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Karşımızdak� senaryonun asıl hedef� Karşımızdak� senaryonun asıl hedef� Karşımızdak� senaryonun asıl hedef� 
Sur�ye değ�l, Türk�ye’d�r!Sur�ye değ�l, Türk�ye’d�r!Sur�ye değ�l, Türk�ye’d�r!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul m�lletvek�l� buluşması prog-
ramında yaptığı konuşmada, “Karşımızdak� senaryonun asıl he-
def� Sur�ye değ�l, Türk�ye’d�r. Sur�ye’de �sted�kler�n� alanlar, nam-
luları hemen Türk�ye’ye çev�recekt�r. Bugün Sur�ye’y� f��len üçe 
bölenler�n Türk�ye’n�n bütünlüğüne saygı göstereceğ�n� düşün-
mek gafl etten öte b�r durumdur” ded�.

ürk�ye’n�n bugünü ve gelece-
ğ� bakımından hayat� öneme 
sah�p b�r mücadelen�n yürü-
tüldüğü dönemde yapılacak 

�st�şareler�n önem�ne �şaret eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Sur�ye meseles�n�n 
Türk�ye �ç�n asla b�r macera veya sınırla-
rını gen�şletme çabası olmadığını vurgu-
ladı.

Türk�ye’n�n Sur�ye’de yürüttüğü müca-
delen�n anlamını hâlâ kavramayanların 
bulunduğunu �fade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, yaklaşık 40 yıl boyunca bölü-
cü terör örgütü kullanılarak ağır s�yas�, 
ekonom�k ve �nsan� mal�yetlerle enerj�s� 

TTT tüket�len Türk�ye’y� bu kısır döngüden 
kurtarmak �ç�n pek çok yol dened�kler�n� 
kaydett�.

“TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SAHADA VARLIK 
GÖSTEREMEYECEK HÂLE GETİRECEK 

TEDBİRLER ALDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü-
nü sahada varlık gösteremeyecek hâle 
get�recek tedb�rler aldıklarını, terör örgü-
tünün �st�smar ederek vatandaşların ka-
fasını bulandırdığı sorun alanlarını çöz-
mek �ç�n tar�hî adımlar attıklarını anlattı.

15 Temmuz darbe g�r�ş�m�n� anımsa-
tarak toplantının yapıldığı mekânın 15 

TÜRKİYETÜRKİYETÜRKİYE
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Temmuz’u tam manasıyla yaşadığını �fa-
de eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam ett�: “Çatımızın üzer�ne çıkmaya 
yeltend�ler. Duvarlara merhume annem-
le �lg�l� haşa edeps�zce, hayasızca slo-
ganlar yazdılar. 500 metre ötede Bezm-� 
Alem Val�de Sultan Cam��’n� üç gün, üç 
gece �şgal ett�ler ve orada b�ra ş�şeler�n�, 
b�ra kutularını hep o dönemde topladık. 
Bütün bunları yaşadık. Bunlar burada 
yaşandığı hâlde, kend�ler�ne güya bu ül-
kede vatansever havasına g�renler, güya 
bu ülkey� sevd�kler�n� �lan edenler ne 
yazık k� bu süreç �çer�s�nde ‘Sadece ay-
dınlık gençler’ d�ye ana muhalefet�n başı, 
bu gençler� �lan etmeye çalıştı. Bunlar 
aydınlık falan değ�l. Bunlar tamamıyla 
aldatılmış gençler. Bu da �fadem�n en �y� 
yanıdır. Olayın boyutu çok büyük.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Fırat Kalka-
nı, Zeyt�n Dalı ve Barış Pınarı Harekâtla-
rıyla da ayrıca güneydek� kuşatmanın üç 
noktadan kırıldığını sözler�ne ekleyerek 
Sur�ye sahasında ver�len mücadelede, 
bölgede etk�nl�k gösteren güçlerle d�p-
lomas�y� ve d�yaloğu sürdürmeye özel 
ehemm�yet verd�kler�n�, ver�len sözler�n 
çoğunun tutulmamış olmasına rağmen 
d�plomas� yolunu açık tutmak �ç�n özel 
gayret gösterd�kler�n� vurguladı.

“İDLİB MESELESİ, ÖZELLİKLE KURGU-
LANAN BİR KONU OLARAK ÖNÜMÜZE 

GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İdl�b mese-
les� �se ülkem�z� farklı b�r şek�lde köşe-
ye sıkıştırmak ve d�ğer kazanımlarımızı 
el�m�zden almak �ç�n özell�kle kurgula-
nan, kışkırtılan b�r konu olarak önümüze 
geld�. Bölgede yaşayan ve d�ğer yer-
lerden kaçarak gelen yaklaşık 4 m�lyon 
�nsan, rej�m�n kanlı saldırıları sebeb�yle 
sınırlarımıza doğru şu anda harekete 
geçm�şt�r. Bunların 1,5 m�lyonu şu anda 
sınırımızdadır. B�z bütün bunlara yönel�k 
b�r güvenl� bölge oluşturalım ve bu gü-
venl� bölgede bunları �skân edel�m, d�ye 
çalışmalar yürütüyoruz” d�ye konuştu.

Almanya Şansölyes� Angela Merkel �le 
görüşmeler�n� aktaran Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydett�: “Söyleye 
söyleye en fazla 25 m�lyon avro verey�m, 
ded�. B�z ona da kabul ded�k. Sonra Kızıl-
haç’a vereceğ�n� söyled�. ‘Kızılhaçtan’da 
bu Kızılay’a aktarılır.’ ded�. Bu rakam 
tak�p ed�yoruz, ded�ler k� ‘Bu rakam 
BM Mültec�ler Başkom�serl�ğ�ne g�tmek 
durumundadır.’ Mültec�ler Başkom�ser-
l�ğ�’ne g�decek, oradan da Kızılhaç ve 
Kızılay’a o şek�lde ancak geleb�l�r g�b� b�r 
yaklaşım ortaya koydular. Böyle b�r şey 
olmadı. Aradım tekrar şansölyey�. ‘Para 
hazır.’ ded�. ‘Hazır olan paranız buraya 
gelm�yor.’ ded�m. Eğer bunu verecekse-
n�z ver�n, vermeyeceksen�z, dün söyle-
d�ğ�m� söylüyorum, kend�ler�ne ded�m k� 
‘O zaman bu mültec�ler� b�z s�ze gönde-
rel�m, b�z 25 değ�l, s�ze 100 m�lyon avro 
gönderel�m.’ ‘Ben onu da �stemem.’ ded�. 
‘Onu �stem�yorsanız, n�ye BM’ye gönde-
r�yorsunuz bu parayı. Bunu d�rekt b�ze 
gönder. Ben s�z�n prat�k olmanızı �st�-
yorum.’ ded�m. ‘Şu anda b�z ölüm kalım 
mücadeles� ver�yoruz, bu �nsanlar, üç, 
beş yaşındak� o yavrular, çamur, batak 
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�çer�s�nde ne hâlde olduklarını telev�z-
yonlarda �zlem�yor musunuz.’ ded�m. 
‘İzl�yorum.’ O zaman ded�m, b�r an önce 
bunu göndermen�z lazım. ‘S�z bana daha 
önce göçmenlerle �lg�l� yılda 1-2 m�lyar 
avro harcıyorum. Gerekl� desteğ� de ve-
r�r�m.’ dem�şt�n�z. Pek�, nerede, yok. Yan� 
güvenmek mümkün değ�l. Hep söylüyo-
rum ya b�z kend� göbeğ�m�z� kend�m�z 
kesmeye mahkûmuz.”

“BİZ SADECE GÜVENLİ BÖLGEYLE 
SINIRLARIMIZI TEMİNAT ALTINA ALMAK 

İSTİYORUZ”

Sur�ye meseles�ne �l�şk�n “S�z�n orada ne 
�ş�n�z var? Şu anda Sur�ye tab�� k� �şgal 
altındak� topraklarını korumak durumun-
dadır” d�yenler olduğunu hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, bu k�ş�lere “B�z 
oraya Esed’�n davetl�s� olarak g�tmed�k. 
B�z oraya Sur�ye halkının davetl�s� ola-
rak g�tt�k ve Sur�ye halkı ‘tamam �ş b�tt�’ 
demeden b�z�m oradan çıkma n�yet�m�z 
de yok. Bunu da b�lmen�z� özell�kle �st�-
yorum” cevabını verd�ğ�n� kaydett�.

Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Rusya Devlet 
Başkanı Vlad�m�r Pu-
t�n �le yaptığı telefon 
görüşmes�ne değ�ne-
rek, şunları anlattı: 
“Dün Sayın Put�n’e de 
söyled�m, ‘S�z�n ora-
da ne �ş�n�z var. Eğer 
s�z üst kuracaksanız 
üssü y�ne kurun ama 
şu anda orada s�z, 
b�z�m önümüzden çe-
k�l�n, b�z� rej�mle baş 
başa bırakın. B�z de 
rej�mle gereğ�n� yapa-
rız’. Tab�� ona da ‘B�z 
çek�ld�k’ d�yem�yorlar. 
Ve menfaatler� ned�r 

�nanın bunu çözeb�lm�ş değ�l�z. Yan� �k�, 
üç tane üsse Tarsus’ta b�r den�z üssü, 
�çer�de �k� tane �şte Lazk�ye’de, vesa�rede 
üsse �şte b�r Hmeym�mler� var bunların 
var meşhur, kurun, bundan b�z�m b�r 
derd�m�z yok. Dün gece Trump d�yor k� 
‘Ya burada Put�n’�n ne beklent�s� var? Ne 
�sted�ğ� var?’ Bunları söyled�kten sonra 
b�r de ded�m ‘Kamışlı’da b�r petrol olayı 
bunların var.’ ‘Orada petrol var mı?’ ded�. 
‘Orada petrol var.’ ded�m, ‘Ama Deyr�zor 
kadar değ�l.’ ded�m. Ondan sonra böyle 
b�r tabloyla karşı karşıyayız. Fakat b�z�m 
böyle b�r derd�m�z yok. B�z�m ne petrol 
derd�m�z var, ne orada toprak derd�m�z 
var. B�z sadece b�r güvenl� bölgeyle 
sınırlarımızı tem�nat altına almak �st�yo-
ruz.”

Meseley� sadece İdl�b parantez�nde de-
ğerlend�rmen�n yanıltıcı olacağına d�kka-
t� çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Asıl 
bakılması gereken Türk�ye’n�n bütünüyle 
b�r Sur�ye pol�t�kasıdır. Şayet b�z bugün 
Sur�ye sınırlarımızı terör örgütler�nden 
arındırmaz �sek, yarın karşılaşacağımız 
manzara açıkça ortadadır. Bugün Kamış-
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lı’da, Resulayn’da, Tel Abyad’da, Aynel 
Arap’ta, Cerablus’da, Münb�ç’te, El Ba-
b’ta, İdl�b’de vermed�ğ�m�z savaşı, Allah 
göstermes�n yarın Şırnak’ta, Mard�n’de, 
Şanlıurfa’da, Gaz�antep’te, Hatay’da ver-
mek zorunda kalırız. Çünkü karşımızdak� 
senaryonun asıl hedef� Sur�ye değ�l, Tür-
k�ye’d�r. Sur�ye’de �sted�kler�n� alanlar, 
namluları hemen Türk�ye’ye çev�recekt�r. 
Bugün Sur�ye’y� f��len üçe bölenler�n Tür-
k�ye’n�n bütünlüğüne saygı göstereceğ�-
n� düşünmek gafl etten öte b�r durumdur” 
ded�.

Bugün sadece Sur�ye’de eğ�t�lm�ş ve do-
natılmış bölücü terör�st sayısının 40 �le 
60 b�n arasında olduğunun �fade ed�ld�-
ğ�ne d�kkat� çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Şayet Sur�ye’de verd�ğ�m�z müca-
deley� başarıyla sonuçlandıramazsak bu 
terör�stler�n çoğu ülkem�ze yönelecekt�r. 
Aynı şek�lde Sur�ye’de ülkem�ze düşman-
lığı temel m�syon ed�nm�ş, topraklarımız-
da gözü olduğunu da asla �nkâr etmeyen 
b�r rej�m varken b�z burada nasıl huzurla 
yaşayab�l�r�z? Öyleyse Sur�ye’de ver�len 
mücadelen�n hep�m�z�n geleceğ�yle �lg�-
l� olduğunu herkes�n görmes� ve kabul 
etmes� gerek�yor” d�ye konuştu.

“BU MÜCADELEDE ŞEHİT DÜŞEN 
HER EVLADIMIZIN ACISI YÜREĞİMİZİ      

DAĞLIYOR”

“Şu anda ekranları başında b�z� �zleyen 

m�llet�me özell�kle seslen�yorum” d�yen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle 
sürdürdü: “Bölgem�zde her yerde ev�n-
den, yurdundan olanların g�decek yerler� 
var, en azından onları koyalım b�r kenara, 
h�çb�r şey olmasa b�le Türk�ye var. Pek�, 
b�z�m ev�m�zden, yurdumuzdan olduğu-
muzda g�decek b�r yer�m�z var mı? K�m�-
ler� Avrupa’yı, k�m�ler� Amer�ka’yı, k�m�le-
r� daha başka yerler� aklından geç�reb�l�r 
ama m�llet�m�n herhang� b�r ferd�n�n böy-
le b�r durumda g�tmey� düşüneb�leceğ� 
h�çb�r yer olmadığını b�l�yorum. Şahsen 
ben�m yok. S�zler�n de olmadığına �nanı-
yorum. Bu mücadelede şeh�t düşen her 
evladımızın acısı yüreğ�m�z� dağlıyor. B�n 
yıldır bu topraklarımızı vatanımız kılmak 
�ç�n yürüttüğümüz mücadeley�, verd�ğ�-
m�z sayısız şeh�tler kervanına bunu da 
�lave etmem�z gerek�yor. Ve şeh�tler tepe-
s� h�çb�r zaman boş kalmayacak. Tab�� bu 
ves�leyle İdl�b harekâtımızda öncek� gün 
verm�ş olduğumuz 34 şeh�d�m�z �nanıyo-
rum k� bu m�llet�n vatan kılınması mü-
cadeles�n�n z�rve yaptığı noktalardır. 20 
günlük hareket boyunca verm�ş olduğu-
muz şeh�tler�n a�leler�ne şahsım, m�llet�m 
adına baş sağlığı d�lerken, m�llet�m�z�n 
de başı sağolsun d�yorum.”

Şeh�tler�n kanını yerde bırakmadıklarına 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu ana kadar 2 b�n 100’ün üzer�nde Sur�-
ye rej�m asker�n�n öldürüldüğü, araların-
da 94 tank, 37 obüs topu, 28 çok namlulu 
roket atar, 17 zırhlı aracın da bulunduğu 
300’e yakın araç gerec�n �mha ed�ld�ğ�n�, 
uçak p�stler�, s�lah müh�mmat depoları, 
hava savunma s�stemler�, uçak hangar-
ları, k�myasal s�lah üret�m tes�sler� g�b� 
pek çok yer�n de ağır ateş altına alınmak 
suret�yle tahr�p ed�ld�ğ� b�lg�s�n� verd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur�ye’de tüm 
sınır hattı boyunca 30 k�lometre der�nl�-
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ğ�nde b�r güvenl� bölgey� b�lf��l oluştur-
mak �ç�n şu anda çalışmalarının devam 
ett�ğ�n� bel�rterek harekâtın başlaması 
ardından ABD ve Rusya tarafından ver�-
len sözler�n tutulmadığını, bu ülkeler�n 
terör örgütü YPG ve PYD’y� bölgeden 
çıkartmadığını, terör�stler�n de her fırsat-
ta Türk�ye’n�n harekât bölges�ne saldırdı-
ğını veya sızmaya çalıştığını anlattı.

“İDLİB’DE DE MUTABAKATLARA   
UYULMADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdl�b’de de mu-
tabakatlara uyulmadığını vurgulayarak 
şöyle konuştu: “Rej�m neredeyse yüz b�n 
defa ateşkes� bozduğu hâlde bunu asla 
gündeme get�rmeyenler, kend� toprakla-
rını savunan muhal�fl er� terör�st g�b� gös-
ter�p saldırılarına gerekçe yapıyor. S�v�l 
yerleş�m yerler� �nsafsızca yerle b�r ed�l�r, 
masum �nsanlar öldürülürken sesler�-
n� çıkarmayanlar, b�z�m huzuru koruma 
çabalarımıza ateşle karşılık ver�yorlar. Bu 
�ç acıtıcı fotoğrafı sadece seyretmekle 
kalıp sözde üzüntü beyanında bulunanla-
rın beyanları da farklı değ�ld�r. H�çb�r�n�n 
sam�m� olmadığını, sorunun çözümü �ç�n 
en küçük b�r katkı sağlamadığını yaşaya-
rak görüyoruz. Terör örgütler�ne b�nlerce 
tır s�lah, müh�mmat, araç, gereç vesa�re 

yardımını yapanlar, rej�m çok c�dd� ma-
nada s�lah, müh�mmat, araç, gereç, füze 
her şey� y�ne bu ülkelerden alırken k�mse 
Türk�ye’ye ne bu konuda herhang� b�r 
destek ver�yor ne de bu mültec�lerle �lg�l� 
b�ze destek ver�yor.”

Aylar önce “Bu böyle g�derse b�z kapı-
ları açmak zorunda kalacağız” ded�kle-
r�n� hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Rahatsız oldular, �nanmadılar b�z�m bu 
söyled�kler�m�ze. B�z de dün ne yaptık? 
Kapıları açtık, ş�md� bu sabah �t�barıyla 
yaklaşık 18 b�n oldu, kapıları zorlayıp 
geçenler. Ama bugün 25-30 b�n� bulab�l�r. 
B�z bu kapıları bundan sonrak� süreçte 
de kapatmayacağız. Bu devam edecek” 
ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “B�z bu ka-
dar mültec�y� bakmak, onları beslemek 
durumunda değ�l�z. Eğer dürüstsen�z, 
sam�m�ysen�z o zaman s�z de buradan 
b�r paylaşımda bulunacaksınız. Bulun-
madığınız takd�rde b�z bu kapıları açarız. 
Hep yaptığımız g�b� y�ne kend� göbeğ�m�-
z� kend�m�z kesecek, bu mücadeley� öyle 
veya böyle mutlaka başarıya ulaştıraca-
ğız” d�ye konuştu.

“BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE’NİN     
İNŞASI YOLUNDA GECE GÜNDÜZ ÇA-

LIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk�ye’n�n 
verd�ğ� mücadelede yalnız bırakıldığı-
nı, �ht�yacı olan müh�mmatın, savunma 
sanay� ürünler�n�n ver�lmed�ğ�n� bunun 
karşısında İHA, SİHA üret�m�ne başlan-
dığını anlatarak, şu değerlend�rmelerde 
bulundu: “Ş�md� en üst olanını, Akıncı’yı 
�nşallah yapıyoruz, test uçuşları yapıldı. 
Şu anda başarılı. Ser� üret�m �ç�n hazırlık-
lar devam ed�yor. Daha da �ler� g�d�yoruz, 
Allah’ın �zn�yle �nsansız den�zaltını da 
yapacağız. Onun da çalışmaları şu anda 
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yapılıyor. Z�h�nsel tamam, bunun dışın-
dak� adım da atılacak. Muhar�p asker 
sayımız mı yeters�z ne kadar gerek�yorsa 
o kadarını eğ�tecek, donatacak, ordu-
muzun safl arına katacağız. D�plomas�de 
yalnız mı bırakılıyoruz. El�m�zdek� kozları 
ve �mkânları en etk�l� şek�lde kullanarak 
bunun da üstes�nden geleceğ�z. İşte bu 
anlayışla büyük ve güçlü Türk�ye’n�n 
�nşası yolunda gece gündüz çalışmayı 
sürdüreceğ�z.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahada ve-
r�len mücadelen�n yanı sıra Türk�ye’n�n 
ekonom�k saldırıya da maruz kaldığını 
ancak alınan tedb�rlerle de ekonom�k sı-
kıntıları çözme yolunda kararlı adımlarla 
�lerled�kler�n� vurguladı.

Tur�zmde 2019 yılının rekorla kapatıl-
dığını, tur�st sayısının 52 m�lyona yak-
laştığını, tur�zm gel�rler�n�n �se 35 m�lyar 
dolar bandına çıktığını açıklayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bu yılın ocak ayın-
da da yen� b�r rekora �mza attık. Ülkem�ze 
ocak ayında gelen yabancı tur�st sayısı, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16’dan 
fazla artarak 1,8 m�lyon k�ş�ye ulaştı. 
İnşallah bu yıl, toplam 58 m�lyon tur�st, 
41 m�lyar dolar tur�zm gel�r� bekl�yoruz” 
�fades�n� kullandı.

“ULUSLARARASI KURULUŞLAR 
ÜLKEMİZİN BÜYÜME ORANIYLA İL-
GİLİ TAHMİNLERİNİ YÜKSELTMEYE         

BAŞLADI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, �hracatın da 
2019’da yüzde 2,2 artarak 180,7 m�lyar 
dolara yükseld�ğ�n�, h�zmet �hracatının 
da 54 m�lyar doları bulduğunu b�ld�rd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türk�ye’n�n 
batacağı, b�teceğ�, yerle yeksan olacağı, 
küçüleceğ� söylenen 2019’u neredeyse 
yüzde 1’l�k büyümeyle kapatarak şom 

ağızlılara hak ett�ğ� ders� verd�k. Özell�kle 
sanay� sektörümüzün son çeyrekte yüz-
de 5,9 oranında büyümes� kayda değer-
d�r. 2020 yılı gel�şmeler�ne baktığımızda 
�se ocak ayı �malat satın alma yönet�c�-
ler� endeks�n�n 51,3’e yükselerek son 22 
ayda �lk kez eş�k değer�n üzer�ne çıktığını 
görüyoruz. Ocak ayında konut satışları 
yüzde 56, otomob�l satışları �se yüzde 
100’ün üzer�nde arttı. Ocakta kurulan ş�r-
ket sayısı, b�r öncek� aya göre yüzde 33,5 
ve b�r öncek� yıla göre yüzde 26,6 arttı” 
b�lg�ler�n� paylaştı.

Bu yıl �ç�n hedefl enen yüzde 5 büyü-
me hedef�n�n aşılacağına �nandığını d�le 
get�ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer 
yüzde 6 müjdes�n� ver�rsek şaşırmayın. 
N�tek�m uluslararası kuruluşlar da ülke-
m�z�n büyüme oranıyla �lg�l� tahm�nler�n� 
rev�ze etmeye, yükseltmeye başladı. Ya-
vaş yavaş b�z�m hedef�m�ze doğru yakla-
şıyorlar” d�ye konuştu.



ÖZEL ÖZGÜR ÇOCUK ANAOKULU
TEL: 0212 437 17 88 - 437 17 71

GSM: 0535 258 90 23
Adres: Yıldırım Mah. Akgün Sokak No: 31/A  

Bayrampaşa / İstanbul

Email: İnfo@ozelozgurcocuk.com        Web: www.ozelozgurcocuk.com
Facebook: Özgürcocukanaokulu          İnstagram: ozgurcocukanaokulu



yerelgercek.com/e-dergitwitter.com/Yerel_Gercek 111111

28 ŞUBAT KARA BİR LEKEDİR28 ŞUBAT KARA BİR LEKEDİR28 ŞUBAT KARA BİR LEKEDİR
Bayrampaşa Beled�yes�, postmodern darben�n 23. yılında ‘Tür-

k�ye’n�n Kara Lekes� 28 Şubat’ �s�ml� sem�ner düzenled�. 

ayrampaşa Beled�yes�, 28 
Şubat postmodern darbes�n�n 
23. yıl dönümünde, ‘Türk�-
ye’n�n Kara Lekes� 28 Şubat’ 

�s�ml� sem�ner düzenled�. 

Bayrampaşa Beled�yes� Kültür Salo-
nu’nda gerçekleşt�r�len sem�nerde konu-
şan Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner, AK Part� Bayrampaşa İlçe Baş-
kanı Ers�n Saçlı, Yıldız Tekn�k Ün�vers�-
tes� (YTÜ) Genel Sekreter Vek�l� Prof. Dr. 
Bayram Al� Ersoy ve İstanbul Ün�vers�-
tes� Öğret�m Görevl�s� N�da Kırömeroğ-
lu 28 Şubat sürec�n�n b�l�nmeyenler�n� 
anlattı.

Katılımın oldukça yoğun olduğu sem�-
nerde, konuşmalar önces� şeh�tler�m�z�n 
ruhu �ç�n Kuran-ı Ker�m okundu. 

BBBBBB 28 Şubat postmodern darbes�n�n Türk�-
ye’n�n kara b�r lekes� olduğunu bel�rten 
Başkan At�la Aydıner, “28 Şubat dönem� 
zal�m�n mazluma zulüm ett�ğ� dönemd�r. 
28 Şubat Kararları �le Türk�ye der�n b�r 
karanlığa sürüklend�. Alınan kararların 
s�yasal, toplumsal ve ekonom�k tahr�batı 
oldukça ağır oldu. 

Az�z m�llet�m�ze büyük bedeller öde-
t�ld�. İnancı gereğ� başını örten hanım 
kardeşler�m�z, �nançları uğruna vatanı 
düşmandan kurtaran dedeler�n�n yurdun-
da görülmem�ş baskılara maruz bırakıldı. 
B�zler, bu zulümler� unutmamalı ve unut-
turmamalıyız. 28 Şubat’ın gerçekler�n� 
b�zler anlatmalıyız k�, başkaları çıkıp 
tar�h� çarpıtarak anlatmasın. Allah, ülke-
m�ze b�r daha buna benzer kara günler 
yaşatmasın.” ded�.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA
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ÖZERK BÖLGE ‘SANCAK’ÖZERK BÖLGE ‘SANCAK’ÖZERK BÖLGE ‘SANCAK’
Karadağ ve Sırb�stan, 1878 Berl�n Kongres� kararları sonucu 

devlet olarak kabul ed�lm�şlerd�. Aynı Berl�n Kongres� kararların-
da Sancak (Yen�pazar Sancağı) “özerk bölge” olarak kabul ed�l-
m�şt�. Ancak her �k� ülke, 1913 yılında Sancak’ı �şgal etm�şler ve 
bu uluslararası yasalara aykırı durum, 2. Dünya Savaşı, AVNOJ 
ve ZAVNOS toplantıları har�ç Sancak’ın özerkl�ğ� h�ç gündeme 
get�r�lmed�.

ünümüzde Sırb�stan �dares� 
altındak� Kuzey Sancak, özel 
statüye kuvuşmuş olsa da 
Karadağ �dares�ndek� Güney 

Sancak �ç�n h�çb�r hak tanınmamıştır! 
Tam ters� “Sancak” kel�mes� dah� ağıza 
alınmadığı g�b� Boşnaklar üzer�nde kend� 
ata yurtlarında büyük ve s�ns� pol�t�kalar 
uygulanmaktadır.

Maalesef Türk�ye’ye gelm�ş olan bazı 
Güney Sancaklılar, bu s�ns� pol�t�kalara 
h�zmet etmekte ve Sancak �le Boşnak-
lar’ın uzun vadedek� yok ed�lme proje-
ler�ne; b�lerek veya b�lmeyerek h�zmet 
etmekted�rler. Bu duruma Türk�ye’dek� 
Bosna Sancak dernek, vakıf ve �lg�l� 
kuruluşlar yeter�nce ses çıkarmamakta, 
Türk�ye’dek� Güney Sancaklı Boşnaklar 
üzer�nde s�ns� oyunları oynatanlara da 
hak ett�kler� derecede tepk� verememek-
ted�rler.

B�r�nc� ve �k�nc� Dünya Savaşları’ndak� 
Boşnak soykırımları, daha sonra Bosna 
Hersek’e yapılan �şgal amaçlı saldırıdak� 
Boşnak soykırımı, avrupada soykırıma 
uğramış �k�nc� m�llet olan b�z Boşnak-
lar’ın, barış dönemler�nde devam ett�r�len 
ve de soykırımın b�r devamı olan Boş-
naklar’ı kend�ler�ne devş�rme projeler�ne 
sess�z kalmamız, yen� soykırım yapmayı 
planlayanları cesaretlend�rmez m�?

GGGGGGGGG Türk�ye’dek� Sancaklı Boşnaklar olarak 
Bosna Hersek’te soydaşlarımıza, Sancak 
Bölges�’nde �se 1912’den ber� aralıklar-
la babalarımıza, dedeler�m�ze ve büyük 
dedeler�m�ze katl�am ve soykırım uygula-
mış olanlara, Türk�ye’den beş m�lyonun 
üzer�ndek� b�zler�n söyleyecek b�r sözü 
yok mu ? Bu sözü söylemek �ç�n �lla k� 
Bosna Hersek’te veya Sancak’ta soydaş-
larımıza katl�am ve soykırımların başla-
ması mı gerek�yor? Oralarda yaralıların 
ve canlarını kurtarmak �ç�n Türk�ye’ye 
kaçanların akın akın gelmes� m� lazım?

İnşaAllah o günler� b�r daha yaşamayız 
ama başta Karadağ ve Bosna Hersek 
olmak üzere ortalık çok karışık! Kara-
dağ’da Sırplar �le Karadağlılar b�rb�r-
ler�ne g�rd�. Bosna Hersek’te Bosnalı 
Sırplar, Bosna Hersek 
d�ye b�r devlet yok d�yor 
ve bağımsızlıklarını �lan 
edecekler�n� söylüyorlar! 
Önümüzdek� günler�n 
neler getreceğ�n� b�lm�yo-
ruz. Kafkasya, Gürc�stan, 
Kırım, Sur�ye’de olanlara 
bakıldığında Batı Bal-
kanlarda her an herşey 
olab�l�r. Merak ed�yorum; 
ya o tecavüzler, toplama 
kampları, katl�amlar ve 
soykırımın yapıldığı o 
günler tekrarlanırsa ?
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Türk�ye’dek� Boşnak mahalleler�nde 

bazı tabelalar yer�nde kalab�l�r m� ? Bazı 
�nsanlar sokaklara çıkıp, yüzler�ne tü-
kürülmeden yürüyeb�l�rler m� ?A�leler�, 
çocukları, komşuları, akrabaları, arka-
daşları ne duruma düşürler ?

Gördüğüm kadarı �le b�r�ler�n�n ayak-
ları hala yere değmek b�lm�yor. Lafım o 
b�r�ler �ç�nde ne yaptığını b�len b�r�ler�ne 
değ�l. Lafım o b�r�ler �ç�nde ne yaptığını 
b�lmeyenlere. Yukarıda sözünü ett�ğ�m, 
adeta komplo teor�s� g�b� olan olaylar 
gerçekleş�r m�? Herkese şu atasözünü 
hatırlatmak �ster�m; “Su uyur, düşman 
uyumaz”.

Osmanlı dönem� ardından, Yugoslav-
ya Krallığı’na (1918-1941) terked�len, 
1945’ten sonra kurulan Sosyal�st Yugos-
lavya’sındak� Sırb�stan ve Karadağ fede-
ral cumhur�yetler� arasında 1913 �şgal�ne 
göre paylaşılan Sancak bölges� günü-
müzde kuzey ve güney Sancak olmak 
üzere �k�ye ayrıldı.

Kuzey Sancak bugünkü Sırb�stan’ın gü-
neybatısındak� araz�y� teşk�l eder ve ta-
mamen Sırb�stan’ın �dares�nded�r. Bunun 
dışındak� kısım �se Sancak bölges�n�n 
güney� olup yen� kurulan (2006) Karadağ 

Cumhur�yet� sınırları 
�ç�nde bulunmaktadır.

Sancak Bölges� b�r bü-
tün hal�nde düşünüldü-
ğünde yüzölçümü 8.687 
km2’d�r ve günümüzde 
toplam nüfusu 450.000 
c�varındadır. Boşnak ve 
kısman Arnavut nüfus 
365.000 kadar olup 
toplam nüfusun % 80’�n� 
oluşturyor.

Bölgen�n kuzey kısmı 

Nov� Pazar (Yen�pazar), Tut�n, Sjen�ca 
(Sen�çe), Pr�jepolje, Nova Varoş, Pr�boj 
g�b� şeh�rlerden oluşmaktadır. Güney 
kısmı �se Pljevlja (Taşlıca), B�jelo Polje 
(Akova), Berane, Rojaye ve Plav �e Gu-
s�nje şeh�rler�nden �barett�r.

1913 yılından 1970”l� yıllara kadar k�m-
se Karadağ’dan, Sırb�stan’dan Türk�-
ye’ye şu veya bu nedenle gelmed�. Ge-
lenler�n heps� Karadağ sınırları �ç�ndek� 
Güney Sancak ve Sırb�stan sınırları �ç�n-
dek� Kuzey Sancak’tan geld�ler. Dolayısı 
�le Türk�ye’ye tek b�r Karadağlı ve tek b�r 
Sırp gelm�ş değ�ld�r. Türk�ye’de b�r�ler�-
n�n ded�ğ� g�b� “Karadağlı Göçmenler” 
de yoktur, tıpkı “Sırb�stanlı Göçmenler” 
olmadığı g�b�. Dünya l�teratürüne, yazı-
lanlara ve belgelere bakın; “Karadağlı 
Göçmenler” ve “Sırb�stanlı Göçmenler”, 
Avrupa Devletler�’nde, Kanada’da, Ame-
r�ka B�rleş�k Devletler�’nde, Arjant�n’de 
ve Avustralya’da varlar.

Türk�ye’de Bosna Hersek, Sancak, Ko-
sova ve Makedonya’dan gelm�ş Boşnak 
Arnavut, Goralı, Torbeş ve Pomak muha-
c�rler var.B�r de Türk�ye’de Karadağlı h�ç 
yoktur ! B�r�ler� (Kolaş�n, Akova, Plyvlya, 
Taşlıca, Plav, Gus�nye ve Rojaye’den ge-
lenler �ç�n) “b�z Karadağlıyız” d�yor. Eğer 
doğru söylüyorlarsa bu durumda Sırb�s-
tan tatafından yan� Kuzey Sancak’tan 
(Yen�pazar, Syen�tsa, Tut�n, Nova Varoş, 
Pr�yepolye, Pr�boy’dan) gelenler kend�le-
r�ne “b�z Sırb�stanlıyız” mı d�yecekler ?

Neden Kuzey Sancak’tan gelenler “b�z 
Sırb�stanlıyız” dem�yorlar da “b�z San-
caklıyız” ve “b�z Sancaklı Boşnaklarız” 
ve “b�z Boşnağız” d�yorlar. Güney San-
cak’tan gelen o b�r�ler� neden “b�z Kara-
dağlıyız” d�yorlar? Lütfen bunu onlara 
sorar mısınız ?

Nusret SANCAKLI (Araştırmacı -Yazar)
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Türkler Gel�yor: Adalet�n Kılıcı f�lm� Bayrampaşa’da düzenlenen 
özel göster�mle sanatseverler�n beğen�s�ne sunuldu.

alkan coğrafyasındak� zul-
me son vermek �ç�n zorlu 
b�r mücadele veren Osmanlı 
akıncılarının h�kâyes�n� konu 

ed�nen Türkler Gel�yor: Adalet�n Kılıcı 
�s�ml� f�lm özel göster�mle Bayrampaşa-
lı sanatseverler�n beğen�s�ne sunuldu. 
Forum İstanbul AVM’dek� özel göster�-
me Bayrampaşa Beled�ye Başkanı At�la 
Aydıner’�n yan sıra Bayrampaşa Kayma-
kamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe 
M�ll� Eğ�t�m Müdürü Dr. Abdülaz�z Yen�-
yol, beled�ye başkan yardımcıları, mecl�s 
üyeler� ve f�lm�n oyuncuları �le çok sayı-
da davetl� katıldı.

Türkler Gel�yor: Adalet�n Kılıcı f�lm�n�n 
Osmanlı’nın Balkanlar’a huzur ve adalet 
götürmek �ç�n verd�ğ� mücadeley� anla-
tan öneml� b�r yapım olduğunu bel�rten 
Başkan Aydıner, “Şanlı tar�h�m�z�n Bal-
kanlar’a uzanan yolculuğunu en güzel 

BBBBBB b�ç�mde beyaz perdeye aktaran yapımcı 
Mehmet Bozdağ’a ve f�lm�n oyuncularına 
teşekkür ed�yorum. F�lm� herkes�n �zle-
mes� gerekt�ğ�n� düşünüyorum. 

Bayrampaşa’nın nüfusunun yaklaşık 
yüzde 40’ını Balkanlar’dan gelen vatan-
daşlarımız oluşturuyor. O nedenle �ç�nde 
Balkanlar olan konular ve Balkanlar’ı 
konu ed�nen f�lmler b�z�m �ç�n ayrı b�r 
önem arz ed�yor.” ded�.

FİLM HAKKINDA

Yönetmen koltuğuna Kam�l Aydın’ın 
oturduğu f�lm, İstanbul’u feth ett�kten 
sonra yönünü Roma’ya çev�ren Fat�h 
Sultan Mehmet’�n akıncılarının, anarş� ve 
zulümle dolu Balkan coğrafyasında Sırp 
Kralı Lazar’a karşı verd�kler� zorlu müca-
deley� ve c�han devlet�n�n kökler�n�n bu 
coğrafyada yeşermes�n� konu ed�n�yor.

BAYRAMPAŞABAYRAMPAŞABAYRAMPAŞA




