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Sayın Başkan,  

Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle, Filistinli 
kardeşlerimizin haklı davalarına olan güçlü desteğimizi şahsım ve milletim 
adına ifade etmek istiyorum.  

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve 
coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti’nin teşkili, tüm bölgemizin 
güvenlik, barış ve istikrarı için zarurettir. Filistin’in, uluslararası toplum 
içinde egemen ve eşit bir üye olarak hak ettiği yeri alması en samimi 
arzumuzdur. Gerek Birleşmiş Milletler çatısı altında gerek farklı 
platformlarda Filistin’in bu amaca matuf çabalarına desteğimiz sürecektir.  

Birleşmiş Milletler’de, bugüne kadar, Filistin’le ilgili çok sayıda karar kabul 
edilmiş, ancak bu kararların çoğu uygulamaya geçirilmemiştir. 
Uluslararası toplum, bölgede gerginliği tırmandıran, iki devletli çözüm 
vizyonunu ve kalıcı barış zeminini tahrip eden tek taraflı adımların sona 
erdirilmesine ve Filistin halkının haklarının korunmasına yönelik çabalarını 
arttırmalıdır.  

2022 yılında özellikle Batı Şeria'da artan gerilimi ve can kayıplarını 
üzüntüyle ve endişeyle müşahede ediyoruz. Harem-i Şerif’teki statükoyu 
hedef alan taciz ve provokasyonlarda da maalesef ciddi artış yaşanıyor. 
İslam dünyası için büyük önem taşıyan Harem-i Şerif’in statüsü ve 
kutsiyetine yönelik ihlallere izin verilmemelidir. Kudüs’ün tarihi, hukuki ve 
demografik statüsünü değiştirme ve aşındırma girişimlerinin de muhakkak 
önüne geçilmelidir. 

Son dönemde Filistinlilerarası diyalog kapsamında, Cezayir’in 
himayesinde 12-13 Ekim 2022 tarihlerinde Filistinli gruplar arasında 
gerçekleştirilen konferansın olumlu sonuçlanmasından duyduğumuz 
memnuniyeti de ifade etmek isterim. Konferansın sonunda kabul edilen 
bildirinin, Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için uygun bir zemin 
teşkil ettiğini değerlendiriyor, başta seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere, 
bildiride kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz.  



Bölgede bir istikrar unsuru olan ve faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz 
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve 
Bayındırlık Ajansı’na (UNRWA) yardımlarımız ve desteğimiz de önceki 
yıllarda olduğu gibi devam edecektir. Uluslararası toplumun üyelerine 
Ajans’a katkılarını artırarak sürdürmeleri için çağrıda bulunuyorum.  

Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi’nin, Filistin 
halkının temel hak ve özgürlüklerini savunmaya yönelik çalışmalarını da 
takdirle takip ediyoruz. Bu vesileyle, Komiteniz bünyesinde yürütülen 
çalışmalarda sizlere muvaffakiyetler diliyor, Filistin davasına verdiğimiz 
desteğin kararlılıkla süreceğini vurguluyor, Filistinli kardeşlerimizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 

Recep Tayyip Erdoğan  
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