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Sayın Başkan, 
 
Filistin ile Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle kardeş Filistin 
halkının zulüm, işgal ve yıkıma karşı yıllardır sürdürdükleri asil direnişi bir 
kez daha selamlıyor, Filistinli kardeşlerimizin hak ve özgürlük 
mücadelesine desteğimizin tam olduğunu ifade etmek istiyorum. 
 
Ortadoğu’da istikrar ve barışın tesisinin önündeki en önemli engel 
Filistin’de süregiden İsrail işgalidir. İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin kararlarına ve yükselen uluslararası tepkiye rağmen, işgal 
ettiği topraklara her gün bir yenisini eklemektir. Filistinlilere ait bölgelerde 
zararlı bir sarmaşık gibi yayılan yasadışı yerleşim birimleri, bunun en açık 
ispatıdır.  
 
Türkiye olarak, 1967 sınırları dâhilinde güvenlik ve barış içinde yanyana 
yaşayacak iki devletli çözümü, Filistin-İsrail ihtilafının sona erdirilmesi için 
yegâne yol olarak görüyoruz. Bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık 
içinde bir Filistin Devleti vücut bulmadan, Filistin halkı kendi toprakları 
üzerinde hürriyete kavuşmadan Ortadoğu’da kalıcı barışın tesis edilmesi 
asla mümkün değildir. Bu anlayışla Türkiye kapsamlı, adil ve kalıcı bir 
barışın sağlanması amacıyla yürütülen tüm çabaları desteklemeye devam 
edecektir.  Ancak İsrail’in uluslararası hukuka aykırı uygulamaları, işgal 
faaliyetleri ve Doğu Kudüs’ün statüsünü değiştirmeye yönelik girişimleri 
barış girişimlerini sabote etmektedir. 
 
İsrail’in her üç semavi din için de mukaddes olan Kudüs’ün yapısını 
değiştirmeye dönük çabaları, İslamiyet’in üç kutsal mekânından biri olan 
Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne dönük ihlalleri asla kabul 
edilemez. Bölge istikrarı bakımından adeta bir kilit taşı konumunda olan 
Kudüs’teki bu tür uygulamalara karşı herkesin gerekli tepkiyi göstermesi 
şarttır. Kudüs davası sadece Filistinlilerin değil, kalbinde adalet duygusu 
taşıyan her insanın, her Müslümanının ortak meselesidir. İslam İşbirliği 
Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak önümüzdeki dönemde de bu 
meselelerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
 
Son dönemde özellikle Filistinlilerarası mutabakat bağlamında yaşanan 
gelişmeleri yakından izliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz arasında 12 Ekim 



tarihinde imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladık. Balfour 
Deklarasyonunun 100. yılı olan 2017 senesinin, Filistin’de birlik ve 
beraberliğin sağlandığı bir yıl olması en büyük temennimizdir. Filistinli 
kardeşlerimizin aralarındaki anlaşmazlıkları çözerek tek ses-tek nefes 
olmaları, haklı davalarının istikbali bakımından da önemlidir.  Bu hassas 
dönemde henüz Filistin’i tanımayan ülkelerin de gerekli adımları atarak 
Filistin yönetimine destek olması önem arz etmektedir. Türkiye, Filistin 
Milli Mutabakat sürecinin başarıyla ilerletilmesi için her türlü desteği 
verecek, Filistinli kardeşlerini asla yalnız bırakmayacaktır. 
 
Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin Filistin 
halkının temel hak ve özgürlüklerini savunmaya yönelik çalışmalarını 
takdirle izliyoruz. Bu vesileyle, Komitenizce yürütülen çalışmalarda sizlere 
Rabbim’den muvaffakiyetler diliyor, Filistin davasına verdiğimiz destek ve 
dayanışmamızın süreceğini kez daha vurgulamak istiyorum. Türk Milleti 
ve şahsım adına, bu anlamı günde Filistin halkına en kalbi selam ve 
muhabbetlerimi iletiyor; onların huzuru, mutluluğu ve refahı için dua 
ediyorum. 
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