamda da dünya uluslararası hukuk 
mekanizmalarının, siyasi mekanizmaların 
tekrar güvenilirliğini sağlayacak bir duru-

mu da ortaya çıkarıyor. Şimdi ABD burada 
şöyle düşünmelidir: “Evet ben bir karar 
aldım, bunun doğru olduğunu düşündüm, 
uygulanabilir olduğunu düşündüm ama 
gördüm ki bu karar benimsenmiyor ve 
bütün bölge ülkeleri, bütün İslam dünyası, 
bütün Batı dünyası, bütün veto hakkına 
sahip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse-
yi üyeleri buna karşı çıkıyorlar. Dolayısıy-
la ben bu kararımı gözden geçirmeliyim” 
derse eğer İstanbul Zirvesi ve sonrasın-
daki tepkiler siyaseten de kendisine bir 
çıkış stratejisi imkanı vermiş olur. ABD, 
bu kararı açıklarken aynı zamanda 1996 
yılından beri süregelen bu kararın 6 ayda 
bir ertelenmesi uygulamasını da sürdürdü 
ve bu kararı tekrar erteledi aslında. 6 aylık 
süre siyasette uzun bir zamandır, Ameri-
ka’ya bütün o kararını gözden geçirmesi 
için veya değiştirmesi için bir imkân sağ-
layacaktır. Türkiye olarak bunun peşinde 
olacağız. Kudüs’ün İsrail’in başkenti ola-
rak tanınması kararının bizim bakımımız-
dan bir geçerliliği hiçbir şekilde yoktur; 
bunun hiçbir hükmü de yoktur. Bizim için 
yok hükmündedir ve Kudüs, bizim kırmızı 
çizgimizdir ve bunu da sonuna kadar bu 
şekilde uygulayacağız.
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Kudüs’ün önemini anlatır mısınız?
Kudüs, kutsal bir mekandır. Kubbet-üs 
Sahra, Mescid-i Aksa bizim bakımımız-
dan çok önemli mekanlardır. Hristiyanlar 
bakımından da İsa’nın çarmıha gerildiği, 
çarmıha gerilmeden önce eziyet içinde yü-
rüdüğü yolun olduğu, Hristiyan inancına 
göre göğe yükseldiği düşünülen yer Ku-
düs’tür. Yahudiler bakımından da onların 
inançlarına göre ilk kutsal mabetlerinin 
orada olduğu ve mabetten günümüze ka-
lan, ağlama duvarı olarak anılan kutsal 
duvarın bulunduğu çok önemli bir yerdir. 
Kudüs’e gidenler, orada bulundukları süre-
ce teneffüs ettikleri kutsal havanın, Zeytin 
Dağı’ndan Kudüs’e bakışın ve bütün dinle-
rin orada yaşattığı hislerin ne kadar önem-
li olduğunu anlar. Ama burası bir anlam-
da da işgal edilmiş bir topraktır. Yıllarca, 
asırlarca Kudüs’e yönelik Haçlı seferleri 
cereyan etmiştir ve Anadolu’dan geçerek 
Kudüs’e gidilmeye çalışılmıştır. Osmanlı 
İmparatorluğu hem Haçlı seferlerini sona 
erdiren hem de Kudüs’ü 400 sene huzur 
içinde yaşatan imparatorluk olmuştur. 400 
sene bütün dinlere saygılı olarak, oranın 
kutsal mekanlarına saygı duyularak yaşa-
nan bölge bugün, bölünmüş, birbirleriyle 
çatışma içinde olan toplumların olduğu 
bir yer haline gelmiştir. Bu da Osmanlı’nın 
hoşgörülü ve bütün dinlere karşı saygılı tu-
tumunun bugün yaşanan sorunların çözü-
mü için önemini ortaya koymaktadır. 

İslam dünyasından bazı ülkelerin yaşa-
nan bu gelişmeye sessiz kalması hak-
kında neler söylemek istersiniz?
Maalesef hem İslam dünyası hem Arap 
dünyası bu kadar önemli konular varken, 
işgal edilmiş topraklar varken, Kudüs iş-
gal altındayken dahi güçlü bir birlikteliği 

hiçbir zaman gösterememişlerdir. Türkiye 
olarak biz, bunu anlamakta zorluk çeki-
yoruz ve son olayda da İslam dünyasının 
önde gelen bazı ülkelerinin katılım seviye-
lerini dahi düşük tutmaları bir anlamda o 
ülkelerin ayıbıdır. Biz, İstanbul Zirvesi’n-
den hem bölge için hem İslam camiası için 
bir şeyler yapabilmiş olabilmenin, Kudüs 
için bir şeyler yapabilmiş olmanın, Filis-
tinliler için bir şeyler yapabilmiş olmanın 
hazzıyla ayrılmış isek o ülkeler de her-
halde önümüzdeki dönemde neden oraya 
katılmadıklarının vicdan azabıyla yaşaya-
caklardır. 

İsrail’in Filistin halkına uyguladığı şidde-
ti insan hakları açısından değerlendirir 
misiniz?
Sayın Cumhurbaşkanımız ve bütün yetkili 
kişiler hem bu küçük çocuklara hem genç-
lere uygulanan şiddet konusunda, gerekli 
demeçleri verdiler. Sayın Cumhurbaşka-
nımız zirvede o 16 yaşındaki çocuğa 20 
İsrail polisinin gözünü bağlayarak uygu-
ladığı insanlık dışı tavrı da tenkit etti, re-
simlerini gösterdi. Büyük resme baktığınız 
zaman Filistinlilere uygulanmakta olan 
ambargo, onları aç bırakacak düzeydeki 
abluka da bir insan hakları ihlalidir ve bir 
insanlık dramıdır. Ama bütün bu zor du-
rumlarda da Türkiye her zaman Filistin’e 
nasıl yardım yapabilirim, nasıl gıda gön-
derebilirim, onları daha iyi şartlara nasıl 
sevk edebilirim, bunun arayışı içinde ol-
muştur ve herhalde kim ne yaptı denilse, 
bir liste çıkarılsa Türkiye, bu açıdan birinci 
sırada yer alır. Bizim şöyle bir özelliğimiz 
var: Tel Aviv’de Büyükelçiliğimiz, Kudüs’te 
de Başkonsolosluğumuz var. Kudüs Baş-
konsolosluğu’nun başında bir Büyükelçi 
var ve Tel Aviv Büyükelçiliğine bağlı de-
ğildir. Direkt Filistin nezdinde akredite 

olarak kurulmuştur ve oradaki Kudüs 
Başkonsolosumuz tayin olduğunda Filis-
tin nezdindeki bir temsilci olarak Filistin 
Cumhurbaşkanı’na itimatnamesini sunar 
ve son büyükelçimiz de aynı şekilde Sayın 
Abbas’a itimatnamesini sunmuştur. Yani 
adı Kudüs Başkonsolosudur ama Filistin 
nezdindeki büyükelçiliğimiz orasıdır ve 
itimatnamesini sunan, bütün temasları yü-
rüten Kudüs’teki Büyükelçimizdir. Bütün 
oradaki büyükelçilikler Tel Aviv’den gelip 
temas kurarken, bizim Filistin’le teması-
mızı Kudüs’teki Büyükelçi sağlamaktadır 
ve burası resmen Filistin nezdinde Büyü-
kelçiliğimiz olarak görev ifa eden bir yapı-
dır. O açıdan da diğer ülkelere oranla çok 
farklı bir konumdayız.

TBMM’de Dışişleri Komisyonu olarak 
görevleriniz nelerdir?
Şimdi ikinci kez başkanlık görevine seçil-
dim. Meclisteki ihtisas komisyonlarından 
bir tanesi Dışişleri Komisyonudur. Mec-
lisin bir anlamda bütün dış ilişkilerinin 
yürütüldüğü bir mekandır burası. Huku-
ki olarak temel görevi, Türkiye’nin bütün 
dünya ülkeleriyle veyahut bütün uluslara-
rası kuruluşlarla imzaladığı uluslararası 
sözleşmelerin mecliste onaylanması bu 
komisyondan geçerek olur. Komisyon 
toplantılarında bütün bu anlaşmalar gö-
rüşülür, oya sunulur, onaylandıktan sonra 
genel kurula gönderilir. Genel kurulda da 
onaylandığı takdirde bu anlaşmalar yürür-
lüğe girer. Bu yapılmadığı takdirde bu an-
laşmalar yürürlüğe girmez. Birinci görevi 
budur. İkincisi; Ankara’da büyükelçilerle 
ve yurtdışında parlamenter diplomasisinin 
yürütülmesinde bu ilişkiyi sağlayan mekan 
olarak da Dışişleri Komisyonu önde gelen 
bir vazife görür. 

Dışişleri Komisyonu Heyetleri çeşitli ül-
keleri ziyarete gider, yurtdışından da Dı-
şişleri Komisyonları buraya ziyarete gelir. 
Benim geçen dönem Dışişleri Komisyon 
Başkanlığım sırasında başlattığım bir 
prosedürü de uyguluyoruz. Bu komisyo-
na, Türkiye’ye gelmiş önemli siyasi kişiler 
davet edilir ve komisyon özel olarak onlar 
için toplanır ve hatta bir toplantısına denk 
getirilir. Çok sayıda NATO Genel Sekrete-
ri, Avrupa Birliği Komiserleri, çeşitli ülke-
lerin dışişleri bakanları, içişleri bakanları, 
enerji bakanları komisyonumuzda misafir 
edilmiştir. Hem onlar gelip ilişkilerle ilgili 
mesajlar vermişler hem de komisyon üye-
lerimiz sorular sorarak, konuşarak bunun 
karşılıklı bir diyalog haline gelmesine im-
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kan vermişlerdir. Dolayısıyla parlamenter 
diplomasinin ana unsurlarından biri güçlü 
bir şekilde yerine getirilmiştir. Diğer bir 
husus; çeşitli bakanlarımız komisyona 
teşrif ederler ve gündemde olan konular 
hakkında komisyona bilgi verirler, çeşitli 
soruları cevaplandırırlar. Örneğin geçti-
ğimiz dönemde Dışişleri Bakanımız, AB 
Bakanımız, Enerji Bakanımız komisyona 
bilgi vermişlerdir. Şimdiki Başbakanımız, 
Ulaştırma Bakanı olarak teşrif etmiştir. 
Uluslararası taşımacılık hatları hakkında 
çok güzel bir sunuş yapmıştır. TİKA ve 
Yunus Emre Enstitüsü’nün bütün dünya-
daki faaliyetleriyle ilgili bilgi sunulmuştur. 
Akdeniz’de doğalgaz aramalarıyla ilgili 
yaşadığımız bir sorun sonrasında gelip 
siyasi bilgiler verilmiştir. Balkanlarla ilgi-
li, Kafkaslarla ilgili, Ukrayna kriziyle ilgili 
bakanlarımız gelip komisyonu bilgilendir-
mişlerdir. Uluslararası anlaşmaların onay-
lanması, dış işleri komisyonları arasında 
ziyaretler vasıtasıyla bu ilişkinin kurulma-
sı ve sürdürülmesi Türkiye’ye gelen siyasi 
kişilerin komisyonda ağırlanması ve aynı 
zamanda da bakanlarımızın ve üst düzey 
kurum temsilcilerinin gelip komisyonu 
bilgilendirmesi şeklinde, bu dönemde de 
aynı yöntemleri başkan olarak uygulaya-
cağım.

AK Parti’nin girdiği her seçimden za-
ferle çıkmasını nasıl açıklayabiliriz?
Bir defa siyasette en önemli unsur ülkenin 
sorunlarını, ülkede yaşayan insanlarımızın 
sorunlarını doğru teşhis etmek ve müm-
kün olduğu kadar geniş bir yelpaze içinde 
bu sorunların çözümü için uğraşmak ve 
insanlarımıza, milletimize devletin şefkatli 
elinin kendilerine ulaştığını göstermektir. 
AK Parti kurulduğu andan itibaren bunu 
belki de Cumhuriyet tarihinde en iyi başa-
ran partidir. Kendisini dışlanmış hisseden, 
kendisini sorunlarıyla ilgilenilmiyor diye 
hisseden kitleler AK Parti’yle birlikte ken-
dini iyi hissetmişlerdir. Tabi burada liderin 
önemi çok fazladır. Devletlerin tarihinde 
sonradan hep hatırlanacak liderler çok 
fazla sayıda gelmez. Başbakan olabilir, o 
olabilir, bu olabilir ama Türkiye’nin gelece-
ğine yön veren, Türkiye’nin kaderini değiş-
tiren, milletin en çok sevdiği liderler kim-
dir diye sorulduğunda çok az sayıda isim 
söylenir. Recep Tayyip Erdoğan, siyasete 
ilk girdiği andan itibaren buna layık olmuş 
bir liderdir. 

İnsanlarla temasımızda öyle vakalar gö-
rüyoruz ki gerçekten AK Parti’nin ulaştığı 

noktalar diğer hiçbir partinin bugüne ka-
dar ulaşamadığı noktalardır. Engelli ço-
cukların evlerinden alınıp tedaviye götürül-
mesi, kendisini rahat hissedeceği ortamda 
eğitim görmesi, aynı şekilde diyaliz hasta-
larının evlerinden alınıp diyalize götürül-
mesi ve tekrar evlerine bırakılması gibi 
uygulamalar AK Parti döneminde sağlan-
mıştır. Hastanelerin kalitesi artmıştır. Es-
kiyen hastanelerimizin halini bilen insan-
lar, her hastaneye gidişlerinde hamdolsun 
bugünkü hastanelerimizin halini görüyor-
lar. Belediye hizmetlerinin olmadığı, sula-
rın akmadığı, çöplerin alınmadığı, yolların 
olmadığı, toplu taşımacılığın olmadığı bir 
ülkeydik. Bugün sular hiç kesilmiyor, toplu 
taşımacılık milyonlarla ifade edilecek çok 
rahat ortamlarda gerçekleşiyor. Devletten 
umudunu kesmiş, hayata hep böyle sıkıntı-
lı bir ortamdan bakan insanlarımız, vizyon 
projelerle geleceğe umutla bakıyor. Eski-
den birkaç yere uçak seferi varken bugün 
her şehrimize uçak seferi var. Türk Hava 

Yolları’nın 20 uçağı varken bugün 300’ün 
üzerinde uçağı var. Hayatında hiç uçağa 
binmemiş insanlar AK Parti döneminde 
uçağa bindiler ve şimdi de her yere uçakla 
gidiyorlar. Bugün Türkiye’de Avrasya Tüne-
li, köprüler, raylı sistemler, hızlı trenler sa-
yesinde insanlar çok daha kısa bir sürede 
seyahat edebiliyorlar. Dolayısıyla AK Par-
ti’nin seçim başarılarının altında işte bu 
millete olan sevgisi ve ona ulaşma becerisi 
yatıyor. Bugün Türkiye olarak biz, dünya 
politikalarında ve uluslararası alanda söz 
sahibi bir konuma geldik. Dünyanın en bü-
yük ekonomilerinden biri haline geldik. 70 
sente muhtaç ülkeden 150 milyar dolar ih-
racat yapan, kişi başına milli geliri 10 bin 
Doların üzerinde olan, ekonomisi hızla bü-
yüyen bir ülke konumuna geldik. İnşallah 
gelecekte AK Parti yönetimlerinde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün 
bu rakamlar daha da büyüyecek ve Türki-
ye herkesin gıptayla baktığı, kıskandığı bir 
noktaya gelecektir.
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AK PARTİ DÖNEMİ 
KUDÜS POLİTİKASI

1967 yılından itibaren İsrail’in işgali altın-
da olan Kudüs kenti, ABD Başkanı Donald 
Trump tarafından gayri hukuki ve ahlaki 
bir şekilde İsrail’in başkenti olarak tanın-
ması ile yeniden uluslararası gündemin ilgi 
odağı haline geldi.   Kudüs 1980 yılında İs-
rail Parlamentosu Knesset tarafından "İs-
rail'in ebedi başkenti" ilan edilmişti. Ancak 
Dünya devletleri bu kararı tanımayıp, büyü-
kelçiliklerini Tel Aviv'de açmayı tercih etti-
ler. Şimdi İsrail Trump üzerinden ABD’ye 
bu yönde bir adım attırarak diğer devletleri 
de manipüle edebileceğini düşünüyor. Bü-
tün semavi dinler adına müstesna bir yere 
haiz olan Kudüs, İslam dünyası için de ilk 
kıblesi ve üçüncü Harem-i Şerifi Mescit-i 
Aksa’yı barındırması hasebiyle alelade bir 
İslam beldesi olmanın çok ötesinde anlam 
ve değere sahip. İşgal altındaki bu kadim 
kent bağımsız bir Filistin devletinin baş-
kenti olduğundan bir özgürlük mücadelesi-
nin de sembolü. Ancak İsrail uluslararası 
konjonktürden ve İslam ülkelerinin içine 

düştüğü durumdan yararlanarak bu sem-
bolü yok etme peşinde. Türkiye ise bir istis-
na teşkil ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan 
liderliğinde İsrail’e ve ABD’nin pervasız 
politikalarına dur deme arayışında.  

AK Parti’nin Kudüs Hassasiyeti ve 

Atılan Somut Adımlar

Meselenin tarihsel seyrine bakıldığımızda 
Kudüs’ün Türk devleti ve halkı nezdinde 
her dönem (28 Şubat dönemini paranteze 
almak kaydıyla) müstesna bir yere sahip 
olduğunu görüyoruz. 30 Temmuz 1980’de 
İsrail Parlamentosu kabul ettiği bir yasayla 
Kudüs’ü İsrail’in daimi başkenti ilan ettik-
ten sonra Türkiye derhal yasayı kınadığını 
açıkladı. Ayrıca 28 Ağustos 1980’de Türki-
ye, kamuoyundan gelen tepkiler sebebiyle 
Kudüs Konsolosluğu’nu kapattı ve İsrail’le 
ilişkilerini ikinci kâtip düzeyine düşürdü. 

Nitekim 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 
hemen öncesinde 6 Eylül 1980 tarihinde 
Milli Selamet Partisinin (MSP) tertibinde 
ve partinin Genel Başkanı Necmettin Erba-
kan’ın katılımıyla Konya’da “Kudüs’ü Kur-
tarma Mitingi” düzenlendi. Daha ziyade 
reaktif şekilde gelişen Türkiye’nin Kudüs 
hassasiyeti AK Parti döneminde ise adım 
adım bir siyasete dönüşmeye başladı.  

AK Parti’nin iktidar olup yön vermeye baş-
ladığı Türk Dış Politikasında genel olarak 
Filistin özel olarak Kudüs meselesi özel bir 
başlık oluştururken, Türkiye somut adımlar 
da atmaya başladı.  2005 yılında Kudüs’te 
1925 yılında açılan ve doğrudan Dışişleri 
Bakanlığına bağlı bulunan yurtdışındaki 
en eski diplomatik misyonlar arasında yer 
alma ayrıcalığına sahip olan Başkonsolos-
luk Misyon Şefliği’ne bir büyükelçi tayin 
edildi. Kudüs’teki başkonsolosluk Türk 
vatandaşların yanı sıra Filistinlilere konso-
losluk hizmetleri vermeye başladı. 

Türkiye, AK Parti döneminde adil bir barışı 
tesis etmek amacıyla İsrail-Filistin müza-
kerelerinde ve hatta İsrail-Suriye arasında 
arabuluculuk yaparak aktif bir diplomatik 
uğraş gösterdi. Ancak İsrail’in 2008 yılın-
da başlattığı birçok masum sivilin ölümü-
ne yol açan Dökme Kurşun Operasyonu, 
diğer Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Tür-
kiye tarafından her düzeyde ciddi bir tepki 
ile karşılandı. Dönem başbakanı Erdoğan, 
Tevrat’tan alıntı yaparak On Emir’in “Öl-
dürmeyeceksin” emrini hatırlattı. İsrail’in 
Birlemiş Milletler’deki varlığına ilişkin 
eleştirilerini dile getirdi. Nitekim Ocak 
2009’da Davos’ta Tayyip Erdoğan’ın ‘one 
minute çıkışı’, Türkiye’nin İsrail-Filistin po-
litikasında bir dönüm noktası oldu. 

Mayıs 2010’da İsrail Ordusu, İsrail’in Gaz-
ze’ye uyguladığı ablukayı delmek ve Gazze 
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halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla yola çıkan İHH İnsani Yardım 
Vakfı’na ait Mavi Marmara gemisine sal-
dırı düzenledi. Saldırıda 10 aktivist şehit 
olurken, 54 kişi yaralandı. Bu saldırının 
ardından BM Güvenlik Konseyi acil toplan-
dı, Erdoğan NATO’ya acil toplantı çağrısı 
yaptı. Türkiye, Tel Aviv elçisini geri çekti 
ve Erdoğan saldırıyı açıkça ‘devlet terörü’ 
olarak nitelendirdi. Türkiye, İsrail’in özür 
dilemesini, ölenlere tazminat ödemesini 
ve Gazze ablukasını kaldırmasını talep etti, 
büyükelçisini talepler yerine getirilinceye 
kadar geri çektiğini duyurdu.

AK Parti döneminde başkenti Doğu Kudüs 
olan bağımsız bir Filistin devletine destek 
siyasetinin göstergesi olan önemli bir adım 
ise 2012 yılında hayata geçirildi. 2012’de 
Filistin yönetimi, BM Genel Kuruluna baş-
vurularak tam üye devlet statüsünden bir 
kademe aşağıda bulunan ‘üye olamayan 
gözlemci devlet’ statüsüne yükseltilmeye 
çalışıldı. Türkiye, bu kararın BM Genel 
Kurulu’ndan geçmesi için ciddi diplomatik 
ve siyasi temaslarda bulundu. Nitekim dö-
nemin Dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu, 
Genel Kurul’da Filistin’in devletleşmesini 
destekleyen güçlü bir konuşma yaptı. İlgi-
li çabaların neticesinde bu karar, 138 evet 
oyla geçti ve büyük bir başarı kazanılmış 
oldu.    

AK Parti’nin ve Türkiye’nin Kudüs ve Filis-
tin meselesindeki net desteği ve güçlü du-
ruşu İsrail’in Mescit-i Aksa kapatmasında 
ve ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı Kudüs 
kararı ve sonrasında yaşanan gelişmelerde 
tekrar kendini göserdi.  İsrail’in 14 Tem-
muz 2017’de çeşitli bahanelerle Harem-i 
Şerif’i ibadete kapattı, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan kararı sert bir şekilde eleştirdi 
ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ı 
arayarak Türkiye’nin desteğini ifade etti. 
Türkiye ayrıca, İİT İcra Komitesi 1 Ağustos 
günü İstanbul’da olağanüstü toplanması 
için çağrıda bulundu. Nihayetinde, Kudüs 
halkının mücadelesi ve Türkiye olmak üze-
re İslam Alemi’nin sergilediği kararlılık 
neticesinde İsrail’in uygulamış olduğu tüm 
ilave kısıtlamalar kaldırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump 6 Aralık 
2017 tarihinde, Kudüs'ü resmen İsrail’in 
başkenti olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki 

ABD’nin büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınma-
sı talimatını verdiğini açıklaması, Türkiye 
tarafından çok sert bir tepkiyle karşılandı. 
Kararın hemen ardından Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı  bu kararın hiçbir şekilde kabul 
görmeyeceğini ifadede eden bir açıklama 
yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise kesin şekilde 
Kudüs’ün, tüm Müslümanların kırmızı çiz-
gisi olduğunu ilan etti. Türkiye bu hususta 
kınama ile yetinmeyip uluslararası arena-
da tüm etkinliğiyle harekete geçti ve diplo-
matik temaslarda bulundu. Bu bağlamda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa Franciscus 
başta olmak üzere Fransa Cumhurbaşka-
nı, Rusya Devlet başkanı gibi çok sayıda 
yetkili ile görüştü, ABD’ye karşı bir koalis-
yon oluşturma çabası içine girildi.  

Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
(İİT) Dönem Başkanı olması hasebiyle 
Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nı Kudüs konusunda toplantıya 
çağırdı. Bazı Arap ülkelerinin zirveyi an-
lamsızlaştırma çabasına rağmen 13 Ara-
lık’ta İstanbul’da İİT olağanüstü toplandı. 
Toplantının neticesinde ise tarihe geçecek 
bir karar alınarak Doğu Kudüs’ü Filistin 
Devletinin başkenti ilan edildi. 

18 Aralık’ta Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ne ABD Başkanı Trump’a Kudüs'ü 
İsrail’in başkenti olarak tanımaktan vaz-
geçme çağrısı yapan karar tasarısı sunul-
du, ancak karar Washington tarafından 
veto edildi. Bunun ardından Kudüs mese-
lesi ve Trump’ın kararı Türkiye’nin öncülü-
ğünde BM Genel Kuruluna taşındı. 

21 Aralık 2017’de hem Türkiye hem de 
Yemen adına ‘Status of Jerusalem’ başlıklı 
karar tasarısı BM Genel Kurulu sunuldu. 
Toplantıya katılan Türkiye Dışişleri Baka-
nı Mevlut Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri 
Bakanı Riyad Maliki’nin dışında herhan-
gi bir devletin dışişleri bakanı katılmadı. 
ABD’nin tüm tehditlerine rağmen 128 oyla 
geçen karar, ABD’nin BM nezdinde bir ye-
nilgiye uğradığı şeklinde yorumlandı. BM 
Genel Kurulunda yapılan bu oylama ve 
çıkan sonuç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın  
‘Dünya Beşten Büyüktür’ şeklinde ifade 
ettiği, uluslararası sistemin adaletsizliğine 
vurgu yapan itirazının – ne kadar haklı ol-

duğunu bir kez daha gösterirdi. Ayrıca Ku-
düs meselesinde güce dayalı bir oldu bitti-
nin kabul görmeyeceğinin tescillenmesi ve 
Türkiye’nin öncü rolü ile İslam ülkelerinin 
birlikte hareket ettiklerinde nasıl sonuç 
alabilecekleri açısından da önemli bir gös-
terge oldu.  

Nihayetinde, AK Parti iktidarında Türk 
Devleti attığı somut adımlarla Kudüs dava-
sına sahip çıkmaya devam ederken, Cum-
hurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Erdoğan’ın son olaylardan sonra yaptığı 
açıklamalar geleceğe ilişkin önemli ipuç-
ları vermekte. Erdoğan ‘Bu işin peşinin bı-
rakılması mümkün değil. İkinci adım [BM 
Genel Kurulunda yapılan oylama] başarıy-
la atıldı. Şimdi bunu üçüncü, belki dördün-
cü adımlar takip edecek’. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan bu açıklamasıyla Türkiye’nin bun-
dan sonra Kudüs meselesinde daha aktif 
olacağını açıkça ortaya koymuş oldu.

AK Parti liderliğinde Türkiye, tarihinden 
gelen sorumluluk ve Türk halkının talepleri 
doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
da ifade ettiği şekilde Kudüs davasına sa-
hip çıkmaya devam edecek. Nihayetinde 
AK Parti konjonktürden bağımsız ilkesel 
olarak kuruluşundan bu yana Kudüs’ü, zul-
me karşı adalet, batıla karşı hak mücadele-
si olarak gördü ve Filistin halkı için adaleti 
yeniden tesis etmek adına pek çok alanda 
ve platformda etkinliğini artırdı, ağırlığını 
koydu. Kudüs’te barış ve adalet sağlanma-
dan, bütün dinlerin mensupları hoşgörülü 
ortamda ibadetlerini eda etme fırsatı bul-
madan, Ortadoğu genelinde huzur ve dü-
zenin sağlanmasının mümkün olmadığına 
inanan AK Parti, Filistin’de 1967 sınırları-
na dayanan iki devletli çözümü benimseye-
rek başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir 
Filistin Devleti’nin kurulmasını destekledi. 
Bu bağlamda AK Parti, Türkiye’nin daha 
önceki dönemlerde gösterdiği Kudüs has-
sasiyetini bir adım daha ilerleterek fiili ve 
aktif şekilde Kudüs ve Filistin meselesine 
desteğini ortaya koydu. AK Parti’nin bu ko-
nudaki tavrı, Filistin devletleşme sürecine 
ve BM başta olmak üzere uluslararası plat-
formlarda Filistin devleti tanıma çabasına 
verilen destekte de açık bir şekilde tecelli 
etti. 
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KUDÜS 
KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR!

BM tarafından 1947 yılında Böl-
me Planı ile Filistin toprakları Ya-
hudi ve Arap devletleri  arasında 
bölündü. BM kararı çerçevesinde 
İsrail’in başkenti olarak Tel Aviv 
tanınmış aynı zamanda Bölme 
Planı uyarınca, Kudüs’e özel sta-
tü tanınmış ve uluslararası ege-
menliği kontrol altına alınmıştır. 
Bu özel statü Kudüs’ü üç din 
içinde önemli bir merkez olma-
sı üzerine kurulmuştur. 1995’te 
ABD Kongresi, Kudüs Yasası’nı 
çıkardı ve Amerikan Başkanı’na 
İsrail’in Başkenti olarak Kudüs’ü 
tanımasını, ABD Büyükelçiliği-
ni de Kudüs’e taşımasını tavsiye 
etti. Ancak, Donald Trump baş-
kan oluncaya dek geçen 20 yılda 
hiçbir ABD Başkanı bu tavsiyeye 
uymadı. Önceki başkanlar bunu 
seçim vaadi olarak söylemiş an-
cak gerçekleştirmemiştir. 

ABD Başkanı Donald Trump, İs-
rail'in başkenti olarak Kudüs'ü 
tanıyan kararnameyi geçtiğimiz 
günlerde  imzaladı. ABD yine 
Müslüman kanı üzerinden, yeni 
bir oyunu sahneye koyuyor aynı 
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zamanda İsrail’i stratejik bir 
müttefik olarak görüyordu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud 
Abbas da, ABD'nin Kudüs'ü İsra-
il'in başkenti olarak tanımasının 
barış sürecini yıkıma uğrataca-
ğını belirtmişti. Hamas ve Fe-
tih'in de aralarında olduğu Filis-
tinli gruplar ise, Filistin halkını 
ABD'nin kararına tepki göster-
meye çağırdı. Hamas, Cuma gü-
nünü "öfke cuması" ilan ederek, 
"Kudüs'e destek" için toplanma 
çağrısında bulundu. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan ise 5 Aralık’da yap-
tığı konuşmada: "Kudüs Müs-
lümanların kırmızı çizgisidir. 
ABD'yi bölgedeki sorunu daha 
da derinleştirecek böyle bir 
adım atmaması için bir kez 
daha ikaz ediyorum. İsrail ile 
diplomatik bağları koparırız. 
İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem 
Başkanı olarak, bu konunun 
sonuna kadar takipçisiyiz" 
diyen Recep Tayyip Erdoğan, 
"Eğer böyle bir adım atılacak 
olursa; hemen, 5-10 gün içeri-
sinde İslam İşbirliği Teşkilatı 
Liderler Zirvesi'ni İstanbul'da 
toplayacağız" açıklamasını yap-
mıştı.

13 Aralık 2017 tarihinde İİT Ola-
ğanüstü Zirvesi'ne 48 ülkenin 
katılımı ile dönem başkanı Türki-
ye'nin ev sahipliğinde olağanüstü 
toplandı. İstanbul toplantısında 
İİT, bazı kararlar aldı ve Doğu 
Kudüs’ü Filistin’in başkenti ola-
rak tanıdığını ilan etti.

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsra-
il’in başkenti olarak tanıyacağını 
açıklamasının ardından BM Gü-
venlik Konseyi acil bir toplantı 
düzenledi. Türkiye ile Yemen ta-
rafından hazırlanan ve Birleşmiş 

Milletler'e üye tüm devletlere 
"Kudüs'te diplomatik misyon 
kurmaktan kaçınma" çağrısı 
yapan karar tasarısı, BM Genel 
Kurulu'nda 128 oyla kabul edil-
di. 193 üyeli BM'de yapılan oyla-
mada 9 ülke tasarının aleyhinde 
oy kullanırken, 35 ülke de çekim-
ser kaldı. 

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi 
Nikki Haley ise, Trump’ın, Ku-
düs kararının soru işaretleri ve 
kaygılara neden olacağını bildi-
ğini ancak İsrail ve Filistinliler 
arasında barış umutlarını ileriye 
götürmek için bu kararı aldığını 
söyledi. Haley: “Bu hedefe daha 
önce hiç olmadığı kadar daha 
yakın olduğumuza inanıyoruz” 
dedi.  

Bu karar, ABD'nin ve İsrail'in ak-
lını başına alması ve farklı inanç 
değerlerine saygı duyması konu-
sunda önemli bir bildiridir. Ulus-
lararası hukukta yeri olmayan 
bu işgal ile Kudüs'ün İsrail'in 
başkenti olarak tanınması karşı-
sında insanlık kazanmıştır. ABD 
ile İsrail’in lobi faaliyetlerine 
rağmen oylamaya katılan 172 ül-
keden 128’inin desteğiyle kabul 
edilen bu tasarı sonucunda, Ku-
düs’ de barış adına yeni bir umut 
ışığı belirmiştir. 

Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan BM Genel Kuru-
lu'nun kararı ile ilgili şu açıkla-
mayı yaptı. ''BM Genel Kurulu, 
tehditlere rağmen, onurlu bir 
duruş sergilemiştir. Dünya 
5'ten büyüktür, hele hele 1'den 
hayli hayli büyüktür; 196 kez 
büyüktür.'' diyerek bir kez daha 
mazlumların yanında olmuştur.

Kudüs hakkında son gelişmeler 
bu şekilde evet. Peki ya Kudüs 
aslında neden bu kadar önem-

li? İlk peygamberden son pey-
gambere kadar neden bu kadar 
önemli olmuştur?

Babiller’den, Romalılar’dan, 
Haçlılar’dan sonra Müslümanla-
rın Hz. Ömer’in (a.s) önderliğin-
de fethethedilmesi  ile birlikte 
akan kanlar durduğu,  nice zu-
lüm manzaralarının sona erdiği 
yerdir Kudüs. İslamiyette Ku-
düs, dünyadaki en kutsal üçün-
cü şehirdir. Müminin kalbinin, 
nabzının attığı üç noktadan biri-
dir. O davadır, dindir, heyecandır,  
ölçüdür. Ümmet olmak ya da ol-
mamaktır. Kudüs aynadır. Kudüs 
imtihandır, imtihanımızdır. Müs-
lümanın imanını ispat edeceği 
yerdir Kudüs… 

Hz. Ömer (a.s.), Kudüs’ün fet-
hinden sonra Müslümanlar için 
namaz kılınacak ilk mescit inşa-
atını başlatmış. Fırsat buldukça 
da gidip etrafını süpürüp, çöpleri 
temizlermiş. Bunu gören Müslü-
manlar: “Ey müminlerin halife-
si biz yaparız!” diyorlarmış ama 
o hep aynı cevapla “Yeryüzünün 
en önemli üç mescidinden bi-
rinde benim de terim olsun is-
temez misiniz?” dermiş.

Peki ya biz, sadece basit bir top-
rak parçasından ibaret olmayan 
böylesine mübarek ve mukaddes 
şehirde bir emeğimiz olsun iste-
mez miyiz? Gidelim görelim, yal-
nız değilsin Kudüs diyelim. Gi-
demeyen de Kudüs’ü yüreğinde 
sevda olarak taşımalıdır. “Sabır-
la ve namazla Allah’tan yardım 
isteyiniz.” ayetine iman edip du-
alar ile Allah’a yalvarmalıdır. Ku-
düs özgürlüğüne kavuşacaktır, 
bu Allah’ın vaadidir. Peki biz bu 
imtihandan hakkıyla geçebilecek 
miyiz? Geçebilenlerden olmak 
duası ile..
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ANADOLU
DÜNYA 
DOLU
AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar 
Başkanlığı tarafından Dünya Göçmenler 
Günü kapsamında ‘’Anadolu Dünya Dolu’’ 
programı düzenlendi. Program Türkiye’de 
bir ilke sahne oldu. 

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 
gerçekleştirilen program ATO Congressi-
um’da düzenlendi. Genel Başkan Yardım-
cısı Öznur Çalık, Başbakan Yardımcısı 
Recep Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun yanı sıra MYK Üyeleri, Milletve-
killeri, Büyükelçiler, misyon şefleri, STK 
temsilcileri, 81 İl Sosyal Politikalar Baş-
kanı ile Türkiye’nin dört bir tarafından ge-
len göçmenlerle; spor, iş dünyası ve sanat 
camiasından çok sayıda isim katıldı. 

Antalyasporlu Samuel Eto'o, Beşiktaşlı Ri-
cardo Quaresma, Galatasaraylı Fernando 
Muslera ile Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe-
li basketbolcu Ali Muhammed, milli atlet 
Ramil Guliyev ve bir dönem Fenerbahçe 
forması giyen Moussa Sow da program-
da yer alan isimlerdi. Etkileyici bir sahne 
gösterimi ile başlayan program, Kerküklü 
bir göçmen olan Sanatçı Ömer Türkme-
noğlu’nun ‘Altın Hızma’ şarkısıyla devam 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’da şarkıya 

alkışla ritim tutarak eşlik etti.

 “Avrupa’nın İnsanlığa 

Söyleyecek Sözü Yoktur!”

Sınırlarına giren göçmenlerin paralarına, 
ziynet eşyalarına hatta çocuklarına el ko-
yan, onları din değiştirmeye zorlayan bir 
medeniyetin, insanlığa söyleyecek sözü-
nün kalmadığını ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Avrupalı kimi bakanların 
kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda, 
"Hepsini denize dökmek lazım, boğul-
salar da umurumuzda değil" demesiyle 
insanlığın öldüğünü söyledi.

Anadolu’nun asırlar boyunca bir göçmen-
ler yurdu olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: 

"Siz bakmayın bugün Avrupalıların, 
Amerikalıların göçmenleri böylesine 
dışladığına, ötekileştirdiğine bu coğraf-
yaların hepsi de göçmenler tarafından 
bugünkü haline getirilmiştir. Batı’da öy-
ledir, Amerika’da öyledir. Üstelik bu se-
rencamın altında çok büyük acılar, çok 

büyük katliamlar çok büyük utançlar da 
vardır. Hamdolsun bizim böyle bir yüz 
karamız asla yoktur. İspanya’daki Yahu-
diler topraklarından kovulup gidecek 
yer bulamadıklarında bizim ecdadımız 
onlara kapılarını açmıştır. Kafkasya’da, 
Balkanlar’da, Orta Asya’da, Güney As-
ya’da, Kuzey Afrika’da ve dahi dünyanın 
neresinde başı sıkışan, kendisine sığı-
nacak güvenli bir liman, geleceğini ku-
rabileceği huzurlu bir yuva arayan varsa 
hepsine Anadolu kapıları daima açık 
olmuştur. Bugün de Suriye’den Irak’tan 
başka yerlerden kardeşlerimiz başları 
sıkıştığında hemen Anadolu’ya yönel-
mişlerdir. Doğru da yapmışlardır, kar-
deş kardeşe böyle zamanlarda lazımdır. 
İyi günde dost çok bulunur, önemli olan 
kötü günlerinde bu insanların yanların-
da olabilmektir.” 

Çalık, “5 Kıtadan, 191 ülkeden, 4,3 mil-
yon göçmenin burada yaşaması, Anado-
lu’nun dünya dolu olduğunun gösterge-
sidir.”

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Öznur Çalık, hem Savaş-
lardan ve zulümlerden dolayı ülkesini terk 
etmek zorunda bırakılan sığınmacılara 
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hem Türkiye’nin güneşine, gücüne ve istik-
rarına göç eden göçmenlere gönül kapıla-
rını her zaman açtıklarını ifade eden Çalık; 
“Anadolu’muz medeniyetlerin beşiğidir. 
Her medeniyet Anadolu’da, kendisinden 
hep bir parça bulmuştur. İşte biz bunun 
için “Anadolu Dünya dolu” dedik. Zira 
5 kıtadan, 191 ülkeden, 4,3 milyon göç-
menin burada yaşaması, Anadolu’nun 
Dünya Dolu olduğunun çok net göster-
gesidir.  4.3 Milyon göçmeni temsilen 
bugün aramızda 4 bin 300 misafirimiz 
var. Anadolu kardeşlik dolu,  Anadolu 
barış dolu, Anadolu huzur dolu, Anado-
lu Dünya Dolu” ifadelerini kullandı.

Dünyanın 5 kıtasından gelip ülkemizde 
yaşayan göçmenler Cumhurbaşkanımı-
za hediyelerini takdim etti.

Programın sonunda Cumhurbaşkanı Er-
doğan’a 5 farklı kıtadan gelip Türkiye’de 
yaşayan göçmenler ülkelerinin yerel hedi-
yelerini takdim etti. 

GÖÇ VE UYUM SEMPOZYUMU
Öte yandan ‘Anadolu Dünya Dolu’ prog-
ramı öncesi 15-16 Aralık’ta Başbakanı-
mız Binali Yıldırım’ın katılımlarıyla ‘Göç 
ve Uyum’ sempozyumu gerçekleştirildi. 
Programa Akademisyenler, ilgili kurum 
temsilcileri, göçmenlerin yoğunlukta yaşa-
dığı il ve ilçe belediyeleri temsilcileri, Göç 
süreci ile ilgilenen öğrenciler, STK Tem-
silcileri katıldı. Göçmenlerin sosyal, eko-
nomik hayatın tüm fırsatlarından yarar-
lanabilecekleri bilgi, beceri ve deneyimin 
kazandırılması sürecinin planlaması ile 
göçmenlerin yoğunlukta yaşadığı illerdeki 
sorunları tartışarak çözüm önerileri geliş-
tirilmesinin amaçlandığı sempozyum ol-
dukça verimli geçti. Programda konuşma-
larını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, 
artan sığınmacı sorununa dikkat çekti. 
‘’Sevgili Peygamberimiz Hz. Muham-
med, Mekke'den Medine'ye göç etmiştir. 
Hicret etmek zorunda kalmıştır. Durup 
dururken mi gitti Peygamberimiz Me-
dine'ye?" İfadelerini kullanan Başbakan 
Yıldırım, ‘’Hicret'ten büyük bir medeni-
yet doğmuştur. Hz. Mevlana bugünkü 
Afganistan'dan Konya'ya hicret etmiş-
tir. Einstein gibi bir bilim adamı, Steve 

Jobs gibi bir mucit de başka bir ülkeye 
gitmek zorunda kalmıştır" diye konuştu.  
‘’Göç, Avrupa'da insanlık meselesi ile 
değil, güvenlik meselesi ile ele alınıyor. 
Unutmayalım, Amerika ve Avrupa kı-
tasının göçlerle şekillenmiştir’’ şeklin-
de konuşan Başbakan Yıldırım, ‘’Birçok 
devlet göçlerle kurulmuş göçmenlerle 
kalkınmıştır. Mazlum ve sığınmacılara 
kapımız hep açık oldu. Önemli göç dal-
galarına ev sahipliği yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz ‘’ dedi. 

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise yaptığı 
konuşmasında; "Çareler üretmek, yara-
lar sarmak, bilenleri burada dinlemek 

amacıyla bu sempozyumumuzu orga-
nize ettik. Bizim için göç, korkulması 
gereken değil, yönetilmesi gereken bir 
süreçtir. Çünkü göç olgusu başlı başına 
iyi ya da kötü bir olay değildir. Biz göçe 
ve göçmenlere yalnızca kriminal gözle 
değil, sadece güvenlik konseptiyle değil, 
uyguladığımız sosyal politikalarımızla 
baktık. Biz göçmenlere kültürümüzün, 
medeniyetimizin ve inancımızın değer-
leriyle baktık ve bakmaya da devam ede-
ceğiz’’ diye konuştu.

2 gün süren sempozyumun ardından ha-
zırlanan sonuç bildirgesiyle göç ve göç-
menlere yönelik uygulanacak yeni politi-
kaların da önü açılmış olacak.
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“DİKİZ AYNASINA BAKTIĞIMIZDA 
ANA MUHALEFET PARTİSİNİ 
GÖREMİYORUZ”

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, 
CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 
hakkında verdiği gensoru önergesiyle ilgili 
olarak AK Parti Grubu adına söz aldı.

Dağ, "2010'dan bu yana yalan, iftira 
ve bilgisizlik üzerine kurulu bu yeni 
CHP'nin siyasetini size anlatmak istiyo-
rum" ifadesini kullandı. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu'nun yalanlar ve iftiralar üzerine siyaset 
yürüttüğünü savunan Dağ, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Mersin'i 'Güneydoğumuzun güzel bir 
ili' diye ifade eden, Kunut dualarını ez-
bere bir şekilde ayet zanneden, “büyük 
kaleci Lefter” sayesinde Fenerbahçeli 
olan Sayın Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye, 
belki bu söylediklerim bir anlam ifade 

etmeyebilir ama bazı iftira ve yalanları 
burada söylemekte fayda var, bazı zihin-
leri bu anlamda yeniden tazelemekte 
fayda var. 7 yıllık Genel Başkanlık dö-
neminde birçok iddialı çıkışlar yaptı, 
birçok sözler söyledi ama bu sözlerin 
neredeyse tamamı havada kaldı."

Dağ, "Eğer Man Adası bir devletse sa-
yenizde Man Adası meşhur oldu. Man 
Adası size bir reklam ücreti verse yeri 
olacak. Biz de sizin sayenizde Man Ada-
sı'nı öğrenmiş olduk" değerlendirmesin-
de bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Eylül 2010'da "Tankın 
önüne ilk çıkan ben olurum" dediğini ha-
tırlatan Dağ, buna karşın FETÖ'nün darbe 
teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 
gecesi meydanlara çıkmadığını, bunun 
için de farklı gerekçeler öne sürdüğünü 

belirtti.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında 
tartışma sonrası birleşimi yöneten TBMM 
Başkanvekili Ahmet Aydın, ara verdi. Ara-
nın ardından konuşmasına devam eden 
Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun yalanlar 
söyleyerek akıl karışıklığı yaratmak iste-
diğini ifade etti. Dağ, "Sayın Kılıçdaroğ-
lu, Pinokyo olmuş olsaydı burnu Boğaz 
Köprüsü'nden daha uzun olurdu" diye 
konuştu.

CHP'nin, Türkiye'nin en başarısız muha-
lefeti olduğunu savunan Dağ, "Önünüzde 
kurultay süreciniz var, gelin kendinize 
bir güzellik yapın. Şu anki haliniz AK 
Parti için iyi bir hal, dikiz aynasından 
baktığımızda görünmüyorsunuz bile" 
dedi.
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AK PARTİ İNSAN HAKLARI 
BAŞKANLIĞI DÜNYA İNSAN 
HAKLARI GÜNÜ PROGRAMI

İnsan Hakları Başkanlığı, Sn. Dr. Ravza 
Kavakcı Kan koordinesinde 11 Aralık 
2017, Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız, 
Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Er-
doğan’ın teşrifleriyle “Dünya İnsan Hak-
ları Günü” etkinliği gerçekleştirdi.

“İnsan Eşrefi Mahlukattır” sloganıyla 
gerçekleştirilen etkinliğe Başbakan Yar-
dımcılarımız, Bakanlarımız, Milletvekille-
rimiz, AK Parti üç kademe İnsan Hakları 
Başkanlarımız, çok sayıda yerli, yabancı 
STK ve diplomatik misyon temsilcisi ka-
tıldı.

İnsan Hakları kavramının oluşumu ve ge-
lişimi, Veda Hutbesi, Türkiye’de insan hak-
larının dünü ve bugünü ile dünyada insan 
hakları konusunda mücadele vermiş sem-
bol isimlerin yer aldığı görkemli bir sahne 
gösterisiyle başlayan etkinlik, Genel Baş-
kan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı Sn. 
Dr. Ravza Kavakcı Kan’ın konuşmasıyla 
devam etti.

Sayın Kavakcı, konuşmasının açılış kıs-
mında, İslam Medeniyeti’nin İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nden yüzyıllar 
önce insan haklarını tanımladığından, sa-

dece insan haklarıyla kalmayıp; toplumsal 
cinsiyet adaletini öngören, çocuk, kadın, 
yaşlı, engelli, vatandaşlık, azınlık, isçi, iş-
veren, çevre, hayvan hakları gibi birçok 
alanda evrensel nitelikte haklara yer ver-
diğinden, bunun yanında kadim Anadolu 
geleneğinde mevcut olan “Yaradılanı Ya-
radan’dan ötürü sevme” düsturunun yer 
aldığından bahsetti. 

Konuşmasının devamında AK Parti iktida-
rından önceki dönemde yapılan insan hak-
ları ihlallerini ve bu ihlallerin nasıl meşru-
laştırıldığını hatırlatan Sayın Kavakcı, AK 
Parti döneminde yapılan reformlardan, gi-
derilen hak ihlallerinden ve gelecekte aynı 
ihlallerin yaşanmaması için yapılan dü-
zenlemelerden örnekler verdi. Sayın Ka-
vakcı, son söz olarak, 10 Aralık günü vefat 
eden İTO Başkanı Sayın İbrahim Çağlar’a 
rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Sayın Kavakcı’nın ardından Cumhurbaş-
kanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan hitaplarını gerçekleştir-
mek üzere kürsüye teşrif ettiler. Hitapla-
rının başında müteveffa Sayın İbrahim 
Çağlar’a rahmet ve yakınlarına başsağlığı 
dileyen Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin 

2017 yılı 3. çeyrek büyüme oranının %11.1 
olarak açıklandığını belirtti.

Programa iştirak eden katılımcılara ve 
özellikle insani yardım alanında faaliyet 
gösteren STK temsilcilerine program için 
oluşturulan #insanlıkiçiniyikivarsınız has-
htagiyle teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Merhamet, Sabır ve İnsani Yar-
dım başlıklarında verilen ödülleri sahiple-
rine takdim etti.

Merhamet ödülünü Ağrı’da elektrik telleri-
ne kapılan kuşu kurtarmaya çalışırken akı-
ma kapılarak ellerini kaybeden Ramazan 
TAŞDEMİR, Sabır ödülünü 2007 yılında 
kompozisyon yarışmasında birinci olduğu 
halde başörtülü olduğu için sahneden indi-
rilen ve ödülü verilmeyen Tevhide KÜTÜK 
GÜNERİ ve İnsani Yardım ödülünü dünya-
nın her coğrafyasında ihtiyaç sahiplerinin 
yardımına koşan AFAD Kurumu’nun Baş-
kanı Dr. Mehmet Güllüoğlu kurum adına 
aldılar.

Program ödül töreninin ardından sona 
erdi.
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“İSLAM ALEMİ TÜRKİYE’NİN 
HAMLELERİ İLE KUDÜS MESELESİ 
ETRAFINDA KENETLENDİ”

AK Parti Mali İdari İşler Başkanı ve Bitlis 
Milletvekili Vedat Demiröz, siyasi günde-
min oldukça hareketli geçtiği 2017 yılının 
son günlerinde yaşanan gelişmeleri ve AK 
Parti’nin 2018 yılına yönelik hedeflerini 
değerlendirdi.

İsrail’e ikinci bir “one minute” dedik.

Geçtiğimiz günlerde insanlığın ortak değe-
ri olan Kudüs’ü, bir oldu bitti ile İsrail’in 
başkenti ilan etmek isteyenlere başta lide-
rimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın hamlele-
riyle geçit verilmediğini belirten Demiröz, 
Türkiye’nin 5 gün gibi kısa bir sürede İs-
lam İşbirliği Teşkilatı’nı İstanbul’da topla-
yarak dünyaya gereken mesajı verdiğini 
kaydetti.  Demiröz: “Doğu Kudüs’ü Filis-
tin’in başkenti kabul ederek İsrail’e ikinci 
bir “one minute” dedik. Cumhurbaşkanı-
mızın çağrısıyla tüm dünya ayağa kalktı ve 
BM Güvenlik Konseyi’nde tehditlere karşı 
dimdik duran 128 ülke, Amerika’nın kara-
nının meşru olmadığını kanıtladı. Zorba-
lıkla kendi kararlarını dayatmak isteyenler, 
hakkın karşısında yapayalnız kaldı. İslam 

alemi Türkiye’nin hamleleri ile Kudüs me-
selesi etrafında kenetlendi. Nitekim bu-
gün artık dünyanın neresinde ezilmişler, 
mazlumlar ve mağdurlar sesini duyurmak 
istiyorlarsa, kendi bayraklarının yanında 
bizim de bayrağımızı açıyorlar” diye ko-
nuştu.

"Ümmetin Umudu 

Erdoğan"

Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanımız 
İsmail Kahraman’la birlikte Suudi Arabis-
tan ve Kuveyt’e ziyaretlerde bulundukla-
rını belirten Demiröz, bu dönemde Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da Sudan, Çad ve 
Tunus’a önemli ziyaretler gerçekleştirdi-
ğine dikkat çekti. Demiröz “Türkiye’den 
Sudan ve Çad’a Cumhurbaşkanı düze-
yinde ilk resmi ziyaretler gerçekleşti-
rildi. Sudan Meclisi’nde Cumhurbaşka-
nımız dünyada örneği görülmemiş bir 
sevgiyle karşılandı. Hartum Üniversi-
tesi’ndeki fahri doktora töreninde rek-

törün kendisini nasıl övgüyle takdim 
ettiğini, oradaki gençlerin “Ümmetin 
umudu Erdoğan” diye sloganlar attığını 
gördük. Recep Tayyip Erdoğan tüm dün-
ya Müslümanlarına bir vizyon çizmiş, 
rol model olmuştur. Bu sevgiyi başka 
hangi ülke lideri görebilir?” dedi.

"Türkiye 2018’e Çok Daha 

Umutlu Başlıyor"

Yıl bitmeden hükümetimizin bir müjdeli 
haber daha verdiğini hatırlatan Demiröz, 
Başbakanımız ve bakanlarımızın hummalı 
çalışmaları sonucu çıkarılan KHK ile, se-
nelerdir dört gözle kadro bekleyen binler-
ce taşeron işçimizi mutlu eden bir karara 
imza atıldığını,  işçilerimizin müracaat ve 
sınavın ardından yeni yılın ilk aylarında 
kadrolu olacaklarını söyledi. 

Türkiye’nin 2018’e çok daha umutlu baş-
ladığını söyleyen Demiröz, “Ekonomiden 
sağlığa, terörle mücadeleden teknolojik 
hamlelere, her alanda gelişmemizi de-
vam ettireceğiz. Bugün kendi otomobili-
ni üretmeye hazırlanan bir Türkiye var 
artık. Biz yaptığımız hizmetlerle, yatı-
rımlarla, vatandaşlarımızın gönüllerini 
yaparak bu günlere ge dik. Şimdi 2023, 
2053, 2071 hedeflerimize ulaşmak için 
yenilenme, tazelenme zamanı. AK Par-
ti’de başlayan bu değişim birilerini ra-
hatsız ediyor. Çünkü onlar bu birlik ve 
beraberlik ruhunu anlayamıyorlar. Biz 
değişimi şeffaflıkla, kardeşliğimizi boz-
madan, yapıyoruz. Bizim farkımız bu. 
AK Parti davasının özü bu. Biz hep bera-
ber kenetlendikçe biiznillah önümüzde 
durabilecek bir engel yoktur” dedi. 
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2018’DE DE İSTİHDAM DOSTU 
BÜYÜMEYE DEVAM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz, "Gelecek yıl bir taraftan büyüme, bir 
taraftan istihdam konularında yine güçlü bir 
duruş sergilemeye devam edeceğiz" dedi. He-
defin istihdam dostu bir büyüme olduğunu kay-
deden Yılmaz, 2020’ye kadar 3 milyonu aşan 
yeni istihdamın hedeflendiğini söyledi. Önemli 
istihdam teşviklerinin de getirileceğini belirten 
Yılmaz, “2018 yılı süper teşvikler dediğimiz 
proje tekliflerinin de hayata geçirildiği bir yıl 
olacak” dedi. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yıl-
maz, ekonomi muhabirleri ile kahvaltılı basın 
toplantısında bir araya geldi. Yılmaz toplantıda, 
2017 yılında meydana gelen ekonomik gelişme-
ler ile 2018 yılına yönelik bütçe ve yatırım plan-
larına ilişkin bilgi verdi. 

“4. Çeyrekle Birlikte Yüzde 7 
Civarında Büyüme Bekliyoruz”

Geçen yıl Orta Vadeli Program hazırlanırken 
2017 yılı için 4,4 büyümenin öngörüldüğünü 
hatırlatan Yılmaz, “Şu anda 4. çeyreği sıfır 
kabul etseniz dahi 5,5 rakamına ulaştığımızı 
gösteriyor. 4. Çeyrekle birlikte yüzde 7 civa-
rında büyüme hızı bekliyoruz” dedi. İlk 9 ayda 
ortalama büyümenin yüzde 7,4 gibi yüksek bir 
rakama ulaştığını ifade eden Yılmaz, “4. çeyrek 
ile ilgili öncü göstergelere baktığımızda bü-
yüme performansının devam ettiğini görüyo-
ruz. Türkiye’nin, yüzde 7 gibi bir büyümeyle 
2017 yılını kapatmasını öngörüyoruz” diye 
konuştu.

"Yılda Ortalama 1 Milyon Yeni 
İstihdam"

Türkiye'nin G-20, OECD ve Avrupa'yı ortalama 
yüzde 7,4’lük büyümeyle geride bırakarak birin-
ci sıraya geldiğini ve büyüme performansının is-
tihdam, ihracat ve turizmle sürdüğünü anlatan 
Yılmaz, bu performansla Türkiye'nin gelişmiş 
ülkeler ile arasındaki farkı kapatma sürecinin 
devam ettiğini kaydetti. Bütün sektörlere yaygın 
bir büyümenin olduğunun altını çizen Yılmaz 
şunları söyledi: 

“Bu büyüme istihdam dostu bir büyüme. Ey-
lül dönemi istihdam artış verileri 1 milyon 
233 bin yeni istihdamdır. Gelecek yıl bir ta-
raftan büyüme, diğer taraftan da istihdam 
konularında güçlü bir duruş sergilemeye de-
vam edeceğiz.”

2018 için büyüme politikalarının yüzde 5,5 
civarında gelişmesinin öngörüldüğünü ifade 
eden Yılmaz, “Bunu yine istihdam dostu ger-
çekleştirme amacımız var. Yılda ortalama 1 
milyon yeni istihdam oluşturma hedefimiz 
var. 2020’ye kadar 3 milyonu aşan yeni bir 
istihdam hedefi söz konusu” dedi. 

"2018’de 10 Süper Proje Yolda"

Çok önemli istihdam teşviklerinin getirileceğini 
kaydeden Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: 

“İş başında eğitim konusunda çok cömert 
teşviklerimiz var. Bilişim ve imalat sektörle-
rine yönelik daha ayrıcalıklı teşvikler getir-
miş durumdayız. Büyük proje teşviklerimiz 
uzun süredir çalışılıyor. Belli bir olgunluğa 
geldi ve 2018 yılı süper teşvikler dediğimiz 
proje tekliflerinin de hayata geçirildiği bir 
yıl olacak. 70 milyar TL’lik bir büyüklükten 
bahsediyoruz. 10 civarında proje söz konusu. 
Ama bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. 
Bunlardan bir kısmının yakın zamanda ol-

gunlaşacağını tahmin ediyorum. Yeni yılda 
süper teşviklerle ilgili olumlu haberleri ka-
muoyumuz duymuş olacak ve Türkiye teşvik 
sistemi itibariyle yeni bir döneme girmiş ola-
cak.”

"2018 Yılında Hedef 169 Milyar Dolar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, ihra-
catta da ciddi anlamda bir artış olduğunu belir-
terek, “2016 yılında 143 milyar dolar seviye-
lerinde gerçekleşmişti. İhracatta bu yıl 156 
milyar doları aşan bir ihracat hedefi vardı. 
Gerçekleşme bununda üzerinde olacak gibi 
görünüyor” diye konuştu. Tarihi rekorun 158 
milyar dolar olduğunu kaydeden Yılmaz, “Ona 
yakın veya onu aşan bir rakam bekliyoruz. 
Gelecek yılda bu ivmenin devam etmesini 
bekliyoruz. Orta Vadeli Programımızda 169 
milyar dolar gibi gelecek yıl için bir hedefimiz 
söz konusu” dedi. 

Yılmaz ayrıca, 2018’de, Kredi Garanti Fonu’nun, 
daha nitelikli bir şekilde, ihracatı, imalat sana-
yini daha fazla destekleyecek bir anlayış içinde 
devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

Yılmaz, ülkemizi belli risklere karşı sigortala-
yan, özellikle küçük işletmelerimizin daha emin 
bir ortamda çalışmalarını sağlayıcı düzenleme-
ler konusunda da hazinenin özellikle kur riskini 
azaltacak çalışmalar yürüttüğünü belirterek, 
şunları söyledi: 

“Temel yaklaşımımız, döviz kazancı olma-
yanların dövizle borçlanmasını sınırlamaktır. 
Çalışma belli bir olgunluğa geldi” dedi. Bun-
larla birlikte Orta Vadeli Program çerçevesinde 
bir trilyon doları aşan milli gelirin hedeflendiği-
ni ifade eden Yılmaz, “13 bin doları aşan kişi 
başı gelir hedefimiz var. Bunları gerçekleştir-
diğimiz zaman Türkiye, yüksek gelirli ülkeler 
ligine adım atlamış olacak” diye konuştu. 

“Şehirlerin Ekonomik Beklentileri” 
Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak “Şehirlerin 
Ekonomik Beklentileri” adı altında başlatılan 
çalışmada, 17 ilin tamamlandığını belirten Yıl-
maz, “81 ili birkaç ay içerisinde tamamlama-
yı düşünüyoruz. Vatandaşı sürekli dinleyen, 
masa başında neyin doğru, neyin yanlış ol-
duğuna karar vermeyen bir anlayışa sahibiz. 
Çalışma kapsamında, Organize Sanayi Böl-
gelerinin dolduğunu, bunların genişlemesi 
gerektiğini birçok ilimizde ortak bir mesele 
olarak tespit ettik” dedi. 
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NAZİFE TÜMÜKLÜ

Kayseri İl kadın Kolları kurucu üyelerimiz-
den Nazife Tümüklü kim diye sorarsanız 
kimse tanımaz ama Çerkes Hala derse-
niz Kayseri’de herkes bilir. Çerkes Hala’yı 
Kayseri’nin en zengini de en yoksulu da bu 
isimle bilir bu isimle tanır.

Yıllarca siyasetle yoğrulmuş çok zenginliği 
görmüş bir o kadar da yokluğu… Hiçbir hal 
onun yardımsever ve çalışkanlığını asla 
değiştirmemiş. 

Düzenli olarak her gün teşkilata gelen 
Çerkes Hala yolda selamlaştığını AK Par-
ti’ye üye olmaya davet eder, sıkıntısını din-
ler çözüm üretmeye çalışır. Fakirin umudu 
olmaya çalışır.  Zenginlerle irtibat kurup 

mağdurların mağduriyetini gidermeye ça-
lışır. Yakacağı, ev eşyası eksik olanlara te-
min etme kaygısıyla günü tamamlar, ertesi 
gün Bismillah der ve yeniden başlar.

Sessiz sakin bu çalışmalarını yaparken 
kız çocukları onun en özelidir. Korunmalı 
kollanmalı tembihlerinin yanında sıkıntıya 
düşenlere yeni umutlara yelken açması ko-
nusunda tavsiyelerde bulunarak uzlaşma-
cı tutumuyla yuva kurmalarına yardımcı 
olur.

Çerkes Hala teşkilatımızın yaptığı her 
programda bulunur. Yürüyüşlerde ön saf-
lardadır. 15 Temmuz hain darbe kalkış-
masında meydanda ilk çadır kuran ve her 

gün sabah namazına kadar meydanlarda 
nöbet tutanlardandır. Hepimizin kulakla-
rında Çerkes Hala’nın şu tembihi vardır… 

“Ne isterim sizden biliyor musunuz? 
“Doğruluk” doğru olun der.”

Çerkes Hala ciddi sağlık problemi geçir-
mesine rağmen hiçbir gün şikayetini duy-
madığımız, hayatta karşılaştığı her türlü 
imtihana rağmen diklenmeden dik dur-
muş. Evlatlarıyla, ailesiyle, sağlığıyla ciddi 
sıkıntıları aşmış, annesini doğarken kay-
betmiş, kendisini her zaman vazifeli his-
setmiş. Allah dostu, reis sevdalısı ömrünü 
AK Parti’ye adamış 80 yaşında hepimize 
örnek bir teşkilatçı.






