
B�rleşm�ş M�lletler F�l�st�nl� Mültec�lere Yardım Ajansı 
(UNRWA) Gazze Operasyonları D�rektörü omas Wh�te, 
Türk�ye'n�n UNRWA �ç�n öneml� b�r ortak olduğunu ve bu 
ortaklığın sürmes�n� üm�t ett�kler�n� söyled�.

“Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun
üzer�nden geçen yaklaşık b�r asır 
�ç�ndek� her kazanıma sah�p çıkıyoruz.”
İslam d�n� Peygamber Efend�m�z Aleyh�ssalatü Vesselam'ın vasıtasıyla �lk 
müjdelend�ğ� günden ber� Ebu Ceh�l'�n sembolü olduğu pek çok husumet�n, saldırının, 
alçaklığın hedefi olmuştur. Buna karşılık Rabb�m�z Kur'an-ı Ker�m'� kend�s�n�n 
�nd�rd�ğ�n� ve kend�s�n�n koruyacağını k�tabında açıkça hüküm altına almıştır.

e rel�g�on of Islam has been the object of many host�le acts, attacks and meanness, 
the symbol of wh�ch �s Abu Jahl, s�nce the day �t was procla�med through our Prophet 
Muhammad (peace and bless�ngs be upon h�m). 

WE WELCOME EVERY ACHIEVEMENT 
OF THE CENTURY THAT HAS PASSED 
SINCE THE FOUNDING OF OUR REPUBLIC.
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VISIT OF THE REPRESENTATIVE OF THE
 SALAHUDDIN AYUBI  FOUNDATION TO THE 
OFFICE OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE 
CAPITAL PLATFORM DR. MUSTAFA KURT
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Türk Devletler� Teşk�latı, 
Azerbaycan'ın doğal
kaynaklarının yasa dışı 
�şlet�lmes�n� kınadı
Türk Devletler� Teşk�latı (TDT), 
Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının 
Ermen�stan tarafından yasa dışı olarak 
�şlet�lmes�n� kınadı.

e Organ�zat�on of Turk�sh States 
(TDT) has condemned Armen�a's 
�llegal explo�tat�on of Azerba�jan's 
natural resources.

e Organ�zat�on of Turk�sh
States condemns the �llegal
explo�tat�on of Azerba�jan's
natural resources
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En büyük korku gerçek oluyor... 
Put�n �lk adımı attı, Ukrayna alarma geçt�!
Rusya Devlet Başkanı 
Vlad�m�r Put�n'�n emr� �le 
başlayan savaş �k� taraf 
�ç�n de kr�t�k öneme sah�p 
Donbass'ta k�l�tlen�rken 
Rus l�der�n sess�z sedasız 
�mza attığı karar Ukrayna'da alarma neden oldu.

e b�ggest fear �s com�ng true... 
Put�n has taken the first step, 
Ukra�ne alarmed!
Wh�le the war, wh�ch began on the orders of Russ�an 
Pres�dent Vlad�m�r Put�n, was locked �n the Donbass, 
wh�ch �s cruc�al for both s�des, the qu�etly s�gned 
dec�s�on of the Russ�an leader caused alarm �n Ukra�ne.

UNRWA Gazze Operasyonları
D�rektörü  Wh�te: Türk�ye UNRWA 
�ç�n öneml� b�r ortak

omas White, director of Operations in Gaza at the United 
Nations Agency for Palestine Refugees (UNRWA), said Turkey 
is an important partner of UNRWA and they hope that this 
partnership will continue.

UNRWA Director of Operations in GazaWhite:
Turkey is an important partner of UNRWA
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Irak ordusu, DEAŞ saldırılarına
karşı Kerkük'e güç takv�yes� 
yapma kararı aldı.
Irak Kara Kuvvetler� Komutanı Kasım el- 
Muhammed�, Kerkük'tek� güvenl�k yetk�l�ler� 
�le görüştü.

e commander of the Iraq� Ground Forces, 
Kas�m al-Mohammad�, met w�th representat�ves 
of the secur�ty serv�ce �n K�rkuk. Sayfa 15

B�den'ın ev�nden y�ne 
g�zl� belge çıktı
ABD Adalet Bakanlığı yetk�l�ler�, Başkan 
Joe B�den'ın Delaware'dek� ev�nde bu 
haa yapılan aramada altı g�zl� belge daha 
bulunduğunu açıkladı.

Secret documents found
again on Biden
Representat�ves of the US Department of 
Just�ce sa�d that s�x more secret documents 
were found dur�ng a search of the house of 
Pres�dent Joe B�den �n Delaware th�s week.

Sayfa 15

Avrupa B�rl�ğ� (AB) ülkeler�ne yasa dışı 
g�r�şler 2022'de b�r öncek� yıla göre yüzde 
64 artarak 330 b�n oldu.

AB'ye yasa dışı g�r�şler 
geçen yıl 2016'dan ber� 
en yüksek sev�yeye ulaştı

Illegal entry �nto the countr�es of the European 
Un�on (EU) �n 2022 �ncreased by 64 percent 
compared to the prev�ous year and amounted to 
330,000.

Illegal entry �nto EU 
reaches h�ghest level 
s�nce 2016

Sayfa 22
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e Iraq� army dec�ded to strengthen
K�rkuk aga�nst ISIS attacks
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“Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun 
üzer�nden geçen yaklaşık b�r asır 
�ç�ndek� her kazanıma sah�p 
çıkıyoruz.”

Ankara -S�v�l İn�s�yat�f / Zel�ha Sorkunlu/ 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Küll�yes�nde gerçek-

leşt�r�len Cumhurbaşkanlığı Kab�nes� Toplantısı'nın 
ardından basın açıklaması yaptı.
Toplantıda ele alınan konulara �l�şk�n açıklamalarda 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyled�:
“Sözler�m�n hemen başında bugün g�rd�ğ�m�z mü-
barek üç ayların m�llet�m�z ve tüm İslam âlem�ne 
hayırlar get�rmes�n� d�l�yorum.
Her sene olduğu g�b� bu yılın mübarek üç aylarının 
da hep�m�z �ç�n b�r sorgulama, arınma, yen�lenme, 
manev� zeng�nleşme fırsatı olmasını Allah'tan te-
menn� ed�yorum. Üç aylar boyunca yapacağımız 
tüm �badetler�n, duaların, hayır ve hasenatın Rabb�-
m�z�n katında kabulünü n�yaz ed�yorum.
Ramazan-ı Şer�f 'e yaklaştığımızın da müjdes� olan 
üç aylarda �drak edeceğ�m�z tövbe ve �st�ğfar ves�les� 
olan Rega�p, M�raç, Berat ve Kad�r geceler�n� ş�md�-
den tebr�k ed�yorum. İnşallah bugün Recep ayına, 
21 Şubat'ta Şaban ayına ve 23 Mart'ta Ramazan 
ayına kavuşuyor, 21 N�san'da da Ramazan Bayra-
mı'na, 28 Haz�ran'da Kurban Bayramı'na vasıl olu-
yoruz.
SEÇİM TARİHİ
B�l�nd�ğ� g�b� Cumhurbaşkanı ve m�lletvek�l� seç�m-
ler�n�n normal tar�h� 18 Haz�ran'dı. Ancak bu tar�h� 
hem Kurban Bayramı ar�fes�ne ve dolayısıyla hac 
dönem�ne, hem ün�vers�teye hazırlanan çocukları-
mızın sınav takv�m�ne, hem de �lk ve ortaöğret�m 
okullarımızın tat�l�ne denk gelmes� sebeb�yle gün-
celleme �ht�yacı duyduk. S�yaset kurumu olarak m�l-
let�n talepler�n� karşılama yanında, m�llî �raden�n en 
yüksek katılımla ve en �deal şartlarda tecell�s�n� sağ-
lamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız kap-
samlı değerlend�rmeler sonunda 14 Mayıs 2023 
Pazar gününün her bakımdan seç�m �ç�n en uygun 
tar�h olduğunu gördük. Anayasa'da bel�rt�len usul-
lere mütenas�p şek�lde ülkem�z� bu tar�hte seç�me 
götürmek �st�yoruz. Bu tar�h güncellemes�n� Ana-
yasamıza göre beşte üç çoğunlukla Mecl�s'�m�z ya-
parsa memnun�yet duyarız. Mecl�s'te gereken ço-
ğunluğun sağlanamaması hâl�nde Cumhurbaşkanı 
olarak b�z seç�mler�n 14 Mayıs'ta yapılab�lmes�n� 
tem�n edeb�lecek b�r takv�mle kararımızı alıp �nşal-
lah sürec� başlatacağız.
“TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZLA 
MİLLETİMİZİ EN MÜREFFEH TOPLUMLAR 
SEVİYESİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”
Cumhur�yet�m�z�n 100. kuruluş yıldönümünün se-
v�nc� ve coşkuyla bütünleşen 2023 seç�mler�n�n tar�-
h�nde yapmayı planladığımız güncellemen�n m�lle-
t�m�ze hayırlı olmasını d�l�yorum. Bu seç�m yürüt-
men�n tems�lc�s� Cumhurbaşkanı ve yasamanın 
tems�lc�ler� m�lletvek�ller�n�n aynı gün bel�rlenmes�-
n� sağlayan yen� yönet�m s�stem�m�z�n �k�nc� seç�m� 
olacaktır. Uzunca b�r süred�r hayata geç�rme müca-
deles� verd�ğ�m�z 2023 hedefler�m�zle bütünleşen 
bu seç�m dönem�n�, ülkem�z�n ve m�llet�m�z�n gele-
ceğ� �ç�n yen� b�r fırsata dönüştürmen�n peş�ndey�z. 
Cumhur�yet�m�z�n kuruluşunun üzer�nden geçen 
yaklaşık b�r asır �ç�ndek� her kazanıma sah�p çıkıyo-
ruz.
Vatan toprakları üzer�ndek� son devlet�m�z Cum-
hur�yet�m�z�n �lk asrında yapılan her şey�, bundan 
sonrasının b�r hazırlığı, b�r g�r�zgâhı olarak kabul 
ed�yoruz. Türk�ye Yüzyılı v�zyonumuzla Cumhur�-

yet�m�z�n yen� yüzyılını sah�p olduğumuz altyapı 
üzer�nde ülkem�z� dünyanın en güçlü devletler�, m�l-
let�m�z� en müreffeh toplumlar sev�yes�ne çıkarmayı 
hedefl�yoruz. Yen� yönet�m s�stem�m�z�n �lk döne-
m�nde elde ett�ğ�m�z tecrübeler�n b�ze �şaret ett�ğ� 
�y�leşt�rmeler� de yaparak ülkem�z�n bu tar�hî fırsatı 
değerlend�reb�lmes� �ç�n var gücümüzle çalışacağız.

Küresel s�yaset ve ekonom� düzen�n�n her gün b�r 
yen�s� zuhur eden kr�zlerle der�nden sarsıldığı b�r 
dönemden geç�yoruz. Bu kr�t�k süreçte ülkem�z�n 
her alanda kend� v�zyonuna sah�p olması, kend� 
programlarını uygulamaya koyması, kend� hedefler� 
doğrultusunda yol yürümes� hayat� öneme sah�pt�r. 
Geçm�şte başlattığı her kalkınma atılımının önü dar-
beden teröre n�ce engellerle kes�len Türk�ye, artık 
kend� özgün pol�t�kaları ve eylemler�yle geleceğe yü-
rüme d�rayet�ne kavuşmuştur. Güven ve �st�krar �k-
l�m�n�n ülkem�ze sadece 20 yılda nasıl asırlık kaza-
nımlar sağladığını hep b�rl�kte yaşadık, gördük.
“KRİZLER İÇİNDE BOĞULUP KALAN 
TÜRKİYE'DEN KÜRESEL KRİZLERİ FIRSA-
TA DÖNÜŞTÜREBİLEN TÜRKİYE GÜN-
LERİNE GELDİK”
Elbette Türk�ye'n�n bu güçlü ve kararlı duruşunu 
kabul etmek �stemeyenler vardır, olacaktır. Yıllarca 
bu ülken�n ve m�llet�n adeta �l�ğ�n� sömürerek kend� 
refahı ve güvenl�k düzenler�n� sürdürenler kolay 
kolay pes etmeyecekt�r. Eser ve h�zmet altyapısı sağ-
lam, s�yas� �rades� kend� el�nde, askerî ve teknoloj�k 
�mkânları artan Türk�ye'y� kabullenmeye yanaşma-
yanlar sonuna kadar d�renecekt�r. Ama b�z bugüne 
kadar verd�ğ�m�z mücadeleyle k�msen�n ne ded�ğ�-
ne, ne �sted�ğ�ne, ney� dayattığına bakmadan �st�kla-
l�m�ze ve �st�kbal�m�ze sah�p çıkab�leceğ�m�z� cümle 
âleme �spatladık. Allah'ın yardımı ve m�llet�m�z�n 
desteğ� sayes�nde üstes�nden geld�ğ�m�z her müca-
deleyle geleceğ�m�ze daha b�r başka güvenle bak-
mayı başardık. Geçm�şte kend� kr�zler� �ç�nde boğu-
lup kalan Türk�ye'den küresel kr�zler� fırsata dönüş-
türeb�len Türk�ye günler�ne geld�k. B�z� kend� so-
runlarımızın altında ezmek �ç�n kullanılan araçları 
ya tamamen etk�s�z hâle get�rd�k, ya sınırlarımızın 
dışına attık. S�yaset�m�z b�z� de rahatsız eden k�m� 
arız� tartışmalara rağmen geçm�şle mukayese ed�le-
meyecek b�r olgunluk sev�yes�ne ulaştı.
Güvenl�ğ�m�z, terör örgütler�n�n tehd�tler�n� berta-
raf ederek, bölgesel çatışmalara karşı korunaklı hâle 
gelerek �st�krarımıza destek olacak sev�yeye yüksel-
d�.
Ekonom�m�z, küresel emperyal�stler�n hırslarının 
ürünü operasyonlara rağmen yatırımı, �st�hdamı, 
üret�m� ve �hracatıyla dünyanın takd�r�n� kazanan 
b�r yere geld�.
Altyapımız eğ�t�mden sağlığa, ulaşımdan enerj�ye, 
tarımdan sanay�ye her alanda v�zyonlarımızı des-
tekleyecek yaygınlığa ve etk�nl�ğe kavuştu.
D�plomas�m�z, bölgem�zde ve dünyada yaşanan her 
türlü ger�l�m�, çatışmayı, �nsan� kr�z� hakkan�yet ve 
barış zem�n�nde yönetecek b�r �t�bara sah�p oldu.
H�ç şüphes�z hâlâ çözmem�z gereken sıkıntılarımız, 
azaltmamız gereken yükler�m�z, aşmamız gereken 
hand�kaplarımız var. Ama hamdolsun, potans�yel�-
m�z ve �mkânlarımız heps�n�n de üstes�nden gelme-
ye yeterl�d�r.
Ülkem�z 2023 seç�mler�ne �şte böyle b�r fotoğrafla 
g�tmekted�r. Artık gençler�m�z�n, çocuklarımızın ça-

ğının m�safirler� olduğumuzun b�l�nc�yle ülkem�ze 
20 yıldır verd�ğ�m�z h�zmetler� Türk�ye Yüzyılı'nın 
�nşasıyla taçlandırmak �st�yoruz. Maz�den at�ye kur-
duğumuz köprünün k�l�t taşı olarak gördüğümüz 
bu atılımı da tamamladığımızda tar�he ve m�llet�-
m�ze karşı sorumluluğumuzu hakkıyla yer�ne get�r-
m�ş olmanın huzuruna kavuşacağız. İşte bu anlayış-
la Türk�ye yüzyılını herhang� b�r s�yas� program 
değ�l ülkem�z�n m�llî v�zyonu olarak s�zler�n takd�-
r�ne sunuyoruz.
İSVEÇ'TEKİ ÇİRKİN SALDIRI
Şu anda üzer�nde hassas�yetle durmam gereken 
konu, İsveç'�n NATO üyel�ğ� başvurusuyla başlayan 
ve b�r esfel-� sâfilîn�n mukaddes k�tabımız Kur'an-ı 
Ker�m Mushafını yakmasına kadar varan had�seler-
d�r. İslam d�n� Peygamber Efend�m�z Aleyh�ssalatü 
Vesselam'ın vasıtasıyla �lk müjdelend�ğ� günden 
ber� Ebu Ceh�l'�n sembolü olduğu pek çok husume-
t�n, saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. Buna kar-
şılık Rabb�m�z Kur'an-ı Ker�m'� kend�s�n�n �nd�rd�-
ğ�n� ve kend�s�n�n koruyacağını k�tabında açıkça 
hüküm altına almıştır. Müslümanlar olarak b�ze 
düşen görev, Rabb�m�z�n koruması altındak� bu kut-
sal k�tabımıza layık olduğu hürmet� göstermek, 
onun em�rler�ne uygun b�r hayat sürmeye gayret et-
mekt�r. Her şey g�b� İslam'la müşerref olarak 
Kur'an-ı Ker�m'�n aydınlığına kavuşmak da b�r 
nas�p �ş�d�r.
Öte yandan, modern demokras�lerde �nsan hak ve 
özgürlükler�n�n çok bas�t b�r tanımı vardır. Demok-
ras�n�n bel kem�ğ�n� teşk�l eden b�rey�n hak ve öz-
gürlükler�n�n sınırı, d�ğer �nsanların hak ve özgür-
lükler�n�n başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, 
h�çb�r b�rey ne Müslümanların, ne de d�ğer d�n ve 

�nanç mensuplarının kutsallarını aşağılama veya 
tac�z etme hakkına, hele hele bu yönde eylemde bu-
lunma özgürlüğüne sah�p değ�ld�r. Nefret ve ayrım-
cılık suçu olarak ağır yaptırımlara tab� bu �lke, b�zce 
de yer�nde b�r yaklaşımdır. Dolayısıyla İsveç'tek� ç�r-
k�n eylem en başta Müslümanlar olmak üzere �n-
sanların temel hak ve özgürlükler�ne saygı duyan 
herkese yapılmış b�r hakarett�r. Kur'an-ı Ker�m'e yö-
nel�k bu alçak saldırının Türk�ye Büyükelç�l�ğ� 
önünde gerçekleşmes� �se konuyu b�z�m açımızdan 
hem d�n�, hem m�llî b�r mesele hâl�ne dönüştürü-

yor.
Haçlı seferler�nden b�r� Avrupa'da İslam �le Türk 
kavramının eş tutulduğunu b�l�yor, bundan da m�l-
letçe �ft�har ed�yoruz. Üstel�k bu z�hn�yet uzunca b�r 
süred�r el� kanlı terör örgütler�ne kucak açmayı da 
demokras� kılıfıyla meşrulaştırmaya çalışıyor.
M�lyarlarca Müslümanın �nancıyla b�rl�kte 85 m�l-
yon Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşının manev� şah-
s�yet�ne de saldıran bu z�hn�yet�n son eylem�, asır-
lardır b�r arpa boyu yol alınamadığının �şaret�d�r.
“BİRİLERİ BİZE ALÇAKLIK YAPTIĞI 
ZAMAN ONLARA HADDİNİ BİLDİRİRİZ”
Rabb�m�z�n koruması altındak� Kur'an-ı Ker�m b�r 
Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla 
zarar görmez. Ama bu sapkınlığı teşv�k edenler 
veya göz yumanlar, h�ç şüphes�z sonuçlarını da 
hesap etm�şlerd�r. Kalkacaksın sen�n güvenl�k güç-
ler�n, pol�s�n vesa�re onların koruması altında bu 
�hanet�, bu edeps�zl�ğ�, bu alçaklığı, bu ad�l�ğ�, bu na-
mussuzluğu yapacak, onların korumasıyla da orada 
bak �şte b�z Müslümanlara ne yaptık d�yecekler. Ül-
kem�z�n Büyükelç�l�ğ� önünde böyle b�r kepazel�ğ�n 
yaşanmasına sebeb�yet verenler�n NATO'ya üyel�k 
başvuruları konusunda artık b�zden herhang� b�r ha-
yırhahlık beklemeyecekler� açıktır. Kusura bakma-
sınlar, başta söyled�k, terör örgütler�ne caddeler�n�z-
de, sokaklarınızda, her yerde c�r�t attıracaksınız, 
ondan sonra da b�zden NATO'ya g�rme konusunda 
destek bekleyeceks�n�z; yok böyle b�r şey, böyle b�r 
desteğ� b�zden beklemey�n. Madem terör örgütler� 
mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar sev�-
yorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse 
kend�ler�ne ülkeler�n�n savunmalarını da onlara ha-
vale etmeler� tavs�yes�nde bulunuyoruz.

B�z b�r şey� söyled�ğ�m�z zaman dürüst söyler�z. B�-
r�ler� de b�ze namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık 
yaptığı zaman, onlara da hadd�n� b�ld�r�r�z. İsveç yö-
net�m� b�zlere kalkıp hak ve özgürlükten h�ç bahset-
mes�ne gerek yok. Eğer hak ve özgürlüklere bu 
kadar saygılıysanız, önce Türk�ye Cumhur�yet�'n�n 
veyahut Müslümanların d�n� �nancına saygı göstere-
ceks�n�z. Eğer bu saygıyı gösterm�yorsanız, kusura 
bakmayın, b�zden de NATO konusunda herhang� 
b�r destek göremeyeceks�n�z.

İslam d�n� Peygamber Efend�m�z Aleyh�ssalatü Vesselam'ın 
vasıtasıyla �lk müjdelend�ğ� günden ber� Ebu Ceh�l'�n sembolü 
olduğu pek çok husumet�n, saldırının, alçaklığın hedefi olmuştur. 
Buna karşılık Rabb�m�z Kur'an-ı Ker�m'� kend�s�n�n �nd�rd�ğ�n� ve 
kend�s�n�n koruyacağını k�tabında açıkça hüküm altına almıştır.  
Müslümanlar olarak b�ze düşen görev, Rabb�m�z�n koruması 
altındak� bu kutsal k�tabımıza layık olduğu hürmet� göstermek, 
onun em�rler�ne uygun b�r hayat sürmeye gayret etmekt�r. 
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WE WELCOME EVERY ACHIEVEMENT 
OF THE CENTURY THAT HAS PASSED 
SINCE THE FOUNDING OF OUR 
REPUBLIC.

nkara - C�v�l In�t�at�ve / Zel�kha ASorkunlu / Pres�dent Recep Tayy�p 
Erdogan made a statement to the press 

aer a meet�ng held at the Pres�dent�al Complex.
Pres�dent Erdogan made statements on the �ssues 
d�scussed at the meet�ng:
"At the beg�nn�ng of my words, I w�sh that the 
blessed three months that we have entered today 
w�ll br�ng good to our people and the ent�re 
Islam�c world.

I w�sh from Allah that the blessed three months 
of th�s year, as every year, w�ll be an opportun�ty 
for pur�ficat�on, renewal and sp�r�tual enr�chment 
for all of us. I pray that all the prayers, char�ty 
and harvest that we w�ll be do�ng for three 
months w�ll be accepted �n the eyes of our God.
I congratulate you �n advance on the n�ghts of 
Rega�p, M�raj, Berat and Qad�r, wh�ch are an 
occas�on for repentance and hum�l�ty, wh�ch we 
have been aware of for three months, wh�ch are 
good news that we are approach�ng Ramadan-�-
Shar�f.

DATE OF THE PRESIDENTIAL ELECTION

As you know, the usual date of the pres�dent�al 
and parl�amentary elect�ons was June 18. 
However, we needed to update th�s date because 
�t co�nc�ded w�th the eve of E�d al-Adha and, 
consequently, the p�lgr�mage per�od, the exam 
schedule of our ch�ldren prepar�ng for un�vers�ty, 
and the hol�days of our pr�mary and secondary 
schools. As a pol�t�cal establ�shment, �n add�t�on 
to meet�ng the needs of the nat�on, we are 
respons�ble for ensur�ng the man�festat�on of 
nat�onal w�ll w�th the h�ghest part�c�pat�on and �n 
the most �deal cond�t�ons. As a result of the 
comprehens�ve assessments that we have 
rev�ewed, we have dec�ded that Sunday, May 14, 
2023, �s the most appropr�ate date for the 
elect�ons. We want to br�ng our country to the 
polls on th�s day �n accordance w�th the 
procedures set out �n the Const�tut�on. We w�ll 
be glad �f our parl�ament updates th�s date. If the 
requ�red number �s not reached �n Parl�ament, 
we w�ll make a dec�s�on and start the process 
w�th a schedule that can guarantee that the 
elect�ons can take place on May 14.

“WE STRIVE TO BRING OUR NATION TO 
THE LEVEL OF THE MOST PROSPERIOUS 
SOCIETIES”

I w�sh that the update that we are plann�ng to 
make to the h�story of the 2023 elect�ons, 
comb�ned w�th the joy and enthus�asm of the 
100th ann�versary of our Republ�c, w�ll benefit 
our people. ese elect�ons w�ll be the second 
elect�ons of our new adm�n�strat�ve system, 
wh�ch guarantees that the Pres�dent, the 

representat�ve of the execut�ve branch and 
representat�ves of the leg�slat�ve branch, deput�es 
are determ�ned on the same day. We str�ve to 
turn th�s pre-elect�on per�od, �ntegrated w�th our 
2023 goals, wh�ch we have long fought to 
ach�eve, �nto a new opportun�ty for the future of 
our country and nat�on. We welcome every 
ach�evement of the century that has passed s�nce 
the found�ng of our republ�c.
We perce�ve everyth�ng that was done �n the first 
century of our last state Republ�c on the terr�tory 
of our Motherland as preparat�on, send�ng �nto 
the future. W�th our v�s�on, we str�ve to ra�se our 
country to the level of the most powerful nat�ons 
�n the world, and our nat�on to the level of the 
most prosperous soc�et�es �n terms of the 
�nfrastructure that we have �n the new century of 
our Republ�c. We w�ll work to the best of our 
ab�l�ty to ensure that our country se�zes th�s 
h�stor�c opportun�ty by mak�ng the 
�mprovements �nd�cated by the exper�ence we 
ga�ned dur�ng the first per�od of our new 
governance system.
We are l�v�ng through a per�od �n wh�ch the 
global pol�t�cal and econom�c order �s deeply 
shaken by da�ly cr�ses. In th�s cr�t�cal process, �t �s 
v�tal for our country to have �ts own v�s�on �n 
every area, to �mplement �ts own programs and 
to go �n l�ne w�th �ts goals. Turkey, whose 
developmental breakthrough �t �n�t�ated �n the 
past has been blocked by many obstacles, from 
coups to terror�sm, has now plucked up the 
courage to move �nto the future w�th �ts own 
un�que pol�c�es and act�ons. We have all 
exper�enced and seen how a cl�mate of trust and 
stab�l�ty �n just 20 years prov�ded our country 
w�th centur�es-old ga�ns.

"WE HAVE REACHED THE TIME WHEN 
TURKEY CAN TURN GLOBAL CRISES 
INTO OPPORTUNITIES”

Of course, there w�ll be those who do not want 
to accept th�s strong and dec�s�ve pos�t�on of 
Turkey. ose who have explo�ted the marrow of 
th�s country and nat�on for years and ma�nta�ned 
the�r own order of welfare and secur�ty w�ll not 
g�ve up eas�ly. ose who refuse to accept Turkey, 
whose work and serv�ce �nfrastructure �s sol�d, 
whose pol�t�cal w�ll �s �n the�r own hands, and 
whose m�l�tary and technolog�cal capab�l�t�es are 
�ncreas�ng, w�ll res�st to the end. But w�th the 
fight we have fought so far, we have proven to the 
world that we can protect our �ndependence and 
future no matter what anyone says, what they 
want, what they �mpose. anks to God's help 
and the support of our people, we have been able 
to face our future w�th confidence w�th every 
challenge we overcome.

From a Turkey that was drown�ng �n �ts own 

cr�ses �n the past, we have come to the t�me of a 
Turkey that was able to turn global cr�ses �nto 
opportun�t�es. We have e�ther completely 
neutral�zed the tools used to overwhelm us w�th 
our own problems, or we have thrown them 
beyond our borders. Desp�te some occas�onal 
contrad�ct�ons that have plagued us, our pol�c�es 
have reached a level of matur�ty that cannot be 
compared to the past.

By eliminating the threat of terrorist 
organizations, our security has risen to a level 
that will maintain our stability.

Despite operations that are the product of the 
ambitions of global imperialists, our economy 
has reached a level that is valued by the world 
with its investment, employment, production 
and exports.
Our infrastructure has become widespread and 
efficient to support our vision in all areas, from 
education to healthcare, transportation to energy, 
agriculture to industry.
Our diplomacy has a reputation for managing all 
kinds of tensions, con�icts and humanitarian 
crises in our region and around the world on the 
basis of equality and peace.
Undoubtedly, we still have to solve problems, 
reduce burdens and overcome difficulties. But, 
thank God, our potential and opportunities are 
enough to overcome them all.

Our country goes to the 2023 elections with this 
photo. Now, realizing that we are guests of the 
age of our youth and our children, we want to 
crown the construction of the Turkey Century 
with the services that we have provided our 
country for 20 years. When we complete this 
breakthrough, which we see as the cornerstone of 
the bridge we have built from the past, we can 
safely ful�ll our responsibility to history and our 
nation. With this understanding, we present to 
you the centenary of Turkey not as a political 
program, but as a national vision of our country.

HORRIBLE SITUATION IN SWEDEN

e issue I have to focus on right now is the 
events that began with Sweden's application for 
NATO membership and ended with the burning 
of our holy book, the Quran. e religion of 
Islam has been the object of many hostilities, 
attacks and meanness, of which Abu Jahl is the 
symbol, since the day it was proclaimed through 
our Prophet Muhammad (peace and blessings be 
upon him), On the other hand, our Lord has 
clearly stated in his book that he sent down the 
Qur'an and will protect it. As Muslims, it is our 
duty to show the respect that this holy book 
deserves under the protection of our Lord and 
strive to live in accordance with his commands.

On the other hand, in modern democracies 
there is a very simple de�nition of human rights 
and freedoms. e limit of the rights and 
freedoms of the individual, which is the 
backbone of democracy, is located where the 
rights and freedoms of other people begin. 
According to this understanding, no person has 
the right to humiliate or oppress Muslims or 
representatives of other religions and beliefs. is 
principle, which is heavily sanctioned as a crime 
motivated by hate and discrimination, is, in our 
opinion, the right approach. erefore, an ugly 
act in Sweden is an insult to everyone who 
respects the fundamental rights and freedoms of 
people, especially Muslims. e fact that the 
outrageous act did not take place in front of the 
Turkish embassy makes this issue for us both a 
religious and a national issue.

One of the crusades knows that in Europe Islam 
and the Turkic concept are equated, and we are 
proud of this. Moreover, this mentality has long 
been trying to legitimize the reach of terrorist 
organizations under the guise of democracy. 

"WHEN SOMEONE SHAME US, WE ALSO 
SHOW THEM THEIR PLACE”

e Holy Qur'an, under the protection of our 
Lord, can never suffer from the burning of its 
copy by a crusader. But those who encourage or 
condone this heresy hopefully have calculated its 
consequences too. You will stand up and under 
the protection of your security forces, police and 
so on, committing this betrayal, this rudeness, 
this contempt, this dishonesty, and with their 
protection they will say, look what we have done 
to the Muslims. It is clear that those who 
committed such a disgrace in front of the 
embassy of our country will no longer expect 
favors from us in relation to their statements 
about joining NATO. With all due respect, you 
allow terrorist organizations to throw spears in 
your streets, everywhere, and then you expect us 
to support NATO membership; there is nothing 
like it, do not expect such support from us. Since 
you love, protect and protect members of 
terrorist organizations and enemies of Islam so 
much, we advise them to transfer the protection 
of their country to them.

When we say something, we say it honestly. 
When someone shames us when they are 
dishonest, we also show them their place. e 
Swedish leadership does not need to stand up 
and tell us about rights and freedoms. If you 
respect the rights and freedoms so much, you 
will �rst show respect for the religious faith of the 
Republic of Turkey or the Muslims. If you don't 
show that respect, I'm sorry, you won't see any 
support from us for NATO.

e rel�g�on of Islam has been the object of many host�le acts, attacks 
and meanness, the symbol of wh�ch �s Abu Jahl, s�nce the day �t was 
procla�med through our Prophet Muhammad (peace and bless�ngs be 
upon h�m). On the other hand, our Lord has clearly decreed �n H�s 
book that he has sent down the Qur'an and w�ll defend �t. As 
Musl�ms, �t �s our duty to show the respect that th�s holy book, wh�ch 
�s under the protect�on of our Lord, deserves and str�ve to l�ve 
accord�ng to h�s orders.

January 2023
GOVERNMENT INITIATIVE
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TARİHTE BUGÜN

leler doldurmuştur… Bölge �nsanının nab-
zını �y� b�len melleler Bu görev� k�m� zaman 
ücretl� k�m� zaman gönüllü olarak, çeş�tl� 
değ�ş�mlerle b�rl�kte bu görev� karşılıksız yü-
rütmüşlerd�r. B�naenaleyh; Günümüzde yok 
olmaya yüz tutmuş medrese kültürünü, şanlı 
Osmanlı tar�h�n�n bu geleneğ�n� asrımızda 
ayakta tutmaya çalışıyoruz.

İslam coğrafyasına ışık tutan b�rçok al�m� 
�ç�nde barındıran medreseler�n b�zce ne 
kadar önem arz ett�ğ� açıkça bunun b�r gös-
terges�d�r ded�. 

Dr. Kurt “Bütün dünya �nsanları �ç�n 
çalışmaya tal�b�z”

Başkent platformunun kuruluş felsefes� olan 
�nsanı yaştak� devlet yaşasın anlayışı zaten 
Osmanlı �mparatorluğunun kuruluş felsefe-
s�d�r. Aynı zamanda dünyadak� s�v�l toplum 
kuruluşlarının doğuş hareket noktasın da 
Osmanlı �mparatorluğunun vakıf anlayı-
şından doğmuştur. B�zler bu gün başkent 
platformu olarak, m�syonumuz çerçeves�n-
de Osmanlı �mparatorluğunun vakıf anla-
yışını canlı tutarak bu çağda s�v�l toplum 
kuruluşlarında vücut bulması �ç�n çaba 
göster�yoruz..

Bu sebeple b�zler m�ll� ç�zg�dek� s�v�l toplum 
kuruluşları �le el ele gönül gönüle yen�den 
d�r�l�ş�n s�v�l unsurları olduğumuzu düşünü-
yoruz.

Başkent Platformu  �nsanlar arasında d�n-
sel, d�lsel, ırksal, mezhepsel ve s�yasal görüş 
ayrımı yapmaksızın, dünya �nsanlarını 
kucaklayan yapısıyla “�nsanı yaşat k� devlet 
yaşasın” düsturu çerçeves�nde bütün dünya 
�nsanları kucaklayan s�v�l b�r �n�s�yat�ft�r.

B�zler  “İnanıyoruz k�; mutlu b�reylerden 
mutlu a�leler, mutlu a�lelerden mutlu top-
lumlar, mutlu toplumlardan mutlu dev-
letler, mutlu devletlerden mutlu b�r dünya 
oluşur. S�z de bu m�syona uygun düşünce 
ve faal�yetler�n�zden ötürü m�syonumuzun 
özet� olan “�nsanı yaşat k� devlet yaşasın” 
anlayışına h�zmet ett�ğ�n�zden ötürü tüm 
�nsanlık adına şükranlarımı sunuyorum. 

�v�l İn�s�yat�f (ANKARA)-Selahadd�n S

Ded�..

Eyyub� vakfı başkanı Selahatt�n Ku-
rutkan ve yönet�m kurulu üyeler� �le b�r-
l�kte Başkent Platformu genel başkanı 
Dr.Mustafa Kurt’u makamın da z�yaret 
ett�ler. Yapılan z�yarette �st�şarelerde bulu-
nan heyet; İnsanı Yaşat K� Devlet Yaşasın 
anlayışını destur ed�nm�ş olan Başkent plat-
formu �le beraber olduklarını ve tüm dünya 
�nsanları �ç�n b�rl�kte çalışmaya tal�p olduk-
larını d�le get�rd�ler.

Selahatt�n Kurutkan,” Selahadd�n Eyyu-
b� Vakfı olarak “Medreseler�n Legalleş-
mes�” açılımını önems�yoruz. “

1980’den sonra bu h�zmet ve görev� devralan 
Şeyh Selahadd�n Seydaoğulları; bu h�zmet� 
s�stemat�ze ed�p modern çağa uyarlayarak 
1997’de İstanbul 1.Vakı�ar Bölge Müdür-
lüğünce Selahadd�n Eyyub� Vakfını Kur-
muştur. Tüm Medreseler Vakfa bağlı olarak 
tedr�sat eğ�t�mler�n� devam ett�rmekted�r. 

Ayrıca Vakıf eğ�t�m h�zmetler�n� değ�ş�k böl-
gelere de götüreb�lmek adına ülkem�z�n değ�-
ş�k bölgeler�nde şubeler�n� açmaya muvaffak 
olmuştur.

Şuanda 12 İl tems�lc�l�ğ�yle Akt�f 9 Med-
reses�yle �lm� eğ�t�mler� kurumsal b�r çatı 
hal�ne get�rm�şt�r.

Vakıf bünyes�nde; 650 Erkek Talebe, 250 
Bayan Talebe yatılı ve %100 burslu b�r şek�l-
de tedr�sat eğ�t�mler�n� almaktadır.

Selahadd�n Eyyub� Vakfı olarak “Medrese-
ler�n Legalleşmes�” açılımını önemsemekle 
beraber bu konuda şunları söylemekte fayda 
görüyoruz. Bölge halkının d�n� ve �lm� boşlu-
ğunu yıllarca fahr� olarak medresem�zden ve 
d�ğer başka medreselerden mezun olan mel-

SELAHADDİN EYYUBİ VAKFINDAN, BAŞKENT PLATFORMU GENEL BAŞKANI 
DR. MUSTAFA KURT’A ZİYARET

“İnsanı Yaşat K� Devlet Yaşasın” 
Düsturu Çerçeves�nde Bütün Dünya İnsanları İç�n Çalışmaya  Tal�p S�v�l Toplum Kuruluşuyuz”

"We are a non–governmental organ�zat�on that cons�ders �t �ts duty to work for the benefit of human�ty all 
over the world under the slogan "If you want the prosper�ty of the state, create cond�t�ons for people."

VISIT OF THE REPRESENTATIVE OF THE SALAHUDDIN AYUBI 
FOUNDATION TO THE OFFICE OF THE GENERAL DIRECTOR OF THE 

CAPITAL PLATFORM DR. MUSTAFA KURT

Civil Initiative (ANKARA)- Chairman of 
the Salahuddin Ayubi Foundation 
Selahattin Kurutkan and members of the 
Board of Directors of the Foundation 
visited the office of the General Director of 
the Capital Platform Dr. Mustafa Kurt. 
During the meeting, the delegates noted 
that they support the Capital's platform 
and are ready to work together for the 
bene�t of humanity around the world 
under the slogan "If you want the 
prosperity of the state, create conditions 
for people."

Selahattin Kurutkan: "e 
Salahuddin Ayubi Foundation 
considers the beginning of the 
"Legalization of madrassas" 
important.

"Sheikh Selahaddin Seydaogullary, who 
started working in this �eld after 1980, 
systematized the provision of services in 
accordance with the requirements of the 
modern world and in 1997 created the 
Salahuddin Ayubi Foundation with the 
help of the 1st Regional Administration of 
Istanbul Funds. All madrasahs belong to 
the Foundation and continue to provide 
appropriate education.

In addition, in order to provide educational 
services in various regions, branches have 
been opened in many provinces of Turkey.
At the moment, 9 madrassas are actively 
operating in 12 different provinces.
650 young people and 250 girls receive 
education and are provided with a 100% 
grant in the educational institutions of the 
Foundation.

On behalf of the Salahuddin Ayubi 
Foundation, we consider the beginning of 
the "Legalization of madrassas" important, 
and would also like to note the following. 
e spiritual and scienti�c emptiness of 
the population of the regions was �lled by 
graduates of various madrassas… ese 
graduates, who knew the situation of the 
residents of the regions well, sometimes 
provided their services for free, and 
sometimes for a fee. We are trying to revive 

the dying culture of the madrasah, which is 
an integral part of the glorious history of 
the Ottoman Empire.

In our opinion, all this indicates the 
importance of madrassas, which have 
educated many scientists for the Islamic 
world."

Dr. Kurt: "Our task is to serve for the 
bene�t of all mankind."

"e philosophy of the work of the Capital 
Platform under the slogan "If you want the 
prosperity of the state, create conditions 
for people" was already one of the 
principles of the Ottoman Empire. e idea 
of creating NGOs all over the world is 
based on the idea of creating foundations 
in the Ottoman Empire. Today, our Capital 
Platform is trying to revive the idea of 
creating funds like in the Ottoman Empire 
and transfer this experience into the work 
of modern NGOs.
In this regard, we think that we are part of 
the revival of the tradition of creating non-
governmental organizations.

e capital's platform expresses a civic 
initiative that puts at the forefront the 
principle "If you want the prosperity of the 
state, create conditions for people", 
without dividing people by religious, 
linguistic and national affiliation.

We believe that happy people will create 
happy families, happy societies will be 
built from happy families, and happy 
states will be built from a happy society. 
Happy states form a happy world. I express 
my gratitude to you for your work in 
ful�lling this mission in accordance with 
the principle "If you want the prosperity of 
the state, create conditions for people.”
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BM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 
çatışmalar, �kl�m değ�ş�kl�ğ�, Kov�d-
19'un devam eden etk�s�, artan 

yaşam mal�yetler� g�b� etkenler, m�lyonlarca 
çocuğun yeters�z beslenmes�ne neden 
olurken, temel sağlık, beslenme ve d�ğer 
öneml� h�zmetler daha az ulaşılab�l�r hale 
gel�yor.

Dünya genel�nde sorunlardan en çok 
etk�lenen 15 ülkedek� 30 m�lyondan fazla 
çocuk yeters�z beslenme problem� yaşarken, 
bunların 8 m�lyonun yeters�z beslenmen�n en 
ölümcül sev�yes�nde yaşamını sürdürüyor. Bu 
durum, çocukların yaşamı, uzun dönemdek� 
sağlık ve gel�ş�mler� �ç�n büyük sorunları 
beraber�nde get�r�yor.

B�rleşm�ş M�lletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO), BM Mültec�ler Yüksek Kom�serl�ğ� 
(UNHCR), B�rleşm�ş M�lletler Çocuklara 
Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda 
Programı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 
çocukların yeters�z beslenme neden�yle 
yaşadığı sorunlara �l�şk�n küresel eylem planı 
çağrısında bulundu.

Bu plan, Afgan�stan, Burk�na Faso, Çad, 
Kongo, Et�yopya, Ha�t�, Kenya, Madagaskar, 
Mal�, N�jer, N�jerya, Somal�, Güney Sudan, 
Sudan ve Yemen g�b� bu durumdan en fazla 
etk�lenen ülkelerdek� çocukların yeters�z 
beslenme �le �lg�l� problemler�n� önlemey�, 
tesp�t etmey� ve çocukları tedav� etmey� 
�çer�yor.
Çok sektörlü b�r yaklaşımı ele alan bu global 
plan, anne ve çocukların, gıda, sağlık, su, 
san�tasyon ve sosyal koruma s�stemler� 
vasıtasıyla anne ve çocukların öncel�kl� 
beslenmes�ndek� eylemler�n� destekl�yor.
BM kuruluşları, bu kr�z�n b�r trajed�ye 
dönüşmemes� �ç�n "kararlı ve zamanında 
eylem" ve BM koord�nes�nde daha fazla 
yatırım çağrısında da bulundu.
KAYNAK:AA

B�rleşm�ş M�lletler (BM) kuruluşları, benzer� görülmem�ş gıda ve 
beslenme kr�z�nden en çok etk�lenen 30 m�lyondan fazla savunmasız 
çocuğu korumak �ç�n ac�l eylem çağrısında bulundu.

BM'den gıda ve beslenme kr�z� yaşayan
m�lyonlarca çocuk �ç�n ac�l eylem çağrısı

Türk Devletler� Teşk�latı, 
Azerbaycan'ın doğal
kaynaklarının yasa dışı 
�şlet�lmes�n� kınadı
Türk Devletler� Teşk�latı (TDT), 
Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının 
Ermen�stan tarafından yasa dışı olarak 
�şlet�lmes�n� kınadı.

ccord�ng to a wr�tten statement by the UN, factors Asuch as con��cts, cl�mate change, the ongo�ng �mpact 
of Cov�d-19, the r�s�ng cost of l�v�ng are lead�ng to 

malnutr�t�on of m�ll�ons of ch�ldren, wh�le bas�c health care, 
nutr�t�on and other �mportant serv�ces are becom�ng less 
access�ble.

More than 30 m�ll�on ch�ldren �n the 15 countr�es most affected 
by these problems worldw�de suffer from malnutr�t�on, wh�le 8 
m�ll�on of them l�ve at the deadl�est level of malnutr�t�on. �s 
s�tuat�on creates b�g problems for ch�ldren's l�ves.

e Food and Agr�culture Organ�zat�on of the Un�ted Nat�ons 
(FAO), the Off�ce of the Un�ted Nat�ons H�gh Comm�ss�oner 
for Refugees (UNHCR), the Un�ted Nat�ons Ch�ldren's Fund 
(UNICEF), the World Food Programme and the World Health 
Organ�zat�on (WHO) call for accelerat�ng the �mplementat�on 
of the Global Act�on Plan to Combat Ch�ld Malnutr�t�on
�s plan prov�des for the prevent�on, detect�on and treatment 
of malnutr�t�on among ch�ldren �n the countr�es most affected 
by th�s s�tuat�on, such as Afghan�stan, Burk�na Faso, Ha�t�, 
Yemen, Kenya, Congo, Madagascar, Mal�, N�ger, N�ger�a, 
Somal�a, Sudan, Chad, Eth�op�a and Eth�op�a.

Apply�ng a mult�sectoral approach, th�s global plan supports 
the act�ons of mothers and ch�ldren to pr�or�t�ze nutr�t�on 
through food, health, water, san�tat�on and soc�al protect�on 
systems.

e UN also called for "dec�s�ve and t�mely act�on" and 
�ncreased �nvestment �n UN coord�nat�on to prevent th�s cr�s�s 
from turn�ng �nto a tragedy.

SOURCE: AA

UN calls for urgent
act�on to end severe 
ch�ld malnutr�t�on
e Un�ted Nat�ons (UN) called for 
�mmed�ate act�on to protect the more 
than 30 m�ll�on vulnerable ch�ldren 
most affected by the unprecedented 
food cr�s�s

TDT, Azerbaycan'ın Karabağ ekonom�k bölges�ndek� doğal 
kaynakların yasa dışı �şlet�lmes�ne �l�şk�n b�r beyanat yayımladı.
Beyanatta, Azerbaycan'ın Karabağ ekonom�k bölges�ndek� doğal 
kaynakların Ermen�stan ve d�ğer suç unsurları tarafından yasa dışı 
olarak sömürülmes�nden end�şe duyulduğu bel�rt�ld�.
Ağır çevresel etk�lere yol açan uluslararası hukuk �hlal�n�n kınandığı 
beyanatta, "Azerbaycan'ın doğal kaynaklarının yasa dışı olarak 
�şlet�lmes�, Ermen�stan'a kaçırılması, Azerbaycan topraklarında 
Ermen�stan s�lahlı kuvvetler� kalıntılarının yasa dışı varlığı ve mayın 
döşenmes�, Azerbaycan �le Ermen�stan arasındak� �l�şk�ler�n b�rb�r�n�n 
egemenl�ğ�ne, toprak bütünlüğüne ve uluslararası kabul görmüş 
sınırlarına saygı duyulması ve tanınması temel�ndek� normalleşme 
sürec�n� baltalamakta ve bölgede barış ve �st�krarın sağlanmasına 
h�zmet etmemekted�r." �fadeler� yer aldı.
Bunun yanı sıra, TDT, söz konusu yasa dışı eylemler�n derhal 
durdurulması çağrısında bulunurken, Azerbaycan'ın bu konudak� tüm 
çabalarını destekled�ğ�n� �fade ett�.
KAYNAK:AA

e Organ�zat�on of Turk�sh States 
(TDT) has condemned Armen�a's 
�llegal explo�tat�on of Azerba�jan's 
natural resources.

TDT �ssued a statement on the �llegal explo�tat�on of natural resources 
�n the Karabakh econom�c zone of Azerba�jan.

e statement expresses concern over the �llegal explo�tat�on of natural 
resources �n the Karabakh econom�c zone of Azerba�jan by Armen�a 
and other cr�m�nal elements.
V�olat�on of �nternat�onal law, wh�ch led to ser�ous env�ronmental 
consequences, the statement sa�d: “e �llegal explo�tat�on of 
Azerba�jan's natural resources, the�r smuggl�ng to Armen�a, the �llegal 
presence of the remnants of the Armen�an armed forces on the 
terr�tory of Azerba�jan and the plant�ng of m�nes underm�ne the 
process of normal�z�ng relat�ons between Azerba�jan and Armen�a 
based on respect and recogn�t�on of each other's sovere�gnty, terr�tor�al 
�ntegr�ty and �nternat�onally recogn�zed borders and underm�ne the 
process of normal�zat�on �n the reg�on, does not serve to ensure peace 
and stab�l�ty."
In add�t�on, TDT called for an �mmed�ate cessat�on of these �llegal 
act�v�t�es and expressed �ts support for all of Azerba�jan's efforts �n th�s 
d�rect�on.

SOURCE:AA

e Organ�zat�on of Turk�sh
States condemns the �llegal 
explo�tat�on of Azerba�jan's 
natural resources
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Irak Kara Kuvvetler� Komutanı 
Kasım el- Muhammed�, 
Kerkük'tek� güvenl�k yetk�l�ler� 
�le görüştü.

önet�m karşıtı göster�ler sırasında çok Ysayıda Mısırlı hayatını kaybederken, 
üzer�nden yıllar geçmes�ne rağmen 

olaylar halkın hafızasında tazel�ğ�n� koruyor.
Mübarek rej�m�n�n 30 yıllık yönet�m�n�n 
ardından halkın ayaklanması, Mübarek ve 
yakın çalışma arkadaşı esk� Enformasyon 
Bakanı Saffet eş-Şer�f '�n koltuğundan 
olmasıyla sonuçlandı.

Mübarek'�n oğulları Ala ve Cemal 
"aklanarak" serbest bırakıldı
25 Ocak Devr�m� olayları esnasında onlarca 
eylemc�n�n ölümüne neden olmaktan 
yargılanan Mübarek'�n oğulları Ala ve Cemal, 
dönem�n İç�şler� Bakanı Hab�b el-Adl�, 
Cumhurbaşkanlığı D�vanı Başkanı Zeker�ye 
Azm� g�b� Mübarek rej�m�ne bağlı �s�mler 
yargılandıkları davalardan "aklanarak" tahl�ye 
ed�ld�.
Devr�m�n ardından tutuklu yargılanan 
Mübarek de beraat ederek serbest bırakıldı.
Hüsnü Mübarek 25 Şubat 2020'de, Şer�f de 14 
Ocak 2021'de yaşamını y�t�rd�.
Mısır İst�hbaratı tarafından alındığı sorguda 
ölen genc�n adına Facebook hesabı açıldı
1981 �la 2011 yıllarında ülke yönet�m�n� 
el�nde bulunduran Mübarek'�n rej�m�ne son 
veren devr�mde sosyal medya platformları 
öneml� rol oynadı.
Mısır'ın İskender�ye kent�nde 6 Haz�ran 

2010'da Mısırlı genç Hal�d Sa�d, �st�hbarat 
tarafından alındığı sorguda hayatını kaybett�. 
Bu haber�n duyulmasının ardından Google 
firmasının Orta Doğu Pazarlama Müdürü 
Mısırlı akt�v�st Va�l Gan�m ve Abdurrahman 
Mansur, "Hep�m�z Ahmed Sa�d�z" adlı b�r 
Facebook hesabı açtı.
Hayatını kaybeden genc�n adına açılan sosyal 
medya hesabından halka yapılan rej�m karşıtı 
ayaklanma çağrıları kısa sürede ülke 
genel�nde yüz b�nlerce k�ş� tarafından karşılık 
buldu.
Devr�m�n acı b�lançosu
25 Ocak 2011'de başlayan ve 11 Şubat'ta 
Mübarek'�n çek�lerek yetk�ler�n� Asker� 
Konseye devretmes�yle son bulan süreç, 18 
gün sürdü. Mübarek'�n çek�lme kararı, 
devr�m�n odağındak� Tahr�r Meydanı başta 
olmak üzere ülke genel�nde coşkuyla 
kutlandı.
Sağlık Bakanlığının ver�ler�ne göre, 18 gün 
aralıksız devam eden göster�lerde güvenl�k 
güçler�n�n müdahales� ve "baltacı" olarak 
adlandırılan sokak çeteler�n�n saldırıları 
sonucu 384 eylemc� hayatını kaybett�. Toplam 
yaralı sayısı �se 846 olarak duyuruldu. Ancak 
devr�m sonrasında kurulan “Gerçekler� 
Araştırma Heyet�” ölü sayısının 846 olduğunu 
açıkladı.
KAYNAK:AA

Mısır'da Mübarek rej�m�ne 
son veren 25 Ocak Devr�m�
12 yılı ger�de bıraktı

any Egypt�ans d�ed dur�ng ant�-Мgovernment demonstrat�ons, the 
events rema�n fresh �n people's 

memor�es, desp�te the years that have passed.
Aer 30 years of rule by the Mubarak reg�me, as 
a result of a popular upr�s�ng, Mubarak and h�s 
close assoc�ate, former Informat�on M�n�ster 
Saffet al-Shar�f, were removed from the�r posts
Mubarak's sons Ala and Jamal were "acqu�tted" 
and released.
Mubarak's sons Ala and Jamal, who were tr�ed 
for the deaths of dozens of act�v�sts dur�ng the 
events of the January 25 revolut�on, the then 
Inter�or M�n�ster Hab�b al-Adl� and the head of 
the pres�dent�al Counc�l Zahar�ya Azm�, who 
were assoc�ated w�th the Mubarak reg�me, were 
"acqu�tted" from the tr�als.

Mubarak, who was tr�ed �n pre-tr�al detent�on 
aer the revolut�on, was also acqu�tted and 
released.
Hosn� Mubarak d�ed on February 1, 2021, and 
Shar�f d�ed on January 14, 2021.
A Facebook account was opened �n the name of 
a teenager who d�ed dur�ng an �nterrogat�on 
conducted by Egypt�an �ntell�gence
Soc�al med�a platforms played an �mportant role 
�n the revolut�on that ended the Mubarak 
reg�me, wh�ch ruled the country from 1981 to 
2011.
On June 6, 2010, a young Egypt�an, Khal�d Sa�d, 
was k�lled dur�ng �nterrogat�on by the spec�al 
serv�ces �n Alexandr�a, Egypt. Upon hear�ng the 
news, Egypt�an act�v�st We�l Ghan�m and 

Abdurrahman Mansour, Google's M�ddle East 
market�ng manager, opened a Facebook account 
called "We are all Ahmed Sa�d.”

Hundreds of thousands of people across the 
country responded to calls for an upr�s�ng 
aga�nst the reg�me made from a soc�al network 
account opened on behalf of the deceased young 
man �n a short t�me.
Hundreds of thousands of people across the 
country responded to calls for an upr�s�ng 
aga�nst the reg�me made from a soc�al network 
account opened on behalf of the deceased young 
man �n a short t�me.

e B�tter Truth of the Revolut�on
e process, wh�ch began on January 25, 2011 
and ended on February 11, when Mubarak 
w�thdrew and handed over h�s powers to the 
M�l�tary Counc�l, lasted 18 days. Mubarak's 
dec�s�on to step down was greeted w�th 
enthus�asm across the country, espec�ally �n 
Tahr�r Square, the center of the revolut�on.
Accord�ng to the M�n�stry of Health, 384 
act�v�sts were k�lled as a result of the 
�ntervent�on of secur�ty forces and attacks by 
street gangs called "axe" at demonstrat�ons that 
lasted 18 days w�thout a break. e total number 
of v�ct�ms was 846 people. However, the 
"Comm�ttee to Invest�gate the Truth" created 
aer the revolut�on reported that the death toll 
was 846 people.

SOURCE: AA

12 years have passed s�nce the 25th revolut�on that ended 
Hosn� Mubarak's 30-year rule �n Egypt.

e Egypt�an revolut�on under 
Mubarak le 12 years beh�nd.

En büyük korku gerçek oluyor... 
Put�n �lk adımı attı, 
Ukrayna alarma geçt�!

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan 
gelen haberlerde. 11'�nc� ayına g�ren savaş hız 
kesmeden devam ederken savaşın yen� 
merkez üssü k�l�t öneme sah�p Donbass 
bölges�.
Put�n'�n 'Soledar düştü' açıklaması sonrası 
Rus b�rl�kler�n�n taarruzu sürerken 
Moskova'dan Ukrayna'yı alarma geç�ren b�r 
adım geld�.
Gözden Kaçmasın
Rus l�der Put�n'�n sess�z sedasız aldığı karar 
�le, üç veya daha fazla çocuk babası olan 
erkekler�n seferberl�kten muaf tutan kural 
kaldırdı.
Put�n'�n bu hamles� dünyanın gündem�ne 
b�r�nc� sıradan g�r�ş yaparken bunun yen� b�r 
seferberl�k hazırlığı olduğu yorumlarının 
yapılmasına neden oldu.
İng�l�z Da�ly Ma�l gazetes� Put�n'�n bu plan 
çerçeves�nce Ukrayna'ya 500 b�n asker daha 
gönderemeye hazırlandığını yazdı.
Rus m�lletvek�ller� ayrıca, Ulusal Muhafızlara 
daha fazla güç sağlayan ve yurtdışına kaçan 
Rusların mülkler�ne el koymalarına �z�n 
veren b�r yasa öner�s� sundular.
Rusya'nın çeş�tl� bölgeler�ndek� kom�serlere 
savaşma çağındak� erkekler�n l�steler�n� 

hazırlama tal�matı ver�ld�ğ�n� de gelen b�lg�ler 
arasında.
Yen� b�r seferberl�k kararı çıkması 
durumunda Ukrayna savaşının Rusya leh�ne 
�lerleyeb�leceğ� bel�rt�l�rken Batı'dak� 
Ukrayna Tank yardımı çatlağı sürüyor.
Ukrayna'nın ac�l olarak bekled�ğ� Alman 
yapımı tanklar �le �lg�l� Berl�n'�n tutumu 
tepk�lere neden olmuş, Almanya, Ukrayna'ya 
tank gönderme konusundak� �steks�zl�ğ� 
neden�yle tepk�yle karşı karşıya kalmıştı.
Almanya'dan konu �le �lg�l� 'U' dönüşü olarak 
n�telend�r�len b�r hamle geld�. Almanya 
Dış�şler� Bakanı Annalena Baerbock, 
Berl�n'�n Leopard kararını dünyaya duyurdu.
Baerbock, Polonya'nın Ukrayna'ya Alman 
menşel� Leopard tankı sevk etmek �stemes� 
hal�nde buna karşı çıkmayacaklarını bel�rtt�.
Alman bakan b�r muhab�r�n Polonya'nın 
Ukrayna'ya Leopard tankları tesl�m etmes� 
hal�nde ne olacağını sorması üzer�ne şu yanıtı 
verd�;
'Şu anda bu soru sorulmadı ancak sorulsaydı 
buna engel olmazdık.' Alman basını bu 
açıklamayı 'Berl�n yeş�l ışık yaktı' şekl�nde 
yorumladı.
KAYNAK:AA

e b�ggest fear �s com�ng true... 
Put�n has taken the first step,
Ukra�ne alarmed!

he world has been follow�ng the news Tfrom Ukra�ne for several months. S�nce 
the war, wh�ch has been go�ng on for the 

11th month, has not subs�ded, the key reg�on of 
Donbass �s the new ep�center of the war.
As the offens�ve of Russ�an troops cont�nued aer 
Put�n's announcement of the fall of Soledar, a step 
followed from Moscow that alarmed Ukra�ne.
Don't lose s�ght of
Russ�an leader Put�n calmly dec�ded to cancel the 
rule that exempts men who are fathers of three or 
more ch�ldren from mob�l�zat�on.
Although Put�n's move took the top spot on the 
world agenda, �t led to comments that �t was 
preparat�on for a new mob�l�zat�on.

e Br�t�sh newspaper Da�ly Ma�l reported that 
Put�n �s prepar�ng to send another 500,000 troops 
to Ukra�ne as part of th�s plan.
Russ�an lawmakers have also �ntroduced a b�ll that 
would expand the powers of the Nat�onal Guard 
and allow them to confiscate the property of 
Russ�ans �ee�ng abroad.
It �s also reported that comm�ssars �n var�ous 
reg�ons of Russ�a have been �nstructed to prepare 
l�sts of men of combat age.

If a new mob�l�zat�on dec�s�on �s made, �t �s stated 
that the Ukra�n�an war may advance �n favor of 
Russ�a, wh�le the crack of Ukra�n�an tank a�d �n 
the West cont�nues.
Berl�n's pos�t�on regard�ng German-made tanks, 
wh�ch Ukra�ne urgently expected, caused a 
negat�ve react�on, Germany faced a negat�ve 
react�on due to �ts unw�ll�ngness to send tanks to 
Ukra�ne.

e move descr�bed as a U-turn came from 
Germany. German Fore�gn M�n�ster Annalena 
Berbock announced Berl�n's dec�s�on on Leopard 
to the world.

Berbok sa�d that �f Poland wants to send German 
Leopard tanks to Ukra�ne, �t w�ll not oppose th�s.
When a German reporter asked what would 
happen �f Poland suppl�ed Leopard tanks to 
Ukra�ne, he repl�ed:
"�s quest�on has not been asked at the moment, 
but �f �t had been, we would not have prevented �t." 
e German press �nterpreted th�s statement as 
"Berl�n gave the go-ahead.”

SOURCE: AA

Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r Put�n'�n emr� 
�le başlayan savaş �k� taraf �ç�n de kr�t�k öneme 
sah�p Donbass'ta k�l�tlen�rken Rus l�der�n sess�z 
sedasız �mza attığı karar Ukrayna'da alarma 
neden oldu.

Wh�le the war, wh�ch began on the orders of 
Russ�an Pres�dent Vlad�m�r Put�n, was locked 
�n the Donbass, wh�ch �s cruc�al for both s�des, 
the qu�etly s�gned dec�s�on of the Russ�an 
leader caused alarm �n Ukra�ne.
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B�rleşm�ş M�lletler F�l�st�nl� Mültec�lere Yardım Ajansı 
(UNRWA) Gazze Operasyonları D�rektörü omas Wh�te, 
Türk�ye'n�n UNRWA �ç�n öneml� b�r ortak olduğunu ve bu 
ortaklığın sürmes�n� üm�t ett�kler�n� söyled�.

h�te, Gazze'dek� ekonom�k ve �nsan� Wkoşullar, �laç ve finansal sıkıntı �le 
Türk�ye'n�n UNRWA'ya verd�ğ� des-

tekle �lg�l� AA muhab�r�ne açıklamada bulundu.
UNRWA'nın 2023'e, geçen yıldan kalan yaklaşık 
80 m�lyon dolarlık mal� yükümlülükle g�rd�ğ�n� 
d�le get�ren Wh�te, Aralık 2022'de çalışanlarının 
maaşlarını ödemekte zorlandıklarını aktardı.
Wh�te, Ajansın yaşadığı bütçe açıklarının Gazze 
Şer�d�'ndek� çalışmalarını c�dd� anlamda etk�led�-
ğ�ne �şaret ederek UNRWA'nın 24 Ocak'ta F�l�s-
t�nl� mültec�lere yardım bütçes� �ç�n ac�l çağrıda 
bulunacağı b�lg�s�n� paylaştı.
UNRWA'nın finansman sıkıntısı
UNRWA Gazze Operasyonları D�rektörü Wh�te, 
"UNRWA'nın yaşadığı mal� kr�z, çalışanların sayı-
sını düşürmeye sebep oldu ve bunun sonucunda 
sağlık alanında h�zmet veren personel yoğun 
baskı altında kaldı. Bu bağlamda b�r süred�r öğ-
retmenlerden sınıflarına daha fazla öğrenc� alma-
larını �st�yoruz." ded�.
B�rleşm�ş M�lletler (BM) Genel Kurulunun 
2022'n�n sonunda UNRWA'nın çalışmalarını 3 yıl 
uzatmayı oyladığını aktaran Wh�te, görev süres�-
n�n uzatılmasından sonrak� atılacak en öneml� adı-
mın, Ajansın finanse ed�lmes� olduğuna d�kkat� 
çekt�.
İsra�l'�n 16 yıldan uzun süred�r devam eden ablu-
kası net�ces�nde Gazze'dek� �nsan� durumun kötü-
leşmeye devam ett�ğ�n� hatırlatan Wh�te, "Gazze'-
dek� ekonom�k kaynaklar sınırlı ve bölgede �şs�z-
l�k oranları çok yüksek. Örneğ�n C�bal�ya Mültec� 
Kampı'ndak� yoksulluk oranı yüzde 90'ın üzer�n-
de." d�ye konuştu.

- Gıda güvens�zl�ğ�
G�derek kötüleşen ekonom�k koşulların Gazze'de 
gıda güvens�zl�ğ� oranlarında artışa yol açtığı ve F�-
l�st�nl� a�leler�n günlük gıda �ht�yaçlarını karşıla-
yamaz hale geld�ğ�n� bel�rten Wh�te, İsra�l'�n son 
olarak Ağustos 2022'de Gazze'ye düzenled�ğ� sal-
dırının �nsan� durumun daha da kötüleşmes�ne 
sebep olduğunu kaydett�.
Gazze Şer�d�'ndek� yaşam koşullarının oldukça 
zorlaştığı ve bu bağlamda UNRWA'nın F�l�st�nl� 
mültec�lere h�zmet yükünün ağırlaştığını aktaran 
Wh�te, Gazze'de gıda yardımlarını ulaştırdıkları F�-
l�st�nl� mültec� sayısının b�r m�lyon 100 b�ne ulaş-
tığını ve her 3 ayda b�r olmak üzere yılda 4 kez 
gıda yardımı dağıtımı yaptıklarını d�le get�rd�.
UNRWA'nın dağıttığı gıda yardımlarının b�r k�ş�-
n�n günlük gıda �ht�yacının ancak yüzde 50's�n� 
karşılayab�ld�ğ�n� anlatan Wh�te, "Gazze'dek� çoğu 
a�le, gıda eks�kler�n� kapatacak durumda değ�l." 
ded�.

UNRWA Gazze D�rektörü, 2022 yılında dünyada-
k� gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlardan 
sonra un başta olmak üzere F�l�st�nl� mültec�lere 
temel bazı gıda maddeler�n� tem�n etmekte zorluk 
yaşadıklarını d�le get�rd�.
Un fiyatlarındak� artışlar yüzde 40'ı bulmasına rağ-
men mültec�ler �ç�n hedefled�kler� m�ktarı tem�n 
edeb�ld�kler�n� söyleyen Wh�te, Gazze'de yaşanan 
mal� kr�z�n, Ajansın h�zmetler�n� sürdürmes�n� et-
k�leyeb�leceğ�n� vurguladı.

- Türk�ye'n�n desteğ�
Türk�ye'n�n bu noktada devreye g�rd�ğ�ne �şaret 
eden Wh�te, sözler�n� şöyle sürdürdü:
"Türk�ye, Ajansın yaptığı gıda yardımları kapsa-
mında un tem�n ed�yor. Bu bakımdan Türk�ye 
UNRWA �ç�n öneml� b�r ortak. Bu yardımlardan 
Gazze'dek� 1 m�lyon 100 b�n mültec� �st�fade ed�-
yor. Türk�ye'n�n gönderd�ğ� unları, her 3 ayda b�r 
yaptığımız gıda yardımları kapsamında dağıtıyo-
ruz."
Wh�te, Türk�ye �le ortaklık çerçeves�n� gel�şt�rmey� 
arzu ett�kler�n� d�le get�rd�.

- Sağlık kr�z�
Gazze'dek� ekonom�k kr�z�n halk sağlığına etk�s�-
ne de değ�nen Wh�te, fiyatların yüksek olması ne-
den�yle mültec� a�leler�n, UNRWA'nın kl�n�kler� 
dışındak� yerlerden �laç satın alamadığına, yeter-
s�z beslenme neden�yle çocuklarda kansızlık vaka-
larında artış yaşandığına d�kkat� çekt�.
Wh�te, sağlık sektörünü desteklemeye çalıştıkları-
nı ve düzenl� olarak 1,2 m�lyon F�l�st�nl�ye temel 
sağlık h�zmet� verd�kler�n� �fade ett�.

Ekonom�k kr�z �le süregelen İsra�l ablukasının hal-
kın ps�koloj�s�n� de etk�led�ğ�ne vurgu yapan 
Wh�te, UNRWA bünyes�ndek� okullarda eğ�t�m 
alan b�r�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n yüzde 42's�n�n ruh-
sal bozukluk yaşadığını bel�rtt�.
Wh�te, okullarda danışmanlarla öğrenc�lere res�m 
ve spor g�b� akt�v�teler yaptırarak ps�koloj�k des-
tek verd�kler�n� kaydett�.
İsra�l'�n Gazze'ye düzenled�ğ� saldırılarda yıkılan 
b�naların �marıyla �lg�l� de konuşan Wh�te, ajansın 
bu konuda gereken desteğ� ve finansı bulmaya ça-
lıştığını d�le get�rd�.

Wh�te, UNRWA'nın gelecek aylarda 7 b�nden 
fazla b�nayı �mar edeceğ�n� sözler�ne ekled�.
İsra�l, yaklaşık 2 m�lyon F�l�st�nl�n�n yaşadığı 
Gazze Şer�d�'n� 2006'dan bu yana kara, den�z ve 
havadan abluka altında tutuyor.

KAYNAK:AA

UNRWA Gazze Operasyonları
D�rektörü  Wh�te: Türk�ye UNRWA 
�ç�n öneml� b�r ortak

omas White, director of Operations in Gaza at the 
United Nations Agency for Palestine Refugees (UNRWA), 
said Turkey is an important partner of UNRWA and they 
hope that this partnership will continue.

UNRWA Director of Operations 
in Gaza White: Turkey is an 
important partner of UNRWA

White made a statement to the AA corre-
spondent about the economic and humani-
tarian conditions in Gaza, medical and 
�nancial difficulties, as well as Turkey's 
support for UNRWA.

UNRWA entered 2023 with a �nancial 
commitment of about $80 million remain-
ing from last year, White said, adding that 
in December 2022, its employees were 
having difficulty paying salaries.

Pointing out that the agency's budget de�cit 
has seriously affected its work in the Gaza 
Strip, White shared information that on 
January 24, UNRWA will urgently request a 
budget for assistance to Palestinian refu-
gees.

UNRWA's lack of funding

White, director of UNRWA Operations in 
Gaza, said: "e UNRWA �nancial crisis 
has led to a reduction in the number of 
employees, and as a result, the medical staff 
has been under severe pressure. In this 
regard, we have been asking teachers for 
some time to take more students into their 
classes."

Stating that the United Nations General 
Assembly (UN) voted to extend the work of 
UNRWA for 3 years at the end of 2022, 
White pointed out that the most important 
step to be taken aer the renewal of the 
mandate is the �nancing of the Agency.

Recalling that the humanitarian situation in 
Gaza continues to deteriorate as a result of 
the 16-year blockade of Israel, White noted: 
"Economic resources in Gaza are limited, 
and the unemployment rate in the region is 
very high. For example, the poverty rate in 
the Sibalia refugee camp is more than 90 
percent.”

Food insecurity

White said that Israel's last attack on Gaza 
in August 2022 led to a further deteriora-
tion of the humanitarian situation. 
Deteriorating economic conditions have led 
to increased levels of food insecurity in 
Gaza, and Palestinian families are unable to 
meet their daily food needs

Also speaking about the living conditions in 
the Gaza Strip have become very difficult 
and in this context the burden of UNRWA's 
service to Palestinian refugees has become 
heavier, White said that the number of 
Palestinian refugees to whom they delivered 
food aid to Gaza has reached one million 
100 thousand and that they distribute food 
aid 4 times a year, every 3 months.

Explaining that the food aid distributed by 
UNRWA can only meet 50 percent of a 
person's daily food needs, White said: "Most 

families in Gaza are not able to cover the 
food shortage."

e Director of UNRWA in Gaza 
mentioned that aer the high rise in food 
prices in the world in 2022, they had 
difficulty providing some basic foodstuffs, 
especially �our, to Palestinian refugees. 
Although the price increase for �our 
reached 40 percent, they were able to 
provide the amount they were targeting for 
refugees. e �nancial crisis in Gaza may 
affect the Agency's ability to maintain its 
services.

- Support for Turkey

Pointing out that Turkey intervened at this 
point, White continued his words as 
follows:

"Turkey supplies �our as part of the food 
aid provided by the Agency. In this regard, 
Turkey is an important partner of UNRWA. 
is assistance is used by 1 million 100 
thousand refugees in Gaza. We distribute 
�our sent by Turkey every 3 months as part 
of the food aid we provide."

White expressed a desire to develop the 
framework of partnership with Turkey.

- Health crisis

Referring to the effects of the economic 
crisis in Gaza on public health, it is noted 
that refugee families cannot buy medicines 
in places outside UNRWA clinics due to 
high prices and that there is an increase in 
cases of anemia in children due to malnutri-
tion.

White said they are trying to support the 
health sector and regularly provide primary 
health care to 1.2 million Palestinians.

Stressing that the economic crisis and the 
ongoing blockade of Israel have also 
affected people's psychology, he also added 
that 42 percent of �rst-year students 
enrolled in UNRWA schools have mental 
disorders. And that they provide psycholog-
ical support to students by forcing them to 
engage in activities such as drawing and 
sports with counselors in schools.

Speaking about the restoration of buildings 
destroyed as a result of Israeli attacks on 
Gaza, White said that the agency is trying to 
�nd the necessary support and funding in 
this direction.
White added that UNRWA will renovate 
more than 7,000 buildings in the coming 
months.
Since 2006, Israel has been blocking the 
Gaza Strip, home to almost 2 million 
Palestinians, by land, sea and air.

SOURCE: AA
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Savaşın bölgeler� paramparça, 
ekonom�y� altüst ett�ğ� Yemen'de 
sağlık kurumlarının yıkılması ya da 

b�r kısmının asker� kışlaya 
dönüştürülmes� sonucu sağlık 
h�zmetler�nde tam b�r "yokluk" yaşanıyor.
Yemenl�ler özell�kle göz hastalıkları 
konusunda neredeyse 5 yıldır uzman doktor 
bulamamaktan ş�kayet ed�yor. Yaşadığı bölgede göz 
hastalıkları merkez� bulunmayan Yemenl�lerden b�r kısmı 
tedav� umuduyla başka bölgelerdek� yakınlarının yanına 
g�tmeye çalışıyor.

Yemen'de her bölgen�n sorunu farklılık göster�yor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) �stat�st�kler�ne göre 
Yemen'dek� sağlık tes�sler�n�n yaklaşık yarısı h�zmet dışı 
durumda; d�ğer yarısı da kapas�tes�n�n yarısıyla h�zmet 
ver�yor.
Yemen Sağlık Bakanı Kasım Buhayb�h, "Yemen'dek� sağlık 
durumu b�r val�l�kten d�ğer�ne farklılık göster�yor. Sağlık 
ve �nsan� �ht�yaçlar açısından büyük sıkıntılar var." ded�.
Buhayb�h, Hacce'n�n sınır bölgeler�nde yer alan �lçeler�n, 
her yönden kuşatılmış durumda olduğu �ç�n daha fazla 
devlet desteğ�ne �ht�yaç duyduğunu bel�rtt�.

Hacce �l�ne bağlı Hayran �lçes� sağlık ofis� müdürü Tarık 
M�svaek H�ba �se bölgedek� sağlık h�zmetler�n�n 
sev�yes�n�n çok düşük olmasının ve hastalıkların 
yayılmasının Hus�ler tarafından uygulanan kuşatmaya 
bağlı olduğunu �fade ett�.
H�ba, göz hastalıkları konusunda uzmanlaşmış sağlık 
merkezler� �le personel�n daha çok büyük şeh�rlerde 

Savaş ve ekonom�k kr�zle boğuşan Yemen'de
yüzlerce k�ş� gözler�n� kaybetme tehd�d� altında

yoğunlaştığını ve "boğucu b�r kuşatmanın" yaşandığı 
bölgelerde bulunmadığını söyled�.
Hacce �l�ne bağlı M�d� sah�l �lçes�ndek� El-Ceda Sağlık 
Merkez�nde görev yapan doktor İslam Fuad, "Bu 
kuşatma altındak� nüfusa oranla günden güne artan 
vakaların sayısı gözönüne alındığında durum çok 
kr�t�k." d�ye konuştu.

Fuad, muayene, kontrol, teşh�s ve tedav� �ç�n gerekl� 
tıbb� ek�pmanın yeterl� olmadığını kaydett�.
Bölgede 800'ü aşan kayıtlı ve tedav� görmeyen 
vakaların yaklaşık 700'ünün katarakt, 100'ünün 
pterj�yum (göz et� yürümes� ya da kuş kanadı), 
20's�n�n göz tans�yonu olduğunu aktaran Fuad, 
şunları söyled�:

"Kırsal kes�mde yaşlı nüfus başta olmak üzere 
hastalıkla �lg�l� b�l�nç düzey�n�n düşük olması, teşh�s 
ve cerrah� müdahalen�n gec�kmes�, vaka sayısının 
artmasına neden oluyor; bunun sonucunda tam 
görme kaybı g�b� daha büyük kompl�kasyonların 
oranı yüksel�yor."
Göz hastalığının yaşam standartlarını etk�lemes�
B�r gözünde körlüğe, d�ğer�nde �se c�dd� görme 
bozukluğuna yol açan b�r göz hastalığından muztar�p 
Yemenl� Abduhu Ahmed Tayy�b, AA muhab�r�ne, 
yaşadığı zorlukları anlattı.
Yüzlerce k�ş�n�n buna benzer hastalıklara 
yakalandığına d�kkat� çeken Tayy�b, 4 yılı aşkın 
süred�r devamlı ağrı ve acı çekt�ğ�n� söyled�.
Tayy�b, 40'lı yaşların başında olmasına rağmen 
özell�kle hastalıktan sonra hayatının üzüntü ve 
umutsuzluk �ç�nde geçt�ğ�n� d�le get�rd�.

Daha önce ç�ç�l�k ve hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� yaptığını 
aktaran Tayy�b, "Çocukluğumdan ber� çalıştığım, 
ekmeğ�m� çıkardığım �ş� yapamaz oldum; geç�m�m� 

sağlayamıyorum. Eş�mden ayrıldığımdan ber� günlük 
�şler�me anne-babam yardım eder oldu." ded�.
Ülke dışında tedav�n�n mal�yet� yüksek
72 yaşındak� Mehd� Habeş At� �se göz 
rahatsızlıklarının tedav�s� �ç�n Suud� Arab�stan'a 
g�tmeye karar verd�ğ�n�, ancak 8 b�n Suud� Arab�stan 
r�yal� (yaklaşık 2 b�n dolar) aşan tedav� masra�arı 
neden�yle ger� dönmek zorunda kaldığını bel�rtt�.
At�, geç�c� b�r çıkış yolu şekl�nde değerlend�rd�ğ� bu 
çözümden de el� boş döndüğünü söyled�.

Kısıtlı �mkanlar hastalığın teşh�s�n� de zorlaştırıyor
Yemenl� 4 yaşındak� Abdullah Muhammed, uyurken 
başına taş �sabet etmes� sonucu görme yet�s�n� 
tamamen kaybett�.

Abdullah'ın annes�, "Oğlumun başına taş �sabet 
ett�kten 15 sonra gözler�n� kaybetmes� karşısında 
şaşkınım. Hem şaşkın hem de çok üzgünüm." ded�.
Yemenl� kadın, doktorun kend�ler�ne teşh�s ve tedav� 
�ç�n daha kapsamlı b�r sağlık merkez�ne g�tmeler�n� 
salık verd�ğ�n� d�le get�rd�.

Yemen'dek� �ç savaş ve �nsan� kr�z
Yemen'dek� İran destekl� Hus�ler, Eylül 2014'ten bu 
yana başkent Sana ve bazı bölgeler�n denet�m�n� 
el�nde bulunduruyor.
Suud� Arab�stan öncülüğündek� koal�syon güçler� �se 
Mart 2015'ten �t�baren Hus�lere karşı Yemen 
hükümet�ne destek ver�yor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük �nsan� kr�zler�nden 
b�r�n�n yaşandığı Yemen'de 30 m�lyonluk nüfusun 
yüzde 80'� �nsan� yardıma ve korunmaya �ht�yaç 
duyuyor.

KAYNAK:AA

Uzun yıllardır �ç 
savaşın sürdüğü 
Yemen'de kötüleşen 
ekonom�k koşulların 
yanı sıra sağlık 
h�zmetler�ndek� 
eks�kl�kler neden�yle 
yüzlerce k�ş� körlük ya 
da görme kaybı 
tehd�d�yle karşı 
karşıya.
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In Yemen, where the war has destroyed reg�ons and 
d�srupted the economy, there �s a complete "shortage" of 
med�cal serv�ces as a result of the destruct�on of med�cal 
�nst�tut�ons or the transformat�on of some of them �nto 
m�l�tary barracks.
Yemen�s compla�n that they have not been able to find a 
spec�al�st doctor for almost 5 years, espec�ally for eye 
d�seases. Some of the Yemen�s who do not have an eye 
d�sease center �n the reg�on where they l�ve are try�ng to 
go to the�r relat�ves �n other reg�ons �n the hope of 
treatment.
e problem of each reg�on �n Yemen �s d�fferent
Accord�ng to stat�st�cs from the World Health 
Organ�zat�on (WHO), about half of the med�cal fac�l�t�es 
�n Yemen are not work�ng; the other half serves half of 
the�r capac�ty.

Yemen's Health m�n�ster Qassem Buha�b�h sa�d: "e 
health s�tuat�on �n Yemen d�ffers from one governorate to 
another. ere are great d�ff�cult�es �n terms of health and 
human�tar�an needs.”

Buha�b�h noted that the areas �n the border areas of Hajj 
need more state support, s�nce they are surrounded from 
all s�des.

Tar�q M�swaek H�ba, d�rector of the health department of 
the Fadan d�str�ct of Hajj prov�nce, sa�d that the very low 
level of med�cal serv�ces �n the reg�on and the spread of 
d�seases are assoc�ated w�th the s�ege �mposed by the 
Houth�s.
H�ba added that med�cal centers spec�al�z�ng �n eye 

Hundreds of people are at r�sk of los�ng the�r s�ght �n 
Yemen, wh�ch �s struggl�ng w�th war and econom�c 
cr�s�s.

d�seases and personnel are ma�nly concentrated �n 
large c�t�es and are not located �n areas where there 
was a "suffocat�ng s�ege."
Islam Fouad, a doctor at the Al-Jada Med�cal Center 
�n the coastal M�d� d�str�ct �n Hajj prov�nce, sa�d: 
"e s�tuat�on �s very cr�t�cal, g�ven the grow�ng 
number of cases �n proport�on to the populat�on 
under th�s s�ege."
Fuad noted that the necessary med�cal equ�pment 
for exam�nat�on, mon�tor�ng, d�agnos�s and 
treatment �s not enough.
Of the more than 800 reported and untreated cases 
�n the reg�on, about 700 are cataracts, 100 are 
pteryg�um (walk�ng w�th eyes or b�rd w�ngs) and 20 
are eye pressure, Fuad sa�d.

"Low awareness of the d�sease, espec�ally among the 
elderly populat�on �n rural areas, and delays �n 
d�agnos�s and surg�cal �ntervent�on lead to an 
�ncrease �n the number of cases of the d�sease; as a 
result, the proport�on of larger compl�cat�ons, such 
as complete loss of v�s�on, �ncreases.”

Eye diseases affect living standards
Abduhu Ahmad Tayyib, a Yemeni suffering from an 
eye disease that causes blindness in one eye and 
severe visual impairment in the other, told AA about 
his difficulties.

Pointing out that hundreds of people suffer from 
similar diseases, Tayyib said that he has been 
suffering from constant pain and suffering for more 
than 4 years.

Tayyib said that although he was about 40 years old, 
his life was spent in sadness and despair, especially 
aer his illness.

Tayyib, who was previously a farmer and livestock 
breeder, said: "I couldn't do the job I've been 
working on since I was a kid, where I made my 
bread; I can't make a living. Since I separated from 
my wife, my parents have been helping me with my 
daily chores."
e cost of medical treatment abroad is high

Mehdi Habash Ati, 72, said he decided to go to Saudi 
Arabia for eye treatment but was forced to return 
due to treatment costs exceeding 8,000 Saudi riyals 
(about $2,000).
Ati said he walked away empty-handed from the 
decision, which he considered a temporary solution.
Limited capabilities also make it difficult to diagnose 
the disease.

Abdullah Mohammed, a 4-year-old child from 
Yemen, completely lost his sight aer being hit on 
the head with a rock while he was sleeping.
Abdullah 's mother said: "I am surprised that my son 
lost his eyes 15 years aer he was hit on the head 
with a stone. I am both embarrassed and very 
saddened.”

e Yemeni woman said that the doctor advised 
them to go to a more comprehensive medical center 
for diagnosis and treatment.

e civil war and humanitarian crisis in Yemen
Iran-backed Houthis in Yemen have controlled the 
capital Sanaa and some areas since September 2014.
e Saudi-led coalition has been supporting the 
Yemeni government against the Houthis since March 
2015.
According to the UN, 80 percent of the population 
of 30 million people in Yemen, where one of the 
world's largest humanitarian crises is taking place, 
need humanitarian assistance and protection.
SOURCE: AA

Hundreds of people face the 
threat of bl�ndness or loss of 
v�s�on due to deter�orat�ng 
econom�c cond�t�ons, as 
well as shortcom�ngs �n the 
health care system �n 
Yemen, where a c�v�l war 
has been go�ng on for many 
years.
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İsveç Başbakanı, terör örgütü PKK/YPG 
destekç�ler�n�n Stockholm'de beled�ye 
b�nası önündek� provokasyonuna �l�şk�n 
"NATO üyel�ğ� başvurusuna karşı sabotaj 
olarak tasarlandığını söyleyeb�l�r�m. 
İsveç'�n güvenl�ğ� �ç�n tehl�kel� b�r 
durum." ded�.
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sveç Başbakanı Ulf Kr�stersson, İülkes�n�n TV4 kanalına yazılı 
olarak yaptığı açıklamada, 

tar�h� beled�ye b�nası önünde 
toplanan b�r grup terör örgütü 
PKK/YPG destekç�s�n�n, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan'a benzet�len b�r kuklayı, 
b�nanın önündek� d�reğe asmasına 
tepk� gösterd�.

Eylem�n sorumsuzca yapıldığına 
�şaret eden Kr�stersson, "İsveç'�n 
NATO üyel�ğ� başvurusuna karşı 
sabotaj olarak tasarlandığını 
söyleyeb�l�r�m. İsveç'�n güvenl�ğ� 
�ç�n tehl�kel� b�r durum." değerlen-
d�rmes�nde bulundu.

Kr�stersson ayrıca, "Önde gelen �k� 
s�yasetç�s� su�kasta kurban g�den 
İsveç'te, b�r ülken�n demokrat�k 
yolla seç�lm�ş l�der�n�n böyle sahte 
b�ç�mde �nfazının gerçekleşt�r�lme-
s� çok c�dd� b�r durum." �fades�n� 
kullandı.

İsveç Mecl�s Başkanı Norlen: 
İğrenç buldum
İsveç Mecl�s Başkanı Andreas 
Norlen, terör örgütü PKK/YPG 
destekç�ler�n�n başkent 
Stockholm'de beled�ye b�nası 
önündek� provokasyonuna "�ğrenç" 
n�telend�rmes�yle tepk� gösterd�.

İsveç Mecl�s Başkanı, TBMM 
Başkanı Mustafa Şentop'un, 
provokasyon üzer�ne 17 Ocak'ta 
Türk�ye'ye yapmayı planladığı 

resm� z�yaret� �ptal etmes�ne 
�l�şk�n, "Dün Stockholm'de yaşa-
nanlar sonrası Türk tarafının sert 
tepk� vermes�n� anlıyorum. 
Beled�ye b�nasının dışındak� 
görüntüler� �zled�ğ�mde ben de 
der�n b�r rahatsızlık h�ssett�m ve 
bunu �ğrenç buldum." �fadeler�n� 
kullandı.

İsveç Dış�şler� Bakanı Tob�as 
B�llström de SVT'ye yaptığı 
açıklamada, provokasyonun, 
İsveç'�n NATO'ya üyel�k sürec�n� 
baltaladığını söyled�.

B�llström, "Bu utanmaz hareket, 
değerl� müttefik�m�z Türk�ye'n�n 
İsveç'�n NATO üyel�ğ�n� onayla-
masını sağlamak �ç�n adım adım 
b�rb�r�m�ze güven duyma sürec�n� 
zorlaştırma ve gec�kt�rme r�sk� 
taşıyor. Mecl�s Başkanımız 
Norlen'�n Türk�ye gez�s�n�n �ptal 
ed�lmes�ne üzülsek de Türk�ye'n�n 
tepk�ler�n� çok �y� anlıyoruz. 
Türk�ye �le �l�şk�ler�m�z b�z�m �ç�n 
çok öneml�." d�ye konuştu.

Tob�as B�llström, İsveç'�n provo-
kasyonla baltalanan NATO'ya 
üyel�k sürec�n�n, Rusya'nın �ş�ne 
yaradığını savunarak, "İk�nc� 
Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç'�n 
güvenl�ğ� açısından en öneml� 
dönem� yaşıyoruz. Bunun c�dd�ye-
t�n�n altını yeter�nce ç�zemem�ş�z." 
değerlend�rmes�nde bulundu.
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İsveç Başbakanı
Kr�stersson: 
YPG destekç�ler�n�n 
provokasyonu 
ülken�n güvenl�ğ� �ç�n
tehl�kel� b�r durum

e Swedish Prime Minister said about the provocation 
of supporters of the PKK/YPG terrorist organization in 
front of the Stockholm City Hall: "I can say that it is 
intended as sabotage against the application for 
membership in NATO. is is a dangerous situation for 
Sweden's security.”

Swed�sh Pr�me M�n�ster
Kr�stersson: Provocat�ons by 
YPG supporters are dangerous 
for the country's secur�ty

wedish Prime Minister Ulf Kristersson, Sin a written statement on his country's 
TV4 channel, reacted to a group of 

supporters of the PKK/YPG terrorist organiza-
tion who gathered in front of the historic city 
hall by hanging a puppet similar to President 
Recep Tayyip Erdogan on a pole in front of the 
building.

Pointing out that the action was irresponsible, 
Kristersson said: "I can say that it was intended 
as sabotage against Sweden's application for 
membership in NATO. is is a dangerous 
situation for Sweden's security," he said.
"In Sweden, where two prominent politicians 
were killed, it is a very serious situation when 
such a fraudulent execution of a democratically 
elected leader of the country is carried out," 
Kristersson said.

Swedish Parliament Speaker Norlen: I found 
it disgusting
e speaker of the Swedish parliament 
Andreas Norlen reacted to the provocation of 
supporters of the PKK/YPG terrorist organiza-
tion in front of the mayor's office of the capital 
Stockholm, calling it "disgusting".
Referring to the cancellation of the official visit 
of the Speaker of the Swedish Parliament 

Mustafa Shentop to Turkey in connection with 
the provocation, Norlen said: "I understand the 
harsh reaction of the Turkish side aer what 
happened yesterday in Stockholm. When I 
watched the footage outside the town hall, I felt 
deep discomfort and found it disgusting."
Swedish Foreign Minister Tobias Billstrom told 
SVT that the provocation undermined the 
process of Sweden's accession to NATO.

"is shameless step risks complicating and 
delaying the process of gradually building trust 
in each other of our valuable ally Turkey in 
order to force Sweden to ratify its membership 
in NATO. Although we regret that the trip of 
the Speaker of our Parliament Norlen to 
Turkey was canceled, we understand Turkey's 
reaction very well. Our relations with Turkey 
are very important to us.”

Tobias Billstrom, arguing that the process of 
Sweden's membership in NATO, which was 
undermined by provocation, bene�ted Russia, 
said: "We are living in the most important 
period for Sweden's security aer World War 
II. We have not sufficiently emphasized the 
seriousness of this," he said.

SOURCE: AA
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Kırgız�stan'ın başkent� B�şkek'te, 
Müstak�l Sanay�c� ve İşadamları 
Derneğ�'n�n (MÜSİAD) 

Kırgız�stan şubes�n�n resm� açılışı 
münasebet�yle gala programı düzenlend�.

Büyükelç� Doğan, burada yaptığı 
konuşmada, her alanda gel�şen Türk�ye �le 
Kırgız�stan �l�şk�ler�nde t�caret ve yatırımın 
önem�ne değ�nd�.

T�car� �l�şk�lerde son b�r kaç yılda çok 
öneml� b�r mesafe kat ed�ld�ğ�n� kaydeden 
Doğan, "2022 yılında 11 aylık dönemde 
950 m�lyon dolar sev�yes�n� yakalayan 

t�caret hacm�m�z �le yıl sonu ver�ler�ne 
göre b�zler 1 m�lyar doları yakaladığımız 
düşünces�ndey�z." ded�.
Doğan, �ş �nsanlarının son derece öneml� 
b�r m�syon üstlend�kler�n�n farkında 
olduklarını ve onları b�rer "gönül elç�s�" 
olarak gördüğünün altını ç�zd�.

Türk �ş �nsanlarının son 26 yılda 
Kırgız�stan'a 1 m�lyar dolardan fazla 
doğrudan yatırım yaptığını d�le get�ren 
Doğan, Türk yatırım faal�yetler�n�n 
öncel�kle �ş �nsanlarının özver�l� çabaları 
sayes�nde gerçekleşt�ğ�n� kaydett�.

Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan'ın önümüzdek� dönemde 2 
m�lyar dolarlık hedef koyduğunu �fade 
ederken, bu hedefi �ş dünyasının 
gayretler�yle b�rl�kte gerçekleşt�recekler�n� 
aktardı.

MÜSİAD'ın yen� şube faal�yetler�n�n, Türk 
ve Kırgız �l�şk�ler�n�n gel�şmes�ne son 
derece öneml� katkılar sağlayacağına 
�nandığını söyleyen Doğan, yen� şuben�n 
her �k� ülkeye hayırlı ve uğurlu olması 
d�led�ğ�nde bulundu.

"Kırgız�stan �le �k�l� t�caret�n� 2 m�lyar 
dolara çıkarmaya gayret göstereceğ�z”

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut 
Altunbaş �se konuşmasında, "Kırgız�stan 
�le �k�l� t�caret� 2 m�lyar dolara çıkarmaya 
gayret göstereceğ�z." ded�.
Altunbaş, şu anda 13 b�nden fazla üyes�ne, 

bünyes�nde 60 b�n firmaya ve Türk�ye'n�n 
�hracatında yüzde 20'l�k paya sah�p 
MÜSİAD'ın 2 buçuk m�lyon k�ş�ye �ş 
sağlayan b�r t�caret örgütü olduğunu 
anımsattı.
Şube sayısını yıl sonunda 100'e ulaştırmayı 
hede�ed�kler�n� bel�rten Altunbaş, dünya 
t�caret�n�n yüzde 74'ünü yapan G20 
ülkeler�n�n 18'�nde şube ve tems�lc�l�k 
olarak devam ett�kler�n� anlattı.
Altunbaş, yıl sonuna doğru d�ğer �k� 
ülkede şube açarak örgütün G20 
stratej�s�n� tamamlayacaklarını b�ld�rd�.

Program, Kırgız ses sanatçısı Turdakun 
N�yazal�yev'�n ve Kırgız�stan-Türk�ye 
Manas Ün�vers�tes�'n�n Türk ve Kırgız 
folklor dans �le komuzcu grubunun sahne 
almasıyla sona erd�.

KAYNAK:AA

Türk�ye'n�n B�şkek Büyükelç�s� Ahmet Sadık 
Doğan, Türk�ye �le Kırgız�stan arasındak� dış 
t�caret hacm�n�n 1 m�lyar doları yakaladığını 
�fade ett�.

Büyükelç� Doğan,Türk�ye-Kırgız�stan
dış t�caret hacm�n�n 1 m�lyar doları 
yakaladığını söyled�

A solemn program was held �n 
B�shkek, the cap�tal of 
Kyrgyzstan, on the occas�on 

of the off�c�al open�ng of the Kyrgyz 
branch of the Assoc�at�on of 
Independent Industr�al�sts and 
Entrepreneurs (MUSIAD).

In h�s speech here, Ambassador Dogan 
touched upon the �mportance of trade 
and �nvestment �n the development of 

relat�ons between Turkey and 
Kyrgyzstan �n all areas.

Not�ng that a very �mportant d�stance 
has been made �n trade relat�ons over 
the past few years, Dogan sa�d: "In 
2022, we bel�eve that we have reached 
$1 b�ll�on �n accordance w�th our trade 
volume, wh�ch reached the level of 
$950 m�ll�on over an 11-month per�od 
and year-end data.”

Dogan stressed that bus�nessmen know 
that they are fulfill�ng an extremely 
�mportant m�ss�on and that he sees 
them as "ambassadors of the heart."

Stat�ng that Turk�sh bus�nessmen have 
made more than $1 b�ll�on of d�rect 

�nvestments �n Kyrgyzstan over the past 
26 years, Dogan sa�d that Turk�sh 
�nvestment act�v�ty �s pr�mar�ly due to 
the sel�ess efforts of bus�ness people.

Dogan ment�oned that Pres�dent Recep 
Tayy�p Erdogan has set a goal of $2 
b�ll�on �n the com�ng per�od, and that 
they w�ll ach�eve th�s goal together w�th 
the efforts of the bus�ness world.

He also sa�d that, �n h�s op�n�on, the 
act�v�t�es of the new MUSIAD branch 
w�ll make an extremely �mportant 
contr�but�on to the development of 
relat�ons between Turkey and 
Kyrgyzstan, and w�shed that the new 
branch would be favorable and 
favorable for both countr�es.

"We w�ll str�ve to �ncrease b�lateral 
trade w�th Kyrgyzstan to $2 b�ll�on"

In h�s speech, V�ce Pres�dent of 
MUSIAD Davut Altunbash noted: "We 
w�ll str�ve to �ncrease b�lateral trade 
w�th Kyrgyzstan to $2 b�ll�on."

Altunbash recalled that MUSIAD, 
wh�ch currently has more than 13 
thousand members, 60 thousand 
compan�es and a 20 percent share �n 
Turkey's exports, �s a trade organ�zat�on 
that prov�des jobs for 2 and a half 
m�ll�on people.

Stat�ng that they a�m to �ncrease the 
number of branches to 100 by the end 
of the year, Altunbash also sa�d that 
they cont�nue to operate as branches 
and representat�ve off�ces �n 18 G20 
countr�es, wh�ch account for 74 percent 
of world trade

e program ended w�th the 
performance of the Kyrgyz s�nger 
Turdakun N�yazal�ev and the Turk�sh-
Kyrgyz folklore dance and group of the 
Kyrgyz-Turk�sh Un�vers�ty "Manas".

SOURCE:AA

Turk�sh Ambassador to B�shkek Akhmetsadyk 
Dogan sa�d that the volume of fore�gn trade 
between Turkey and Kyrgyzstan has reached $ 
1 b�ll�on.

Ambassador Dogan sa�d that the
 volume of fore�gn trade between
Turkey and Kyrgyzstan has reached 
$ 1 b�ll�on
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İsveç'te aşırı sağcı pol�t�kacı tarafından Kur'an-ı Ker�m'�n yakılması, İslam 
ülkeler� tarafından büyük tepk�yle karşılandı.

Dünya genel�nde çok sayıda ülke, 
Dan�markalı aşırı sağcı Sıkı Yön Part�s� l�der� 
Rasmus Paludan'ın, Türk�ye'n�n Stockholm 
Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı Ker�m 
yakmasına tepk� gösterd�.

Dış�şler� Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı Ker�m 
yakılmasını "Ülkem�z�n tüm uyarılarına rağmen 
İsveç'te bugün kutsal k�tabımız Kur'an-ı Ker�m'e 
karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şek�lde 
lanetl�yoruz." �fadeler�yle kınadı.
Bakanlığın yayımladığı açıklamada, "Ülkem�z�n 
tüm uyarılarına rağmen İsveç'te kutsal 
k�tabımız Kur'an-ı Ker�m'e karşı yapılan aşağılık 
saldırıyı en güçlü şek�lde lanetl�yoruz. 
Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerle-
r�m�ze hakaret eden bu İslam düşmanı provo-
kat�f eyleme �fade özgürlüğü adı altında �z�n 
ver�lmes�n� h�çb�r şek�lde kabul etm�yoruz." 
�fadeler� kullanıldı.
İsveç'�n Ankara Büyükelç�s� Staffan Herrström, 
Dış�şler� Bakanlığına çağrılarak Türk�ye'n�n 
Stockholm Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı 
Ker�m yakılması eylem�ne �z�n ver�lmes� en 
güçlü şek�lde kınandı.
İslam İşb�rl�ğ� Teşk�latı (İİT) Genel Sekreter� 
Hüsey�n İbrah�m Taha, İsveç'te aşırı sağcı 
pol�t�kacı tarafından Kur'an-ı Ker�m yakı-
lmasını sert b�r d�lle kınadı.
İİT Genel Sekreter� Taha, yayımladığı yazılı 
açıklamada, Paludan'ın, Türk�ye'n�n Stockholm 
Büyükelç�l�ğ� önünde İsveç makamlarının 
�zn�yle Kur'an-ı Ker�m'� yakmasına tepk� 
gösterd�.
İran
İran Dış�şler� Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenan�, 
İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakılmasını kınadı.
İran Dış�şler� Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, Kenan�, bazı Avrupa ülkeler�-
n�n, sözde �fade özgürlüğünü destekleme 
bahanes�yle aşırılık yanlılarının İslam� değerlere 
hakaret etmes�ne �z�n verd�ğ�n� bel�rterek, söz 
konusu ülkeler�n İslamofob�y� kend� toplum-
larında kurumsallaştırdıklarını �fade ett�.
Irak
Irak'ta Sadr Hareket� l�der� Mukteda es-Sadr, 
İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakılmasını kınamak 
�ç�n 1 m�lyon �mza toplanarak İsveç 
Büyükelç�l�ğ�ne �let�lmes� çağrısı yaptı.
Sadr, yazılı açıklamasında, cuma namazında 
�mamların İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakılmasını 
"sert b�r şek�lde" kınamasını ve kent�n merkez�-
ne Kur'an-ı Ker�m anıtı d�k�lmes�n� talep ett�.
Suud� Arab�stan
Suud� Arab�stan yönet�m�, İsveç makamlarının, 
aşırı sağcı k�ş�n�n Kur'an-ı Ker�m'� yakmasına 
�z�n vermes�n� kınayarak, Dan�markalı aşırı 
sağcı Sıkı Yön Part�s� l�der� Rasmus Paludan'ın 
Türk�ye'n�n Stockholm Büyükelç�l�ğ� önünde 
Kur'an-ı Ker�m'� yakmasına tepk� gösterd�.
Katar
Katar Dış�şler� Bakanlığından yapılan açıklama-
da, "Bu menfur olay, dünyada 2 m�lyardan fazla 
Müslüman'ın duygularına yönel�k tehl�kel� b�r 
kışkırtma ve provokasyondur." �fades�ne yer 
ver�ld�.
Katar'ın �nanç, ırk, d�ne dayalı her türlü nefret 
söylem�n� ve s�yas� anlaşmazlıkların kutsal 

değerlerle �l�şk�lend�r�lmes�n� reddett�ğ� 
vurgulandı.
Mısır
Mısır Dış�şler� Bakanlığının yayımladığı kınama 
açıklamasında da d�nlere hakarette bulunan, 
nefret söylem�n� ve ş�ddet� körükleyen bu tür 
eylemler� yaymanın tehl�keler�ne �şaret ed�ld�.
Hoşgörü ve barış �çer�s�nde b�rl�kte yaşama 
değerler�ne sah�p çıkılması, bu tür aşırılık 
yanlısı eylemlerle tüm d�nlere ve kutsal 
değerlere yönel�k hakaretler�n önlenmes� 
çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür 
eylemler�n, �nanç özgürlüğü, ötek�ne saygı, 
�nsan hakları ve temel özgürlüklere a�t değerler-
le bağdaşmadığı bel�rt�ld�.
F�l�st�n
F�l�st�n Dış�şler� Bakanlığından yapılan açıkla-
mada da söz konusu olaya tepk� göster�ld�.
Bakanlığın açıklamasında, Stockholm'dek� olay 
"�nsan haklarına ve farklı d�nler�n mensup-
larının barış �çer�s�nde b�rl�kte yaşaması �lkes�ne 
yönel�k alen� b�r saldırı ve dünyadak� m�lyonlar-
ca Müslüman'ın duygularını �nc�ten ırkçı b�r 
eylem" olarak değerlend�r�ld�.
Lübnan
Lübnan Müüsü Abdullat�f Deryan da 
Müslümanlara karşı provokasyonu yansıtan bu 
saygısızca eylem konusunda uyardı.
Deryan, yaptığı açıklamada, İslam d�n�ne ve 
Kur'an-ı Ker�m'e hakaret edenlerden hesap 
sorulması ve gereken cezanın ver�lmes� 
çağrısında bulundu.
Ürdün
Ürdün Dış�şler� Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, barış �ç�nde b�r arada yaşamayı 
tehd�t eden, ş�ddet ve nefret� körükleyen 
İsveç'tek� bu eylem�n kabul ed�lmed�ğ� ve 
kınandığı bel�rt�ld�.
Cezay�r
Cezay�r Dış�şler� Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamada, "Cezay�r, İsveç Krallığı kamu 
makamlarının tems�lc�ler�n�n gözler� önünde 
Malmö ve L�nköp�ng şeh�rler�nde Kur'an-ı 
Ker�m nüshalarının İsveçl� aşırılık yanlıları 
tarafından yakılmasını ş�ddetle kınıyor." 
�fades�ne yer ver�ld�.
Açıklamada, "bu menfur eylem�n, 
Müslümanların duygularını kışkırttığına" vurgu 
yapılarak, k�n ve nefret uyandırdığı kayded�ld�.
Bu eylem�n, �nsan haklarına aykırı olduğuna 
�şaret ed�len açıklamada, bu tür ç�rk�n eylemle-
r�n toplumların arasında hoşgörü değerler�n�n 
yayılması ve b�rl�kte yaşamaya da�r olumlu 
çabaları baltaladığı vurgulandı.
Fas
Fas Dış�şler� Bakanlığından yapılan açıklamada, 
"İsveç güvenl�k güçler�n�n gözü önünde 
gerçekleşen bu kabul ed�lemez eyleme İsveç 
makamlarının �z�n vermes�n�n şaşkınlık ver�c� 
olduğu" �fade ed�ld�.
Açıklamada, İsveç makamlarından Kur'an-ı 
Ker�m'e ve Müslümanların kutsal semboller�ne 
zarar ver�lmemes� �ç�n müdahale etmeler� 
�stend�.
Yemen
Yemen Dış�şler� Bakanlığı da söz konusu 
eyleme tepk� gösterd�.
Yemen resm� ajansı SABA'da yayımlanan 

Dış�şler� Bakanlığının açıklamasında, 
Stockholm'de aşırılık yanlısı b�r�n�n, 
Müslümanları açıkça tahr�k ederek Kur'an-ı 
Ker�m yakması kınandı.
Öte yandan Mısır'dak� Müslüman Kardeşler 
Teşk�latı (İhvan), F�l�st�n'dek� İslam� C�had 
Hareket�, Lübnan'dak� H�zbullah da söz konusu 
olayı kınayan açıklamalarda bulundu.
Kuveyt
Kuveyt Dış�şler� Bakanı Sal�m Abdullah el-
Cab�r es-Sabah, Kuveyt haber ajansı KUNA'da 
yer alan açıklamasında, aşırı sağcı pol�t�kacının 
İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakmasını ş�ddetle 
kınadığını bel�rterek, bu tür eylemler�n 
Müslümanları provoke edeceğ� uyarısında 
bulundu.
Pak�stan
Pak�stan Dış�şler� Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı 
Ker�m yakılmasını "�ğrenç b�r eylem" olarak 
n�telend�rerek en güçlü şek�lde kınadı.
Dış�şler� Bakanlığından yapılan açıklamada, bu 
duyarsız ve provokat�f eylem�n dünya genel�n-
dek� 1,5 m�lyardan fazla Müslüman'ın d�n� 
hassas�yetler�n� renc�de ett�ğ� bel�rt�ld�.

KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur�yet� (KKTC) 
Cumhurbaşkanı Ers�n Tatar, Cumhur�yet 
Mecl�s� Başkanı Zorlu Töre ve KKTC D�n İşler� 
Başkanı Ahmet Ünsal, İsveç'te Türk�ye'n�n 
Stockholm Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı 
Ker�m'�n yakılmasına tepk� gösterd�.
Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'te Türk�ye 
Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı Ker�m'�n 
yakılmasını kınayarak, "Bu türden çağ dışı 
yaklaşımlar tüm dünya �nsanlığına yönel�k b�r 
tehd�tt�r, dünya barışını d�nam�tlemekt�r." 
�fades�n� kullandı.
Azerbaycan
Azerbaycan Dış�şler� Bakanlığı, İsveç'te Kur'an-ı 
Ker�m'e yönel�k saldırıyı kınadı.
Bakanlığın Tw�tter hesabından yapılan paylaşı-
mda, Kur'an-ı Ker�m'e yönel�k saldırının nefret 
suçu olduğu ve �fade özgürlüğü �le bağdaştırıla-
mayacağı bel�rt�ld�.
Rusya Müslümanları ve Hr�st�yanları
Rusya Müslümanları ve Hr�st�yanları, İsveç'te 
aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Türk�ye'n�n 
Stockholm Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı 
Ker�m yakmasını kınadı.
Rusya Federasyonu Müslümanları D�n� 
İdares�n�n sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada, Stockholm'de Kur'an-ı Ker�m 

yakılması "barbarlık" olarak n�telend�r�lerek, 
bunun Rusya Müslümanlarınca ş�ddetle 
kınandığı b�ld�r�ld�.
Senegal
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Tw�tter 
hesabından yaptığı paylaşımda, "Kur'an-ı Ker�m 
yakan aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın alçakça 
eylem�n� ş�ddetle kınıyorum." �fades�n� kullandı. 
Sall, "�ğrenç" olarak n�teled�ğ� İslamofob� ve 
Müslüman karşıtlığıyla ödün vermeden 
mücadele ed�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rtt�.

S�v�l toplum kuruluşları
Dünya Müslüman Al�mler B�rl�ğ�, B�rleş�k Arap 
Em�rl�kler� (BAE), Hamas ve Yemen'dek� 
Hus�ler, Paludan'ın Türk�ye'n�n Stockholm 
Büyükelç�l�ğ� önünde Kur'an-ı Ker�m yakmasını 
kınadı.
Dünya Müslüman Al�mler B�rl�ğ�'nden yapılan 
açıklamada, İsveç makamlarının �zn�yle Kur'an-
ı Ker�m'�n yakılması sert şek�lde kınanarak, 
İslam dünyasındak� hükümetlere kararlı tutum 
serg�lenmes� ve İslam ümmet�n�n kutsallarının 
korunması çağrısında bulunuldu.

İslam Ülkeler� Akadem�syen ve Yazarlar B�rl�ğ� 
(AYBİR), olayı kınayarak "Bu eylem, pol�s 
korumasında ona �z�n veren İsveç otor�teler� 
�ç�n de b�r utanç kaynağıdır." açıklamasını yaptı.
ABD'de yaklaşık 155 Türk derneğ�n�n çatı 
kuruluşu olarak faal�yet gösteren Türk 
Amer�kan Ulusal Yönlend�rme Kom�tes� 
(TASC), İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakılmasını 
kınadı. TASC Eş Başkanı Mel�h Bektaş, AA'ya 
yaptığı yazılı açıklamada, bunun �fade özgürlü-
ğü değ�l, nefret suçu kapsamında olduğunu 
�fade ederek eylem� kınadı.

Mısır'dak� El-Ezher Kurumu, Dan�markalı aşırı 
sağcı Sıkı Yön Part�s� l�der� Rasmus Paludan'ın 
dün Türk�ye'n�n Stockholm Büyükelç�l�ğ� 
önünde Kur'an-ı Ker�m yakmasını kınadı.
Ezher'den yapılan yazılı açıklamada, bu tür 
aşırılık yanlısı eylemler�n, meden� �nsanın 
Kur'an-ı Ker�m'e duyduğu saygıyı azaltmayacağı 
ve kutsal k�tabın, tüm �nsanlık �ç�n yol göster�c� 
olmaya devam edeceğ� vurgulandı.

Batı Trakya'da Türk azınlık kurum ve kuruluş-
ları, İsveç'te Kur'an-ı Ker�m'e yönel�k saldırıyı 
kınadı.

Kaynak:AA

İsveç'te Kur'an-ı Ker�m yakılmasına
İslam ülkeler� tepk� gösterd�
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e burn�ng of the Holy Quran by an extreme r�ght-w�ng pol�t�c�an �n Sweden 
caused a v�olent react�on from Islam�c countr�es.

any countr�es of the world Mreacted to the burn�ng of the 
Holy Quran by Rasmus Paludan, 

the leader of the Dan�sh far-r�ght party "Str�ct 
D�rect�on", �n front of the Turk�sh Embassy �n 
Stockholm.
e M�n�stry of Fore�gn Affa�rs condemned 
the burn�ng of the Holy Quran �n Sweden 
w�th the follow�ng statements: "Desp�te all the 
warn�ngs of our country, we condemn �n the 
strongest terms the desp�cable attack on our 
holy book, the Holy Quran, �n Sweden."
A statement released by the m�n�stry sa�d, 
"Desp�te all the warn�ngs of our country, we 
condemn �n the strongest terms the he�nous 
attack on our holy book, the Quran, �n 
Sweden. We do not agree �n any way that th�s 
Islamophob�c provocat�ve act d�rected aga�nst 
Musl�ms and �nsult�ng our sacred values �s 
allowed under the name of freedom of 
express�on.”

e Swed�sh Ambassador to Ankara, Staffan 
Herrström, was summoned to the M�n�stry of 
Fore�gn Affa�rs and was thereby conv�cted of 
allow�ng the burn�ng of the Quran �n front of 
the Turk�sh Embassy �n Stockholm.
e Secretary General of the Organ�zat�on of 
Islam�c Cooperat�on (OIC), Husse�n Ibrah�m 
Taha, also condemned the burn�ng of the Holy 
Quran �n Sweden by an extreme r�ght-w�ng 
pol�t�c�an.

e OIC Secretary General Taha �n h�s wr�tten 
statement reacted to the burn�ng of the Holy 
Quran by Paludan �n front of the Turk�sh 
Embassy �n Stockholm w�th the perm�ss�on of 
the Swed�sh author�t�es.

Iran
Iran�an Fore�gn M�n�stry spokesman Nasser 
Kenan� condemned the burn�ng of the Holy 
Quran �n Sweden.
Accord�ng to a wr�tten statement from Iran's 
fore�gn m�n�stry, Kenan� sa�d that some 
European countr�es have allowed extrem�sts to 
�nsult Islam�c values under the pretext of 
allegedly support�ng freedom of express�on, 
add�ng that these countr�es have �nst�tut�onal�-
zed Islamophob�a �n the�r own soc�et�es.

Iraq
In Iraq, the leader of the Sadr movement, 
Muqtada al-Sadr, called for collect�ng 1 
m�ll�on s�gnatures and send�ng them to the 
Swed�sh Embassy to condemn the burn�ng of 
the Holy Quran �n Sweden.
In a wr�tten statement, Sadr demanded that 
�mams "harshly" condemn the burn�ng of the 
Holy Quran �n Sweden dur�ng Fr�day prayers 
and erect a monument to the Holy Quran �n 
the c�ty center.

Saud� Arab�a
e Saud� government has condemned the 
Swed�sh author�t�es' dec�s�on to allow a far-
r�ght man to burn the Holy Quran, react�ng to 
the burn�ng of the Quran by the Dan�sh far-

r�ght leader of the Str�ct Leadersh�p party 
Rasmus Paludan �n front of the Turk�sh 
Embassy �n Stockholm.

Qatar
"�s d�sgust�ng �nc�dent �s a dangerous 
provocat�on and a provocat�on aga�nst the 
feel�ngs of more than 2 b�ll�on Musl�ms 
around the world," the Qatar� Fore�gn 
M�n�stry sa�d �n a statement.

It was stressed that Qatar rejects all forms of 
hate speech based on fa�th, race and rel�g�on 
and the assoc�at�on of pol�t�cal d�fferences w�th 
sacred values.

Egypt
A statement of condemnat�on �ssued by the 
Egypt�an M�n�stry of Fore�gn Affa�rs also 
po�nted out the danger of spread�ng such acts 
that offend rel�g�ons and �nc�te hatred and 
v�olence.
e statement calls for the protect�on of the 
values of tolerance and peaceful coex�stence, as 
well as for the prevent�on of �nsults to all 
rel�g�ons and sacred values by such extrem�st 
act�ons and states that such act�ons are 
�ncompat�ble w�th the values of freedom of 
rel�g�on, respect for others, human r�ghts and 
fundamental freedoms.

Palest�ne
e Palest�n�an Fore�gn M�n�stry also 
responded to the �nc�dent �n a statement.
In a statement from the M�n�stry, the �nc�dent 
�n Stockholm �s assessed as "a clear v�olat�on of 
human r�ghts and the pr�nc�ple of peaceful 
coex�stence of representat�ves of d�fferent 
rel�g�ons, as well as a rac�st act that hurt the 
feel�ngs of m�ll�ons of Musl�ms around the 
world.”

Lebanon
e Mu� of Lebanon, Abdullat�f Deryan, also 
warned about th�s d�srespectful act, re�ect�ng 
a provocat�on aga�nst Musl�ms.
In h�s statement, Deryan called for those who 
�nsult Islam and the Holy Quran to be brought 
to just�ce and to �n��ct the necessary 
pun�shment.

Jordan
In a wr�tten statement, the M�n�stry of Fore�gn 
Affa�rs of Jordan stated that th�s act�on �n 
Sweden, wh�ch threatens peaceful coex�stence 
and �nc�tes v�olence and hatred, was not 
accepted and condemned.

Alger�a
"Alger�a strongly condemns the burn�ng of 
cop�es of the Holy Quran by Swed�sh extre-
m�sts �n the c�t�es of Malmö and L�nkop�ng �n 
front of representat�ves of the state author�t�es 
of the K�ngdom of Sweden," the Alger�an 
Fore�gn M�n�stry sa�d �n a wr�tten statement.
e statement stresses that "th�s d�sgust�ng act 
provokes the feel�ngs of Musl�ms" and that �t 
causes hatred and hatred.

Po�nt�ng out that th�s act�on �s contrary to 
human r�ghts, the statement stresses that such 
outrageous act�ons underm�ne pos�t�ve efforts 
to spread the values of tolerance and l�v�ng 
together between soc�et�es.

Morocco
e Moroccan M�n�stry of Fore�gn Affa�rs sa�d 
�n a statement that "�t �s surpr�s�ng that the 
Swed�sh author�t�es gave perm�ss�on for th�s 
unacceptable act�on, wh�ch took place �n front 
of the Swed�sh secur�ty forces."
e statement asks the Swed�sh author�t�es to 
�ntervene to prevent damage to the Holy 
Quran and the sacred symbols of Musl�ms.

Yemen
e Yemen� M�n�stry of Fore�gn Affa�rs also 
reacted to the act�on.
e statement of the Fore�gn M�n�stry, 
publ�shed �n the off�c�al Yemen� agency SABA, 
condemns the fact that an extrem�st �n 
Stockholm burned the Quran, openly 
provok�ng Musl�ms.

On the other hand, the Musl�m Brotherhood 
(Ikhwan) �n Egypt, the Islam�c J�had 
Movement �n Palest�ne and Hezbollah �n 
Lebanon �ssued statements condemn�ng the 
�nc�dent.

Kuwa�t
Kuwa�t's Fore�gn M�n�ster Sal�m Abdullah al-
Jaber al-Sabah sa�d �n a statement to Kuwa�t's 
KUNA news agency that he strongly con-
demns the burn�ng of the Quran by an ultra-
r�ght pol�t�c�an �n Sweden and warned that 
such act�ons would provoke Musl�ms.

Pak�stan
e M�n�stry of Fore�gn Affa�rs of Pak�stan 
has strongly condemned the burn�ng of the 
Holy Quran �n Sweden, call�ng �t a "d�sgust�ng 
act".
e M�n�stry of Fore�gn Affa�rs sa�d �n a 
statement that th�s �nsens�t�ve and provocat�ve 
act offended the rel�g�ous sens�t�v�ty of more 
than 1.5 b�ll�on Musl�ms around the world.

TRNC
Pres�dent of the Turk�sh Republ�c of Northern 
Cyprus (TRNC) Ers�n Tatar, Speaker of the 
Assembly of the Republ�c of Zorlu Tere and 
Head of Rel�g�ous Affa�rs of the TRNC Ahmet 
Yunsal reacted to the burn�ng of the Holy 
Quran �n front of the Turk�sh Embassy �n 
Stockholm �n Sweden.

In a wr�tten statement, Tatar condemned the 
burn�ng of the Holy Quran �n front of the 
Turk�sh Embassy �n Sweden, say�ng: "Such 
outdated approaches pose a threat to all 
human�ty around the world and underm�ne 
world peace.”

Azerba�jan
e Azerba�jan� Fore�gn M�n�stry condemned 
the attack on the Holy Quran �n Sweden.

e m�n�stry's Tw�tter account says the attack 
on the Holy Quran was a hate cr�me and 
cannot be l�nked to freedom of express�on.
Musl�ms and Chr�st�ans of Russ�a
Russ�an Musl�ms and Chr�st�ans have con-
demned the burn�ng of the Holy Quran by 
far-r�ght extrem�st Rasmus Paludan �n front of 
the Turk�sh Embassy �n Stockholm.
In a statement made on the soc�al network of 
the Off�ce for Musl�m Affa�rs of the Russ�an 
Federat�on, �t was reported that the burn�ng of 
the Holy Quran �n Stockholm was descr�bed 
as "barbar�sm" and strongly condemned by 
Musl�ms �n Russ�a.

Senegal
Senegalese Pres�dent Macky Sall tweeted: "I 
strongly condemn the desp�cable act of the 
extreme r�ght-w�ng extrem�st Rasmus 
Paludan, who burned the Holy Quran." Sall 
sa�d Islamophob�a and ant�-Musl�m�sm, wh�ch 
he called "d�sgust�ng," must be resolved 
w�thout comprom�se.

Non-governmental organ�zat�ons
e World Un�on of Musl�m Scholars, the 
Un�ted Arab Em�rates (UAE), Hamas and the 
Houth�s �n Yemen condemned the burn�ng of 
the Holy Quran by Paludan �n front of the 
Turk�sh Embassy �n Stockholm.

In �ts statement, the World Un�on of Musl�m 
Scholars strongly condemned the burn�ng of 
the Holy Quran w�th the perm�ss�on of the 
Swed�sh author�t�es and called on the govern-
ments of the Islam�c world to take a resolute 
pos�t�on and protect the shr�nes of the Islam�c 
Ummah.

e Un�on of Academ�cs and Wr�ters of 
Islam�c Countr�es (AYBIR) condemned the 
�nc�dent and sa�d: "�s act�on �s also a source 
of shame for the Swed�sh author�t�es, who 
allowed h�m to be protected by the pol�ce."
e Turk�sh-Amer�can Nat�onal Steer�ng 
Comm�ttee (TASC), wh�ch un�tes about 155 
Turk�sh assoc�at�ons �n the Un�ted States, 
condemned the burn�ng of the Holy Quran �n 
Sweden.
In a wr�tten statement to AA, TASC co-
cha�rman Mel�h Bektash condemned the 
act�on, say�ng �t was not freedom of expres-
s�on, but a hate cr�me.

e Al-Azhar Inst�tute �n Egypt has 
condemned Rasmus Paludan, the leader of the 
Dan�sh far-r�ght Str�ct D�rect�on party, for 
burn�ng the Quran �n front of the Turk�sh 
Embassy �n Stockholm yesterday.
Azhar's wr�tten statement stressed that such 
extrem�st act�ons w�ll not reduce the respect of 
c�v�l�zed people for the Quran and that the 
holy book w�ll cont�nue to be a gu�de for all 
mank�nd.
Inst�tut�ons and organ�zat�ons of the Turk�sh 
m�nor�ty �n Western race condemned the 
attack on the Koran �n Sweden.
Source: AA

Islam�c countr�es reacted to the burn�ng 
of the Holy Quran �n Sweden
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SİVİL İNSİYATİF

SİYASET NEDİR?
S�yaset�n genel anlamdak� tanımı; devlet �ş-
ler�n� düzenleme ve yürütme sanatıyla �lg�l� 
özel görüş ve anlayışların bütünüdür.
Yan� devlet� nasıl yönetecekler�ne �l�şk�n 
plan, program ve projeler�n� halka anlatarak 
destek �steyecekler… Çoğunluğun olurunu 
alan s�yas� yapı devlet� yönetecek.

Devlet� yöneten kadro elemanları yeterl�, 
yerl�, m�ll�, ülke çıkarlarını her şey�n üstün-
de gören, b�lg�l�, yetenekl�, yeterl�, namuslu, 
güven�l�r ve dürüst �nsanlardan oluşmalıdır.
Bu kadroyu oluşturacak yapılar, s�yas� part�-
lerd�r.
S�yas� part�ler� yöneten kadrolar da bu tanı-
ma uygun �nsanlardan oluşturulmalıdır.
Nasıl oluştuğunun anal�z�n� yapalım.

“S�yaset; yalancıların, �k�yüzlüler�n, rüşvet-
ç�ler�n, namussuz, çıkarcı ve benc�l �nsanla-
rın �ş�d�r” anlayışını yıllarca topluma enjek-
te ederek, namuslu �nsanların s�yaset dışın-
da kalmaları sağlandı.
Erdoğan, bu �majı yıkmaya çalışan dünya öl-
çeğ�nde sözüne güven duyulan tek l�derd�r.
Ama s�yaset Erdoğan demek değ�ld�r.
Tüm s�yas�ler Erdoğan kadar duyarlı ve na-
muslu olmalıdırlar.
Nerede?
K�m kaybetm�ş k� b�z bulalım.
***

Pek�, bu s�yas� anlayışı yıllarca topluma en-
jekte etmeye çalışanlar s�yas�lere �ft�ra mı atı-
yorlar?
Kes�nl�kle hayır…
Keşke �ft�ra atmış olsalardı.
S�yas� part�ler, ülken�n her �l ve �lçeler�nde fa-
al�yet gösteren yapılardır.
B�nlerce, on b�nlerce, yüzb�nlerce yönet�c�s� 
ve m�lyonlarca üyes� olan kuruluşlardır.
Bu kadar çok �nsanı bünyes�nde barındıran 
yapıların �ç�nde her karakterde �nsanı bul-
mak mümkündür.
K�msen�n alnında �y� ya da kötü yazmıyor.
Her s�yas� part�de, namussuz, ahlaksız, ben-
c�l, çıkarcı, yalancı, �ft�racı �nsanların azınlık 
durumunda olmalarını normal kabul etmek 
durumundayız.
Ancak, part�n�n tepe noktasında bulunan yö-
net�c�ler namuslu ve dürüst �nsanlardan ol-
ması şartı vardır.
Aks� olduğu takd�rde, bu s�yas� yapı ülkey� 
felakete sürükler.
***
Part� l�derler� lekes�z olmak zorundadırlar.
Namuslu, dürüst ve sözünün er� olmalıdır-
lar.
İkt�darda bulunan Ak Part�'n�n l�der� Erdo-
ğan bu tanıma uygun hatta dünya ölçeğ�nde 
kend�n� kabul ett�rm�ş, dünyanın en öneml� 
ve en güven�l�r l�der� durumundadır.
Bu ülkem�z �ç�n büyük b�r gurur ves�les�d�r.
Gelel�m ana muhalefet part�s�n�n l�der�ne...
Kemal Kılıçdaroğlu; her kes�m�n ve herke-
s�n b�ld�ğ� g�b�, FETÖ terör örgütünün şan-
taj kaset� �le part�n�n başından uzaklaştırılan 
Den�z Baykal'ın yer�ne “aday yapılarak get�-
r�len k�ş�d�r”.
CHP'y� ele geç�rme planının �lk aşaması bu 
�d�…

Başarılı da oldular…
Part� tamamen FETÖ denet�m� altına g�rd�.
Bu yetmed�…
Devlet�m�z� de ele geç�rme doğrultusunda 
baş kukla olarak göreve devam ett�.
***
Den�z Baykal'ın makamını kaset şantajı �le 
ele geç�ren Kemal'�n �hanet�, Den�z Baykal'ı 
büyük b�r üzüntüye sevk ett�… Ve, felç ge-
ç�rd�…
Ama, o KEMAL, utanmadan Sayın Baykal'ı 
ev�nde z�yarete g�tt�…

Sayın Erdoğan'a attığı �ft�ralardan dolayı 
mahkemelerce mahkum ed�len ve onb�nler-
ce l�ra tazm�nat ödemek zorunda kalan Bay 
Kemal, y�ne hatırlayın, Beled�ye seç�mler� 
sonrası, h�çb�r çalışanın �sten çıkarılmaya-
cağı sözünü ver�rken şu �fadeler� kullanmış-
tı…
“S�ze namus ve şeref sözü ver�yorum. H�ç 
k�msen�n �ş�ne son ver�lmeyecek. Tem�natı-
nız ben�m" …
Han� nerede o söz…
Kend� beled�ye başkanlarına söz geç�reme-
yecek kadar zavallı olan Sayın Genel Baş-
kan, İstanbul Beled�yes�'nden on b�nlerce, 
d�ğer beled�yelerden de toplam yüz b�nlere 
yakın �şç� �şten çıkarılırken neredeyd�!
Başta İstanbul Beled�yes� olmak üzere d�ğer 
beled�yeler �şten attıkları �şç�ler�n yer�ne te-
rör�stler� doldurdular.
Beled�yeler� babalarının ç�l�ğ� g�b� kullan-
dılar.
***
Bugün o söz konusu beled�yeler �ç�n; terör, 
rüşvet, yolsuzluk, haksızlık ve z�mmet suçla-
rına �l�şk�n tahk�katlar yapılmaktadır.

B�rçok beled�ye başkanı ve üst düzey yönet�-
c�ler� rüşvet, z�mmet, �hale yolsuzluğu nede-
n� �le tutukludurlar.
***
"Türk�ye açık ceza ev�d�r. Can ve mal güven-
l�ğ� yoktur. Vatandaşlarınızı göndermey�n" 
d�yen b�r�s�n�n Türk�ye yönet�m�ne tal�p ol-
ması kadar alçakça b�r yaklaşım olab�l�r m�?
Avrupa b�rl�ğ�nden "Türk�ye'ye ekonom�k 
ambargo uygulayın" d�ye talepte bulunan b�-
r�s� muhalefet l�der� olab�l�r m�?
Büyükelç�lere mektup göndererek, �ş adam-
larının Türk�ye'de yatırım yapmaları hal�n-
de sözleşmeler�n� �ptal eder�m, d�yerek teh-
d�t savuran b�r�s� ancak Türk�ye düşmanı 
olab�l�r.
Bu yapılan alçaklıklar ve daha yüzlerce ben-
zerler� çabalar vatan ha�nl�ğ� değ�l m�?
***
S�yaset özünde namuslu, dürüst, vatan sev-
g�s� �le donatılmış, yeterl� b�lg� sah�b� olan, 
kapas�tel�, çalışkan ve becer�kl� �nsanların 
yapması gereken b�r �ş olarak algılanmalı.
Ne yazık k� s�yaset�n çok kötü b�r �ş olduğu 
şek�lde serg�lenm�ş olması, s�yasetten nefret 
ed�lme noktasına get�r�lm�şt�r.
B�ze söylenen " S�yaset �k�yüzlü, sahtekâr, na-
mussuz, yalancı, rüşvetç�, k�ş�sel çıkarların-
dan başka b�r şey düşünmeyen benc�l �nsan-
ların kümelend�ğ� b�r yerd�r " İfades�n�n ger-
çeğ� �le karşı karşıyayız.

Namussuzlar kadar namusluların da var ol-
duğu �nancı �le namuslu s�yas�lerden bek-
lent�ler�m�z� sıralamak �st�yorum.
Ülke düşmanlarına s�yaset yasağı get�r�le-
rek, seçme ve seç�lme haklarından mahrum 
ed�lmel�.
Vatana �hanet yasası çıkarılmalı.
Teröre uzaktan, yakından destek olanlar te-
rör�st olarak yargılanmalı.
Mahkemece �l�şk� tesp�t� hal�nde s�yas� hak-
lardan mahrum ed�lmel�…
FETÖ'nün s�yas� tems�lc�ler� mutlaka yargı-
lanmalı.
Ülkem�z�n geleceğ� �ç�n bu çok öneml� gör-
düğüm talepler�m mutlaka gündeme alın-
malı.
Şu s�yas� yapı tertem�z, d�ğerler� kötü dem�-
yorum.
İnsanın olduğu her yerde p�sl�kler de olur.
Ancak b�r s�yas� part�n�n l�der� p�sl�k olursa 
vay o ülken�n hal�ne.
İmam namussuz olunca cemaat�n ne halde 
olduğunu s�z düşünün.

Saygılarımla…
İDRİS ORTAKAYA

WHAT IS POLICY?
A general de�nition of politics; It is a set of 
special views and concepts related to the art of 
regulating and conducting public affairs.
In other words, they will ask for support, telling 
people about their plans, programs and projects 
about how they will run the state. e political 
structure that has received the consent of the 
majority will govern the state.
e leading personnel of the state should 
consist of competent, local, national, 
knowledgeable, talented, competent, honest, 
reliable and honest people who put the interests 
of the country above all.
e structures that will form these cadres are 
political parties.
e cadres leading political parties should also 
consist of people who �t this de�nition.
Let's analyze how it is formed.
"Politics; Honest people have been kept away 
from politics for many years, instilling in them 
the understanding that "this is the work of liars, 
hypocrites, bribe takers, dishonest, sel�sh and 
sel�sh people."
Erdogan is the only leader in the world who is 
trusted at his word and who is trying to destroy 
this idea.
But politics does not mean Erdogan.
All politicians should be as sensitive and honest 
as Erdogan.
Where?
Who lost it so we could �nd it.
***
So, they are slandering politicians who have 
been trying to introduce this political 
understanding into society for years?
No way…
I would like them to lie.
Political parties are structures operating in each 
province and district of the country.
ese are organizations with thousands, tens of 
thousands, hundreds of thousands of directors 
and millions of members.
In structures containing so many people, you 
can �nd people of any character.
No one has it written on their forehead whether 
they are a good person or a bad one.
In every political party, we should consider it 
normal that dishonest, immoral, sel�sh, self-
serving, deceitful, slanderous people are a 
minority.
However, there is a requirement that the leaders 
at the top of the party must be honest and good 
people.
Otherwise, this political structure will lead the 
country to disaster.
***
Party leaders must be impeccable.
ey must be honest and must keep their word.
Erdogan, the leader of the ruling AKP party, 
meets this de�nition and has even established 
himself on a global scale and is the most 
important and most reliable leader in the 
world.
is is a great pride for our country.
Let's talk about the leader of the main 
opposition party.
Kemal Kilicdaroglu, as everyone knows, is "the 
person who was nominated as a candidate", 
instead of Deniz Baikal, who was suspended 
from the work of the head of the party due to 
blackmail.
is was the �rst stage of the plan to seize the 
Republican People's Party
...
and they succeeded...
the party completely came under the control of 
FETÖ.
is was not enough...
he continued to serve as the main puppet in the 
direction of the seizure of our state.
***
e betrayal of Kemal, who seized Deniz 
Baikal's office with a blackmail note, deeply 
upset Deniz Baikal... And he suffered a stroke...

but that Kemal, without any shame, went to 
visit Mr. Baikal at home…
Remember again, Mr. Kemal, who was 
convicted by the court for slandering Mr. 
Erdogan and had to pay compensation in the 
tens of thousands of lira, used the following 
statements when he promised that no employee 
would be �red aer the municipal elections...
"I promise you. No one will be �red. I 
guarantee you"…
Where is this word?
Mr. Chairman, who is too pathetic to have a say 
over his measures, where was he when tens of 
thousands of workers from Istanbul 
Municipality and a total of about a hundred 
thousand workers from other municipalities 
were laid off!
Other municipalities, especially Istanbul 
Municipality, have replaced the workers they 
�red with terrorists.
ey used the municipalities as their father's 
farm.
***
Today, for those municipalities in question; 
terrorism, bribery, corruption, injustice and 
embezzlement are being investigated.
Many mayors and their top managers are under 
arrest for bribery, embezzlement and fraud with 
tenders.
***
"Turkey is an open prison. ere is no security 
of life and property. Don't send your citizens" 
may be the same despicable approach as 
someone aspiring to the Turkish 
administration?
Can someone who demands that the European 
Union "impose economic sanctions against 
Turkey" become the leader of the opposition?
Someone who sends a letter to ambassadors 
and threatens that if businessmen invest in 
Turkey, they will terminate their contracts, can 
only be an enemy of Turkey.
Aren't these shameful and hundreds of similar 
attempts a betrayal?
***
In fact, politics should be perceived as a job that 
honest, knowledgeable, capable, hardworking 
and resourceful people should do.
Unfortunately, the fact that politics has been 
shown to be a very bad business has driven 
politics to the point where it is hated.
We are confronted with the truth of the 
statement: "Politics is a place where hypocrites, 
dishonest, dishonest, liars, corrupt, sel�sh 
people who do not think about anything except 
their personal interests are grouped."
I would like to list our expectations from 
honest politicians with the conviction that there 
are both honest and dishonest people.
e enemies of the country should be removed 
from politics and deprived of the right to vote 
and be elected.
A law on high treason must be passed.
ose who support terrorism remotely and 
closely should be prosecuted as terrorists.
If a court �nds a person associated with 
terrorism, he must be deprived of his political 
rights...
Political representatives of FETÖ must be 
brought before the court.
ese requirements, which I consider very 
important for the future of our country, should 
be put on the agenda.
I'm not saying that this political structure is 
�awless, and others are bad.
Wherever there are people, there is dirt.
But if the leader of a political party is, woe to 
this country.
Imagine how the community works when the 
imam is dishonest.

With respect...

IDRIS ORTAKAYA
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Irak ordusu, DEAŞ saldırılarına
karşı Kerkük'e güç takv�yes� yapma
kararı aldı.
Irak Kara Kuvvetler� Komutanı Kasım el- Muhammed�, 
Kerkük'tek� güvenl�k yetk�l�ler� �le görüştü.

erör örgütü DEAŞ'ın saldırılarının Tartması üzer�ne Irak ordusunun 
Kerkük'e güç takv�yes� yapma 

kararı aldığı b�ld�r�ld�.
Kerkük Operasyonlar Komutanlığı 
tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak 
Kara Kuvvetler� Komutanı Kasım el- 
Muhammed�'n�n, kenttek� güvenl�k 
yetk�l�ler� �le görüştüğü bel�rt�ld�.
Açıklamada, Irak ordusunun Kerkük'tek� 
terör saldırılarının önüne geçmek �ç�n kırsal 
bölgelere güç takv�yes� yapma kararı aldığı 
kayded�ld�.
Kent�n güney�ndek� bazı bölgelerde görev 
yapan Irak Federal Pol�s gücünü 
desteklemek amacıyla buralara asker 
konuşlanacağı �fade ed�len açıklamada, 
�ht�yaç duyuldukça desteğ�n artırılacağı 
aktarıldı.

Takv�ye gücün sayısı hakkında b�lg�n�n 
ver�lmed�ğ� açıklamada, Kerkük'te son 
zamanlarda artan terör olaylarının önüne 
geçmek �ç�n gereğ�n�n yapılacağı 
vurgulandı.
Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, 
Salahadd�n ve Enbar v�layetler�n�n tamamı 
�le D�yala ve Kerkük �ller�n�n b�r kısmını ele 
geç�rm�ş, söz konusu bölgeler yıllar �ç�nde 
örgütten ger� alınmıştı.
Esk� Irak Başbakanı Haydar el-İbad�, 9 
Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer 
kazanıldığını duyurmuştu.       
Bu açıklamanın üzer�nden 5 yıl geçmes�ne 
rağmen söz konusu v�layetler�n kırsal 
bölgeler�nde örgütün saldırıları sürüyor.
KAYNAK:AA

Aer the �ncrease �n the number of 
attacks by the terror�st 
organ�zat�on Daesh, �t was 
reported that the Iraq� army 

dec�ded to strengthen K�rkuk.
In a wr�tten statement released by the 
K�rkuk Operat�onal Command, �t was 
stated that the commander of the Iraq� 
Ground Forces, Qassem al-Mohammad�, 
met w�th secur�ty personnel �n the c�ty.
e statement notes that the Iraq� army has 
dec�ded to strengthen �ts forces �n rural 
areas to prevent terror�st attacks �n K�rkuk.

To support the Iraq� federal pol�ce forces 
serv�ng �n some areas �n the south of the 
c�ty, sold�ers w�ll be deployed there, the 
statement sa�d, add�ng that support w�ll be 
�ncreased as needed.
e statement, wh�ch does not conta�n 
�nformat�on on the number of 
re�nforcements, stressed that the necessary 
measures w�ll be taken to prevent the recent 
�ncrease �n the number of terror�st �nc�dents 
�n K�rkuk.
In 2014, the terror�st organ�zat�on ISIS 
captured all the Iraq� prov�nces of Mosul, 
Salahedd�n and Anbar, as well as part of the 
prov�nces of D�yala and K�rkuk, and these 
areas were recaptured from the organ�zat�on 
for many years.
Former Iraq� Pr�me M�n�ster Ha�der al-
Abad� declared v�ctory over ISIS on 
December 9, 2017.
Although 5 years have passed s�nce th�s 
statement, the organ�zat�on's attacks 
cont�nue �n rural areas of the prov�nces �n 
quest�on.

SOURCE: AA

e Iraq� army 
dec�ded to 
strengthen K�rkuk
 aga�nst ISIS attacks

B�den'ın ev�nden y�ne g�zl� 
belge çıktı

Yen� �fşaat, 2024'te b�r dönem daha 
aday olmayı değerlend�ren B�den'ı 
zora sokan son gel�şme oldu. 

Daha önce y�ne aynı evde ve Başkan'ın esk� 
ofis�nde g�zl� belgeler çıkmıştı.
TRUMP'I ELEŞTİRİRKEN
B�den'ın avukatları evdek� son aramanın 12 
saatten fazla sürdüğünü ve “evdek� tüm 
çalışma, yaşam ve depolama alanlarını” 
kapsadığını söyled�. Bugüne kadar çıkan 
tüm belgeler, Barack Obama dönem�nde 
B�den'ın başkan yardımcısı olduğu zamana 
a�t ve “g�zl�” olarak �şaretl�.

Beyaz Saray, daha öncek�ler dah�l bu son 
bulunanların da derhal Ulusal Arş�vlere 
tesl�m ed�ld�ğ�n� söyled�. Yanlış b�r şey 
yapmadığını savunan B�den, “b�r avuç 
belgen�n yanlış yere dosyalanmasının” 
ardından, avukatlarının tal�matlarını yer�ne 
get�rd�ğ�n� söyled�. Esk� Başkan Donald 
Trump'ın Flor�da'dak� ev�nde bulunan g�zl� 
belgeler yüzünden yoğun eleşt�r� aldığı 
ortamda B�den'ın ev�nden çıkan belgeler, 
Demokrat Part�'n�n el�n� zayı�attı. Ancak 
Trump'ın ev�ndek� belgeler� �ade etmektek� 
�steks�zl�ğ�ne karşın B�den'ın Adalet 
Bakanlığı �le �şb�rl�ğ� yaptığına d�kkat 
çek�l�yor.
 KAYNAK:AA

Secret documents found 
again on Biden
Representat�ves of the US Department of Just�ce 
sa�d that s�x more secret documents were found 
dur�ng a search of the house of Pres�dent Joe B�den 
�n Delaware th�s week.

he new revelat�on �s the latest Tdevelopment that �s stra�n�ng 
B�den, who �s cons�der�ng 

runn�ng for a new term �n 2024. 
Prev�ously, secret documents were found 
�n the same house and �n the former off�ce 
of the pres�dent.
CRITICIZING TRUMP
B�den's lawyers sa�d that the last search of 
the house lasted more than 12 hours and 
covered "all work�ng, l�v�ng and storage 
rooms �n the house." All documents 
publ�shed to date date back to the t�me 
when B�den was v�ce pres�dent under 
Barack Obama, and are marked as "secret".
e Wh�te House sa�d that these latest 

finds, �nclud�ng the prev�ous ones, were 
�mmed�ately transferred to the Nat�onal 
Arch�ves. Cla�m�ng he d�d noth�ng wrong, 
B�den sa�d he was follow�ng h�s lawyers' 
�nstruct�ons aer "several documents were 
filed �n the wrong place."
Am�d �ntense cr�t�c�sm over class�fied 
documents found at former Pres�dent 
Donald Trump's Flor�da home, documents 
from B�den's home have weakened the 
Democrat�c Party's hand. But desp�te 
Trump's reluctance to return documents 
from h�s home, B�den �s reportedly 
cooperat�ng w�th the Just�ce Department.

SOURCE: AA

January 2023
GOVERNMENT INITIATIVE

e commander of the 
Iraq� Ground Forces, 
Kas�m al-Mohammad�, 
met w�th representat�ves 
of the secur�ty serv�ce �n 

ABD Adalet Bakanlığı 
yetk�l�ler�, Başkan Joe 
B�den'ın Delaware'dek� 
ev�nde bu haa yapılan 
aramada altı g�zl� belge 
daha bulunduğunu 
açıkladı.
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LİDERLERİN SAVAŞI
Rusya-Ukrayna savaşı çok kısa b�r süre 
sonra kanlı 1 yılı ger�de bırakmış 
olacak. 2022 yılının �lk günler�nde 
savaşın kaçınılmaz olduğunu d�le 
get�ren Rusya Devlet Başkanı Vlad�m�r 
Put�n'e karşılık, Ukrayna Devlet 
Başkanı Volod�m�r Zelensk�'de bazı AB 
ülkeler� ve ABD'n�n tal�matları doğrul-
tusunda 'SAVAŞ'a 'SAVAŞ' �le cevap 
verm�ş o günden bugüne 200 b�nden 
fazla can kaybı, 20 m�lyona yakın 
�nsanın �se yer, yurt değ�ş�kl�ğ�ne sebep 
olmuştur. (Asker� ve S�v�l madd� kayı-
pların b�lançosu �se hesaplanmayacak 
kadar fazla) . Türk�ye ve b�rkaç sağdu-
yulu ülke har�ç neredeyse tüm ülkeler 
dünya kupası maçlarını �zler g�b� savaşa 
sey�rc� kalmış hatta bazı ülkeler savaşın 
daha da ş�ddetlenmes� �ç�n Ukrayna'ya 
sınırsız s�lah ve loj�st�k destek sağlamak-
tadırlar. Savaşın ş�ddetlenmes�ne zem�n 
hazırlayan bazı ülkeler Rusya'yı adeta 
tar�hten s�lmek �ç�n yaptıkları k�rl� 
planlar dışında, Zelensk�'y� kend� 
ülkeler�n�n Parlamentolarında konuş-
macı olarak davet ed�p aynı zamanda 
mecl�sler�nde Ukrayna Ordusu �ç�n 
m�lyar dolarlık para yardımı adı altında 
bütçe onaylatmaktadırlar. Hal ve durum 
böyle olunca savaşın barışa dönüşme 
sürec� tar�hsel olarak çok ırak olarak 
gözlenmekted�r. Türk�ye Cumhur�yet� 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan savaş başlamadan önce her 
�k� kardeş ülken�n aralarındak� mesele-
y� masada sulh şekl�nde b�t�rmes� �ç�n 
büyük uğraşlar verd�ğ� dünyaca 
b�l�nmekted�r. 
Ayrıca savaşın başladığı tar�hten 
bugüne kadar her �k� ülke arasında 
arabuluculuk yapan, Rusya- Ukrayna 
arasında s�lahların susması ve �k� 
ülken�n barış görüşmeler�ne başlaması 
�ç�n çalışan tek l�der Erdoğan'dır. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p 
Erdoğan ve B�rleşm�ş M�lletler Genel 
Sekreter� Anton�o Guterres r�yaset�nde 
22 Temmuz 2022'de �mzalanan 
Karaden�z Tahıl G�r�ş�m� belges� 
kapsamında Ukrayna l�manlarından 
�ht�yacı olan ülkelere tahıl sevk�yatı 
emn�yetl� b�r şek�lde devam etmekted�r. 
Ukrayna Savaşının b�lançosu her �k� 
ülke �ç�n g�derek artıyor.

 Ukrayna l�der� Zelensk�'n�n Batı'dan 
b�tmek b�lmeyen para ve s�lah yardımı 
talepler�; barış yer�ne savaşı daha da 
uzun vadel� b�r hale get�recek n�tel�kte. 

Zelensk� ve Batı'nın faal�yetler�ne 
karşılık Rusya Devlet Başkanı Put�n, 
Batı'ya enerj� kısıtlamalarıyla cevap 
vermeye çalışıyor. D�ğer yandan karada 
ve havada özell�kle füze saldırılarıyla 
Ukrayna şeh�rler�ne ve alt yapılarına 
yönel�k büyük hasarlar vermeye çalı-
şmaktadır. Batı ülkeler� Ukrayna'ya 
destek verd�kçe Put�n bunlara cevap 
vermey� kend�s�ne adeta görev atfetm�ş 
b�r ruh hal�nde. Dünya'yı ted�rg�n eden 
en öneml� cevap �se Put�n'�n tehd�tlere 
karşı nükleer s�lah saldırısını hep 
gündemde tutmasıdır. Put�n "Rusya'ya 
nükleer s�lah �le saldırmaya karar veren 
düşmandan ger�ye h�çb�r şey kalmaz. 
Nükleer kab�l�yetler�m�z� düzenl� olarak 
test ed�yoruz. Gel�şm�ş h�person�k 
s�lahlarının, Rusya'nın saldırıya uğra-
ması durumunda güçlü b�r şek�lde yanıt 
vermes�n� sağlayacağını ve ABD'n�n 
sah�p olmadığı h�person�k füze s�stem-
ler�ne sah�b�z. Nükleer savaş tehd�d� 
büyüyor. Rusya (nükleer) �lk kullanma-
yacak, �lk kullanmayacaksa �k�nc� de 
olmayacak. Çünkü nükleer s�lahın 
topraklarımıza yönel�k kullanılması 
�mkânları çok sınırlıdır. Buna rağmen, 
savunma araçlarının kullanılması �le 
�lg�l� stratej�m�z, saldırıya karşı yanıt 
verme etrafında kuruludur" �fadeler�n� 

sıkça kullanmaktadır. Hal� hazırda dur 
durak b�lmeden devam eden savaşın 
geleceğ�n� artık ne Rusya nede Ukrayna 
bel�rleyeb�l�r. N�ha� barışı bel�rleyecek 
aktörler�n başında BM,  NATO,  ABD,  
AB ülkeler� ve en öneml�s� Türk�ye'n�n 
olması şarttır.

Dr.İmbat MUĞLU

Dr. İmbat MUĞLU

BATTLE OF LEADERS
e Russ�an-Ukra�n�an war w�ll soon 
turn 1 bloody year. In response to 
Russ�an Pres�dent Vlad�m�r Put�n, who 
sa�d that war �s �nev�table �n the first 
days of 2022, Ukra�n�an Pres�dent 
Vlad�m�r Zelensky responded to the 
"WAR" w�th "WAR" �n accordance w�th 
the �nstruct�ons of some EU and US 
countr�es, and s�nce then �t has led to 
more than 200 thousand v�ct�ms and 
almost 20 m�ll�on people they changed 
the�r places and the�r homeland. (e 
balance of m�l�tary and c�v�l�an mater�al 
losses �s too large to be calculated). 
Almost all countr�es, w�th the except�on 
of Turkey and a few prudent countr�es, 
were spectators of the war, as �f they 
were watch�ng the World Cup matches, 
and some countr�es even prov�de 
unl�m�ted weapons and log�st�cal 
support to Ukra�ne to further �ntens�fy 
the war. In add�t�on to the d�rty plans 
they have made to erase Russ�a from 
h�story, some countr�es that have 
prepared the ground for the �ntens�fica-
t�on of the war �nv�te Zelensky as a 
speaker to the parl�aments of the�r 
countr�es and at the same t�me the�r 
parl�aments approve a budget called 
b�ll�ons of dollars of financ�al ass�stance 
for the Ukra�n�an army. us, the 

process of turn�ng war �nto peace has 
h�stor�cally been very remote. e world 
knows that before the outbreak of war, 
the Pres�dent of the Republ�c of Turkey 
Recep Tayy�p Erdogan made great 
efforts to both fraternal countr�es to put 
an end to the �ssue between them �n the 
form of peace at the negot�at�ng table. 
In add�t�on, Erdogan �s the only leader 

who has been a med�ator between the 
two countr�es s�nce the beg�nn�ng of the 
war and who has worked to ensure that 
the weapons between Russ�a and 
Ukra�ne were s�lenced and that the two 
countr�es began peace talks. W�th�n the 
framework of the document of the 
Black Sea Gra�n In�t�at�ve s�gned on July 
22, 2022 under the ausp�ces of Pres�dent 
Recep Tayy�p Erdogan and UN 
Secretary General Anton�o Guterres, 
gra�n suppl�es from Ukra�n�an ports to 
countr�es �n need cont�nue safely. e 
balance of the Ukra�n�an war �s �ncrea-
s�ng for both countr�es. e endless 
demands of the Ukra�n�an leader 
Zelensky for money and weapons from 
the West; �nstead of peace, th�s w�ll 
make the war even more long-term. In 
response to the act�ons of Zelensky and 
the West, Russ�an Pres�dent Put�n �s 
try�ng to respond to the West w�th 
energy restr�ct�ons. On the other hand, 
�t �s try�ng to cause great damage to 
Ukra�n�an c�t�es and �nfrastructure on 
the ground and �n the a�r, espec�ally 
w�th m�ss�le str�kes. S�nce Western 
countr�es support Ukra�ne, Put�n �s 
determ�ned to respond to them. e 
most �mportant answer that makes the 
world worry �s that Put�n always keeps a 
nuclear attack on the agenda aga�nst 
threats. "ere �s noth�ng le of the 
enemy who dec�des to attack Russ�a 
w�th nuclear weapons. We regularly 
check our nuclear potent�al. Its advan-
ced hyperson�c weapons w�ll allow 
Russ�a to respond strongly �n the event 
of an attack, and we have hyperson�c 
m�ss�le systems that the Un�ted States 
does not have. e threat of nuclear war 
�s grow�ng. Russ�a w�ll not use the 
(nuclear) first, and �f �t does not use �t 
first, �t w�ll not be the second. Because 
the poss�b�l�t�es of us�ng nuclear wea-
pons aga�nst our terr�tory are very 
l�m�ted. Desp�te th�s, our strategy of 
us�ng defens�ve means �s based on 
respond�ng to an attack." Ne�ther Russ�a 
nor Ukra�ne can determ�ne the future of 
the war, wh�ch �s now go�ng on �nces-
santly. It �s extremely �mportant that the 
UN, NATO, the USA, the EU countr�es 
and, most �mportantly, Turkey be at the 
forefront of the actors who w�ll determ�-
ne the final peace.

Dr. Imbat MUGLU
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Özbek�stan Cumhurbaşkanı M�rz�yoyev, gel�şmekte 
olan ülkeler�n desteklenmes�n� �sted�
Özbek�stan Cumhurbaşkanı Şevket M�rz�yoyev, dünyada yaşanan çeş�tl� çatışmaların olumsuz 
sonuçlarının öncel�kle gel�şmekte olan ülkelerde h�ssed�ld�ğ�n� kaydederek bu ülkeler�n 
desteklenmes�n� �sted�.

Uzbek 
Pres�dent promotes �n�t�at�ves a�med 
at support�ng develop�ng countr�es
Pres�dent of 
Uzbek�stan Shavkat 
M�rz�yoyev noted 
that the negat�ve 
consequences of 
var�ous con��cts �n 
the world are felt 
pr�mar�ly �n 
develop�ng 
countr�es and 
asked for support 
to these countr�es.

�rz�yoyev spoke at the MVo�ce of the Global 
South onl�ne 

summ�t, organ�zed on the 
�n�t�at�ve of Ind�a at the �nv�tat�on 
of Ind�an Pr�me M�n�ster 
Narendra Mod�.

Stat�ng that soc�et�es are fac�ng the 
negat�ve consequences of var�ous 
antagon�sms and con��cts, as well 
as the econom�c cr�s�s, M�rz�yoyev 
sa�d: "We are w�tness�ng a gradual 
decl�ne �n open d�alogue and 
mutual trust �n �nternat�onal 
relat�ons."

Expla�n�ng that the Cov�d-19 
pandem�c, food and energy 
secur�ty �ssues and env�ronmental 
�ssues have negat�vely affected 

global development expectat�ons, 
M�rz�yoyev sa�d that �n such 
d�ff�cult cond�t�ons, develop�ng 
countr�es, espec�ally develop�ng 
countr�es, have faced many new 
obstacles to ach�ev�ng the 
Susta�nable Development Goals.

M�rz�yoyev also stressed that the 
negat�ve consequences of var�ous 
con��cts �n the world today are felt 
pr�mar�ly �n develop�ng countr�es, 
and �n th�s context, the necessary 
cond�t�ons should be created and 
ma�nta�ned for develop�ng 
countr�es to fully use the�r 
potent�al.

Pres�dent M�rz�yoyev also stated 
that develop�ng countr�es face 
var�ous obstacles and restr�ct�ons 

�rz�yoyev, H�nd�stan Başbakanı Narendra MMod�'n�n davet� üzer�ne, H�nd�stan'ın 
�n�s�yat�fiyle düzenlenen "Küresel 

Güney'�n Ses�" çevr�m �ç� z�rves�nde konuşma yaptı.
Toplumların, ekonom�k kr�z�n yanı sıra çeş�tl� 
karşıtlık ve çatışmaların olumsuz sonuçlarıyla karşı 
karşıya olduğunu bel�rten M�rz�yoyev, "Uluslararası 
�l�şk�lerde açık d�yalog ve karşılıklı güven�n g�derek 
azaldığına tanık oluyoruz." ded�.
Kov�d-19 salgını, gıda ve enerj� güvenl�ğ� meseleler� 
ve çevre sorunlarının küresel kalkınma beklent�ler�n� 
olumsuz etk�led�ğ�n� anlatan M�rz�yoyev, böyles�ne 
karmaşık b�r ortamda, sürdürüleb�l�r kalkınma 
hede�er�ne ulaşma yolunda özell�kle gel�şmekte olan 
ülkeler�n önünde b�rçok yen� engel�n ortaya çıktığını 
d�le get�rd�.
M�rz�yoyev, ayrıca bugün dünyada yaşanan çeş�tl� 
çatışmaların olumsuz sonuçlarının öncel�kle 
gel�şmekte olan ülkelerde h�ssed�ld�ğ�n� vurgulayarak, 
bu çerçevede gel�şmekte olan ülkeler�n 
potans�yeller�n� tam olarak kullanab�lmeler� �ç�n 

gerekl� koşulların yaratılması ve bu ülkeler�n 
desteklenmes� gerekt�ğ�n� �fade ett�.
Cumhurbaşkanı M�rz�yoyev, ayrıca gel�şmekte olan 
ülkeler�n, uluslararası pazarlara ulaşmada çeş�tl� engel 
ve kısıtlamalarla karşılaştığını bel�rterek, bu engel ve 
kısıtlamaların ortadan kaldırılması �ç�n mevcut 
uluslararası t�caret s�stem�n�n �y�leşt�r�lmes�, küresel 
düzeyde ad�l b�r rekabet ortamının oluşturulması 
konusunda ortak yaklaşımların gel�şt�r�lmes�, ayrıca 
bu ülkeler�n enerj� ve gıda güvenl�ğ�n�n sağlanması, 

küresel loj�st�k ve katma değer z�nc�rler�n�n 
oluşturulması gerekt�ğ�n� kaydett�.
Ayrıca "yeş�l ekonom�ye" geç�ş sürec�nde gel�şm�ş ve 
gel�şmekte olan ülkeler arasındak� teknoloj�k 
uçurumun büyüdüğüne d�kkat� çeken M�rz�yoyev, 
bunu önlemek �ç�n dünyanın önde gelen ülkeler�n�n 
desteğ�yle yeş�l teknoloj� ve �novasyon b�lg� 
bankasının oluşturulmasının önem�n� vurguladı.
KAYNAK:AA

�n access to �nternat�onal markets, 
and that �n order to el�m�nate these 
obstacles and restr�ct�ons, �t �s 
necessary to �mprove the ex�st�ng 
�nternat�onal trade system, develop 
common approaches to creat�ng a 
fa�r compet�t�ve env�ronment at the 
global level, as well as ensure energy 
and food secur�ty of these countr�es.

Not�ng that the technolog�cal gap 
between developed and develop�ng 
countr�es has �ncreased dur�ng the 
trans�t�on to a "green economy", 
M�rz�yoyev stressed the �mportance 
of creat�ng a data bank of "green" 
technolog�es and �nnovat�ons w�th 
the support of lead�ng countr�es of 
the world �n order to prevent th�s.

SOURCE: AA
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Kosova Savaşı'nın en büyük 
katl�amlardan b�r� olan 15 
Ocak 1999'dak� Reçak 
Katl�amı, ülkeye NATO 
tarafından uluslararası 
müdahale yapılması 
konusunda dönüm noktası 
olarak kabul ed�l�yor.

45 Kosovalı Arnavut, Şt�mle Beled�yes�-
ne bağlı Reçak köyünde, “Kosova Kur-
tuluş Ordusuna (UÇK) yardım ett�kle-
r�” gerekçes�yle Sırp ordu ve param�l�ter 
b�rl�kler�nce vahş�ce katled�ld�. Bunlar-
dan 24 erkek toplu halde “Gropa e Be-
bush�t” olarak b�l�nen mevk�de yakın 
mesafeden kurşuna d�z�lerek öldürül-
dü.

Katl�amda yeğen�n� ve 4 akrabasını kay-
beden 71 yaşındak� Az�z Beq�r�, yaşa-
dıklarını AA muhab�rler�ne anlattı.
Katl�amın ramazan ayında tam olarak 
Kad�r Geces�'nde yapıldığını bel�rten 
Beq�r�, kurbanları gördükten sonra ya-
şadığı ağır duygusal durum neden�yle 
�k� gece uyuyamadığını söyled�.

Beq�r�, saldırıya çocuklarıyla evde ya-
kalandıklarını, olayları gözlemlemek 
�ç�n ablukadan kurtularak dağa çıktığı-
nı bel�rtt�.
Bedenler� ve uzuvları parçalanmış kur-
banları gördüğünde mahvolduğunu 
d�le get�ren Beq�r�, şu �fadeler� kullandı:

"Öldürülenler ve katled�lenler arasında 
çocuklar, yaşlılar ve kadınlar da vardı. 
Avluda b�r kadın vardı, kocası ve �k� ka-
yınb�rader� öldürülmüştü. Kocası ve ka-
yınb�raderler�n�n peş�ne düştüğü sırada 
düşmanların pususuna g�rd� ve onu da 
öldürdüler. Genç değ�l yaşlıydı. Her 
şey�n notlarını aldık.”

Beq�r�, b�r grup gönüllüyle cesetler� top-
ladıklarını ve onları zorla almak �steyen 
Sırp b�rl�kler�n�n hedefi olduklarını be-
l�rterek cesetler� ancak 12 Şubat'ta Sırp 
güçler�n�n kontrolünde defnedeb�ld�k-
ler�n� kaydett�.

"Reçak Katl�amı" k�tabı
Dönem�n Avrupa Güvenl�k ve İşb�rl�ğ� 
Teşk�latı (AGİT) Kosova M�syon Şefi 
W�ll�am Walker, b�rçok medya tems�lc�-
s�yle katl�amdan b�r gün sonra köyü z�-
yaret ett�ğ� sırada gördükler�n� “Haya-
tımdak� en üzücü olay” olarak n�telen-
d�rm�ş, “Gördüğüm kadarıyla b�r katl�-
am ve �nsanlık suçuyla karşı karşıya ol-
duğumuz aş�kardır.” �fadeler�n� kullan-
mıştı.

Walker'�n Reçak'ta yaptığı açıklamalar, 
dünya basınında gen�ş yankı uyandır-
mış ve katl�amdan yaklaşık 2 ay sonra 
Mart 1999'da NATO'nun Sırb�stan ve 
Kosova'dak� Sırp b�rl�kler�ne yönel�k ha-
vadan ve karadan müdahales� başlamış-
tı.
Walker, şu sıralarda Kosova hükümet�-
n�n desteğ�yle Reçak Katl�amı'nın tanığı 
olarak kend� dey�m�yle “Ötek� dünyaya 
g�tmeden önce” katl�amda gördükler�y-
le �lg�l� b�r k�tap hazırlıyor.

Katl�amın üzer�nden 24 yıl geçmes�ne 
rağmen B�rleşm�ş M�lletler Kosova M�s-
yonu (UNMİK) yargıçlarınca olayla �l-
g�l� sadece Sırp pol�s memuru Zoran 
Stojanov�ç, 15 yıl hap�s cezasına mah-
kum ed�lm�şt�.

Sırb�stan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vuc�c, Reçak Katl�amı'nı "kurgu" olarak 
n�telend�r�yor.

Kosova'dak� savaşın yaşandığı 1998-
1999 dönem�nde çoğunlukla Arnavut 
olmak üzere 10 b�nden fazla Kosovalı 
öldürüldü ve 1 m�lyonunun üzer�nde 
farklı etn�k gruplardan Kosovalı evler�-
n� terk etmek zorunda kaldı.

17 Şubat 2008'de bağımsızlığını �lan 
eden Kosova'yı 100 c�varında ülke "ba-
ğımsız b�r devlet" olarak tanırken; Sır-
b�stan, Kosova'yı hala kend� toprağı ola-
rak görmeye devam ed�yor.

İk� ülke arasındak� �l�şk�ler� normalleş-
t�rmek üzere AB'n�n arabuluculuğunda 
başlatılan d�yalog sürec� �se sık sık ya-
şanan kr�zler neden�yle henüz somut 
b�r net�ce veremed�.

KAYNAK:AA

Kosova Savaşı'nın dönüm
noktası: Reçak Katl�amı

45 Kosovo Alban�ans were brutally 
murdered by the Serb�an army and 
param�l�tary forces �n the v�llage of Rechak 
�n the mun�c�pal�ty of St�mle for "help�ng 
the Kosovo L�berat�on Army (UÇK)". Of 
these, 24 people were shot at close range �n 
a pos�t�on known as "Gropa e Bebush�t".
71-year-old Az�z Beq�r�, who lost h�s 
nephew and four relat�ves �n the massacre, 
told AA journal�sts h�s story.
Beq�r�, stat�ng that the massacre took place 
on the n�ght of the Frame �n the month of 
Ramadan, sa�d that he could not sleep for 
two n�ghts because of the heavy emot�onal 
state he exper�enced aer see�ng the 
v�ct�ms.
Beq�r� also sa�d that they were caught �n 
the attack at home w�th the�r ch�ldren, and 
that they escaped the blockade and 
cl�mbed the mounta�n to observe the 
events.
Ment�on�ng that he was devastated when 
he saw the v�ct�ms whose bod�es and l�mbs 
were d�smembered, Beq�r�: "Among those 
k�lled were ch�ldren, old men and women. 
ere was a woman �n the yard, her 
husband and two brothers-�n-law were 
k�lled. Pursu�ng her husband and brothers-
�n-law, she was ambushed by enem�es, they 
k�lled her too. He was old, not young."
Bek�r� sa�d that a group of volunteers 
collected the bod�es and became a target of 
Serb�an troops who wanted to take them 
by force, add�ng that they were able to bury 
them under the control of Serb�an forces 
only on February 12.
Massacre �n Rechak
W�ll�am Walker, then head of the 
Organ�zat�on for Secur�ty and Co-
operat�on �n Europe (OSCE) m�ss�on, 
descr�bed what he cons�dered "the saddest 
�nc�dent of my l�fe" when he v�s�ted the 
v�llage w�th many med�a representat�ves 
the day aer the massacre, add�ng: "From 
what I saw, �t �s obv�ous that we we are 
fac�ng a massacre and a cr�me aga�nst 

human�ty."
Walker's statements �n Rechak were w�dely 
covered �n the world press, and NATO's a�r 
and ground �ntervent�on aga�nst Serb�an 
troops �n Serb�a and Kosovo began �n 
March 1999, about 2 months aer the 
massacre.
Walker, now a w�tness to the massacre �n 
Rechak w�th the support of the Kosovo 
government, �s prepar�ng a book about 
what he saw �n the massacre "before he 
went to the other world."
24 years aer the massacre, only Serb�an 
pol�ceman Zoran Stojanov�c was sentenced 
to 15 years �n pr�son by the judges of the 
Un�ted Nat�ons M�ss�on �n Kosovo 
(UNMIK).

Serb�an Pres�dent Aleksandar Vuc�c calls 
the massacre �n Rechak a "fict�on."
Dur�ng the 1998-1999 Kosovo war, more 
than 10,000 Kosovars, ma�nly Alban�ans, 
were k�lled and more than 1 m�ll�on 
Kosovars belong�ng to var�ous ethn�c 
groups were forced to leave the�r homes.
Kosovo, wh�ch declared �ts �ndependence 
on February 17, 2008, has been recogn�zed 
as an "�ndependent State" by about 100 
countr�es. Serb�a st�ll regards Kosovo as �ts 
own terr�tory.
e process of d�alogue �n�t�ated by the EU 
to normal�ze relat�ons between the two 
countr�es has not yet y�elded a concrete 
result due to frequent cr�ses.

SOURCE: AA

e Racak massacre of January 15, 1999, one of the largest 
massacres of the Kosovo war, �s cons�dered a turn�ng po�nt 
�n NATO's �nternat�onal �ntervent�on �n the country.

e turn�ng po�nt of the Kosovo 
War: the Rachak massacre
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rofessor of Econom�c and Soc�al PGeography of the Bulgar�an 
Academy of Sc�ences. Dr. In her 

press release on populat�on data, Nadezhda 
Il�eva noted that the ma�n problem the 
country �s currently fac�ng �s a low b�rth rate 
and h�gh mortal�ty.

Il�eva sa�d: "If �n 2020 the mortal�ty rate 
reached 18 per thousand, then �n 2022 �t 
�ncreased to 21.3 per thousand. 
Unfortunately, we are ranked first by th�s 
cr�ter�on on the European cont�nent. At the 
same t�me, we are �n last place �n Europe w�th 
a b�rth rate of 8.5 per thousand.”

Nadezhda Il�eva noted that �n the context of 
the demograph�c cr�s�s �n Bulgar�a, the 67 
percent share of growth �s �n the negat�ve, as 
�s the share of m�grat�on abroad.

"e s�tuat�on observed �n the death rate �n 
Bulgar�a �s shameful �n the European 
env�ronment. Even �n some countr�es that are 
exper�enc�ng a m�l�tary cr�s�s, there �s no such 
h�gh mortal�ty rate," sa�d Georgy B�rdarov, 
assoc�ate professor of the Department of Sofia 
Un�vers�ty, assess�ng the data.

Not�ng that all types of state pol�cy 
�mplemented �n the field of populat�on can 
y�eld results only �n 15-20 years, Berdarov 
noted that campa�gns a�med at prevent�ng the 
m�grat�on of young people abroad have not 
y�elded fru�tful results.

M�grat�on �s factor of populat�on decl�ne
In 1989, when the commun�st era ended, the 
populat�on of Bulgar�a was approach�ng 8 
m�ll�on people. Hundreds of thousands of 
Bulgar�an Turks and Musl�ms were forced to 
m�grate to Turkey �n 1989
Aer Bulgar�a jo�ned the European Un�on 
(EU) �n 2007, the �n�ux of m�grants changed 
d�rect�on towards the EU countr�es.
Accord�ng to data publ�shed by the Nat�onal 
Inst�tute of Stat�st�cs (NSI), aer 2007, 
approx�mately 2.5 m�ll�on Bulgar�an c�t�zens 
m�grated to var�ous countr�es of the world, 
espec�ally to EU member states, tak�ng 
advantage of the r�ght to free movement.
In the last populat�on census conducted �n 
2021 �n Bulgar�a, one of the poorest members 
of the EU, the country's populat�on was 
declared equal to 6 m�ll�on 520 thousand 
people.
SOURCE: AA

ulgar�stan B�l�mler Akadem�s� BEkonom�k ve Sosyal Coğrafya 
Bölümü Öğret�m Üyes� Doç. 

Dr. Nadejda İl�eva, nüfus ver�ler�ne 
�l�şk�n yaptığı basın açıklamasında, ül-
ken�n şu anda baş etmes� gereken baş-
lıca sorunun düşük doğum ve yüksek 
ölüm oranı olduğunu söyled�.

İl�eva, "Ölüm oranı 2020 yılında b�nde 
18'e ulaşmışken 2022 yılında b�nde 
21,3'e kadar yükseld�. Maalesef Avru-
pa kıtasında bu kr�terde b�r�nc� sırada 
yer alıyoruz. Aynı zamanda y�ne Av-
rupa'da b�nde 8,5 doğum oranıyla son 
sırada yer alıyoruz." �fadeler�n� kullan-
dı.
Nadejda İl�eva, Bulgar�stan'dak� nüfus 
kr�z�nde artış hızının eks�ye g�tmes�-
n�n yüzde 67 payının bulunduğunu, 
yurt dışına göçün de payının olduğu-
nu bel�rtt�.

Ver�ler� değerlend�ren Sofya Ün�vers�-
tes� Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Georg� 
Bırdarov �se "Bulgar�stan'da ölüm ora-
nında gözlenen durum Avrupa orta-
mında utanç ver�c�d�r. Savaş bunalımı 
yaşayan k�m� ülkelerde b�le bu kadar 
yüksek b�r ölüm oranı yoktur." değer-
lend�rmes�nde bulundu.

Bırdarov, nüfus alanında uygulanan 
her türlü devlet pol�t�kasının 15-20 yıl 
sonra ancak sonuç vereb�ld�ğ�ne �şaret 

ederek, gençler�n yurt dışına göçmele-
r�n� önleme amaçlı kampanyaların ve-
r�ml� sonuç get�rmed�ğ�n� söyled�.

Nüfus düşüşündek� göç faktörü
Komün�zm dönem�n�n sona erd�ğ� 
1989 yılında Bulgar�stan'ın nüfusu 8 
m�lyona yakındı. Komün�st Part�n�n, 
ülkede Türk ve Müslümanlara yönel�k 
yürüttüğü ez�yet pol�t�kası neden�yle 
1989 yılında, esk� rej�m düşmeden 
önce, yüz b�nlerce Bulgar�stan Türkü 
ve Müslüman Türk�ye'ye göçe zorlan-
mıştı.

Bulgar�stan'ın 2007 yılında Avrupa B�r-
l�ğ�'ne (AB) katılmasının ardından �se 
göç akını, AB ülkeler�ne doğru yön de-
ğ�şt�rm�şt�.

Ulusal İstat�st�k Enst�tüsünün (NSİ) 
yayımladığı ver�lere göre, 2007 yılı son-
rası yaklaşık 2,5 m�lyon Bulgar�stan va-
tandaşı, serbest dolaşım hakkından ya-
rarlanarak başta AB üyeler� olmak 
üzere dünyanın çeş�tl� ülkeler�ne göç 
ett�.

AB'n�n en yoksul üyeler�nden Bulga-
r�stan'da 2021 yılında yapılan son 
nüfus sayımında ülken�n nüfusu 6 m�l-
yon 520 b�n olarak açıklanmıştı.

KAYNAK:AA

Bulgar�stan'da nüfus kr�z�n�n g�tt�kçe 
büyüdüğü, ülken�n Avrupa'da ölüm 
oranında b�r�nc�, doğum oranında �se son 
sırada yer aldığı b�ld�r�ld�. It �s reported that the demograph�c cr�s�s �n Bulgar�a �s 

gett�ng worse, and the country ranks first �n mortal�ty 
and last �n fert�l�ty �n Europe.

Demograph�c cr�s�s �s 
grow�ng �n Bulgar�a

Bulgar�stan'da nüfus kr�z� büyüyor

January 2023
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Tunus'ta Yasem�n Devr�m�'n�n 12'nc� yılında
muhalefetten sokağa �nme çağrısı
Tunus, Yasem�n Devr�m�'n�n 12. yılına demokrat�k kazanımları koruma mücadeles� ve 
muhalefet�n çağrısıyla düzenlenecek sokak eylemler�n�n gerg�nl�ğ�nde g�r�yor.

unus'un orta kes�m�nde yer alan S�d� TBuz�d kent�nde 17 Aralık 2010'da 
kend�n� ateşe veren Muhammed 

Buaz�z�, 23 yıl boyunca ülkey� dem�r yumrukla 
yöneten Zeynel Ab�d�n b�n Al�'n�n 14 Ocak 
2011'de a�les�yle beraber Tunus'tan kaçmasıyla 
sonuçlanan eylemler�n �lk kıvılcımını tutuştur-
du.
Ün�vers�te mezunu 26 yaşındak� seyyar satıcı 
Buaz�z�'n�n zabıta tarafından tezgahına el 
konulması ve yetk�l�lerce hakarete uğra-
masının ardından hayatını ortaya koyduğu 
eylem, Tunus'un "Yasem�n Devr�m�", Arap 
dünyasının �se "Arap Baharı" olarak 
adlandırdığı sürec� başlattı.
Tunus halkı, “Yasem�n Devr�m�” sonrası yen� 
demokrat�k süreçte b�rçok kr�ze tanıklık ett�. 
Cumhurbaşkanı Kays Sa�d'�n 2021'dek� 
olağanüstü kararları �se ülkede yaşanan s�yas� 
kr�z�n der�nleşmes�ne neden oldu.
Her yıl resm� olarak 14 Ocak'ta kutlanan 
devr�m�n yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Sa�d'�n 
Mecl�s çalışmalarını durdurduğu kararların 
ardından, Buaz�z�'n�n kend�n� ateşe verd�ğ� 
gün olan 17 Aralık olarak değ�şt�r�ld�.
Sa�d'�n olağanüstü kararlarını "darbe" olarak 
n�telend�ren muhalefet, Yasem�n Devr�m�'n�n 
12. yılında halkı "2011 devr�m�ne sah�p 
çıkmak ve Sa�d'�n ant�demokrat�k tutumuna 
karşı durmak" �ç�n halkı sokaklara davet ett�.
Tunus'ta otokras�den demokras�ye geç�ş�n �lk 
adımı: “Yasem�n Devr�m�”
Fransız sömürges�nden Mart 1956'da 
bağımsızlığını kazanan Tunus, Yasem�n 
Devr�m�'ne kadar devam eden 55 yıllık süreçte 
kurucu Cumhurbaşkanı Hab�b Burg�ba ve 
ardından Zeynel Ab�d�n B�n Al� tarafından 
yönet�ld�.
Burg�ba'nın 32 yıla yakın süren �kt�darı 7 
Kasım 1987'de B�n Al�'n�n Burg�ba'nın hasta 
olduğunu öne sürerek yaptığı "s�v�l darbe" �le 
sona erd�. B�n Al�, 2011'de ülkey� terk edene 
kadar Tunus'u tek başına yönett�.
Aralık 2010'da başlayan Yasem�n Devr�m�'n�n 
ardından Tunus halkı, otokras�den demokras�-
ye geç�ş�n �lk adımını attı.
Halk oylamasıyla oluşan �lk parlamento: 
“Kurucu Mecl�s”
B�n Al�'n�n 14 Ocak 2011'de ülkeden 
ayrılmasıyla başlayan süreçte, halkın esk� 
yönet�mden k�msey� �stemed�ğ�n� her fırsatta 
sokağa çıkarak göstermes� üzer�ne 23 Ek�m 
2011'de “Kurucu Mecl�s” �ç�n genel seç�mler 
düzenlend�.
Yasem�n Devr�m�'n�n ardından ülkeye dönen 
Raş�d el-Gannuş� l�derl�ğ�nde seç�mlere katılan 
Nahda Hareket�, 217 sandalyel� Mecl�se 89 
vek�l göndererek b�r�nc� part� oldu.
Halk oylamasıyla seç�len Kurucu Mecl�s, 
Tunus'un demokrat�k s�steme geç�ş sürec�n�n 
en öneml� adımlarından b�r� olan anayasanın 
yazılması görev�n� başarıyla tamamladı.
Tunus'ta çok part�l� dönem: “Koal�syon 
hükümet�”
Seç�mler� b�r�nc� part� olarak tamamlayan 
Nahda Hareket�, Hammad� el-C�bal� l�derl�-
ğ�nde kurduğu 3'lü koal�syon hükümet�nde 
Cumhur�yet Kongres� Part�s� ve Tekettül 
Part�s� yer aldı.
Hükümet�n kurulmasının ardından Kurucu 
Mecl�s'te 12 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaş-
kanlığı seç�m�nde, Cumhur�yet Kongres� 
Part�s� Başkanı Muns�f el-Merzuk� parlamento 

tarafından seç�len �lk Tunus Cumhurbaşkanı 
olarak tar�he geçt�.
Devr�m�n ardından “karanlık su�kastlar” 
dönem�
Muhal�f kanadın önde gelen s�yasetç�ler�nden 
sol eğ�l�ml� Demokrat Yurtseverler Part�s� 
Genel Sekreter� Şükrü Bel�yd'�n 6 Şubat 
2013'te başkent Tunus'tak� ev�n�n önünde 
uğradığı s�lahlı saldırıda hayatını kaybetmes�y-
le ülke “karanlık su�kastlar” �le tanıştı.
Tunus, Bel�yd su�kastının şokunu atlatamadan 
6 ay sonra, muhalefettek� Halk Cephes� 
Koal�syonu önderler�nden Muhammed el-
Berah�m� 25 Temmuz Cumhur�yet 
Bayramı'nda uğradığı s�lahlı saldırıda 
yaşamını y�t�rd�.
S�yas� aktörlere yönel�k fa�l� meçhul c�nayetler 
devr�m sonrası Tunus'ta �kt�dar �le muhalefet�n 
arasındak� ayrışmayı der�nleşt�rd�.
Fa�l� meçhul c�nayetlerden �kt�darı sorumlu 
tutan muhalefet halkı sokaklara davet ett�.
“Hükümet düşene kadar” sloganıyla sokağa 
çıkan muhalefet, Nahda Hareket�'n�n ülkedek� 
gerg�nl�ğ� azaltmak adına hükümet� feshetme-
s�yle �sted�ğ�n� aldı.
Devr�m sonrası �lk anayasa ve halkın doğru-
dan seçt�ğ� �lk cumhurbaşkanı: El-Bac� Ka�d 
es-S�bs�
Devr�m sonrası en öneml� görev�n� yer�ne 
get�ren 217 sandalyel� Tunus Ulusal Kurucu 
Mecl�s�, Ocak 2014'te 200'den fazla m�lletvek�-
l�n�n onayıyla yen� anayasayı kabul ett�.
Anayasanın kabulünün ardından Ek�m 
2014'de düzenlenen parlamento seç�mler�nde 
merkez sol eğ�l�ml� N�da Tunus Part�s�, 217 
sandalyeden 85'�n� alarak seç�m� b�r�nc� 
tamamladı.
Nahda Hareket�'n�n 79 m�lletvek�l� çıkardığı 
seç�mler�n ardından Tunus'ta, s�yas� çatlakların 
der�nleşt�ğ� ve kısa sürel� hükümetler�n 
�kt�dara geld�ğ� b�r dönem başladı.
Yen� anayasaya göre 21 Aralık 2014'te ülke 
genel�nde düzenlenen �lk cumhurbaşkanlığı 
seç�m�nde, N�da Tunus Part�s�n�n kurucusu 
El-Bac� Ka�d es-S�bs�, Tunus'un devr�m�n 
ardından halk tarafından doğrudan seç�len �lk 
cumhurbaşkanı oldu.
Burg�ba dönem�nde Cumhurbaşkanı 
Danışmanlığı, Mecl�s Başkanlığı ve Dış�şler� 
Bakanlığı dah�l b�rçok görevde bulunan S�bs�, 
25 Temmuz 2019'da cumhurbaşkanlığı 
görev�n� sürdürürken 92 yaşında hayatını 
kaybett�.
Terörün etk�s�yle s�yas� kr�z�n der�nleşt�ğ� 
dönem�n başlangıcı: 2015
Ülkede 2013'tek� s�yas� su�kastların ardından 
terör tehd�d�n�n der�nden h�ssed�ld�ğ� 2015 ve 
2016 aynı zamanda ülkedek� s�yas� kr�z�n 
der�nleşt�ğ� b�r dönem olarak Tunus yakın 
tar�h�nde yer�n� aldı.
18 Mart 2015'te Tunus Parlamentosu �le aynı 
bahçey� kullanan Bardo Müzes�'ne yapılan 
s�lahlı saldırıda DEAŞ'lı terör�stler, çoğu tur�st 
22 k�ş�y� öldürdü.
Haz�ran 2015'te �se ülken�n önde gelen tur�zm 
kentler�nden Susa'da tur�stler�n kaldığı otel�n 
sah�l�nde düzenlenen s�lahlı saldırıda çoğu 
İng�l�z vatandaşı 38 k�ş� hayatını kaybett�.
Aynı yılın kasım ayında Tunus merkez�nde yer 
alan 5. Muhammed Caddes�'nde cumhurbaş-
kanlığı muhafızlarına yönel�k bombalı �nt�har 
saldırısında 12 güvenl�k görevl�s�n�n hayatını 
kaybetmes� ülkey� yasa boğdu.

Tunus'un güney komşusu L�bya sınırındak� 
Beng�rdan kent�nde güvenl�k güçler�n� hedef 
alan DEAŞ saldırısında �se aralarında 36 
terör�st�n de olduğu 50 k�ş� öldü.
Yasem�n Devr�m�'ne Nobel ödülü ülkeye üm�t 
ışığı oldu
Tunus Barolar B�rl�ğ�, Tunus Genel İşç� 
Send�kaları B�rl�ğ�, Tunus T�caret ve Zanaat 
Send�kası �le Tunus İnsan Hakları B�rl�ğ�nden 
oluşan Tunus Ulusal D�yalog Dörtlüsü'nün 
2015 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmes� 
ülkede b�r üm�t ışığı oldu.
Devr�m�n ardından gösterd�kler� çaba 
dolayısıyla Nobel Barış Ödülü'nü almaya hak 
kazanan "Tunus Ulusal D�yalog Dörtlüsü", 
ülkede Yasem�n Devr�m�'ne olan �nancı 
yen�den yeşertt�.
Kısa ömürlü hükümetler dönem�
2014 sonunda yapılan genel seç�mler�n 
ardından göreve gelen Hab�b es-Sıyd baş-
kanlığındak� Tunus hükümet�, 2015-2016'dak� 
terör saldırıları karşısında yeters�z kaldığı 
gerekçes�yle Mecl�s�n güvenoyunu çekmes� 
üzer�ne düştü.
Ülkedek� ekonom�k kr�z� körükleyen s�yas� 
kr�zden dolayı ülkede peş peşe kısa ömürlü 
hükümetler �ş başına geld�.
Ağustos 2016'da Başbakan Yusuf Şah�d 
önderl�ğ�nde kurulan koal�syon hükümet� ve 
devamında gelen hükümetler s�yas� ve 
ekonom�k kr�z� durduramadı.
Tunus'ta 2017'n�n sonunda, Uluslararası Para 
Fonu (IMF) �le yapılan görüşmeler�n net�ce-
s�nde, car� açığı azaltmak ve gel�rler� artırmak 
�ç�n verg�ler�n yükselt�ld�ğ� ve kamu harcama-
larının sınırlandırıldığı bütçe yasası kabul 
ed�ld�.
Yen� bütçe yasasında “kemer sıkma” pol�t�kası 
kapsamında ürünlere yapılan büyük zamlar ve 
artan hayat pahalılığı yen� protesto dalgalarına 
neden oldu.
Mannuba v�layet�nde 8 Ocak 2018'de �kt�dara 
karşı düzenlenen göster�de b�r k�ş�n�n hayatını 
kaybetmes�n�n ardından göster�ler ülken�n 
farklı bölgeler�ne sıçradı.
Yen� s�steme kapı aralayan dönem: 2019 
Mecl�s ve Cumhurbaşkanlığı seç�mler�
Tunus'ta devr�mden sonra en öneml� kırılma-
ların yaşanacağı Cumhurbaşkanı Kays Sa�d'�n 
25 Temmuz 2021 olağanüstü kararlarının 
temel� 2019'da düzenlenen genel ve cumhur-
başkanlığı seç�mler�nde atıldı.
6 Ek�m'de düzenlenen parlamento seç�mler�n-
de part�ler b�rb�rler�ne yakın m�lletvek�l� 
sayılarına ulaştı.
Koal�syon hükümetler�n�n kurulmasını dah� 
zorlaştıracak mecl�s ar�tmet�ğ� şu şek�lde 
oluştu: Nahda Hareket� 52, Tunus'un Kalb� 
Part�s� 38, Demokrat�k Akım 22, Onur 
Koal�syonu 21 m�lletvek�l�.
Öte yandan 13 Ek�m'de cumhurbaşkanlığı 
seç�mler�nde sürpr�z b�r şek�lde �k�nc� tura 
kalan anayasa hukukçusu Kays Sa�d oyların 
yüzde 72,7's�n� alarak cumhurbaşkanı seç�ld�.
Yen� parlamento seç�mler�yle s�yas� kr�z�n 
düğümlend�ğ� Tunus'ta Cumhurbaşkanı Sa�d 
tarafından görevlend�r�len İlyas Fahfah'ın 
Şubat 2020'de kurduğu hükümet, kr�zlerle baş 
edemed�ğ� �ç�n göreve gelmes�nden 6 ay sonra 
parlamentodan güvenoyu alamadı.
Fahfah'ın ardından H�şam el-Meş�ş� önderl�-
ğ�nde Eylül 2020'de göreve başlayan hükümet 
�se Cumhurbaşkanı Sa�d'�n 25 Temmuz 

2021'dek� "olağanüstü kararları" �le feshed�ld�.
Tunus'ta s�stem değ�ş�kl�ğ�n�n başlaması: 
Cumhurbaşkanı Sa�d'�n "olağanüstü kararları"
Tunus'ta s�yas� ve ekonom�k kr�z�n b�rb�r�n� 
körükled�ğ� 2021 yılına Cumhurbaşkanı 
Sa�d'�n "olağanüstü kararları" damga vurdu.
S�yas� part�ler� ülkey� yönetememek ve 
yolsuzlukla suçlayan Sa�d, 25 Temmuz 2021'de 
aldığı "olağanüstü kararlar" �le parlamentonun 
çalışmalarını dondurdu ve m�lletvek�ller�n�n 
dokunulmazlıklarını kaldırdı.
Yasem�n Devr�m�'n�n 11. yılında, normalde 
her sene 14 Ocak'ta kutlanan Devr�m Günü'nü 
de değ�şt�ren Sa�d, devr�m kutlamalarının 17 
Aralık'a alındığını �lan ett�.
Yetk�ler� kend�nde toplayan Sa�d, 25 Temmuz 
2022'de Anayasa değ�ş�kl�ğ� �ç�n referandum, 
2022 sonunda da erken seç�m yapılacağını 
duyurdu. Ayrıca genel seç�me kadar Mecl�s�n 
kapalı kalacağını açıkladı.
Ülkede 25 Temmuz'da seçmenler�n yüzde 30,5 
katılımıyla düzenlenen referandumda yüzde 
94,6 "evet" oyuyla yen� anayasa kabul ed�ld�.
Yen� anayasasının kabul ed�lmes�yle ülke 
parlamenter s�stemden başkanlık s�stem�ne 
geç�ş yaptı.
Muhalefetten Yasem�n Devr�m�'n�n 12'nc� 
yılında sokağa �nme çağrısı
Ülkedek� öneml� s�yas� part�ler�n boykot ett�ğ� 
17 Aralık 2022'dek� erken genel seç�mlere 
katılım �se anayasa referandumunun da çok 
altında kaldı.
Seçmenler�n sadece yüzde 11,22's�n�n sandığa 
g�tmes�, muhalefet�n Cumhurbaşkanı Sa�d'�n 
meşru�yet�n� tartışmaya açmasına neden oldu.
Seç�mler�n ardından peş peşe açıklama yapan 
s�yas� part�ler, halkı 14 Ocak'ta devr�me sah�p 
çıkmak ve Kays Sa�d'�n 2021 kararlarına karşı 
durmak �ç�n sokaklara �nmeye çağırdı.
Cumhurbaşkanı Sa�d'�n kararlarını "darbe" 
olarak n�telend�ren muhal��er �le Sa�d'� 
destekleyen kes�m arasındak� ger�l�m�n 
Yasem�n Devr�m�'n�n 12. yılında artarak 
devam etmes� öngörülüyor.
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Oppos�t�on calls to take to the streets on the 12th 
ann�versary of the Jasm�ne Revolut�on �n Tun�s�a
Tun�s�a �s enter�ng the 12th year of the Jasm�ne Revolut�on am�d �ntense street protests 
caused by the oppos�t�on and the struggle to preserve democrat�c ga�ns

ohamed Bouaz�z�, who set h�mself Mon fire on December 17, 2010 �n 
the central Tun�s�an c�ty of S�d� 

Bouz�d, l�t the first spark of the protests that led 
to the ��ght of Z�ne al-Ab�d�ne Ben Al�, who 
ruled the country w�th an �ron fist for 23 years.
e act�on �n wh�ch Bouaz�z�, a 26-year-old 
salesman w�th a h�gher educat�on, comm�tted 
su�c�de aer h�s counter was confiscated by the 
pol�ce and �nsulted by the author�t�es, marked 
the beg�nn�ng of what Tun�s�a called the 
"Jasm�ne Revolut�on" and the Arab world - the 
"Arab Spr�ng".

e Tun�s�an people w�tnessed many cr�ses �n 
the new democrat�c process aer the "jasm�ne 
revolut�on". e extraord�nary dec�s�ons of 
Pres�dent Qa�s Sa�d �n 2021 led to a deepen�ng 
of the pol�t�cal cr�s�s �n the country.
e ann�versary of the revolut�on, wh�ch �s 
off�c�ally celebrated every year on January 14, 
was changed to December 17, the day Bouaz�z� 
set h�mself on fire aer Pres�dent Sa�d's dec�s�on 
to term�nate the Assembly.
Descr�b�ng Sa�d's extraord�nary dec�s�ons as a 
"coup," the oppos�t�on called on people to take 
to the streets on the 12th ann�versary of the 
Jasm�ne Revolut�on to "defend the revolut�on of 
2011 and oppose Sa�d's ant�-democrat�c 
pos�t�on."
F�rst step �n trans�t�on from autocracy to 
democracy �n Tun�s�a: "Jasm�ne revolut�on"
Tun�s�a, wh�ch ga�ned �ndependence from 
French colon�zat�on �n March 1956, was ruled 
by found�ng Pres�dent Hab�b Bourgu�ba and 
then Z�ne El Ab�d�ne Ben Al� for 55 years unt�l 
the Jasm�ne Revolut�on.
Bourgu�ba's almost 32-year rule ended on 
November 7, 1987, when Ben Al� staged a "c�v�l 
coup", cla�m�ng that Bourgu�ba was �ll. Ben Al� 
ruled Tun�s�a alone unt�l he le the country �n 
2011.
Aer the Jasm�ne Revolut�on that began �n 
December 2010, the Tun�s�an people took the 
first step �n the trans�t�on from autocracy to 
democracy.

e first parl�ament formed by popular vote: 
"Const�tuent Assembly"
In a process that began w�th Ben Al�'s departure 
from the country on January 14, 2011, general 
elect�ons for the "Const�tuent Assembly" were 
held on October 23, 2011 aer people showed 
that they d�d not want anyone from the 
prev�ous adm�n�strat�on, tak�ng to the streets at 
every opportun�ty.

e Ennahda movement, wh�ch part�c�pated �n 
the elect�ons under the leadersh�p of Rash�d al-
Ghannouch�, who returned to the country aer 
the Jasm�ne Revolut�on, became the first party, 
send�ng 89 deput�es to the 217-seat parl�ament.
e Const�tuent Assembly, elected by popular 
vote, successfully completed the task of wr�t�ng 
the const�tut�on, wh�ch was one of the most 
�mportant steps �n Tun�s�a's trans�t�on to a 
democrat�c system.

Mult�party era �n Tun�s�a: "coal�t�on govern-
ment"
e Ennahda movement, wh�ch completed the 
elect�ons as the first party, took part �n a 3-party 
coal�t�on government formed under the 
leadersh�p of Hammad� al-J�bal� w�th the 
Republ�can Congress Party and the Tekettul 
Party.

In the pres�dent�al elect�ons held on December 
12 �n the Const�tuent Assembly aer the 
format�on of the Government, Muns�f al-
Marzouk�, the head of the Republ�can Congress 
Party, made h�story as the first Tun�s�an 
pres�dent elected by parl�ament.

e per�od of "dark murders" aer the 
revolut�on

e country faced "dark murders" aer Shukr� 
Bela�d, secretary general of the le-w�ng 
Democrat�c Patr�ot�c Party, a lead�ng pol�t�c�an 
�n the oppos�t�on w�ng, was k�lled �n an armed 
attack �n front of h�s home �n the cap�tal Tun�s 
on February 6, 2013.

6 months aer Tun�s�a could not recover from 
the shock of the assass�nat�on of Bela�d, 
Mohammed al-Barah�m�, leader of the Popular 
Front oppos�t�on coal�t�on, was k�lled �n an 
armed attack on July 25, Republ�c Day.
Unsolved murders of pol�t�cal figures have 
deepened the gap between the government and 
the oppos�t�on �n post-revolut�onary Tun�s�a.
e oppos�t�on, accus�ng the government of 
unsolved murders, took people to the streets.
e oppos�t�on, wh�ch took to the streets w�th 
the slogan "Unt�l the government falls," got 
what �t wanted when the Ennahda movement 
d�ssolved the government to reduce tens�ons �n 
the country.

e first post-revolut�onary const�tut�on and 
the first pres�dent d�rectly elected by the people: 
Al-Badj� Qa�d Al-Es-Sebs�
e 217-seat Nat�onal Const�tuent Assembly of 
Tun�s�a, wh�ch fulfilled �ts most �mportant post-
revolut�onary mandate, adopted a new const�tu-
t�on �n January 2014 w�th the approval of more 
than 200 deput�es.

In the parl�amentary elect�ons held �n October 
2014 aer the adopt�on of the const�tut�on, the 
center-le N�da Tounes party took first place 
w�th 85 out of 217 seats.
Aer the elect�ons, �n wh�ch the Ennahda 
movement ga�ned 79 deput�es, a per�od began 
�n Tun�s�a when pol�t�cal d�v�s�ons deepened 
and short-term governments came to power.
In the first pres�dent�al elect�ons held across the 
country on December 21, 2014, accord�ng to 
the new const�tut�on, El-Badj� Ca�d al-Es-Sebs�, 
the founder of the N�da Tounes party, became 
the first Tun�s�an pres�dent d�rectly elected by 
the people aer the revolut�on.
Essebs�, who held many pos�t�ons dur�ng 
Bourgu�ba's term of off�ce, �nclud�ng pres�den-
t�al adv�ser, Speaker of Parl�ament and M�n�ster 
of Fore�gn Affa�rs, d�ed on July 25, 2019 at the 
age of 92 wh�le �n off�ce.
e beg�nn�ng of the per�od �n wh�ch the 
pol�t�cal cr�s�s deepened due to the �mpact of 
terror�sm: 2015
2015 and 2016, when the threat of terror�sm 
was deeply felt aer the pol�t�cal assass�nat�ons 
�n the country �n 2013, also took the�r place �n 
the recent h�story of Tun�s�a as a per�od of 
deepen�ng pol�t�cal cr�s�s �n the country.
On March 18, 2015, ISIS terror�sts k�lled 22 
people, most of whom were tour�sts, �n an 
armed attack on the Bardo Museum, wh�ch 
uses the same garden as the Tun�s�an 
Parl�ament.
In June 2015, 38 people, mostly Br�t�sh c�t�zens, 
were k�lled �n an armed attack on the beach of a 

hotel where tour�sts stayed �n Susa, one of the 
country's lead�ng tour�st c�t�es.

In November of the same year, the 5th �oor was 
held �n the center of Tun�s. e death of 12 
secur�ty personnel �n a su�c�de bomb�ng at the 
Pres�dent�al Guard on Mohammed Street has 
le the country strangled by the law.
An ISIS attack on secur�ty forces �n the town of 
Beng�rdan on the border w�th Tun�s�a's 
southern ne�ghbor L�bya k�lled 50 people, 
�nclud�ng 36 terror�sts.
e Nobel Pr�ze for the Jasm�ne Revolut�on has 
become a beacon of hope for the country
Tun�s�an Nat�onal D�alogue, cons�st�ng of the 
Un�on of Tun�s�an Bar Assoc�at�ons, the 
General Un�on of Trade Un�ons of Tun�s�a, the 
Tun�s�an Un�on of Commerce and Cras and 
the Tun�s�an Human R�ghts Un�on

e Quartet's award of the 2015 Nobel Peace 
Pr�ze has been a beacon of hope �n the country.
e Tun�s�an Nat�onal D�alogue Quartet, wh�ch 
was awarded the Nobel Peace Pr�ze for �ts post-
revolut�on efforts, rev�ved fa�th �n the country's 
Jasm�ne Revolut�on.

e per�od of short-l�ved Governments
e Tun�s�an government led by Hab�b al-S��d, 
who took off�ce aer the general elect�ons held 
at the end of 2014, fell aer parl�ament 
w�thdrew �ts vote of confidence on the grounds 
that �t was �nadequate �n the face of terror�st 
attacks �n 2015-2016.
Due to the pol�t�cal cr�s�s that fueled the 
econom�c cr�s�s �n the country, a ser�es of short-
l�ved governments came to power �n the 
country.
e coal�t�on government formed �n August 
2016 under the leadersh�p of Pr�me M�n�ster 
Yusuf Shah�d and subsequent governments 
fa�led to stop the pol�t�cal and econom�c cr�s�s.
At the end of 2017, Tun�s�a, as a result of 
negot�at�ons w�th the Internat�onal Monetary 
Fund (IMF), adopted a budget law that ra�sed 
taxes and l�m�ted government spend�ng �n 
order to reduce the current account defic�t and 
�ncrease revenues.

As part of the "auster�ty" pol�cy �n the new 
budget law, a huge �ncrease �n food pr�ces and 
an �ncrease �n the cost of l�v�ng caused new 
waves of protests.

Aer one person was k�lled dur�ng a demons-
trat�on aga�nst the government �n Mannuba 
prov�nce on January 8, 2018, demonstrat�ons 
spread to d�fferent parts of the country.
e per�od that opens the doors to the new 
system: the parl�am

entary and pres�dent�al elect�ons of 2019
e foundat�on of the extraord�nary dec�s�ons 
of Pres�dent Qa�s Sa�d on July 25, 2021, �n 
wh�ch the most �mportant fractures w�ll be 
exper�enced aer the revolut�on �n Tun�s�a, was 
la�d at the general and pres�dent�al elect�ons 
held �n 2019.

In the parl�amentary elect�ons held on October 
6, the part�es reached a s�m�lar number of 
deput�es.
Parl�amentary ar�thmet�c, wh�ch would make �t 
d�ff�cult even to form coal�t�on governments, 
was formed as follows: Ennahda Movement 52, 
Heart of Tun�s�a Party 38, Democrat�c Current 

22, Pr�de coal�t�on 21 deput�es.

On the other hand, on October 13, const�tut�o-
nal lawyer Case Sa�d, who unexpectedly entered 
the second round of the pres�dent�al elect�on, 
was elected pres�dent w�th 72.7 percent of the 
votes.
e government formed �n February 2020 by 
Ilyas Fahfah, who was appo�nted by Pres�dent 
Sa�d �n Tun�s�a, where the pol�t�cal cr�s�s was 
t�ed by new parl�amentary elect�ons, could not 
get a vote of confidence from parl�ament 6 
months aer he took off�ce, because he could 
not cope w�th the cr�ses.

e government that came to power �n 
September 2020 under the leadersh�p of 
H�sham al-Mesh�sh� aer Fahf was d�ssolved by 
"extraord�nary dec�s�ons" of Pres�dent Sa�d on 
July 25, 20210
.
e beg�nn�ng of system�c change �n Tun�s�a: 
"extraord�nary dec�s�ons" by Pres�dent Sa�d
e year 2021, �n wh�ch the pol�t�cal and 
econom�c cr�s�s �n Tun�s�a fueled each other, 
was marked by the "extraord�nary dec�s�ons" of 
Pres�dent Sa�d.

Accus�ng pol�t�cal part�es of �nab�l�ty to govern 
the country and corrupt�on, Sa�d froze the work 
of parl�ament and removed the �mmun�ty of 
parl�amentar�ans w�th "extraord�nary dec�s�ons", 
wh�ch he adopted on July 25, 2021.
On the 11th ann�versary of the Jasm�ne 
Revolut�on, Sa�d also changed the Revolut�on 
Day, wh�ch �s usually celebrated on January 14 
every year, and announced that the celebrat�on 
of the revolut�on was postponed to December 
17.
Sa�d, who took over the powers, announced 
that a referendum on the const�tut�onal 
amendment would be held on July 25, 2022, 
and early elect�ons would be held at the end of 
2022. He also announced that Parl�ament 
would rema�n closed unt�l the general elect�on.
In a referendum held �n the country on July 25 
w�th the part�c�pat�on of 30.5 percent of voters, 
the new const�tut�on was adopted by 94.6 
percent of the votes �n favor.

W�th the adopt�on of the new const�tut�on, the 
country has moved from a parl�amentary 
system to a pres�dent�al one.

Oppos�t�on calls to take to the streets on the 
12th ann�versary of the Jasm�ne Revolut�on
e turnout �n the early general elect�ons on 
December 17, 2022, wh�ch were boycotted by 
�mportant pol�t�cal part�es �n the country, was 
much lower than the const�tut�onal referendum.
Only 11.22 percent of voters went to the poll�ng 
stat�ons, as a result of wh�ch the oppos�t�on 
quest�oned the leg�t�macy of Pres�dent Sa�d.
Aer the elect�ons, the pol�t�cal part�es made 
cons�stent statements and called on people to 
take to the streets on January 14 to accept the 
revolut�on and oppose the dec�s�ons of Qa�s 
Sa�d 2021.

Tens�ons between the oppos�t�on, wh�ch 
descr�bes Pres�dent Sa�d's dec�s�ons as a "coup", 
and those who support Sa�d are expected to 
cont�nue to r�se �n the 12th year of the Jasm�ne 
Revolut�on.

SOURCE: AA
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Avrupa B�rl�ğ� (AB) ülkeler�ne yasa dışı g�r�şler 2022'de b�r öncek� yıla göre yüzde 
64 artarak 330 b�n oldu.

AB'ye yasa dışı g�r�şler geçen yıl 2016'dan ber� 
en yüksek sev�yeye ulaştı

AB Sınır Güvenl�ğ� Ajansı 
Frontex'�n ver�ler�ne göre, 
AB ülkeler�ne yasa dışı 

g�r�şler Kov�d-19 salgını neden�yle 
get�r�len kısıtlamaların gevşet�lmes�n�n 
ardından 2021 ve 2022'de arttı.
Sınırlardan yasa dışı g�renler�n sayısı 
2022'de b�r öncek� yıla göre yüzde 64 
artarak 330 b�ne yükseld�. Bu, 

2016'dan bu yana en yüksek sayı 
olarak kayıtlara geçt�.
Geçen yıl g�r�şlerde en çok kullanılan 
güzergah Batı Balkanlar oldu. Bu 
rotadan 145 b�n 600 k�ş� AB ülkeler�ne 
g�rd�. Batı Balkanlar'dan g�r�şler 2021'e 
göre yüzde 136 arttı ve bu güzergahta 
2015'ten bu yana en yüksek sayıda 
yasa dışı geç�ş olarak kayded�ld�. Batı 

Balkanlar rotasından en çok yasa dışı 
geçenler Sur�yel�ler oldu.
İk�nc� sıradak� güzergah olan Orta 
Akden�z'den g�renler�n sayısı yüzde 51 
artarak 102 b�n 529'a çıktı. Bu 
güzergahı en çok Mısırlılar, Tunuslular 
ve Bangladeşl�ler kullandı. Üçüncü 
sıradak� Doğu Akden�z'den gelenler�n 
sayısı �se yüzde 108 artarak 42 b�n 831 

oldu. Doğu Akden�z güzergahını �se en 
çok kullananlar Sur�yel�ler, 
Afgan�stanlılar ve N�jeryalılar oldu.
Frontex ver�ler�ne göre, Batı Akden�z 
güzergahından AB'ye g�renler�n sayısı 
geçen yıl yüzde 21 azaldı. Bu yoldan 
AB'ye 2022'de 14 b�n 582 k�ş� g�r�ş 
yaptı.
Frontex'ten yapılan açıklamada geçen 
yıl, AB ve Şengen �le �l�şk�l� ülkeler�n 
dış sınırlarında benzer� görülmem�ş 
zorluklarla karşı karşıya kalındığı 
bel�rt�lerek, "Bunlar, 2021'den �t�baren 
Belarus tarafından gerçekleşt�r�len 
devlet organ�zel� göçten Rusya'nın 
Şubat 2022'de Ukrayna'yı �şgal�ne 
kadar uzanıyor." �fadeler� kullanıldı.

AB ülkeler�ne yasa dışı g�r�şlerde �lk 
sırada bulunan Sur�yel�ler�, 
Afgan�stanlılar ve Tunuslular tak�p 
ett�.
Ayrıca, 24 Şubat 2022'den yıl sonuna 
kadar Ukrayna ve Moldova'dan AB'n�n 
dış kara sınırlarından yaklaşık 13 
m�lyon Ukraynalı sığınmacı g�r�ş yaptı. 
Aynı dönemde 10 m�lyon 
Ukraynalının da çıkış yaptığı 
açıklandı.

KAYNAK:AA

ccord�ng to the EU Border ASecur�ty Agency Frontex, 
�llegal entry �nto EU 

countr�es �ncreased �n 2021 and 
2022 aer the eas�ng of restr�ct�ons 
�mposed due to the Cov�d-19 
pandem�c.

e number of people �llegally 
enter�ng the borders �ncreased by 64 
percent �n 2022 compared to the 
prev�ous year to 330 thousand. �s 
was the h�ghest figure �n the ent�re 
h�story of observat�ons s�nce 2016.

Last year, the most used route for 
entry was the Western Balkans. 145 
thousand 600 people have entered 

the EU countr�es along th�s route. 
Entr�es from the Western Balkans 
�ncreased by 136 percent compared 
to 2021, wh�ch �s the h�ghest 
number of �llegal cross�ngs along 
th�s route s�nce 2015. Syr�ans passed 
most �llegally through the Western 
Balkan route.

e number of people enter�ng from 
the Central Med�terranean, wh�ch �s 
the second route, �ncreased by 51 
percent to 102 thousand 529 people. 
�s route was ma�nly used by 
Egypt�ans, Tun�s�ans and 
Bangladesh�s. e number of 
�mm�grants from the Eastern 
Med�terranean, �n th�rd place, 

�ncreased by 108 percent to 42 
thousand 831 people. Syr�ans, 
Afghans and N�ger�ans most oen 
used the Eastern Med�terranean 
route.

Accord�ng to Frontex, the number of 
people enter�ng the EU v�a the 
Western Med�terranean route 
decreased by 21% last year. us, �n 
2022, 14 thousand 582 people 
entered the EU.

Not�ng that last year the countr�es 
assoc�ated w�th the EU and the 
Schengen area faced unprecedented 
problems at the�r external borders, 
Frontex stated: "ey range from 

state-organ�zed m�grat�on of Belarus 
�n 2021 to the Russ�an �nvas�on of 
Ukra�ne �n February 2022."

Syr�ans ranked first �n �llegal entry 
�nto EU countr�es, followed by 
Afghans and Tun�s�ans.

In add�t�on, from February 24, 2022 
to the end of the year, about 13 
m�ll�on Ukra�n�an asylum seekers 
crossed the external land borders of 
the EU from Ukra�ne and Moldova. 
In the same per�od, 10 m�ll�on 
Ukra�n�ans were announced to 
leave.

SOURCE: AA

Illegal entry �nto the countr�es of the European Un�on (EU) �n 2022 �ncreased by 64 
percent compared to the prev�ous year and amounted to 330,000.

Illegal entry �nto EU reaches h�ghest 
level s�nce 2016
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Fanat�k Yahud� 
yerleş�mc�ler Kudüs'te 
Ermen� k�l�ses� duvarına 
ırkçı yazılar yazdı

Fanat�k Yahud� yerleş�mc�ler, �şgal altındak� 
Doğu Kudüs'te Ermen� k�l�ses�n�n duvarına 
ırkçı �fadeler yazdı.

F�l�st�n Yönet�m�ne bağlı K�l�seler 
Yüksek Başkanlık Kom�tes�nden 
yapılan açıklamada, fanat�k Yahud�ler 
tarafından öncek� gece Ermen� 
Patr�khanes�ne yönel�k ırkçı saldırı 
düzenlend�ğ� bel�rt�ld�.
Saldırının kınandığı açıklamada, şu 
�fadelere yer ver�ld�:
"İşgal altındak� Kudüs'tek� Ermen� 
Patr�khanes�n�n duvarlarına günahkâr 
ellerle, 'Araplar, Ermen�ler ve 
Hr�st�yanlar �ç�n �nt�kam ve ölüm' 
cümleler� yazılarak fanat�k d�ndar 
yerleş�mc�ler tarafından gerçekleşt�r�-
len ırkçı saldırı, nefret söylem� ve 
ç�rk�n kışkırtmaların kaçınılmaz b�r 
sonucudur.”

Açıklamada, söz konusu saldırıdan 
Başbakan B�nyam�n Netanyahu ve 
aşırı sağcı hükümet ortaklarından 
Ulusal Güvenl�k Bakanı Itamar Ben-
Gv�r ve Mal�ye Bakanı Bezalel 
Smotr�ch'�n öncülük ett�ğ� İsra�l'�n 

yen� hükümet�n�n “ırkçı-sömürgec�” 
pol�t�kalarının sorumlu olduğu 
vurgulandı.
İk� haa �ç�nde �k�nc� saldırı
Bu arada söz konusu saldırının, y�ne 
Doğu Kudüs'tek� Protestan 
mezarlığına g�zl�ce g�ren Yahud� 
yerleş�mc�ler�n 30'dan fazla mezarı 
tahr�p ett�ğ� ırkçı saldırıdan günler 
sonra yaşanması d�kkat� çekt�.
Güvenl�k görüntüler�ne yansıyan 
görüntülere göre, yılbaşı tat�l� olan 1 
Ocak Pazar günü S�on Tepes�'nde yer 
alan Protestan mezarlığına g�zl�ce 
g�ren, 'k�pa' ve 'tall�t" g�yen 2 Yahud� 

yerleş�mc�, tar�h� kab�rlerdek� mermer 
haç semboller�n� kırarak, �konlara 
zarar verm�şt�.

Mezarlıktan sorumlu Kudüs 
P�skoposluk İdares�, Yahud� yerleş�m-
c�ler tarafından bu tür saldırıların 
daha önce de defalarca yaşandığını 
bel�rterek, olayı sert b�r d�lle kınamıştı.
İsra�l �şgal� altındak� Doğu Kudüs'te 
Müslümanlara yönel�k ş�ddet eylemle-
r�n�n yanı sıra Hr�st�yan kutsal mekan-
ları ve d�n görevl�ler� de sık sık fanat�k 
Yahud� yerleş�mc�ler�n saldırı ve 
tac�zler�ne maruz kalıyor.

Ermen� Patr�khanes�nden, Yahud� 
yerleş�mc�ler�n ırkçı duvar yazılarına 
tepk� Ermen� Patr�khanes�n�n sosyal 
medya hesabından yapılan açıklama-
da, �şgal altındak� Doğu Kudüs'ün Esk� 
Şeh�r bölges�nde yer alan patr�khane-
n�n duvarlarında "�ğrenç yazıların" 
görüldüğü bel�rt�ld�.

Açıklamada, ırkçı duvar yazılarının 
fotoğra�arı da paylaşılarak, duvarlarda 
İbran�ce "Ermen�lere ölüm, 
Hr�st�yanlara ölüm, Araplara ve 
Yahud� olmayanlara ölüm ve �nt�kam" 
�fadeler�n�n yer aldığına d�kkat çek�ld�.
F�l�st�n yönet�m�ne bağlı K�l�seler 
Yüksek Başkanlık Kom�tes�nden dün 
yapılan açıklamada, fanat�k Yahud�ler 
tarafından 11 Ocak'ta Kudüs Ermen� 
Patr�khanes�n�n duvarına ırkçı �fadeler 
yazılarak ırkçı saldırı düzenlend�ğ� 
bel�rt�lm�şt�.

KAYNAK: AA

Jew�sh extrem�sts wr�te rac�st slurs on 
Armen�an church's wall �n Jerusalem

In a statement �ssued by the 
Supreme Pres�dent�al Comm�ttee 
of the Churches of the 

Palest�n�an Author�ty, �t was stated 
that a rac�st attack on the Armen�an 
Patr�archate was comm�tted by 
fanat�cal Jews the n�ght before.

e statement condemns the attack 
and says:

"e rac�st attack carr�ed out by 
fanat�cal rel�g�ous 
settlers w�th s�nful 
hands and wr�t�ng the 
words "revenge and 
death for Arabs, 
Armen�ans and 
Chr�st�ans" on the walls 
of the Armen�an 
Patr�archate �n occu-
p�ed Jerusalem �s an 
�nev�table consequence 
of hate speech and ugly 
�nc�tement."

The statement stresses that the 
"rac�st-colon�al" pol�cy of the new 
Israel� government led by Pr�me 
M�n�ster Benjam�n Netanyahu and h�s 
far-r�ght government partners, 
Nat�onal Secur�ty M�n�ster Itamar 
Ben-Gw�r and F�nance M�n�ster 
Bezalel Smotr�ch, �s respons�ble for 
the attack.

e second attack �n two weeks

By the way, �t �s noteworthy that the 
attack �n quest�on occurred a few days 
aer a rac�st attack �n wh�ch Jew�sh 
settlers who made the�r way to a 
Protestant cemetery �n East Jerusalem 
destroyed more than 30 graves.
Accord�ng to the �mages re�ected �n 
the footage from surve�llance came-
ras, 2 Jew�sh settlers �n k�ppah and 
tall�t, who made the�r way to the 
Protestant cemetery on Z�on H�ll on 
Sunday, January 1, on the New Year 
hol�day, smashed the marble symbols 
of the cross on the h�stor�cal monu-
ment. tombs and damaged �cons.

The Ep�scopal Adm�n�strat�on of 

Jerusalem, wh�ch �s respons�ble for 
the cemetery, strongly condemned 
the �nc�dent, say�ng that such attacks 
by Jew�sh settlers had occurred many 
t�mes before.

In add�t�on to acts of v�olence aga�nst 
Musl�ms �n Israel�-occup�ed East 
Jerusalem, Chr�st�an shr�nes and 
rel�g�ous figures are oen attacked 
and persecuted by fanat�cal Jew�sh 
settlers.

Armen�an Patr�archate responds to 
rac�st graff�t� of Jew�sh settlers

In a statement on the Armen�an 
Patr�archate's soc�al network, �t was 
stated that "d�sgust�ng �nscr�pt�ons" 
were seen on the walls of the patr�arc-
hate located �n the Old C�ty of occu-
p�ed East Jerusalem.

The statement also publ�shed photos 
of rac�st graff�t�, and stated that the 
walls �ncluded the words "death to 
Armen�ans, death to Chr�st�ans, death 
and revenge to Arabs and non-Jews" 
�n Hebrew.

In a statement made yesterday by the 
Supreme Pres�dent�al Comm�ttee of 
Churches Aff�l�ated w�th the 
Palest�n�an Author�ty, �t was stated 
that rac�st statements were wr�tten on 
the wall of the Armen�an Patr�archate 
of Jerusalem on January 11 by fanat�-
cal Jews and rac�st attacks were 
organ�zed.

SOURCE: AA

Jew�sh extrem�sts
wr�te rac�st slurs 
on Armen�an 
church's wall �n
Jerusalem
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