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T

ürkiye en zor şartlar altında bile güvenliği etkili bir şekilde
karşılarken özgürlük-güvenlik dengesinden taviz
vermemiştir. Özgürlük-güvenlik dengesinin özgürlükleri
yok edecek, demokrasiyi boğacak şekilde bir güvenlikçiliğe
dönüşmesine hiçbir zaman müsaade etmemiştir. Ama
Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması da olmazsa
olmaz bir şarttır. Bu konuda taviz söz konusu olamaz.
Belçika Ziyareti-AB Daimi Temsilciliğinde Basın Toplantısı
Tarih: 01/06/2016, Saat: 15:37

2

T

ürkiye’nin verdiği bu mücadele aynı zamanda bölgenin
güvenliği, bölgenin demokrasisi ve Avrupa demokrasisinin
de korunması için verilen bir mücadeledir.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı
Pedro Agramunt’u Kabulü-Tarih: 07/06/2016, Saat:14:01

B

izim bugüne kadar yaptığımız reformlar ve bundan sonra
sürdürmeye kararlı olduğumuz reformlar, bu büyük terör
saldırısının altındayken bile özgürlük ve güvenlik dengesini
koruma konusundaki hassasiyetimiz kayda değerdir. Bu
çerçevede bizler Avrupa Birliği’ndeki dostlarımız başta olmak
üzere tüm dostlarımızı, tüm müttefiklerimizi Türkiye’nin
terörle mücadelesinde yanımızda görmek istiyoruz, bu konuda
kendilerinden güçlü destek bekliyoruz.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı
Pedro Agramunt’u Kabulü-Tarih: 07/06/2016, Saat:14:01
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B

irtakım radikal teröristler İslam’ı ve Müslümanlığı istismar
ediyorlar. İşin esası budur. ‘Ama Müslümanlık ve İslam radikal
teröre dönüşüyor’ demek işin esasını kaçırmak anlamına gelir.
Yani birtakım teröristlerin bir dini ve o dinin kutsal sembollerini
istismar etmesi üzerinden o dinin isminin terörle yan yana
gelmemesi gerekir. İslamofobi ile yeterince mücadele etmezseniz
bunun bir sonraki ajandasında, alt yazısında antisemitizm vardır,
onun alt yazısında yabancı düşmanlığı vardır, onun alt yazısında
da Avrupa Birliği düşmanlığı vardır.
Slovakya Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14

B

u radikal terör argümanı kullanan örgütlerle bunların
yaydığı nefret ve hedeflediği değerlerle, Avrupa’daki aşırı
sağ unsurların ve ırkçı unsurların hedeflediği değerler aynıdır.
Dolayısıyla, bunların aslında genetiği aynı, bunlar tek yumurta
ikizi. Eğer bunlarla yeterli ve güçlü bir şekilde ana akım siyasi
değerler üzerinden mücadele edilmezse, seçim adına ya da
birtakım gerekçelerle bunlara prim verilirse, bir müddet sonra
bunlar ana mecraları ele geçirirler.
Slovakya Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14
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ürkiye burada yüksek bir kapasiteyle terörle mücadele
etmezse, bu terör olgusuyla doğrudan Avrupa yüzleşmek
zorunda kalacaktır. Dolayısıyla burada Türkiye’ye teşekkür
edilmesi gerekir.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

T

ürkiye’nin terör kapasitesinde bir zaaf olursa, bu bize zarar
verdiği kadar Avrupa Birliği’ne de zarar verir.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43
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N

asıl ki bölgemizde DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele
konusunda sorumluluk hissediyorsak, bölgenin, kıtanın
ve dünyanın geleceği bakımından da aşırı sağla, yabancı
düşmanlığıyla, antisemitizmle, İslamofobi ile ve bunların
merkezine yerleştirilen Türkiye karşıtlığıyla da mücadele etmeyi
bu bağlamda sürdüreceğiz.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin
Basın Toplantısı-Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

B

üyük meydan okumalarla karşı karşıyayız. Göçmen krizi,
arkasından DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle mücadele,
yine DEAŞ ve benzeri terör örgütleriyle aynı insanlık düşmanı
tutumu paylaşan Avrupa’daki aşırı sağ akımlarla mücadele…
Bunların hepsinin tek bir dosya olarak ele alınması lazım. Bütün
bunlara baktığımızda Türkiye kilit bir ülkedir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın
Toplantısı-Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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G

öçmen meselesindeki krizde Avrupa Birliği’yle Türkiye’nin
yakın işbirliğinin tek bir ortak akılla ve ortak eylem planıyla
hareket etmesinin küresel bir sorunu nasıl çözebildiğini gördük.
Bu sebeple de, daha büyük mesele haline gelen ve Avrupa
değerlerini ve insanlığın temel değerlerini tehdit eden bu terör
olgusuna karşı da ortak eylem planı gerçekleştirmeliyiz. Sadece
dayanışma yetmez, sadece ortak söylemler kullanmak yetmez,
ortak bir eylem planı da gerçekleştirmeliyiz.
Belçika Ziyareti-Basın Açıklaması-Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35
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T

ürkiye 65 ülkenin mücadele etmekte zorlandığı DEAŞ’a karşı
kendi mücadelesini kendisi veriyor. Dolayısıyla Türkiye’nin
ulusal güvenliği için verdiği bu mücadele aynı zamanda
Akdeniz’in, Avrupa’nın güvenliği ve küresel güvenlik için de
verilmiş bir mücadele olarak ortaya çıkıyor ve herkes tarafından
takdir görüyor.
Belçika Ziyareti-Basın Açıklaması-Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35

D

ünyanın geleceği hakkında daha adil ve daha insani bir
dünya için hep beraber sorumluluk üstleneceksek, birincisi,
terörle mücadele konusunda hiçbir çifte standart olmaksızın
ortak bir duruş ve ortak eylem gerçekleştirmeliyiz.
Belçika Ziyareti-Basın Açıklaması-Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35

D

EAŞ, PKK gibi terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin,
birini diğerinden öncelemeksizin hepsine karşı topyekûn
bir ortak eylem planı ortaya koyulması gerektiğini, bunun
Türkiye’nin güvenliği kadar Avrupa’nın da güvenliğini
ve dünyanın güvenliğini ilgilendiren bir konu olduğunu
muhataplarımızla açık bir biçimde paylaşıyorum.
Belçika Ziyareti-Basın Açıklaması-Tarih: 29/06/2016, Saat:15:35

D

ayanışma konusunda artık ortak eylem planları üretmeye
geçmeliyiz. Eylem planları üreterek bu teröristlerle ortak
bir şekilde mücadele edeceğimiz zeminleri inşa etmeliyiz.
Belçika Ziyareti- Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
ile Görüşme Sonrası Basın Açıklaması-Tarih:29/06/2016
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T

ürkiye’nin terörle mücadelesi ülkemizin güvenliğini sağladığı
gibi bölgenin güvenliğini de sağlayan, aynı zamanda Avrupa
demokrasilerinin güvenliğine de katkı sağlayan bir mücadeledir.
TRT Haber- 33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının Açılışı Öncesi
Basın Açıklaması-Tarih: 30/06/2016, Saat:10:18

E

ğer herhangi bir yerin güvenliğini diğerinden ayırt
edersek, herhangi bir yerin güvenliğini diğerinden farklı
değerlendirirsek, o zaman demokratik değerleri koruma
konusunda zaafa düşeriz.
TRT Haber- 33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının Açılışı Öncesi
Basın Açıklaması-Tarih: 30/06/2016, Saat:10:18

T

erör terördür, terörün çeşitli şubeleri vardır, bunun bir tanesi
DEAŞ’tır, bir tanesi PKK’dır, bir tanesi DHKP-C’dir veya
dünyanın başka bir yerindeki başka bir terör örgütüdür.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının Açılışı
Tarih: 30/06/2016, Saat:11:36

9

T

erör örgütleri arasında bir ayrım yoktur, DEAŞ neyse PKK
odur, PKK neyse DHKP-C odur. Dolayısıyla, biz Avrupa’nın
herhangi bir başkentinde PKK çadırına izin verildiği zaman
bunu DEAŞ’ın çadırına izin verilmesinden farksız görüyoruz.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının Açılışı
Tarih: 30/06/2016, Saat:11:36

T

erörün ‘ama’sı olmaz, ‘mesela’sı olmaz, terör örgütü
yaklaşımında herhangi bir şekilde tenzilat yapılmaz,
dolayısıyla bunlara karşı ilkesel bir yaklaşım geliştirilmesi
gerekir.
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’u Kabulü-Tarih: 14/07/2016

T

erörün sosyal köklerini ve bunun ayrıca siyasi köklerini ve
ideolojik köklerini yok etmeliyiz. Siyasi olarak Suriye’deki
istikrarsızlık devam ettiği müddetçe terör daha da güçlenecek,
daha da küreselleşecek. Dolayısıyla, Suriye meselesine bir siyasi
çözüm bulunmaksızın terörle fiziki olarak mücadele etmek,
terörün sadece sonuçlarıyla mücadele etmektir ve bu etkili bir
mücadele olmayacaktır.
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore’u Kabulü-Tarih: 14/07/2016

T

erörün sonuçlarıyla mücadele etmek kadar, terörün
kökenleriyle de mücadele etmek, bu büyük uluslararası
sorunu çözme konusunda daha çok performans göstermek
gerekiyor.
İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Pedro’yu Kabulü-Tarih:
14/07/2016, Saat:18:14

T

erörle mücadele konusundaki ideolojik boyutun en az fiziki
mücadele kadar ciddiye alınması gerekir.
İspanya Büyükelçisi Rafael Mendivil Pedro’yu Kabulü-Tarih:
14/07/2016, Saat:18:14
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U

luslararası toplumun hangi saikle, hangi örgütçe yapılırsa
yapılsın teröristten kahraman çıkmayacağını, sadece ve
sadece insanlık düşmanı çıkacağını iyi anlaması gerekiyor.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Heyetini Kabulü
Tarih:15/07/2016, Saat:16:43

T

erörle hep beraber mücadele etmeliyiz. Terörün milleti, dini
ve kimliği olmadığı konusunun her zaman altını çizmeliyiz.
Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi Heyetini Kabulü
Tarih:15/07/2016, Saat:16:43

T

ürkiye DEAŞ’la mücadele ederken terörizmle mücadele
etmiş oluyor. PKK ve PYD’yle mücadele ederken de
terörizmle mücadele etmiş oluyor. Dolayısıyla bunlardan birini
takdir etmek, diğerini eleştirmek terörizm konusunda çifte
standart üretmektir. Çok net bir şekilde görüyoruz: PYD’nin
bölge barışına, Türkiye’nin güvenliğine, Avrupa’nın güvenliğine
hiçbir şekilde faydalı olmayacak gizli bir ajandası vardır ve bu
gizli ajanda kirli terör ilişkileriyle doludur.
Anadolu Ajansı Özel Röportaj-Tarih:24/08/2016

11

D

EAŞ Terör Örgütü’yle PKK Terör Örgütü arasında fark
yoktur. DEAŞ Terör Örgütü’ne karşı mücadele eden
ülkelerin PKK Terör Örgütü’nün sergilerini açmaları, ona çadır
açtırmaları gibi hususlar terörle mücadele konusunda çifte
standart ortaya çıkarır.
Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih:25/08/2016, Saat:13:14

D

EAŞ Terör Örgütü insanlığın gördüğü en karanlık
örgütlerden biridir ve demokrasi ve insan hakları gibi temel
değerler ile insan hayatını tehdit etmektedir. Dolayısıyla, bu
örgütün bertaraf edilmesi Türkiye’nin öncelikleri arasındadır.
Almanya’nın Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih:25/08/2016, Saat:13:14
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P

YD’nin DEAŞ’la mücadele ettiği yalanı çökmüştür. Çünkü
PYD’nin DEAŞ’la mücadelesi terörizme karşı bir mücadele
değil. Bir terör örgütü diğeriyle mücadele ederek orada alan
kazanmaya çalışıyor, fiili yönetim kurmaya çalışıyor. Şimdi
diyorlar ki, siz Kürtlerin kazanımlarına karşısınız ya da Kürt
bölgelerine müdahale ediyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti
Suriye’deki Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların hiçbirinin
kazanımlarına karşı değildir.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 29/08/2016, Saat:16:00

T

ürkiye’nin DEAŞ’la, PKK’yla ya da FETÖ’yle mücadelesinde
ortaya çıkacak bir zaaf sadece Türkiye’nin güvenliğini tehdit
etmekle kalmaz, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin güvenliğini de
tehdit eder. Dolayısıyla, DEAŞ’la yürüttüğümüz mücadele kadar,
FETÖ’yle yürüttüğümüz mücadeleye de, PKK’yla yürüttüğümüz
mücadeleye de dostlarımızın verdiği desteğin önemli olduğunun
altını çiziyoruz.
Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders ile
Ortak Basın Toplantısı-Tarih: 29/08/2016, Saat:16:00
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P

KK Avrupa’da size karşı eylem yapmıyor diye terör örgütü
olmaktan çıkıyor, DEAŞ size karşı eylem yapıyor diye ‘herkes
DEAŞ’a karşı savaşsın’ mantığı çarpık bir anlayıştır. Türkiye
egemen bir devlettir, Türkiye ulusal güvenliği açısından DEAŞ’la,
PKK arasında bir fark görmemektedir, doğrusu da budur.
Bratislava’da Yapılan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Sonrası Basın Açıklaması-Tarih: 03/09/2016, Saat:14:44

T

ürkiye’nin sınırı doğal olarak Avrupa sınırıdır ve NATO
sınırıdır. Dolayısıyla, Türkiye’nin burada aldığı güvenlik
tedbirleri, Avrupa’nın güvenliği için de, NATO’nun güvenliği
için de doğrudan sonuçlar doğurmaktadır.
Bratislava’da Yapılan AB Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı
Sonrası Basın Açıklaması-Tarih: 03/09/2016, Saat:14:44
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E

ski Afganistan’ı hatırlayın, bir terör örgütüne karşı
başka bir terör örgütünün kullanılması Afganistan’ı ne
hale getirdi. Maalesef aynı hata hemen Akdeniz’in dibinde,
Türkiye’nin dibinde, Avrupa’nın bu kadar yakınında bir ülkede
gerçekleştiriliyor. Bir terör örgütüne karşı başka bir terör örgütü
kullanılıyor. O terör örgütünün genetik olarak kendisiyle
aynı olan diğer terör örgütüyle hakikaten ilkesel bir mücadele
vereceğini düşünmek, modern dünya için çok sakıncalıdır.
Portekiz Ziyareti Basın Toplantısı-Tarih: 07/09/2016, Saat:13:43
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T

ürkiye’nin terörle mücadelesi büyük bir kararlılıkla
sürecektir. Bu insanlığın barbarlığa karşı mücadelesidir.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih: 26/09/2016, Saat:19:22

Ö

zellikle Avrupa’da yükselen aşırı sağ akımlara, yabancı
düşmanlığına karşı, bizim bölgemizdeki terör örgütlerine
karşı, İslamofobik ve antisemitist akımlara karşı beraber
yapacağımız çok iş var. Teröre karşı mücadelede de yapacağımız
çok iş bulunuyor.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih: 26/09/2016, Saat:19:22
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T

erör örgütlerini fiziken yenmek aslında ikinci bir meseledir.
Eninde sonunda fiziken yenilmesi kaçınılmazdır. Ama
burada esas mesele terör örgütlerinin ideolojik olarak
beslendikleri kaynakların kurutulmasıdır. Avrupa’da yükselen
aşırı sağ, ırkçılık, İslamofobi gibi konular terör örgütleri için
ideolojik beslenme kaynakları oluşturmaktadır.
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel García-Margallo ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih:07/10/2016, Saat:15:24

B

izim bu mücadelemiz Avrupa’yla paylaştığımız ortak
değerlerin de korunması mücadelesidir. İnsan hakları için,
hukuk devleti için, demokrasi için verilen bir mücadeledir.
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel García-Margallo ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih:07/10/2016, Saat:15:24
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T

erör meselesi bir siyasi tercih meselesi değildir. Teröre destek
verip vermemek bir ideolojik tercih meselesi değildir. Bu,
insanlıkla barbarlık arasındaki çizgiyi oluşturur.
İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel García-Margallo ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih:07/10/2016, Saat:15:24

T

ürkiye’nin güvenliğini sağlamak üzere egemen bir devlet
olarak attığı her adım, doğal bir parçası olduğumuz
Avrupa’nın da güvenliğini sağlıyor ve nitekim üyesi olduğumuz
NATO’nun da güvenliğini sağlıyor.
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih: 07/10/2016, Saat:10:08
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D

EAŞ’ı Musul’dan çıkarmak kadar önemli olan, DEAŞ’ın
Musul’dan nasıl çıkarılacağıdır. DEAŞ sonrası Musul’un
organik kompozisyonunu korumaktır. Eğer Haşdi Şabi gibi
suni güçlerle, sentetik güçlerle oranın organik kompozisyonu
bozulursa, organik yapısı bozulursa, DEAŞ’ın hâkim olduğu
dönemden çok daha fazla, çok daha büyük bir krizle karşı
karşıya kalırız.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

T

ürkmenlerin, Arapların, Kürtlerin topraklarına birtakım
gruplar başkaları adına el koymaya kalkarsa, bu o etnik
gruplar ya da mezhep grupları arasında çok büyük sosyolojik
fay hatlarının ortaya çıkmasına yol açacak. DEAŞ meselesi
bitirilse bile, DEAŞ’ı mümkün kılan ideolojik atmosfer daha da
güçlenerek devam edecek.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08
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D

EAŞ’ın ortaya çıkmasını sağlayan da yine Irak’a yapılan,
sadece askeri müdahaleyle sınırlı düşünülen, ama askeri
müdahale sonrasını planlamayan, askeri müdahale sonrasına
dönük olarak kafa yormayan stratejik bakış yoksunluğudur.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat: 16:08

H

alep ve Musul artık bir Ortadoğu konusu olmaktan çıktı,
bir AB konusu, hatta bir Transatlantik konusu haline geldi.
Bütün bunlar küresel sistemi etkileyen şeyler. Dünyanın bütün
güçlerinin, Birinci Dünya Savaşı’nda, İkinci Dünya Savaşı’nda
meydanda olan bütün güçlerin Suriye’de askeri unsuru var,
Irak’ta askeri unsuru var. Buradan küresel sistemi çok daha
büyük acılara götürecek bir kaos tablosunun çıkmasına müsaade
etmemeliyiz.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08
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G

eçmişte DEAŞ’ın ortaya çıkmasını sağlayan koşulların, nasıl
ki DEAŞ Sünniliği temsil etmiyorsa, Şiiliği temsil etmeyen
birtakım Şii gruplar üzerinden ortaya çıkmasına müsaade
etmemeliyiz.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat: 16:08

M

üttefiklerimizin bazısının yaptığı bir yanlış şudur: Güvenliği
düşünürken güvenlik sosyolojisini çok düşünmüyorlar.
DEAŞ için toprak kaybetmek çok önemli bir şey değil. DEAŞ
sık sık toprak kaybedip tekrar toprak kazanmış bir örgüt. Çünkü
şunu biliyor: Kendisinin ayrıldığı yere mezhepçi gruplar girerse,
o grupların halka zulüm edeceğini ve bir müddet sonra yerel
halkın DEAŞ gibi unsurları dengeleyici olarak orada görmeyi
arzu edeceğini biliyor ve bu sebeple de çoğu kez o yerlerden
çekilerek bu şekilde kendisine dönük olarak bir boşluk ortaya
çıkmasını temin etmeye çalışıyor.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

Ö

zellikle Maliki döneminde Irak ordusunun demografisi ve
sosyolojisi değiştirildi. Örneğin mesele sadece Şii-Sünni
meselesi de değil. Irak ordusu ilk oluşturulduğunda, Saddam
sonrasında içinde yüzde 24 oranında Kürtler vardı, şu anda bu
sayı yüzde 3’e inmiş durumda. Yani siz herhangi bir polis gücünü
ya da herhangi bir askeri gücü tek etnik grup ya da tek bir
mezhep grubuna indirgerseniz orada güvenlik sağlayan refleks
ortaya çıkmaz, tam tersine mezhepçi bir refleks ortaya çıkar.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08
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H

angi gücün diğerini yeneceğinin, hangi gücün burada
vekâlet savaşı vereceğinin ötesinde, Irak’ta Irakçılık yapmak
lazım, Suriye’de Suriyecilik yapmak lazım. Bunların toprak
bütünlüğünü koruyacak şekilde bir tutum geliştirmek lazım.
Yoksa bu kısır döngüyü sonsuza kadar kimse durduramaz.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat: 16:08

B

üyük resme bakmak lazım. Irak ve Suriye’nin toprak
bütünlüğünü koruyacak ve oradaki etnik ve mezhebi
unsurlar arasındaki organik yapıyı koruyacak şekilde bir terörle
mücadele geliştirilmesi gerekiyor.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat: 16:08

H

alkı herhangi bir şekilde mezhepçi gruplar, terör örgütleri
ya da etnik milliyetçilik yapan gruplar arasında tercihe
zorlamamak gerekir.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 19/10/2016, Saat:16:08

F

ETÖ, Usame Bin Ladin’den daha tehlikelidir, yani Türkiye
için bir El Kaide, DEAŞ örgütüdür. Nitekim dikkat ederseniz
DEAŞ’ın yaptığı ve bugün kameralarla dünyanın pek çok yerine
sosyal medyayla yansıtılan vahşetten daha büyük bir vahşete
imza attı.
TGRT Haber Özel Röportaj-Tarih:26/10/2016, Saat:21:00

22

A

vrupa’da yükselen aşırı sağ gibi akımlar
ortak
demokratik
değerlerimizi
tehdit ediyor. Nitekim, bizim ülkemizin
güneyinde yükselen terör dalgası ve DEAŞ
gibi terörist örgütlerin, PKK gibi terörist
örgütlerin, PYD gibi örgütlerin yükselttiği
terör dalgası da ortak değerlerimizi tehdit
ediyor. Dolayısıyla Avrupa coğrafyası,
Avrupa güvenliği ve Avrupa’nın değerleri
bir parantez içerisine sıkışmış gözüküyor.
Burada göç meselesinde olduğu gibi,
bütün bu kıskacı yaracak olan, bütün
bu kısır döngüyü değiştirecek olan,
Türkiye’yle Avrupa Birliği arasındaki
yakınlaşma ve daha güçlü bağlarla bunun
gerçekleşmesidir.
Yunanistan Ziyareti-Basın Toplantısı
Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

F

ethullahçı Terör Örgütü’nün yanında
Naziler çırak kalırlar. Fethullahçı Terör
Örgütü’nün yanında Naziler sadece ilkokul
öğrencisi gibi kalırlar. Savaş uçaklarıyla,
tanklarla, savaş gemileriyle, helikopterlerle
kendi halkını katletmiş bir örgüt bu. Hiç
kimse bizim bununla mücadeleden geri
adım atacağımızı düşünmesin.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma
Kahvaltısı Sonrası Basın Toplantısı
Tarih:07/11/2016, Saat:11:58
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24

25

F

ethullahçı Terör Örgütü’yle yürütülen
mücadele Hükümetimizin bir siyasi
tercihi değildir sadece. Bu, ülke için,
devlet için varoluşsal bir tercihtir. Bundan
vazgeçilmesi kesinlikle söz konusu
olmayacaktır.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye
İlerleme Raporuna İlişkin Basın Toplantısı-Tarih:
09/11/2016, Saat:16:09

B

iz
bu
mücadeleyi
Türkiye’yi
otoriterleştirmek isteyen, sapık bir
dini anlayış temelinde Türkiye’nin laik,
demokratik hukuk düzenini ortadan
kaldırmak isteyen bir yapıya karşı
veriyoruz.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye
İlerleme Raporuna İlişkin Basın Toplantısı-Tarih:
09/11/2016, Saat:16:09

F

ethullahçı Terör Örgütü demokrasiye,
topluma ve devlet kurumlarına karşı
düşmanlık ifade eden bir örgüttür.
Dolayısıyla, bunun herhangi bir şekilde
yargıçlar, akademisyenler ya da gazeteciler
gibi meşru kimlikler adı altında bir sorguya
dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Bu
terör örgütü, Avrupa tarihinde Nazileri
bile geride bırakabilecek insanlık düşmanı,
millet düşmanı işlere imza atmış bir terör
örgütüdür.
Avrupa Komisyonunun Yayınladığı Türkiye
İlerleme Raporuna İlişkin Basın Toplantısı-Tarih:
09/11/2016, Saat:16:09

26
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A

vrupa’nın bazı yerlerinde bu PKK Terör Örgütü
mensuplarına dair bir sempati var. Esasında DEAŞ ya da
PKK fark etmiyor. Bazı teröristler DEAŞ mensubu iken PKK’lı
gibi hareket edebiliyor, PKK mensubuyken kendi kimliğini
gizlemek için DEAŞ’lı gibi hareket edebiliyor. Daha melez, daha
hibrit bir terörist tanımı ve terör yöntemleri ortaya çıkıyor. Bu
bakımdan terör örgütleri arasında ya da teröristler arasında
ayrım yapanlar için yeni tehlikelerin ortaya çıktığı bir dönemden
geçiyoruz. Bu konuda daha yoğun bir işbirliği yapmamız lazım.
Belçika Ziyareti Basın Toplantısı-Tarih: 30/11/2016, Saat:18:35

E

ski Afganistan’dan 10 kat daha tehlikeli bir Afganistan’ı
Suriye’de oluşturmak üzere dünya. Birincisi, çok garip bir
şekilde Birinci Dünya Savaşı’nda, İkinci Dünya Savaşı’nda
savaşan pek çok devlet Suriye’de askeri varlık gösteriyor, Irak’ta
askeri varlık gösteriyor ama Suriye halkının geleceği için değil.
Vekâlet savaşları yoluyla birbirlerinin mevzilerini geriletmek
için böyle bir eylemlilik içerisine giriyorlar.

Bloomberg HT Özel Röportaj-Tarih: 13/12/2016, Saat:14:11

D

EAŞ’la ilgili olarak esas mesele, bunun ideolojisiyle
mücadele etmektir, bunu bir cazibe merkezi olmaktan
çıkarmaktır. Batılı devletler bunu DEAŞ’a söylediği zaman
DEAŞ bunu kolaylıkla bir haçlı İslam meselesi gibi çarpık bir
kavramsallaştırmanın içerisine yerleştirebiliyor. Ama bunu
Türkiye gibi Müslüman bir ülke söylediği zaman bu DEAŞ’ın
ideolojisine vurulmuş en büyük darbe olur.
Bloomberg HT Özel Röportaj-Tarih: 13/12/2016, Saat:14:11

28

29

K

imlik siyaseti hiçbir demokrasiyi iflah etmez. Hele de kimlik
siyasetinin terörle muğlak bir ilişki kurduğu, terör örgütünü
bir şekilde mazur göstermeye dönük bir yaklaşımla ele alınması
demek, bir ülkenin demokrasisi için felakettir.
Avrupa Birliği Bakanlığının 2017 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurul
Görüşmelerinde Yaptığı Konuşma-Tarih: 13/12/2016

30

T

erörle mücadele sadece retorikle yapılmaz, eylem gerektirir,
bu eylemleri bekliyoruz. Bu da terörle mücadele ederken,
demokrasiyi, demokrasi-güvenlik dengesini, özgürlük-güvenlik
dengesini koruma konusunda tarihi bir tecrübeye sahip olan
ancak Türkiye’yle olabilir.
Almanya Ziyareti-Körber Vakfı Tarafından Düzenlenen Toplantının Ardından
Basın Mensuplarına Yaptığı Değerlendirme-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04

T

ürkiye’deki Müslümanlık anlayışı her zaman için Hazreti
Mevlana’da, Yunus Emre’de ifadesini bulduğu gibi barışçıldır.
Türkiye, El Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin ideolojilerine müsaade
etmeyen bir Müslümanlık anlayışına sahiptir.
Almanya Ziyareti-Körber Vakfı Tarafından Düzenlenen Toplantının Ardından
Basın Mensuplarına Yaptığı Değerlendirme-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04

31

65

ülke DEAŞ’la etkili mücadele edemezken, Türkiye’nin bu
girişimi sayesinde ilk defa NATO sınırları DEAŞ Terör
Örgütü’nden temizlendi, bu aynı zamanda Avrupa’nın doğal
sınırlarının da DEAŞ Terör Örgütü’nden temizlenmesi anlamına
geliyor.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43

A

vrupa’da aşırı sağ akımlar, göçmen ve mülteci düşmanı
akımlar giderek yükseliyor. Bütün bunlara karşı biz
Avrupa’nın geleceği hakkında ortak düşünmeliyiz, ortak
geleceğimizle ilgili beraber yeni politikalar geliştirmeliyiz. Gerek
mülteci sorunun yönetilmesi, gerek DEAŞ’la ve El Kaide gibi
diğer terör örgütleriyle mücadele, gerekse de Avrupa’nın aşırı
sağ ırkçı akımlardan korunan bir değerler Avrupası olarak güçlü
bir şekilde geleceğe ilerleyebilmesi için beraber çalışmamız
gerektiğine inanıyoruz.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile
Bir Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43
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D

EAŞ Türkiye’de terör eylemi yaptığı zaman
müttefiklerimizden ve dostlarımızdan çok
güçlü ittifak duyguları alıyoruz, ama PKK terör
eylemi gerçekleştirdiği zaman bu konuda yeterli
desteği göremiyoruz. Bu önümüzdeki somut bir
tablo, yani çifte standarda dönük bir tablo.
CNN Türk Özel Röportaj-Tarih: 04/01/2017, Saat:12:07

T

ürkiye 1295 kilometre Irak ve Suriye sınırı
olan bir ülke. Böyle bir sınırın örneğin
Almanya’da, örneğin İngiltere’de, Fransa’da
olduğunu düşünün, alınabilecek tedbirleri
tahayyül bile edemezsiniz.
CNN Türk Özel Röportaj-Tarih: 04/01/2017, Saat:12:07

K

üresel terör geçmişte olduğu gibi
bugün de, yani küresel terör olgusuyla
karşılaştığımızdan beri maalesef devletlerin
himayesi olmadan yaşayamıyor. Bir şekilde ya
bunlara göz yumuluyor ya da başka şekilde bu
önümüze geliyor.
CNN Türk Özel Röportaj-Tarih: 04/01/2017, Saat:12:07

34

T

ürkiye bugün 1295 kilometrelik Irak ve Suriye sınırında
terörle mücadele etmektedir. Kuşkusuz Türkiye’nin terörle
mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırlarını ve güvenliğini
korumak içindir. Ama aynı zamanda ve aynı şekilde şunu
unutmayalım ki, Türkiye’nin verdiği bu mücadele Avrupa
sınırlarının güvenliğini korumaktadır ve NATO sınırlarının
güvenliğini de korumaktadır.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih:11/01/2017

T

erör örgütleri arasında bir hiyerarşilendirmeyi ya da
bir kategorileştirmeyi kabul etmiyoruz. Batının DEAŞ
karşısında aldıkları tutum neyse, PKK ve Fethullahçı Terör
Örgütü karşısında aldıkları tutumun da aynı şekilde olması
gerektiğini değerlendiriyoruz.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 09/02/2017, Saat: 12:05

T

am üyelik müzakereleri yürüten Türkiye’yle Avrupa
Birliği’nin özel bir ilişkileri var. Bu özel ilişki çerçevesinde
AB, Türkiye’nin DEAŞ’la mücadelesine Suriye’de ortaya koyduğu
performansa destek vererek en azından bu tablonun bir parçası
olabilirdi, ancak bunu da gerçekleştiremiyorlar. Dolayısıyla koca
bir birlik, bu kadar dev bir birlik, ekonomik olarak dev, ama dış
politika açısından maalesef cüce bir performans ortaya koyuyor.
Paris Büyükelçilik Rezidansında Basın Toplantısı
Tarih: 10/02/2017

35

D

EAŞ’la mücadele içerisinde Avrupa Birliği nerededir, onu
bulmak çok güç. Yani onu bulmak için mercekle bakmak
lazım, nasıl bulacaksınız Avrupa Birliği’nin yerini DEAŞ’la
mücadelede? Ama gece gündüz retorik olarak DEAŞ’la mücadele
ettiklerini söylüyorlar.
Paris Büyükelçilik Rezidansında Basın Toplantısı
Tarih: 10/02/2017

T

ürkiye’nin teröre karşı
mücadelesi
bedeli
ödenmiş ve bedeli ödenen
ve bedeli ödenmeye devam
eden bir mücadeledir. Hiç
kimse terörle mücadele
konusunda Türkiye kadar
bedel ödemiyor.
Paris Büyükelçilik Rezidansında
Basın Toplantısı
Tarih: 10/02/2017
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B

ir Avrupa demokrasisi, bir Avrupa devleti olarak Türkiye,
bugün terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu bu
performansla kendi millî güvenliğini sağlarken, esasında
doğrudan Avrupa’nın güvenliğine de katkıda bulunuyor.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 26/04/2017, Saat: 10:02

Ö

zellikle son 10 yılda, son 15 yılda en çok duyduğumuz
kavram şu oldu: Teröre karşı ortak mücadele, teröre karşı
küresel mücadele... Terör örgütleri arasında ayrım yapmanın
ya da belli devletlerin kendilerini tehdit eden terör örgütleriyle
mücadele ederken müttefiklerinin terör örgütlerine sessiz
kalmalarının son derece yanlış sonuçlar doğuracağı görüldü.
Fakat şimdi bu yanlışın ötesine geçiliyor. Sessiz kalmanın
ötesinde bizzat onu silahlandırma, o terör örgütüne ağır silahlar
verme şeklinde müttefiklik kavramının içini boşaltan birtakım
yaklaşımlar ortaya çıkıyor.
NTV Özel Röportaj-Tarih: 11/05/2017, Saat: 16:14

T

ürkiye’nin terörle mücadelesi, Türkiye’nin güvenliğini
sağladığı gibi Avrupa’nın güvenliğini de sağlamaktadır.
Aynı zamanda Türkiye, terörle mücadele var diye özgürlüklerin
kalkmadığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yürürlükte
olduğu ender bir model ortaya koymaktadır.
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ile Ortak
Basın Toplantısı-Tarih:11/05/2017

AŞIRI AKIMLAR
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A

vrupa’da Türkiye’ye dönük aleyhte faaliyetlerin birçoğunun
arkasında İslamofobik ve Eurofobik yaklaşımlar vardır.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

İ

slamofobiyi üretenler aynı zamanda Erdoğanfobiyi üretiyorlar
ve bunun gerisinde de bir Eurofobi var. Bölge barışını ve
Avrupa demokrasisini korumak için dikkat etmemiz gereken
hususlardan bir tanesi de bu İslamofobi ile mücadele konusudur.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih:10/06/2016, Saat:13:18

S

ayın Cumhurbaşkanımıza dönük kara propaganda
diyebileceğimiz kampanyaların arkasından Türkiyefobi
diyeceğimiz Türkiye düşmanlığı, İslamofobi, antisemitizm,
zenofobi, yabancı düşmanlığı, bütün bunun arkasında tek
bir paket ortaya çıkmaktadır. Bu örtüyü kaldırdığınız zaman
arkasından Eurofobi çıkar, yani esasında burada Avrupa
değerlerine bir düşmanlık vardır.
Hollanda Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih:10/06/2016, Saat:13:18
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İ

slamofobi üretenlerle, antisemitizm üretenler, zenofobi
üretenler, yabancı düşmanlığı üretenler aynı kesimler, aşırı
sağdaki bazı unsurlar. Fakat bütün bu kapakları kaldırıp da daha
derine baktığınızda, kökünde şunu görürsünüz: Aslında Avrupa
düşmanlığı yapan Eurofobik kesimlerdir, Eurofobi üreten
kesimlerdir.
Slovakya Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14

B

akın Türkiye eleştirisiyle Türkiye karşıtlığını ayıralım.
Her ülke eleştirilebilir. Demokratik bir uluslararası düzen
içerisinde de eleştiriler normaldir. Ama Türkiye karşıtlığı artık
İslamofobinin örtüsü haline geldi. İslamofobi, antisemitizm ve
yabancı düşmanlığı gibi insanlık suçlarının örtüsü haline geldi.
Slovakya Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 14/06/2016, Saat:16:14
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T

ürkiye karşıtlığını ve onun içine İslamofobiyi ve antisemitizmi
saklayarak yürüyenler, aslında Avrupa karşıtlığı için bunu
temel bir siyaset haline getiriyorlar. Buna ana akım siyasilerden
bu hassasiyetleri gözetmeden verilen her destek ya da kendi iç
siyasi dengeleri bakımından buna göz yuman, buna yol veren
her yaklaşım, aslında kendi ülkelerindeki aşırı sağın daha
çok yükselmesine, Avrupa Birliği değerlerinin de daha çok
zayıflamasına yol açıyor.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43

T

ürkiye karşıtlığı perdesini kaldırdığın zaman, altından
İslamofobik bir yaklaşım çıkıyor, onun altında antisemitik
bir yaklaşım çıkıyor, onun altında da Avrupa düşmanı bir
yaklaşım çıkıyor. Yani bunu yapanlar Avrupa’yı çok sevenler
değil, tam tersine Avrupa Birliği’nin temel değerleri karşısında
da düşmanca tutum üretenlerdir.
İtalya’da Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile Ortak Basın
Toplantısı-Tarih: 21/06/2016, Saat:19:43
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T

ürkiye’yi eleştirmekle Türkiye karşıtlığı, yani ‘Türkiyefobi’
dediğim şey birbirinden farklı şeylerdir, bu ikisinin ayırt
edilerek konuşulması lazım. Eğer bu ikisi ayırt edilmezse,
ana akımlar Türkiye’yi eleştirme üzerinden Türkiye karşıtlığı
cephesine savrulurlarsa, bu Avrupa için de iyi sonuçlar
doğurmaz.
Kanal 24 Özel Röportaj-Tarih: 22/06/2016, Saat: 15:07

A

na akım siyasetçiler aşırı sağın Türkiye karşıtlığı,
İslamofobik, antisemitik yaklaşımları karşısında bir direnç
göstereceklerine, bu aşırı akımların bu söylemlerini bir şekilde
idare etmeye çalışıyorlar. Sonuçta ne oluyor? Burada ana
akımlar aşırı sağın bu söylemlerini tolere etmeye, idare etmeye
çalıştıklarında, buna güçlü bir karşılık vermedikleri için, her
seferinde aslında aşırı sağ akımlar daha çok yükseliyor. Çünkü
onlar ana akım siyasetçileri de kendi kapsamı alanı içine sokmuş
oluyorlar ve siyasetin ana gündemini, siyasi söylemin omurgasını
ele geçirmiş oluyorlar.
Kanal 24 Özel Röportaj-Tarih: 22/06/2016, Saat: 15:07

‘T

ürkiye karşıtlığı üzerinden Avrupa değerlerini korurum,
Avrupa Birliği’ni bir arada tutarım.’ demek aslında şu manaya
geliyor: İçinde yazılımı olmayan bir bilgisayar, software olmayan
bir hardware anlamına geliyor. Bu hiçbir işe yaramaz. Çünkü
orada temel değerleri, temel yazılımı sistemin içinden çekmiş
oluyorsunuz.
TRT Haber Özel Röportaj-Tarih: 22/06/2016, Saat:16:11
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T

ürkiye karşıtlığı ya da İslam karşıtlığı yaparken Avrupa’yı
çok sevdikleri için yapmıyorlar. Aslında Avrupa Birliği
değerlerine düşman oldukları için yapıyorlar. Eğer İslam ve
Türkiye Avrupa’nın şu anda gündeminde olmasa, bu sefer
Avrupa içerisindeki başka ırklara karşı, başka unsurlara karşı bu
nefret söylemi olacak.
TRT Haber Özel Röportaj-Tarih: 22/06/2016, Saat:16:11

N

asıl ki bölgemizde DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele
konusunda sorumluluk hissediyorsak, bölgenin, kıtanın
ve dünyanın geleceği bakımından da aşırı sağla, yabancı
düşmanlığıyla, antisemitizmle, İslamofobi ile ve bunların
merkezine yerleştirilen Türkiye karşıtlığıyla da mücadele etmeyi
bu bağlamda sürdüreceğiz.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın
Toplantısı- Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

A

şırı akımlar karşısında eğer
ana akımlar sağduyulu tepkiler
veremezlerse, sağduyulu yaklaşımlar
gösteremezlerse, bu, aşırı akımların
kapsama alanı içerisine ana akımların
girmesi anlamına gelir ve bu, Avrupa
projesinin sonu demektir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen
Gündeme İlişkin Basın Toplantısı
Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06
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E

rdoğan karşıtlığı yapanlar aslında çok iyi biliyorlar
ki Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne yaklaştığı en tarihsel
adımlar, en devrimci adımlar, en büyük reformlar Sayın
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, özellikle Başbakanlığı
döneminde atılmıştır ve şimdi de Cumhurbaşkanı olarak
kendisi bunları himaye etmektedir. Buna rağmen bu karşıtlığı
üretmeleri İslamofobik tezlerin etkisine direnememelerindendir.
Onun arkasında, onunla kol kola yürüyen antisemitik dalganın
yükselişini görememeleridir. Onun arkasındaki yabancı düşmanı
siyasi akımları idare etmeye çalışmalarıdır. Onun arkasında da
Avrupa düşmanı Eurofobik kesimleri maalesef bunlara cevap
verecek şekilde karşılarına almaktan çekinmeleridir.
Avrupa Birliği Bakanlığında Düzenlenen Gündeme İlişkin Basın
Toplantısı- Tarih: 24/06/2016, Saat: 15:06

T

ürkiye karşıtlığı aslında Avrupa karşıtlığıdır. İslamofobi,
antisemitizm, yabancı düşmanlığı ve Avrupa Birliği karşıtlığı
aslında aynı çarpık zihniyetin farklı tezahürleridir.
Belçika Ziyareti-33. Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının AçılışıTarih: 30/06/2016, Saat:11:36
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B

ütün bir Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca Avrupa Birliği
konusundaki en yüksek ivme, tam üyelik müzakerelerinin
başlaması ve pek çok konu Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde gerçekleşmiştir.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13

B

akın siyasi bir matruşka var. Ben Avrupa vizyonu
çerçevesinde Avrupa’nın geleceği açısından sizi uyarıyorum.
Bu siyasi matruşkanın en üstüne Erdoğanfobiyi koymuşsunuz:
Erdoğan düşmanlığı, Erdoğan karşıtlığı. Herkes buna
odaklanmış, sanki Erdoğan karşıtlığı üzerine bir cümle
kurmadan konuşamıyorsunuz. Ama diyorum devam edelim, ilk
matruşkayı kaldıralım, altından Türkiyefobi çıkıyor, yani Türkiye
düşmanlığı çıkıyor. Türkiye’ye karşıtlık üretmeniz aslında sizin
içinizdeki aşırı sağı yükseltiyor. Onu kaldır İslamofobi çıkıyor.
O matruşkayı kaldır altından aslında antisemitizm çıkıyor, onu
kaldır ırkçılık çıkıyor ve en altında da, kökünde de Eurofobi var,
yani Avrupa düşmanlığı var. Dolayısıyla bunu söyleyenler, yani
Erdoğan karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı, İslam karşıtlığı yapanlar,
Musevi karşıtlığı yapanlar Avrupa’yı çok sevdikleri için
yapmıyorlar bunu, Avrupa düşmanlığı için yapıyorlar. Siz de
AB liderleri olmanıza rağmen bu üslubun içerisine, bu üslubun
kapsama alanına giriyorsunuz ve sonuçta kazançlı çıkan aşırı
sağ oluyor, bunu yapmayacaksınız.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13

H

içbir aşırılığı ona prim vererek yönetemezsiniz, hiçbir
aşırılığı ona prim vererek zayıflatamazsınız. Aşırılığa prim
veren muhakkak surette aşırılığı güçlendirir ve onun tarafından
yutulur. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım, Brexit’te bu yapıldı.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 31/08/2016, Saat:10:13
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P

aylaştığımız ortak değerleri, demokrasi, insan hakları, hukuk
devleti gibi ilkeleri de tehdit eden bu ırkçı tutumlara karşı
daha net tutum alınmasında fayda olduğunu değerlendiriyorum.
Yunanistan Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 03/11/2016, Saat:11:10

A

vrupa coğrafyasında giderek yükselmekte olan bu ırkçı
akımlar, İslamofobik akımlar, yabancı düşmanı akımlar
hepimizin ortak geleceği için tehlikedir. Bunlara karşı beraber
mücadele etmemiz gerekiyor. Paylaştığımız ortak değerleri,
demokratik değerleri koruma konusunda daha çok ısrarcı
olmamız gerekiyor.
Yunanistan Ziyareti-Yunanistan’ın AB’den Sorumlu Dışişleri
Bakan Vekili Nikos Ksidakis ile Ortak Basın Toplantısı
Tarih: 03/11/2016, Saat:15:11

A

çık bir şekilde önümüzde, hangi seçimde Avrupa’nın
neresinde Türkiye karşıtlığı yapılırsa, orada o ana akım
siyasiler dengeleri aşırı sağ partilere kaptırıyorlar ve bir müddet
sonra da iktidardan gidiyorlar. İngiltere’de de böyle oldu, son
Almanya’daki yerel seçimlerdeki yükseliş, Fransa’da, Hollanda’da
aşırı sağın yükselişi, Avusturya zaten aynı şekilde... Bu dikkatle
takip edilmesi gereken bir şey.
Ankara’da AB Büyükelçileri ile Çalışma Kahvaltısı Sonrası Basın
Toplantısı-Tarih:07/11/2016, Saat:11:58

49

50

T

ürkiye’ye karşı kullanılan dil kabul edilemez bir dildir.
Türkiye tarih boyunca bir Balkan devleti, Asya devleti,
Akdeniz, Karadeniz devleti, Ortadoğu devleti olması
boyutlarının yanı sıra, her zaman güçlü bir Avrupa devleti oldu
ve yüz yıldır da güçlü bir Avrupa demokrasisidir. 15 Temmuz
darbe girişiminde Türk halkının ortaya koyduğu dirayet bütün
dünya demokrasilerine örnek olacak niteliktedir.
Belçika Ziyareti-Basın Toplantısı-Tarih: 15/11/2016, Saat:17:31)
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B

erlin Duvarı’nın yıkılması olumlu anlamda nasıl bir
dönüm noktasıysa, bugün aşırı sağın yükselmesi, popülist
milliyetçiliğin yükselmesi de olumsuz anlamda bir dönüm
noktasıdır. Avrupa’da onlarca Berlin Duvarı inşa edilmektedir.
Bunun engellenmesi için Avrupa kamuoyunu uyaracağız.
TV Net Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat:20:29

A

şırı sağ, İslamofobik, Türkiye karşıtı ırkçı akımların
Avrupa’da yükseliyor olması kuşkusuz ana akım siyasileri
kendi manevra sahalarını daraltan bir yola götürüyor.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat:16:11

A

vrupa’nın aşırı sağın yörüngesine girmesi bizim çıkarlarımıza
aykırıdır, savunduğumuz değerlere aykırıdır.
A Haber Özel Röportaj-Tarih: 29/11/2016, Saat:16:11
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S

adece Türkiye karşıtlığı değil, Avrupa’nın sahip olduğu
demokrasi ve hukuk devleti gibi değerlere bir karşıtlık
yükseliyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı bir
karşıtlık yükseliyor. Yani bir manada bildiğimiz Batı’nın,
yani İkinci Dünya Savaşı sonrasında zihinlerde oluşmuş Batı
kavramının sonuna doğru giden bir süreç var.
Bloomberg HT Özel Röportaj-Tarih: 13/12/2016, Saat:14:11

A

vrupa’da özellikle göçmenlere karşı, mültecilere karşı,
Müslümanlara karşı ırkçı ve zaman zaman da şiddete
dönüşen nefret siyaseti var. Bu nefret siyaseti sadece
Müslümanlarla, sadece Türkiye’yle, sadece göçmenlerle sınırlı
kalmayacaktır. Bu nefret siyaseti uygun bir zemin bulduğunda
Avrupa’nın İkinci Dünya Savaşı’nda hafızasına kazınmış olan
birtakım acıları yeniden hortlatmak için de sahneye çıkacaktır.
Dolayısıyla, hiç kimse Türkiye’ye karşı ya da Müslümanlara ya da
göçmenlere karşı nefret siyasetine kısa vadeli çıkar hesaplarıyla
yol verdiği zaman, bunun orada kalacağını düşünmesin. Bu bir
müddet sonra ve çok kısa bir zaman içerisinde dönüp Avrupa
coğrafyasını, Avrupa’daki siyasi yapıları, Avrupa’daki siyasi
haritayı da tehdit etmeye başlayacaktır.
TRT Türk Özel Röportaj-Tarih: 14/12/2016, Saat:18:04
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A

vrupa projesinin demokratik değerler, refah ve barış
etrafında daha da güçlenmesini isteriz. Ama bu projeyi
tehdit eden akımların, aşırı sağcı, ırkçı akımların giderek güç
kazandığı bir Avrupa hepimiz için bir kaygı sebebidir. Örneğin
Hollanda’daki Wilders’in partisi ya da Altın Şafak Partisi ya
da Beşyıldız Hareketi ya da Pegida gibi siyasi hareketlerin
kafasındaki Avrupa projesini tabii ki doğru bulmuyoruz. Böyle
bir Avrupa projesinin içinde de yer almayız, yer almak istemeyiz.
Bunu Avrupalı dostlarımız ve müttefiklerimiz için de kaygı
verici buluruz.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman Akademisyenlerin Bir Araya
Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016
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İ

çinde aşırı sağcılığın yükseldiği, ırkçılığın yükseldiği, örneğin
Sarkozy’nin kafasındaki gibi bir Avrupa ortaya çıkacaksa,
biz zaten bu Avrupa Birliği’ne üye olmak istemeyiz. Avrupalı
dostlarımızın da böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmasını
istemeyiz.
Almanya Ziyareti-Türk ve Alman İşadamları Temsilcileri ile Bir
Araya Geldiği Toplantı-Tarih: 15/12/2016, Saat:12:43

A

vrupa’da yükselen aşırı sağcılık, ırkçılık gibi akımların
varlığı netice itibarıyla hepimiz için birer tehdit oluşturmaya
devam ediyor.
Almanya Ziyareti-Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin
Berlin Şubesi Ziyareti-Tarih: 16/12/2016
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İ

slamofobik, antisemitik, göçmen düşmanı akımların Avrupa
coğrafyasına hâkim olmaması konusunda son derece ciddi
hassasiyet göstermek zorundayız.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Timo Soini ile Ortak Basın ToplantısıTarih:11/01/2017
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A

vrupa’da Müslümanların toplumsal hayatta ayrımcılığa
ve sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kaldığını üzülerek
görmekteyiz. Müslümanlara yönelik bu radikalleşme eğilimi
giderek siyasetin merkezine doğru kayıyor. Bu durum
marjinalleşmeyi ve radikalleşmeyi arttırıyor ve DEAŞ gibi terör
örgütlerine önemli bir alan açıyor.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) Yaptığı
Konuşma-Tarih: 09/02/2017
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2

008’den itibaren yaşadığımız ekonomik kriz, mülteci krizi ve
güvenlik krizi ise Avrupa’da popülizmin, aşırı sağın, yabancı
düşmanlığının ve İslamofobinin yükselmesinde katalizör işlevi
gördü. Bu gelişmeler Avrupa Birliği’nin etkin şekilde sürdürdüğü
yumuşak gücünü zayıflattı.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) Yaptığı
Konuşma-Tarih: 09/02/2017

İ

slam Avrupa’nın doğal bir parçası görülmedikçe,
radikalleşmeye, yabancı düşmanlığına ve diğer birçok aşırılığa
entegrasyon temelli sağlam bir çözüm bulunamayacaktır.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) Yaptığı
Konuşma-Tarih: 09/02/2017

A

vrupa’nın tarihinde Berlin Duvarı’nın yıkılması bir
dönüm noktasıdır. Ama şimdi aşırı sağcılar üzerinden,
ırkçılar, faşistler üzerinden Avrupa’da yeni Berlin Duvarları
oluşturuyorlar.
Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde (IFRI) Yaptığı
Konuşma-Tarih: 09/02/2017

T

ürkiye karşıtlığı yapan siyasetçiler, aşırı sağ siyasetçilerin
aslında Türkiye karşıtlığının altına sakladığı, Avrupa Birliği
değerlerine, insan haklarına, demokrasiye, hukuk devletine
olan İslamofobik, antisemitik ve Eurofobik düşmanlıkları
görememeleri yüzünden Avrupa kamuoylarını zehirlemelerinin
neticesi ortaya çıkan birtakım siyasi sıkıntılarla karşı karşıyalar.
Paris Büyükelçilik Rezidansında Basın Toplantısı
Tarih: 10/02/2017
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B

unun karşısında herkesin yeniden düşünmesi lazım. Nasıl
oldu da bu kadar aşırı ırkçı, sağcı akımlar, mülteci düşmanları
yükselebildi? Bunun sebepleri belli. Bunlar Türkiye düşmanlığı
yaparken buna merkez sağ ve merkez sol akımlar yeterince
direnmediler. En önemlisi de, mülteci düşmanlığı karşısında
maalesef ciddi bir direniş ortaya koyamadılar.
Paris Büyükelçilik Rezidansında Basın Toplantısı
Tarih: 10/02/2017

B

izim ülkemizin güneyindeki, DEAŞ gibi terör örgütlerinin
ürettiği radikalizm ile kuzeyimizde, Avrupa topraklarında
üretilen, aşırı sağın ürettiği radikalizm arasında bir fark yoktur.
Bunun acı sonuçlarıyla herkes yüzleşmek durumunda kalır,
buna karşı da tedbir alınması gerekir.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017
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K

üreselleşme demek, insanların birbirini tanıyarak, birbiri
üzerinden bu iletişimi artırarak, dünyanın insanların daha
iyi birbirini anladığı, daha kolay yönetilebilir, barışın daha kolay
temin edilebildiği bir yer haline gelebilmesi demektir. Herkes
ulusal kimliğine, etnik kimliğine kapılırsa, bunun içerisine
kapanırsa, bunun ortaya çıkaracağı mikro milliyetçilikler
dünyayı çok daha büyük tehlikelerle karşı karşıya bırakır.
Anadolu Ajansı Editör Masası-Tarih: 08/03/2017

T

ürkiye’nin bazı rakipleri Türkiye’nin Avrupa Birliği
sürecindeki krizleri bir kopuşa çevirmek istiyorlar. Biz Avrupa
içerisindeki aşırı sağcıların ve ırkçıların da bizim Avrupa’yla
olan krizlerimizi bir kopuşa çevirmek istediklerini biliyoruz.
Dolayısıyla bizim bu krizleri Avrupa’daki aşırı sağ, ırkçı, neofaşistlerin lehine kopuşlara dönüştürmeme hassasiyetimiz var.
Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Buluşması
Tarih:13/03/2017
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A

şırı sağla mücadele etmek için aşırı sağın söylemini
kullanırsanız, sonuç olarak aşırı sağ yükselir.
Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Buluşması
Tarih:13/03/2017

İ

slamofobi söz konusu olduğunda tavır alamayanlar yarın
görecekler: Avrupa’nın içerisinde de bu aşırı sağcılar ve ırkçılar
bütün siyasi alanı kapatacaklar ve kazanılmış özgürlükleri geriye
götürecekler.
Medya Kuruluşlarının Ankara Temsilcileri ile Buluşması
Tarih:13/03/2017

G

öçmen krizi İslamofobinin yükselişinde önemli bir faktör
olarak ortaya çıkmaktadır. Avrupa’ya göçmen olarak gelen ya
da gelmesi muhtemel kişilerin çoğunluğunun Müslüman olması
sıradan bir Avrupalının zihninde Avrupa’nın Müslümanlar
tarafından işgal edileceği gibi bir algı oluşturmuştur ve
İslamofobiyi körüklemiştir.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

İ

slam ve terör kelimesini kim yana yana kullanıyorsa esasında
DEAŞ’a, El-Kaide’ye ideolojik olarak büyük kozlar vermektedir,
büyük kazanımlar sağlamaktadır. Çünkü bir dinin terörle yan
yana anılması demek, o dini istismar ederek terör eyleminde
bulunanların ideolojik olarak güçlendirilmesi demektir.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017
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R

adikalleşmeyi Müslümanlara indirgeyen bu yaklaşım
Müslümanların daha fazla ayrımcılığa uğraması ve
dışlanmasına yol açmakta, ‘biz ve onlar’ ayrımını derinleştirerek
Müslüman gençlerde ve İslam karşıtlarında birbirini besleyen
bir radikalleşme sürecini ortaya çıkarmaktadır.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

A

vrupa’daki ırkçı, faşist siyasi akımlarla, DEAŞ terör örgütü
gibi akımlar birbirinin siyasi olarak ikizidir. Bunların biri
yükseldiği zaman diğeri de yükselmektedir ve bir şekilde kendi
varlıklarını diğerinin varlığına borçludurlar.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

A

vrupa Birliği Adalet Divanının aldığı kararlar AB ülkesi
üyelerde çalışan ve başörtüsü takan Müslüman kadınların
kariyerlerini ve iş hayatlarını doğrudan etkileyecek kararlardır.
Kadın söz konusu olduğunda iki kere ırkçılık söz konusu
oluyor. Birisi Müslüman olmasından dolayı, ikincisi de kadın
olmasından dolayı Müslüman kadın böylesine bir tehditle karşı
karşıyadır.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

İ

slam’ı bir alt kültür gibi görüp Müslümanları sözüm ona
ehlileştirmeyi savunanlar kendileri kabul etsin veya etmesin
kültürel olarak ırkçı bir davranış içindedirler.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017
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A

vrupa’da ayrımcılığa dayalı İslamofobik bir dilin ana
akım siyasete egemen olmasının tehlikelerini sürekli
vurguluyoruz. Avrupa Birliği Adalet Divanı tarafından
alınan bu karar bu dilin çalışma hayatında hukuk aracılığıyla
meşrulaştırılması anlamına gelmektedir ve Avrupa’yı son
derece tehlikeli bir kulvara sürüklemektedir. Diğer bir deyişle,
İslamofobi yasal bir zemine kavuşmaktadır.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

B

iz Avrupa’nın ilericilerine, Avrupa’nın gerçek demokratlarına,
Avrupa Birliği’nin kurucu değerlerine sadakat gösterenlere,
bunun kıymetini bilenlere her zaman aynı çağrıyı yapıyoruz: Bu
çoğulculuğun gerçek anlamda korunması için İslamofobiyle,
antisemitizmle, zenofobiyle, göçmen düşmanlığıyla hep beraber
mücadele etmek gerekiyor.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017

B

iz Türkiye olarak aşırı sağın söylemlerinin hâkim olduğu
değil, çeşitliliğin, demokrasinin ve insan haklarının el
üstünde tutulduğu bir birliğe üye olmak için çabalıyoruz.
Demokrasinin, insan haklarının ve çeşitliliğin el üstünde
tutulduğu bir Avrupa Birliği projesi Türkiye için stratejik bir
hedeftir. Ama bu değerlere sahip çıkmayan ve bu ırkçı dalganın
peşinden sürüklenen bir Avrupa Birliği tabii ki Türkiye için bir
seçenek olmayacaktır.
SETA Vakfı Ankara Konuşması-Tarih:31/03/2017
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