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ADIM ADIM
BARIŞ
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HAREKATI
Başkomutan Erdoğan
Barış Pınarı Harekatı’nın emrini verirken...

9 EKİM ÇARŞAMBA
Harekat Başladı– Barış Pınarı
Harekatı, Suriye sınırı boyunca
PKK-YPG’ye ait terör mevzilerinin
karadan ve havadan vurulmasıyla
başladı.
Terör Tehdidini Bertaraf
Edeceğiz– Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, “Türk Silahlı
Kuvvetleri’miz, Suriye Milli Ordusu
ile Suriye’nin kuzeyinde PKK/
YPG ve DEAŞ terör örgütlerine
karşı Barış Pınarı Harekatı’nı
başlatmıştır. Barış Pınarı Harekatı
ile ülkemize yönelik terör tehdidini
bertaraf edeceğiz” dedi.
Başkomutan Görevde–
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki
Harekat Koordinasyon Merkezi’nde
yapılan toplantıya başkanlık etti.
Kuvvet komutanlıklarının harekat
merkezlerine canlı bağlanarak bilgi
aldı.
Trump İle Karara Bağladık–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın
Trump güvenli bölge konusunda
doğru bir karar verdi. Pazar akşamı
yaptığımız telefon görüşmesinde
kendisiyle karara bağladık. Siyasiler
ve medya Trump üzerinde baskı

oluşturmaya çalışıyor. O da bu
baskıları hafifletmek için mecburen
tweet üzerinden bazı mesajlarını
veriyor” dedi.

cezaevinde tutacağız, uyruğu belli
olanları geri göndereceğiz. Kadın
ve çocukları da kendi toplumlarına
kazandırma gayretinde olacağız”
dedi.

10 EKİM PERŞEMBE

Yakından İzliyorum– ABD
Başkanı Trump, “Her iki tarafla
da konuşuyorum. Bazıları bizim
bölgeye binlerce asker gönderip en
baştan yeni bir savaş başlatmamızı
istiyor. Unutmayın, Türkiye bir
NATO üyesidir. Diğerleri ‘Dışarıda
kal, bırak Kürtler (bizim mali
yardımımızla bile olsa) kendi
savaşlarını versin’ diyor. Yakından
izliyorum” dedi.

Türkiye’nin Meşru Kaygısı Var–
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo,
“Türkiye’nin meşru bir güvenlik
kaygısı var. Güneylerinde terör
tehdidi var” açıklamasını yaptı.
Suriye Milli Ordusu Sahada–
Suriye Milli Ordusu, Barış
Pınarı Harekatı’na destek
vermek amacıyla Fırat nehrinin
doğusundaki topraklara girdi.
DEAŞ’lılara Ne Yapılması
Gerekiyorsa Onu Yapacağız–
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“DEAŞ’lılara ne yapılması
gerekiyorsa onu yapacağız.
Cezaevinde tutulması gerekenleri
18

Yolumuza Devam Ediyoruz–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “PKK’nın
YPG’nin işgalini görmeyenler
şuan bizim attığımız adıma laf
ediyorlar. Siz şöyle kenarda durun
biz yolumuza devam ediyoruz.
DEAŞ’a karşı verdiğimiz mücadeleyi
konuşanların hangisi verdi?”
ifadesini kullandı.
Birkaç Zibidi Terör Örgütü–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm
NATO ülkesi olanlara sesleniyorum.
Başta Amerika. Biz bir NATO
üyesi ülkeyiz. Beşinci maddeyi
gayet iyi biliyorlar. NATO ülkeleri
içinde NATO’ya karşı olan
yükümlülüklerini yerine getiren
ülke Türkiye’dir. Siz Türkiye’yi bir
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kaç tane zibidi terör örgütüne tercih
etmeyeceksiniz öyle mi? Buna
eyvallah edemeyiz” dedi.
Arabuluculuk Yapacağız– Donald
Trump, “Türkiye Kürtlere saldırıyor.
Şimdi bizim üç seçeneğimiz var. Ya
oraya asker göndereceğiz ve askeri
olarak kazanacağız ya Türkiye’yi
finansal olarak ve yaptırımlarla sert
bir şekilde vuracağız ya da Türkiye
ve Kürtler arasında bir anlaşma
için arabuluculuk yapacağız!”
açıklamasında bulundu.

Tel Abyad ve Resulayn Kuşatıldı–
Barış Pınarı Harekatı’nın 3. gününde
Tel Abyad ve Resulayn’ın etrafı TSK
ve SMO tarafından çembere alındı.
Putin’in DEAŞ Açıklaması – Rusya
Devlet Başkanı Putin “Harekât
dolayısıyla tutuklu DEAŞ’lılar
Suriye’nin kuzeydoğusundaki
cezaevlerinden kaçabilir” dedi.

12 EKİM CUMARTESİ

Türkiye’yi Anlıyoruz– Barış
Pınarı Harekatı’nı değerlendiren
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey
Lavrov “Türkiye’nin sınır güvenliği
konusundaki endişelerini anlıyoruz”
dedi ve bu operasyonun ABD’nin
bölgedeki adımlarının sonucu
olduğunu vurguladı.

11 EKİM CUMA

Savaşlar Sona Ermeli– Donald
Trump, “Sonu olmayan savaşlar
sona ermeli” açıklamasını yaptı.
Resulayn Kontrol Altında– Barış
Pınarı Harekatı’nın 4. gününde
Resulayn şehir merkezi kontrol
altına alındı.

Zaferle Çıkacağız– Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak
“Çok tarihi günlerden geçiyoruz.
Tüm terör örgütleri ile mücadele
ediyoruz. Allah’ın izniyle bu
mücadeleden zaferle çıkacağımıza
inanıyoruz” dedi.
“Durdurun” Dedik Durdurmadılar–
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bize sağdan, soldan tehditler
geliyor. ‘Bu gidişi durdurun’ diye.
Sayın Trump’a da söyledim,
diğerlerine de söyledim. ‘Bunu
durduracaksınız, durdurun’ dedik.
Ama durdurmadılar. Şimdi biz kendi
göbeğimizi kendimiz kesiyoruz”
dedi.
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Umarım YPG Çekilir– Donald
Trump, “Umarım YPG’liler bölgeden
çekilirler, Türkiye’nin hava gücüne
karşı şansları yok. Türkiye sınırında
30 kilometre derinliğindeki alandan
çekilme niyetindeler. Bu iyi bir şey”
dedi.

arasında arabuluculuğa talip olanlar
var, bunlar nasıl başbakandır,
nasıl devlet başkanıdır, anlamak
mümkün değildir” dedi.
Erdoğan İzin İstemedi,
“Giriyorum” Dedi– ABD Savunma
Bakanı Mark Esper, “ABD Başkanı
Donald Trump, Suriye’nin
kuzeyinden bin Amerikan askerinin
çekilmesi için talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la
yaptığı görüşmede izin ya da
onay istemedi, sadece Suriye’ye
gireceğini söyledi” açıklamasını
yaptı.
“Nein, Nein” Diyorlar–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Az önce
Şansölye Merkel ile görüştüm.
Merkel’e ‘Biz sizinle müttefik değil
miyiz? Terör örgütünü NATO’ya
aldınız da benim haberim mi yok’
dedim. Sonra “Nein, nein” diyorlar”
ifadesini kullandı.
Tel Abyad Temizlendi– Barış Pınarı
Harekatı’nın 5. gününde Tel Abyad
ilçe merkezinin tamamı YPG/PKK’lı
teröristlerden kurtarıldı.
Savaşmamak Çok Akıllıca– Donald
Trump, “Türkiye sınırındaki savaşa
katılmamak çok akıllıca. Bizi
yanlışlıkla Ortadoğu’ya sokanlar
hala savaşmamızı istiyor” dedi.

14 EKİM PAZARTESİ

13 EKİM PAZAR

Arabuluculuk İsteyenler Nasıl
Başkandır?– Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bizimle terör örgütü
19

DEAŞ İle Sonuna Kadar
Savaşacağız– İletişim Başkanı
Fahrettin Altun, “DEAŞ, Türkiye’nin
düşmanıdır ve tamamen yok
olana kadar onlarla savaşmaktan
vazgeçmeyeceğiz” dedi.
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Yaptırımlar Açıklandı– Beyaz
Saray, ABD Başkanı Donald
Trump’ın Türkiye’ye yönelik
yaptırımlara izin veren bir Başkanlık
Kararnamesi’ni imzaladığını
açıkladı: Çeliğe uygulanan gümrük
vergisi yüzde 50’ye çıkacak. Türkiye
ile 100 milyar dolarlık ticaret
anlaşmasını içeren müzakereler
hemen sonlandırılacak.

Yaptırım Konusunda Endişemiz
Yok– Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“YPG hızla mevzi kaybediyor.
‘Harekatı durdurun’ diye bize baskı
yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar.
Bunlar herhalde insan tanımıyorlar.
Bizim herhangi bir yaptırım
konusunda endişemiz yok.

16 EKİM ÇARŞAMBA
15 EKİM SALI

Ateşkes Talep Ediyoruz– ABD
Başkan Yardımcısı Mike Pence,
“ABD, Türkiye’nin Suriye’ye
müdahalesine yeşil ışık yakmadı.
Başkan Trump, Erdoğan ile görüştü
ve Suriye’de derhal ateşkes talep
etti” dedi.
ABD Terör Elebaşıyla Görüştü–
ABD Başkan Yardımcı Mike Pence,
“ABD Başkanı Donald Trump, Suriye
Demokratik Güçleri’nin (sözde)
komutanı Mazlum Kobani kod adlı
Ferhat Abdi Şahin ile telefonda
görüştü” açıklamasında bulundu.

Nezaketten Uzak Mektup– Donald
Trump’ın 9 Ekim’de Başkan
Erdoğan’a yazdığı siyasi nezaketten
tamamen uzak mektup basına
sızdırıldı. Beyaz Saray yetkilileri
mektubu doğrularken, mektubun
Trump tarafından iç politika
malzemesi olarak kullanıldığı iddia
edildi.

17 EKİM PERŞEMBE

Teşekkürler Erdoğan–
Mutabakatın ardından Trump,
“Türkiye’den harika haberler var.
Pence ve Pompeo az sonra basın
açıklaması yapacaklar. Teşekkürler
Erdoğan. Milyonlarca hayat
kurtulacak” mesajını paylaştı.
Ortak Çabamız Barışı Destekler–
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump’a
cevaben, “Sayın Başkan, insanlığın
baş düşmanı olan terörizmi
yendiğimizde daha birçok can
kurtarılacak. Bu ortak çabanın
bölgemizde barışı ve istikrarı
destekleyeceğinden eminim”
paylaşımında bulundu.
Terörizmi Yenelim– Trump ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a cevaben,
“Terörizmi yenelim!” mesajını
paylaştı.
YPG Tampon Bölgeden Çekilecek–
Mike Pence, “120 saatlik süre
içinde ABD, YPG’nin tampon
bölgeden çekilmesini sağlayacak.
Amacımız önümüzdeki 120
saat içinde YPG’nin çekilmesini
sağlamak. Bu başlamış durumda”
dedi.

18 EKİM CUMA

Öğle Yemeğine Çıkar Gibi– Trump,
“Türkler öğle yemeğine çıkar gibi
savaşa çıkıyor” dedi.
Bir Heyet Gönderin–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın
Trump’ın şu ana kadar yaptığı
Twitter açıklamalarına baktığımızda
artık bu tweetleri takip edemez
konuma geldik. İzleyemiyoruz.
Israrla arabuluculuk, ısrarla
ateşkes. Artık dayanamadım,
‘Gönder bir heyet, biz bu heyetle
bunları konuşalım. Ama asla biz bir
terör örgütüyle masaya oturmayız.
Ateşkesi bir terör örgütüyle
konuşmayız’ dedim” açıklamasını
yaptı.

ABD İle Mutabakat–
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den
Başkan Yardımcısı Mike Pence
liderliğindeki heyeti kabul
etti. Toplantı 4 saat 20 dakika
sürdü. Heyetler 13 maddelik bir
mutabakata vardı.
20

Tampon Değil Güvenli Bölge–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mike
Pence’in ısrarlı “tampon bölge”
ifadesine atfen, “Başta Suriye’nin
kuzeyinde tesis edeceğimiz Güvenli
Bölge çalışmaları olmak üzere,
bölgemizin huzur, refah ve istikrara
kavuşması için ortak çabalarımızın
sürmesini temenni ediyorum”
açıklamasını yaptı.
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Ortadoğu’da Muazzam Bir Gün–
Donald Trump, “Cumhurbaşkanı
Erdoğan’la yeni görüştüm. Kendisi
bana küçük çaplı keskin nişancı ve
havan ateşlerinin bertaraf edildiğini
söyledi. Ateşkes ya da ara verme;
Erdoğan da Kürtler de buna istekli.
Ne yazık ki yıllar önce bu düşünce
yoktu. Bugün, Ortadoğu’da
muazzam bir gün. Alışılmışın
dışındaydı ama daha önce kimsenin
yıllar yılı yapamadığı bir şeyi yaptık”
ifadelerini kullandı.
Mektubu Unutmadık–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette
bizler nezaketle bağdaşmayan
mektubu unutmadık. Unutmamız
doğru değil ama bizim karşılıklı olan
sevgi, saygımız da bunları sürekli
gündemde tutmaya müsaade
etmiyor. Vakti, saati geldiğinde
bu konuyla ilgili olarak gerekenin
yapılacağının da bilinmesini
istiyoruz” dedi.
120 Saat İşliyor– Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “120 saatlik süreç
işliyor. Terör örgütü çekilmeye
başladı, süreç tamamlanana
kadar birliklerimiz bölgeyi terk
etmeyecek. 120 saati başarıyla
bitirirsek, salı günü de Sayın Putin
ile bir görüşme olacak. Bunu
sürecin ayrı unsuru olarak kabul
ediyorum” ifadesini kullandı.

istediğimizi, ne söylediğimizi gayet
iyi biliyoruz. Olursa olur olmazsa
120 saatin bittiği dakika kaldığımız
yerden devam eder teröristlerin
başını ezmeyi sürdürürüz” dedi.

20 EKİM PAZAR
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30 İhlal Yapıldı– Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar, “17 Ekim 2019
saat 22.00’den itibaren PKK/YPG’li
teröristlerce toplam 30 taciz/ihlal
gerçekleştirildi. İhlallere aynı ölçüde
karşılık verildi” dedi.

22 EKİM SALI

Mektuba Cevabımız Harekat
Oldu– Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, “Başkan Trump’ın
mektubunun üslubu onu bağlar.
Kötü söz sahibine aittir, seviyesi
de ona aittir. Mektupta ne diyor
operasyon yapmayın ben sizi bu
teröristlerle bir araya getireyim
diyor. Bizim cevabımız harekat
oldu. Sahada verdik cevabını” dedi.

21 EKİM PAZARTESİ

19 EKİM CUMARTESİ

Teröristlerin Başını Ezmeyi
Sürdürürüz– Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Son 9 günde ülkemize
karşı her türlü çirkinlik sergilendi.
Yüzlerdeki maskeler düştüğü için
kimin kim olduğunu gördük. Biz ne

nedeniyle birçok Türk hayatını
kaybetti, her iki tarafa da
bakmalısınız. Kürtlere onları 400 yıl
koruyacağımızın sözünü vermedik”
dedi.

Çekilmezlerse Harekat Yeniden
Başlayacak– Bakan Çavuşoğlu,
“Tarihimizde asla kimyasal silah
kullanmadık. Bu da bir kara
propagandadır. 35 saatimiz
kaldı, 35 saat içerisinde geri
çekilmezlerse operasyon tekrar
başlayacak” açıklamasını yaptı.
Kürtlere Söz Vermedik– Donald
Trump, “Suriye’de ateşkese
uyuluyor, ufak çatışmalar devam
ediyor. Sınırdaki çatışmalar
21

Soçi Buluşması– Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya’nın Soçi kentinde bir araya
geldi. Heyetlerin de katıldığı
toplantı sonrası 10 maddelik bir
mutabakata varıldı.
Tarihi Bir Mutabakat–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün
Rusya ile tarihi bir mutabakata
imza attık. 23 Ekim öğlen
12.00’dan itibaren, 150 saat içinde
YPG’li teröristler ve silahları 30
kilometrenin içerisine çıkartılacak
örgütün tahkimat ve mevzileri imha
edilecektir. 150 saatin sonunda
Barış Pınarı Harekatı sınırlarının
batısı ve doğusunda 10 kilometre
derinlikte Türk-Rus devriyeleri
başlayacaktır. Tel Rıfat ve
Münbiç’teki tüm YPG’li teröristler,
silahlarıyla beraber bu bölgenin
dışına çıkarılacaktır” dedi.
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23 EKİM ÇARŞAMBA
Ruslarla Beraber Yürüyeceğiz–
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Buraların gerçek sahibi Suriye.
Biz bir işgal ordusu değiliz. Ayn
el Arab (Kobani) ile ilgili süreci de
Ruslarla beraber yürüteceğiz”
dedi.
Ruslar, Aynel Arab’da– Rusya
Savunma Bakanlığı, bir harita
yayınlayarak Suriye sınır
muhafızlarının Türkiye sınırına 15
kontrol noktası kuracağını açıkladı.
Türkiye ile Rusya arasındaki
mutabakat kapsamında Rus askeri
ve polisi Ayn el Arab (Kobani)
kentine girdi.
Putin Güvence Verdi–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın
Putin çok kararlı konuştu, ‘Biz
bunları buralardan kesinlikle atarız’
ifadesini kullandı. ‘Bunlar icabında
rejimin elbiselerini giymek suretiyle
arazide kalırsa ne olur?’ diye
sorunca ‘Müsaade etmeyiz’ dedi.
Verilen sözler yerine getirilmezse
bizim görev başlar. Değişen bir şey
olmaz” açıklamasını yaptı.

ABD Yaptırımları Kaldırdı– Donald
Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan
ülkesini seven ve güzel işler yapan
bir adam. Yakın zamanda bir araya
gelebiliriz. Türkiye’nin operasyonu
bağlamında getirilen yaptırımların
kaldırılması için talimat verdim”
dedi.
Terörist Güzellemesi– Donald
Trump, Mazlum Kobani kod adlı
terörist Ferhat Abdi Şahin’i ABD’de
görmek istediğini açıkladı.
Türkler Ezip Geçecek– Rusya
Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dimitri
Peskov, Rus basınına yaptığı
açıklamada, “PYD/YPG Suriye
sınırından çekilmezse Türkler onları
ezip geçecek” dedi.

24 EKİM PERŞEMBE
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Rusya İlk Devriyeyi Yaptı– Rusya
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey
Vershinin, “YPG, Türkiye-Suriye
sınır bölgelerinden çekilmeye
başladı. Rusya askeri polisi,
Kobani’de ilk devriyesini yaptı” dedi.
Teröristle Görüşme– ABD Başkanı
Donald Trump’ın “General Mazlum”
diyerek teşekkür ettiği PKK/YPG’li
terörist Mazlum Kobani’nin, Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ve kurmaylarıyla telekonferans
görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya
çıktı.
Ne Zamandır Teröristlerle Dost
Oldunuz?– Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Teröristleri muhatap alan
liderler var. Bu ne menem iştir?
Onları muhatap alıp şımartıyorlar.
Devasa ülkelerin liderleri
teröristlerle görüşüyor. Dünya
liderleri teröristi masaya oturtup
çözüm arıyor. Teröristi siz karşınıza
aldığınızda terörle mücadele olur
mu? Bu teröristlere ev sahipliği
yapan ABD Senatosu’ndaki
Kongre’de insanları görüyoruz.
Ne zamandır bu teröristlerle dost
oldunuz? Ama bunun bedelini öyle
zaman gelir ki, canınız yanar o
zaman görürsünüz. Artık bu oyun
bitti” dedi.
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O Teröristi Teslim Edin–
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mazlum
denilen terörist kırmızı bültenle
aranıyor, ABD bize teslim etmeli.
Adalet Bakanımız da zannediyorum
bu arada yazışmaları yapacaklar,
(Mazlum kod adlı teröristi)
isteyecekler. Sayın Trump’la
yaptığımız telefon görüşmesinde
kendisine “ABD gibi bir devletin
başkanına bir teröristin mektubunu
kendi kapak yazısına ek yapması
hiç uygun düşmemiştir. Bu tavrı
kınıyorum” dedim. Ayın 13’ünde
bir heyet olarak giderek oradaki
görüşmelerimizi yapacağız. Bu
mektubu da yanımızda götürüp
kendisine göstereceğiz” ifadelerini
kullandı.

26 EKİM PAZAR

ABD ve Rusya Mutabakatlarının
Amacı Aynı– İletişim Başkanı
Fahrettin Altun “Bizim için esas
mesele PKK-YPG ve diğer terör
örgütlerinin varlığını sona erdirmek.
ABD ve Rusya ile yapılan anlaşma
birbirini tamamlıyor. İkisi birlikte,
sürekli dile getirdiğimiz bir güvenli
bölge meydana getiriyor” ifadelerini
kullandı.

Temizlemezlerse Biz Temizleriz–
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Suriye’den ülkemize yönelen
PKK, YPG ve DEAŞ saldırılarını
önlemek için güvenli bölge
tesisine çalışıyoruz. Hedefimize
büyük ölçüde ulaştık. ABD,
“YPG’yi temizledik” dedi ama
temizlememiş. Rusya 150 saatte
temizledi temizledi! Aksi halde biz
temizleyeceğiz” dedi.

25 EKİM CUMA

Putin-Macron Görüşmesi–
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, yaptıkları
telefon görüşmesinde, Suriye’nin
kuzeydoğusundaki durumu
görüştü.

Verilen Süre Bitti– Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Rusya terör örgütlerinin
çıkarıldığı bilgisini yetkili
mercilerimize verdi. Bir taraftan
Amerika ile bir taraftan Rusya ile
120 saatlik, 150 saatlik yapmış
olduğumuz mutabakatlar şuanda
bitmiş bulunuyor, yarın yapacak
görüşmelerimiz var” dedi.

ABD’ye Nota– Bakan Çavuşoğlu,
“Teröristleri meşrulaştırmaya
başladığımız zaman yarın Bağdadi
ile de görüşürler. Teröristlerle
diyaloğa girmek geleneksel hale
geldi. Bunları bir nota ile ABD’ye
bildirdik” dedi.
KRİTER Kasım 2019 www.kriterdergi.com

29 EKİM SALI
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ABD’de Türkiye Karşıtlığı– Barış
Pınarı Harekatı’nı engelleyemeyen
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye, 29
Ekim’de Cumhuriyet’in kuruluşunun
96. Yılını kutlarken aleyhte iki
tasarıyı kabul etti. 1915 olaylarının
“bir soykırım” olduğuna yönelik
iddia ve Türkiye’ye ekonomik
yaptırım öngören Tasarılar ayrı ayrı
Meclis’ten geçti.
Türkiye’nin Tarihi Temizdir–
Cumhurbaşkanı Erdoğan
hem Cumhuriyet Bayramı
Resepsiyonu’ndan hem de
Partisi’nin Grup Toplantısında
ABD’de alınan kararı tanımadıklarını
söyledi. Erdoğan tasarıyı “Atılan
adımın kıymeti yok, bunu
tanımıyoruz. Kendileri çalıp
kendileri oynuyorlar. Ülkemize
atılan bir iftiranın bir ülkenin
parlamentosunda kabul görmüş
olmasından dolayı üzüntülüyüz”
cümleleriyle değerlendirdi. Bu
konunun “tarihçilerin işi” olduğunu
belirtti.

