
Davutoğlu: Kobani düşmemeli

Süleyman Şah ile ilgili her türlü tedbirin

alındığını söyleyen Davutoğlu, “Her türlü

senaryoya Türkiye hazırdır. Kendi

sınırlarını korur. Gereksiz yere bir şeye

müdahil olmaz” diye konuştu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin
bölgenin kaderini koalisyon güçlerine
bırakmayacağını ifade ederek, “‘Hayır o doğru
değil, şöyle yapın’ deriz. ‘Beraber yapalım’
denildiğinde kendi önceliklerimizi ve kendi
kararımızı koyar, birlikte ne yapacağımıza
bakarız” dedi. Kobani’nin düşmemesi
gerektiğini burgulayan Davutoğlu, “TSK,
Kobani’ye girerse Türkmenler, Araplar ‘neden
bizi kurtarmıyorusunuz’ diye bağırır” diye
konuştu.
Davutoğlu, önceki akşam A Haber-atv ortak
canlı yayınında gazetecilerin sorularını
yanıtladı. Davutoğlu’nun tezkerenin kabul
edilmesinin ardından izlenecek yol haritasına ilişkin açıklamaları şöyle:
* OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK: (Tezkere görüşülürken neden
katılmadığıuna ilişkin soru üzerine) Doğal bir seyir. Geçmiş tezkerelere de
bakın, 2007’den bu yana çıkan Irak tezkerelerine, 2012’de çıkan, hiçbirine
Başbakanımız katılmamıştır. Muhalefet genel başkanları da katılmamıştır.
Bizim için şu anda olağanüstü bir durum yok. Katılmamakla topluma
verdiğim mesaj şu; Türkiye’de şu anda yarın savaşa girecekmişiz gibi
olağanüstü bir durum yok. Cumhurbaşkanımızla bir araya gelmemizin
sebebi tezkere  sonrası hemen bir planlama yapmak için değil, kimsenin
aklına böyle bir şey gelmesin. Kurban Bayramı’na çıkmadan önce bir ortak
akıl.
* KOBANİ DÜŞMEMELİ: Bize diyorlar ki, Kobani’ye destek olun. Peki biz
hukuk devletiyiz. Nasıl destek olacağız? Elimizde bir tezkere olması lazım,
yasal zemin olması lazım. Kobani’nin düşmesini istemeyiz. Kobani’den
gelen kardeşlerimize kucağımızı açtık. Kobani’nin düşmemesi için ne
gerekiyorsa da elimizden geleni yaparız.
* GEREKSİZ YERE MÜDAHİL OLMAYIZ: Süleyman Şah Türbesi ile ilgili
çıkan haberler tamamen spekülatiftir. Her türlü tedbir alındı. Bu coğrafyada
tehlike her zaman var, şu anki halde. Ama, ‘hazır ol cenge istersen sulh-u
salah’ denir. Biz cenk istemeyiz. Çatışma istemeyiz. Ama gece ve gündüz,
15 gündür yaptığımız çalışmalarla her türlü senaryoya Türkiye hazırdır.
Kendi sınırlarını korur. Gereksiz yere bir şeye müdahil olmaz.

Çocuklarla top sektirdi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara’dan Atatürk Havalimanı’na indikten
sonra uzun yıllar yaşadığı Bahçelievler’e geçti. Yayla Camii’nde cuma
namazını kılan Davutoğlu, cami çıkışı vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan
Ahmet Davutoğlu, daha sonra yürüyerek yakınlarda oturan akrabalarını
ziyarete gitti. Davutoğlu, mahalledeki çocuklarla top sektirdi ve çocuklara
20’şer lira verdi.
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