
ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ın Irak ve Suriye’de terör estiren
IŞİD’in güç kazanmasında, Türkiye’nin de rolü olduğuna yönelik
sözleri iki başkent arasında gerilime yol açtı.
Biden, perşembe günü  Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada,
25 Eylül’de New York’ta görüştüğü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın
kendisine, “Siz haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin
verdik. Şimdi sınırı mühürlemeye çalışıyoruz.” dediğini söyledi. Bu
açıklamaya sert tepki gösteren Erdoğan ise, “Asla benden böyle bir
ifade sadır olmamıştır.” dedi. Erdoğan dün bayram namazı çıkışı
gazetecilere yaptığı açıklamada Biden’ın özür dilemesini isterken,
“Bakın bu konuda eğer Biden böyle ifadeler kullandıysa benim için
tarih olur.” ifadelerini kullandı. Açıklamaları esefle karşıladığını
söyleyen Erdoğan, “Türkiye’yi bu tür bir suçlama ile karşı karşıya
bırakmak çok yanlış bir şey. Son ABD’ye gidişimde yaptığım
görüşmede de kendilerinden asla ‘Biz bu noktada yanlış yaptık, bizim
böyle bir duruşumuz oldu, işte siz haklıydınız...’ Asla böyle bir şey
olmamıştır.”diye konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu da Biden’ın
sözlerini ‘kabul edilemez’ olarak niteledi, “Hiç kimsenin Türkiye’yi
eleştirme hakkı da yoktur, haddi de yoktur.”  dedi.

Bu tepkilerin ardından Biden akşam saatlerinde Erdoğan’la görüştü. 
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, Harvard’daki
sözlerini  tavzih etme amacıyla Erdoğan’ı telefonla aradı. Biden’ın,
Suriye’de IŞİD ve benzeri aşırılık yanlısı gruplara Türkiye ya da diğer
müttefikler tarafından silah sağlandığı ya da destekçi olunduğu iması
uyandırabilecek ifadelerinden dolayı  özür dilediği bildirildi. Biden
görüşmede ABD olarak IŞİD ve benzeri örgütlerle mücadelede
Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerin yaptıkları katkılara ve
fedakarlıklara büyük önem atfettiklerini  söyledi. Erdoğan ve Biden’ın,
görüşmede terör örgütlerine karşı mücadeledeTürkiye ve ABD’nin
birlikte yakın çalışmasının önemini teyit ettikleri ifade edildi.

Biden ne demişti?

Joe Biden Harvard Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada IŞİD’in güç
kazanmasında, Amerika müttefiki ülkelerin başrolü oynadığını,
bunların da Türkiye, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar
olduğunu iddia etmişti. Biden bu ülkelerin isimlerini zikrederek,
“(Beşşar) Esed’i devirme ve bir Sünni-Şii savaşı çıkarmada çok
kararlıydılar. Esed’e karşı savaşan kim varsa yüz milyonlarca dolar
para, tonlarca silah yağdırdılar. Kendilerini, bu gruplara destek
vermeme konusunda ikna edemedik. Peki ne oldu? Birdenbire
gerçeği gördüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bana dedi ki: Siz
haklıydınız, çok fazla insanın (Suriye’ye) geçişine izin verdik, şimdi
sınırı mühürlemeye çalışıyoruz.” demişti. Biden ayrıca geçen hafta
New York’ta görüştüğü Erdoğan’ın kendisine Suriye tezkeresinden
bahsettiğini dile getirmişti.
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