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TAKDİM

Mart 2011 tarihinde başlayan Suriye’deki halk ayaklanması neredeyse birinci yılını dol-

durmak üzeredir. Olaylar her geçen gün daha şiddetli boyutlara ulaşmaktadır. İşin daha 

kötüsü ilk başlarda sivil ayaklanma şeklinde ortaya çıkan hareketler yeni bir boyuta 

taşınmaktadır. Suriye ordusundan ayrılan kişilerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu 

isimli oluşum güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemeye başlamıştır. Bu da Suriye’de 

sürecin daha şiddetli geçeceğini ve uzun süre devam edeceğini göstermektedir.

Sorunun bu şekilde evrilmesi Türkiye açısından riskleri artırmaktadır. Suriye’deki 

istikrarsızlığın Türkiye’ye yayılması endişesi mevcuttur. Türkiye yeni bir Irak ile karşı-

laşmak istememektedir. Suriye sorunu Türkiye’ye ile o kadar bağlantılıdır ki Başbakan 

Erdoğan’ın ifadesi ile sorun bir “iç mesele” olarak algılanmıştır. Ve belki de uzun za-

mandır ilk kez bir dış politika konusu bu denli iç politik tartışmalarının ana gündem 

maddelerinden biri haline gelmiştir.

Bu tartışmalar çerçevesinde Meclis’te grubu bulunan ve Meclis dışında faaliyetlerini 

sürdüren hem iktidar hem de muhalefet partileri Suriye konusunda açıklamalar yapmış-

tır. Tartışmalarda öne çıkan konulardan biri de Suriye ordusunun operasyonlarından 

kaçarak Hatay’a sığınan Suriyeli misafirler olmuştur. Elinizdeki çalışma söz konusu tar-

tışmaları bir bütünlük içinde sunmayı amaçlamaktadır. Türk siyasal parti yetkililerinin 

Suriye ve Suriyeli misafirler konusunda yaptıkları açıklamalarda Hatay milletvekilleri 

öne çıkmıştır. Çalışmada partilerin Suriye meselesi konusunda yaptığı tüm açıklamalar-

dan ziyade Hatay milletvekillerinin Suriye sorununa yaklaşımlarını içeren açıklamalara 

yer verilmiştir. Bunun yanı sıra siyasal partilerin Hatay’daki Suriyeli misafirler konusun-

da yaptıkları açıklamalar çalışma kapsamı içinde tutulmuştur.

Türkiye’deki farklı siyasal partilerin ve Hatay’daki sivil toplum kuruluşlarının Suriye 

sorununa bakışına ışık tutacağını inandığımız çalışmayı ilginize sunuyor ve çalışmanın 

hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.

   

Hasan Kanbolat
 ORSAM Başkanı
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Özet
- 10 yılı aşkın bir sürede kurulan çok boyutlu ve derin Türkiye-Suriye ilişkileri birkaç ay içinde hızla gerilemiş-
tir. Kısa süre içinde gerilen ilişkiler Türk iç politikasına da doğrudan yansımış ve farklı siyasal partiler ve sivil 
toplum kuruluşları Suriye meselesi hakkında görüşlerini ifade etmişlerdir. Suriye meselesi o denli gündeme 
taşınmıştır ki, bir dış politika konusu uzunca bir süre neredeyse bir iç politika konusu haline gelmiştir.

- Suriye meselesini Türkiye açısından önemli kılan unsurlardan biri Suriye ordusunun düzenlediği askeri 
operasyonlardan kaçan 15 bin civarında Suriyeli’nin Hatay’a sığınması olmuştur. Sonradan geri dönenlerle 7 
binlere düşen Suriyeli misafirler halen Hatay’da çadır kamplarında misafir edilmektedir.

- 15 Mart 2011 tarihinde Suriye’ye sıçrayan “Arap Baharı” Ak Parti hükümetinin Suriye yönetimi ile son 
10 yıldaki yakın ilişkisine son vermiştir. Bunun temel nedeni Türkiye’nin uzun zamandan beri dış politika-
nın merkezine “meşruiyet ve değer merkezli dış politika” kavramlarını oturtmasından kaynaklanmıştır. AK 
Parti’nin Suriye politikasını belirleyen yaklaşım Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun şu sözlerinde yat-
maktadır: “Halk ile rejim arasında tercih yapmak durumunda kalırsak halkı tercih ederiz.”

- Ana muhalefet partisi CHP’ye baktığımızda iktidarın Suriye politikasına karşı eleştirel bir tutum takınıldığı 
görülmektedir. CHP, iktidarın Suriye sorununu Türkiye’nin çıkarlarını gözetmekten ziyade Batı ile yakınlığı 
koruma adına yürütülen bir politika olarak algıladığını sürekli olarak gündeme getirmiştir. CHP’de yaygın 
olan görüş Suriye’de gerçek anlamda bir halk ayaklanmasından ziyade Batı’nın kışkırtması nedeniyle yaşa-
nan bir istikrarsızlık sorunu olduğudur.

- Milliyetçi Hareket Partisi’nin yaklaşımında güvenlik kaygılarının öne çıktığı ve hükümetin Suriye politika-
sının eleştirildiği görülmektedir. Temel eleştiri noktası Türkiye’nin enerjisini Suriye konusunda harcamaktan 
ziyade daha stratejik öneme sahip Kuzey Irak konusunda harcaması gerektiğidir.

- Barış ve Demokrasi Partisi Suriye meselesine yaklaşımını hazırladığı kapsamlı bir rapor ile ortaya koymuş-
tur. BDP’nin Suriye meselesine yaklaşımında iki unsur öne çıkmaktadır. Birincisi Suriyeli Kürtlerin, ikincisi de 
Hatay’daki Suriyeli misafirlerin durumudur. BDP, Suriye Kürtlerine yaklaşımları nedeniyle Esad yönetimini 
eleştirmektedir. Suriye yönetimine karşı eleştirel olmak bağlamında muhalif partiler arasında hükümetin 
pozisyonuna yakın gibi gözükse de meseleye sadece Suriyeli Kürtler penceresinden bakıyor olması itibarıyla 
AK Parti’den farklı bir pozisyon almaktadır.

- Saadet Partisi’nde Suriye sorununda taraf olunmaması şeklinde bir bakış öne çıkmaktadır. Suriye’de barışçıl 
bir geçiş isteyen parti AK Parti’nin sert yaklaşımlarının yerine “Türkiye öncülüğünde Suriyeli tarafların ma-
saya oturtulması” gerektiğini savunmaktadır.

- Suriye ve Hatay meselesi konusunda özellikle sol eğilimli partilerin açıklama yaptığı ve konu ile yakından il-
gilendiği görülmektedir. Bu partilerin genel yaklaşımında Suriye meselesinin emperyalist güçlerin kışkırtması 
sonucunda yaşandığı ve Batı’nın Suriye’deki kaynakları ele geçirme amacında olduğu fikirleri öne çıkmakta-
dır. Türkiye’nin de bu çabalarda Batı adına hareket ettiği düşünülmektedir.

ORSAM
ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

* Haberlerin toplanmasındaki katkılarından ötürü ORSAM Asistanları Mehmet Can İrhan ve 
Yağız Belgin’e teşekkür ederiz.
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Giriş

Tunus ile başlayıp Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’ya yayılan muhalif halk hareketle-
ri Mart 2011 tarihinde Suriye’ye sıçramıştır. 
Suriye’de olası bir değişim en az Mısır kadar 
bölgedeki güç dengelerini kökten etkileyebi-
lecek kapasiteye sahiptir. Türkiye açısından 
bakıldığında Suriye konusunun önemi bir kat 
daha artmaktadır. Suriye en uzun kara sınırı-
na sahip komşumuz olması, iki ülke arasın-
da tarihi, kültürel bağlar, akrabalık ilişkileri 
olması gibi faktörlerin yanı sıra Türkiye’nin 
Ortadoğu politikasında sahip olduğu merkezi 
önem itibarıyla da son derece kritiktir. Suri-
ye her zaman Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan 
kapısı konumunda olmuştur. Son 10 yıllık dö-
nemde de Türkiye’nin bölgede etkinliğini ar-
tırma çabalarında Suriye büyük öneme sahip 
olmuştur.

Türkiye-Suriye ilişkileri 1999 yılından sonra 
kademeli olarak gelişmiş ve son olarak 2009 
yılında vizelerin kaldırılmasıyla toplumsal, 
ekonomik bütünleşme yolunda önemli bir 
adım atılmıştı. Ancak 15 Mart 2011 tarihinde 
Suriye’ye sıçrayan “Arap Baharı” bu süreci ter-
sine çevirdi. Bunun temel nedeni Türkiye’nin 
uzun zamandan beri dış politikanın merkezi-
ne “meşruiyet ve değer merkezli dış politika” 
kavramlarını oturtmasından kaynaklanmıştı. 
Bu yaklaşım Türkiye’nin Ortadoğu’daki deği-
şim dalgasında “demokrasi” taleplerinin yani 
bölge halklarının yanında yer almasını gerek-
tirmekteydi. Aksi bir tutum söylem ile eylem 
arasında çelişki yaratarak Türk dış politika-
sında meşruiyet krizi yaratabilirdi. Ancak reel 
politikanın gerekleri Türkiye’nin bazı sorun-
larda hızlı adım atmasına engel olmuştu. Suri-
ye bu açıdan en çarpıcı örneklerden biri oldu.

Türkiye 2000’ler boyunca Suriye’ye yönelik 
ABD’nin sertlik yanlısı politikalarına karşılık 
uzun vadeye yayılmış, iç dinamikler yoluy-
la sağlanacak bir değişimi savunmuştu. Bu 
anlamda bazı alanlarda sonuç da alınmıştı. 
Suriye’nin Batı ile ilişkileri Türkiye sayesinde 
nispeten düzelmiş, Suriye içindeki reformcu 

kanat güçlenmişti. Ancak “Arap Baharı” böl-
gede hızlı ve köklü bir değişim talebini be-
raberinde getirdi. İşte bu durum Türkiye’nin 
uzun yıllardır başarmaya çalıştığı ve mesafe 
kat ettiği Suriye’de değişim sürecini çok kısa 
bir süreç içinde gerçekleşmesi zorunluluğu-
nu beraberinde getirdi. “Değer merkezli dış 
politika ve reel politika” ikilemi içinde kalan 
Türkiye son 10 yılda yakın ilişkiler kurduğu 
Esad yönetimine karşı eleştirel bir tavır almak 
durumunda kaldı.

“Rejim bekası” sorunu ile yüzleşen Suriye 
yönetimi Türkiye’nin sorunu “sivil halkın 
meşru talepleri” olarak tanımlamasından ra-
hatsızlık duydu. Buna karşılık Türkiye, uzun 
yıllardır desteklediği Esad yönetimine ilettiği 
reform telkinlerinin dikkate alınmamasından 
“hayal kırıklığı” duyduğunu açıkça ifade etti. 
Türkiye belli bir süre daha “Suriye’den umu-
dunu kesmediğini ve halen reform yapabile-
ceğine olan inancını” dile getirmişti. Ancak 
Suriye ordusunun Humus, Deyr ez Zor ve 
özellikle Hama’ya düzenlediği askeri operas-
yonlar Türkiye’nin umutlarının neredeyse 
tükenmesine yol açtı. Hama operasyonunun 
1982 yılındaki “Hama Katliamını” hatırlat-
ması ve Başbakan Erdoğan’ın daha önce “yeni 
Hama’lar istemiyoruz” açıklamasını yapmış 
olması, operasyonun Türkiye açısından bir 
dönüm noktası olmasına neden oldu. Dışişle-
ri Bakanı Davutoğlu da daha sonraki açıkla-
malarında “Hama’da başlayan olayların ken-
dilerini derinden etkilediğini, Hama’da yaşa-
nan olayların yönteminin ve zamanlamasının 
kabul edilmesinin mümkün olmadığını” ifade 
etti. Türkiye operasyonlar sonrasında, Baş-
bakan Erdoğan’ın ifadesi ile “sabrının sonuna 
geldi.” Bu sert dış politika söylemi “Suriye’nin 
olayları şiddet yoluyla bastırmaya devam et-
mesi durumunda Türkiye’nin hangi yeni dış 
politika araçlarını hayata geçireceği” sorusu-
nu beraberinde getirmişti.

Suriye meselesini Türkiye açısından önemli 
kılan bir diğer unsur Suriye ordusunun dü-
zenlediği askeri operasyonlardan kaçan 15 
bin civarında Suriyeli’nin Hatay’a sığınması 
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olmuştu. Sonradan geri dönenlerle 7 binlere 
düşen Suriyeli misafirler halen Hatay’da çadır 
kamplarında misafir edilmektedir. Bu konu 
bile Suriye meselesinin Türkiye’yi doğrudan 
nasıl etkilediğini göstermektedir. Türkiye, Su-
riyeli misafirlere kapılarını sonuna kadar aça-
rak ve Hatay’da her türlü imkanı sağlayarak 
“rejim ile halk arasında yaşanan çekişmede” 
tavrını net olarak ortaya koymuştur. Zaten 
bu yaklaşım dış politika siyasal söylemine de 
yansımıştır. Adalaet Bakanı ve aynı zamanda 
AK Parti Hatay milletvekili olan Sadullah Er-
gin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Türkiye 
olarak sınırımıza, kapımıza dayanmış Suriye-
lilere her türlü insani yardımı yapmaya devam 
edeceğiz” açıklamasını yaparak hükümetin ve 
partisinin Suriyeli misafirler konusuna bakışı-
nı ortaya koymuştur.

10 yılı aşkın bir sürede kurulan çok boyutlu 
ve derin Türkiye-Suriye ilişkileri birkaç ay i-
çinde yukarıda özetlenmeye çalışılan süreçte 
hızla gerilemiştir. Gerilen ilişkiler Türk iç po-
litikasına doğrudan yansımış ve farklı siyasal 
parti ve sivil toplum kuruluşları Suriye mese-
lesi hakkında görüşlerini ifade etmiştir. Suriye 
meselesi o denli gündeme taşınmıştır ki, bir 
dış politika meselesi neredeyse bir iç politika 
konusu haline gelmiş ve siyasal partiler arası 
polemiklerin ana malzemelerinden biri ol-
muştur. Bu çalışmada da Suriye meselesine 
Türkiye’deki siyasal partilerin bakışı Hatay 
milletvekillerinin açıklamalarından yola çıka-
rak ortaya konmaya çalışılacaktır. Zira Suriye 
ve Hatay’daki Suriyeli misafirler konusunda 
yapılan açıklamalarda partilerin Hatay mil-
letvekillerinin öne çıktığı görülmektedir. Bir 
diğer araştırma konusu Hataylı sığınmacılar 
konusunda siyasal parti ve Hataylı sivil top-
lum kuruluşlarının açıklamalarıdır.

İktidar partisi AK Parti’nin yaklaşımı yuka-
rıda kısaca verilmeye çalışılmıştır. Ana mu-
halefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’ne 
(CHP) bakıldığında iktidarın Suriye politika-
sına karşı eleştirel bir tutum takınıldığı gö-
rülmektedir. CHP, iktidarın Suriye sorununu 

Türkiye’nin çıkarlarını gözetmekten ziyade 
Batı ile yakınlığı koruma adına yürütülen bir 
politika olarak algıladığını sürekli olarak gün-
deme getirmiştir. CHP’de yaygın olan görüş 
Suriye’de gerçek anlamda bir halk ayaklanma-
sından ziyade Batı’nın kışkırtması nedeniyle 
yaşanan bir istikrarsızlık olduğudur. Örneğin 
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğ-
lu, Suriye’deki gerginlik ve karışıklığın sebe-
bini Suriye’nin zengin doğal gaz kaynaklarına 
bağlamış ve ABD’nin bölgedeki zengin gaz 
yataklarına göz diktiğini iddia etmiştir. AK 
Parti’nin Suriye politikasını eleştirirken öne 
sürülen bir başka gerekçe ise mevcut politi-
kanın Suriye’de istikrarsızlığı artıracağı ve bu-
nun Türkiye için güvenlik riskleri doğuraca-
ğıdır. Hükümetin mevcut Suriye politikasının 
ülkenin ulusal çıkarlarına zarar verdiği düşü-
nülmektedir. Birçok açıklamada Irak örneği-
ne atıf yapılarak, değişimin yanında durulursa 
Suriye’de terörün zemin bulabileceği, ülkenin 
etnik-mezhepsel savaşa gireceği öngörüsün-
de bulunulmuştur. Bu da Suriye’deki istikrar-
sızlığın Türkiye’ye sıçramasına yol açacaktır. 
Suriye’ye yapılacak herhangi bir askeri müda-
halenin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına hizmet 
etmeyeceği savunulmakta ve Suriye’deki bir 
savaşın bölgeyi etkileyeceği ve Türkiye’yi de 
doğrudan Ortadoğu bataklığına sürükleye-
ceği düşüncesi hakimdir. CHP’nin bir diğer 
kaygısı da şu açıklamada gözükmektedir: “Biz 
Suriye’nin iç işlerine bu kadar karışırsak başka 
ülkenin de içişlerimize karışma hakkı doğar.” 
Yani mevcut politikanın Türkiye’yi dış ilişki-
lerde sıkıntıya sokabileceği eleştirisi geliştiril-
mektedir. Bu kaygıyı gösteren bir diğer ifade 
şudur: “Suriye bizim iç meselemiz değildir.”

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) yakla-
şımında da güvenlik kaygılarının öne çıktığı 
ve hükümetin Suriye politikasının eleştiril-
diği görülmektedir. Temel eleştiri noktası 
Türkiye’nin enerjisini Suriye konusunda har-
camaktan ziyade daha stratejik öneme sahip 
Kuzey Irak konusunda harcaması gerektiğidir. 
Bu yaklaşımı “Tampon bölge Kuzey Irak’ta 
oluşturulmalı” şeklinde ifadeler ile göstermiş-
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lerdir. Ayrıca komşu bir ülkenin içişlerine bu 
denli karışılmasından MHP’nin de rahatsızlık 
duyduğu görülmektedir.

Meclis’te grubu bulunan bir diğer muhalefet 
partisi Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ise 
Suriye meselesine yaklaşımını hazırladığı kap-
samlı bir rapor ile ortaya koymuştur. BDP’nin 
Suriye meselesine yaklaşımında iki unsur öne 
çıkmaktadır. Birincisi Suriyeli Kürtlerin, ikin-
cisi de Hatay’daki Suriyeli misafirlerin duru-
mudur. BDP, “Suriye yönetimi, demokratik 
esaslara dayalı yasal ve anayasal düzenlemeler 
yaparak,  demokratik bir yönetim sistemine 
geçmelidir. Düşünce ve ifade özgürlüğü, farklı 
yapıların ve inançların kendilerini ifade et-
meleri önünde ciddi engeller vardır. Örneğin 
nüfusun yüzde 5’ini oluşturan Kürtlerin halen 
kimlikleri yoktur. Vatandaş olma hakları elle-
rinden alınmıştır.” ifadeleri ile Esad rejimine 
yönelik eleştirel bir tutum benimsemiştir. E-
leştirel olmak açısından muhalif partiler ara-
sında hükümete en yakın parti olarak gözükse 
de meseleye sadece Suriyeli Kürtler pencere-
sinden bakıyor olması itibarıyla AK Parti’den 
farklı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Suri-
yeli sığınmacılar konusunda da “Suriyelilere 
güvenceler sağlayarak kendi ülkelerine dön-
mesini veya bu insanların daha sağlıklı ve in-
sani koşullarda yaşamlarını sürdürmelerini 
sağlanması gerektiği” belirtilmektedir.

Saadet Partisi’ne baktığımızda ise Suriye so-
rununda taraf olunmaması gerektiği şeklinde 
bir bakış öne çıkmaktadır. Suriye’de barışçıl 
bir geçişi savunan parti, AK Parti’nin sert yak-
laşımlarının yerine “Türkiye öncülüğünde Su-
riyeli tarafların masaya oturtulması” gerektiği 
savunulmaktadır. Mevcut politikanın “Türki-
ye ile İran’ı Suriye üzerinden karşı karşıya ge-

tireceği ve bunun bölge dışı güçlerce yapılma-
ya çalışıldığı düşünülmektedir. Bu açılardan 
mevcut politikanın değiştirilmesi gerektiği 
belirtilmektedir.

Bu partilerin yanı sıra sol eğilimli bazı siyasal 
parti, hareketlerin de Suriye ve Hatay meselesi 
konusunda görüş belirttikleri görülmektedir. 
Bu anlamda öne çıkan partiler Ulusal Parti, 
Türkiye Komünist Partisi, Cumhuriyetçi Güç 
Birliği, Emek Partisi ve Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi’dir. Bu partilerin genel yaklaşımın-
da Suriye meselesinin emperyalist güçlerin 
kışkırtması sonucunda yaşandığı ve Batı’nın 
Suriye’deki kaynakları ele geçirme amacında 
olduğu fikirleri öne çıkmaktadır. Türkiye’nin 
de bu çabalarda Batı adına hareket ettiği 
düşünülmektedir. Bu düşünceyi “Türkiye 
ABD’nin ileri karakolu oluyor” şeklindeki ifa-
delerle ortaya koymaktadırlar. Türkiye’nin de 
Suriye’ye emperyal bir bakış açısıyla yaklaştığı 
ve kendilerinin ifadesi ile AK Parti’nin hayali-
nin “Osmanlı Commonwealth”i yaratmak ol-
duğu savunulmaktadır. Sol eğilimli partilerin 
görüşlerinin yanı sıra “Antakya Sivil İnisiyatif 
Grubu” gibi sivil toplum kuruluşları da Suriye 
ve Hatay’daki Suriyeli misafirler konularında 
açıklamalar yapmıştır.

Raporun bundan sonraki kısmında Türki-
ye’deki siyasal parti ve sivil toplum kuruluş-
larının yukarıda ifade edilmeye çalışılan söz 
konusu yaklaşımlarını gösteren basın açıkla-
malarına yer verilecektir. Öncelikle iktidarda-
ki AK Partili yetkililerin ve ardından sırasıyla 
ana muhalefet ve Meclis’te grubu bulunan 
diğer muhalif partilerin açıklamaları ortaya 
konacaktır. Son olarak Meclis dışında faaliyet 
gösteren partiler ve sivil toplum kuruluşları-
nın bakışı ortaya konacaktır.
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Tablo – 1: Türk Siyasal Partileri ve Hataylı Sivil Toplum Kuruluşlarının Suriye Sorunu ve Hatay’daki Suriyeli Misafirler 
Konusundaki Bakışını Yansıtan Açıklamalar  

Siyasal 
Parti ve 
Sivil Toplum 
Kuruluşları

Parti veya Sivil Toplum Kuruluşunun 

Bakışını Yansıtan Açıklamalar

Hatay’daki Suriyeli Misafirler Suriye Sorunu

Adalet ve Kalkınma 
Partisi

(AK Parti)

Türkiye olarak sınırımıza, kapımıza 
dayanmış Suriyelilere her türlü insani 
yardımı yapmaya devam edeceğiz. 

Bu insanlık ve komşuluk görevimizdir. 
Suriye halkı geleceği ve kaderi bizimle 
müşterek bir halktır. Dolayısıyla Suriyeli 
kardeşlerimize herhangi bir şekilde kapı 

kapatmamız söz konusu değildir.

Suriye halkı ile yönetimi arasında tercih 
yapmak durumunda kalırsak halkı tercih 
ederiz. Suriye yönetimiyle konuşmanın 

artık bir fayda getirmeyeceği 
görülmüştür. Suriye’ye yaptırımlar 

uygulanacaktır ve buradaki temel ilke 
Suriye halkını incitmemek olacaktır.

Cumhuriyet Halk 
Partisi

(CHP)

Suriye’de etnik-mezhepsel çatışma 
çıkarsa misafir sayısı 350 bine 

ulaşır. Türkiye’ye sığınanlar etnik 
çatışmada muhalefet için savaşacak 
kişilerdir. Misafirler için tampon bölge 

oluşturulması ve bu kişilerin Suriye 
içinde karşılanması gerekirdi.

Suriye’de sorunun kaynağı dış 
güçlerdir. Yaşananların sıradan bir 

demokrasi talebi değildir. Suriye rejimi 
yıkılırsa yeni bir Irak’la karşılaşabilinir. 
Suriye meselesinde taraf olunmaması 

gerekmektedir. Komşularla sıfır 
sorundan, sıfır komşuya gelinmiştir.

Milliyetçi Hareket 
Partisi

(MHP)

Türkiye eğer bir tampon bölge 
oluşturacaksa bu Suriye’de değil Kuzey 
Irak’ta kurulmalıdır. Suriye’de tampon 
bölge oluşturmak, Suriye’nin toprak 

bütünlüğüne tecavüz olarak algılanabilir. 
Suriye’nin iç meselesine iyi niyetle 

yardımcı olunmalıdır. 

Barış ve Demokrasi 
Partisi

(BDP)

Suriyeli sığınmacıların siyasal 
hesaplara alet edilmesi kabul edilmez. 

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 
bu insanların güven içerisinde ve 
uluslararası kurumlar nezdinde 

güvenceler sağlayarak kendi ülkelerine 
dönmesini veya bu insanların daha 

sağlıklı ve insani koşullarda yaşamlarını 
sürdürmelerini sağlamalıdır.

Suriye yönetimi, demokratik esaslara 
dayalı yasal ve anayasal düzenlemeler 

yaparak, demokratik bir yönetim 
sistemine geçmelidir. Nüfusun yüzde 

5′ini oluşturan Kürtlerin halen kimlikleri 
yoktur. Vatandaş olma hakları ellerinden 

alınmıştır.

Saadet Partisi

(SP)

Mültecilere yardım Kızılay’la sınırlı 
tutulmayıp dünyanın çeşitli bölgelerinde 
büyük tecrübeli olan STK’ların hem fikri 
hem de organizasyon tecrübelerinden 
istifade edilmelidir. Göç dalgası yüz 

binleri bulabilir. Mülteci kardeşlerimizin 
burada kalma süreleri uzayabilir.

Hiçbir şekilde NATO devreye 
sokulmamalıdır. Amerika’nın, Avrupa’nın 
rüzgarıyla hareket etmek, Suriye krizini 

çözmez. Türkiye bu sorunu İslam 
ülkeleriyle işbirliği yaparak çözmelidir. 

Türkiye Suriye’de sorunun bir tarafı 
olmamalıdır.
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Ulusal Parti

Hükümetin hayali “Osmanlı 
Commonwealth”i kurmaktır. Dış güçler 

Türkiye ile Suriye’yi karşı karşıya 
getirmeye çalışmaktadır. 

Türkiye Komünist 
Partisi

(TKP)

Türkiye Suriye’ye yönelik emperyalist 
müdahalenin baş aktörü gelmektedir. 

Bu sefer durdurulmalıdır.

Cumhuriyet 
Güçbirliği NATO Hatay’ı Suriye’ye karşı üs olarak 

kullanmak istemektedir.

Emek Demokrasi ve 
Özgürlük Bloku

Emperyalist güçler Suriye’yi terbiye 
etmeye ve bölgedeki halk hareketlerini 
manipüle etmeye çalışmaktadır. Irak’a 

sözde demokrasi iddiasında olan 
güçler, aynı senaryoyu Suriye için 

hazırlamaktadır.

Emek Partisi

(EMEP)

Suriye halkının demokrasi talebi, 
dış müdahalelerle değil kendi iç 

dinamikleriyle gerçekleşebilir. Suriye’ye 
olası bir müdahale, iç savaşın ötesinde 

bölgesel çatışmalara yol açabilir.

Devrimci Demokrat 
Kürt Hareketi

Suriye Kürtlerinin ortak bir bildirge ile 
yayınladıkları talepleri koşulsuz olarak 
destekliyoruz. Beşar Esad’ın en kısa 
zamanda iktidardan çekilmesi için 

gerekli baskı yapılmalıdır. 

Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi

(ESP)

Hatay’dan Arap Alevilerinden oluşan bir 
heyetin Esad rejiminden kaçıp Hatay’da 
çadır kentlerde yaşamak zorunda kalan 

Sünni Arapları ziyaret etmesi, Sünni 
ve Alevi halklar arasında kardeşlik 

duygusunu geliştirecektir.

Baskıcı ve diktatöryal Esad rejimine 
karşı ayaklanan Suriyeli emekçilerin 

direnişleri haklı ve meşrudur. 

Antakya Sivil 
İnisiyatif Grubu

Suriye’de şiddetin durmasını istiyoruz. 
Suriye’ye Türkiye’den veya herhangi bir 
ülkeden,  dışarıdan silahlı veya silahsız, 

gelebilecek müdahalelere kesinlikle 
karşıyız. 

Hataylı ve 
İstanbullu 
İşadamları

Suriye ile sekteye uğrayan ticaret kısa 
bir süre sonra yeniden kurulacaktır. 

Demokrasi sancısı yaşanan Suriye’de 
ekonominin sekteye uğraması 

normaldir. Demokrasi kurulduktan sonra 
iki ülke arasındaki ticari ilişkiler kaldığı 

yerden devam edecektir.
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1. Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AK Parti)

Sadullah Ergin (AK Parti Hatay Milletve-
kili, Adalet Bakanı)
12 Haziran 2011, www.haber3.com

“Olayların en az hasarla bitmesini diliyoruz. 
Türkiye olarak sınırımıza, kapımıza dayanmış 
Suriyelilere her türlü insani yardımı yapmaya 
devam edeceğiz.” ,

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, “Suriye’deki 
olayların en az hasarla bitmesini diledikleri-
ni” belirterek, “Türkiye olarak sınırımıza, ka-
pımıza dayanmış Suriyelilere her türlü insani 
yardımı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Ergin, Suriye’den kaçarak Yayladağı ve Altınö-
zü’ndeki Kızılay’ın kurduğu çadırlarda konak-
layan sığınmacıları ziyaretinde yaptığı konuş-
mada, komşu ülkedeki gelişmelerden rahatsız 
olduklarını, düzelmesi için gerekli desteği 
verdiklerini söyledi.

Ergin, şunları söyledi:

“Kimse ülkesini bırakıp başka ülkelere gitme-
yi arzulamaz. Çaresiz kalmış insanlar arayış 
içinde. Türkiye olarak sınırımıza, kapımıza 
dayanmış Suriyelilere her türlü insani yardı-
mı yapmaya devam edeceğiz. Bu insanlık ve 
komşuluk görevimiz. 8,5 yıldır Suriye ile her 
alanda ilişkilerimiz düzeldi. Hatta uluslararası 
alanda bile Suriye’nin destekçisi olduk. Suri-
ye, Türk dış politikasında önem verdiğimiz bir 
ülke. Dileğimiz Suriye’deki bu olayların acilen 
durması ve olumlu bir şekilde çözümlenmesi.”

Suriye’deki gelişmelerden Hatay ekonomisi-
nin de olumsuz etkilendiğini ifade eden Ergin, 
“Burada ticaret ve ekonomiden önce, insanla-
rın can sağlığı çok önemli. Ticaret ikinci plan-
da geliyor. Asayiş ve insan hakları öncelikli 
durumda. Suriyelilerin sorunlarına asla du-
yarsız kalmayacağız. İnsani yardımı sonuna 
kadar sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Komşu Ülkenin Vatandaşlarının Sorunlarına 
Kayıtsız Kalamayız. Bugün De 500-600 Kişi 
Çadır Kente Yerleştirildi”

Ergin, seçim çalışmaları için bulunduğu 
Hatay’ın Altınözü ilçesi Karbeyaz beldesinde, 
ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan Suriyelilerin konakladığı Kızılay’ın 
kurduğu çadır kentin önünde gazetecilere 
yaptığı açıklamada, dün geceye kadar toplam 
2 bin 800 Suriyelinin Türkiye’ye geldiğini, bu-
gün de 500-600 kişinin daha çadır kente yer-
leştirildiğini kaydetti.

Suriye’deki olayların bitmesini, göç dalgasının 
durmasını isteyen Ergin, şöyle devam etti:

“Suriye’de yaşanan olayları yakından izliyo-
ruz. Dileğimiz bu olayların daha da büyüme-
den yatıştırılması. Suriye bize komşu ve dost 
ülke olduğu gibi, uluslararası alanlarda da en 
çok desteklediğimiz bir ülkedir. Yaşanan olay-
lardan dolayı binlerce Suriyeli, topraklarını 
terk ederek Türkiye’ye sığınıyor. Komşu ülke-
nin vatandaşlarının sorunlarına kayıtsız kala-
mayız. Onlardan talep geldikçe gerekli kolay-
lığı göstereceğiz. Tüm temennimiz olayların 
bir an önce sona ermesi, Suriye vatandaşları-
nın ülkelerine dönmesidir.”

Orhan Karasayar (AK Parti Hatay Millet-
vekili)
12 Ağustos 2011, www.iskenderunses.com

“Hükümet Suriye konusunda taraf değil!”

Türkiye Hükümeti’nin Suriye konusunda ta-
raf olmasının söz konusu olmadığını belir-
ten Hatay AKP Milletvekili Orhan Karasayar, 
“Yapılan şey sadece insanı görevin yerine ge-
tirilmesidir” dedi.

Hükümetin veya Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
komşu ülke Suriye’de yaşananlar konusun-
da ne muhalif güçlerin, ne de Beşşar Esat 
yönetimine destek olmayı amaçlamadığını 
anlatan Hatay Milletvekili Karasayar, ga-
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zetemize yaptığı ziyarette, sınırın ötesin-
de ve berisinde yaşananları değerlendirdi.   
Karasayar: Bizim için Suriye’nin tamamı söz 
konusu

Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, “Suriye’de 
yaşananlardan kaçarak ülkemize sığınanlara 
yapılan yardımlar tamamen insani durumdur. 
Türkiye daha önce de benzer durumu Irak’tan 
kaçan peşmergeler için yaptı. Hatta bugün 
Somali’de veya geçmişte farklı ülkelerde yaşa-
nanlara da sessiz kalmadı ve insani görevini 
yerine getirmeye çalıştı ve çalışıyor. Komşu 
ülkede yaşananlarda bizim için bir tarafa des-
tek söz konusu olmaz. Çünkü, Suriye’yi bütün 
olarak görüyoruz ve tamamı bizim için söz 
konusudur ve önemlidir” ifadesinde bulundu.  

 
Sadullah Ergin (AK Parti Hatay Milletve-
kili, Adalet Bakanı)
27 Kasım 2011, http://www.atayurtgazetesi.
com.tr/manet/2487-suriyeli-yoeneticilerin-
mezhep-yapsyla-bir-problemimiz-yok.html

AKP Erzin İlçe kongresinde konuşan Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin, Suriyeli yöneticilerin 
mezhep yapısıyla bir problemlerinin olmadı-
ğını dile getirdi.

AKP’nin Erzin ilçe teşkilatı 4. olağan kong-
resine Adalet Bakanı ve Hatay Milletvekili 
Sadullah Ergin, AKP Hatay İl Başkanı İsmail 
Kimyeci, Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram 
Türkoğlu, Orhan Karasayar ve Mehmet Ön-
türk, Antakya Merkez İlçe Başkanı Kudret 
Özbakış’ın yanı sıra partililer katıldı.

Kongrede yaptığı konuşmasında Suriye’de ya-
şanan olayların iç politikada malzeme yapıl-
masına tepki gösteren Adalet Bakanı Sadullah 
Ergin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arap baharı diye adlandırılan sosyal hare-
ketlilik Kuzey Afrika’da başlayıp birçok yö-
netimi değişim yapmaya zorlayan bir sürece 
girdi. Komşumuz Suriye’de arzu edilmeyen 
hadiseler yaşanmaya başladı. Büyük dram-

lar, insanlık ayıpları işlenen bir mekân haline 
geldi. Kadın çocuk denilmeden yüzlerce in-
san hayatını kaybediyor komşu coğrafyada. 
Suriye’de yaşanan hadiselerin iç siyaset mal-
zemesi yapılırken Türk kamuoyuna yanlış bil-
gilerle aktarılması bizi ayrıca yaralıyor, üzü-
yor. Suriye’de yaşanan hadiseler gerek bölge 
ülkeleri, gerek Arap Birliği, gerekse Birleşmiş 
Milletler üyesi ülkeler tarafından, Avrupa 
Birliği tarafından tespit ediliyor, teşhis edili-
yor ve Suriye’nin insan haklarına saygı gös-
termesi, Suriye yönetiminin sivil ölümlerini 
sonlandırması ve sivillere karşı yaptığı ope-
rasyonlara son vermesi, çağrıları ile devam 
ediyor. Bütün bunlar devam ederken Hatay 
ilimizin sınırlarına dayanan, kucağında yaralı 
çocuğu, yaşlısı, annesi babası, kadın ve çocuk-
lardan müteşekkil insanlar, büyük ülke, büyük 
devlet Türkiye Cumhuriyeti tarafından aman 
dileyen bu insanları aldı. Hatay’daki kamplara 
yerleştirildi ve bu insanlara insani yardımlar 
yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Biz bu yar-
dımı Irak’tan Türkiye’ye sığınan insanlar için 
de yaptık. Başka ülkelerden ülkemize sirayet 
edip gelen, başka sığınmacılara da yaptık. İn-
sanlık adına yapılması gereken yardımların, 
verilmesi gereken katkıların bugüne kadar 
tamamını vermiş bir ülkeyiz, milletiz. Bu bi-
zi ancak büyütür, küçültmez. Bizi üzen şey, 
bu insanlık dramının iç kamuoyuna ve Hatay 
yerel siyasetine farklı takdim edilmesi gayret-
leridir. Suriye’deki yönetimin Nusayri oldu-
ğundan bahisle Suriye yönetimi böyle olduğu 
için Türkiye ona karşı duruyor gibi bu anlama 
gelecek çok yanlış bir değerlendirme ya da i-
malar yapılıyor. Buradan ben sizin dikkatinizi 
şuraya çekmek istiyorum, AKP 2002 yılı 3 Ka-
sım seçimleri ile iktidara geldi, AKP’nin ikti-
dar olduğu dönemde aynı yönetim vardı. Esad 
ailesi iş başındaydı. O tarihten bugüne kadar 
Suriye’de yönetim gene Baas partisi tarafın-
dan yapılıyordu. Ve Suriye Başta ABD olmak 
üzere birçok uluslar arası toplum tarafından 
adeta ablukaya alınmış ve dünyadan izole edi-
lemeye çalışan bir haldeydi, AKP’nin iktidar 
olduğu 9 sene içerisinde 2011 yılının Mart ve 
Nisan ayının bugüne kadar geçen süreyi say-
mazsak AKP hükümeti Suriye yönetiminin 
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hep yanında oldu. Suriye’deki kardeşlerinin, 
Suriye Halkının yanında oldu. Suriye’nin ül-
ke olarak dünyadan izole edilmesine yönelik 
politikalara karşı oldu. Suriye’ye zarar vere-
cek girişimleri engellemeye gayret etti. Adeta 
Suriye’nin dünyaya açılacak penceresi oldu. 
Suriye’ye nefes borusu oldu Türkiye, araya ge-
çen 8 sene aşkın süre için. O günkü yönetimde 
değişiklik yaşanmadı. AKP’nin oradaki yöne-
ticilerin inancıyla mezhebi yapısıyla en ufak 
bir problemi yok. 8 Yıllık icraatımız bunun 
en güzel örneğidir. Bugün Türkiye, Suriye’de-
ki zulme ses yükseltiyorsa, zulme karşı duruş 
sergiliyorsa, bunun Suriye yönetiminin inan-
cıyla, mezhebi yapısıyla en ufak bir ilgisi yok-
tur, olamaz. Bizim derdimiz orada üç yaşın-
da beş yaşında çocuğundan, 80 yaşına kadar 
olan yaşlı insanına bakmaksızın kadın, çoluk, 
çocuk demeksizin silahsız masum insanların 
üzerine ateş açılması, gemiden şehrin bomba-
lanması, insanların kan, gözyaşı ve zulme ma-
zur bırakılmalarına karşı bir duruşumuz var. 
Bunu Suriye yönetimi değil, kim yaparsa yap-
sın. Türkiye geçmişinde de halkına zulmeden 
yönetimlere karşı hep tavır almıştır. Türkiye 
Mısır yönetimine karşı da tavır aldı. Bu yeni-
likçi hareketlerin tamamına destek verdi Tür-
kiye. Hiçbir ülkenin yöneticisinin mezhebine, 
inancına bakmadan, demokrasi adına atılan 
adımların tamamına destek verdi Türkiye. 
Komşumuz Suriye’de cereyan eden hadislerin 
olduğu şekilden başka bir biçimde yansıtma 
gayretlerini son derece yanlış bulduğumu ifa-
de ediyorum. Suriye’de var olan şu anki uy-
gulamalar, insanlık adına utanç verici uygu-
lamalardır. Masum insanların katledilmesini 
seyredecek bir ülke değiliz. Türkiye buna her 
platformda buna karşı tepkisini koymuştur. 
Koymaya devam edecektir. Ve mağdur ve 
mazlumlara yardımcı olmuştur. Bu yardımlar 
insani çerçevede olmuştur ve o çerçevede kal-
mıştır ve kalmaya devam edecektir. Onun için 
özellikle Suriye politikaları üzerinden yerel 
siyaset yapmak isteyenleri buradan uyarıyo-
rum. Bu konu yerel siyaset yapılacak bir konu 
değildir. Bu mesele insanlık meseledir. Bu me-
sele hukuk meselesidir. Bu mesele demokrasi 
meselesidir ve bu mesele Türkiye’nin geçmiş-
ten buyana gelen büyük ülke olma dostlarına, 

insanlığa karşı gösterdiği o şefkatli tavrı gös-
terme meselesidir.”

Ahmet Davutoğlu (AK Parti Konya Millet-
vekili, Dışişleri Bakanı)
28 Kasım 2011, http://www.akparti.org.tr/si-
te/haberler/davutolu-suriye-snrnda/9352

Davutoğlu Suriye sınırında

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye’deki olay-
lardan kaçarak Hatay’ın Yayladağ ilçesi yakı-
nında, Suriye’nin Harapgöz köyü sınırı böl-
gesinde bekleyen Suriyeli vatandaşları ziyaret 
etti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Suriye’deki olay-
lardan kaçarak Hatay’ın Yayladağ ilçesi yakı-
nında, Suriye’nin Harapgöz köyü sınırı böl-
gesinde bekleyen Suriyeli vatandaşları ziyaret 
etti.

Ahmet Davutoğlu, bir süre Suriyelilerle ko-
nuştuktan sonra Yayladağ ilçesinde bulunan 
eski Tekel fabrikasında oluşturulan geçici ça-
dır kentte incelemelerde bulundu. Bakan Da-
vutoğlu ayrıca, çadır kentteki hastanede bu-
lunan yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden 
yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Davutoğlu gidişinden önce Esenboğa havaa-
lanında yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 
“Biliyorsunuz Suriye bizim için en önemli dost 
ve kardeş, komşu bir ülkedir. Oradaki gelişme-
lere kayıtsız kalmamız mümkün değil. Sayın 
Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan da bir-
çok vesileyle bunu vurguladılar. Suriye bizim 
için sıradan bir dış mesele değildir, olamaz.”

Türkiye’ye sığının Suriyelilerin tam sayısının 
ne olduğunun sorulması üzerine Davutoğlu, 
son rakamları bölgeye gidince alacaklarını 
ancak şu anda 8482 kişinin sığınmış olduğu-
nu aktardı.

Türkiye’nin 10 binin üstündeki sığınmacıyı 
kabul etmeyeceği yönünde çıkan haberlerin 
hatırlatılması üzerine de Davutoğlu şunla-
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rı söyledi: “Yok hayır, Sayın Başbakanımız 
da bunu açıkça beyan etti. Bizim için Suriye 
halkı geleceği ve kaderi bizimle müşterek bir 
halktır. Dolayısıyla Suriyeli kardeşlerimize 
herhangi bir şekilde kapı kapatmamız, (sığın-
macı sayısının) 10 binden sonra durması gibi 
bir şey söz konusu değil.”

Davutoğlu, Hatay’daki geçici çadır kentlerdeki 
ziyaret sonrasında Hatay Havaalanı’nda ba-
sına yaptığı açıklamada, Suriye’deki olaylara 
siyasi mahiyetin ötesinde insani olarak bak-
tıklarını ve onun için de imkanları ilk günden 
beri seferber ettiklerini belirtti.

Türkiye’nin geniş bir tecrübe birikimine sahip 
olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle devam 
etti: ‘’Suriye’deki gelişmeler doğrultusunda, 
ülkemize yönelik olarak Suriyeli vatandaşla-
rın girişleri söz konusu oldu. Bu girişler son 
dönemde özellikle Cisri Eş Şuğur’daki geliş-
meler sonrasında artış gösterdi. Bu sebeple 
Hatay ilimize bir ziyarette bulunarak, geliş-
meleri yerinde gözlemleme fırsatı buldum.’’

Sadullah Ergin (AK Parti Hatay Milletve-
kili, Adalet Bakanı)
28 Kasım 2011, http://www.aktifhaber.com/
akpli-erginden-suriye-aciklamasi-524608h.
htm

AKP’li Ergin’den Suriye Açıklaması

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye’nin 
kendi halkına zulmeden yönetimlere karşı her 
zaman tavır aldığını söyledi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türkiye’nin 
kendi halkına zulmeden yönetimlere karşı her 
zaman tavır aldığını belirterek, “Bunu Suriye 
yönetimi değil kim yaparsa yapsın fark etmez. 
Türkiye, hiçbir ülkenin ve yöneticinin inancı-
na, mezhebine bakmadan, demokrasi yolunda 
atılan adımların tamamına destek verdi” dedi.

Ak Parti’nin Hatay’ın Erzin İlçe kongresine 
katılan Bakan Sadullah Ergin, burada yaptı-
ğı konuşmada Suriye’de yaşanan olaylara ve 

Türkiye’nin bu konudaki tutumunu değerlen-
dirdi. Türkiye kamuoyunda Suriye’de yaşanan 
insanlık dramının farklı sunulmasının ken-
dilerini üzdüğünü belirten Ergin, “Suriye’de-
ki yönetim Nusayri olduğu için Türkiye’nin 
ona karşı tavır aldığı anlamına gelecek yan-
lış değerlendirme yapılıyor. Ancak, Ak Parti, 
iktidarda olduğu 9 sene içinde 2011 yılının 
Mart ve Nisanı’ndan bu yana geçen süreyi 
saymazsak, Suriye yönetiminin hep yanında 
oldu. Suriye’nin ülke olarak dünyadan izole 
edilmesine yönelik politikalara karşı durdu” 
diye konuştu. Türkiye’nin, Suriye’ye zarar ve-
recek girişimleri engellemeye gayret ettiğini 
ve Suriye’nin dünyaya açılan penceresi, vitrini 
olduğunu belirten Ergin, şöyle konuştu:

İnsanlık Adına Utanç Verici

“Ak Parti’nin Suriye’deki yöneticilerin inan-
cıyla, mezhebi yapısıyla en ufak bir problemi 
yoktur. Bugün Türkiye, Suriye’deki zulme ses 
yükseltiyorsa, zulme karşı bir duruş sergili-
yorsa, bunun Suriye yönetiminin inancıyla, 
mezhebi yapısıyla en ufak bir ilgisi yoktur, 
olamaz. Bizim derdimiz, kadın ve çoluk ço-
cuk demeksizin silahsız masum insanların 
üzerine ateş açılması, gemiden şehrin bom-
balanması, insanların kan, gözyaşı ve zulme 
maruz bırakılmasıdır. Bunu Suriye yönetimi 
değil kim yaparsa yapsın, Türkiye geçmişinde 
de halkına zulmeden yönetimlere karşı tavır 
almıştır. Türkiye, Mısır ve Kaddafi’ye karşı da 
tavır aldı. Bu ülkelerdeki yenilikçi hareketle-
rin tamamına destek verdi. Hiçbir ülkenin ve 
yöneticinin inancına, mezhebine bakmadan, 
demokrasi yolunda atılan adımların tamamı-
na destek verdi. Suriye’de yaşanan hadiseleri, 
olduğu şekilden başka bir biçimde yansıtma 
gayretlerini son derece yanlış buluyorum. 
Suriye’de var olan uygulamalar, insanlık adı-
na utanç vericidir. Türkiye, masum insanların 
katledilmesini seyredecek bir ülke değildir. 
Her platformda buna karşı tepkisini koymuş-
tur ve koymaya devam edecektir. Mağdur ve 
mazlumlara yardımcı olmuştur. Bu yardımlar 
insani çerçevede olmuştur, o çerçevede kal-
mıştır, o çerçevede kalmaya devam edecektir.”
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2. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

CHP, Suriye ile ilgili Nihat Matkap’ı görev-
lendirdi.
4 Temmuz 2011, www.iskenderunses.net

“Suriye ile ilgili ilişkiler, Suriye’deki olayları 
ve hükümetin tutumunun yakinen takip edil-
mesi ve değerlendirilmesi” için de CHP Hatay 
eski milletvekili Nihat Matkap görevlendiril-
di. Nihat Matkap, Suriye’den gelen sığınmacı-
lara ilişkin raporunu tamamladı. CHP Genel 
başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görev-
lendirilen Parti Meclisi Üyesi Nihat Matkap, 
Suriye’den gelen sığınmacılara ilişkin raporu-
nu tamamladı.

Suriyeli 2 milletvekili ile Altınözü, Yayladağı 
ve Reyhanlı’daki 5 ayrı kampta inceleme ya-
pan ve yetkililerle de görüşen Matkap, rapo-
runu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na tes-
lim ettiğini söyledi.

Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
15 Temmuz 2011, www.iskenderungazetesi.
com

CHP Hatay Milletvekili Ediboğlu, Suriye’deki 
gerginliğin ve karışıklığın sebebini Suriye’nin 
zengin doğal gaz kaynaklarına bağladı ve 
ABD’nin bölgedeki zengin gaz yataklarına göz 
diktiğini iddia etti.

“ABD, Suriye’deki Doğal Gaz Kaynaklarına 
Göz Dikmiştir”

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Ediboğlu, 
Suriye’deki gerginliğin ve karışıklığın sebebini 
Suriye’nin zengin doğal gaz kaynaklarına bağ-
ladı ve ABD’nin bölgedeki zengin gaz yatak-
larına göz diktiğini iddia etti. Vekil Ediboğlu, 
konu ile ilgili Yeniçağ Gazetesi’ne yaptığı de-
ğerlendirme de özetle şu görüşlere yer verdi;

“ABD’nin tek amacı Suriye doğal gazını e-
le geçirmektir. Suriye gerginliğinin nedeni 

Akdeniz’de Hayfa’ya 35 kilometre mesafede 
bulunan çok zengin doğal gaz yataklarıdır. 
Doğu Akdeniz’in derinliklerindeki doğal gaz 
yatakları ABD’nin Suriye’ye müdahale konu-
sunda iştahını kabartıyor. Irak’ta uyguladığı 
senaryonun aynısını Suriye’de de sahnele-
mek isteyen Washington, sivilleri katletmekle 
suçladığı Beşşar Esad’ı devirip bölgedeki do-
ğal gaza sahiplenme arzusunda. ABD ayrıca 
Barzani’ye ait petrolü İsrail’in Hayfa Limanı’na 
akıtmayı planlıyor ve bu projeye karşı çıkan 
Esad’ı devre dışı bırakarak Suriye’de uyumlu 
bir yönetim kurmak istiyor.”

ABD, Türkiye’yi Taşeron Olarak Kullanmak 
İstiyor

ABD ve İsrail’in olaya doğrudan müdahale et-
mek yerine Türkiye’yi taşeron olarak kullan-
mak istediğine de işaret eden Vekil Ediboğlu 
iddialarının devamında ise; “Son zamanlarda 
İsrail, ABD, İngiltere ve AB, Suriye’ye yaptı-
rım istemektedir. Nedeni de denizde, Suri-
ye-İsrail arasındaki bölgede, Hayfa’ya 35 ki-
lometre mesafede bulunan çok zengin doğal 
gaz yatakları ve Hayfa Limanı’nın dünyanın 
enerji merkezi yapılması planıdır. Bunların 
sadece biri 45 milyar dolar rezerve sahip. İş-
letilmesi halinde Hayfa dünyanın en önemli 
enerji koridoru olacak. Tartus-Hayfa-Musul 
hattındaki ham petrolün Barzani’ye ait petro-
lü de Hayfa Limanı’na akıtıp, petrol ve doğal 
gazda dünyadaki en etkili ve güçlü konuma 
getirecek bir proje olması isteniyor.

Suriye bunu reddedince Irak’ta yaptıkları gibi 
uyumlu bir yönetim bulunması gündeme gel-
di. Komşu ülkedeki olayların nedeni budur. 
ABD ve İsrail’in olaya doğrudan müdahale et-
mek yerine Türkiye’yi taşeron olarak kullan-
mak istiyor. Bu çok tehlikeli bir oyundur. İki 
ülke halkını karşı karşıya, savaşın eşiğine ge-
tirmektedir. Bunun iki ülkeye de yararı olma-
yacak, fakat emperyalistler yarar sağlarken, 
acısını ve zararını komşu iki ülkenin halkı gö-
recek, ödeyecektir” şeklinde konuştu.
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Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
www.hataygazetesi.com

Suriyeli sığınmacıların sayısı 350 bini bulacak

CHP  Hatay  Milletvekili Mehmet A-
li Edipoğlu, ülkelerin-deki iç karışıklık-
tan kaçarak Türkiye’ye sığınan sığınma-
cı sayısının 350 bine ulaşacağını iddia etti. 
Hatay Gazeteciler Cemiyeti (HGC)’ne ger-
çekleştirdiği ziyarette konuşan Edipoğlu, 
yaşananların özünde Musul-Hayfa arasında 
döşenmesi planlanan petrol boru hattının 
bulunduğunu belirterek Suriye’de çok yakın-
da etnik çatışmanın başlayacağını ve çatış-
ma ile birlikte Türkiye’ye sığınan sığınmacı 
sayısının da 350 bine ulaşacağını söyledi.   

Toplantıda 350 Bin Suriyeliden Bahsedilmiş

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz Baş-
kanlığında  Antakya’da kaymakamların ve 
kurum müdürlerinin de katıldığı toplantıda 
Hatay’da 6 ay ile 5 yıl arasında kalacak 350 bin 
Suriyelinin Türkiye’ye sığından bahsedildiğini 
belirten Edipoğlu, “Hatay’daki tüm mülki ida-
re amirlerine ve kurum müdürlerine konuşma 
yasağı getirildi. Ama toplantıdan sızan bilgile-
re göre 350 bin Suriyeli sığınmacının Hatay’a 
geleceğinden bahsedilmiş ve Hatay’daki dev-
lete ait büyük kamu binaları ile çadır kentlerin 
kurulacağı alanlar tespit edilmiş” diye konuştu.  

Etnik Çatışma Çıkacak

Bu iddiasını şöyle destekleyen Edipoğlu, 
“Musul’dan Hayfa’ya, yani Barzani Bölge-
sinden İsrail’e döşenecek petrol boru hat-
tı için Suriye’de bulunan mevcut yönetimle 
İsrail’in anlaşması mümkün değil. Bu yüzden 
Suriye’de İsrail’in kabul edeceği ABD yanlısı 
bir hükümet kurulması gerekiyor. Suriye’de-
ki mevcut yönetimi devirmenin tek yolu da 
etnik çatışma ile mümkündür. Çünkü Suri-
ye’deki nüfus yapısına baktığınız zaman ora-
daki alevi nüfusu yüzde 15, yüzde 5 oranında 
gayrimüslim yüzde 80’ide sunnidir. Bu yüz-

den etnik çatışmayla Beşar Esad’ın devrilmesi 
planlanıyor” dedi.

Bir Tane Bile Türkmen Yok

Suriye’de başlayan iç karışıklıkta Türkmenle-
rin hayatlarının tehlikede olduğunun söylen-
diğini ancak Türkiye’ye gelen sığınmacıların 
hiç birinin Türkmen olmadığını da belirten 
Edipoğlu, “Önce sınırdaki Türkmenler kaçıp 
geliyor dediler. Bunlara sahip çıkmamız ge-
rekiyor diye açıklamalar yapıldı. Araştırdık 
Türkiye’ye sığınan sığınmacılar arasında bir 
tane bile Türkmen yok. Türkiye’ye gelenler 
Suriye’deki muhalefeti destekleyenler eşlerini, 
çocuklarını ve yaşlılarını sınıra getirip tekrar 
Suriye’ye dönüyorlar. Yani Türkiye’ye sığınan-
lar etnik çatışmada muhalefet için savaşacak 
olanların aileleridir” dedi.

Yaralıları Da Biz Tedavi Ediyoruz

Suriyeli muhaliflerin yaralılarının da hepsi-
nin Türkiye tarafından tedavi edildiğini be-
lirten Edipoğlu, “İlimize sığınan sığınmacı-
ların burada 6 ayla 5 yıl arasında ikametleri 
söz konusu. Biz gittik bu sığınmacılarla ko-
nuştuk. Hepsinin de söylediği bir şey var oda 
Türkiye’nin onlara ekmek, iş ve ev vereceği. 
Ama ne olursa olsun burada büyük bir sıkıntı 
olacak” dedi. Suriye’de etnik savaşın başlama-
sı halinde, Türkiye’deki sığınmacıların sayısı-
nın 350 bine ulaşacağını iddia eden Edipoğlu, 
“İlimizi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu, sığınmacıların sayısının 10 binle 
sınırlı kalmayacağını söyledi. Neden çünkü 
yukarıda konuşulan sığınmacı sayısı 350 bin-
dir” dedi.

Tampon Bölgede Tutulabilirlerdi

Tüm dünya ülkelerinde sığınmacıların sınır-
da oluşturulan tempon bölgelerde korun-
duğunu, Suriyeli sığınmacılar içinde böyle 
bir yöntem geliştirilmesi gerekirken neden 
Türkiye’ye alınmalarına da bir anlam vereme-
diğini belirten Edipoğlu, “Başka ülkeler tam-
pon bölge oluşturup sığınmacıları buralarda 
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korurken, Suriyeli sı1ğınmacıların Hatay’ın 
değişik ilçelerinde kurulan Çadır kentlere 
yerleştirilmeleri ne kadar mantıklı. Sığınma-
cıların ülkelerine döneceklerini de sanmıyo-
rum. Çünkü bunun örneklerini yaşadık. Tur-
gut Özal döneminde Kuzey Iraktan gelenler 
geri dönmediler” diye konuştu.

Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
12 Temmuz 2011, www.hataydenge.com

“Suriye Enerjiye Feda Ediliyor”

CHP Hatay Milletvekili ve TBMM Dışişleri 
Komisyonu Üyesi Mehmet Ali Edipoğlu, ak-
rabalık bağlarımızın bulunduğu komşu ülke 
Suriye’de yönetimin, İsrail’in petrol ve doğal-
gaz rezervlerinde dünyada söz sahibi olmak, 
Hayfa Limanı’nı enerji koridoru haline dönüş-
türmek için, değiştirilmek istendiğini söyledi.

Milletvekili Edipoğlu, İsrail’in Suriye-İsrail 
arasında ve Hayfa’ya 35 kilometre uzaklıktaki 
her biri 45 milyar dolar olan doğalgaz rezerv-
lerine sahip olmayı ve bu nedenle de Suriye’de 
uyumlu bir yönetim istediğini belirtti. İngiliz 
ve Amerikan elçilerinin, komşu ülkede olaylar 
çıkmadan önce Hatay’da inceleme yaptığın da 
anımsatan milletvekili Edipoğlu, yaralı mu-
haliflerin tedavi yerinin de Hatay olduğunu 
kaydetti.

‘Enerji merkezi için Suriye feda edilecek’

Rusya ve Çin’in çekince koyması üzerine BM 
üzerinden düşüncelerini gerçekleştiremeye-
ceğini anlayan BOP’ uygulamak isteyen ABD 
ve İsrail’in, ‘taşeron’ olarak kullandığı ve bu 
ülkelerin talimatlarıyla hareket ettiğini sa-
vunduğu AKP Hükümeti’ne, Suriye yöneti-
minin Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nu 
karşılaması ve açıklamaları ile Türkiye’ye ta-
vır koyduğunu savunan milletvekili Ediboğ-
lu, İsrail’in denizde bulunan zengin doğalgaz 
rezervini ele geçirmeyi istediğini ve önündeki 
tek engelin Suriye’yi çözmeye çalıştığını söy-

ledi. Milletvekili Ediboğlu, gazetemize yaptı-
ğı açıklamada şunları söyledi: “6 ay öncesine 
kadar Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esat ile 
Başbakan Erdoğan’ın birbirlerine ‘kardeşim’ 
diyecek kadar gelişen dostluklarının, bir an-
da gerginliğe dönüşmesinin altında yatan en 
önemli neden de budur. Hatay meselesi, özel-
likle bu dönemde Türkiye lehine gelişmesi ve 
Suriye’nin Hatay konusunda geri adım atma-
sı ve sert ifadelerinden vazgeçmesi ve yöreyi 
Türkiye’nin nin bir kenti olduğunu kabul et-
mesi üzerine dostluk ilişkisi hızla gelişmiştir. 
Çünkü Beşşar Esat, Hatay meselesinde baba-
sından çok farklı çizgi izlemiştir. Ancak, son 
zamanlarda İsrail, ABD, İngiltere ve AB’nin 
talepleri üzerine Suriye’ye yaptırım istemek-
tedir. Nedeninde de denizde, Suriye-İsrail 
arasındaki bölgede, Hayfa’ya 35 kilometre 
mesafede bulunan çok zengin doğalgaz ya-
takları ve Hayfa Limanı’nın dünyanın enerji 
merkezi yapılması planı bulunmaktadır. İsrail 
bu kaynakları kullanmak istiyor. Bunların sa-
dece birinin 45 milyar dolar rezerve sahip ol-
duğu, işletilmesi halinde Hayfa’nın dünyanın 
en önemli enerji koridoru olması yönünde 
çalışma başlattı. Tarsus-Hayfa-Musul hat-
tındaki ham petrol boru hattının, Barzani’ye 
ait petrolü de Hayfa limanını akıtıp, petrol ve 
doğalgazda dünyadaki en etkili ve güçlü ko-
numa getirecek bir proje başlatıldı. İsrail’in 
bu konuda çok ciddi çalışma ve yatırımları 
var. Projedeki tek engel Suriye’deki İsrail ile 
uyumlu olmayan yönetimdir. Suriye yöneti-
minin İsrail’le uyumlu olması hale getirilme-
si, İsrail, ABD ve müttefiklerinden en büyük 
talebi. Bunun için düğmeye basıldı ve Suriye 
yönetiminin uyumlu hale getirilmesine çalı-
şıldı. ‘Barış adına’ Suriye’ye baskılar yapıldı. 
Suriye bunu reddedince uyumlu bir yönetim 
bulunması gündeme geldi. Komşu ülkedeki 
olayların nedeni de budur. Yoksa Suriye’deki 
olaylar halkın birbirine olan düşmanlığı değil, 
aksine halk arasında bir sorun yoktur. Gaze-
te ve TV haberleriyle dünya kamuoyu kasıtlı 
olarak yanlış bilgilendiriliyor. Haberlerinin 
yüzde 90’ının bilgi çarpıtma ve abartılı haber 
olduğunu dünya görecektir. Tıpkı ‘nükleer 
silah var’ denilen ama sonra ‘yokmuş’ açıkla-
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ması gelen Irak’ta olduğu gibi. Irak’a müdaha-
le oldu ama ne demokrasi geldi, ne de barış 
sağlandı. Ama Irak emperyalistler tarafından 
bölündü, eskisinden daha fazla sömürülmeye 
başlandı. Suriye üzerindeki oyun da benzer 
bir senaryo üzerine kurgulanmış durumda-
dır. Belki Suriye’de o kadar çok kaynak yok, 
ama ara bölge konumunda. Bu nedenle sö-
mürülecekler. Enerji merkezi için Suriye feda 
edilecek. Suriye’de söylenildiği gibi bir etnik 
kavga yoktur. Provokasyonlar ile bunun ya-
ratılması istenmektedir,    dün Yugoslavya’da, 
Irak’ta olduğu gibi. Şimdi iki ülkenin de halkı 
bunu sorguluyor. Suriye’ye müdahale olursa, 
Yugoslavya’dan, Irak’tan farkı kalmayacak. “

‘Başka ülkenin de içişlerimize karışma hakkı 
doğar’

Türkiye’nin olaya müdahalesinin de ABD-
İsrail işbirliğinin doğrudan müdahale yerine 
ülkemizi taşeron olarak kullanma çalışma-
sından kaynaklandığını anlatan Hatay Mil-
letvekili Ediboğlu, “Ancak bu çok tehlikeli bir 
oyundur. İki ülke halkını karşı karşıya getir-
mek, savaşın eşiğine getirmektedir. Bunun 
iki ülkeye de yararı olmayacak, fakat emper-
yalistler yarar sağlarken, acısını ve zararını 
komşu iki ülkenin halkı görecek, ödeyecektir. 
Bizin artık tarihten ders almamız lazım. Yok-
sa komik duruma düşmek üzereyiz. Türkiye 
olarak bizim, başka bir ülkelerin içişlerine 
karışma hakkı olursa, yarın komşu ülkeleri-
nin de bizim içişlerimizi karışma haklarının 
doğacağını düşünüyor ve oyunu tehlikeli bu-
luyorum. Bize asla yararı olmayan bir sürecin 
başlangıcındayız. Türkiye’nin, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesi-
nin ne kadar önemli bir cümle olduğunu ha-
tırlatması ve tek ilkemizin bu olması gerekti-
ğini düşünüyorum” dedi.

Barışın her zaman ülkemizin lehine olacağını 
anlatan milletvekili Ediboğlu, Suriye ile ilgi-
li yapılan deformasyon çalışmasına karşı da, 
siyasi parti temsilcileri, parlamenterler ile ga-
zetecileri birlikte, olayların çıktığı kentlerde 

inceleme yapmaya, oradaki halkla görüşmeye 
gitmeyi de önerdi.

Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
18 Temmuz 2011,  www.tgb.gen.tr

“Demokrasinin gazı alınıyor.”

İnsan hakları ve özgürlük bahanesiyle Irak’ın 
enerji kaynaklarını talan eden ABD, gözünü 
Suriye’ye dikti. Hedef Akdeniz’deki doğal gaz.

Enerji merkezi hayali

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali 
Ediboğlu’na göre, Barzani’ye ait petrolü 
İsrail’in Hayfa Limanı’na akıtmayı hedefleyen 
ABD, bu projeye karşı çıkan Esad’ı devre dışı 
bırakarak Suriye’de uyumlu bir yönetim kur-
mak istiyor.

Petrolden sonra gaz...

ABD’nin Türkiye’yi de ateşe sürüklediği pro-
jenin ikinci ayağını da değerlendiren Ediboğ-
lu, işgalci ülkenin uzun yıllardır Akdeniz’in 
doğusundaki zengin doğal gaz yataklarına sa-
hip olmayı amaçladığını belirtti.

ABD’nin tek amacı Suriye doğal gazını ele ge-
çirmek

CHP’li Mehmet Ali Ediboğlu, “Suriye ger-
ginliğinin nedeni Akdeniz’de Hayfa’ya 35 ki-
lometre mesafede bulunan çok zengin doğal 
gaz yataklarıdır” dedi. Doğu Akdeniz’in de-
rinliklerindeki doğal gaz yatakları ABD’nin 
Suriye’ye müdahale konusunda iştahını ka-
bartıyor. Irak’ta uyguladığı senaryonun ay-
nısını Suriye’de de sahnelemek isteyen Was-
hington, sivilleri katletmekle suçladığı Beşşar 
Esad’ı devirip bölgedeki doğal gaza sahiplen-
me arzusunda. CHP Hatay Milletvekili ve 
TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Mehmet 
Ali Ediboğlu’na göre ABD ayrıca Barzani’ye 
ait petrolü İsrail’in Hayfa Limanı’na akıtmayı 
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planlıyor ve bu projeye karşı çıkan Esad’ı dev-
re dışı bırakarak Suriye’de uyumlu bir yöne-
tim kurmak istiyor.

Irak örneği gibi olur

Türkiye’nin Suriye ile ilişkilerinin 6 ay önce-
sine kadar çok iyi olduğunu, ancak ilişkilerin 
bir anda gerginleştiğini ifade eden Ediboğ-
lu, “Son zamanlarda İsrail, ABD, İngiltere ve 
AB, Suriye’ye yaptırım istemektedir. Nedeni 
de denizde, Suriye-İsrail arasındaki bölge-
de, Hayfa’ya 35 kilometre mesafede bulu-
nan çok zengin doğal gaz yatakları ve Hayfa 
Limanı’nın dünyanın enerji merkezi yapıl-
ması planıdır. Bunların sadece biri 45 milyar 
dolar rezerve sahip. İşletilmesi halinde Hayfa 
dünyanın en önemli enerji koridoru olacak. 
Tartus-Hayfa-Musul hattındaki ham petrolün 
Barzani’ye ait petrolü de Hayfa Limanı’na akı-
tıp, petrol ve doğal gazda dünyadaki en etkili 
ve güçlü konuma getirecek bir proje başlatıl-
dı” dedi. Suriye yönetiminin İsrail ile uyum-
lu hale getirilmesi için “düğmeye basıldığını” 
ifade eden Edipoğlu, “Suriye bunu reddedin-
ce Irak’ta yaptıkları gibi uyumlu bir yönetim 
bulunması gündeme geldi. Komşu ülkedeki 
olayların nedeni budur” diye konuştu. ABD 
ve İsrail’in olaya doğrudan müdahale etmek 
yerine Türkiye’yi taşeron olarak kullandığı-
nı vurgulayan Edipoğlu, “Bu çok tehlikeli bir 
oyundur. İki ülke halkını karşı karşıya, sava-
şın eşiğine getirmektedir. Bunun iki ülkeye de 
yararı olmayacak, fakat emperyalistler yarar 
sağlarken, acısını ve zararını komşu iki ülke-
nin halkı görecek, ödeyecektir” dedi

Refik Eryılmaz (CHP Hatay Milletvekili)
17 Ağustos 2011, DHA

Suriye’ye yapılacak herhangi bir askeri müda-
halenin Türkiye’nin ulusal çıkarlarına hizmet 
etmeyeceğini belirterek, “Suriye’deki bir savaş 
bölgeyi etkiler ve Türkiye’yi de doğrudan Or-
tadoğu bataklığına sürükler”

“Daha önce Tunus’ta başlayıp, Libya, Mısır, 
Bahreyn ve Yemen’de devam eden ayaklan-

maların ABD’nin Büyük Ortadoğu projesi 
çerçevesinde gelişen olaylar olduğunu ABD 
ve İsrail’in Ortadoğu’yu yeniden şekillendir-
meye çalıştığını ve Suriye’de yaşanan olayla-
rında bu kapsamda değerlendirilmesi gerek-
mektedir” dedi.

Savaş çığırtkanlarına destek veriyorlar

Suriye’ye karşı yürütülen kampanyanın ulus-
lararası emperyalist güçlerin ve savaş tekel-
lerinin bir komplosu olduğunu iddia eden 
Eryılmaz, “AKP Hükümeti yatığı açıklama-
lar ve takındığı tavır ile emperyalist güçlere 
hizmet ve taşeronluk yapmaktadır. Suriye’de 
tezgâhlanmak istenen müdahalenin ve mez-
hep savaşının, Kuzey Afrika’dan Ortadoğu’ya 
kadar olan coğrafyada ABD ve  işbirlikçileri-
nin gerçekleştirmek istediği ‘’Büyük Ortado-
ğu Projesi’’ adı altındaki kirli savaşın bir uzan-
tısı olduğu herkesçe bilinmektedir.

‘’Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı oldu-
ğunu söyleyen Başbakan Erdoğan’ın ‘’Suriye, 
iç meselemizdir’’yaklaşımı hakların kardeşli-
ğini dinamitlemek ve emperyalistlerin savaş 
çığırtkanlığına destek vermektir” dedi.

Suriye bizim iç meselemiz olamaz

Suriye’nin Türkiye’nin iç meselesi olamaya-
cağının da altını çizen Eryılmaz, “Olsa olsa, 
barış içinde yaşayacağımız ve ulusal bütün-
lüğüne saygı duyacağımız komşumuz olabilir. 
Türkiye ABD eksenli savaş ve işgali kutsayan 
politikalara teslim olmamalıdır. Haksız ola-
rak, uluslararası    bir müdahale kararı alınsa 
bile; Suriye ile olan tarihi ve kültürel bağları-
mızdan dolayı emperyalistler ile saf tutmayız, 
savaştan yana taraf olamayız Emperyalizm, 
dünya halklarına savaş, yıkım, ölüm ve işgal-
den başka bir şey getirmedi, getiremez de, Su-
riye halkının savaş ile yok edilmesine, toprak-
larının işgal edilmesine asla sessiz kalmayız.’’

Sıradan bir demokrasi talebi değil

Suriye’deki bir savaşın bölgeyi etkileyeceğini 
ve Türkiye’yi de Ortadoğu bataklığına sürük-
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leyeceğini iddia eden Eryılmaz, “ Başbakan 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce Bü-
yük Ortadoğu Projesinin eş başkanı olduğu ve 
bu proje kapsamında kendisine önemli bir gö-
rev verildiği yönündeki açıklamaları dikkate 
alındığında, yaşananların sıradan bir demok-
rasi talebi olmadığı da anlaşılmaktadır” dedi.

CHP Hatay Milletvekilleri: Suriye Bizim 
Meselemiz Değil
17 Ağustos 2011

CHP’nin Suriye’ye komşu olan  Hatay  Mil-
letvekilleri Mehmet Ali Ediboğlu,  Refik Er-
yılmaz ve Hasan Akgöl, düzenledikleri ortak 
basın toplantısında Suriye’nin Türkiye’nin iç 
meselesi olmadığını savundu.

CHP İl binasında açıklama yapan milletvekil-
leri adına konuşan  Refik Eryılmaz, Suriye’ye 
karşı yürütülen kampanyanın  uluslarara-
sı emperyalist  güç  ve savaş tekellerinin bir 
komplosu olduğunu söyledi. AK Parti’nin ta-
kındığı tavırla emperyalist güçlere hizmet et-
tiğini ileri süren Eryılmaz, şöyle dedi:

“Suriye’de tezgâhlanmak  istenen  müdahale-
nin ve mezhep savaşının, Kuzey Afrika’dan 
Ortadoğu’ya kadar olan coğrafyada ABD ve iş-
birlikçileriningerçekleştirmek  istediği  Büyük 
Ortadoğu Projesi adı altındaki kirli savaşın 
bir uzantısı olduğu herkesçe bilinmektedir. 
Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı oldu-
ğunu söyleyen  Başbakan Erdoğan’ın ‘Suriye 
iç meselemizdir’ yaklaşımı halkların kardeş-
liğini dinamitlemek ve emperyalistlerin savaş 
çığırtkanlığına destek vermektir. Suriye bizim 
iç meselemiz olamaz. Olsa olsa, barış içinde 
yaşayacağımız ve ulusal bütünlüğüne saygı 
duyacağımız komşumuz olabilir”. 
 
Haksız olarak, uluslararası bir müdahale kara-
rı alınsa bile savaş taraftarı olamayacaklarını 
ifade eden Eryılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Suriye ile olan tarihi ve kültürel bağlarımız-
dan dolayı emperyalistler ile saf tutmayız, 

savaştan yana taraf olamayız. Emperyalizm, 
dünya halklarına savaş, yıkım, ölüm ve  iş-
galden  başka bir şey getirmedi, getiremez 
de. Suriye halkının savaş ile yok edilmesine, 
topraklarının işgal edilmesine asla sessiz kal-
mayız. Suriye’deki bir savaşın bölgeyi etkile-
yeceği ve Türkiye’yi de Ortadoğu bataklığına 
sürükleyeceği şüphesizdir. Irak’ta 1 milyon 
Müslüman sivilin ölümüne, Müslüman ka-
dına tecavüz etmesine ses çıkarmayan  AK 
Parti  hükümeti nedense Suriye konusunda 
şahin kesilmiştir. Dışişleri Bakanı sanki  Tür-
kiye  Cumhuriyeti’nin değil uluslararası güç-
lerin dışişleri bakanı gibi hareket etmekte-
dir. CHP olarak bu müdahaleye ve savaşa karşı 
duracağız, savaş yandaşlarını mahkûm edece-
ğiz. Savaş tüccarları bölgemizi gün gelir terk 
eder, biz komşularımız ile yan yana dururuz. 
Daim olan halkların kardeşliği ve barıştır.”

Atilla Önal (CHP Hatay İl Başkanı)
19 Ağustos 2011, Öncü Haber Gazetesi

“Türkiye’nin öncelikli gündemi terör ve akan 
kan olmalı”

Hakkâri-Çukurca karayolunda askeri konvo-
yun geçişi sırasında PKK’lı teröristler tara-
fından tuzaklanan 4 ayrı patlayıcının infilak 
ettirilmesi sonucu biri Binbaşı olmak üzere 8 
askerin şehit edilmesi dolayısıyla açıklamada 
bulunan Önal, artık bıçağın kemiğe dayandı-
ğını, akan kanın biran önce durdurulması ge-
rektiğini dile getirdi.

Önal, “Öncelikle tüm Milletimizin başı sağ ol-
sun. Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Bundan 
sonra akan kanın durdurulması için ne gere-
kiyorsa yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu 
yönde hükümetin atacağı her adımı destekle-
diğimizi ifade etmek isterim” diye konuştu.

Artık gündem çok net; Güneydoğudan her 
gün şehit cenazeleri gelmekte, bugün Hatay 
insanı olarak biz bir kez daha yıkıldık. Ülke-
yi idare eden hükümetin başı olan Başbakan 
Erdoğan’ın ifadeleri ile artık bıçak kemiğe da-
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yanmıştır. Bu konuda ne yapılması gerekiyor-
sa yapılmalıdır.
Komşu ülke Suriye bizim önceliğimiz olma-
malı. Türkiye’nin öncelikli gündemi terör ve 
akan kan olmalı” şeklinde konuştu.

Faruk Loğoğlu (Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı)
06 Eylül 2011, http://wap.ntvmsnbc.com/
id/25247855/#storyContinued

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, 
Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ, Mersin 
Milletvekili Aytuğ Atıcı, Hatay milletvekille-
ri Refik Eryılmaz ve Mehmet Ali Edipoğlu ile 
yaptığı 3 günlük Suriye ziyaretyle ilgili açıkla-
malarda bulundu.

Loğoğlu, sıkıntılara cevap vermek için gayret 
içinde olan Suriye yönetiminin zamana ihti-
yaç duyduğunu ve ikilemin, muhalif güçlerin 
sabır gösterip göstermeyeceğinde olduğunu 
söyledi.
Hem vakit darlığı hem de ziyaret etmek iste-
dikleri yerlerin sayısının çok olması nedeniyle 
istedikleri derinliklere inemediklerini dile ge-
tiren Loğoğlu, ayrıntılı raporu genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacaklarını söyledi.

Üç gün süren incelemelerde Lazkiye, Şam, 
Humus, Hama ve Halep’e giden, Türkiye 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği, valiler ve halkla 
konuşan, olayların çıktığı belirtilen yerleri zi-
yeret eden CHP heyeti Türkiye’ye döndü.

GENEL BAŞKAN YARDIMCI-
SI FARUK LOğOğLU, HATAY İL 
BAŞKANLIğI’NDA DÜZENLENEN BA-
SIN TOPLANTISINDA İZLENİMLERİNİ 
AKTARDI:

— Amacımız Suriye’de olup bitenleri tam o-
larak anlamaktı ve bu amaca ciddi ölçülerde 
ulaştık.

— Bütün ayrıntıları burada paylaşmak du-
rumunda olamayacağız. Çünkü neticede 

bu ayrıntılı raporumuzu genel başkanımız 
Kılıçdaroğlu’na sunacağız.
 
“Ciddi Bir Olayla Karşılaşmadık”

— Şunu da kabullenmek lazım. Suriye ma-
kamlarının beraberliğinde hareket etti-
ğimiz için onlar da ülkelerinin mümkün 
olduğu kadar normal gözükmesini, her 
şeyin yolunda gittiği gibi bir izlenim edin-
memizi istiyorlardı. Fakat, ciddi bir olay-
la da en azından birebir yüz yüze gelmedik.   
 
— Bunun ötesinde başta Devlet Başkanı Beşar 
Esad olmak üzere görüştüğümüz bütün yetki-
lilerin yaptığı açıklamalardan ve sorularımıza 
verdiği yanıtlardan satır aralarında, Suriye’de 
kimi sıkıntıların olduğu da bize ifade edildi. 
Humus ve Hama’da daha önce çatışmaların 
olduğu bölgelere de bizi götürdüler. Hala ça-
tışmaların izleri var.
 
“Zamana Karşı Yarış”

— Şunu anlıyoruz, Suriye’de zamana karşı bir 
yarış var. Suriye rejimi, yönetiminin, ülkedeki 
sıkıntının, halkın özgürlük, eşitlik, fırsat eşit-
liği gibi beklentilerinin yol açtığı sıkıntılara 
cevap vermek için bir gayret içinde olduğu-
nu anlıyoruz. Fakat bu konuda beklenenden 
daha yavaş hareket edebileceklerini, her şeyin 
bir anda olamayacağı gibi bir zaman sıkıntı-
sıyla da karşı karşıya olduklarını anlıyoruz.

— Suriye makamlarının ifadesi, ‘ülkede sıkıntı 
yoktur’ demiyorlar. Ancak Suriye makamları, 
halkın haklı isteklerini bir noktada El Kaide 
bağlantılı, bazı radikal unsurların, Müslüman 
Kardeşler’e bağlı unsurların, ayrıca bir de kri-
minal unsurlardan oluşan bazı silahlı çeteler 
tarafından rehin alındığı gibi bir değerlendir-
me içindeler.
 
“Sıkıntı Var Gayret de Var”

— Suriye’de olup bitenlerin büyük ölçüde dış 
kaynaklı tahriklerden esinlendiği ve destek al-
dığını ileri sürüyorlar. Medyanın bu konuda 
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çok büyük bir olumsuz rolü olduğunu söylü-
yorlar. Olayların abartıldığını, hatta yanlış ak-
settirildiğini söylüyorlar.

— Şimdi bilelim ki komşumuzda bir sıkın-
tı var. Bu sıkıntının az veya çok, yanlış veya 
doğru ölçüde yansıtılıp yansıtılmadığını kesin 
bir şekilde değerlendirip, ‘bu böyledir’ demek 
mümkün değil. Ama bir sıkıntı var.
 
— Bu sıkıntının üstesinden gelmek için bir ni-
yet de var. Bu Devlet Başkanı Esad ve diğer 
yetkililer tarafından ifade edildi. Bir ulusal 
diyalog süreci başlattıklarını, anayasada bazı 
değişikliklerin yapılacağını, siyasi partiler ya-
sasında, basın özgürlüğü yasalarında değişik-
likler yapılmakta olduğunu ve bunların hayata 
geçirileceğinden bahsettiler. Bütün bunlar bir 
iradenin olduğunu gösteriyor.

— Bütün sıkıntı, yönetimin yapmak istediği, 
fakat zamana ihtiyaç duyduğu reformların 
hayata geçmesiyle muhalif güçlerin bu sabrı 
gösterip göstermeyecekleri. Böyle bir ikilemle 
karşı karşıya komşu ülke.’’

Faruk Loğoğlu, Suriye’ye bir dış müdahaleye 
karşı olduklarını belirttiklerini, ‘’Suriye’nin 
meselelerinin Suriye’nin meselesi olduğunu’’ 
ve çözümünün de bu ülke ve halkı tarafından 
bulunmasından yana olduklarını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi
11 Ekim 2011, http://reyhanlioncuhaber.com/
yazdir.asp?ID=332

Çeşitli ülkelerden gelen ve kendilerini Suri-
yeli muhalifler olarak ilan eden bir grubun 
İstanbul’da son birkaç ay içerisinde bir dizi 
toplantı yaptığı bilinmektedir. Bu muhalif gu-
rubun, karşılıklı olarak vize muafiyeti uygu-
ladığımız, dostluk barajı kurduğumuz, iş ve 
ticaret ilişkilerimizi geliştirdiğimiz kardeş ve 
dost bir ülkenin yönetimini devirmeyi amaç-
ladıkları ve bu amaçlarını gerçekleştirme adı-
na Suriye’de silahlı çatışmalara girdiği ve bu 
çatışmalar neticesinde ölümlerin meydana 

geldiği bilinmektedir. Ayrıca  Suriye’ye yöne-
lik tehditkar tutum ve söylemleriniz iki  ülke 
arasında ekonomik ve siyasi sorunlara da yol 
açmıştır. Suriye’den gelen sığınmacılara yöne-
lik bir takım vaatlerde  bulunulduğu da iddia 
edilmektedir.

Bu çerçevede;

1- Suriyeli muhaliflerin İstanbul’da toplantı 
yapmalarına hükümetinizin ya da herhangi 
bir resmi kurum veya görevlinin desteği ya da 
katkısı olmuş mudur?

2- İstanbul’da toplanan muhalif gruplar ara-
sında Müslüman Kardeşler Örgütü temsilci-
leri var mıdır?

3- Komşu, dost ve kardeş bir Ülkenin yöneti-
mini silahlı güç kullanmak ta dahil devirme-
yi amaçlayan bu muhalif guruba ev sahipliği 
yapmış olmanızın Türkiye’nin ulusal çıkarla-
rına ve ulusal güvenliğine hizmet edeceğine 
inanıyor musunuz?

4- Müslüman kardeşler örgütü ile herhangi 
bir siyasi ya da organik bağınız var mı?
Herhangi bir Siyasi ya da maddi desteğiniz 
oldu mu? Bu örgütün eylemlerini destekliyor 
musunuz?

5- 30 yıldır terörle mücadele eden ve bu ne-
denle yaklaşık 40.000 Vatandaşını şehit veren 
bir ülkenin başbakanı olarak bu tür organi-
zasyonların ülkemizde yapılmasında sakınca 
görmüyor musunuz?

6- Daha düne kadar dost ve kardeş olarak 
kabul ettiğiniz Beşşar Esad ve yönetimini ne 
oldu da bu kadar kısa sürede düşman ve yı-
kılması gereken bir yönetim olarak ilan etme 
gereği hissetiniz? Bu tavır değişikliğinizin Bü-
yük Orta Doğu Projesi ile bir ilgisi var mı?

7- 20 Eylül 2011 tarihinde ABD Başkanı Ba-
rack Obama ile görüşmenizin ardından dü-
zenlediğiniz basın toplantısında, ABD ile 
Türkiye’nin  Suriye’ye karşı ortak yaptırımlar 
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planladığını söylediniz, hatta Suriye’ye askeri 
malzeme taşıyan uçaklara hava sahasını ka-
pattığınızı belirttiniz, bu söyleminizde ABD 
Başkanı Barack Obama’nın tarafınıza bir öne-
risi veya etkisi olmuş mudur? Bu kararınız ba-
tılı devletlerin Türkiye eliyle Ortadoğu bölge-
sindeki politikalarını hayata geçirmesi olarak 
yorumlanabilir mi? Bu tür kararların alınma-
sındaki meşru zeminin TBMM çatısı altında 
milli iradeyle gerçekleşmesi gerekmez mi?

8- Terörün dini, dili, ırkı ve milleti olmadı-
ğını, terör kimden gelirse gelsin kınanması 
gerektiğini her fırsatta ve her platformda dile 
getiriyorsunuz. Acaba, Suriye’de mevut yöne-
timi devirmeyi amaçlayan muhalif gurupların 
Suriyeli polis ve askerlere yönelik gerçekleş-
tirdikleri silahlı eylemleri de kınamayı düşü-
nüyor musunuz?

9- Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacılar için 
bu güne kadar yapılan harcamaların mikta-
rını, bu harcamaların kaynağını ve yasal da-
yanağını açıklamayı düşünüyor musunuz? Bu 
harcamalara herhangi bir uluslararası kuru-
luşun katkısı oldu mu? Bu harcamalar sadece 
Türkiye tarafından karşılanıyorsa bunu doğru 
buluyor musunuz?

10- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 
Suriye’ye yaptırım uygulanması talebini red-
detti. Birleşmiş Milletlerin bu veto kararına 
rağmen, Türkiye’nin Suriye’ye yaptırım uy-
gulayacağını açıkladınız. Bu karar Ülkemizin 
ulusal çıkarlarına zarar vermeyecek mi?

11- Suriye yönetimine yönelik yaptığınız sert 
ve tehditkâr açıklamalardan dolayı iki ülke 
arasındaki ticari ilişkiler de olumsuz etkile-
miştir. Ekonomik ilişkilerin bozulmasından 
dolayı vatandaşlarımızın uğradığı ekonomik 
zararları nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz?

12- Hatay ili Yayladağı ilçesinde kurulan sı-
ğınma kampında kalan Suriye’li sığınmacıla-
rın önemli bir bölümünün Suriye’de suça ka-
rıştıkları, kanun kaçağı konumunda oldukları 
ve işledikleri adi suçlar nedeniyle arandıkları 

yönünde ciddi iddialar yer almaktadır. Bu sı-
ğınmacılar ile ilgili herhangi bir sicil sabıka 
kaydı araştırması yapılmış mıdır?

13- Suriye’den gelen sığınmacılara ev, iş ve 
arazi vaatlerinde bulunulduğu iddiaları doğ-
ru mudur? Sığınmacılara yönelik Türkçe dil 
kursu verilmekte midir dil kursunun verilme-
sindeki amaç nedir? Bu sığınmacılara,Türk 
vatandaşlığını  mı vermeyi düşünüyorsunuz?

14- Suriye yönetimine yönelik (Suriye’deki 
gelişmelere çok da fazla seyirci kalamayız, 
tahammülümüz kalmamıştır, sabrın son an-
larına geldik) söylemlerinizdeki amacınız ne-
dir?  Suriye’ye karşı askeri bir müdahaleyi mi 
kastediyorsunuz? Bu söylemlerinizin ulusla-
rarası hukuk açısından meşruiyeti var mıdır?

15- Suriye’de yaşanacak bir iç çatışmanın 
mezhep çatışmasına dönüşme tehlikesi oldu-
ğu söylenmektedir. Bu tehlikenin Türkiye’ye 
de yansımalarının olabileceği yönünde ciddi 
iddia ve endişeler yer almaktadır. Bu konuda 
herhangi bir tehlike görüyor musunuz? Her-
hangi bir araştırmanız oldu mu?

Cumhuriyet Halk Partisi
13 Ekim 2011, http://www.anteppress.com/
Haber/Siyaset/13102011/CHPlilerden-Suri-
ye-Konsolosluguna-ziyaret.php

CHP Parti Meclisi Üyesi Aytaç Yılmaz, Hatay 
Milletvekili Refik Eryılmaz, Gaziantep İl Baş-
kanı Ali Peri ve beraberindekiler Gaziantep`in 
Suriye`nin Gaziantep Başkonsolosu Muham-
med Necdet Şehit`i ziyaret etti.

CHP Gaziantep İl Başkanlığından yapılan ya-
zılı açıklamaya göre, ziyarette Türkiye ile Su-
riye arasındaki ilişkiler, bunların halka yansı-
ması ve CHP`nin bu konudaki tavrı ele alındı.  

Başkonsolos Şehit ziyarette, son zamanlarda 
ülkesinde yaşanan olayların ve ardından geli-
nen durumun Suriye ve Türkiye`nin iradesi-
nin dışında bazı güçler tarafından yönlendi-
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rildiğini, şu anda basın ve bazı lobiler tarafın-
dan Suriye`ye karşı bir savaş açıldığını belirti.  

Ülkesinde bu günlerde pek çok ülkede yaşanan-
dan fazla bir olayın yaşanmadığını, İngiltere`de 
bile çıkan isyanın kamuoyuna karşı küçük gös-
terildiğini dile getiren Şehit, şunları kaydetti:  

``Suriye üzerine planları olan bazı dış güçler 
ülkemizde çıkan ve abartılan olayları yönlen-
diriyor. Bu güçler kullandıkları guruplara si-
lah veriyor. Bunlar iddia değil, görüntülü ve 
ispatlı gerçeklerdir. Bugün Suriye`nin de her 
ülke kadar iç sorunu vardır. Bu sorunlar Suri-
ye yönetiminin çözemeyeceği şeyler değildir. 
Devlet Başkanımız Esad önderliğinde kısa sü-
rede büyük ve önemli reformlar yapılmıştır. 
Bizden kısa sürede Anayasa değiştirmemizi 
istiyorlar. Bugün Türkiye bile 30 yılda değiş-
tiremedi. Ama biz kısa sürede pek çok reform 
yaptık ve yapacağız.

Suriye kendi meselelerini yoluna koyduğunda 
elbette ki bu süreçte yaşananları ve kendisi-
ne destek olanları ve olmayanları yeniden de-
ğerlendirecektir. Türkiye bizim tarih boyunca 
yakın ilişki içerisinde olduğumuz önemli ve 
hızla gelişen bir ülke. Kimse komşusunu seç-
me şansına sahip değil. Önemli olan ihtiyacı 
olduğunda komşuya destek verebilmektir. 
CHP`nin son süreçteki politikalarını, halkı-
mız ve ülkemiz hakkındaki tutumunu ve dü-
şüncelerini çok beğeniyor, saygıyla karşılıyor 
ve halklarımızın kardeşliğine verdikleri değe-
re şükran duyuyorum.``

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz ise 
Suriye ile Türkiye`nin getirildiği noktayı ya-
kından takip etiklerini belirtti. Türkiye ve Su-
riye iki komşu ve akraba olarak bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da aynı coğrafyada 
yaşayacağını dile getiren Eryılmaz, savaşın 
hiçbir sorunu çözmediğini ve çözemeyeceğini 
kaydetti.

CHP İl Başkanı Ali Peri ise Suriye ile ilişki-
lerin bozulmasının kendilerini yaralayacağını 
kaydetti.

Birgül Ayman (Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı) 
2 Kasım 2011, http://www.ntvmsnbc.com/
id/25294365/#storyContinued

Kadınlardan oluşan bir grupla Suriye’de ince-
lemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Birgül Ayman Güler’den açıklamalar 
geldi.

6’sı CHP’li 38 kadının oluşturduğu grupla 4 
gün boyunca Halep, Şam ve Laskiye’yi gezdik-
lerini belirten Güler, ülkede çatışmalar oldu-
ğunu ve bunların terör örgütü faaliyeti olarak 
değerlendirilebileceğini söyledi.

Güler, ‘’Biz senaryo yazıp, oyun kurup, perde-
yi açıp ülkeleri işgal etmeye onay vermeyece-
ğiz’’ şeklinde konuştu.

Eylül ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Faruk Loğoğlu başkanlığında 5 kişilik bir he-
yet Suriye’de incelemelerde bulunmuştu.

Yaklaşık iki ay sonra bir başka CHP heyeti 
Suriye’ye gitti ve dönüşteki açıklamalar, hü-
kümet ile anamuhalefet partisinin olaylara 
bakışındaki farklılıkları ortaya koydu.

Suriye dönüşü Hatay’da konuşan CHP Genel 
Başkan Yardımcısı Birgül Ayman Güler’in a-
çıklamaları şöyle:
 
— “Panellere katıldık, çarşı pazar gezdik. Yal-
nızca yöneticilerden değil, sıradan insanlarla 
görüşme şansına kavuştuk.

— Suriye’den ‘hem ülkeyi hem bölgeyi ateşe 
sürükleyebilecek senaryo ve oyunlara geçit 
vermemek gerek’ duygusuyla döndük.

— Suriye ile ilgili televizyonlarda batı kay-
naklı haberlerler yer alıyor ve bu haberlerin 
son derece rahatsız edici, bize söylenenlerden 
farklı. Akademisyenler, Suriye ile iş yapan iş 
adamları, burayla ilişkisi olan çeşitli kesimler 
olayların televizyonlarda söylenenler gibi ol-
madığını yoğun bir şekilde bildirdiler.
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“Terör Örgütü Faaliyeti”

— Yaptığımız görüşmelerde çok sıcak ve iç-
ten karşılandık. Bu ortamda üç il çerçeve-
sinde ve yaptığımız görüşmelerde yönetimin 
uyguladığı vahşet gibi bir şeyin, bir iç savaşın 
olmadığını söylemek istiyorum. Suriye’de bi-
zim gördüğümüz ve genel olarak bilinen belli 
noktalarda çeşitli çatışmalar var. Bunlar terör 
örgütü faaliyeti olarak isimlendirilebilir. Suri-
yeliler, Türkiye ile Suriye’nin düşman olama-
yacağını söylediler.

Pkk Ve Suriye

— Suriye’nin zamanında PKK’ya destek 
verdiğini biliyoruz. Biz bundan uzun yıl-
lar çok rahatsız olduk. Bugün onlar PKK’ya 
destek verdi diye o ülkede gerçekleştiri-
len eylemlere Türkiye’nin destek verme-
si gerekmiyor. O yanlıştı. Yanlış yanlış ya-
pılarak düzeltilemez diye düşünüyoruz.   
 
“Bir Senaryo Var”

— Burada gördüğümüz şey, daha çok elde etti-
ğimiz izlenim sonuç; bir senaryo var. Senaryo 
sahipleri oyun kurmuşlar, o oyunu oynamak 
üzere perdeyi açmışlar. Suriye’nin iç işlerine 
karışma bir gerçek olarak ortaya çıkmış,

— Endişe şu, Suriyeliler bundan endişe ediyor, 
biz de endişe ile döndük. Kuzey Afrika ülke-
lerine ve diğer Ortadoğu ülkelerindeki olaylar 
gibi ‘bizim ülkemiz de işgal edilecek’. Bu son 
derece önemli bir problem. Bunun Türkiye’de 
çok kuvvetle dile getirilmesi gerekiyor.

— Biz senaryo yazıp, oyun kurup, perdeyi açıp 
ülkeleri işgal etmeye onay vermeyeceğiz. Ül-
kelerin egemenliğini, dışa karşı bağımsızlığı-
nı herkesten önce Mustafa Kemal Atatürk’ün 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin yurttaşları 
olarak biz savunacağız. Hem ülkeyi hem böl-
geyi ateşe sürükleyebilecek bu tarz senaryo ve 
oyunlara geçit vermemek gerek duygusuyla 
döndük Suriye’den. Öyle bir şey ki kazanıla-

cak diye beklenen hiçbir kazanç ödenecek be-
dele değmez.
 
Hatay’daki Kamplar

— Suriyeliler Yayladağı, Reyhanlı ve Altınö-
zü kamplarıyla ilgili çok rahatsız olduklarını 
bize ilettikler. Suriyeliler, bu kamplarda olup 
bitenleri anlatıyorlar. TBMM’de kamplarla 
ilgili bir araştırma açılmasını talep edeceğiz. 
Bu kampları ziyaret etmek için gerekli izin 
başvurularını yapmayı düşünüyoruz. Söyle-
nenlerin önemli bir kısmının gerçek olabile-
ceğine ihtimal vermiyoruz. Gerçek olmayan 
şeyleri ilan etmek lazım. Gerçek olanların da 
söylenmesi gerek’’

Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
10 Kasım 2011, http://www.haberinyeri.net/
islamci-harekete-silah-119472h.htm

İslamcı harekete silah: Türkiye’den Suriye-
li muhaliflere yapılan yardımın Müslüman 
Kardeşler’e gittiği iddia edildi.

CHP Hatay Milletvekili  Mehmet Ali Edi-
poğlu,  “şeriatçı değiliz”diye kendilerini ta-
nımlayan Özgür Suriye Ordusu’nun, destek 
verdiği Müslüman Kardeşler’in silahlı örgütü 
olduğunu savundu. Ediboğlu,“Özgür Suriye 
Ordusu’nun karargâhı da Hatay’ın Yayladağı 
ve Altınözü ilçesidir” dedi. Edipoğlu, sınırdan 
silah gittiğine ilişkin görüntülerin Suriye’deki 
incelemeleri sırasında kendilerine gösteril-
diğini açıkladı. Suriye’nin sınır kapısına ya-
pacağı bir operasyonun ise durdurulduğunu 
bildirdi.

Partisinin İskenderun ilçe örgütünde üyeler 
ve belediye başkanlarıyla bayramlaşan CHP 
Hatay Milletvekili Edipoğlu, gazetemize yap-
tığı açıklamada, “Özgür Suriye Ordusu” adıyla 
oluşturulan ve Suriye’de ordudan ayrılan su-
bayların bulunduğu karargâhın, Altınözü’nün 
Kuyubaşı köyü ile Yayladağı’nın Güveçli köyü 
yakınlarındaki çadır kentler olduğunu söyle-
di.



26     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM
Rapor No: 99, Ocak 2012

Komşu ülke Suriye Arap Cumhuriyeti’nde, E-
sad  yönetimine karşı silahlı mücadele veren 
Albay Riyad El-Asaad komutasındaki “Özgür 
Suriye Ordusu”nun daha önceden bilindiğini 
ancak yetkililerce gizlendiğini belirten Hatay 
Milletvekili Edipoğlu şöyle konuştu:  “CHP 
heyeti olarak 5 milletvekili Suriye’ye gider-
ken karargâhın olduğunu bildiğimiz Yaylada-
ğı’ndaki kampı da ziyaret etmek istedik ama 
çeşitli bahanalerle bizi kampın içerisine al-
madılar. Hatay vali yardımcısı ve kaymakam, 
Başbakanlık’tan izin almadan kampa gireme-
yeceğimizi söyledi. Onlar emir almışlardı, biz 
de ısrar etmedik. Orada öyle şeyler olduğunu 
duyuyor, biliyorduk, ama her seferinde bu 
inkâr edildi. Ta ki yabancı bir basın organın-
da Özgür Suriye Ordusu’nun komutanı olarak 
bilinen albayın ropörtajı çıkıncaya kadar. Bu 
albay oradaki faaliyetlerini gizlemeden anla-
tıyor ve Türk timi tarafından korunduğunu 
söylüyor. Bu iki ülke ilişkileri açısından son 
derece sakıncalı. Bugün ülkemiz PKK belasıy-
la uğraşırken bir başka ülkenin terör örgütü-
nün liderlerine ev sahipliği yapıp onları koru-
ma altına almanın, ne kadar doğru olacağını 
kamoyunun takdirine bırakıyorum. Hükümet 
maalesef kendi iradesiyle değil, egemen güç-
lerden aldığı talimatla hareket ediyor. Bunun 
da bu ülkeye pahalı olacağını düşünüyoruz 
ve ülkeye maliyetinin daha fazla olmadan bu 
iktidarın değişmesi için herkesin üzerinde 
düşeni yapması gerektiğine inanıyorum” diye 
konuştu.

Milletvekili Edipoğlu,  “Her iki kampın da 
lojistik desteği ve her türlü eğitimleri ile ih-
tiyaçları Türkiye tarafından karşılanıyor. Bu 
kamplarda kalan subaylar özel ilgi görüyor. 
Her iki kamp, Suriye ordusundan kaçan ve 
Özgür Suriye Ordusu militanlarının, Suriye 
ordusundan kaçan subayların ailesiyle birlikte 
barındıkları kamplardır” dedi.

CHP Hatay Milletvekilleri: CHP’li vekil-
lerden hükümete ‘Suriye’ suçlaması
10 Kasım 2011, http://www.medya73.
com/chpli-vekillerden-hukumete-suriye-
suclamasi-haberi-804031.html

CHP Hatay Milletvekilleri, Türkiye’nin açık-
tan Suriye muhalif güçlerine destek verdiğini 
iddia etti. CHP’li vekiller, iddialarına Suriye 
silahlı kuvvetlerinden kaçarak Türkiye’deki 
çadır kente sığınan Albay Riyad El-Asaad’ın 
yerli ve yabancı medya kuruluşlarına verdiği 
demeçleri delil olarak gösterdi.    CHP Hatay 
Milletvekilleri M. Ali Edipoğlu, Refik Eryıl-
maz ve Hasan Akgöl il binasında düzenledik-
leri basın toplantısında “Türkiye’de PKK ne 
ise Suriye’deki muhalif güçler de odur” iddi-
asında bulundu. Türkiye’nin, Suriye ile ilgili 
politikasını ‘yanlış’ ve ‘kabul edilemez’ ola-
rak nitelendiren Refik Eryılmaz, Albay Riyad 
El-Asaad’ın yerli ve yabancı kanallara yaptığı 
açıklamaların da Türkiye’de silah eğitimi aldı-
ğını söylediğini hatırlatarak, “Türkiye’de silah 
eğitimi alıyoruz. Türk silahlı güçleri tarafın-
dan korunuyoruz ve destekleniyoruz. An-
takya’daki çadırlardan Suriye rejimine karşı 
silahlı mücadeleyi yönetiyorum. Türkiye’nin 
desteğinden memnunuz.” şeklinde cümleler 
kurduğunu hatırlattı.        Söz konusu albayın 
sadece Türkiye’deki basın kuruluşlarına değil, 
dünyadaki diğer basın kuruluşlarına da ben-
zer beyanatlar verdiğini anlatan milletvekille-
ri, “AKP Hükümeti bir an önce çıkmalı ve ko-
nuya ilişkin bir açıklama yapmak zorundadır.” 
3 milletvekili adına açıklamayı yapan Refik 
Eryılmaz, adına özgür Suriye ordusu denen 
Albay Asaad’ın yönetimindeki muhaliflerin 
aslında bir cinayet şebekesi olduklarına dikkat 
çekerek, “Bunlar muhalif falan değil. Bunlar 
cinayet şebekesidir. Bunlar terör örgütüdür. 
Türkiye’de PKK ne ise bunlar da Suriye’de 
odur. Türkiye bir yandan terör örgütüne des-
tek veren dış güçlere sitem ederken öte yan-
dan kendisi bir başka terör örgütüne destek 
vermektedir. Bu çerçevede PKK’ya destek 
veren dış güçlerin bu girişimlerini de aslın-
da meşrulaştırmaktadır.” dedi.        Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye ordusunun 
sivil halka yönelik katliam yaptığını sık dile 
getirdiğini hatırlatan Eryılmaz, “Suriye rejimi 
ve Suriye ordusu sivil halka yönelik herhangi 
bir katliam yapmamıştır, öyle bir girişimi de 
yoktur. Sayın Başbakanın elinde bu söyledik-
lerine yönelik bir belge, bilgi varsa çıksın ve 
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kamuoyu ile paylaşsın. Sayın Başbakan sadece 
ve sadece ABD tarafından kendisine verilen 
görevi yerine getirmektedir.” ifadesinde bu-
lundu.    Adı geçen Albay’ın kimin adına ve ne 
için korunduğunu da soran Eryılmaz, “Bu al-
bay kimin hesabına kullanılıyor?” sorusunda 
yöneltti.       CHP Milletvekili Hasan Akgöl de 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın genel se-
çimler öncesinde ABD ile bir anlaşmaya git-
tiğini iddia etti.    Başbakan’ın ABD’den siyasi 
destek karşılığında Suriye rejimini kendi eliyle 
ABD’ye teslim etme sözü verdiğini iddia eden 
Akgöl, “Suriye’de olup bitende budur” şeklin-
de konuştu.

Refik Eryılmaz (Cumhuriyet Halk Partisi 
Hatay Milletvekili)
10 Kasım 2011, http://www.haber01.com/
chp-li-tekin-hatay-da-h82741.html

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, hü-
kümetin mevcut Suriye politikasının ülkenin 
ulusal çıkarlarına zarar verdiğini öne sürdü.

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, hü-
kümetin mevcut Suriye politikasının ülkenin 
ulusal çıkarlarına zarar verdiğini öne sürdü.
 
Eryılmaz, CHP Hatay milletvekilleri Mehmet 
Ali Ediboğlu ve Hasan Akgöl ile CHP İl Baş-
kanlığında düzenlediği basın toplantısında, 
Türkiye’nin Suriye’deki muhaliflerle işbirliği 
yaptığını iddia ederek, bunun ülkenin ulusal gü-
venliğini ve çıkarlarını tehdit ettiğini söyledi.  
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuo-
yuna açıklama yapmasını beklediklerini söy-
leyen Eryılmaz, “Mevcut Suriye politikası 
ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermektedir. 
Sınır  ticareti  durma noktasına gelmiş bölge 
esnafı, sanayicisi ve ihracatçısı büyük bir sı-
kıntının içine girmiştir” dedi.
 
Başbakan Erdoğan’ın “Suriye yönetimini ken-
di halkına karşı katliam yapmakla” suçlama-
sının bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını 
savunan Eryılmaz,

“Başbakan’ın elinde Suriye yönetiminin halkı-
na karşı silahlı katliam yaptığına dair ne bilgi 
ve belge varsa halkımızla paylaşmasını istiyo-
ruz” diye konuştu.
 
CHP Milletvekili Mehmet Ali Ediboğ-
lu da, Suriye yönetiminin halkın reform 
isteklerine karşı kayıtsız kalmadığını ve 
şu anki noktada reform istemek amacıy-
la halkın sokaklara çıkmasının son buldu-
ğunu, kendilerinin de Suriye’de yaptıkları 
incelemelerde bunu gördüklerini söyledi.   
 
CHP Milletvekili Hasan Akgöl ise bölgede ba-
rışın tesis edilmesi için iki ülke arasındaki es-
ki iyi ilişkilerin yeniden kurulması gerektiğini, 
Suriye’ye olabilecek herhangi bir müdahalede 
tüm Ortadoğu’nun karışabileceğini öne sür-
dü.

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletve-
killeri
10 Kasım 2011, http://www.hataydenge.com/
haber_detay.asp?haberID=2717

CHP Hatay milletvekilleri, dün Hatay CHP il 
binasında ortak bir basın toplantısı düzenle-
diler ve AK Parti Hükümetinin Suriye politi-
kasını  hem çok sert ifadelerle eleştirdiler hem 
de bu konu üzerine basın mensupları ile uzun 
uzun sohbet ettiler.

Hatay CHP nin 4 milletvekili adına yapılan 
yazılı açıklamanın hiçbir satırına dokunma-
dan gazetemizde yayınladık.

Milletvekili Refik Eryılmaz tarafından hazır-
lanan basın bülteninde ,Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetinin , Suriye politikası üzerine çok 
ciddi soru ve iddialar içeriyor.

Eryılmaz diyor ki, AK Parti iktidarı, Suriye de 
rejime yönelik silahlı mücadele veren silahlı 
insanları hem ülkemizde barındırıyor hem de 
onlara silah ve destek sağlıyor.

Eryılmaz yabancı basın ve Türk medyasında 
çıkan . Suriyeli silahlı güçlerin Türkiye de na-
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sıl barındıklarına ve nasıl destek aldıklarına 
dair tekzip edilmemiş gazete haberlerini bu 
iddialarına kaynak olarak gösteriyor.

Ancak  bu yazıda, basın toplantısında millet-
vekillerine yöneltilen soru ve yanıtları ele al-
maya çalışacağım.

Dört milletvekili adına 8 sayfalık yazılı met-
ni okuyan Refik Eryılmaz gazetecilerden ge-
len bir soru üzerine “Emperyal güçler Suriye 
yi işgal ettikten sonra ,   sıranın İran da değil 
,Türkiye ye geleceğini ifade etti.

Metal fırtına adlı kitaptan etkilendiği anlaşı-
lan bir gazeteci arkadaşımız “o zaman Türkiye 
işgal altındadır “ şeklinde tedirginliğini açıkça 
ortaya koydu.

Sorular önemli bir kısmına, Ortadoğu üze-
rine çok ayrıntılı bilgiler vererek yanıt veren 
TBMM Diş işeri komisyonu üyesi milletvekili 
Edıboğlu ,Arap baharı gelişmelerinin altında 
Ortadoğu enerji kaynaklarının ABD ve İsrail 
tarafından ele geçilmesi planın yattığını çok 
açık bir dille ifade etti.

Edıboğlu diyor ki, krize giren ABD  ve AB ül-
keleri bu enerji kaynaklarını ele geçirmek isti-
yor. Bu projeye şiddetle karşı çıkan Suriye var. 
Ve Suriye bu planı kabul etmediği için emper-
yal güçler tarafından işgal edilmek isteniyor. 
Suriye’yi işgal etmek isteyenler Suriye ye de-
mokrasi getirmeyecek.Nasıl Tunus ,Libya ve 
Mısıra getirmedikleri gibi…..

Milletvekili Edıboğlu bu tespitini şu gerek-
çeye dayandırıyor. ABD ve batılı ülkelerin 
Ortadoğu’da demokrasi dertleri olsaydı S. 
Arabistan, Ürdün v.b.diktatörlerle uğraşma 
gereği duyardı.

TBMM Dışişleri komisyonu üyesi olarak bu 
tespitleri yapan Milletvekili Edıboğlu , son 
derece makul bir tespit daha yapıyor.Ve diyor 
ki, Tunus ,Mısır ve Libya da devrim oldu ama 
rejim değişmedi.Çünkü ABD kendisine biat 

etmeyen liderleri ve kralları değiştirmek is-
temiyor. Kendisne biat edecek yeni kralları iş 
başına getiriyor. Tunus, Mısır, Libya da lider-
ler değiştirildi ama rejim ve sistem değişmedi.
Şimdi Suriye de aynı şeyler yapılmak isteniyor.

Milletvekili Edıboğlu bir saptama daha yap-
tı  ve dedi ki, laiklik Suriye de halk tarafından 
çok iyi benimsenmiş, ben bizzat gittim ve 
gördüm. Dolayısıyla Emperyal güçler Suriye 
de tezgahladıkları oyunu Tunus ve Libya da 
oynadıkları gibi oynayamazlar.

Edıboğlu’ nun şu tespitini de eklemek istiyo-
rum. Suriye de çağdaş anlamda bir demokra-
si yoktur.Ama muhaliflerin ve batılı ülkelerin 
Suriye ye demokrasi yi getirme dertleri yok-
tur.

Basın toplantısın da son sözü alan Milletveki-
li Hasan Akgöl de çok çarpıcı bir tespit yaptı 
ve dedi ki “Suriye de olaylar başlamadan çok 
önce, AK Parti iktidarı Altınözü,Yayladağı Ve 
Reyhanlı da ,Suriye den göç edecekler için ça-
dır kentler kurmaya başladı.Çünkü bu anlaş-
ma milletvekili seçimlerinden önce, Başbakan 
Erdoğan ‘nın ABD ziyareti esnasında karara 
bağlanmış ve Başbakan ,ABD’ye “açık çek” 
vermek suretiyle “Suriye yi ben size ellerimle 
teslim edeceğim “ dediğini iddia etti.

Milletvekili    Akgöl bu ifadeleri kullandıktan 
sonra dedi ki “AK Parti iktidarı Suriye de olay-
lar başlamadan Hatay da çadır kentleri kurdu 
ama Van depreminde soğukta kalan vatanda-
şımıza hala çadır bulamadı.

AK Parti iktidarı uzun yıllar düşmanlık üze-
rine yürüyen Suriye –Türkiye ilişkilerini çok 
hızlı bir şekilde, Başbakanın değimi ile “kar-
deşlik düzeyine “getirdi.

Vizeler kaldırıldı. dostluk barajının temeli a-
tıldı ,sınır ticareti geliştirildi.Bayramlarda 50 
bine yakın insan pasaportsuz iki ülke arasında 
gidiş geliş yapmaya başladı.
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Peki sonra ne oldu?

Komşu iki ülke kardeşliği bitirildi ve bu gün 
Türkiye’nin dışişleri bakanı diyor ki “Suriye ile 
savaşmaya hazırız” noktasına geldik

Suriye de demokrasi yok ..bunu bütün dün-
ya biliyor. Suriye deki rejimi savunanda yok.
Ama iki yıl öncede Suriye de bu rejim vardı 
.Bu rejimin en önemli aktörüne, Başbakan Sa-
yın Erdoğan “kardeşim diye medyadan hitap 
ediyordu.

Bir ülkenin dış politika anlayışı bu kadar 
hızlı değişemez.Eğer bu ülke politikası    bazı 
dış güçler tarafından yönlendirilmiyorsa …?

Hasan Akgöl (Cumhuriyet Halk Partisi Ha-
tay Milletvekili) 
11 Kasım 2011, http://reyhanlioncuhaber.
com/haberdetay.asp?ID=398

Sekiz yıl önce ‘komşularla sıfır sorun’ dediği-
nizi belirterek “Çünkü biz şuna inanıyoruz, 
Suriye ne kadar huzurlu olursa Türkiye de o 
kadar huzurlu olur. Türkiye ne kadar refah 
içinde olursa Suriye de o kadar refah içinde 
olur” dediniz. “Esat kardeşimle, Naci Itri kar-
deşimle Türkiye ile Suriye arasındaki tüm ya-
pay meseleleri tek tek ele aldık, çözüm yoluna 
koyduk. Vizeleri kaldırdık. Mayınlı arazileri 
temizleyeme başladık. Karşılıklı tren seferleri 
başlattık” dediniz.

CHP Hatay Milletvekili Hasan AKGÖL 
TBMM Başkanlığına verdiği soru önürge-
sinin Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDO-
ğAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını 
istiyerek “Dostluk Barajı” nı sordu.Soru öner-
gesi şöyle;Bir konuşmanızda; Sekiz yıl önce 
‘komşularla sıfır sorun’ dediğinizi belirterek 
“Çünkü biz şuna inanıyoruz, Suriye ne kadar 
huzurlu olursa Türkiye de o kadar huzur-
lu olur. Türkiye ne kadar refah içinde olursa 
Suriye de o kadar refah içinde olur” dediniz. 
“Esat kardeşimle, Naci Itri kardeşimle Türki-

ye ile Suriye arasındaki tüm yapay meseleleri 
tek tek ele aldık, çözüm yoluna koyduk. Vize-
leri kaldırdık. Mayınlı arazileri temizleyeme 
başladık. Karşılıklı tren seferleri başlattık” de-
diniz. Şubat ayında Dostluk Barajının temeli 
atıldı. Buna ilişkin olarak;

1. Türkiye ile Suriye arasında sulama, taşkın 
önleme ve enerji üretimi amaçlı temeli atılan 
Dostluk Barajı inşaatında çalışmalar ne aşa-
madadır?

2. Suriye ile Dostluk Barajı projesinin gerçek-
leştirilmesi konusunda ikili protokoller hazır-
lanmış mıdır? Şayet hazırlandı ise ne zaman 
hazırlanmıştır ve her iki ülkenin yapacağı iş-
ler bir takvime bağlanmış mıdır?

3. Dostluk Barajı tamamlandığında, Türki-
ye Cumhuriyeti sınırları içerisinde toplam 
ne kadar alanda sulu tarım yapılmasına kat-
kı sağlayacaktır. Bu projenin sulama ile ilgili 
kısımlarının hangi tarihte bitirilmesi planlan-
maktadır? Aynı şekilde bu proje ile Suriye sı-
nırları içerisinde ne kadar alanda sulu tarım 
yapılması öngörülmektedir?

4. Bahsi geçen projede yanıt vereceğiniz tarih 
itibariyle nakdî ve fiziki gerçekleşme oranları 
her iki ülke açısından ne kadardır. Projenin 
yapım maliyeti içinde ülkemizin üstleneceği 
toplam tutar ne kadardır?

5. Komşumuz Suriye’de yaşanan olaylar son-
rası ortaya koyduğunuz dış politika yakla-
şımını da dikkate alır iseniz, Dostluk Barajı 
projesinde çalışmaların her iki ülke arasında 
eşgüdüm içerisinde sürebileceğini düşünüyor 
musunuz?

Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletve-
killeri
12 Kasım 2011, http://www.iskenderun-
gazetesi .com/HaberGoster/26aaa197-
1929-467a-bcf0-b2f880093875/chp-hatay-
milletvekillerinden-ortak-ses.aspx



30     

ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİORSAM

ORSAM
Rapor No: 99, Ocak 2012

“AKP Hükümeti Suriye Politikasını Yeniden 
Gözden Geçirmelidir”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hatay mil-
letvekilleri ortak bir açıklama yaparak, AKP 
hükümetinin, komşu, dost ve kardeş bir ülke 
olan Suriye’nin yönetimini, silahlı güç kul-
lanmak suretiyle devirmeye çalışan muhalif 
guruba destek verdiği yönündeki haberleri 
dehşetle ve büyük bir endişe ile izlediklerini 
ifade ettiler. CHP’li vekiller, Türkiye’de bölücü 
örgüt ne ise Suriye’de silahlı mücadele veren 
muhalif gurupların da o olduğunu vurguladı-
lar.

Milletvekilleri adına açıklama yapan CHP 
Hatay milletvekili Refik Eryılmaz, Türkiye’nin 
Suriye politikasını yeniden gözden geçirmesi 
gerektiğini ifade etti. AKP hükümetinin yap-
tığı açıklamalar ve takındığı tavır ile emperya-
list güçlerin Ortadoğu’daki çıkarlarına hizmet 
ettiğini iddia eden Eryılmaz, hükümetin bu-
güne kadar yaptığı açıklamalar ve bu yöndeki 
uygulamaları bunu açıkça ortaya koyduğunu 
kaydetti. Eryılmaz, özellikle Suriyeli muhalif-
lerin Türkiye’de yaptıkları toplantılar, Yayla-
dağı ve Altınözü’ndeki sığınma kamplarında 
yaşananlar, Suriye ordusundan kaçan Suriyeli 
askerlere Türkiye’de askeri eğitim verilmesi, 
koruma sağlanması, lojistik destek verilmesi 
ile de AKP hükümetinin bu konudaki niyetini 
açıkça ortaya koymakta olduğunun altını çiz-
di.

Milletvekili Eryılmaz açıklamasında; “Kendini 
Özgür Suriye Ordusunun lideri olarak tanıtan 
Albay Riyad El-Asaad, iç ve dış basına verdiği 
demeçlerde, Türkiye’de yaşadığını, Türk gü-
venlik güçleri tarafından özel korunduğunu, 
eğitim aldıklarını ve Suriye yönetimine karşı 
silahlı mücadele verdiklerini, Suriye ordu bir-
liklerine ve polis gücü ile istihbarat elemanla-
rına karşı silahlı eylemler gerçekleştirdiklerini 
ve bu eylemleri Türkiye”den yönettiğini açık-
ça itiraf etmektedir” dedi.

Suriye Politikası Meclis Gündemine Taşına-
cak

Türkiye’nin muz cumhuriyeti olmadığını dile 
getiren CHP Hatay Milletvekili Refik Eryıl-
maz hükümete seslenerek; “30 yıldır terör be-
lası ile uğraşan ve teröre kırk bin şehit veren 
bir ülkenin başbakanı bu tür silahlı guruplar-
la ilişkilerinde herkesten daha çok duyarlı ve 
daha hassas davranmak zorundadır. Bölücü 
terör örgütüne destek veren ülkeleri lanetler-
ken, bizler bir başka terör örgütüne nasıl des-
tek verebiliriz. Suriye yönetiminden rahatsız 
olabiliriz, bu yönetimin değişmesi gerektiğini 
de söyleyebilirsiniz.

Ancak bu yönetimi silahlı güç kullanmak su-
reti ile değiştirmeye çalışan, polisi, askeri, su-
bayı öldüren bir silahlı guruba asla destek ve-
remezsiniz. Bu bölücü terör örgütüne verilen 
dış desteği meşrulaştırmak gibi ciddi bir teh-
likeyi beraberinde getirebilecektir. 10 yıldır 
Suriye sınırından Türkiye”ye bir tek bölücü 
örgüt saldırısı yapılmadığını düşündüğümüz-
de bu konunun ne kadar önemli ve hassas ol-
duğu daha iyi anlaşılmaktadır. Bölücü örgüte 
destek veren ülkelere karşı gösterdiğimiz tep-
kiyi, komşu ve kardeş bir ülke için aynı ey-
lemleri yapan silahlı guruplara da göstermek 
zorundayız. AKP Hükümetinin bu tehlikeli ve 
yanlış politikalarını en kısa sürede meclisin 
gündemine taşıyacağımızı bütün halkımızın 
bilgisine sunuyoruz” diye konuştu.

Refik Eryılmaz (Cumhuriyet Halk Partisi 
Hatay Milletvekili)
14 Kasım 2011, http://www.hataydenge.com/
haber_detay.asp?haberID=2725

Meclis’te Suriye üzerine konuşamıyorum

CHP Hatay Milletvekili Refik Eryılmaz, 
AKP’nin, milletvekillerinin TBMM’deki par-
lamenterlik görevini engellediğini savundu.

Ülkemizin olağanüstü koşullardan geçtiğini, 
seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanla-
rının tutuklandığını, gazeteciler, üniversite 
öğrencilerinin içeriye alındığını belirten Er-
yılmaz, “Bu normal süreç değil. AKP, demok-
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rasi ve özgürlüğü ortadan kaldırmayı amaçlı-
yor. Artık, milletvekilleri bile meclis görevini 
yaparken engellemelerle karşılaşıyor. Ben üç 
haftadır, parlamentoda Suriye üzerine konuş-
ma yapamıyorum. Bu konudaki talebime hala 
yanıt gelmedi. Öyle tüzük değişikliği yapıyor-
lar ki, ‘grup başkanvekiliniz var, o konuşsun’ 
deniliyor. Milletvekilinin beş dakikalık konuş-
masına bile tahammülleri yok” dedi.

CHP, İçişleri Bakanı’nın istifasını isteyecek

Hatay Milletvekili Eryılmaz, “Konuşursak, 
Başbakana ve hükümete yönelteceğimiz so-
rular arasında, “BOP nedir? Kim hazırladı? 
BOP’ta size verilen görev nedir? Libya, Tunus, 
Suriye’de yaşananlarla sizin ilginiz var mıdır?” 
olacağını belirtti.

Suriye’deki rejime karşı savaşan ‘Özgür Suriye 
Ordusu’nun komutanı olduğu belirtilen Albay 
Riyad El-Asaad’ın, “Türkiye bizi koruyor, eği-
tim veriyor” açıklamaları bulunduğunu anım-
satan Milletvekili Eryılmaz, şunları söyledi: 
“Biz teröre 40 bin can verdik. Ama Başbakan, 
İçişleri Bakanı bir cinayet şebekesine destek 
veriyor. İçişleri Bakanı’nın istifasını isteyece-
ğiz. Çünkü bu olaylarla ulusal güvenliğimiz 
tehdit altında. ‘Bir günde 10 subay öldürdük’ 
diyeni siz burada (Hatay’daki çadır kentte) ba-
rındıramazsınız.”

Gürsel Tekin Cumhuriyet Halk Partisi Ge-
nel Başkan Yardımcısı
14 Kasım 2011, http://www.haber01.com/
chp-li-tekin-hatay-da-h82741.html

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 
Suriye olaylarında Türkiye’nin taşeron olarak 
kullanılmak istediğini ileri sürerek, “Türkiye, 
taşeron olarak kullanılırsa Ortadoğu coğraf-
yası cehenneme dönüşür” dedi.

Gadir Hum Bayramı etkinliklerine katılmak 
için Antakya’ya gelen Tekin, Ortadoğu’da so-
runların günlük olmadığını, bu coğrafyanın 
sorunlarla sadece bugün karşı karşıya olmadı-

ğını ve uzun süredir ciddi sorunların yaşandı-
ğını söyledi. Tekin, “Ortadoğu coğrafyasında 
bulunan Türkiye, Atatürk’ün deyimiyle ‘Yurt-
ta Sulh Cihanda Sulhu’ kendisine ilke edinmiş 
bir ülkedir. Bir yıl önce Sayın Başbakan ‘uzun 
süredir komşu ülkelerle olan sorunlarımızı 
kısa süre içerisinde bitirdik ve sıfır noktaya 
getirdik’ demişti.

Bizde çok umutlandık ve uzun süredir bek-
lenen komşu ilişkilerinin bu kadar kısa za-
manda sağlanması herkesi mutlu etmişti. Fa-
kat görülen tablo sadece Suriye ile değil aynı 
zamanda İran ve önümüzdeki süreçte Irak’la 
da bu sorun yaşanacak. Ülkede bir terör so-
runu var. Türkiye’deki terör sorununu sadece 
Türkiye’nin iç politikalarında çözmek değil; 
çözümün bir ayağı Suriye, bir ayağı İran ve 
bir ayağı Irak’tır. Şimdi bir tarafta kendi iç 
sorunlarının kabardığı bir dönemde Suriye, 
İran ve Irak ile bu sorunları yaşamamızı doğ-
rusu Türkiye’nin bugüne kadar devam eden 
dış politikalarıyla bunu nereye koyacağız. Bu 
konuda Sayın Başbakanın bir yıl önceki politi-
kalarından dönüş yapıp bu noktaya gelmesini 
doğrusu anlamış değiliz” diye konuştu.

CHP olarak, Suriye, İran ve Irak ile iyi iliş-
kilerin olması gerektiğine inandıklarının da 
altını çizen Tekin, “Komşularımızla ilişkile-
rimiz iyi noktalarda olmalı. Egemen güçlerin 
burada hesapları olabilir. Bu hesaplarına eğer 
biz Türkiye’yi taşeron olarak kullanırsak Or-
tadoğu coğrafyası cehenneme dönüşür. Umut 
ediyorum ki egemen güçlerin taleplerini ye-
rine getiren bir ülke değil; içerde ve dışarıda 
barışı isteyen kardeşliği isteyen bir Türkiye 
Cumhuriyeti olarak görmek istiyoruz. Bu ko-
nuda komşu ülkelerimizde özellikle Suriye ve 
İran ile ilişkilerimiz konusunda iktidarın daha 
temkinli, başkalarının hesabı değil Türkiye’nin 
hesaplarının ön planda olduğu bir politikayı 
devam ettirirler diye düşünüyorum” şeklinde 
konuştu.

Türkiye’nin, Suriye’ye herhangi bir müdahale-
sinin olup olamayacağına yönelik bir soruyu 
da yanıtlayan Tekin, böyle bir müdahalenin 
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olmamasını umut ettiğini belirterek, şöyle 
devam etti: “Umuyorum müdahale olmaz. 
Türkiye’nin Suriye ile bir koşulu yoktur. Han-
gi koşullarda biz müdahale edeceğiz. İçerdeki 
demokrasinin dışarıdan istemesini bende çok 
arzu ederim. Ama bundan dolayı bir müda-
halenin söz konusu olacağına inanmıyorum. 
Türkiye böyle bir maceranın içine girmez.”

Mehmet Ali Ediboğlu (CHP Hatay Millet-
vekili, TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi)
25 Kasım 2011, http://www.iskenderunses.
net/haber_detay.asp?haberID=3885

‘Karargah Hatay’da iddiası

Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu, Su-
riye rejimine karşı silahlı mücadeleye soyu-
nan ‘Özgür Suriye Ordusu’nun karargahının 
Hatay’ın Yayladağı ve Altınözü ilçesinde oldu-
ğunu iddia etti. Edipoğlu, sınırdan silah gittiği 
görüntülerini de izlediklerini söyledi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğ-
lu, ‘şeriatçı değiliz’ diye kendilerini tanımla-
yan Özgür Suriye Ordusu’nun, destek verdiği 
Müslüman Kardeşler’in silahlı örgütü oldu-
ğunu savundu. Milletvekili Ediboğlu, “Özgür 
Suriye Ordusu’nun karargahı da Hatay’ın Yay-
ladağı ve Altınözü ilçesidir” dedi.
 
CHP milletvekilleri ‘karargah kampa alınma-
dı’
 
Komşu ülke Suriye Arap Cumhuriyeti’nde, 
Esad yönetimine karşı silahlı mücadele veren 
Albay Riyad El-Asaad komutasındaki ‘Özgür 
Suriye Ordusu’nun daha önceden bilindiğini, 
ancak yetkililerce gizlendiğini belirten Hatay 
Milletvekili Edipoğlu, “CHP heyeti olarak 5 
milletvekili Suriye’ye giderken, karargahın ol-
duğunu bildiğimiz Yayladağı’ndaki kampı da 
ziyaret etmek istedik, ama çeşitli bahanaler-
le bizi kampın içerisine olmadılar. Hatay vali 
yardımcısı ve kaymakam, başbakanlıktan izin 
almadan kampa giremiyeceğimizi söyledi. 
Onlar emir almışlardı, biz de ısrar etmedik. 

Orada öyle şeyler olduğunu duyuyor, biliyor-
duk, ama her seferinde de bu  inkar edildi. Ta-
kii yabacı bir basın organında ‘Özgür Suriye 
Ordusu’nun komutanı olarak bilinen albayın 
röportajıyla dünya öğrenmiş oldu. Bu albay 
oradaki faaliyetlerini gizlemeden anlatıyor 
ve Türk timi tarafından korunduğunu söylü-
yor. Bu iki ülke ilişkileri açısından son derece 
sakıncalı. Bugün ülkemiz PKK belasıyla uğ-
raşırken, bir başka ülkenin terör örgütünün 
liderlerine ev sahipliği yapıp, onları koruma 
altına almanın, ne kadar doğru olacağını ka-
moyunun takdirine bırakıyorum. Hükümet 
maalesef kendi iradesiyle değil, egemen güç-
lerden aldığı talimatla hareket ediyor. Bunun 
da bu ülkeye pahalı olacağını düşünüyoruz ve 
ülkeye maliyetinin daha fazla olmadan bu ik-
tidarın değişmesi için herkesin üzerinde dü-
şeni yapması gerektiğine inanıyorum” dedi.
 
‘Karargah iki çadır kent’

Partisi CHP’nin İskenderun ilçe örgütünde 
üyeler ve belediye başkanlarıyla bayramlaşan 
Hatay Milletvekili Mehmet Ali Edipoğlu, ga-
zetemize yaptığı açıklamada, ‘Özgür Suriye 
Ordusu’ adıyla oluşturulan ve Suriye’de ordu-
dan ayrılan subayların bulunduğu karargahın, 
Altınözü’nün Kuybaşı Köyü ile Yayladağı’nın 
Güveçli Köyü yakınlarındaki çadır kentler ol-
duğunu söyledi. Milletvekili Edipoğlu, “Her 
iki kampın da lojistik desteği ve her türlü eği-
timleri ile ihtiyaçları Türkiye tarafından kar-
şılanıyor. Bu kamplarda kalan subaylar özel 
ilgi görüyor. Her iki kamp, surye ordusundan 
kaçan ve ‘Özgür Suriye Ordusu’ militanları-
nın, Suriye ordusundan kaçan subayların ai-
lesiyle birlikte barındıkları kamplardır” dedi.  
 
“Muhaliflere silahlar da Cilvegözü’nden gitti”

Suriyeli muhaliflere silah verildiğini bildikle-
rini de ifade eden Hatay Milletvekili Mehmet 
Ali Edipoğlu, şunları söyledi: “Ancak hükü-
met yetkilileri bunu inkar ediyor. Cilvegö-
zü Sınır Kapısı ile Bab-ul Hawa Sınır Kapısı 
arasındaki 3.400 metrelik tampon bölgede, 
TIR’lar dolusu ve yoğun miktardaki silahın 
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her gece, Müslüman Kardeşler Örgütü’ne 
verildiğini duyduk. Suriye de bunu söyledi. 
O bölgede yaptığımız incelemede halktan 
da bunu duyduk. Oraya kaçak mazot almak 
için giden şöförler de duyduklarını ve benzer 
şeyler gördüklerini söylediler. Hatay Valisi M. 
Celalettin Lekesiz’le görüştük, olayı soru ö-
nergesiyle Meclis’e taşdık ve ertesi gün geçiş-
ler durduruldu. Başbakan da ‘sınır kapısından 
silah kaçakçılığı yapıldığı yönündeki iddiaları 
duyduklarını ve bunun her türlü önlemini al-
dıkları’ şeklinde açıklama yaptı...”
 
‘Suriye, tampon bölgeye operasyon planı yap-
tı’

Sınırdan silah gittiğine ilişkin görüntülerin 
Suriye incelemesinde kendilerine gösteril-
diğini anlatan Hatay Milletvekili Mehmet 
Ali Edipoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Suriye’de biz bunun görüntülerini de gördük. 
Hatta her an operasyon yapacaklarını söylü-
yorlardı. Ve bu operasyonda, o bölgeye çok 
sayıda mazot almaya giden sivil vatandaşları-
mızın da ölebileceği endişeine kapıldık. Çün-
kü, orası çok kalabalık bir bölge. Yüzlerce TIR 
o tampon bölgede bekliyor. Neyse operasyon 
durduruldu.”
 
Muhaliflerin tedavileri Hatay’da sürüyor

Hatay Milletvekili Edipoğlu, Suriyeli olayları 
yaratan silahlı muhaliflerin çatışmalarda al-
dığı yaraların tedavisinin Hatay’daki hasta-
nelerde yapılmaya devam edildiğini söyledi. 
Milletvekili Edipoğlu, “Hatay’ın tüm hastane-
leri onları emrinde. Tüm kamplara günübir-
lik doktor, hemşire gönderiliyor. Kamplarda 
seyyar hastaneler var. Ambulanslarımız sü-
rekli orada, hatta 112 acil servisin hizmetini 
aksatacak düzeyde o tarafa hizmet veriyorlar. 
Bölgenin asli vatandaşları onlar, biz ise üvey 
evlat muamelesi görüyoruz” diye konuştu.
 
‘Komşularla sıfır sorundan, sıfır komşuya ge-
lindi’

İskenderun’daki bayramlaşmada da partili-
lerine seslenen Hatay Milletvekili Mehmet 

Ali Edipoğlu, ‘komşularla sıfır sorun’ diye 
iktidara gelen AKP’nin, iktidarı bugün ‘sıfır 
komşu’yla 10. yılına girmiş durumda oldu-
ğunu, Atatürk’ün ‘Yurttaş sulh, cihanda sulh’ 
ilkesini kendilerinin sağlayacağını ve komşu-
larla sıfır sorunu oluşturacaklarını söyledi.

Refik Eryılmaz (Cumhuriyet Halk Partisi 
Hatay Milletvekili)
28 Kasım 2011,
http://www.korfezgazete.com/main/in-
dex.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=6683%3Achp-hatay-mlletvekl-
eryilmaz-babakan-erdoan-ve-celkee-yanit-
verd&Itemid=56

“Suriye Olaylarının Ardında Terör Var”

CHP Hatay milletvekili Başbakan Recep Tay-
yıp Erdoğan’ın Suriye ile ilgili yaptığı açıklama-
ların gerçeği yansıtmadığını belirterek”Suriye 
kendi halkını gemilerle denizden bombalıyor 
“ şeklindeki iddiaların gerçekle hiçbir alakası 
yoktur. CHP Heyeti olarak birkaç gün önce 
gemilerden bombalandığı iddia edilen yer-
de incelemelerde bulunduk. Orada yaşayan 
halkla konuştuk ve öğrendik ki herhangi bir 
bombalama olayı olmamıştır.Sayın Başbaka-
nın elinde belge bilgi varsa mutlaka açıklama-
lıdır.Başbakan çok yanlış ve gerçek dışı bilgi-
lerle kamuoyunu yanıltmaktadır” dedi.

Suriye de ki olayların temelinde terör hare-
ketlerinin bulunduğunu anlatan CHP Hatay 
milletvekili Refik Eryılmaz “Suriyede  Iraktan 
gelen el kaide ve Suriye de gizli olarak örgüt-
lenen Müslüman kardeşler örgütü gibi silah-
lı terör örgütlerinin yaptığı katliamlara karşı 
Suriye yetkililerinin ciddi şekilde mücadele 
ediyor. Bu silahlı örgütlerin arkasında halk 
yoktur.Sadece para karşılığı olaylara karışan 
kanun kaçakları vardır” dedi. AKP Yetkilile-
rinin Müslüman kardeşler örgütünü terörist 
olarak görüp görmediğinin AKP li yetkililer 
tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiği-
ni belirten Eryılmaz”Suriye de meydana gele-
cek bir iç savaşın tüm bölgeyi felakete sürük-
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leyebileceğini ifade etti. Demokrasi talebinin 
silahlı terörle elde   edilemeyeceğini belirten 
Eryılmaz” Demokrasi ve demokratikleşme 
süreci makul ve medeni ölçüler içerisinde 
olmalıdır,terörle bir yere varılamayacağının 
ene güzel örneğini Türkiye olarak biz yaşıyo-
ruz. AKP Hükümeti Suriyede ki terör olayla-
rını kışkırtan ve adeta yangına körükle giden 
bir tavır sergiliyor.Bu anlayış hem bölge barışı 
için hem Suriye-Türkiye iyi komşuluk ilişkile-
rine zarar vermektedir.” dedi.

Hüseyin Çelik İstifa Etmelidir

AKP Genel Başkan yardımcısı Hüseyin 
Çelik’in “CHP Suriye Rejimi ile Mezhepsel 
Dayanışma Gösteriyor” şeklindeki açıklama-
larına sert tepki gösteren CHP Hatay millet-
vekili Refik Eryılmaz”Çlik’in bu açıklamaları 
Ulasal birlik ve bütünlümüze zarar vermek-
tedir.Bir sıayasetçi ne konuştuğunu iyi bil-
melidir.Hüseyin Çelik iki yıl önce Antakya da 
ğadir hum bayramı konferansında yaptığı ko-
nuşmada Alevilere övgüler yağdırmıştı.Şimdi 
yaptığı bu açıklamalar onun Alevilere olan 
bakış açısını ortaya koymaktadır.Ben millet-
vekili olarak Hüseyin Çeliki milletvekilliğin-
den istifa etmeye davet ediyorum” dedi

Refik Eryılmaz (CHP Hatay Milletvekili)
13 Aralık 2011, Öncü Haber Gazetesi

Eryılmaz : Çadır Kentlerde Yaşayanlar Nor-
mal Sığınmacı Değil

TBMM İnsan Hakları İnceleme 
Komisyonu’nda CHP Hatay Milletvekili Re-
fik Eryılmaz, Türkiye topraklarına katılma-
dan önceki Hatay Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Tayfun Sökmen’in oğlu, MHP eski 
Milletvekili Murat Sökmenoğlu’nun Suriyeli 
sığınmacıların saldırısına uğradığı söylendi. 
Sökmenoğlu’nun olay yerine gelen polislerin 
sayesinde canını kurtardığını anlatan Eryıl-
maz, ciddi bir önlem alınmadığı takdirde bu 

tür olayların giderek artacağına dikkat çekti. 
Sökmenoğlu’na yönelik saldırı hafta başında 
yapıldı. TBMM amblemi olan aracın yolu ke-
sildi. Sökmenoğlu, polislerin yetişmesiyle ara-
cından çıkarıldı. Sökmenoğlu’nun yaşadıkla-
rını kendisine telefonla anlattığını söyleyen 
CHP’li Eryılmaz, “Sayın Sökmenoğlu, olayı 
‘Ciddi bir provokasyon yapıldığı endişesi ta-
şıyorum.’ diye değerlendirdi” dedi. Düşünün, 
araçta TBMM amblemi olmasına rağmen bir 
saldırı yapılıyor?”.

‘Bunlar normal sığınmacı değil’

Suriyeli sığınmacılar için Reyhanlı ve 
Yayladağ’da kurulan kamplardan bölgedeki 
vatandaşlara yönelik çok ciddi sorunlar ya-
ratıldığını anlatan Eryılmaz, “Bunlar normal 
sığınmacı değil diyorum. Çünkü haklarında 
çok büyük iddialar var. Bir takım vaatlerde 
bulunulduğuna ilişkin iddialar var. Vatandaş-
lık verileceği, iş verileceği, maaş bağlanacağı 
gibi. Şu ana kadar 17 bin sığınmacının geldiği 
bunlardan yaklaşık 10-12 binin döndüğü be-
lirtiliyor. Biz yetkililere sorduk, kaymakam ve 
valiye sorduk. ‘Madem bunların can güvenliği 
tehlikesi var; o zaman niye 10-12 bin kişi niye 
döndü. Bunlar niye kalıyor?”.

‘Müdahale zemini yaratmak isteniyor’

Suriye yönetimini değiştirmeye yönelik kü-
resel güçlerin pozisyonu olduğunu anlatan 
Eryılmaz, “Suriye’de insan hakları ihlali oldu-
ğu mesajını dünya kamuoyuna verip gözleri 
oraya çekmek belki de uluslararası müdahale 
zeminini yaratmak için bu sığınmacıların kul-
lanıldığı yönünde iddialar var”.

Tarlalara girip ürünlere zarar veriyorlar

Eryılmaz, milletvekillerine, esnafa, vatandaşa 
büyük sorunlar yaşatan sığınmacıların , po-
lis araçlarını taşladıklarını, yol kestiklerini ve 
tarlalara girerek narenciyelere zarar verdikle-
rini söyledi. Narenciye çiftçisinin, kamplara 
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yakın alanlardaki tarlalarını bu nedenle boş 
bıraktıklarına dikkat çekiyor.

Sığınmacılarla ilgili alt komisyon kuruldu

CHP’li Eryılmaz ve Malik Ecder Özdemir’in 
konunun bir alt komisyon kurularak araştı-
rılması önerisi üyelerin oylarıyla kabul edildi. 
TBMM İnsan Hakları İnceleme komisyonu 
bünyesinde, “Türkiye’de bulunan mülteci, sı-
ğınmacı ve kaçak göçmenlerin sorunlarının 
ve yarattıkları sorunların araştırılması” alt ko-
misyonu kuruldu. Alt komisyon, Türkiye’deki 
Suriyelilerin kaldıkları kampta inceleme ya-
pacak. Çadır kamplarda bir süre önce orta-
ya atılan tecavüz ve bu gerekçelerle doğum 
yaptıkları söylenen kadınların durumunu da 
inceleyecek. Yönetime muhalif güçlerin bu 
kampta eğitildiklerine ilişkin çok sayıdaki id-
diayı da araştıracak.     

Mevlüt Dudu (Cumhuriyet Halk Partisi 
Hatay Milletvekili) 
28 Aralık 2011, Ses Gazetesi

‘ABD son perdeyi oynuyor’

Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu, ABD’nin Or-
tadoğu’daki oyunun son perdesini Suriye’de 
oynadığını belirtti. Milletvekili Dudu, düzen-
lediği basın toplantısında, Suriye’de yaşanan 
iç savaş Türkiye’yi özellikle Hatay esnafını za-
rara uğrattığını anlattı. Yıllık 2.5 milyon do-
lar ticaret hacmimiz olmasına karşın, bunu 
iki katı ticaretin sekteye uğradığını anlatan 
Dudu, “Ortadoğu ile ticaret durmuş vaziyet-
te. Nakliye araçları uzun kuyruklar oluşturu-
yor. Bu oyun ABD’nin Ortadoğu’da oynadığı 
oyunun son perdesidir. ABD’nin hesabı Suri-
ye üzerinde ayrı bir tampon ülke oluşturup, 
Irak petrollerini Suriye üzerinden Lazkiye 
Limanı’na taşımaktır. İskenderun Körfezi de 
hayal kırıklığına uğrayacak. Özelleşme kap-
samında olan İskenderun Limanı ve esnaflar 
büyük beklenti içerisinde” dedi.

3. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Adnan Şefik Çirkin (MHP Hatay Milletve-
kili)
17 Ağustos 2011,  www.iskenderun.org

“Tampon bölge Kuzey Irak’ta oluşturulmalı.”

MHP Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin 
AK Parti Döneminde 823 şehit verildiğine 
dikkat çekerek Suriye ile savaşın eşiğine ge-
linip tampon bölge oluşturulmak istenirken 
Kuzey Irak’ta ve PKK il mücadele de bu tam-
pon bölgenin oluşturulması gerektiğine işaret 
etti.

Çirkin peş peşe gelen şehit haberlerinin ardın-
dan Sayın Başbakanın “bıçak kemiğe dayandı” 
söylemiyle Ramazandan sonrasını işaret etti-
ğini belirterek “AKP döneminde 823 şehit ve-
rildi ne oldu da şimdi bıçak kemiğe dayandı. 
Ramazanı niye bekliyoruz? PKK Ramazanı 
bekliyor mu? İran PKK’ya çatır çatır operas-
yon yapıyor. Bizi mahcup edecek şekilde iki 
numarayı yakaladım diyerek, biz ne oluyoruz, 
biz naylon devlet miyiz? Biz neden mücadele 
edemiyoruz. Biz neden Kandile girmiyoruz?” 
dedi.

Tampon Bölge Irak Olmalı

MHP Hatay Milletvekili Çirkin batının da-
yatması doğrultusunda hükümetin Suriye’ye 
müdahale etmeye hazırlandığını ve orada bir 
tampon bölge oluşturulmak istendiğini öne 
sürerek şunları söyledi:

“Türkiye Suriye’de bir tampon bölge oluştu-
racaksa, tabutlarla annelerin kucağına gelen 
şehitlerin müsebbibi olan eli kanlı PKK örgü-
tünün çökertilmesi adına, bu cinayetlerin te-
rör saldırılarının bitirilmesi anlamında Kuzey 
Irak’ta tampon bölge oluşturulması gerekir. 
Batıdan bunun müsaadesini alamazken, ne 
demeye, hangi anlayışla, aynı Batının emri ile 
tampon bölge oluşturuyoruz! Bu bakımdan 
Hükümetin milli duruş göstermesi gerekir. 
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Kamuoyunda Türk milletinde acaba Sayın 
Başbakan ve hükümeti hangi tavizleri verdi ki, 
batının bu dayatmasına karşı ses çıkarmıyor, 
hangi konularda batıya bağımlılık var da, ba-
tının bu bindirmelerine ses çıkartmıyor algısı 
oluştu.”

Türkiye Psikolojik Savaşın İçinde
İran’ın ciddi bir diplomasisinin olduğunu 
sözlerinde belirten MHP milletvekili Çir-
kin, PKK’nın iki numarasının yakalandığı üç 
gündür dilden dile dolaşıyor. İran gibi ciddi 
diplomasi yeteneğine sahip bir devletin te-
sadüfü açıklamaları olmasa gerek. Burada 
yine Türkiye’ye karşı yürütülen bir psikolojik 
hareketten bahsedebiliriz. İran Suriye ittifak 
halinde bir yanda batının arasında tost gibi, 
sandviç gibi sıkıştırılmış Türkiye’den bahse-
debiliriz ne kesin dille yakalanmadığı, ne de 
kesin bir dille yakalandığı söyleniyor. Güya 
Dünya da dengeli bir politika yürüttüğü iddi-
ası ile ortaya çıkan hükümet bu dengelerin a-
rasında İsa’ya da Musa’ya da yaranamamış bir 
durumda. Buda hükümetin günü kurtarmak 
adına söylevlerden öte bir diplomatik anlayışa 
sahip olduğunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Irak’ı Neden Görmezden Geliyorlar
Suriye deki bir takım huzursuzluktan doğan 
ezilen Müslüman kardeşlerimizin hakkı hu-
kukunu korumak anlamında Suriye ile savaşa 
girmekten bahseden bir hükümetin olduğunu 
konuşmasında vurgulayan Çirkin, “Yıllardır 
Kuzey Irak’taki perişan olan ve iffeti namusu 
elden giden kadınların Irak’taki gelişmelere 
sessiz kalırsa bu ikicilikli bir tutumdur, güven 
vermez. Üç haftadır Suriye’de olan olaylara 
bir tehlikeye değil onursuzluğa doğru gidiyor. 
Ortadoğu’da İsrail’e karşı dik durabilen tek 
rejim Esad rejimidir. Esad rejimi yıkıldığında 
kimin işine gelir!”

AKP Hükümetinin Dış Politikası İflas Etti
Türkiye’nin çok tehlikeli bir sürece girdiğine 
dikkat çeken Çirkin “Beş altı ay evvel sayın 
Başbakanın tabiriyle ‘Şengen oluyor da niçin 
Şamgen olmasın’ noktasında Suriye ile vize-
lerin kaldırılması, Şam’la ilişkilerin daha da 

öteye götürülmesi adına çok önemli hazırlık-
lar varken, ne oldu da birden bire Suriye ile 
adeta savaş tamtamları çalınıyor hale gelindi? 
Burada dikkat edilmesi gereken husus şu; altı 
ay evvelki Hükümet ve Başbakan altı ay sonra 
olacakları göremiyorsa, o zaman bu hüküme-
tin dış politikası iflas etmiştir. Suriye ile ge-
linen noktayı bir genel cümle ile ifade etmek 
istersek Türk Dışişleri Politikası, diğer bir de-
yişle hükümetin dış politikası iflas etmiştir. 
Rus gazetelerinin alay konusu olmuştur.” de-
ğerlendirmesini yaptı.

Adnan Şefik Çirkin (MHP Hatay Milletve-
kili)
18 Ağustos 2011, Ses Gazetesi

“Tampon Bölge Suriye Topraklarına Tecavüz-
dür”

Hatay Milletvekili Çirkin, “Suriye sınırları 
içerisinde, o ülkeye danışılmadan, onay alın-
madan ve habersiz olarak bir tampon bölge 
oluşturmak, Suriye’nin toprak bütünlüğüne 
tecavüz olarak algılanabilir. O zamandan için-
den çıkılmayacak, geri dönülemeyecek, çok 
tehlikeli bir aşamaya girilebilir. Yani Türkiye, 
burnunun dibinde komşusu olan Suriye’nin 
iç meselesine iyi niyetle, bir an evvel hallet-
me yolunda Suriye’ye yardımcı olma nokta-
sında gayret eden bir devlet görüntüsünden, 
Suriye’nin toprağına tecavüz eden bir devlet 
görüntüsüne geçer ki, bu da uluslararası alan-
da hoş karşılanmaz. Suriye sınırları içinde, 
Suriye’ye rağmen bir tampon bölge oluştur-
mak, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde kay-
nayacağı bir kazanın altına odun atmaktan 
başka bir şey değildir.”

Türkiye’nin 50 yıllık diplomatik zemininde 
kayganlık yaratır”
“Batı’daki hegoman devletler bunu hoş kar-
şılayabilir. Zaten İngiltere mahreçli çıkan 
değerlendirmelerde Türkiye’ye, Suriye ko-
nusunda bir gaz verildiği ortada. Ama batılı 
devletler bizim komşumuz değil. Bizim kom-
şumuz Ortadoğu‘da ki Müslüman devletler. 
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Dolayısıyla Türkiye’nin Ortadoğu’daki, İslam 
coğrafyasında, Müslüman dindaşlarımız ara-
sında bir itibar kaybetmesi söz konusu olur. 
Bu da Türkiye’nin önümüzdeki 40-50 yıllık 
diplomatik zemininde kayganlık yaratır ve 
Türkiye güven kaybeder. Tayyip Bey ve hükü-
meti bu konuda hangi rol-modeli seçmiş veya 
kendilerine hangi rol-model biçilmiş muha-
lefet olarak bilgi sahibi değiliz. Çünkü muha-
lefet böyle önemli bir dış meselede kesinlikle 
bilgilendirilmemektedir. Biz de ancak gelişen 
olaylarda tahminlerle bir değerlendirme ya-
pabiliyoruz.”

4. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP)

BDP “Suriyeli Sığınmacılar Raporu”

Olay
Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde ya-
şanan toplumsal olayların bir benzeri 
Suriye’de yaşanmaktadır. Suriye güvenlik güç-
leri, bu toplumsal olaylara; gayri hukuki, gayri 
insani bir  şekilde müdahale ediyor. Yüzlerce 
insan; güvenlik güçlerinin kullandığı ateşli 
silahlar sonucu  yaralanmış, yaşamını yitir-
miştir. Olayların ve müdahalenin genişlemesi 
üzerine,  Suriye’nin kuzeyinde bulunan yerle-
şim yerlerinden Türkiye’ye   doğru bir nüfus 
hareketi yaşanıyor. İlk Suriyeli sığınmacı kafi-
lesi, 30 Nisan 2011 tarihinde Hatay il sınırının 
dağlık kesimlerinden  Türkiye’ye giriş yaptı. 
Bu sayı Haziran ayının ilk haftasıyla birlikte 
hızla artmaya başladı.  Gelişmeleri yakından 
takip eden Hatay İl Teşkilatımız, eşbaşkanlı-
ğımıza Genel Merkez tarafından bir “Araştır-
ma ve İnceleme Heyetinin” oluşturulmasını 
önermiştir.

Amaç
Heyetin amacı; Suriyeli sığınmacıların duru-
munu yerinde incelemek, uluslararası söz-
leşmeler,  insancıl hukuk ve insan haklarıyla 
çelişen uygulamaları tespit etmek, tespitleri 
raporlaştırmak, raporu eşbaşkanlık, MYK ve 
PM sunmak, ulusal ve uluslararası kamuoyu 

ile paylaşmak, bu raporun genel merkez üze-
rinden Birleşmiş Milletlerin ilgili birimlerine, 
uluslararası kurumlara, ilgili devletlere ve yet-
kili birimlerine ve insan hakları kurumlarına 
gönderilmesini sağlamaktır.

Heyetin Oluşumu
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) heyeti, eş-
başkanlığın görevlendirmesi üzerine Eşbaş-
kan Yardımcısı Osman Ergin, PM üyesi Mih-
di Perinçek, Diyarbakır bağımsız milletvekili 
Nursel  Aydoğan, BDP Hatay Eşbaşkanları 
Mehmet İnsan ve Adalet Holat’tan oluştu.

Heyetin Görüşmeleri
Heyetin Hatay iline gidiş tarihi, amacı ve in-
celeme ilgili gerekli tedbir ve kolaylaştırma-
nın sağlanması hususları, Hatay BDP İl Eşbaş-
kanı Mehmet İnsan üzerinden Valilik maka-
mına iletildi. Heyetimiz 25.06.2001 tarihinde 
Hatay iline gitti. İnceleme araştırma için va-
lilikçe belirlenen Altınözü ilçesi Boynuyoğun 
köyünde ve sınırın “O” noktasına yaklaşık 200 
metre  mesafede bulunan “Sığınmacı Çadır 
Alanı”na valilikçe görevlendirilen 4 kişilik si-
vil polis eskortu eşliğinde saat 14.00 de ulaş-
tı. “Sığınmacı Çadır Alanı” resmi üniformalı 
askerler  tarafından koruyordu. Çadır alanı 
insan boyunu aşan bir perde duvarla çevre-
lenmişti. İçerdeki  hareketlenmeleri, durum-
ları dışarıdan görebilmek mümkün değildi. 
Güvenlikten sorumlu resmi ve sivil yetkili şa-
hıslar, çadır alanına basın mensubunun gire-
meyeceğini, görüntü alınamayacağını,  yasak 
olduğunu belirtiler. Bu nedenle, çadır alnının 
içine, sadece heyetimiz  ve heyetimize Arap-
ça tercümanlık yapmak üzere il örgütümüzce 
belirlenen Mehmet Salmanoğlu girebildi.

Heyetin Yaptığı Görüşme ve İncelemeler
Heyetimiz “Sığınmacı Çadır Alanı”ndaki gö-
rüşme ve incelemeleri 1 saat 15 dakika sürdü. 
İlk  önce, heyeti çadır alanı içinde karşılayan 
Vali Yardımcısı Orhan Mardinli ve Altınö-
zü Kaymakamı Ali Arslantaş ile görüştü. Vali 
Yardımcısı Orhan Mardinli özetle ; ” Mevcut 
çadır alanları Başbakanlık Afet İşleri  Genel 
Müdürlüğüne bağlıdır.   Boynuyoğun köyün-
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de, Altınözü tekel deposunda, Yayladağı  te-
kel deposunda ve Yayladağı ilçesinin değişik 
2 yerinde toplam 5 çadır alanımız mevcut-
tur.  Yeni bir çadır alanı daha kuruluyor, bit-
mek üzeredir. Bunların koordinasyonunu 
sağlıyorum. Suriyeliler misafirimizdir, can gü-
venlikleri ve mahremiyetleri nedeniyle sade-
ce hizmet verilen  çadırların gezilmesi ve in-
celenmesine izin veriyoruz. Misafirlerimizin 
yatıp-kalktığı çadırların  görüntülenmesi ve 
gezilmesi yasaktır. Bu  uygulama dönüşlerin-
de sıkıntı yaşamamaları  içindir. Kendi istek-
leri de budur.   Kızılay düzenli olarak 3 öğün 
yemek veriyor, Kızılay dün,  sınırın “O” nok-
tasındaki Suriyelilere dahi yemek verdi, biraz 
sorun yaşandı, ancak çözüldü. 25 Haziran sa-
at 08.00 itibariyle çadırlara yerleştirilen kişi 
sayısı 11716, bunların yaklaşık % 70-80 çocuk 
ve kadındır. Daha önce gelenlerin bir kısmı 
geri döndü. 5 kamp alanında 1912 çadır ku-
rulmuştur.  Bu güne kadar 107 kurşun yaralısı 
geldi. Giriş yapanların kimlik  tespitleri titiz-
likle yapılıyor. Gelenlerin hepsi Suni Arap’tır. 
Birçok resmi kurumun (Kızılay,  Sağlık Ba-
kanlığı, Çocuk gelişimi vs.) ortaklığında hiz-
metler sunuluyor. Barınma, sağlık ve güvenlik 
ile ilgili ihtiyaçları karşılanıyor. Çocuklar için 
süt, çocuk bezi ve mama dağıtılıyor. Haşereler 
için ilaçlama yapılıyor. Sıcak su, banyo olanağı 
oluşturuldu. Kamplarımızda  Çamaşır maki-
neleri vardır. Çöpler Altınözü belediyemizce 
günlük alınıyor. Giyim ihtiyaçları gideriliyor. 
Bu çadır alanını hazırlama çalışması 8 Hazi-
randa başlatıldı, 12 Haziran günü bitirildi ve 
misafirlerimizi yerleştirmeye başladık.   Son-
daj kuyusundan temin edilen su  veriliyor, 
sular klorlanıyor. 100 metrelik kanalizasyon 
şebekesi yapıldı. Çocuklar için oyun  alanla-
rı yapıldı. Aydınlatma mevcut. Yerleştirme 
aile esasına göre yapılmıştır. Her  çadırlarda 
5-8 arasında insan vardır. Çadırlara masa ve 
sandalye verilmiştir. İbadet  mekânları ya-
pıldı. Açık hava sineması ve TV imkânı sağ-
lanmıştır. Haberleşme için Ankesörlü telefon 
kurulmuştur. Güvenlik için jandarma görev 
yapıyor. Bayan güvenlik görevlileri de görev-
lendirilmiştir. 2 tercümanımız vardır. Sağlık 
hizmeti “sahra hastaneleri” mizde  veriliyor. 

Çocuk ve kadın doğum uzmanı ve ambulans 
hizmeti 24 saat esasına göre veriliyor.”  beya-
nında bulundu.

Heyetimizin, BM Mülteciler Yüksek Komi-
serliği görevlilerinin kampları ziyaret edip in-
celemelerde bulunup bulunmadı sorusuna; 
“8 kişilik BMMYK görevlileri geldi, ziyaret 
etti”  biçiminde yanıt verdi. Heyetsel çalış-
manın üç boyutu, bunun; kamu otoriteleriyle 
görüşme,  yerinde inceleme ve muhataplarla 
görüşme olduğunu, devamında sığınmacıla-
rın yaşadığı  çadırlardan en azından 3-5’inde 
inceleme yapmamız, sığınmacıların bazılarıy-
la görüntü  alınmadan ve isim belirtilmeden 
dahi olsa görüşmemiz gerektiğini vurguladık. 
Talebimiz  sorumlu idareci tarafından “   an-
cak   şu anda sahra hastanesinde tedavi için 
bulunanlar ile  görüşülebilirsiniz” biçiminde 
yanıtlandı.

Heyetimiz, kamu otoriteleri ile yaptığı gö-
rüşmeden sonra kampın izin verilen alanla-
rında  incelemeler yaptı.  Barınma çadırlarına 
hizmet veren idari alanın, tıpkı kamp alanını 
çepeçevre kuşatan ve insan boyunu aşan per-
de-duvar gibi bir perdeyle bölündüğünü, iki 
bölüm arasında kapı olduğunu  tespit ettik. 
Mutfak çadırının olduğuna dair bilgiye, veriye 
ulaşamadık. Hizmet alanındaki  sahra hasta-
nesinin erkek ve kadın müşahede ile poliklinik 
bölümü gezildi. Kadın müşahede bölümünde 
serum takılı bir hasta ve refakatçi olduğu, an-
cak erkek bölümünde kimsenin olmadığı tes-
pit edildi. Poliklinik bölümünde muayene için 
15 kişiden fazla kadın-çocuk beklediği görül-
dü. Sağlık ekibi tercüman nezaretinde mua-
yene oluyordu. Muayene olmak için bekleyen 
Suriyeli sığınmacı kadınlarla tercüman Meh-
met  Salmanoğlu aracılığıyla yapılan görüş-
mede, sığınmacılar özetle; “Cisr eş-şuğur ka-
sabasından geldik. Erkeklerimizin bir kısmı 
gelmedi, gelenlerin çoğunluğu da geri dön-
dü.  Çatışmaların seslerini duyduk. Mahir’in 
(Hafız Esad’ın oğlu-Beşar Esad’ın kardeşi) as-
kerleri ilçemize doğru geldiğini görünce önce 
bahçelere ve dağlara kaçtık daha sonra Kar-
beyaz  beldesinden sınırı geçerek Türkiye’ye 
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geldik. Karakola sığındık. Bizi buraya getirdi-
ler. Yaşam koşullarımız iyidir. Türkiye reisine 
teşekkür ediyoruz. Dönmek istiyoruz, ancak 
Suriye rejimi  değişmeden dönmek istemiyo-
ruz. Türkiye BM’ye baskı yapsın” beyanların-
da bulundular.

Poliklinik yapan doktor ile yapılan görüşme-
de, özetle; “Nöbet esasına göre görev yapıyo-
ruz. Nöbete bugün başladım. Daha önce de 
başka bir ülkede sığınmacılara ait “çadır kent-
te” hekimlik görevi yaptım. Çadır kentlerde 
hizmetler daha organizeli olmalıdır. Tüm ih-
tiyaçlar çadır kent alanında hazır edilmelidir. 
Örneğin şimdi hasta için reçete yazmam ge-
rekir. İlaçlar burada olursa hemen tedavi baş-
lar. Ancak reçeteye yazılan ilaçlar daha sonra 
getirilecek. Salgın hastalıklara dair bir vaka-
mız yok. İçme suyu ile ilgili şu ana kadar bir 
sorun yaşanmamış. Bugün başladığım için 
ateşli silah yaralanmasına bağlı  tıbbı  bir mü-
dahalem olmadı.” beyanında bulundu. Görevli 
hekime şu soruyu sorduk.  Kısa bir süre için 
de olsa bir gözlem yapıyoruz. Gerek muayene 
olmak üzere burada bulunanların hareketle-
rinde, mimiklerinde gerekse  yaşadıklarıyla 
ilgili olarak bilgilerine başvururken konuşma 
biçimlerinden, anlatımlarında  geçmişe dair 
bir korkuyu, kaygıyı gösteren verilere ulaşma-
dık. Siz böylesine bir bulguya rastladınız mı? 
Hekim “ bugün göreve başladım, ben de rast-
lamadım” biçiminde yanıt verdi.

Suriyeli sığınmacıların çadır kentlerde ba-
rındırma sürecine ilişkin “www.habertimes.
com’un  10 Haziran 2011 tarihli haberinden 
bir bölüm: “Cisr eş-şuğur kasabasına zırh-
lı birlikler sevk  ederken Suriyeliler, Hatay’ın 
Altınözü ilçesi Karbeyaz beldesi ile Yayladağı 
ilçesi Güveççi köyü yakınlarından geçiş yapı-
yor. Sınıra kadar gelen Suriyeliler, Türk askeri 
tarafından kontrollü olarak minibüslerle çadır 
kente aktarılıyor.”

Sığınmacılar İle ilgili  Uluslararası Sözleş-
meler
En önemli ve temel belge; BM’nin   10 Ara-
lık 1948  tarihinde aldığı karar ile kabul etti-

ği, Türkiye’nin de onayladığı “ İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi”dir. İlgili maddele-
ri şunlardır.

Madde 13:

1) “Her birey özgürce dolaşma ve bir ülke se-
çip o ülkede yerleşme hakkına sahiptir.”
2) “Her birey, yaşadığı ülkeyi terk etme (ken-
di ülkesi dâhil) ve tekrar kendi ülkesine gel-
me hakkına sahiptir”.

Madde 14:

1) “İşkence ve zulme maruz kalan her birey sı-
ğınacak yer arama ve başka bir ülkeye sığınma 
hakkına sahiptir.”
2) “Bu sığınma hakkı, Birleşmiş Milletler’in 
amaç ve prensiplerine ters düşen durumlar 
veya yaşam hakkına tecavüz durumunda iste-
nilebilmektedir”.
3)”Herkes zulüm karşısında başka ülkelere sı-
ğınmak ve burada sığınmacı muamelesi gör-
mek hakkına sahiptir.’ denmektedir.
Sığınma hakkı, bir devletin, uyruğunda bu-
lunduğu veya ikamet ettiği devletin   çeşit-
li  baskılarından kaçan kişilerin, kendi ülke-
sine girmesine ve ülkesinde kalmasına izin 
verme hakkı olarak anlaşılmaktadır. Sığınma 
hakkı tanıyan devletin, ülkesi üzerinde sahip 
olduğu  egemenliğe dayanarak kendi vatan-
daşı olmayan, ancak belli sebeplerle zulme 
uğrayan kişileri ülkesine alarak bu kişileri va-
tandaşı oldukları veya ikamet ettikleri devlete 
karşı koruma sorumluluğu vardır.

Heyetin Yaptığı Tespitler

1-Sığınmacıların çevreyle olan bağı koparıl-
mıştır. Bu bir izolasyondur. Sığınmanın bü-
rokratik  işlemleri için gerekli olan süre aşıl-
mıştır. Özgürlükleri kısıtlanmıştır. İzolasyon 
süresinin uzaması halinde telafisi zor travma-
tik olgular ortaya çıkar.

2-Sığınmacılarda, kısa bir süre önce maruz 
kaldığı bir şiddetin yol açtığı korku ve kay-
gı bulgusuna rastlanmadı.
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3- Uluslar arası belgeler; mülteciyi başka bir 
devlet otoritesine sığınan kişi, sığınmacıyı ise 
bu sürecin daha başında olan kişi olarak  ta-
nımlıyor. Buna rağmen, kamu otoriteleri Su-
riyeli  sığınmacıları ısrarla “misafir” olarak 
tanımlıyor. Bu yaklaşım sığınmacıları sta-
tüsüzleştirmedir, sözleşmelerin bu noktada 
Türkiye’ye yüklediği sorumlulukları yok  say-
madır. Hukuki sorumlulukları göz ardı etme-
dir.

4- Kampın yerleşiminde ve teknik düzenle-
mesinde  bir olumluluk olmasına karşın, ba-
rındırmanın çadırlarda sürmesi, zamanın da 
yaz mevsimin artan sıcaklarına denk gelme-
si, kısa süre içinde ciddi sağlık sorunlarına yol 
açar.

5- Suriyeli sığınmacılara verilen hizmetler, 
mal ve hizmet alımı esasına göre parça par-
ça yapılmaktadır. Yemek, ilaç, muhtelif malze-
me vb. Bu durum ilerde hizmetlerin aksama-
sına, sıkıntılara ve suiistimallere yol açabilir.

6-Gerek heyetimizin çadır alanındaki incele-
melerinden önce, gerekse sonrasında, muh-
telif TV  kanallarında, sığınmacıların çadır 
alanındaki hareketlerini gösteren, kimlikle-
rini deşifre eden uzak mesafeden çekilen gö-
rüntüler sık sık yayınlandı, yayınlanmaktadır. 
Buna rağmen kamp yönetimi, alanın önemli 
bölümünü heyetimizin inceleme ve gözlem 
yapmasına kapatmıştır. Bunu da sığınmacıla-
rın talebi ve dönüşe matuf bir güvenlik gerek-
çesiyle izah etmiştir. Bu yaklaşım heyetimize 
“inandırıcı” gelmemiştir.

Kanaat ve Sonuç
Heyetimiz, bir insanlık dramı ve trajedisinin 
yaşandığı, sığınmacı çoğunluğunun çocuk 
ve  kadın olması bu trajediyi artırdığı, AKP 
hükümetinin Esat yönetimiyle yürüttüğü iliş-
kilerin  orta ve uzun vadede ciddi insani ve 
toplumsal sorunlara yol açabileceği kanaatin-
dedir.

Sonuç olarak;
Heyetimiz, Türkiye’ye ve AKP hükümetine, 

Suriye devletine, uluslar arası güçlere ve ku-
rumlara şu çağrılarda bulunuyor.

1-Suriyeli sığınmacıların siyasal hesaplara alet 
edilmesi kabul edilmez bir durumdur.

2-Suriye yönetimi, demokratik esaslara dayalı 
yasal ve anayasal düzenlemeler yaparak,  de-
mokratik bir yönetim sistemine geçmelidir. 
Çünkü 40 yıllık Baas-Esad yönetiminin  ege-
menliği altında bulunan Suriye’de, yargı ve 
yasama organları son derece zayıftır. Dü-
şünce  ve ifade özgürlüğü, farklı yapıların ve 
inançların kendilerini ifade etmeleri önünde 
ciddi  engeller vardır. Örneğin nüfusun yüz-
de 5′ini oluşturan Kürtlerin halen kimlikleri 
yoktur. Vatandaş olma hakları ellerinden alın-
mıştır.

3-BM Mülteciler Yüksek Komiserliği bu in-
sanların güven içerisinde ve uluslararası ku-
rumlar nezdinde güvenceler sağlayarak kendi 
ülkelerine dönmesini veya bu insanların daha 
sağlıklı  ve insani koşullarda yaşamlarını sür-
dürmelerini sağlamalıdır. Sürece yayılan her 
türlü  tedbirsizlik başta travmatik olgular ol-
mak üzere, ciddi sağlık ve sosyal sorunlara yol 
açar. Saygılarımızla.

5. Saadet Partisi (SP)

Saadet Partisi
27 Kasım 2011, http://www.aydin-
ses .com/guncel/kamalak-turkiye-ile-i-
ran-suriye-uzerinden-karsi-karsiya-ge-
tirilmeye-calisiliyor-h71386.html

Kamalak: Türkiye ile İran Suriye üzerinden 
karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa 
Kamalak, Türkiye ile İran’ın, Suriye üzerin-
den karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını sa-
vundu.     Kamalak, partisinin Giresun il teş-
kilatının olağan genel kuruluna katıldı.
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Mustafa 
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Kamalak, Türkiye ile İran’ın, Suriye üzerin-
den karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını sa-
vundu.  Kamalak, partisinin Giresun il teşki-
latının olağan genel kuruluna katıldı. Burada 
konuşan Kamalak, Türkiye gündemini değer-
lendirdi. Özellikle Türkiye ile Suriye arasında 
son dönemde yaşanan siyasi olaylara değinen 
Kamalak, Türkiye’nin tehlikeli oyunlarla karşı 
karşıya bulunduğunu ileri sürdü. Suriye üze-
rinden, Türkiye ile İran’ın karşı karşıya getiril-
meye çalışıldığını vurgulayan Kamalak, ”Tıp-
kı 1980 yılında, Irak ile İran’ın karşı karşıya 
getirildiği gibi. Allah korusun, Türkiye ile İran 
karşı karşıya getirildiği takdirde, Haçlılar 20. 
seferini bir tek askerinin burnunu bile kana-
madan en büyük kazançla sonlandırmış ola-
caklardır.” dedi. 

Necmettin Çalışkan (SP GİK Üyesi)
18 Ağustos 2011, SES gazetesi

“Tehlike Adım Adım”

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Ü-
yesi Necmettin Çalışkan bölge, ülke ve dün-
ya’daki gelişmeleri değerlendirdi; “Bölgemiz-
de aylardır yaşanan ateşi hepimiz görüyoruz. 
Artık tehlike kapıya dayandı. BOP’ un ne an-
lama geldiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Uma-
rız en kısa zamanda kapı komşularımız Suriye 
ve Irak’ta durum tekrar normale döner. Aksi 
takdirde tehlike adım adım bize doğru geli-
yor. İktidarın kararlı politika yürütmesi gerek. 
Amerika’nın, Avrupa’nın rüzgârıyla hareket 
etmek, Suriye krizini çözmez. Türkiye bu so-
runu İslam ülkeleriyle işbirliği yaparak çöz-
melidir.”

Birol Aydın (SP Genel Başkan Yardımcısı)
21 Ağustos 2011, www.saadet-hatay.org.tr

Türkiye Öncülüğünde Taraflar Masaya Otur-
malı.

Mültecilere Yardım Türkiye’de ve Dünyanın 
Çeşitli Bölgelerinde Büyük Tecrübeli Olan 

STK’ların Hem Fikri Hem De Organizasyon 
Tecrübelerinden İstifade Edilmelidir.

Saadet Partisi Genel Başkan yardımcısı Birol 
Aydın Genele İdare Kurulu (GİK) Üyesi Nec-
mettin Çalışkan ve bir grup partili ile birlikte 
Hatay İli Altınözü ilçesine bağlı Boynu yoğun 
köyü yakınlarında bulunan mülteci kampını 
ziyaret etti. Kampta kalan mülteciler hakkın-
da bilgi kalan Aydın Kamp çıkışı bir açıklama 
yaparak şunları söyledi.

Bugün iç meselelerimiz kadar dış meselele-
rimiz de kritik bir aşamaya gelmiştir. Bu gün 
itibariyle Suriye sınırlarımızda altı noktaya 
göç çadırı kurulmuştur. On bini aşan mülte-
ci sayısı mevsim şartları dikkate alındığında 
hizmetlerin sağlıklı yürüdüğünü gösteriyor. 
Ancak sürecin nasıl işleyeceğini öngörerek 
bugünden atılması gereken adımların atıl-
ması gerekmektedir. Göç dalgası yüz binleri 
bulabilir. Mülteci kardeşlerimizin burada kal-
ma süreleri uzayabilir. Yağmurlu kış mevsimi 
şartları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Mültecilere yardım Kızılay’la sınırlı tutulma-
yıp Türkiye’de ve dünyanın çeşitli bölgelerin-
de büyük tecrübeli olan STK’ların hem fikri 
hem de organizasyon tecrübelerinden istifade 
edilmelidir.

Suriye dışında hemen hemen bütün kom-
şularımız ve yakın ülkelerde yaşan olaylar 
Türkiye’nin kendisine biçilen dar ve foto mo-
del dış politikayı bırakarak kuşatıcı ve mü-
eyyide içeren bir politikayı sahaya sürmesini 
gerekli kılmaktadır. Beşşar Esad’ın muhakkak 
ikna edilmesi ve tarafların Türkiye’nin öncü-
lüğünde masaya oturması sağlanmalıdır. Hiç-
bir şekilde NATO devreye sokulmamalıdır.

Ayrıca bir göç dalgası hadisesinde titizlikle 
takip edilmesi gerekmektedir. 1.körfez har-
binde mültecilerle birlikte terör örgütü üye-
lerinin birçok militanı elini kolunu sallaya-
rak Türkiye’ye giriş yapmıştır. Şimdi ki sınır 
geçişlerinde bu meseleye göz ardı etmeksizin 
mültecilere sonuna kadar kucak açılması ge-
rekmektedir.
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6. Ulusal Parti

AKP, Suriye’yi değil Türkiye’yi kuşatıyor
21 Kasım 2011, (TÜRKSOLU, sayı 343, 21 
Kasım 2011)
http://www.ulusalparti.org.tr/yazilar/ata-
berk343.htm

Bayrak provokasyonu: AKP’nin aradığı baha-
ne
Suriye’de Esad yanlısı gösteri sırasında, Türk 
büyükelçiliğinin hedef olması ve Türk bayra-
ğının yakılması AKP’ye uzun zamandır aradı-
ğı bahaneyi verdi. Suriye’ye emperyalistlerin 
çıkarları doğrultusunda müdahale etmenin 
yollarını arayan AKP, artık hassas bir koza sa-
hip…

Olayın hemen ardından AKP’nin ve Abdullah 
Gül’ün yaptığı açıklamalar, Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinin gördüğü belki de en sert açıkla-
malardı. Türk bayrağının yakılması; gerçekten 
de Türk insanının damarına basmaktan başka 
bir şey ifade etmez. İlk anda olayın öneminin 
karşısında AKP’nin tepkisini normal ve hatta 
doğru bulan samimi milliyetçi insanlarımız o-
lacaktır. Fakat olayı biraz daha geniş çerçeve-
den değerlendirdiğimiz zaman, durumun pek 
de öyle AKP’nin bizlere göstermeye çalıştığı 
gibi olmadığını rahatlıkla anlayabiliriz.

Hedefteki Suriye, neden kendini daha fazla 
hedef yapsın ki?

Suriye yönetimi, başta ABD olmak üzere em-
peryalistlerin ve işbirlikçilerinin hedefinde… 
Özellikle de son dönemde Arap Birliği’nden 
ihraç edilmesi, AKP’nin isyancı muhaliflere 
Ankara’da resmi büro açtıracak kadar kapıla-
rı sonuna kadar açması, İran’ın kendi derdi-
ne düşmesi ve Rusya’nın “Reform yapılmalı, 
Esad’ı daha fazla koruyamayız” yönündeki 
açıklamaları Suriye’nin tek başına ve savun-
masız kaldığı bir askeri-siyasi durum ya-
rattı. Tam bu kuşatmanın ortasındayken ve 
AKP’nin her an bir bahaneyle emperyalistler 

adına müdahale etmeye hazır olduğunun far-
kındayken Suriye yönetiminin, Türkiye’yi ve 
Türk kamuoyunu kışkırtacak böyle bir adım 
atması politika ve strateji bilimlerinin tüm 
kurallarına aykırıdır.

Nitekim Suriye hükümeti dışişleri bakanı dü-
zeyinde yaptığı bir açıklamayla Türkiye’den 
hemen özür diledi. Suriye’nin böyle kışkırtı-
cı bir adım atarak tansiyonu yükseltmek gibi 
bir tavrı yoktur ve güç dengeleri açısından da 
olamaz.

Fakat böyle bir provokasyonu ve tansiyonu 
yükseltecek, müdahaleye zemin hazırlayacak 
ortamı şiddetle isteyecek güçler mevcuttur. 
ABD ile Fransa başta olmak üzere sömürgeci-
ler ve AKP bu güçlerin başında geliyor. İnsa-
nın aklına 1939 Eylül’ünde Polonya üniforma-
sı giymiş Nazilerin Alman radyo istasyonuna 
yaptığı saldırı geliyor! Bu sahte saldırı bahane 
edilerek, Polonya Naziler ve Stalin arasında 
paylaşılmış, İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. 
Hitler aradığı bahaneyi bulmuştu. Bugün de 
birileri aradığı bahaneyi bulmuş görünüyor.

Ermenistan ve Fransa’yla neden savaşmadık?

Şam’da Türk bayrağının yakılması bir ilk değil 
Türkiye açısından. Çok eskilere gitmeyeceğiz. 
Bu yıl Nisanın 25’inde Fransa’nın başkenti 
Paris’te Ermeniler, sözde soykırım eyleminde 
Türk bayrağı yaktılar, AKP bu olaylara zemin 
hazırlayan Fransa’ya savaş ilan etmedi. Hatta 
AKP şimdi Fransa ile beraber Suriye’ye müda-
haleye hazırlanıyor.

Bu olaydan tam bir yıl önce de, yani 24 Ni-
san 2010’da, Ermenistan’ın başkenti Erivan’da 
yüzyıllık Türk katili örgüt Taşnaksütyun 
Türk bayrağı yakmıştı. Buna rağmen, AKP 
Ermenistan’a savaş açmak bir yana Ermeni 
açılımını sürdürmüştü. Ermenistan’la uzun 
süre ilişkilerini çok iyi tutmuştu.

Suriye karşısında bir anda bu kadar milliyetçi 
kesilenlerin bu olaylar karşısında neden pasif 
kaldıklarını açıklamaları da gerekmez mi ön-
ce?
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Hatırlanırsa “Çuval olayı”nın ardından Tay-
yip, “ABD’ye nota verilecek mi?” diye soranla-
ra “Bu müzik notası değil, aklınıza her estiğin-
de verilmez!”  demişti. Artık savaş noktasına 
gelmek bile “müzik notası” gibi oldu demek 
ki. Tayyip’in aklına esmesi yetiyor!

Büyük oyunu görelim

Tabi ki AKP bir anda milliyetçi olmadı. Süreç, 
Ortadoğu’da oynanan büyük oyun görülme-
den anlaşılamaz.

Bundan tam on yıl önce 2001’de ABD, 
Afganistan’a saldırmıştı. Ardından da 2003’te 
Irak işgal edildi. Irak işgalinin sonrası aynı za-
manda Büyük Ortadoğu Projesi’nin gündeme 
geldiği, “Ortadoğu ülkelerinin sınırlarının ve 
rejimlerinin değiştirilmesi”ne karar verildiği 
bir dönemdi. Geçtiğimiz yılın bahar aylarında 
bu sürecin ABD ve diğer sömürgeciler tara-
fından hayata geçirilişini izledik. “Arap Baha-
rı” denilen şey aslında ABD’nin BOP’u işbir-
likçilere uygulatmasından başka bir şey değil-
di. Tunus, Mısır, Libya derken sıra Suriye’ye 
geldi.

Suriye’den sonra sıranın İran’a geleceğini ar-
tık sokakta oyun oynayan çocuklar bile konu-
şuyor. Herkes Suriye dosyasının kapanmak, 
İran dosyasının açılmak üzere olduğunu bi-
liyor. Peki ya sonra? Sonrasını kimse konuş-
mak istemiyor. Bir sonraki adımda ABD’nin 
Türkiye’yi de “demokratikleştirmek” isteye-
ceğini kimse söylemek istemiyor. Fakat ABD 
zaten yıllar önce o meşhur BOP haritasını 
yayınladığında bunu söylememiş miydi? Ger-
çekte çanlar Suriye ve İran için çaldığı kadar 
Türkiye için de çalmaktadır. Tabi bir taraftan 
da Esad ve Ahmedinejad için olduğu kadar 
Tayyip için de…

Emperyalizm aslına bakılırsa bir tarihî te-
kerrürden başka bir şeye oynamıyor. 1800’lü 
yıllar başladığında dünyada halen geniş bir 
rafyayı yöneten ama artık eski gücünden ge-
riye pek bir şey kalmamış olan Osmanlı İm-
paratorluğu vardı. 1820’den itibaren yüzyıl 

içinde sömürgecilik Osmanlı’nın yönettiği 
ve Türk Yurdunun doğal merkezi olduğu bu 
coğrafyayı yuttu. Şimdi “Arap Baharı” ile ka-
na bulanan bu toprakların tümü bir zamanlar 
Osmanlı mülküydü. Bu sömürgeci istila dal-
gası Çanakkale’de karaya oturduktan sonra, 
1922’de tamamen denize döküldü. Sömürge-
ci vahşinin oyununu Türkler, Atatürk’ün ön-
derliğinde bozmuştu. Türk bağımsız ve özgür 
kalmayı başarmıştı.

Fakat artık kaderini Türklerle birleştirmek-
ten vazgeçmiş olan Araplar, kendi yollarına 
gitmişler ama İngiliz ve Fransız sömürgesi ol-
muşlardı.

Şimdi emperyalizm aynı süreci yeniden sah-
neye koyuyor. Fakat bu sefer niyetleri 1919-
1922 arasında yedikleri tokadı yeniden ye-
memek olduğu için adım adım geliyorlar. 
Türkiye’nin içinden işbirlikçiler bularak, 
Türkiye’yi içten çürüterek geliyorlar…

AKP’nin uğursuz misyonu
Bugün gelinen noktada şu açıktır ki AKP, “A-
rap Baharı” adlı sömürgeleştirme sürecinde 
düne kadar dost göründüğü tüm ülkeleri ve 
liderleri satmıştır. AKP’nin iyi ilişkiler kur-
duğu liderlerin hiçbiri bugün yerinde değil. 
AKP’nin ve Tayyip’in bir zamanlar en iyi dos-
tu ise Beşar Esad’dı. Araları o kadar iyiydi ki 
AKP’li bakanlarla, Esad’ın bakanlar kurulu 
ortak toplantı bile düzenliyorlardı. Fakat Esad 
burada belki de hayatının en büyük hatasını 
yapmıştı. AKP’nin en iyi dostu olmak, AKP’ye 
en çok güvenmek demek, günü gelince en 
büyük kazığı yemek anlamına gelecekti. Esad 
bunu bilmiyordu. Bugün acı bir şekilde öğre-
niyor.

AKP, Suriye’deki Amerikancı isyana o kadar 
açıktan destek oldu ki Davutoğlu’nun Suriye 
Ulusal Konseyi adlı isyan örgütünü doğru-
dan örgütlediğini bile söylemek abartılı değil. 
Hiçbir devletlerarası hukuk kaidesine uygun 
olmayacak şekilde bu örgütlerin Türkiye’de 
konuşlandırılması hatta son bir hafta içinde 
“Özgür Suriye Ordusu” adıyla silahlandırılıp, 
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Suriye’de silahlı eylemlere başlattırılması hep 
“AKP’nin girişimci çok taraflı dış politikası”nın 
sonuçları oldu.

Fakat AKP’nin Dışişleri Bakanı Davutoğlu, o 
derece “çok taraflı” bir politika izlemeyi ba-
şardı ki Türkiye şu anda dünya üzerinde hem 
Suriye-İran ikilisiyle hem de onların baş düş-
manı İsrail’le savaşın eşiğine gelmeyi başara-
bilmiş tek ülke. Bir taraftan ABD’nin ve Fran-
sa dışişlerinin takdirlerini toplarken bir taraf-
tan da İsrail’le bu kadar gerginlik yaşamamız 
da yine AKP’nin başarısı.

Hem Osmanlıyı yeniden tesis etme hayalle-
ri peşinde koşan ama bunu yaparken de sö-
mürgeci Batılı güçlere güvenen AKP hayalle-
rinin sonucu bu. Fakat AKP’nin bu misyonu 
öyle uğursuz bir misyon ki sadece “dostluk” 
kurduğu ülkelerin kana boğulmasına neden 
olmuyor. Aynı zamanda Türkiye’yi de ateşin 
ortasına atıyor. Hem Türkiye’nin çevresini 
emperyalist güçlere kuşattırıyor, hem attığı 
İsrail karşıtı adımlarla Türkiye’yi hedef haline 
getiriyor, hem de Ergenekon, Balyoz gibi ope-
rasyonlarla Türkiye’yi bu ateşte savunacak bir 
Ordudan yoksun bırakıyor.

Fakat işin AKP açısından da acı olan tarafı şu 
ki onlar şimdilik çok anlamasalar da ikili o-
yunları, onlar için de iki ucu keskin kılıca dö-
nüşüyor. Yangın yerine dönecek Türkiye’den 
AKP ve Tayyip de zararsız, ziyansız kurtula-
mayacak.

Davutoğlu’nun hayali: “Osmanlı Commonwe-
alth “
Britanya Sömürgeci İmparatorluğu, askeri iş-
gal altında tuttuğu sömürgelerinden çıkarken 
buraları yine de kendisine bağlı tutacak bir 
örgüt kurmuştu: “Commonwealth”. Britanya 
Uluslar Topluluğu olarak kurulan bu yapı-
lanma bugün hâlâ varlığını sürdürür. Ahmet 
Davutoğlu, 2010 yılında Washington Post ga-
zetesine verdiği bir röportajda hedefini açık-
larken bu sömürgeci mekanizmaya gönderme 
yapmıştı. “Neden eski Osmanlı ülkeleri de bir 
uluslar topluluğu kurmasın?” diyordu Davu-

toğlu. Basında son bir yıl içerisinde o kadar 
çok yazılıp çizilen, “yeni Osmanlı”, “emper-
yal Türkiye” hezeyanlarının temelinde işte 
Davutoğlu’nun neresinden tutsak elimizde 
kalan bu fantezisi vardı.

İlk anda “Osmanlı’nın yeniden tesisi” birçok 
milliyetçinin kulağına hoş gelecektir. Fakat 
Davutoğlu’nun bu tezi hiç de tutarlı değildi. 
Birincisi; Britanya Uluslar Topluluğu, İngiliz 
sömürgeciliğinden arta kalan devletlerin üze-
rindeki hegemonyanın bir sonucuydu. Bugün 
de bu ülkelerin ekonomik olarak bağlılığı yine 
İngiltere’yedir. Türkiye’nin ise Ortadoğu’nun 
hiçbir yerinde böyle bir durumu yoktur. Kal-
dı ki Osmanlı İmparatorluğu sömürgeci bir 
yapı olmadığı için böyle bağımlılıklar da kur-
mamıştır. Aksine Osmanlı’dan ele geçirilen 
yerler ya İngiltere’ye ya da Fransa’ya bağlan-
mıştır, sömürge olmuştur. Son olarak da “Os-
manlı birliği” politikası, Osmanlı bir devlet 
olarak hâlâ hayattayken bile başarılı olma-
mış, Osmanlı’nın dağılmasını bile engelleye-
memiştir. Bugün bu politikanın ısıtılmasını 
ve başarılı olmasını beklemek de abesle işti-
galdir. Fakat bu “abes” Batılı sömürgecilerin 
işine gelmektedir. ABD, İngiltere ve Fransa, 
AKP’nin heveslerini sonuna kadar değerlen-
direcektir. Osmanlıyı yıkan güçlere dayanan 
bir Osmanlıcılık olsa olsa bu güçlerin yeniden 
hâkimiyetiyle sonuçlanabilir.

AKP’nin her hamlesinde Türkiye’nin işgal e-
dileceği güne bir adım yaklaşıyoruz
Osmanlı’nın son dönemi, özellikle de II. Ab-
dülhamit yılları AKP’nin izlediği dengeleri 
gözeten Osmanlıcılık politikasının uygulan-
masıyla geçmişti. Fakat Lübnan’dan sömür-
geleştirmeye başlayan Fransa, önce Suriye’yi 
yutmuş en sonunda da Türk topraklarına 
girmişti. Fransızları ve onların desteklediği 
Ermenileri Antep ve Maraş’tan Türk milleti 
ancak Kuvayı Milliye ile atabilmişti. Hatay’ı 
kurtarmaksa ancak Atatürk’ün son günlerine 
nasip olmuştu.

O Fransa’nın Dışişleri Bakanı Alain Juppe, biz 
bu satırları kaleme alırken Suriye konusunda 
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işbirliği yapmak için Davutoğlu’nun davetlisi 
olarak Ankara’ya gelmek üzereydi.

AKP’nin yardımlarıyla ve hatta aktif askeri 
desteğiyle Suriye’ye yerleşecek ABD-İngiliz-
Fransız ortaklığı gerçekte Türkiye’nin ku-
şatmasını tamamlayacak adımı atacaktır. 
AKP’nin  “yeni Osmanlı”projesi çökmemiştir, 
baştan ölü doğmuştur. Bu proje gerçekte Os-
manlı coğrafyasının yeniden sömürgeleştiril-
mesi projesinden başka bir şey değildir.

AKP’nin adımları, Kuvayı Milliye’nin sa-
vaşı sonucunda Fransız ordusunun ardın-
dan Lübnan’a kaçan Ermeni Taşnakları bile 
Antep’e Maraş’a taşıyacak kadar tehlikelidir. 
Mesele İran ve Suriye’dir bugün. Ama nihai 
mesele bu değildir. Nihai mesele Türkiye’dir. 
Kuşatılan biziz.

Fakat şunu çok iyi bilmeliler ki onlar ta-
rihi tekrarlamak istiyorlarsa, Türk milleti 
de bu tekrara hazırdır. Türklerin kaderini 
Abdülhamit’in mirasçıları değil Atatürk’ün 
çocukları çizecektir.

7. Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Merkez Komite
11 Ağustos 2011, Sol - Haber Merkezi

Suriye seferi durdurulmalıdır!

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye’nin hızla 
Suriye’ye yönelik emperyalist müdahalenin 
baş aktörü gelmesi konusunda bir açıklama 
yaparak “Bu sefer durdurulmalı” dedi.

TKP’ nin açıklaması şöyle:
Türkiye, AKP iktidarı sayesinde Suriye’ye dö-
nük bir emperyalist savaşın parçası olmak ü-
zeredir. Davutoğlu’nun Şam ziyaretinin amacı 
Türkiye kamuoyunu Suriye’ye karşı askeri bir 
müdahaleye hazırlamaktır.

Türkiye Komünist Partisi Davos’ta sahnele-
nen komedinin, Filistin halkı için akıtılan sah-

te gözyaşlarının, İsrail devletine dayılanma-
nın tek amacının Arap dünyasını aldatmak, 
Türkiye’de mazlum Müslüman uluslara karşı 
duyarlı kamuoyunu oyalamak olduğunu ba-
şından beri ileri sürdü.

Amerikalı emperyalistlerle kafa kafaya veri-
lerek yürürlüğe konan bu sinsi plan İran ve 
Suriye’yi yalnızlaştırmayı, bölgede tek başına 
İsrail’e dayanarak korunamayan ABD çıkarla-
rı için, gözü paradan başka bir şey görmeyen 
hırslı Türkiye gericilerini daha etkili biçimde 
kullanmayı, yoksulluğa ve zulme karşı tepki-
leri giderek artan Arap halklarını tuzağa dü-
şürmeyi hedefliyordu.

Bu planın “yükleniciliğini Tayyip Erdoğan, 
Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Fethul-
lah Gülen üstlenmiştir. “İşveren”se şu sıralar 
Ankara’ya günlük talimat geçmeye başlayan 
ABD yönetimidir.

Gelinen aşamada artık sahtekârlığa gerek 
kalmadığı için Suriye’nin bağımsızlık ve ege-
menlik haklarına pervasızca saldırılmakta, 
Esat yönetimine ABD adına tehditler savrul-
maktadır.

Türkiye, AKP iktidarı sayesinde Suriye’ye dö-
nük bir askeri müdahalenin parçası olmak 
üzeredir.

Dışişleri bakanının Şam temaslarının sonu-
cu komşu ülkede “akan kanın durması” değil, 
Türkiye kamuoyunun böyle bir dış müdahale-
nin parçası olmaya hazırlanmasından ibaret-
tir.

Halkımız, uykudan uyanmalıdır. AKP iktida-
rına mesafeli duran birçok kişinin bile “helal 
olsun; adam İsrail’e, Amerika’ya nasıl kafa 
tutuyor” dediği Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi 
emperyalist haçlı seferlerine bulaştırmasına 
engel olunmalıdır.

Bölge halkları AKP iktidarına sempatiyle bak-
maktan vazgeçmeli, bu gerici iktidarın yoksul 
Müslümanlara karşı kurduğu tuzağı boşa çı-
karmalıdır.
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Son genel seçimlerde elde ettiği başarı 
AKP’nin militarist politikalarını nasıl meşru-
laştırmıyorsa, yüzde 50 oy da bu partiyi, diğer 
bütün işbirlikçilerin akıbetinden koruyama-
yacaktır.

8. Cumhuriyetçi Güç Birliği

Melih Sürmeli (Cumhuriyetçi Güçbirliği, 
Hatay Milletvekili adayı)
5 Haziran 2011, http://www.iskenderunses.
net

Cumhuriyet Güçbirliği tarafından destekle-
nen Hatay Bağımsız Milletvekili adayı diş he-
kimi Melih Sürmeli, Suriye hükümeti karşıtı 
muhaliflerinin Hatay’da toplanmasının plan-
landığını savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada Sürmeli, NATO’nun 
Hatay’ı Suriye’ye karşı üs olarak kullanmak 
istediğini savunan Sürmeli, “Dörtyol, Kurtu-
luş Savaşı’nda işgalcilere ilk kurşunun atıldığı 
yerdir. NATO ise Dörtyol ile Sarıseki arasında 
lojistik üssü kurmak istemektedir. Yani bizim 
komşumuz Suriye’ye karşı buradan tertip-
ler düzenlenecektir. Bunu kabul edemeyiz. 
Hükümet Suriye hükümeti karşıtı muhalif-
leri Hatay’da toplamayı planlamaktadır. Yani 
mazlum Suriye halkına karşı bir saldırının 
merkezi olunması istenmektedir” açıklama-
sında bulundu.

9. Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku 
(DİSK, KESK, İHD, Halkevleri, ESP, SP, 
SGP Girişimi, BDP, TÖP, AKDD, SDP, 
EMEP, SODAP ve Aka-Der)

Hatay’dan barış çağrısı
25 Haziran 2010, Evrensel Gazetesi

Hatay’da bulunan demokrasi güçleri bir ara-
ya gelerek, Suriye’de yaşanan olaylara yönelik 
kaygılarını ifade ettiler. Yapılan açıklamada 

“Arap Baharı’nı kendi lehlerine çevirmeye ça-
lışan emperyalist güçler; bir yandan Filistin, 
Lübnan, Suriye ve İran’ı terbiye etmeye, diğer 
yandan halk hareketlerini maniple etmeye ça-
lışmaktadır” denildi.

Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku (SP, 
SGP Girişimi, BDP, TÖP, AKDD, SDP, E-
MEP, SODAP, AKA-DER) İHD, DİSK, ÖDP, 
HALKEVLERİ, ESP, KESK adına basın açık-
lamasını okuyan Tülay Hatimoğlulları, Suri-
ye’deki yangın gün geçtikçe daha büyük bo-
yutlara eriştiğini söyledi. ‘BOP çerçevesinde 
Ortadoğu’nun yeniden şekillendirilmesi ça-
lışmaları kesintisiz bir şekilde devam etmek-
tedir’ diyen Hatimoğlulları, bunun daha fazla 
kan, gözyaşı ve istikrarsızlık anlamına geldi-
ğine vurgu yaptı. İlk başta Suriye’deki olayla-
rın Arap Baharı’nın devamı gibi görünse de, 
tamamen farklı dinamik ve koşullara sahip 
olduğunu dile getiren Hatimoğlulları, “Orta 
Doğu ve Kuzey Afrika’daki halk direnişleri-
ne baktığımızda özellikle Libya ve Suriye’ye 
ABD ve müttefiklerinin sert müdahaleleri ve 
provokatif tutumları dikkat çekmektedir. Dün 
Irak halkına sözde demokrasi ve özgürlük gö-
türme iddiasında olan ABD ve batılı güçler, 
bugün aynı çorabı Suriye’nin başına örmeye 
hazırlanmaktadır.

Arap Baharı’nı kendi lehlerine çevirmeye ça-
lışan emperyalist güçler; bir yandan Filistin, 
Lübnan, Suriye ve İran’ı terbiye etmeye, diğer 
yandan halk hareketlerini maniple etmeye 
çalışmaktadır” diye konuştu.  Hatimoğlulları, 
Suriye’ye karşı her türlü dış müdahaleyi red-
dettiklerini, Suriye halkının gerçek anlamdaki 
demokrasi, barış ve özgürlükçü güçlerin ya-
nında olacaklarını ifade etti.

10. Emek Partisi (EMEP)

EMEP Hatay İl Örgütü
7 Temmuz 2011, www.evrensel.net

Dış müdahaleyle demokrasi gelmez.
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Emek Partisi (EMEP) Hatay İl Örgütü, Suri-
ye’deki gelişmelerle ilgili bir basın açıklama-
sı yaptı. Açıklamada, “Suriye’de düşünce ve 
ifade özgürlüğü, farklı yapıların ve inançların 
kendilerini ifade etmeleri önünde ciddi en-
gellerin olduğu bilinmektedir. Ancak Suriye 
halkının demokrasi talebi, dış müdahalelerle 
değil kendi iç dinamikleriyle gerçekleşebilir. 
Emperyalist, gerici kuşatmaya karşı Bölge’nin 
farklı halkları-inançları arasında birlik, mü-
cadele ve dayanışmayı örmekten başkaca bir 
çıkış yolu bulunmamaktadır” denildi.

Türkiye ABD’nin İleri Karakolu Oluyor
Yapılan açıklamada emperyalist güçlerin Ku-
zey Afrika ve Orta Doğu’ya filli-askeri mü-
dahalelerinin Suriye üzerinden Türkiye sını-
rına dayandığı belirtildi. AKP’nin, NATO’ya 
hizmetkâr olma rolünü oynamak için hazırlık 
yaptığının görülmesi gerektiği hatırlatılarak, 
Türkiye’nin, ABD’nin bölgedeki ileri karakolu 
rolüne soyunduğuna dikkat çekildi.

ABD’nin, Irak’tan sonra Suriye’yi müdaha-
le alanlarından birisi olarak belirlediği ifade 
edilen açıklamada, Irak’ta hesapların tutma-
masının bu planın Suriye üzerinden gündeme 
getirildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye’de ya-
şanan örgütsüz ayaklanmanın, Suriye’de ya-
saklı olan Müslüman Kardeşlerin denetimine 
sokulduğu belirtilirken, bunun sonucu olarak 
Suriye’ye müdahalenin uygun hale getirildiği 
vurgulandı. Yemen, Bahreyn gibi ülkelerde 
ayaklanmaların bastırılması için ses çıkar-
mayanların, Suriye’de insanlık dramı yaşan-
dığını ve sessiz kalamayacaklarını söyleyerek 
işe başladıklarının ifade edildiği açıklamada, 
düne kadar Beşar Esad’a kardeşim diyen Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıyla Suriye sınırından 
Türkiye’ye geçişlere izin verildiğinin altı çizil-
di.

Suriye’ye olası bir müdahalenin, bir iç savaşın 
ötesinde bölgesel çatışmalara yol açabilecek 
bir nitelik taşıdığına vurgu yapılan açıklama-
da, “Suriye rejimi Nusayri azınlığın iktidarına 
dayanmaktadır. Dürzîler ve Hıristiyanların ö-
nemli bir kısmı da Esad rejimini desteklemek-
tedirler. Müslüman Kardeşlerin kitle tabanını 
ise nüfusun yüzde 70’ini oluşturan Sünniler 

oluşturuyor. Nüfusun yüzde beşini kapsayan 
Kürtler de Suriye’nin kuzey kesiminde yaşa-
maktadırlar. Nusayriler, Suriye’nin yanı sıra 
Lübnan ve Türkiye’de, Hıristiyan Araplar ve 
Dürzîler de Lübnan’da önemli bir nüfusa sa-
hiplerdir. Dolayısıyla Suriye’de ortaya çıkacak 
bir iç savaş çok kısa bir sürede tüm bölgeyi sa-
rabilecek yangına dönüşme ihtimali taşımak-
tadır”.

Provokasyonlara İzin Vermeyelim
Ülke egemenlerini ateşle oynamaktan geri 
durmaya çağıran EMEP Hatay İl Örgütü, ken-
dilerine ‘16 Temmuz Gençlik Hareketi’ adını 
veren Özgür-Der ve Saadet Partisi’ne yakın-
lığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneğinin 
de başını çektiği grubu provokasyonlara yol 
açacak eylem ve etkinliklerden uzak durma-
ya çağırdı. 16 Temmuz Gençlik Hareketinin 
Hatay’a gelerek Suriye’ye karşı bir gösteri yap-
maya hazırlandığının anımsatıldığı açıklama-
da “Madımak’ın yıldönümü üzerinden daha 
günler geçmişken Türkiye’deki Nusayri nü-
fusunun büyük çoğunluğunu oluşturan ken-
timizde, ülkenin dört bir tarafından gelerek 
gösteri yapmaya çalışmanın yeni bir provo-
kasyona kapı aralamak olduğu açık değil mi-
dir” Suriye’nin iki önemli enerji koridorunun 
merkez parçası haline geldiği dile getirilirken, 
Suriye’nin teslim olması durumunda ABD ve 
müttefiklerinin enerji yollarını kontrol edece-
ği aktarıldı. Emperyalizm ve gericiliğin Orta-
doğu halklarının özgürlük istemlerinin yerine 
halklar-mezhepler arası çatışmayı körükledi-
ğine dikkat çekilen açıklamada, Suriye hal-
kının demokrasi talebinin, dış müdahalelerle 
değil kendi iç dinamikleriyle gerçekleşebile-
ceği söylendi. EMEP Hatay İl Örgütü, çıkış 
yolu olarak, gerici kuşatmaya karşı bölgenin 
farklı halkları ve inançları arasında güç birliği 
oluşturulup, mücadele ve dayanışmanın örül-
mesini istedi.

EMEP, Suriye Ortak Bildirgesi
15 Temmuz 2011, Demokrat Medya

Emek Partisi’de Suriye ilgili şu açıklamayı 
yaptı: “Dış müdahaleyle demokrasi gelmez”
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Emek Partisi (EMEP) Hatay İl Örgütü, Suri-
ye’deki gelişmelerle ilgili bir basın açıklama-
sı yaptı. Açıklamada, “Suriye’de düşünce ve 
ifade özgürlüğü, farklı yapıların ve inançların 
kendilerini ifade etmeleri önünde ciddi en-
gellerin olduğu bilinmektedir. Ancak Suriye 
halkının demokrasi talebi, dış müdahalelerle 
değil kendi iç dinamikleriyle gerçekleşebilir. 
Emperyalist, gerici kuşatmaya karşı Bölge’nin 
farklı halkları-inançları arasında birlik, mü-
cadele ve dayanışmayı örmekten başkaca bir 
çıkış yolu bulunmamaktadır” denildi.

11. Devrimci Demokrat Kürt Hareketi 
(Barış ve Demokrasi Partisi, Hak ve Öz-
gürlükler Partisi, Katılımcı Demokrasi 
Partisi,  Özgürlük ve Sosyalizm Partisi)

Ortak Bildiri
24 Ağustos 2011, www.haber3.com

Diyarbakır’da bir araya gelen Barış ve Demok-
rasi Partisi (BDP), Hak ve Özgürlükler Parti-
si (HAK-PAR), Katılımcı Demokrasi Partisi 
(KADEP) ve Özgürlük ve Sosyalizm Partisi 
(ÖSP) yöneticileri, düzenledikleri ortak basın 
açıklaması ile Suriye’de yaşanan olayları kına-
dı.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi İstasyon 
semtinde bulunan Sümerpark Ortak Yaşam 
Alanı resepsiyon salonunda bir araya gelen 
yöneticiler burada basın açıklaması düzen-
ledi. Grup adına basın açıklamasını okuyan 
Devrimci Demokrat Kürt Hareketi Sözcüsü A. 
Halim İpek, 1936-1939 yılları arasında gelişen 
Arap milliyetçiliğinin Suriye devletinin Arap 
karakterini güçlendirdiğini belirterek, 1937 
yılında İskenderun sancağının Türkiye’ye 
bağlanması ile Suriye’de güçlü bir anti Kürt 
propagandasının yayılmaya başlandığını ve 
bunun da Kürtlerin yerel yönetimlerdeki ağır-
lığının zayıflamasına neden olduğunu söyledi. 
Suriye’de Baas Partisi’nin bir askeri darbeden 
sonra iktidara gelmesinin ardından faşizan ve 
otoriter bir rejimin kurulduğunu kaydeden 

İpek, yaklaşık yarım asırdan bu yana Suriye 
halklarının sıkıyönetim ve olağanüstü koşul-
larda yaşadığını ifade etti. Esad rejiminin Su-
riye halklarına karşı giriştiği katliamları kına-
dıklarını vurgulayan İpek, şöyle konuştu:

“İran İslam Cumhuriyeti’nin Suriye’deki kat-
liama destek ve ortak olması Türkiye’deki İs-
lami camia ve duyarlı demokratik kamuoyu 
tarafından mahkûm edilmelidir. Halkı katli-
ama tabi tutmak insani ve İslami değerlerle 
bağdaşmaz. Arap baharı, sadece Arap dikta 
rejimlerinin devrilmesi ile sınırlı ele alınma-
lıdır. Bu coğrafyada çözümlenmemiş etnik 
ve ulusal sorunlar da gündemin en önemli 
maddelerinden biridir. Türkiye ve Suriye’de-
ki Kürtlerin talepleri Güney Sudan, Filistin, 
Kosova’dan daha az önemli değildir.

Suriye Kürtlerinin ortak bir bildirge ile ya-
yınladıkları talepleri koşulsuz olarak destek-
liyoruz. Başta ABD ve AB olmak üzere Arap 
Birliği, İslam konferansı uluslar arası topluluk 
nezdinde Beşar Esad’ın en kısa zamanda ikti-
dardan çekilmesi için gerekli baskıyı yapmalı, 
Suriye Baas rejimi yıkılmalı ve Esad hükümeti 
istifa etmelidir. Beşar Esad’a ‘şiddetin çözüm 
olmadığı nasihatinde bulunan Türk hükümeti 
başta olmak üzere, bütün tarafların ‘Kürt me-
selesinin çözümünde şiddet seçeneğini dışla-
yan barışçıl çözümler esas alması, yurtiçi ve 
yurtdışı askeri operasyonlarını durdurması 
gerekir. Bu çerçevede Kürtlerin ulusal hakla-
rını tanınması ve anayasal güvence altına alın-
ması hususunda irade beyanında bulunması-
nı talep ediyoruz.”

12. Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP)

İbrahim Çiçek (ESP Hatay İl Örgütü, Ga-
zeteci)
23 Temmuz 2011, www.esp.org.tr

Hatay İl Örgütümüz, 23 Temmuz Cumartesi 
günü “Ortadoğu’daki Gelişmeler ve Suriye” 
konulu bir söyleşi gerçekleştirdi
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Yener Kitapevinde gerçekleşen söyleşinin ko-
nuşmacı konuğu; sosyalist gazeteci İbrahim 
Çiçek’ti

Tunus’ta üniversite mezunu işportacı gen-
cin, zabıtaların işporta tezgâhını dağıtmala-
rı sonucu kendini yakma eyleminin nasıl bir 
anlam taşıdığının doğru okunması gerekti-
ğini belirterek konuşmasına başlayan Çiçek; 
Devamında Tunus’lu gencin, eylemiyle Arap 
halklarına “ egemenler karşısında yitirme-
diğim bir onurum kaldı onu da elimden ala-
mayacaklar” mesajı verdiğini ve bu mesajın 
Tunus’tan Mısır’a ezilenler tarafından doğru 
anlaşıldığı tespitinde bulundu.

Tunus ve Mısır’da yaşanan gelişmelerin bir 
onur devrimi olduğunu, politik kazanımları 
da hedefleyen politik devrime dönüştü açık-
lamasını yaptı.

Suriye ve Libya’da yaşanan gelişmeleri ise 
Çiçek şöyle değerlendirdi: “Libya’da Kaddafi 
karşısında yer alan muhalefet güçleri, emper-
yalist devletler ve kurumlarla ittifakı seçip, 
süreci gerici bir iç savaşa dönüştürmüşlerdir. 
” Suriye’de ise durumun Libya’dan farklı ol-
duğunu belirten Çiçek; “Suriyeli muhalif ke-
simler içinde, emperyalist devlet ve kurum-
ların Beşer Esad’la kıyaslanmayacak ölçüde 
katliamcı, baskıcı her şeyden önce işgalci ve 
sömürgeci olduklarını çok iyi bildiklerini söy-
ledi. Dünyanın neresinde yaşanıyorsa yaşan-
sın, halkların baskıcı, otoriter diktatörlüklere 
karşı isyan etme, başkaldırma özgürlük ve 
demokrasi için sokaklara çıkma, söz söyleme, 
gösteri yapma hakkının haklı ve meşru oldu-
ğunu belirten Çiçek, baskıcı ve diktatöryal 
Esad rejimine karşı ayaklanan Suriyeli emek-
çilerin direnişlerinin haklı ve meşru olduğunu 
belirti.

Sosyalistlere önemli görevler düştüğünü be-
lirten Çiçek; Hatay’dan Arap Alevilerinden 
oluşan bir heyetin Esad rejiminden kaçıp 
Hatay’da çadır kentlerde yaşamak zorunda 
kalan Sünni Arapları ziyaret etmelerinin Sün-
ni ve Alevi halklar arasında kardeşleşme duy-

gusunu geliştirebileceğini buna da öncülüğü 
sosyalistlerin yapması gerektiğini belirterek 
konuşmasını sonlandırdı.

Söyleşiye katılanlar da ikinci bölümde söz alıp 
düşünce ve sorularıyla tartışmayı renklendir-
diler.

13. Antakya Sivil İnisiyatif Grubu

Alaiddin Taş (Antakya Sivil İnisiyatifi Dö-
nem Sözcüsü)
28.11.2011, http://www.gazetebizim.com/ha-
berdetay.asp?ID=4478

Antakya Gazeteciler Cemiyeti’nde ger-
çekleşen ziyarete Antakya Sivil İnisiyatif 
Grubu’ndan Dönem Sözcüsü Alaiddin Taş, 
Şemsettin Günay, Nevin Zeytineli, Mehmet 
Salmanoğlu, Mehmet Sarıkaya ve Hüseyin 
Dilmeç katıldı.

Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü tem-
silcilerinin bir araya gelmesi ile Türkiye’de 
örneği olmayan bir Antakya Sivil İnisiyatifi 
Grubu oluşturduklarını açıklayan Antakya 
Sivil İnisiyatifi Dönem sözcüsü Alaiddin Taş:

“Hatay’ın ve Türkiye’nin yaşadığı çeşitli so-
runların çözümüne yardımcı olmak, tepki 
vermek, görüş belirtmek ve diyalog kurmak 
amacıyla Antakya Sivil İnisiyatif Grubu’nu 
oluşturduk. 6 kişilik bir yürütme kurulumuz 
var. Ayrıca 100’e yakın sivil inisiyatife gönül 
vermiş, katkı veren arkadaşlarımız da var” de-
di.

Suriye’nin Bu Noktaya Gelmesi Bizleri Üzü-
yor

Alaiddin Taş konuşmasında ayrıca Suriye’de 
yaşanan olaylara ve gelinen noktaya üzüldük-
lerini de ifade ederek:

“Suriye’deki olaylar, gelişmeler Hatay’ı yakın-
dan ilgilendiriyor ve etkiliyor. Suriye’de barı-
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şın, huzurun olmasını ve şiddetin durmasını 
istiyoruz. Suriye’ye Türkiye’den veya herhan-
gi bir ülkeden, Nato’dan, dışarıdan silahlı veya 
silahsız, gelebilecek müdahalelere kesinlikle 
karşıyız” şeklinde konuştu.

Birlikteliğiniz Hatay’daki Barışı Pekiştirecek-
tir

Antakya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başka-
nı Ahmet Abdullahoğlu da ziyarette, Antakya 
Sivil İnisiyatif temsilcilerine hoş geldiniz di-
yerek:

“Ezan, Çan ve Hazzan’ın dünyaya örnek ol-
duğu Hatay’da oluşturulan Sivil İnisiyatifin 
var olan barışı ve hoşgörüyü pekiştireceğine 
inanıyorum. Atatürk ilke ve devrimlerinin 
izinden giden, barışın temsilcileri olarak he-
pimize önemli görevler düşüyor. Hatay’daki 
barışın ve huzurun sürmesi ve bozulmaması 
için hepimiz elimizden gelen katkıyı vermeli-
yiz” ifadelerini kullandı.

14. Hataylı ve İstanbullu İşadamları

Murat Yalçıntaş (İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı) 
12 Aralık 2011, Ses Gazetesi

Suriye İlişkileri Yeniden Kurulacak

İstanbullu iş adamları Hataylı iş adamlarını 
bir araya getirmek için 250 kişilik bir heyetle 

Hatay’a gelen Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
(TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
Murat Yalçıntaş, Suriye ile sekteye uğrayan 
ticaretin kısa bir süre sonra yeniden kurula-
cağına inandığını söyledi. 

İTO Yönetim Kurulu Üyeleri, İTO Meclis Ü-
yeleri ve İş adamlarından oluşan heyetle ger-
çekleşen ziyaretin Hatay’ın ticaret potansiyeli 
ile Antakya Ticaret Borsası Yönetim Kuru-
lu Başkanı  Mehmet Ali Kuseyri’nin Hatay’ı 
tanıtmak için yaptığı yoğun çalışma sonu-
cu gerçekleştiğini belirten Yalçıntaş, Vali M. 
Lekesiz’i ziyaretinde Hatay’ı Ortadoğu’nun 
parlayan yıldızı olarak tanımladı. Yalçıntaş, 
Antakya Ticaret Borsası’na (ATB) yaptığı zi-
yarette de, Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgi-
li değerlendirme yaptı.

‘Suriye’de demokrasi sancısı yaşanıyor’

Suriye’de yaşanan sancılı sürecin ülke eko-
nomisini olumsuz etkilediğine dikkat çeken 
Yalçıntaş, bu sürecin yakında biteceğini ve 
Türkiye ile Suriye arasındaki ticari ilişkilerin 
kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Suri-
ye’deki gelişmeleri ‘demokrasi sancısı’ olarak 
nitelendiren Yalçıntaş, “Bu süreç içinde eko-
nominin de sekteye uğraması çok normaldir. 
Demokrasi güçlü olmayan bir ülkenin ithalatı 
da ihracatı da güçlü olmaz. Suriye’de kısa sü-
rede demokrasinin tesis edileceğine inanıyo-
rum. Demokrasi kurulduktan sonra iki ülke a-
rasındaki ticari ilişkiler kaldığı yerden devam 
edecektir” dedi.
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