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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
OCAK AYI ÖZETİ
- Ocak ayı başlangıcından itibaren güvenlik alanında yaşanan en önemli gelişmelerden birisi Suriye’de
iç savaşın başlangıcından bu yana kendisine geniş alanlar yaratmayı başaran eski adıyla Nusra Cephesi yeni adıyla Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün İdlib bölgesinde bir hafta gibi kısa bir sürede Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinin elde bulundurduğu toprakları ele geçirmesiydi. 2019 yılının
ilk gününden itibaren artan HTŞ saldırılarının ardından; HTŞ birçok bölgede üstünlüğü ele geçirmiş,
ÖSO personel, silah ve malzeme kaybına uğramış, Gab Ovasının kontrolü HTŞ’ye geçmiş, Soçi’de 2018
sonuna kadar güvenli hale getirilmesi kararlaştırılan M5 otoyolunun büyük oranda HTŞ kontrolüne
girmiştir.
- 2019 yılının ilk ayında ABD’nin Suriye’den çekilmesine yönelik tartışmalar da gündemdeki yerini
korumuştur. Söz konusu tartışmalar; ABD’nin Suriye’deki askerlerinin tamamını geri çekip çekmeyeceği, çekilme hamlesinin PKK/PYD terör örgütüne alan kazandırıp kazandırmayacağı, ABD çekilmesi
gerçekleşirse bölgede doğacak boşluğu kimin dolduracağı, çekilme kapsamında başta Bolton olmak
üzere Türkiye’yi ziyaret eden ABD heyetlerinin mesajlarının kapsamı, Türkiye’nin Fıratın Doğusunda
güvenli bölge inşasının ne zaman ve ne şekilde gerçekleşeceği, PKK/PYD terör örgütünün muhtemel
çekilme sonrası Suriye Rejimi ile anlaşarak bu bölgede bir özerk yönetimi ilan edip edemeyeceği, 1998
Adana Mutabakatının Türkiye’nin Suriye’den kaynaklanan güvenlik endişelerini giderip gidermeyeceği, bu mutabakatın yeniden gündeme getirilmesinin Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğinine yönde şekillendireceği çerçevesinde devam etmiştir.
-
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Suriye’de Heyet Tahrir Şam ile ÖSO arasında
çatışma...

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında muhalif ör-

gütler arasında yaşanan çatışmalarda en az 30 kişi öldü.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bildirdiğine göre son 24 saatte meydana gelen çatışmalar El
Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bünyesindeki Nureddin Macron:
Zengi Hareketi unsurları arasında yaşandı.
Gözlemevi, HTŞ’den en az 14, Nureddin Zengi
Hareketi’nden de en az 12 kişinin çatışmalarda öldüğünü,
ikisi çocuk beş sivilin de hayatını kaybettiğini kaydetti.

Kürtler

korunmalı…

Fransa

Alman haber ajansı DPA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İdlib kırsalında konuşlu Nureddin
Zengi Hareketi’ne bağlı unsurların Menbiç bölgesine kaydırılması sonrası HTŞ durumdan faydalanmak istedi.
Ülkedeki iç savaşı bitirmeyi hedefleyen Astana barış süreci
kapsamında Türkiye, Rusya ve İran İdlib vilayetinde “çatışmasızlık bölgeleri” oluşturmuş ve bölgeyi denetlemek üzere
bu üç ülkenin gözlemci olması kararlaştırılmıştı. Suriye’de
hükümet kaynakları, son 24 saatte yaşanan çatışmalarda
HTŞ unsurlarının Halep kırsalındaki en büyük ikinci kasaba olan ve Türkiye sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Darut
İzze’nin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. Aynı kaynaklara göre HTŞ, Kefrantin, Fadra, Huta ve Mkelbis köylerinde
de kontrolü ele aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin Suriye’de bulunan yaklaşık 2 bin askerini çekeceğini açıklaması sonrasında, ÖSO’ya destek veren Türkiye ile
Şam yönetimine destek veren Rusya sahada koordinasyonu
arttırma konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin’e IŞİD’le mücadelede Batı’nın
müttefiki olan Suriyeli Kürtlerin
korunması gerektiğini söyledi. Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada
Macron Rus mevkidaşına, uluslararası koalisyonun IŞİD’e karşı savaşının sona ermediğini ve Suriyeli
Kürtlerin İslami terörizme karşı kararlı mücadelelerinin dikkate alınması gerektiğini iletti. Şam rejiminin en önemli destekçisi olan Rusya,
Suriye ile ilgili alınan kararlarda
başlıca aktör konumunda.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Trump: Suriye’deki Kürtlere destek sürecek…

2018’de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti…

ABD Başkanı Trump, Suriye’deki Amerikan asker- Uluslararası
lerinin çekilmesinin ardından da bölgedeki Kürtlere desteğin süreceğini söyledi. Trump’ın Türkiye’ye
Suriye’de bir tampon bölge oluşturma güvencesi
de verdiği belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump,
Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilmesiyle ilgili
kendisinin hiçbir zaman dört aylık bir süreden bahsetmediğini söyledi.

Göç Örgütü
Kayıp Göçmenler
Projesi’nin internet sitesinde, ABD-Meksika sınırında hayatını kaybeden göçmenlere ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda, geçen yıl sınırı geçerken
veya geçtikten sonra hayatını kaybeden toplam göçmen sayısının 376 olduğu kaydedildi. Bu kişilerden
138’inin yaşının ve cinsiyetinin tespit edilemediği
belirtilen raporda, geri kalan rakamın da 214’ünün
erkek, 20’sinin kadın ve 4 kişinin de çocuk olduğu
bildirildi.

HTŞ/Nusra’nın kontrol alanını genişlettiği
İdlib’te neler oluyor?...

İdlib’te ‘HTŞ/Nusra’ ve ‘Cephe El-Vataniyye Littah-

Gazetecilerin de takip ettiği Beyaz Saray’daki kabine toplantısı sırasında konuşan Trump, ABD’nin
Suriye’den “bir süre sonra” çıkacağını ve birlikler
çekilirken Suriyeli Kürtlere desteğin devam edeceğini söyledi. Trump, ABD’nin Demokratik Sıriye
Güçleri’ne (DSG) verdiği destek konusunda da şunları belirtti: “Türkiye onları sevmiyor, başkaları onları seviyor. Onların, ellerindeki azıcık petrolü İran’a
satmaları hoşuma gitmedi. Onlardan İran’a satış
yapmamalarını istedik. Ortaklarımız Kürtler, İran’a
petrol satıyor. Bundan memnun değiliz. Bundan hiç
mutlu değilim. Aynı zamanda biz onlarla iken çok
iyi savaşıyorlar. Biliyorsunuz onlara 30 F-18 gönderdiğimizde, göndermediğimiz zamandan daha iyi
savaştılar ve ne olduğunu gördük. Yine de Kürtleri
korumak istiyoruz ama sonsuza kadar Suriye’de kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümdür.”
3

rir’ (Kurtuluş İçin Ulusal Cephe) arasındaki çatışmalar Cebel Azzaviye beldelerine ek olarak stratejik
Serakıb kenti etrafı, Hama-Halep uluslararası yolu
üzerindeki Ma’saran ve Hayş beldelerine intikal etti.
Yerel kaynaklar, batı Halep kırsalında stratejik Cebel El Bereket (Bereket Dağı) ve Daret İzze beldesini
‘HTŞ/Nusra’ örgütünün kontrol altına almasıyla sonuçlanan ve Salı günü sabahından bu yana devam
eden çatışmalar sırasında iki taraf arasında onlarca
kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Son gelişmeler ile birlikte ‘Kurtuluş İçin Ulusal Cephe’ silahlı güçleri son saatlerde yayınladıkları bildiri
yoluyla genel seferberlik ilan ettiler. Cephe bildirisinde, tüm oluşumlarına (HTŞ)’nin saldırılarına
karşı koymak, zalimi caydırmak ve zorla aldığı tüm
bölgeleri geri almak için genel seferberlik ilan ettiğini belirtti. Yerel kaynaklar, ‘Feylak Eş Şam (Şam
kolordusu)’ın ‘kurtuluş için ulusal cephe’ silahlı güçlerinin yanında çatışmaya girdiğini belirtti. Kuzey
Halep kırsalında bulunan ‘Ulusal Ordu’ daha önce
‘Kurtuluş İçin Ulusal Cephe’ silahlı güçlerini desteklediğini ve desteklemek için takviye güçler göndereceğini duyurmuştu.
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PKK/YPG Arap ülkeleriyle anlaşma arayışında…

dan yürütüldü. Afrika kıtasının batısında yer alan
Nijer’de Savunma Bakanlığı, günler süren hava ve
kara operasyonu sonucu 287 Boko Haram militanını öldürdüğünü açıkladı. Nijerya sınırı yakınlarında
gerçekleşen operasyonun 28 Aralık’ta başlatıldığı belirtildi. Militanların 200’ünün hava operasyonu sonucu, 87’sinin kara harekatında öldürüldüğü aktarıldı.
Türkler Kürtleri boğazlayacaklar suçlaması…

PKK/YPG’nin

öncülüğünde kurulan DSG, Mısır ve Arap ülkeleri ile görüşüyor. ABD Başkanı
Trump ise Mısr ve BAE ile temas kuruyor. Terör
örgütü YPG’nin öncülüğünde kurulan DSG’nin siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Mısır
ve Arap devletleriyle görüşmeler yapıyor. DSM’nin
ABD Temsilcisi Sinema Muhammed, Mısır ve Arap
devletleriyle görüşmeler yaptıklarını doğrulayarak,
Mısır’ın Suriye devletiyle DSG arasındaki ilişkilerin
iyi olması için çabaladığını söyledi. İsrailli istihbarat
sitesi DEBKAfile’de yer alan haberde ABD Başkanı
Donald Trump’ın, Menbiç’e askeri güç göndermeleri
için Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ve BAE
Veliaht Prensi Muhammed bin Zaid el Nahyan’la temas kurduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Newsmax

haber sitesine verdiği demeçte, “ABD, Türklerin
Suriye’de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor” ifadelerini kullandı. Sputnik’in
AFP’den aktardığı habere göre Pompeo, ABD’nin
Suriye’den çekilmesinin ardından “Kürtleri kıyıma
uğratmaması için” Türkiye ile görüştüklerini açıkladı.
Habere göre Pompeo, şu ifadeleri kullandı: “Başkan
(Donald Trump) sadece çekilmeyi değil, diğer tüm
elementleri ortaya koydu: Türklerin Kürtleri kıyıma
uğratmamasının güvence altına alınmasının önemi,
Suriye’deki dini azınlıkların korunması. Tüm bunlar
Amerikan misyonunun hala önemli birer parçası.”

Boko Haram’a operasyon…

Pompeo’nun kullandığı SLAUGTER kelimesinin diğer bir anlamı boğazlamak. Neredeyse soykırımla
suçlayacaklar. Türkiye ve Türkler için bu kadar bir
frika ülkesi Nijer’de Boko Haram’la mücadele ağır hakaret ve suçlama yapılması hem diplomatik
için başlatılan operasyon sonucu 287 militanın öl bir skandal hem de Türkiye’yi muhtemel bir operasdürüldüğü açıklandı. Operasyon havadan ve kara yon halinde neyle suçlayabileceklerinin işaretidir.

A
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Artık Astana’nın fişini çekelim…

ABD’nin Suriye Özel temsilcisi James Jeffrey ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye konusunda İngiltere,

Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında bilgilendirme
toplantısı düzenledi. Jeffrey, Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinde ilerleme
sağlanamamasına atıfta bulundu ve “Artık Astana’nın fişini çekme zamanı” mesajını verdi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu’nda soruları
cevaplamış, orada da Astana toplantısında ilerleme sağlanamadığını vurgulamış, “Artık yola devam etme
zamanı” mesajını vermişti. Jeffrey’ye Menbiç konusunda YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği soruldu.

Jeffrey, “İşimi yapmak için kimle görüşmem gerekirse görüşüyorum” sözleriyle soruyu yanıtladı. ABD’nin
Suriye Özel Temsilcine Amerika’nın Suriye’de ikinci rol üstlenip üslenmediği ve Suriye Demokratik Güçleri
ile çalışarak tehlikeli bir oyun oynayıp-oynamadığı sorusu yöneltildi. James Jeffrey, “Asıl Rusya tehlikeli bir
oyun oynuyor. Suriye Demokratik Güçleri sahadaki müttefikimiz. Biz Suriye’de aktif bir rol üstleniyoruz”
dedi. James Jeffrey’ye Amerika’nın Suriyeli Kürtler konusundaki stratejisi soruldu. Jeffrey, “IŞİD’i yenilgiye
uğratmak için Suriye’nin kuzeydoğusundaki unsurlarla çalışıyoruz. Bizim herhangi bir grupla herhangi bir
siyasi gündemimiz yok” dedi, Suriye’nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı. James Jeffrey, “BM siyasi sürecini
kabul eden her siyasi grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit teşkil etmeyen ve teröre destek
vermeyen gruplarlar çalışırız. Bizim pozisyonumuz bu” diye konuştu.
5
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Yemen barış görüşmeleri başlayabilir…

Yemenli Husi yetkililerin ülkede 4 yıldır devam

eden savaşı sona erdirmek için 5 Aralık 2018’de başlayabileceği belirtilen görüşmelere katılmak üzere
İsveç’e gitmesi bekleniyor. Husiler seyahat kararını,
bazı yaralılarının tedavi için nakline Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyonun izin vermesinin ardından aldı. Batılı müttefikler İran bağlantılı Husiler’e
karşı savaşan koalisyonun lideri Suudi Arabistan’a
baskısını arttırırken, görüşmelerin yapılması ihtimali kuvvetleniyor.

Yemen’deki savaşta 10 binin üzerinde kişi hayatını
kaybetti ve ülkede açlık krizi yaşanıyor. Bir BM yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre, BM özel temsilcisi Martin Griffiths, Husi heyetine eşlik etmek
üzere Husiler’in kontrolundaki başkent Sana’ya gitti.
Suudi destekli hükümet de, 2016’dan bu yana bir ilk
konumundaki görüşmelere Husiler de katılırsa katılacağını belirtmişti.
Ukrayna yedek askerleri topluyor…

ABD: İran’ın füze programı savunma
amaçlı değil…

Amerika’nın

İran özel temsilcisi Brian Hook,
İran’ın füze programının savunma amaçlı olduğu
iddiasını reddetti. Hook, İran’ın devam eden füze
geliştirme ve deneme faaliyetlerinin bölgeye ve bölge dışına tehdit oluşturduğunu ve BM Güvenlik
Konseyi’nin taleplerini ihlal ettiğini belirtti.

Hook, Amerika’nın füze yaptırımları konusunda
Avrupalılarla yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Görüşmeler, İran’ın programıyla
bağlantılı şirketler ve kişilerin kara listeye alınmasına odaklanıyor.
Hook, “Bu vahim ve giderek artan bir tehdit. Sadece Avrupa değil tüm ülkeler, İran’ın füze programını
hedef alman için ellerinden gelen her şeyi yapmalı”
diye konuştu. Pompeo da İran’ın orta menzilli balistik füze denemesinin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Caydırıcılığı yeniden tesis edemezsek bölgede gerilimin tırmanması riskini biriktirmiş
oluyoruz” şeklinde uyarıda bulunmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, yedek asker

Mattis’ten Hindistan’ın S-400 alımına
toplama çalışmalarının başladığını belirtti. Ordu- yanıt…
nun yaptığı açıklamada, “İlk sıra yedek askerlerin
toplanması 20 gün sürecek” denildi. Ayrıca Herson
ve Zaporojye bölgelerindeki poligonlarda 10 günlük
tatbikatların yapılması planlanıyor. Tüm askerlerin
Noel öncesinde evine dönerek bayramı aileleriyle
birlikte kutlayabileceği kaydedildi.

ABD

Savunma Bakanı Mattis, Hindistan’ın
Rusya’dan S-400 almasına ilişkin, “Hindistan yıllardır aynı. Bağlantısızlar statüsü deniliyor. Rusya’dan
çok silah aldılar. Aramızda artan bir stratejik menfaat eşleşmesi söz konusu” ifadelerini kullandı.
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ABD ile Patriot pazarlığı…
ABD, Afganistan’daki askerlerin
yarısını çekecek...

ABD’nin Afganistan’daki askeri varlı-

ğını yarı yarıya azaltmayı ancak Taliban
ve IŞİD’e operasyonlar düzenlemesi için
Özel Harekat Kuvvetleri’ne (SOF) bağlı
bir taarruz grubunu bu ülkede bırakacağı
ifade edildi. ABD’de yayın yapan military.
com’un Beyaz Saray’ın planlarından bilgisi olan Savunma Bakanlığı kaynağına
dayandırdığı haberine göre Suriye’den
çekilme kararı alan ABD Başkanı Donald
Trump yönetimi, Afganistan’daki varlığını azaltma planları yapıyor. Kaynak, Afganistan’daki ABD kuvvetlerinin komutanı
general Scott Miller’in 14 bin ABD askerinden yaklaşık 7 binini Afganistan’dan
çekmeyi ancak SOF’ye bağlı bir taarruz
grubunu ülkede bırakmayı planladığını
belirtti.
Aynı konuda bir açıklama yapan
Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir
Karakaçanov, ABD’nin Afganistan’daki askerlerini geri çekmesi durumunda
ülkesinin de askerlerini geri çekeceğini
bildirdi. fganistan’da dönüşümlü olarak
görev yapan 158 Bulgar askerinin ülkeye dönüşü dolayısıyla Plevne kentinde
düzenlenen karşılama törenine katılan
Karakaçanov, yaptığı açıklamada, NATO
müttefiki ABD’nin Afganistan’dan çekilmekten yana bir politika izlemesi durumunda ülkesinin de bu ülkede artık
bir işi olmayacağını belirtti. Ülkesinin
Afganistan’a gönderdiği yeni birliğin 160
kişilik olacağını duyuran Karakaçanov,
Bulgaristan’ın Afganistan’a 37. kez asker
yolladığını dile getirerek, “Bence ülkemiz
bundan sonra Afganistan’daki temsilini
artırmaya da ihtiyaç duymayacak” ifadesini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkan-

lığı bünyesinde ABD tarafıyla Patriot hava savunma füze
sistemi satın alımı için pazarlık müzakerelerine başlandığı bildirildi. Ancak gelen bilgilere göre, Türkiye Rusya’dan
S-400 füze sistemi satın almasıyla ilgili kararını da koruyor. ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet, Türkiye’ye 3,5 milyar dolar
değerindeki Patriot füze sistemi satışı konusundaki şartları
ve ödeme planını görüşmek üzere bugün Ankara’da temaslar yürütüyor. Edinilen bilgiye göre Washington, özellikle
ABD Kongresi’nin Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi
alımından vazgeçmezse Patriot satışı konusunda tepki gösterebileceği mesajını da Türk tarafına iletecek.

Kaynaklar, Türkiye’nin masada S-400’ler konusunda müzakere yapılmasına kapıyı kapatmış tutumunu koruyacağını vurguluyor. ABD heyetiyle eğer Patriot alımı söz konusu olursa Türkiye adına alıcı konumundaki kuruluş olan
Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın
ev sahipliğinde görüşülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 2014’te bizzat Savunma Sanayii’nin başına atadığı ve uçak mühendisliği alanında profesör İsmail
Demir’in gözetiminde ABD tarafıyla müzakere yapıldığı
belirtiliyor. Türk heyetinde Milli Savunma Bakanlığı’yla
Dışişleri Bakanlığı’ndan da temsilciler masada yer alıyor.
Bu noktada Erdoğan’ın “S-400 işi bitti” sözleri itibariyle
ABD heyetine açıkça masaya “Rusya’dan S-400 alımı meselesini taşıma” yaklaşımı sergileneceği belirtiliyor.
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ABD heyeti FETÖ davalarını izledi…

Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iade talebine ilişkin

bilgileri incelemek üzere ABD Adalet Bakanlığı ile
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir heyet,
03 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan
darbe girişimi ve örgüt yapılanması davalarıyla ilgili bilgi aldı. Heyette, ABD’de Gülen cemaati ve
okullarıyla ilgili araştırma yürüten FBI uzmanları
ile savcılık yetkilileri de olduğu paylaşıldı. Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç’in ev sahipliğinde Adalet ve Dışişleri bakanlıkları yetkilileri, ABD
heyetinin FETÖ yapılanmasıyla ilgili sorularını ve
bilgi taleplerini yanıtladı. Pensilvanya eyaletinde
yaşayan Fethullah Gülen’in, Türkiye’nin 15 Tem-

muz 2016’da yaşadığı ‘‘darbe girişimindeki planlayıcı
rolü” konusunda, ABD’li heyete, dava tutanaklarındaki sanık ve tanık beyanları aktarıldı. ABD tarafına, darbe girişimi ana davasında bir numaralı sanık
konumundaki Gülen’in, iade edilmesi ve Türkiye’de
yargılanması halinde kendisine yöneltilecek suçlamalara ilişkin iddianamede yer alan bilgiler de anlatıldı. ABD heyeti, iki ülke arasındaki “adli yardımlaşma” anlaşması dolayısıyla Gülen’in Amerika’daki
faaliyetleri hakkında bilgi edinmek için Türkiye’nin
Pensilvanya’ya ziyaretlerde bulunduğunu belirttiği
sanıklar ile görüşmek istedi. Bu kapsamda, ABD’li
heyet, FETÖ yapılanmasına ilişkin basına kapa

lı duruşmada, “darbe girişiminde sivil imam” rolü
oynamakla suçlanan Kemal Batmaz ile bir araya getirildi. ABD tarafına, ayrıca Batmaz’ın yanı
sıra Adil Öksüz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç’un da darbe girişimi öncesindeki aylarda ABD’ye seyahat ettikleri ve Pensilvanya’da
bulunduklarına dair yapılan tespitler aktarıldı.

İdlib’te silahlı gruplar arasında şiddetli
çatışmalar…

Suriye’de Türkiye’nin desteklediği gruplar arasında

yer alan Nureddin Zengi, El Nusra’nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam’ın saldırısı sonucu bitirildi.
HTŞ, Halep’in batısı ve İdlib bölgesinde Zengi’nin
elindeki tüm bölgeleri aldı. Örgütün lider kadrola-

rı Afrin’e kaçtı, militanları ise HTŞ’ye teslim oldu.
HTŞ, 7 yıldır Suriye’de hükümete karşı savaşan cihatçı örgüt Nureddin Zengi’yi 5 gündür süren çatışmaların ardından yenilgiye uğrattı. HTŞ, Halep’in
batısında ve İdlib bölgesinde Zengi’nin elindeki 5
kasaba ve 111. Alayı ile 30 köyü alarak bölgede örgütün varlığını sonlandırdı. HTŞ saldırıları nedeniyle bölgede biten Zengi’nin lider kadrosu Afrin’e
kaçarken, bazı militanları ise silahlarıyla HTŞ’ye
katıldı. Yaşanan bu olayla Zengi’nin dağıldığı yorumları yapılırken, İdlib’in güneyinde ise HTŞ ile
Ahraru Şam arasında çatışmalar devam ediyor.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Suriye: Koalisyon IŞİD’in yayılmasına yar- Bolton, mesajının ikinci bölümünde de ABD Gedımcı oluyor…
nelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Suriye özel

Suriye

Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi IŞİD’le mücadele
amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi
Başkanlığı’na gönderdiği mektubunda, uluslararası
koalisyonun Suriye’deki gerçek hedefinin IŞİD değil, Deyr ez-Zor’da yaşayan siviller olduğu vurgulandı. Mektupta, “Kurulduğu ilk andan itibaren bu
koalisyonun eylemleri, terör örgütünün Suriye’de

temsilcisi James Jeffrey’nin de Türkiye’de görüşmelere katılacağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Mike
Pompeo, dün ABD’li basın kuruluşu Newsmax’e
verdiği mülakatta, John Bolton ve James Jeffrey’nin
Türkiye’ye gideceğini söylemiş ve, “ABD için iyi
sonuçlar elde etmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan
ve Türk yönetimiyle çalışmamız gereken çok alan
var” demişti.

kalması ve yeniden güçlenerek yayılması için uygun koşulların oluşmasına yardımcı oluyor” denildi.

Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası
akıl dışıdır…
Ankara’dan Bolton’a yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazılı açıklamasında
ABD’nin Suriye’den çekilme görüşmesi
“Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı iddiası akıl dışıdır.
için üst düzey ABD heyeti Türkiye’de…
Türkiye’nin hedefi DEAŞ ve PKK/PYD/YPG terör
örgütleridir. Mesele, PKK/PYD/YPG’nin kendisine
eyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John tabi olmayan Kürtlere de zulmederek kurmaya çaBolton ABD’nin Suriye’den çekilme sürecini görüş- lıştığı düzen ve ülkemize yönelik terör eylemleridir.
mek üzere 06 Ocak’ta Türkiye’ye geldi. John Bolton
Twitter hesabından, “ABD güçlerinin Suriye’den Bir terör örgütünün ABD’nin müttefiki olamayacaçekilmesi, IŞİD’in yeniden canlanmasını engelle- ğı ise izahtan varestedir” ifadelerine yer verdi. Kalın
mek, IŞİD’e karşı bizimle savaşmış olanların pes açıklamada “Türkiye’nin terörle mücadelede mütetmemesini sağlamak ve İran’ın bölgedeki kötü tefikleriyle ve bölge ülkeleriyle koordinasyon yapaniyetli faaliyetleriye mücadele etmek için mütte- cağına, milli güvenliğinin gerektirdiği politikaları
fiklerimizle nasıl çalışacağımızı görüşmek üze- kararlı bir şekilde uygulayacağına” da dikkat çekti.
re, Türkiye ve İsrail’e gidiyoruz” mesajını paylaştı.

B
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Suriye’den çekilmek için Türkiye YPG’ye
operasyon yapmasın şartı…

Terörist elebaşı Bayık’tan ABD’nin çekilmesiyle ilgili açıklama…

ABD

Terörist elebaşı Cemil Bayık, ABD’nin Suriye’den

Ankara’ya Pazartesi yapacağı ziyaret öncesinde
İsrail’e giden Bolton, ABD askerlerinin Suriye’den
çekilmesinin henüz takvime bağlanmadığını tekrarladı ancak birliklerin sınırsız süre Suriye’de kalmayacağını da vurguladı. “Çekilmenin bağlı olduğu,
bizim gerçekleştirmek istediğimiz hedefler var” diyen Bolton, “Takvim, uygulamaya sokmamız gereken politika kararlara göre şekillenecek” diye konuştu. Bolton söz konusu hedefler arasında Suriye’de
IŞİD’in kalan militanlarının mağlup edilmesinin
ve IŞİD’e karşı ABD’nin yanında savaşan Kürt milislerin korunmasının da bulunduğunu vurguladı.

bazı engellerle karşılaşıyor. PKK engeli en büyük engeldir. Kendine göre bir İran engeli var. Bu engelleri
ortadan kaldırmaya çalışıyor. Yani görünen o ki aslında ABD Türkiye’yi, Irak’ı, Kürtleri yanına almaya
ve İran’a karşı konumlandırmaya, harekete geçirmeye çalışıyor. Fakat burada PKK engeli ortaya çıkıyor. PKK, Kürtlerin bir bütün bu koalisyona dahil
olmasını önlüyor. Bunu görüyor, bu engeli ortadan
kaldırmak istiyor. Eğer İran’a karşı 5 Kasım’da, hemen 6’sında da PKK’ye yönelik karar aldıysa bununla bağlantılıdır.”. Suriye, Rusya ve İran’ın, Suriye’nin
bütünlüğünü sağlamaya çalıştığını ve onun için bu
savaşı yürüttüklerini söylediğini hatırlatan Bayık,
şunları kaydetti: “Bütünlük de ancak demokratik bir sistemi geliştirmekle olur. Bütün halkların
en doğal haklarını anayasada kabul etmekle olur.

ABD’nin Kürt müttefiklerinin Türkiye’nin düzenleyeceği bir taarruzdan korunması konusunda ısrarcı olduğunu belirten Bolton, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a bu konuda uyarıda bulunacaklarını belirtti. Bolton “Türklerin ABD ile
bütünüyle koordine edilmemiş ya da ABD’nin kabul etmediği herhangi bir askeri harekat gerçekleştireceğini düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.

Demokrasi güçlerinin ittifak yapmasıyla bu olabilir. Başka türlü tehlikenin önüne geçemezler. Sanıyorum Suriye ve Rusya gibi güçler bunu düşünüyor ve tartışıyorlardır. Oradaki bütün demokrasi
güçlerinin de özellikle Kuzey Suriye’deki güçlerin
demokratik ulus çözümünü geliştiren ve bu temelde demokratik bir Suriye’yi oluşturmak isteyen
güçlerin de bu temelde hareket etmesi gerekiyor.”

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yaptığı açıklamada ABD askerlerinin
Suriye’den çekilmesinin, IŞİD’in geri kalan militanlarının mağlup edilmesi ve Türkiye’nin
ABD müttefiki Kürt milislerin güvenliği için güvence vermesi şartına bağlı olduğunu söyledi.

çekilme kararına ilişkin konuştu ve PKK, İran karşıtı koalisyona engel oldu dedi. Cemil Bayık, “sorun
Esad’ın kalıp kalmaması sorunu değil aslında” diyerek “Sorun Suriye’nin yeniden demokratik bir temelde inşasıdır. Çünkü artık Suriye eski Suriye olamaz.
Bu 7 yıldır yaşanan savaştan sonra Suriye’nin yeniden demokratik temelde örgütlendirilmesi; demokratik ve özgürlükçü bir sistemin oturtulması gerekir”
ifadelerini kullandı. ABD’yle ilgili, “Ortadoğu’yu
kendi çıkarları, amaçları temelinde şekillendirmeye çalışıyor” diyen Bayık, şöyle devam etti: “Burada
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Pompeo: ‘Erdoğan Trump’a teminat verdi’…

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkan Donald Trump’a

Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Türkiye olarak Suriye’deki Kürt güçlerin korunmasını sağlayacaklarını söylediğini belirtti. Yakında Ortadoğu turuna çıkmaya hazırlanan Pompeo, Amerikan
CNBC kanalına verdiği mülakatta, Amerikan askerlerinin Suriye’den çekilme planının IŞİD terör örgütünün ortadan kaldırılması ya da İran’ın bölgeye nüfuz etmesine son verme misyonunu değiştirmeyeceğini vurguladı. Pompeo, Suriye’den çekilmenin “taktik değişiklik” olduğunu, bunun Amerika’nın “IŞİD’in
ya da halifeliğin küresel alanda yenilgiye uğratılmasına” yönelik kararlılığını değiştirmediğini kaydetti. Pompeo, “İran’a karşı oluşturduğumuz stratejimizde de hiçbir değişiklik yok” mesajını verdi. Pompeo,
Amerika’nın IŞİD’e karşı sahada destek verdiği Kürt güçleri hedef almayacağı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güvenip-güvenmediklerinin sorulması üzerine, “Erdoğan Başkan Trump’a,
Türkler’in bizim ayrılmamızdan sonra IŞİD’le mücadeleyi devam ettireceği ve IŞİD’e karşı kampanyada bize yardım eden, birlikte savaştığımız dostların korunacağı yönünde teminat verdi” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York Times için makale kaleme aldı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin Suriye’de barışı sağlamak için planı var. Trump, Suriye’den çekilmek

için doğru karar verdi. Türkiye, Suriye’de terör gruplarını yok etmekte kararlı. Türkiye güvenliği için atması
gereken adımları atacak.” dedi. Erdoğan’ın makalesinden dikkat çeken bölümleri şöyle: …Atılması gereken
ilk adım, Suriye toplumunun tüm kesimlerinden savaşçıları kapsayan bir istikrar gücü kurulmasıdır. Ancak
tüm kesimleri bir araya getiren bir yapı, Suriye vatandaşlarının tamamına hizmet ederek, ülkenin muhtelif kısımlarına düzen ve asayiş getirebilecektir… Bir başka önceliğimiz ise tüm kesimlerin yeterli siyasi temsilinin
sağlanmasıdır. Türkiye’nin gözetiminde, şu anda YPG veya DEAŞ terör örgütlerinin kontrolünde olan Suriye
toprakları, halk tarafından seçimle belirlenen yerel meclisler tarafından idare edilecektir. Terör örgütleriyle bağlantısı olmayan herkes, yerel yönetimlerde kendi toplumlarını temsil etme hakkına sahip olacaktır…. ABD’nin
Suriye’den çekilmesi sonrasında derinlemesine bir tahkikat yaparak çocuk savaşçıları yeniden aileleriyle buluşturacak, terör örgütleriyle bağlantısı olmayan tüm savaşçıları yeni kurulacak istikrar gücüne dahil edeceğiz.
11
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Trump’tan yeni çekilme açıklaması…

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin

Suriye’den çekilmesi kararına gelen tepkilere atıfta bulunarak DEAŞ’la savaşmaya devam ederken bir yandan da
çekilmeye devam edeceklerini belirtti. Trump, Twitter’dan
New York Times gazetesinde yayımlanan ve Suriye’den
çekilme planınında çelişkiler olduğu iddia edilen bir makaleye tepki göstererek Suriye’den çekilme kararına ilişkin
açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Trump, “Başarısız
New York Times, Suriye ile ilgili niyetlerim hakkında bilerek yanlış bir makale yazdı. (Çekilme süreci) daha önce
açıkladığımdan farklı değil. DEAŞ ile savaşmaya devam
ederken uygun bir hızla çekilmeye, ihtiyatlı şekilde gerekeni yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. - Beyaz
Saray: Trump Suriye’den Amerikan askerlerinin güvenli bir
biçimde çıkmasını istiyor… Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den
Amerikan askerlerinin “güvenli bir biçimde” çıkmasını
istediğini bildirdi. ABD’den gelen açıklamada Amerikan
askerlerinin Suriye’yi terk etmesi konusunda Trump’ın fikir değiştirmediği belirtildi. Beyaz Saray sözcüsü Mercedes Schlapp, “Başkan bu konudaki duruşunu değiştirmedi, onun da vurguladığı gibi ilk amacı askerlerimizin ve
müttefiklerimizin güvenliğini garanti altına almak.” dedi.

Mücadelemiz Kürtlerle değil PKK/YPG ve
IŞİD’le…

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Ulusal Gü-

venlik Danışmanı John Bolton’un Amerikan askerlerinin
Suriye’den çekilmesinin ‘Kürtlerin güvenliğinin sağlanmasına bağlı’ olduğu açıklamasına yanıt verdi. Akar, “Mücadelemiz Kürt kardeşlerimizle değil” dedi. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, “Kürtlerin korunmasına ilişkin
anlaşma sağlanmadan Suriye’den çekilmeyeceğiz” demişti.
Akar, açıklamasında “TSK’nın mücadelesi yüzyıllardır aynı
coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir. Mücadelemiz Kürt, Arap, Türkmen kardeşlerimiz ile tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden
PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlerledir” ifadelerini kullandı.

ABD, Kerkük’teki K1 üssünü istedi
iddiası…

ABD askerlerinin 16 Ekim 2017’de Irak

ordusunun kontrolüne geçen Kerkük’teki
K1 askeri üssünün kendilerine verilmesi
istedikleri iddia edildi. Peşmerge Güçleri
Pırde Cephesi Komutanı Nuri Heme Ali,
ABD askerlerinin Kerkük’teki Keywan 1
askeri üssünün kendilerine verilmesini
talep ettiklerini öne sürdü. Erbil merkezli
Rudaw’a konuşan Nuri Heme Ali, “Amerikan askerleri Keywan 1 Askeri Üssüne
giderek bu üssün kendilerine verilmesini istedi” dedi. Üsse yerleşmek isteyen
askerlerin Suriye’den çekilen askerlerle
Anbar’da bulunan birliklerden oluştuğunu dile getiren Heme Ali, “Karargah
Amerikan askerlerinin yerleşmesi Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki ilişkileri de olumlu yönde etkiler” diye konuştu.
Heme Ali ayrıca, “Kerkük’teki durumu
normalleştirmek ve bölgeye yerleşen farklı güçlerin çekilmesini sağlamak için koalisyon güçleri ile ortak çalışma içerisindeyiz” açıklamasında bulundu. Kerkük
kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki
K1 Askeri Üssü, IŞİD saldırılarının başlangıcında Irak ordusu tarafından terkedilmiş ve üsse Peşmerge yerleşmişti. Stratejik üs rak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin
(IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardında 16 Ekim 2017’deki
Irak ordusunun kontrolüne geçmişti.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Gabon’da darbe girişimi kanlı sonlandı…

Orta

Afrika ülkesi Gabon’da sabah saatlerinde bir grup asker tarafından yapılan darbe girişimin engellendiği, aralarında grubun liderinin de bulunduğu yedi kişinin gözaltına
alındığı ve iki kişinin de öldürüldüğü bildirildi.
Gabon Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan
açıklamada “durumun kontrol altında olduğu” belirtilirken, darbe girişiminde bulunan askerlerin liderinin de bulunduğu yedi kişilik ekibin gözaltına alındığı ve ekipten iki kişinin öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada aynı zamanda grubun sabah
saatlerinde açıklama yaptığı ve o
zamandan bu yana darbe girişimi yapanlar tarafından rehin
tutulan devlet radyosundaki gazeteci ve teknisyenlerin de kurtarıldığı belirtildi.

geçen ay sürpriz bir ziyarette bulunarak ülkenin İstihbarat Birimi Başkanı Abbas Kamil ile görüşmüştü.

İran, AB ile güvenlik işbirliğini gözden
geçirmeye hazırlanıyor…

İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan ismi açıklan-

mayan diplomatik bir kaynak, AB’nin yaptırım kararının ardından Avrupalı büyükelçi ve maslahatgüzarlardan oluşan 6 diplomatla bakanlıkta bir araya
gelindiğini söyledi. Bakanlıkta yapılan görüşmede
Avrupalı diplomatların sert bir üslupla uyarıldığını
söyleyen diplomatik kaynak, “Açıklamalarının kabul
edilemezliği ve uygunsuz dil kullanmaları nedeniyle görüşme 10 dakikadan kısa sürede sona erdi” dedi.
Avrupa ülkelerinin terör örgütlerini himaye
ettiğini ifade eden diplomat, şunları aktardı:
“İran, Avrupa ülkeleriyle
güvenlik ve istihbarat alanındaki işbirliğini gözden
geçiriyor. Yakında önemli alanları da kapsayan kararlar alınacak”.

Riyad ile Şam arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması an
meselesi…

Suriye

Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı
Ali Memlük’ün birkaç gün önce Suudi Arabistan’a
ziyarette bulunduğu iddia edildi. Suudi Arabistan
ile Suriye hükümeti arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının an meselesi olduğuna
değinilen haberde, Suudi Arabistan’ın stratejik bir
dönüş yapmaya hazırlandığı ifade edildi. Bu arada
Arap basını, Suriye hükümetinin Ulusal Güvenlik
Bürosu Başkanı Ali Memlük’ün, ziyaret kapsamında Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed
bin Selman ile görüşmüş olabileceğini de yazdı.
Memlük, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE),
Suriye’nin başkenti Şam’daki büyükelçiliğinin 7 yıl
sonra yeniden görevine başlamasının ardından Mısır’a
13

Avrupa’da savaş patlak verebilir…

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke-Jensen, Nor-

veç Askeri Birliği toplantısında yaptığı konuşmada
Avrupa ülkeleri arasında savaş çıkabileceğini söyledi.
Olası bir çarpışmanın İskandinav ülkeleri için ciddi
sonuçları olacağını belirten Bakke-Jensen, “Genel
olarak, çevremizdeki gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda, Avrupa’daki devletler arasında silahlı bir çatışma çıkmasının mümkün olmadığını söyleyemeyiz” dedi. Bakan, ülkenin son beş yılda savunma
alanında yaptığı harcamanın yüzde 30 civarında
arttığını ve bu büyümenin devam edeceğini söyledi.
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ABD Donanması hipersonik mermileri
test etti…

Habere göre test çalışmaları, geçen yaz dönemin-

de düzenlenen uluslararası deniz tatbikatı RIMPAC
kapsamında ABD Donanması ve ABD Savunma Bakanlığı tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu testlerin, ‘Deniz Kuvvetleri’nin 40 yıldan fazla hizmet
süresi olan güverte topunu seyir füzelerine ve daha
büyük insansız hava araçlarına (İHA) karşı etkili ve
ucuz bir silaha dönüştürülebildiğini kanıtlamak için’
yapılan araştırmanın bir parçası olduğu ifade edildi.
Hipersonik mermilerin ilk başta elektromanyetik
raylı top için geliştirildiği belirtilen haberde, şimdiyse ABD Donanması’nın seyir füzeleriyle mücadele için kombine füzeler kullandığına dikkat çekildi.

ülkenin hem de kendi ekonomisine olan beklentileri
olumsuz yöne kaydı. Araştırmada “Gelecek yıl genel olarak Türkiye ekonomisinin durumu sizce nasıl
olur?” sorusuna “Daha kötü olur” diyenlerin oranı
2017 sonunda yüzde 20 iken bu yıl yüzde 35 olarak
gerçekleşti. “Aile ekonomisi daha kötü olur” diyenlerin oranı ise yüzde 29’dan yüzde 31’e çıktı. Tüketicilerin üçte biri satın alma güçlerinin hissedilir şekilde
azaldığını ifade ederken, yüzde 20’si ek iş yapmaya
çalışacağını açıkladı. Fazla mesai ve ek iş yapma ihtiyacı geçmişe göre iki katına çıkarken, araştırma tüketicilerin yüzde 37’sinin harcamalarını daha fazla
kontrol edeceğini ortaya koydu. Harcamaların yüzde 24.7’sini ise kira ve konut giderleri oluşturuyor.

BM, Nijerya’daki çalışanlarını geri çekti…
Türkiye’de Kriz korkusu terörü geçti…

Ekonomik kriz endişesi terör korkusunu geçti. ‘En

büyük sorun ekonomi’ diyenlerin oranı yüzde 59’a
çıktı. Ekonomi, ilk yarısı seçim atmosferi içinde geçen 2018 yılının bahar aylarından itibaren vatandaşların gözünde ülkenin en önemli sorunu haline geldi.
Yaz aylarında döviz kurlarında yaşanan ani yükselişlerle birlikte Türkiye’nin en önemli sorununu ekonomi olarak görenlerin oranı yüzde 59’a yükseldi.
Öte yandan, 2018 başında “En önemli sorun terör”
diyenlerin oranı yüzde 51 iken bu rakam 2018 sonunda yüzde 13’e kadar geriledi. Ipsos tarafından her
yıl gerçekleştirilen Türkiye Barometresi Yeni Yıl Özel
Raporu’nun 2018 sonuçlarına göre, vatandaşın hem

BM Nijerya Ofisi Sözcüsü Samatha Newport, ülke-

nin kuzeydoğusunda saldırı ihtimaline karşı yaklaşık 260 çalışanı geri çektiklerini açıkladı. Newport,
“Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Monguno, Kala/
Balge ve Kukawa bölgelerinde kasım ayından bu
yana devam eden çatışmalar nedeniyle insani yardım görevi yapan yaklaşık 260 görevli geri çekildi.”
dedi. Borno eyaletinde son zamanlarda Boko Haram
örgütü üyesi olduğu iddia edilen silahlı kişilerin artan saldırıları nedeniyle 30 binden fazla insan evini
terk etmek zorunda kaldı. Nijerya’da 2000’li yılların
başından bu yana varlık gösteren Boko Haram örgütünün 2009’dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden
oldu. Örgüt 2015’ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer’de de saldırılar düzenliyor.
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Trump: ABD birlikleri Suriye’den ayrılmadan önce Rusya ile anlaşmalı…

ABD merkezli Foreign Affairs Dergisi,

‘ABD birliklerini Suriye’den çekmeyi planlıyorsa, teröristlerin yeniden toparlanmasını engellemek için bölgede onun yerini
alacak olan Rusya’yla anlaşması gerekiyor’
diye yazdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın
Amerikan birliklerini Suriye’den çekmesiyle ilgili ani kararının bir hata olduğunu belirten dergi, eğer bu karardan vazgeçilmezse, Washington’un Ankara ya da Tahran’la
değil, en iyi seçenek olarak Suriye’de ABD’nin yerini tutabilecek ve siyasi çözüm için yürüteceği müzakerelerle
ülkenin doğusunda yeni çatışmaların önünü alacak Moskova ile anlaşması gerektiğini kaydetti. Trump’ın fikrini değiştirmesi veya askerlerin geri çekilmesini yavaşlatması durumunda bile, ABD’nin Suriye’deki pozisyonunun her halükarda zarar göreceğinin altını çizen dergi, ABD’nin en yakın Arap ortakları da dahil, bölgesel
oyuncuların daha şimdiden ABD birlikleri Suriye’den çekilmiş gibi davranmaya başladıklarına vurgu yaptı.

Suriye’den Kürtlerle yoğunlaştırılmış diyalog açıklaması…

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, Türkiye’nin olası harekatına karşı Suriye’nin kuzeyindeki

Kürt güçleri ile Şam arasındaki görüşmelerin yoğunlaştığını teyit etti. Kürtlerin Suriye’nin birliği ile ilgili olumlu açıklamalar yaptığına dikkat çeken Susan, “Diyalog yoluyla bazı talepler üzerinde anlaşmaya varabileceğimizden eminiz” diyerek şöyle devam etti: “Bir dizi zorlu meseleyi diyalog yoluyla çözebileceğimizden eminiz.
Bu, diyalog Suriye’nin toprak bütünlüğü ve halkının birliği ilkesini temel aldığı müddetçe garanti altındadır.”

Trump: Eğer Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz…

Trump,

Suriye’den çekilme takvimiyle ilgili yönetiminden gelen farklı açıklamaların olduğu bir dönemde Türkiye’ye yönelik çok sert ifadeleri içeren açıklamalarda bulundu. Başkan Trump, Suriye’den çekilme sürecinde, Kürt gruplara yönelik bir saldırı düzenlemesi
halinde Türkiye’yi ekonomik açıdan mahvetmekle tehdit etti. Trump’ın ABD saatiyle Pazar akşam saatlerinde paylaştığı mesajına Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yanıtı da sert oldu.
Trump’ın bu açıklamalarına yine Twitter üzerinden yanıt veren İbrahim Kalın, “Bay Trump, teröristler ortağınız ya da müttefikiniz olamaz. Türkiye, ABD’nin stratejik ortaklığının gerekliliklerini yerine getirmesini ve terör propagandası gölgesinde bırakılmamasını beklemektedir. DAESH, PKK, PYD
ve YGP arasında fark yoktur ve hepsine karşı savaşmaya devam edeceğiz” dedi. Kalın, Amerika’nın Suriyeli Kürtlerle PKK’yı bir tutmanın vahim bir hata olacağını, Türkiye’nin Kürtlerle değil teröristlerle savaştığını kaydederek, Kürtler ve diğer Suriyelileri terör tehdidine karşı koruyacaklarını ifade etti.
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Pompeo’dan Suriye Açıklaması…

Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile

görüşmesiyle ilgili açıklamasında hem Türkiye’yi
hem de Suriye Kürtlerini koruyan ‘iyi bir sonuç’ elde
edilebilecekleri konusunda iyimser olduğunu söyledi. Pompeo ayrıca, ABD birliklerinin Suriye’den
çekilmesinin “taktiksel bir değişiklik” olduğunu ve
ABD’nin IŞİD’e ve İran’a karşı koyma konusundaki
askeri kapasitesini değiştirmediğini söyledi. Pompeo,
Suriye’den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada ise Türkiye’nin sınırlarını ve halkını koruma
gerekçesini anladıklarını söyledi. Suudi Arabistan’ın
Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin, “Türkiye’nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz.

ğinen Pompeo, Kaşıkçı’nın öldürülmesinde parma
ğı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

İran’a karşı paralı askerleri harekete geçirme planını devreye sokuldu…

İran

Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, ‘İran düşmanlarının, askeri bir
adımın çok maliyetli olduğu sonucuna vararak
ülkede iç karışıklık çıkarma ve paralı askerleri harekete geçirme planını devreye koyduğunu’ ileri sürdü.
Devrimin 40’ıncı yılına ulaşamaması için İran düşmanlarının büyük yatırımlar yaptığını ve “ülkedeki huzur ile istikrarı bozmak için tüm imkanlarını
seferber ettiklerini” söyleyen Bakıri, “Düşman, geride bıraktığımız süre içinde İran’a karşı askeri bir
adımın çok maliyetli olduğu ve netice vermeyeceği
sonucuna ulaştı. Bu nedenle ülkede iç karışlık çıkarma ve ardından paralı askerlerini harekete geçirme gibi planları devreye soktu.” ifadesini kullandı.

Katar ve ABD anlaştı: El Udeyd üssü genişletiliyor…

Herkesin bilmesi gerekir ki Suriye’de IŞİD’e bizimle savaşan güçler terörist değil” dedi. ABD’nin,
Suriye’de sığınmacıların evlerine dönmesini sağlayacak, siyasi bir çözüm süreci bulmaya çalıştığını
aktaran Pompeo, Orta Doğu’da varlıklarının devam
edeceğini de belirterek, “Müttefiklerimize bölgeden
çekilmeyeceğimizi söylüyoruz” ifadelerini kullandı.
ABD’nin önceliğinin terör örgütü IŞİD’i ortadan
kaldırmak olduğunu söyleyen Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi. Pompeo, “Bölgede, sorunları aşabilecek bir koalisyon ve Arap gücü istiyoruz”
diye konuştu. Suudi Arabistan Konsolosluğunda
öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de de

Pompeo,

Katar ile ‘ABD’nin emniyeti için ki-

lit önemdeki’ El Udeyd Hava Üssü’ndeki askeri varlığın artırılması konusunda anlaştıklarını
duyurdu. Katar ve ABD’nin Irak ve Afganistan
dahil bölgedeki diğer sorunların çözülmesi hususunda ortak çalıştığını söyleyen Pompeo, “Katar, ABD’nin 13 bin askerini ağırlıyor ve bu nedenle Katar’a minnettarız” ifadelerini kullandı.
Pompeo, sözlerine şöyle devam etti: “Katar ile
El Udeyd Hava Üssü’ndeki varlığımızın artırılması hususunda mutabakata vardık. Katar,
ABD’nin terörle mücadele çabalarını güçlendiriyor ve IŞİD ile mücadelede önemli bir üye.”
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Rus Dışişleri’nden Türkiye’nin Ukrayna ordusuna İHA satmasına ilişkin açıklama…

R

Poroşenko: Türkiye ile Bayraktar
us Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın
TB2’ler için anlaşma imzaladık… Bayraktar model Türk yapımı insansız hava araçları sa-

Ukrayna

Devlet Başkanı Pyotr
Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı
(İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti.

tın almasına ilişkin olarak, “Kiev rejimine silah verilmesi
Ukrayna’daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli” uyarısında bulundu. Zaharova “Buradaki sorun,
Ukrayna’nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira
sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası
kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözümlesi gerektiğini
söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna’daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli.” dedi.

İnguşetya’dan Suriye’ye barış gücü görevi ile
askeri polis taburu gönderildi…

Rus basınında anlaşmanın 12 adet
Bayraktar TB2 alımını kapsadığı belirtildi. Facebook hesabından
açıklama yapan Poroşenko, Türkiye
ile Bayraktar TB2 İHA’sına yönelik
anlaşma imzalandığını kaydetti.
Poroşenko “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la anlaştığımız gibi, Ukrayna ordusuna Türk
Bayraktar TB2 insansız hava aracı
satın alınmasına yönelik anlaşma
imzalandı” ifadelerini kullandı.
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Rusya’ya bağlı İnguşetya Cumhuriyeti’nin lideri Yunus-

Bek Yevkurov, barış gücü görevi ile Suriye’ye Rusya Savunma Bakanlığı’nın bir askeri polis taburu gönderdiğini belirtti. Rus basının aktardığına göre, İnguşetya’dan
Suriye’ye barış gücü görevi ile bir askeri polis taburu
gönderildi. Polis güçleri için bir uğurlama töreni yapıldı. Törene İnguşetya lideri Yunus-Bek Yevkurov da katıldı. Yevkurov “Size verilen görevleri yerine getirmek için
Suriye’ye gidiyorsunuz. Rusya topraklarında her zaman
güçlü olan yiğitlik, kendine inanmışlık, vatan sevgisi, yurdu düşmanlardan koruma, çıkarlarını gözetme gibi ahlaki değerlerin değişmez olduğunu göstermelisiniz” dedi.
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Fransa’dan Suriye’de IŞİD’e karşı adım atılması çağrısı…

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, ABD’nin askerlerini çekme kararından sonra Suriye’de IŞİD’in

ortadan kaldırılması için adımların atılması çağrısında bulundu. Le Drian, ABD’nin askerlerini Suriye’den
çekme kararından sonra, IŞİD’in ortadan kaldırılması için adımların atılması gerektiğini ifade etti. Fransız Bakan, ABD’den sonra Suriye’de IŞİD’e karşı nasıl bir adım atılması gerektiğine dair herhangi bir şey
söylemedi. Bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması için yapılması gereken çok şeyin olduğuna dikkati çeken Le Drian, özellikle Suriye krizinin hızlı bir şekilde siyasi yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Le
Drian, Irak’ın IŞİD tehdidine maruz kalmaya devam ettiğini, son dönemlerde örgütün uyuyan hücrelerle
saldırılar düzenlediğini hatırlattı. Ülkesinin Irak’a farklı alanlarda destek sunacağını söyleyen Fransalı Bakan, IŞİD’den kurtarılan bölgelerin yeniden imarı ve insani konuların en başta yer alacağını dile getirdi.

El Culani Fırat’ın doğusunda SDG’ye karşı Türk operasyonunu desteklediğini duyurdu…

HTŞ

lideri El Culani Fırat’ın doğusunda Türkiye’nin taraftarı olduğunu duyurdu. HTŞ’yi
devrimin bir parçası olarak nitelendirdi. Fırat doğusunda operasyonlarda Türkiye’ye aleni bağlılık. ‘El Culani’ Ankara’nın Ypg’nin kontrolü altındaki bölgelere saldırma niyeti ile eş zamanlı olarak Türkiye’nin yönelimini desteklediğini duyurdu. Pkk’nın devrimin düşmanı
olduğunu, Sunni Araplardan büyük sayının yaşadığı bölgeleri ele geçirdiğini, bu partinin ortadan kaldırılmasını gerekli gördüklerini ve Fırat’ın doğu bölgesinin kurtarılması yönelimi ile birlikte olduklarını belirtti.
Ankara’ya yakın muhalif yönetici Mustafa Serci twitter deki hesabında, ‘paralı asker El Culani’nin
Ulusal Ordu ile yeni bir sayfa açmak için Ankara’da müttefikleri nezdinde kendisini Pkk ile savaş maddesi altında pazarlamasını garipsemiyorum. Ancak ellerimizi elleri halkımızın, mücahitlerimizin ve devrimcilerimizin kanlarıyla kirlenen ajanlar, suçlular ve hainlerin ellerine koymamız bizim için mümkün değildir. Terörün başka bir terörle değişmesine izin vermeyeceğiz’ dedi.
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AB’den PKK’nın terör örgütleri listesinde
kalması yönünde karar…

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek

Temsilcisi Federica Mogherini’nın sözcüsü Maya
Kocijancic, Avrupa Adalet Divanı’nın PKK’nın
2014-2017 yılları arasında terör örgütleri listesinde
tutulmasında usul hataları olduğuna dair görüşüne
rağmen AB’nin PKK’nın listede kalması yönünde
karar aldığını söyledi. Kocijancic, “AB için PKK,
bir terör örgütü ve tam da bu nedenle örgütün listede bırakılmasına hükmedildi” dedi. Avrupa Adalet Divanı, kasım ayında, terör örgütü PKK’nın AB
Konseyi’ne karşı açtığı davayı karara bağlamıştı.
Mahkeme, PKK’nın 2014-2017 yılları
arasında terör örgütleri listesinde tutulmasında usul hataları
olduğuna ancak yeni kararlar uyarınca PKK’nın AB
Konseyi’nin terör örgütü
listesinde tutulması gerektiğine
hükmetmişti.
PKK, AB Konseyi’nin terör eylemleri nedeniyle
uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri kaldırması için Mayıs
2014’te Avrupa Adalet Divanı’na
başvurmuştu. AB Konseyi, 2002’de
PKK’yı
terör
örgütleri
listesine
almıştı.

Doğu Akdeniz Gaz Forumu kuruluyor…

Doğu Akdeniz bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve

geçiş ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz Gaz
Forumu (DAGF) Kahire’de kuruluyor. Mısır Petrol
ve Madencilik Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre,
Akdeniz’de 7 ülke Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun
kurulması için anlaşmaya vardı. Açıklamada, Kıbrıs
Cumhuriyeti, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve ev sahibi Mısır’ın enerji bakanları
forumun kurulması için Kahire’de bir araya geldi.
19

Doğu Akdeniz bölgesinde şimdiki ve muhtemel gaz
üreticileri ile tüketici tarafları arasında ve bölgeden
geçişe ilişkin konularda uluslararası hukuka uygun
iş birliğinin zorunlu olduğu vurgulandı. İlgili ülkelerin bakanları, bölgedeki gaz potansiyelinin verimli kullanılması için teknik ve ekonomik alanlarda
verimli iş birliğinin yolunu açmak üzere çalışma
taahhüdünde bulundu. Açıklamada, forumun ana
hedeflerinin, arz ve talebi sağlayarak üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu kaydedildi. Merkezinin Kahire’de olması kararlaştırılan Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun
(DAGF) yapısına ilişkin konuları görüşmek üzere
üye ülkelerin enerji bakanlarının Nisan’da yeniden
bir araya geleceği belirtildi. DAGF’nin çıkar ve hedefleriyle anlaşan Doğu
Akdeniz’deki üretici, tüketici
yada geçiş ülkelerinden herhangi biri foruma daha
sonra da üye olabilecek.

Suriye ordusu: İdlib’e
harekat yakın…

Suriye ordusundan bir kay-

nak, askeri konvoyların Hama
vilayetindeki Muhrada yerleşiminin yakınlarında bulunan cephenin
ön hatlarına konuşlanmaya devam ettiğini aktardı. Yetkiliye göre Muhrada, planlanan askeri operasyon kapsamında harekete geçilecek en önemli nokta. Suriye ordu kuvvetleri, militanların
mevzilerinden birkaç kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Suriye ordusunun İdlib’in doğusu ve Hama’nın
kuzeyi olmak üzere iki cephede yine askeri seferberliğe başladığı bildirildi. Kaynak “Ordu, El
Nusra (HTŞ) militanlarının İdlib’i tamamen ele
geçirerek diğer silahlı örgütlere boyun eğdirdiği
yönündeki haberler gelmeye devam ederken kuvvetlerini yoğunlaştırmaya devam ediyor.” dedi.
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Erdoğan: Güvenli bölgeyi Türkiye oluşturacak…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump

göz kapama niyetinde değiliz. Etkili karşı tedbirler almak zorunda olacağız. Ancak Rusya,
sorumluluk ve sağduyu sahibi bir ülke olarak
yeni silahlanma yarışına ilgi duymuyor” dedi.

ile yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye’de güvenli bölge ve ticari ilişkilerin canlandırılması
konusunda hızlı ve kapsamlı adımlar atma konusunda mutabık kaldıklarını söyledi. Suriye konusunda son dönemde önemli kazanımlar elde
ettiklerini belirten Erdoğan, “Sırada Menbiç ve
Fırat’ın doğusundaki terör unsurlarıyla daha aşağılarda yuvalanan DEAŞ artıkları bulunuyor” dedi.
Putin, “Batı mevkidaşlarımızı şantaj, tehdit ve provokasyon yöntemlerinden vazgeçmeye, uluslararası hukuka saygı göstermeye ve Birleşmiş Milletler
Anlaşması’nda yazılı ilkeler temelinde devletlerarası
diyalog kurmaya çağırıyoruz. Barışın korunması,
küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlenmesi tam da bunda yatıyor” ifadelerini kullandı.
Putin, “Ayrıca daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi, NATO’nun genişleme politikasını soğuk
savaş kalıntısı, hatalı ve yıkıcı strateji olarak görüyoruz” diye konuştu. NATO’nun günümüzde
Balkanlardaki varlığını güçlendirmeye çalıştığına
işaret eden Rus lider, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak bununla sadece yeniden Avrupa kıtasında sınır
çizgiler çiziyorlar, güvenliğin bölünmezliği ilkesini
kaba biçimde bozuyorlar. Tüm bunlar sonuç olarak Avrupa’da istikrarın güçlenmesine değil, güvenin azalmasına ve gerilimin artmasına yol açıyor”.

Suriye’nin Türkiye sınırında güvenli bölge oluşturulmasının Barack Obama döneminde kendisi
tarafından gündeme getirildiğini hatırlatan Erdoğan, “Suriye’de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge, 20 mil olarak Trump’ın kendisi tarafından da ifade edildi. Ki
bu da 30 kilometreyi aşkın derinlikte bir güvenli
bölge” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin önceliğinin
“DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle” etkili bir şekilde mücadele olduğunu kaydeden Erdoğan, ayrıca
Trump ile ikili ticaret hacminin 75 milyar dolara IŞİD’den Menbiç’te bombalı saldırı…
çıkarılması hedefi doğrultusunda daha hızlı ve kapsamlı adımlar atma kararına vardıklarını açıkladı.
uriye’nin kuzeyindeki Menbiç kentinde bombalı
saldırı düzenlendi. ABD, IŞİD’in üstlendiği saldırıda
Putin: NATO’nun genişleme politikasını
ikisi asker, dört vatandaşının öldüğünü duyurdu. Salsoğuk savaş kalıntısı…
dırıda sivillerin de hayatını kaybettiği bildirildi. Terör
örgütü IŞİD’in üstlendiği saldırı sebebiyle ilk belirleırbistan ziyareti öncesinde Sırp medyasına konu- melere göre 4 ABD askeri, 9 sivil ve 1 PKK’lı terörist
şan Putin, “Elbette biz ABD’nin doğrudan güvenli- yaşamını yitirdi, 3’ü ABD askeri 19 kişi yaralandı.
ğimiz için tehdit arz eden füze konuşlandırmalarına ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti.

S

S
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Rus basını: İdlib’in neredeyse tümü teröristlerin elinde…

bölgeleri tekrar kontrolü altına alacağını söyledi.
Lavrov, “Kürtler ancak Şam’ın kontrolünde güvende
olur” dedi. Lavrov “Biz bu bölgelerle ilgili tek ve en iyi
BD’nin, askerlerini Suriye’den çekme kararıy- çözümün bu alanların Suriye hükümetinin, güvenla temel küresel ve bölgesel aktörlerin dikkatini lik güçlerinin ve yönetim birimlerinin kontrolüne
üzerine çektiğini belirten İzvestiya Gazetesi, ül- verilmesi konusunda ikna olmuş durumdayız” dedi.
keler bu kararı tartışırken Heyet Tahrir eş-Şam’ın,
Rusya ve Türkiye’nin çatışmasızlık bölgesini oluş- Trump’ın Suriye’den çekilme kararında
turmaya çalıştığı İdlib’in büyük bir kısmını silahlı geri adım yok…
muhalefetin elinden aldığına dikkat çekiyor. Nusra ve müttefikleri, Türkiye’nin desteklediği silahmerikan CNN kanalında yer alan ve isimleri
lı muhalefet güçlerinden oluşan Ulusal Kurtuluş açıklanmayan bazı üst düzey Beyaz Saray yetkiliCephesi’ne karşı büyük taarruza geçti. Bir hafta- lerine dayandırılan haberde, Trump’ın Suriye karadan fazla süren çatışmalar ateşkesle sonuçlandı. rına ilişkin güncel durum değerlendirmesi yapıldı.

A

A

Menbiç ilçesinde dün yaşanan bombalı saldırının ardından Trump yönetiminin tavrının ne
olacağı konuşulurken, bazı üst düzey yetkililer
CNN’in Beyaz Saray muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Trump’ın, askerlerin Suriye’den
çekilmeye başlaması kararında şu ana kadar
herhangi bir geri adımın olmadığını aktaran yetkililer, sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
Bu anlaşma, bazı arazilerin Nusra’ya devrini öngörüyordu. Şimdi bu örgüt, İdlib bölgesinin yüzde
75-80’ini kontrol ediyor. Burada idare, teröristlerin
oluşturduğu ‘kurtuluş hükümeti’ tarafından icra
ediliyor. Çatışmaların bir diğer sonucu da en etkili muhalif yapılardan biri olan Nureddin Zengi
örgütünün kendini feshetmesi oldu. Örgütün birçok üyesinin Nusra safına geçtiği yönünde bilgiler
geliyor. Nusra ayrıca Suriye hükümet ordusuyla
cephe hattının büyük kısmını kontrol ediyor. Burası, Rusya ve Türkiye’nin 15-20 km’lik silahsızlandırılmış bölge oluşturmaya anlaştığı bölgedir.

İsrail, İran’a girme gereksinimi duyabilir…

Tel Aviv merkezli düşünce kuruluşu INSS, İsrail’in

2019’da karşılaşabileceği olası güvenlik sorunlarına
ve bu sorunların nasıl aşılabileceğine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, bu yıl İsrail’in karşı karşıya
kalabileceği en ciddi tehdidin kuzeyde İran, Suriye
ve Hizbullah ile yaşanabilecek savaş olduğu belirtildi.

Böylesi bir savaşın başlaması halinde çatışmaların
Rusya: Suriye’nin kuzeyi Şam’ın kontrolü- güneye de sıçrayabileceğine dikkat çekilen raporda,
ne geçmeli…
bu durumda İsrail’in Gazze Şeridi’nin kontrolünü
elinde tutan Hamas ile de savaşmak zorunda kalaus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD’nin çekilmesi bileceği aktarıldı.
sonrası Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyindeki

R
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ABD Özel Kuvvetlerinden Afganistan’da IŞİD
militanlarının bulunduğu hapishaneye operasyon…

Rus Dışişleri’nin yazılı açıklamasına göre ABD Özel

Kuvvetleri, teröristlerin hamileri hakkında bilgi sızıntısının önüne geçmek için IŞİD militanlarının bulunduğu
bir cezaevini ele geçirmiş olabilir. “Taliban’ın kısa süre
önce yaptığı bir açıklamada, ABD Özel Kuvvetleri’nin
Afganistan’da IŞİD militanlarının bulunduğu Taliban’a ait
cezaevlerinden birini eline geçirmek için operasyon düzenlediği belirtildi. Ağustos 2018’de esir alınan militanların tamamı, ABD’li askerler tarafından bilinmeyen bir yere
götürüldü” ifadelerini kullanan Rus Dışişleri, söz konusu
militanlar arasında Rusya ile Orta Asya ülkelerinin vatandaşlarının olabileceğini kaydetti. Bakanlık, IŞİD militanlarına gösterilen bu ilgi nedeniyle akıllarda ABD’nin söz
konusu gruba teröristlerin hamileri hakkında bilgi sızdırmasını önlemek amacıyla operasyon düzenleyip düzenlemediğine dair soru işaretleri doğduğunun altını çizdi.

Çekilme YPG’ye hizmet etmemeli…

Türk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD

Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den çekilme kararına ilişkin, “Çekilme YPG’ye hizmet etmemeli” ifadeleri kullanıldı. Bakanlık ayrıca ABD’de bürokrasinin Başkan Trump’a

karşı bir direnç oluşturduğu değerlendirmesinde bulundu.
ABD’li Senatör Lindsay Graham’ın Türkiye’ye yapacağı zi-

Macron: Fransa 2019’da da
Suriye’de kalacak…

Fransa

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin Suriye’den
çekilme kararına karşın Fransız ordusunun 2019’da da bölgede kalacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, silahlı kuvvetlere yönelik yaptığı yeni yıl konuşmasında ülkesinin 2019’da izleyeceği Suriye politikasına da değindi.
Macron, “Dostumuz Amerika’nın
Suriye’den çekilme kararı bizi stratejik hedefimizden saptıramaz:
Daeş’in kökünü kurutmak” dedi.
Macron, ABD’nin Suriye’deki yaklaşık 2 bin askerini IŞİD yenildiği
gerekçesiyle çekme kararı vermesine rağmen, Fransa’nın 2019 yılında
da Ortadoğu’ya “askeri açıdan angaje olmayı” sürdüreceğini söyledi.
Fransa’nın Toulouse kentindeki askeri üste konuşan Macron, “Savaş
bitmedi” ifadesini kullandı ve “Çekilmek için acele etmek hata olur”
diye ekledi. Fransa Cumhurbaşkanı, çatışma bölgelerine hızlı şekilde
müdahale edilebilmesi için bir Avrupa ordusu kurulması yönündeki
arzusunu da yineledi. Macron, Toulouse’daki konuşmasında, Türkiye tarafından terör örgütü olarak
kabul edilen YPG’nin omurgasını
oluşturduğu Suriye Demokratik
Güçleri’ni (SDG) de övdü. Fransa
Cumhurbaşkanı, SDG’nin “İslamcı
terörizme karşı kazanılan zaferlerde büyük rol oynadığını” söyledi.

yarete ilişkin Suriye konusunun ele alınacağı belirtildi.
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ABD’nin yeni füze savunma stratejisi…

Trump ABD’nin yeni füze savunma stratejisini açıkladı. Savunma Bakanlığı Pentagon’da konuşan Trump,

Soğuk Savaş dönemine benzer bir strateji olarak algılanan yaklaşımın unsurlarını sıraladı. Trump konuşmasında İran, Rusya ve Çin’in gelişmiş silah kapasitelerine dikkat çekerken, Kuzey Kore’yi de “olağandışı tehdit”
olarak niteledi. ABD’nin füze savunma stratejisi en son 2010 yılında Obama döneminde gözden geçirilmişti. Trump yeni stratejinin İran dahil olmak üzere düşman devletleri caydıracağını söyledi, “Amacımız basit:
ABD’yi hedef alan her füzeyi nerede ve ne zaman olursa olsun tespit etmek ve yok etmek” dedi. ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Donald Trump’ın talimatıyla hazırlanan ‘Füze Savunma İnceleme Belgesi’nde
ABD’nin uzaya balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekildi. Belgede,
ABD’nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekildi. F-35 uçakları için ABD’nin füze
savunma kapasitesine katkı sağlayacak füzeler geliştirileceğine işaret edilen belgede, ABD’nin elindeki mevcut füze savunma silahlarının da hipersonik teknolojilere karşı koyacak şekilde modernize edileceği belirtildi.

İsrail Suriye’deki İran hedeflerini vurdu…

İsrail ordusu Suriye’de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’ne ait bazı hedefleri Pazar gecesi vurdu-

ğunu açıkladı. İsrail savaş uçaklarının İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nü hedef aldığı hava operasyonunda çeşitli cephaneliklerin, Şam Uluslararası Havalimanı’nda bulunan bir askeri tesisin, İran
istihbaratına ait bir mevkinin ve İran askeri eğitim kamplarının vurulduğu belirtildi. Suriye resmi haber ajansı SANA ise İsrail’in “güdümlü füzelerle ardı ardına dalgalar hâlinde yoğun bir saldırı” gerçekleştirdiğini ancak Suriye hava savunma sistemlerinin “düşman hedeflerin” büyük çoğunluğunu imha
ettiğini bildirdi. Rus haber ajansı Interfax ise Rusya Savunma Kontrol Merkezi’nin açıklamasına dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun 30’dan fazla cruise füzesi ve güdümlü bombayı imha ettiğini duyurdu. Saldırıda dört Suriye askerinin hayatını kaybettiği ve altı askerin de yaralandığı belirtildi.
23
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Trump-Erdoğan görüşmesi…

sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, iki liderin, Suriye’nin kuzeydoğusuyla ilgili
olarak hem ABD hem de Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek bir “müzakere edilmiş çözüm”
arayışını sürdürme konusunda mutabık kaldığı
belirtildi. Sanders, “Başkan Trump, Suriye’de kalan terör unsurlarını yenmenin önemini vurguladı” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre ise Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki Menbiç’te güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu vurguladı. Haberde,
Erdoğan’ın ayrıca, PKK ve YPG’nin Suriye’nin
kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin verilmeyeceğini söylediği belirtildi.

sak Türkiye için bir kabus yaratmış oluruz. Obama,
YPG’yi silahlandırarak Türkiye için bir kabus yarattı.
Trump, çekilmede çok dikkatli olmalı ve bu sorunu
Türkiye’nin kucağına bırakmamalı.”. Washington’ın
YPG sorunuyla ilgilenmesi gerektiğini dile getiren Graham, şöyle devam etti: “Sanırım General
Dunford’ın bu hedefleri tamamlayacak bir planı
var. (PKK) YPG unsurlarını buradan uzaklaştıracak
Türkiye’nin kendisine tehdit hissetmeyeceği yönünde (ABD Genelkurmay Başkanı) General (Joseph)
Dunford’ın bir planı var. Bu bölgede Türkiye’nin ulusal güvenlik kaygılarını giderecek bir tampon bölge
oluşturabiliriz. Tüm bunları yaparken geçmişte bize
yardım eden insanların kaygılarını da gidermeyi başarmış oluruz. Bunu doğru yapmamız önemli. Benim 2016’da neyin geleceğini görmüş olmam
üzücü. Asıl bunu (tampon bölge) doğru yapamamanın sonuçları 2016’dakinden çok daha feci olabilir.”

Graham: Müttefik Türkiye için yarattığımız problemi çözmeliyiz…

Kuzey İrlanda’daki saldırıda Yeni IRA
şüphesi…

İki liderin telefon görüşmesi sonrası Beyaz Saray

Kuzey

İrlanda’da polis, Londonderry kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyla ilgili dört kişiyi gözaltına aldı. Kuzey İrlanda polisi saldırıdan Yeni IRA örgütünü sorumlu
tutuyor. Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde cumartesi akşamı düzenlenen bombalı saldırının ardından dört kişi gözaltına alındı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye’de oluşturula-

cak tampon bölge konusunda arabuluculuk görevi
üstlenen ABD’li senatör Lindsey Graham, “YPG,
PKK’nın koludur, görmek isteyen için bu çok açıktır” dedi. ABD’nin çekilmesinin üç amaca hizmet
etmesi gerektiğini söyleyen Graham, şöyle devam
etti: “Türkiye’yi korumalı ve Suriye’de Türkiye için
ortaya çıkardığımız sorunu çözmeliyiz. Başkan’a
söyledim. Eğer çekilirsek ve bunu düzgün yapmaz

Kuzey İrlanda polisi, saldırıyla ilgili pazar günü
önce sabah saatlerinde 20’li yaşlarında iki kişiyi, akşam da 34 ve 42 yaşlarındaki iki şüpheliyi
gözaltına aldı. Bomba yüklü araç, kentteki adliye binasının önünde patlamıştı. Araç, adliyenin
önüne patlayıcı yerleştirildiğine dair ihbar üzerine polisin bölgede tahliye işlemleri başlatmasının
ardından gerçekleşmişti. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Polis olayda kullanılan pizza dağıtım aracının, saldırıdan yaklaşık iki saat önce
silahlı iki kişi tarafından kaçırıldığını açıkladı.
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Kolombiya’daki bombalı saldırıyı
ELN üstlendi…

Mili Savunma Bakanlığından 2018 yılı terörle
mücadele bilgileri paylaşımı…

Kolombiya’nın başkenti Bogota’daki bir

polis akademisine geçen perşembe günü
düzenlenen ve 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırıyı Ulusal Kurtuluş
Ordusu (ELN) üstlendi. Marksist örgütten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine yönelik bu saldırının, “savaş hukukuna uygun olduğu” ve “muharip olmayan”
can kaybının bulunmadığı belirtildi. Polis
akademisinin bomba yüklü bir araçla hedef alındığı saldırının ardından Kolombiya hükümeti, şüphelinin bir ELN üyesi
olduğunu açıklamıştı. Yaşları 18 ile 23
arasında değişen 20 polis akademisi öğrencisi ve saldırgan dâhil 21 kişinin öldüğü patlamada onlarca kişi de yaralanmıştı.
Kolombiya, yıllardır geçen haftaki kadar
büyük bir saldırıya sahne olmamıştı. Devlet Başkanı Duque’nin selefi Juan Manuel Santos, geçmişte ülke genelinde birçok
saldırı düzenleyen Kolombiya Devrimci
Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016 yılında barış anlaşması imzalamıştı. Duque, iktidara
geldikten sonra, Santos’un daha küçük bir
örgüt olan ELN ile 2017 başında Küba’da
başlattığı barış görüşmelerini ise askıya
almıştı. ELN’ye yönelik sert politikalardan
yana olan ve bu yönde verdiği seçim vaatleri doğrultusunda hareket eden Duque,
müzakere masasına dönmek için örgütün
elindeki rehineleri serbest bırakmasını
ve artık saldırı gerçekleştirmemesini şart
koşmuştu. Yaklaşık bin 500 savaşçısı bulunan ELN, ABD ve Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.
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Sunumda şu bilgiler yer aldı: - Bu güne kadar PKK ve KCK

terör örgütüne mensup 74’ü lider kadro 2 bin 442 terörist
etkisiz hale getirildi. - Bu operasyonlarda bin 417 silah, bin
499 ağır silah, 440 bin mühimmat, 20 ton patlayıcı, bin 715
el bombası ele geçirildi. Bin 348 el yapımı patlayıcı imha
edildi. - Bin 387 sığınak ve mağara kullanılmaz hale getirildi. - PKK’ya yönelik uyuşturucu operasyonlartında 20 ton
uyuşturucu, 2 milyon kök kenevir, 26 ton akaryakıt, 542 silah ele geçirildi. - Bu operasyonlarda 88 şehit verilirken, 270
TSK mensubu yaralandı. - 15 Temmuz 2016’da gerçekleşen
FETÖ darbe girişimi sonrasında TSK’dan 15 bin 213 ihraç
gerçekeleştirildi. 6 bin 838 personel hakkında da adli ve idari işlemler devam ediyor. TSK’ya 15 Temmuz sonrasından 4
Ocak 2019’a kadar 53 bin 677 personel alımı gerçekleştirildi.

Suriye’de ABD-YPG ortak konvoyuna intihar
saldırısı...

AFP’nin

haberine göre Suriye’nin Haseke kentinde
terör örgütü YPG/PKK ile ABD’nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 8 PKK/
YPG’li öldü. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, bir kontrol noktasında meydana gelen saldırıda iki ABD askerinin de yaralandığını aktardı.
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Kürtler Esad’a özerklik teklifine hazırlanı- Şam ve çevresini korumak için konuşlandırılacayor…
ğına işaret etti. İsrail savaş uçaklarının hali hazır-

ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası boşalacak

da ki saldırılarını hala S-300 füzelerinin kapsama alanı dışında yönlendirmeyi sürdürdüklerini,
ancak bu sistem konuşlandıktan sonra kimsenin
S-300’ den kurtulamayacağına işaret etti. Moskova Şam’ı S-300 hava savunma sistemlerinden 3 taburla donattı. Her tabur 8 fırlatma rampasını kapsıyor. S-300 fırlatma rampalarının sayısı böylelikle
24 rampaya ulaşıyor. Gazete, savunma sisteminin
İran’ın Ruslar lehine tahliye etmeye başladığı Homs
kırsalında T-4 üssüne konuşlanacağına işaret etti.

toprakların ve bölgedeki Kürtlerin durumunun ne
olacağı belirsizliğini korurken İngiliz Times gazetesinden önemli bir iddia geldi. İddiaya göre Suriyeli
Kürtler, Esad’a Suriye’ye bağlı bir Kürt özerk bölge kurulması için teklif sunmayı planlıyor. Times,
“PYD, ABD çekildikten sonra Türkiye’nin saldırılarına maruz kalacağı endişesiyle Rusya’ya başvurarak
Şam yönetimiyle Kürtler arasında sağlanacak olası
uzlaşmanın garantörü olmasını talep etti” ifadelerini kullandı. Kürtlerin sınırdaki gözlem noktaları- ABD Suriye’den çekilmiyor, ilave asker
nın kontrolünü Suriye ordusuna devretmeye hazır getiriyor iddiası…
olduğunun altını çizen Times, PYD’nin teklifinin,
dış politikayla Suriye merkezi hükümetinin, iç güvenlik, eğitim, vergi dağılımı konularıyla özerk
yönetimin ilgilenmesini öngördüğü vurguladı.

S-300’ler Mart’ta devreye girecek…

Muhalefeti destekleyen İnternet haber siteleri, El

Rusya

Savunma bakanlığına yakın Kommersant gazetesi, Suriye ordusunun S-300’ün fiili olarak hizmete girmesi ile birlikte önümüzdeki Mart
ayından başlayarak İsrail uçaklarını düşürmek için
hazır olacağını belirtti. Suriyeli askeri uzmanların
yakında S-300 sistemlerini kullanmayı pekiştirme ve eğitim işlemlerini bitireceklerini sözlerine
ekledi. S-300 füzesi ile donatılmış bir hava savunma taburunun önümüzdeki Mart ayının gelişiyle

Dabha su istasyonu yakınında doğu Dayr Az Zor
kırsalında yeni ABD üssü kurulmasından bahseden yerel haberler ile birlikte büyük ABD askeri
konvoylarının Irak’ın kuzeyinden Haseke vilayetine
girdiğini aktardı. Sitelere göre, ABD’nin liderliğini
yaptığı uluslararası koalisyon nezdinde ABD temsilcisi William Rubak üç gün önce Dayr Az Zor’da
Aşiret önde gelenleri ile bir toplantı yaptı. Onlara
siyasi çözüm gerçekleşinceye kadar ABD güçlerinin kalacağını bildirdi. El Azbe beldesinde yapılan
toplantının ayrıntısına göre, Rubak ABD güçlerinin
uzun süre kalacağını, Suriye’de siyasi çözüm olmadığı sürece ayrılmayacağını vurguladı. Muhalefet
ajansları dün, Rubak’ın SDG milisleri ve Dayr Az
Zor’da milislere bağlı sivil ve askeri konseylere ülkesinin IŞİD’i ortadan kaldırmadan ve bölgede siyasi bir çözüme ulaşılmadan önce güçlerini çekmeyeceği konusunda güvenceler sunduğunu açıkladı.
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Yeni Fransız-Alman dostluk antlaşması imzalandı…

Almanya ile Fransa arasında yeni bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Fransa Cumhurbaşkanı

Macron ve Almanya Başbakanı Merkel’in katıldıkları imza töreni Aachen’da yapıldı. 1963 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle ve Almanya Başbakanı Konrad Adenauer’in imzaladıkları Elysee
Antlaşması’nı tamamlayıcı nitelikteki 28 maddeli yeni dostluk anlaşması ekonomi, savunma ve Avrupa politikalarındaki ikili işbirliğinin artırılmasını öngörüyor. Bürokratik engellerden arındırılmış “Fransız-Alman ortak ekonomik bölgesi” oluşturulması, silah ihracatında ortak kuralların belirlenmesi, halklar arasındaki ilişki ve ortak inisiyatiflerle şehir kardeşliğinin teşviki için bir fon kurulması da anlaşmada yer alıyor.
İki ülke şu başlıklarda işbirliğine gidecek: -Franko-Alman “ekonomik alanını” daha da derinleştirmek,
-Avrupa’nın askeri yeteneklerini geliştirmek ve AB ile NATO’daki eksiklikleri tamamlamak ve güçlendirmek için ortak yatırım yapmak, -Her iki ülkenin de ordularını “ortak bir kültür” altında güçlendirmek ve
Franko-Alman savunma ve güvenlik konseyinin yanı sıra ortak intikal kuvvetleri oluşturmak, -Gençlerin
kültürel alışverişlerini iki ülke dillerinin öğrenilmesini cesaretlendirerek artırmak ve bir Franko-Alman
üniversitesinin kurulması, Sınırlar ötesi bağları artırmak. İki dilliliği teşvik etmek. Elysee Antlaşması sadece işbirliği sürecini tanımladığı için özünde değişiklik yapılması gerekmiyor. Yeni antlaşma daha ziyade
siyasi mesaj niteliğini taşıyor. Fransa ve Almanya ikili işbirliği kapsamında Avrupa Birliği (AB) reformlarını hazırlayacaklar. Pekiştirilmiş ortaklık aynı zamanda Avrupa’daki artan popülizm ve milliyetçiliğe savaş ilanı anlamına da geliyor. Aachen Antlaşması’nda Avrupa, dış ve güvenlik politikalarında işbirliğinin
genişletilmesi, ekonomik bütünleşmenin hızlandırılması, çevre ve iklim politikalarının koordine edilmesi
öngörülüyor. Elysee Antlaşması’yla belirlenen mülteci politikası ise değişmeyecek. İki ülkenin parlamentoları işbirliğinin artırılmasını talep etmiş ve buna somut örnekler de göstermişti. Almanya ile Fransa ortak
mesleki eğitim ve yapay zekâ merkezleri kuracak, parlamentolar arasındaki diyaloğu artıracak ve AB yönetmeliklerini birlikte uygulayacaklar. DİL ÖĞRENİMİ Elysee Antlaşması’nın imzalanmasının üzerinden
geçen 56 yıl zarfında komşu ülkenin dilini bilen üst kademelerdeki politikacıların sayısı arttı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un danışmanları arasında çok sayıda Almanya’yı yakından tanıyan isimler de yer alıyor.
Almanca öğrenen Fransızların sayısı ise yıllardır artmıyor. De Gaulle döneminde Fransız öğrencilerin yarısı
yabancı dil olarak Almancayı seçmişken, bu oran günümüzde yüzde 15’e kadar düştü. Aynı durum Alman
okullarında da söz konusu. En önemli yabancı dil sayılan İngilizcenin yanı sıra Alman ve Fransız okullarında ikinci yabancı dil olarak giderek artan bir şekilde İspanyolca tercih ediliyor. EKONOMi Almanya
Fransa’nın en önemli ticaret ortağı sayılıyor. Ülke ekonomilerinin daha fazla kenetlenmesine, bürokratik
engellerin asgariye indirilmesine ve ortak ekonomik bölge oluşturulmasına da yeni Elysee Antlaşması’nda
yer veriliyor. Ortak iç pazar kadar ticaret, iflas ve şirketler hukukunun uyumlaştırılması ve kurumlar vergisi oranlarının eşitlenmesi de yeni antlaşmada yer alıyor. SAVUNMA VE SİLAHLANMA Savunma işbirliğini de kapsayan Almanya ile Fransa arasındaki yeni Elysee Antlaşması’nın odağında terörle ortaklaşa
mücadeleye yer veriliyor. Savunma işbirliğinde şimdiye kadar önemli ilerleme kaydedilmiş ve 1989 yılında
Alman-Fransız tugayı kurulmuştu. Müdahaleci Fransa ile çekingen Almanya’nın savunma felsefeleri uyuşmadığı için bu alanda ortak vizyonların somut projelere dönüştürülmesi mümkün olmuyor. Bu durumu
değiştirmeyi kararlaştıran iki ülke bundan böyle muhtemel askeri saldırılara ortaklaşa karşılık verecekler.
DİJİTAL GELECEK 21’inci yüzyılda dijital devrim refah toplumlarının olmazsa olmazı sayılıyor. Fransa
ve Almanya da bu alanda lider ülkeler arasında yer alabilmek için “dijital birlik” kurmaya karar verdiler.
Apple, Google ve Amazon gibi Amerikan devlerinin hâkimiyetindeki bu pazarda söz sahibi olabilmeleri için yapay zekâ alanında faaliyet gösteren Avrupa şirketlerine devletin yardımcı olması kararlaştırıldı.
Geçmişte bu gibi girişimler sonuç vermemişti. Google yüzyılın başlarında küresel egemenlik hamlesini
başlattığında Başbakan Gerhard Schröder ve Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ortaklaşa arama motoru geliştirilmesini kararlaştırmışlar ama daha bir yıl geçmeden Almanya “Quaero” adı verilen projeden çekilmişti.
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Yeni Yunan Savunma Bakanının ilk ziyaretçisi ABD Büyükelçisi…

Türkiye’de İki Evden Birinde Silah Var…

Türkiye’de yaşanan şiddet olayları son yıllarda artış

gösteriyor. Silahla yaralama, kadın cinayetleri, gasp,
akademik personelin silahlı saldırıya uğraması, hasta
yakınları tarafından öldürülen veya yaralanan doktor vakaları, okullarda yaşanan silahlı saldırılar gibi
sorunlar durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Bireysel silahlanmaya karşı kurulan Umut Vakfı’nın
silahla işlenen suçların gazeteye yansıyan haberlerini her gün tarayarak oluşturdukları yıllık raporlara göre 2018 yılında, 2015 yılına göre Türkiye’de
unanistan Savunma Bakanlığı, yeni Savunma Ba- cinayetlerde silah kullanımı yüzde 70’ten yüzde
kanı Evangelos Apostolakis’in bugün ABD’nin Atina 80’e çıktı, vaka sayıları ise yüzde 40 artış gösterdi.
Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile görüştüğünü bildirdi. Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Psikiyatr
Bakanlığın basın dairesinden yapılan açıklama- Dr. Ayhan Akcan, son 5 yılda vakaların yüzde 69
da, görüşmede savunma alanındaki işbirliğini ve artıp insanların öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.
Türkiye’nin Ege Denizi ve Akdeniz’deki tutumunun
masaya yatırıldığı kaydedildi. “Görüşmede ABD’de
gerçekleşen ikili stratejik diyalog çerçevesinde savunma ve güvenlik alanındaki son neticeler, ayrıca ikili
düzeyde ve NATO çerçevesinde askeri-teknik işbirliği konuları ele alındı” ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi: “Ulusal Savunma Bakanı Pyatt’e özellikle Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin
soğukkanlılıkla yanıt verdiği, Türkiye’nin Ege Denizi ve Akdeniz’deki uygunsuz tutumunu dile getirdi”.
Yunan basınında yer alan haberlerde Apostalakis’in
yabancı diplomatlarla ilk görüşmesinde ABD büyükelçisinin seçilmesinin tesadüf olmadığı, büyükel- Dr. Ayhan Akcan, bu olayların beşte birinin ise kaçi ve Yunan Savunma Bakanı arasında Yunanistan dına yönelik şiddet olduğunu söyledi. Türkiye’de
ABD ikili savunma işbirliği ve güvenlik konularının ruhsatsız veya kayıt dışı silah kullanımında artış
görüşüldüğü, ayrıca Apostalakis tarafından ABD olduğunu ve bunların da silahla işlenen suçlara
büyükelçisine Türklerin Ege ve Doğu Akdeniz’de yansıdığını belirten Akcan, Türkiye’de iki evden
kural tanımayan kışkırtıcı davranışlarının giderek birinde silah bulunduğunu söyledi. Evlerde tahartması ve Yunan Silahlı Kuvvetleri’nin bu kışkırt- mini olarak 25 milyon silah bulunduğunu tah-

Y

maları soğukkanlılıkla ve kararlılıkla nasıl karşıladığı hakkında bilgi verildiği belirtiliyor. Konu hakkında Yunan Savunma bakanlığı resmi sitesinde de
benzer içerikte bir bilgilendirme bulunmaktadır.

min ettiklerini söyleyen Uzman Psikiyatr Dr. Ayhan Akcan, bunların %85’inin ruhsatsız, sadece
%15’inin ruhsatlı olduğunu ve her gün ortalama
10 kişinin bu silahlarla öldürüldüğünü kaydetti.
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Pompeo: Guaido’nun başkanlığını
tanıyın…

Trump

yönetimi, Venezüella Devlet
Başkanı Nicolas Maduro’ya darbe yapma çabasını ilerletiyor. ABD Dışişleri
Bakanı Mike Pompeo, kıta ülkelerine
“Bizim gibi siz de Juan Guaido’yu Geçici Devlet Başkanı olarak tanıyın” çağrısı
yaptı. Venezüella Devlet Başkanı Nicolas
Maduro’nun hükümetini ‘gayrimeşru’,
‘ahlaken iflas etmiş’ ve ‘dibine kadar gayridemokratik’ diye niteleyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Latin Amerika ülkelerine Guaido’yu Geçici Devlet
Başkanı olarak tanıma çağrısı yaptı.
Kremlin’den yapılan açıklamada ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in,
Venezüellalı mevkidaşı Nicolas Maduro
ile yaptığı telefon görüşmesinde, dışarıdan alevlendirilerek şiddetlenen iç siyasi
kriz ortamında, ülkenin meşru iktidarına destek verdiğini ifade ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı
demokrasi değildir. Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi
mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir” dedi.
Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Maduro inandığı yolda dik durur, devam
ederse Venezuela halkının desteklediği,
sandıktan çıkardığı liderinin arkasında
duracağına inanıyorum. Milli iradeye
aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Madoru sandıktan çıkmıştır. Sayın Trump’ın bu tür
bir açıklaması demokrasiye inanmış bir
insan açısından beni de şok etti”. Erdoğan, Maduro’yu o ana kadar tanımamasına rağmen 15 Temmuz’da kendilerini
hemen aradığını ancak Avrupa Birliği’nin
uzun süre Türkiye’yi aramadığını söyledi.
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Güvenli bölgeyi tek başımıza kurabiliriz…

Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge

konusunda Türkiye’den yeni bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu bölgeyi tek başına oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, “Ama
ABD ve diğerleri, Rusya da dâhil, bu konuda bizimle işbirliği yapmak istiyorsa, bu işbirliğini de hiçbir zaman dışlamayız” diye ekledi. Suriye’de siyasi çözüm konusunda, “Esad’ın
devam etmemesi dışında” Türkiye’nin Ruslarla hiçbir görüş
ayrılığı bulunmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Onlar tabii ki
Esad’la bugüne kadar çalıştılar. Ama biz de 1 milyona yakın
insanın ölümüne sebep olan bir kişi artık Suriye’yi birleştiremez diyoruz” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Ankara ile Esad
rejimi arasında ise dolaylı temasların olduğunu belirtti.

TSK, Tel Rıfat’taki YPG hedeflerini vurdu…

24 Ocak tarihinde YPG’nin Tel Rıfat’taki güçlerini top-

çu atışıyla vuran TSK’nın 24 saat geçmeden bir kez daha
YPG/PKK’yı hedef aldığı bildirildi. AA’nın haberine göre,
Tel Rıfat’a bağlı Şeyh İsa köyü ile Mare ilçesine bağlı güneydeki Harbil köyündeki hedeflere 12 obüs atışı yapıldı.
TSK unsurları, Afrin’in güneydoğusundaki Tel Rıfat ilçesindeki YPG hedeflerine yönelik dün 5 obüs atışı yapmıştı.

Yeni askerlik sistemi…

Milli

Savunma Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı yeni
düzenlemede bedelli askerliğin sürekli hale geleceği, yükümlü askerin 600 liraya kadar maaş alıp sigortalanacağı, askerlik süresi boyunca ailesine destek sağlanacağı,
tezkere sonrası işe girme kolaylığı sağlanacağı belirtildi.
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Putin Erdoğan Zirvesi...

Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Moskova’da gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Şubat ayında yeni bir üçlü zirve gerçekleştirme kararı alındığı açıklandı.
Ortak açıklamadan öne çıkanlar:
- Putin, ne Şam’ın daveti, ne de Birleşmiş Milletler (BM) kararı olması nedeniyle ABD’li askerlerin Suriye’deki varlıklarının yasal olmadığını, fakat Amerikalıpartnerlerle Suriye’de terörle mücadele ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Rusya’nın bu çalışmaların devam edeceğini umduğunu ifade etti. “Amerikan birliklerinin Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarındaki varlıkları yasal değil. Onların orada
bulması için uluslararası hukuk bakımından herhangi bir gerekçe yok, ne yasal meşru hükümetin davetiyesi, ne de BM Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) kararı söz konusu” diye konuşan Putin, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bununla birlikte bildiğiniz gibi Amerikan partnerlerimizle Suriye de dahil olmak üzere terörle mücadele konusunda oldukça yapıcı bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın devam edeceğini umuyoruz.”

Suriye ile Türkiye arasında 1998’de imzalanan terörle mücadele anlaşmasının, Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir altyapı olduğunu söyleyen Putin, şu ifadeleri kullandı: “Suriye Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasında 1998’de
imzalanan anlaşma hala yürürlükte, bu anlaşma terörle mücadeleyi kapsıyor. Bu anlaşmanın Türkiye’nin güney sınırlarındaki güvenliğinin sağlanması ile ilgili birçok konuyu çözen bir
altyapı olduğunu düşünüyorum. Bugün bu konuyu da oldukça ayrıntılı ve aktif bir şekilde ele aldık.”
Kendisine yöneltilen “ABD’nin çekilme sürecinde tartışılan güvenli bölge konusunda Rusya’nın yaklaşımı
nedir?” sorusunu cevaplayan Erdoğan, “Güvenli bölge konusunda başta liderler olmak üzere bunun yanında ilgili bakan arkadaşlarımız görüşmelerini devam ettiriyorlar. Bu konuda bizler için tehdit oluşturan bölgelerin hassasiyeti büyük önem arz ediyor. Tehdit oluşturan bölgelerdeki tedbirleri alma noktasında
Amerika olumlu yaklaşımını bizlere zaten ifade etti. O da bildiğiniz gibi yaklaşık bir 30-32 kilometre derinliğinde bir bölge idi. Bu konuyla ilgili olarak zaten bizim Rusya ile de herhangi bir sıkıntımız yok. ABD’nin
çekilme sürecinde, terör örgütlerinin istismar edebileceği bir boşluğun doğmaması kritik önemdedir” dedi.
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rılmasına izin verip vermeyeceği’ sorusunun yönelABD ile Taliban anlaştı...
tildiğini, ABD Başkanının ise bu soruya ‘Kürtlerin
korunmasını garantiye alacağı’ şeklinde cevap vereBD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Ha- rek “Kürtleri seviyorum” ifadesini kullandığını açıklilzad, ülkesinin ve Taliban’ın 17 yıldır süren savaşa ladı. Associated Press ajansına röportaj veren İlham
son verilmesini amaçlayan bir anlaşma imzalanması Ahmed, Trump ile ayaküstü görüştüğünü doğrulayolunda önemli aşama kaydettiklerini söyledi. Ha- yarak, bu görüşmenin ‘bazı kapıları açmasını umlilzad, bir çerçeve anlaşma üzerinde mutabakat sağ- duklarını’ dile getirdi.
landığını açıkladı. Nihai anlaşmayla, Afganistan’da
ateşkes ilan edilecek ve Taliban ile Afgan hükümeti
arasında barış görüşmeleri yapılacak.

A

Suriye’nin geleceği için Türkiye ile diyalog istediklerini, ABD yönetiminin Ankara ile kendi aralarındaki sorunları çözmeye hevesli olduğunu ekledi.
Zalmay Halilzad bu açıklamayı Kabil’de Afgan hükümetini müzakerelerle ilgili olarak bilgilendirmesinin ardından yaptı. Amerikan New York Times gazetesine konuşan Halilzad, Taliban’ın “Afganistan’ın
terör örgütleri için bir üs olarak kullanılmasını önleme” taahhüdünde bulunduğunu söyledi. ABD ve
Taliban heyetleri arasında Katar’da yapılan müzakereler 6 gündür devam ediyordu. Ancak uzmanlar,
Halilzad’ın son açıklamasına karşın Afganistan’da
bir barış anlaşması imzalanmasının yıllar alabileceğini söylüyor.

SDK Eş Başkanı Ahmed Trump görüştü….

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Demokra-

tik Konseyi Eş Başkanı İlham Ahmed arasında kısa
bir görüşme gerçekleştiği bildirildi. Rudaw’ın aktardığına göre, Trump’ın görüşmede Kürtler için güvenli bölge kuracağını yinelediği belirtildi. Görüşme
sırasında orada bulunan Associated Press ajansına
konuşan bir kaynak, Trump’a ‘Kürt savaşçılara saldı31

Öte yandan, CNN’in ulusal güvenlik muhabiri Jylie
Atwood’un bildirdiğine göre, Ahmed ABD tarafından kendilerine sağlanan silahlar konusunda “Silahlara ihtiyacımız var.
IŞİD’e karşı savaş hala varlığını sürdürüyor” ifadelerini kullanarak, Trump yönetimiyle silahların geri
alınmasına dair herhangi bir diyalog kurulmadığını
belirtti. Washington’da Middle East Institute tarafından gerçekleştirilen bir etkinliğe katılan Ahmed’in
burada yaptığı konuşmada, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ertelenmesini talep ettiğini, Türk gözlemcileri değil Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcilerini kabul ettiklerini, 32 kilometrelik güvenli
bölgenin ABD’nin değil Türkiye’nin fikri olduğunu
ve buna Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) karşı
olduğunu, DSG’nin hakimiyeti altındaki bölgelerde
özyönetim konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad’ın onay vermesi ihtimalinin düşük olduğunu
ifade ettiği kaydedildi.
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2018’de terör eylemlerinde azalma…

Jane’s Terrorism and Insurgency Center (JTIC) başkan yardımcısı Matthew Henman 2018’de terör saldırıları ve can kayıplarında azalma olduğunu açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Irak ve Suriye’deki

çatışmaların doruğa çıktığı, Musul ve Rakka’da çok kan döküldüğü 2016 ve 2017 yıllarında terör saldırılarında önemli artış kaydedilmişti. Daha önceki yıllara kıyasla 2018 yılında büyük yerleşim birimlerinde
koordineli çatışmalar olmadı. Suriye ve Irak’taki saldırıların azalması dünya genelindeki terör eylemlerinin
de azalmasına yol açtı. Düşüşte IŞİD’in zayıflaması da rol oynadı. Ancak sağ radikalizmde de şiddet potansiyelinin arttığını görüldü. IŞİD’in yenilip bertaraf edildiğini sanmak hata olur. Terör örgütü IŞİD kontrolündeki bölgelerin çoğunu kaybetmiş olmasına rağmen 2018’in en yüksek ölü sayısına yol açan terör saldırıları da bu örgüt tarafından düzenlendi. IŞİD sadece Irak ve Suriye’de değil ama aynı zamanda Afganistan,
Batı Afrika, Yemen, Somali ve Güneydoğu Asya’da da varlığını koruyor. IŞİD’in ardından Taliban geliyor.
Taliban’ın öldürdüğü insanların sayısı 2018’de geçen yıla göre bir kat arttı. Örgüt öncelikle güvenlik görevlilerini öldürdü. Afganistan’ın Suriye’yi de geçip dünyanın en tehlikeli ülkesi haline gelmesi bununla mı
ilgili sorusunun cevabı

kesinlikle evet. Tali-

ban öncelikle güvenlik

görevlilerini

alırken IŞİD ve uzantı-

ları yerel halk arasın-

da yüksek can kaybına

yol açan saldırılar

düzenliyor.

şiddet biraz azaldı,

can

Avrupa’da

kayıplarında

ise

hedef

önemli düşüş kay-

dedildi. Yalnız başına

saldırı

düzenleyen

teröristlere rastlandıy-

sa

da

Avrupa’nın

batısında daha önce-

ki

yıllardaki

kitlesel saldırılar olma-

dı. Avrupa’da radikal

terör tehdidi kadar aşı-

rı sağcılık da tırma-

gibi

nışta olduğundan tehlikenin geçtiği söylenemez. Bu grubun eylemleri daha çok mala zarar veriyor, ya da
yaralanmalara yol açıyor. Ukrayna’daki anlaşmazlık statik bir hal aldı. Analizlerimizde sadece duyurulan
olayları değerlendirebiliyoruz. Ukrayna ayrılıkçıların doğuda ateş açmasını terör olarak nitelendiriyor. Afganistan ya da Suriye’de bu gibi küçük çaplı çatışmalar istatistiklere yansımıyor. En fazla terör eyleminin
Ukrayna’da kaydedilmiş olması istatistiklerin daha özenli yapılmasıyla ve çatışmaların belli bir bölgede
meydana gelmesiyle ilgili. Sınırlı bir bölgede meydana gelen saldırıları eksiksiz takip etmek daha kolay
oluyor. Radikallerin bundan sonra geniş bölgelerinde kontrolü ele geçirecekleri yer neresi, deseler Batı
Afrika derim. IŞİD Nijerya ordusuna ağır kayıplar verdirdi. Çoğu asker firar etti. Nijerya ordusu IŞİD’in
sürekli saldırılarına karşı koyacak durumda değil. IŞİD Nijerya’nın kuzeyindeki geniş bölgelerin kontrolünü ele geçirirse hiç şaşmam. Dünyadaki terör saldırıları ne yönde gelişecek sorusunun cevabını şöyle
verebiliriz. Geçen yılki düzeyde kalacağını tahmin ediyorum. Saldırılar biraz artabilir. IŞİD son aylarda
Irak ve Suriye’de yeniden örgütlenmeye, kayıplarını telafi etmeye ve bölgesel olmayan bir isyan hareketi
olarak canlanmaya çalıştı. Suriye’nin doğu ve güneyi ile Irak’ın kuzey ve orta kesimlerindeki saldırılarını
muhtemelen arttıracaktır. IŞİD ile bağlantılı grupların da diğer bölgelerde daha faal olması beklenebilir.
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Irak Savaşı raporuna göre ‘kazanan’
İran…

ABD Kara Kuvvetlerinin, Irak’ın ABD tarafın-

dan işgaline ilişkin derlediği 1300 sayfalık raporda
Irak’ta kazananın İran olduğu bildirildi. ABD Kara
Kuvvetlerinin 2003 ile 2018 yılları arasında ABD’nin
Irak’taki faaliyetlerini değerlendiren “Irak Savaşında
ABD Kara Kuvvetleri: İşgal, İsyan ve İç Savaş: 20032006 Cilt I” ve “Irak Savaşında ABD Kara Kuvvetleri: Yığınak ve Çekilme 2007-2011 Cilt II” başlıklı
1300 sayfalık raporu yayımlandı.

şın karakterinin değiştiğine işaret edilen raporda,
“Gelecekteki çatışmalarda kendimize yakın bir rakiple bile karşı karşıya kalsak daha çok ‘hibrit savaş’
veya ‘gri alanda savaş’ olarak da bilinen konvansiyonel ve düzensiz kuvvetlerle bize saldıracaklardır”
denildi. Irak’ta ABD’nin hiçbir zaman hem Sünni
isyancılarla hem de Şii milislerle mücadele edecek
yeterli kuvvet göndermediği iddia edilen raporda,
“İran ve Suriye, Sünni ve Şii militanlara alan ve destek sağlarken, ABD bunu durdurmak için hiçbir zaman kapsamlı bir strateji geliştirmedi” değerlendirmesi dikkati çekti.

Uluslararası koalisyon üyesi ülkelerin yeterince asker göndermemesinin, Irak’ta koalisyon operasyonlarını başarısız kıldığına işaret edilen raporda, ABD
öncülüğündeki Irak ordusunun eğitilmesi çabalarının yetersiz olduğu ve Irak ordusuna güvenliğin
erken devredildiği savunuldu. ABD’nin savaş tutuklularına, “esir muamelesi” yapmadığı, bununla birlikte tutukluların nasıl yargılanacağı konusunda da
kapsamlı bir strateji geliştirmediği ve böylece birçok
direnişçinin Irak’ta savaş alanına geri döndüğü değerlendirmesi de raporda dikkati çeken unsurlardan
oldu.

ABD’nin Irak’ı işgali, Irak’ta ortaya çıkan direniş hareketleri ve ABD’nin ülkeden çekilmesine kadar bin
civarında gizliliği kaldırılmış belgenin de yer aldığı
raporun sonunda “Bu proje 2018’de tamamlandığında cesaretlenmiş ve yayılmacı bir İran (Irak’ta)
tek kazanan olarak görünüyor” ifadesine yer verildi. Irak savaşının ABD’de ordu-siyaset ilişkisine ve
Amerikan halkına büyük zarar verdiğine dikkat çekilen raporda, “Irak Savaşı, Amerikan tarihindeki en
önemli çatışmalardan biri olma potansiyeline sahip.
Uzun zamandır mevcut olan önleyici savaşa karşı
durma geleneğini sarstı. Savaşın hemen sonrasında
ise Amerikan siyaseti dış müdahalelere yönelik de- Raporda, “Demokrasi her zaman istikrar getirmez.
rin bir şüphe içinde tam zıt noktaya savruldu” ifade- ABD’li komutanlar 2005 Irak seçimlerinin sakinsi kullanıldı.
leştirici bir etkisi olacağına inanıyorlardı ancak bu
seçimler tam tersine etnik ve mezhepsel gerilimleRaporda, ABD ordusunun Irak’tan çıkardığı dersle ri arttırdı” değerlendirmesi de öne çıktı. Yazımına
hiçbir ülkeyi bundan sonra büyük bir kara gücü ile 2013’te başlanılan rapor 2016’da tamamlanmasına
işgal etmeye kalkışmayacağına dikkat çekildi. Sava- rağmen yayımlanmıyordu.
33
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Sınır kentlerindeki Türklerin yüzde 77’si İran’a karşı saflar sıkılaşıyor…
Suriyelileri istemiyor…

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nin ra-

poruna göre, sınır kentlerinde yaşayan Suriyelilerin
neredeyse yüzde 80’i Türkiye’de kendini güvende
hissediyor. Ancak aynı kentlerdeki Türklerin yüzde
83’ü “Suriyeliler güvenlik seviyesini düşürdü” diyor, yüzde 77’si ise onları ülkesinde istemiyor. Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi sınır kentleri
Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te yaptığı araştırmalar
sonucunda ‘Sınır Kentlerinde Mülteciler ve Yerleşik
Halk Arasındaki İlişki, Uyum ve Kabul Problemleusya ve İran, Suriye konusunda birbirinden
ri Araştırma Raporu’ isimli bir rapor yayınladı. 300 uzaklaşırken yeni bir ikili güçleniyor: Rusya ile İsraTürk vatandaşı ve 120 mülteciyle yapılan araştırma- il. İki ülkeyi İran’ın Suriye’deki varlığının azaltılma-

R

ya göre, Suriyeli göçmenlerin yüzde 76.5’i Türkiye’de
kendilerini güvende hissederken, bu kentlerde yaşayan Türklerin yüzde 83’ü göçmenlerin kentlere
gelişinden sonra “güvenlik seviyesinde bir düşüş
oldu” diyor. Rapora göre sınır kentlerinde yaşayan Türklerin yüzde 71’i “Suriyeli göçünden sonra
toplumda kargaşa ve huzursuzluk oluşmuş, işsizlik
artmış, kültürel dokuya zarar verilmiş durumda” değerlendirmesinde bulunuyor. Türklerin yüzde 43’ü
aynı binada Suriyeli komşu istemiyor. Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucuna göre ise, Suriye’den
gelen göçmenlerin yüzde 44’ü Suriye’ye dönmek
istemezken Türkiye vatandaşlarının yüzde 77’si Suriyeli göçmenlerin kendi ülkelerine dönmesinden

sı hedefi birleştiriyor. Tahran gittikçe yalnızlaşıyor.
İsrail İmar ve İskan Bakanı Yoav Galant, hükümetinin diplomaside sağladığı başarının altını çizerek,
İsrail’in İran birliklerini Suriye’den çıkarmak için bir
planı olduğunu açıkladı. Bakan bu planı uygularken
de, Rusya’dan destek görmeyi hesaba kattıklarına
dikkat çekti. İsrail basınında yer alan haberlere göre
Bakan Galant, Moskova ile Tahran arasındaki sıkı işbirliğinin sonuna gelindiğini söyledi. Galant, “Ruslar, Esad karşıtı gruplara karşı savaşmak zorunda
kalırken, İranlıları ve Hizbullah’ı da müttefik olarak
gördüler” dedi. Ancak artık bu durumun sona erdiğine dikkat çeken İsrailli bakan, Moskova’nın Tel
Aviv’e yaklaştığını belirtti. Bakan, İran’ı Suriye’den

yana. Araştırmaya göre, sınır kentlerinde yaşayan
Türkler, devlet kurumlarının Türk vatandaşlarıyla
Suriyeli göçmenlere yaklaşımı arasında fark olduğu
görüşünde. Araştırmaya katılan Türk vatandaşlarının yüzde 76’sı Suriyelilere daha çok destek, sosyoekonomik yardım, sağlık ve eğitim hizmeti verilerek
pozitif ayrımcılık yapıldığını söylüyor. Öte yandan
Suriyeli göçmenlerinin yüzde 65’i de hükümetin
veya devletin temel ihtiyaçlarını karşıladığına inanıyor. Suriyelilerin yüzde 15’i ise “ayrımcılık, dışlanma” gibi olumsuz bir durumla karşılaştığını aktarıyor.

çıkarmanın, İsrail ve Rusya’nın ortak çıkarı olduğunu belirtti. Bakan bu kapsamda da İsrail’in bir planı
olduğunu söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Bazı Batı ülkeleri HTŞ’ye para veriyor…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Suriye’nin İdlib ken-

tinde son günlerde meydana gelen gelişmeleri değerlendirdi. Çavuşoğlu, “Bazı Batılı ülkeler İdlib
Mutabakatı’nın bozulması için Heyet Tahrir-üş
Şam’ı teşvik ediyor” açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı Batılı ülkelerin HTŞ’ye
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para yardımında bulunduğunu, ihlallerde bulunması için teşvik ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, bunun
iki amacı olduğunu söyledi: “Bir, İdlib muhtırasının
bozulması için. İki, sırf biz yapıyoruz diye anayasa
komisyonunun kurulmaması için çaba sarf eden koalisyonun içinde ülkeler var.

diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim tutumu
muz değişmez olarak kalıyor. Suriye’nin kuzeybatısı
veya kuzeydoğusundaki durumun normalleşmesi
için en iyi çözüm, bu toprakların Suriye’nin meşru yönetiminin kontrolüne geçmesiyle ilgilidir. Bu
Suriye’nin yararına olmanın yanı sıra komşu ülkelerin ulusal güvenliğiyle ilgili tedirginliklerini de giderecek”.

MGK kararı: ‘Fırat’ın doğusundaki kararlılığımız sürecek’…

Toplantı

sonrası MGK’dan yapılan açıklamada
öne çıkanlar şu şekilde: Terörle mücadele harekâtı
Çavuşoğlu ayrıca güvenli bölgeye Rusların karşı ol- kapsamında güney sınırlarımızda hudut güvenliğimadığını, ABD’nin güvenli bölgeden ne kastettiğinin ise belirsizliğini koruduğunu söyledi. Bu konuda
müzakerelerin devam ettiğini de belirten Dışişleri
Bakanı, konunun 5 Şubat’ta yüksek düzeyli ortak
çalışma grubunda ele alınacağını söyledi. Çavuşoğlu, Adana Mutabakatı’na yönelik gelişmelere de
değindi. Suriye yönetimiyle ilişkilerin kesilmesine
rağmen mutabakatın sonlandırılmadığını belirten
Çavuşoğlu, “Siyasi çözüm olduğunda karşımızda
Suriye yönetimi varsa, bizim işimize çok yarar” dedi.

Rusya: İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesi komşu ülkelerin de yararına…

Büyük kısmı El Nusra’nın kontrolüne geçen İd-

ni temin ve terör örgütlerinin milletimizin huzurunu kaçırmaya yönelik yöntemlerine karşı alınan
tamamlayıcı tedbirler üzerinde durulmuştur. Bazı
ülkelerin firari terör örgütü mensuplarını iade etmekten kaçınmalarının kabul edilemez olduğu belirtilerek, iadelerin uluslararası hukukun ve sözleşmelerin gereği olduğu vurgulanmıştır. Türkiye’nin
Suriye sınırını güvenlik altına almak için daha önce
gerçekleştirdiği operasyonlarda ve yürüttüğü diplomasiyle elde ettiği olumlu neticeler de göz önünde
bulundurularak, İdlib’te mevcut statünün korunması, Menbiç yol haritasının süratle uygulanması ve
Fırat’ın doğusu ile ilgili varılan mutabakatların gereğinin yapılması hususundaki kararlı duruşumuzun
sürdürüleceği belirtilmiştir.

lib’deki durumu, uzun zaman için ‘dondurmanın’
mümkün olmayacağını belirten Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, İdlib’in Suriye hükümetinin kontrolüne geçmesinin komşu ülkelerin
de yararına olacağını kaydetti. Nebenzya, İdlib’deki
ateşkesin binlerce kez ihlal edildiğini ve 56 can aldığını belirterek, Nusra’nın kontrolüne geçen bu gerilimi azaltma bölgesindeki durumdan endişe duyduklarını söyledi. “Teröristlerin bulunduğu yerdeki
durumun uzun zaman için dondurulmasının mümkün olmayacağını baştan beri söylüyoruz” diyen Rus
35
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