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Basın Açıklaması 

İdlib Ölüyorken Amerika’nın Kiralık Katili Putin Ankara’da Ağırlanıyor 

Bebek katili, zalim Beşşar’ın hamisi ve Amerika’nın canisi Putin, 28.09.2017 tarihinde hem de 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya geldi. Erdoğan, katil Putin’i sarayında resmi 
törenle karşıladı. Toplantı sonrası yapılan ortak basın açıklamasında ilk sözü alan Erdoğan, bu yıl 
içerisinde değerli dostu Putin ile beşinci kez bir araya geldiklerini, bakanlar ve mevkidaşlarının ise bu 
ilişkiyi arttırarak sürdüreceklerini ifade etti. Görüşmenin ana gündem konusu olan Suriye meselesinde 
Erdoğan: “Türkiye ve Rusya olarak Suriye itilafının siyasi yoldan çözümüne yönelik ortak irade ve yakın 
işbirliğimizi sürdürme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik” dedi. Katil Putin ise Suriye’de elde 
ettikleri başarıda Erdoğan’ın katkılarına vurgu yaparak şunları söyledi: “Samimi ve yapıcı bir şekilde gerek 
ikili konuları gerekse de Suriye krizinin çözülmesi konusunda atılacak adımların koordine edilmesini 
değerlendirdik.”   

Rusya, ABD adına vekâlet savaşı veren katil bir devlettir. Suriye devrimi başladığı günden bugüne 
zalim rejime destek vermektedir. Esed rejiminin tahtı yıkılmasın diye Rusya’nın Suriye’ye girmesine ise 
ABD izin vermiştir. Rusya ABD’nin emri ile hiçbir insani değeri tanımadan, her türlü konvansiyonel 
silahla çocuk, kadın, sivil demeden Müslümanları hunharca katletmektedir. Tüm bunları ise “Ortadoğu 
da laikliğin son kalesiyim” diyen Esed rejimini ayakta tutmak adına yapmaktadır. O halde Türkiye 
yöneticileri bu plan ve katliamlardan habersiz midir? Rusya ile işbirliği yapmak, Esed rejimi ile işbirliği 
yapmak değil midir?  

Ey Müslümanlar! Cumhurbaşkanı’nın hamaset dolu sözlerine ve attığı nutuklara kanmayın! Onun 
yaptığı işlere, amellerine ve siyasi ihanetlerine bakın! Zira Erdoğan halka başka söylüyor, Rus ve 
Amerikan yöneticilerine başka! Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonu hakkında; “Devlet terörü estiren zalim 
Esed'in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik.” açıklamasını yaptığında, dostum dediği Moskova 
şu karşı açıklama ile ihanetini ifşa etmişti. Rus sözcüsü Maria Zaharova şöyle demişti: “Biz Suriye 
krizinin çözümü konusunda kimin ne söylediğine değil, üst düzey temaslar sırasında varılan ve imzalanan 
anlaşmalara bakarız.” Daha sonra zaman gösterdi ki Fırat Kalkanı operasyonu Esed’i devirmek için değil, 
bilakis ABD’nin siyasi çözüm planını hayata geçirmek, Suriye devrimini bitirmek, Halep’i düşürmek ve 
Esed’e nefes aldırmak için yapıldı. 

Ey Müslümanlar! Rusya ve rejimin katilleri tarafından İdlib’te katledilen 051 masum Müslümanın kanı 
daha yerde kurumamışken Erdoğan katil Putin’i sarayında ağırladı. Özellikle okul ve hastanelere 
yönelik yaptığı katliamlar hakkında Putin’e tek bir kelime bile etmedi. Üstelik de Rusya ile işbirliğinin 
yükselerek devam edeceğini söyledi.  

Ey Müslümanlar! Erdoğan, daha önce Afganistan ve Çeçenistan, şimdi ise Suriye halkını katleden katil 
Putin’i kırmızı halılarda nasıl karşılayabiliyor? Bu cani ile kardeşlerimizi daha fazla öldürmesi için nasıl 
anlaşmalar yapabiliyor? Bu aciz yönetim, ABD’ye üslerini açarak, haçlı koalisyonuna katılarak, Rusya 
ve İran ile işbirliği yaparak Suriye’deki Müslüman kardeşlerimizi nasıl kurtaracağını zannediyor? 
Hayır! Vallahi zalim ile mazlumu, katil ile maktulü kurtaramazsınız! Bu aciz politikalar ile sadece 
koltuklarınızı kurtarabilirsiniz! Putin’i kırmızı halılarla karşılayıp kanlı ellerini sıkanlar, Suriye halkına 
ensar olabilirler mi? Bizi temsil edebilirler mi? Zira bizim dostlarımız İdlibli, Halepli, Hamalı ve 
Humuslu Müslümanlardır. Moskovalı Putin ve Washingtonlu Trump değil! 


