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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ

MAYIS AYI YÖNETİCİ ÖZETİ

-Kuzey Irak’ta, Hakurk bölgesindeki PKK hedeflerine kara ve hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma

Bakanlığı’nın son dakika açıklamasına göre komandoların 28 Mayıs’ta başlattığı harekat halen sürüyor. ‘Pençe’ adı verilen harekata komando tugayları da katılıyor. Harekat kapsamında 19 terörist etkisiz hale gertirilirken, 2 askerimiz de şehit oldu.

-Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Temmuz 2014’ten bu yana ilk

videosunu yayımlayarak hayatta olduğu, örgütün küresel varlığını ve saldırılarını yoğunlaştırmak için uğraştığı mesajını verdi. Yeni görüntülerde Bağdadi, elinde “Türkiye Vilayeti” yazan bir belgeyi incelerken
görülüyor. IŞİD terör örgütünün daha önce Türkiye’de “resmi” bir varlık ilan etmemiş olması göz önüne
alındığında, önümüzdeki dönemlerde IŞİD’in Türkiye’ye yönelik terör eylemlerine hız verebileceği değerlendirilmektedir.

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu’yu çevreleyen üç de-

nizde eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 sona erdi. Tatbikatın son
gününde Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımıyla Seçkin Gözlemci Günü düzenlendi. Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na gelen Bakan Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları eşlik etti.

-Suriye’de Beşar Esad rejimine bağlı ordu güçlerinin yoğun saldırısına maruz kalan İdlib ve çevresinde yaşayan yaklaşık 180 bin kişi bölgeyi terk etti. Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Ofisi (Ocha), Esad rejimine bağlı kuvvetlerin operasyonları sonucu İdlib ve Hama’da 18 hastane ve sağlık ocağı ile çok sayıda okul ve
mültecilerin barındığı binanın hasar gördüğünü bildirdi. İdlib’de ÖSO’nun da dahil olduğu gruplarla rejim
güçleri arasındaki çatışmalar artarak devam ediyor.

-PKK terör örgütü elebaşısı, sekiz yıl aradan sonra resmi olarak ilk kez avukatları ile yeniden görüştü. Te-

röristbaşı avukatları aracılığıyla yayımladığı mesajında açlık grevi ve ölüm orucundakilere seslenip ‘eylemlerini sonlandırmalarını’ istedi. Teröristbaşının çağrısı sonrası, eylemlerin sona erdiği açıklandı. Teröristbaşıavukat görüşmelerinin ikincisi de Mayıs ayı içerisinde gerçekleşti. Avukat görüşmeleri geçtiğimiz yıllarda da
yaşanan sözde çözüm süreci benzeri bir müzakere sürecini akıllara getirdi.
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ABD’den F-35’lere Irak’ta saldırı görevi…

ABD’nin F-35A uçaklarını Irak’ın kuzeyindeki Dole Şayi

Vadi bölgesindeki IŞİD hedeflerine düzenlenen saldırılarda ilk kez kullandığı bildirildi. Amerikan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, IŞİD karşıtı koalisyon
Rus donanması beyaz balinalakuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde IŞİD hedeflerine yönelik
rı askeri amaçlar için eğitiyor…
saldırılarında iki F-35A tipi savaş uçağının kullanıldığını
açıkladı. Yapılan açıklamada, 388 ve 419’uncu Avcı Filolaorveç’te deniz uzmanları beyaz
rına bağlı iki F-35A uçağının Ortadoğu’ya sevk edildiği ve
balinaların (Beluga) son dönemIŞİD karşıtı koalisyonun Kerkük ile Diyala arasında kalan
lerdeki saldırgan davranışlarını
Dole Şayi Vadi bölgesinde düzenlediği saldırılarda kullanıltartışıyor. Konunun gündeme geldığı ifade edildi.

N

Saldırının F-35A uçaklarının ilk savaş görevi olduğu belirtilen açıklamada, uçağın “Müşterek Ortak Taaruz Mühimmatı” füzelerini kullanarak Hamrin dağlarında IŞİD’e ait
tünelleri ve silah depolarını vurduğu kaydedildi. Açıklamada uçakların 15 Nisan’da Birleşik Arap Emirliklerindeki El
Zafra Hava Üssü’ne gönderildiği kaydedildi.

Irak Başbakanı: IŞİD tehdit olmayı sürdürüyor..

mesinin nedeni ise Kuzey Kutbu’na
yakın bölgelerde avlanan Norveçli
balıkçı teknelerine bu balinaların
saldırması. Yakalanan bazı beyaz
balinaların boyunlarında özel bir
aygıtın bulunması ve balıkçıların
deyimiyle içinde ‘St. Petersbourg
ekipmanı’ yazıyor olması gözleri
Rusya’ya çeviriyor. Rus deniz araştırmacıları bu durumdan haberdar
olmadıklarını belirterek şüphelerin
Rus Donanması’na yoğunlaşmasına
neden oluyor. Konuyla ilgili Rus tarafından henüz resmi bir açıklama
gelmedi. Ancak Norveçli araştırmacılar Rusya’nın birçok balinayı yakaladığını ve bunlardan bazılarını
serbest bıraktığını bildiklerini öne
sürüyor.

Berlin’de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşen

Abdülmehdi, düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı
açıklamada “IŞİD küçük bir örgüt değil. Militanlarının özgüvenini geri kazandırmak ve Sri Lanka’daki gibi eylemler
düzenlemek isteyecektir” dedi. Bağdadi’nin görüntülerine
ilişkin yaptığı değerlendirmede Abdülmehdi, videonun
“ücra bir yerde” çekildiğini söyleyerek, herhangi bir ülke
adı vermedi.
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Azez’de terör saldırısı: 1 şehit, 3 yaralı...

Jeffrey Ankara’da Suriye’yi görüştü…

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları Cumhurbaşkanlığı
ile terör örgütleri DEAŞ ve PYD/YPG’den temizlenen bu iki bölgeden geçen bağlantı yolunun Azez
kesimine yapılan saldırıda 1 asker şehit oldu, 3 asker
de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile destek verdiği Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı birlikler Azez-Afrin arasındaki yolda ilerlerken, terör
örgütü PYD/YPG’nin hâkimiyetindeki Tel Rıfat’tan
yapılan havan atışlarının hedefi oldu. Saldırıda Sözleşmeli Er Yalçın Koca (26) şehit olurken, üç asker
de hafif şekilde yaralandı. Saldırıda şehit olan askerin cenazesi ile yaralanan askerler bölgeden tahliye
edilip Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan geçirilerek Kilis
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Sözcüsü İbrahim Kalın ile
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye konusunda görüştü. Görüşmede, Türkiye’nin ulusal güvenlik konusundaki
önceliklerinin dile getirildiği ve Fırat’ın doğusunda
ve Suriye’nin geneline yayılan bir terörle mücadele
programı, güvenli bölge ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne sadık kalınarak bir siyasi çözüme varılması
konularının ön plana çıktığı belirtiliyor. Türk heyetinin toplantıda ayrıca, Suriye’deki tüm terör gruplarına karşı hareket edilmesi isteğini yinelediği ve
Menbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konusunda talebini bir kez daha dile getirdiği kaydedildi. Gö-

Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

rüşmelerin ardından basına açıklama yapılmazken,
Türk ve Amerikalı uzmanlardan oluşan teknik heyetlerin yapacakları müzakerelerden sonra, Türkiye
sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölge ile
ilgili nihai bir sonuca varılabileceği konusunda görüş birliği sağlandığı belirtiliyor. Jeffrey daha sonra
MSB Akar ile de görüşmeler yaptı. Jeffrey’nin Cuma
günü Cenevre’de Suriye ile ilgili Küçük Grup olarak
bilinen ülkelerin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor.

Radar sistemleri, terörist saldırının Tel Rıfat bölgesinde bulunan stratejik öneme sahip Minnag Havaalanı yakınlarındaki tepelerden yapıldığını tespit etti.
Azez ve Afrin bölgesindeki üsler ile Kilis sınırında
konuşlu Türk topçu birlikleri, saldırının yapıldığı
Minnag bölgesindeki teröristleri Fırtına obüsleriyle yoğun ateş altına aldı. ÖSO’ya bağlı birlikler de
çok namlulu roketatarlarla (ÇNRA) aynı hedefleri
vurdu. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, PKK/YPG’li teröristlerin dün Fırat Kalkanı harekât bölgesine saldırısı sonucu bir askerin
şehit düştüğü, üç askerin de hafif şekilde yaralandığı
belirtilerek, “Olay sonrası teröristlere ait belirlenen
hedefler meşru müdafaa kapsamında bölgedeki ateş
destek vasıtalarımızla ateş altına alınmıştır” denildi.

DSG: 5 binden fazla yabancı IŞİD militanı
ele geçirdik…

Yaklaşık 5 bin yabancı IŞİD militanını ele geçirdiklerini söyleyen YPG’nin de içerisinde yer aldığı
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Sözcüsü Bassem
Saker, diğer ülkelere militanların ülkelerine dönmelerini sağlama çağrısı yaptı. Saker, “Baguz saldırısı
sonrası şu an itibarıyla yaklaşık 5 bin militan cezaevinde. Yaklaşık 70 bin militan ve aile bireyleri de
kampta.
Tüm ülkeleri vatandaşlarını almaya çağırıyoruz. Hiç
kimse militanları almak istemiyor” dedi. Militanları
cezaevlerinde tutmanın tehlikeli olduğunu savunan
Saker, “Bu bir tehdit. Örneğin Türkiye saldırdığında,
militanlardan cezaevlerinden çıkacak ve tüm dünya
için tehdit oluşturacak” diye konuştu.
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Nijerya’da Boko Haram saldırısı: 30 ölü… ze Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır;
ijerya basınındaki haberlere göre, örgütün, Ada- yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar
mawa eyaletine bağlı Kudakaya köyüne düzenlediği dileriz” denildi.
saldırıda, yaralılardan 4’ünün hayatını kaybetmesiy- ABD ve Taliban altıncı kez müzakere male ölü sayısı 30’a yükseldi. Saldırıda ilk belirlemelere sasında…
göre 26 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı. Nijerya’da
2000’li yılların başından bu yana varlık gösteren
fganistan’da 17 yıldır devam eden savaşı sona
Boko Haram’ın 2009’dan bu yana düzenlediği kit- erdirmek için Amerika Birleşik Devletleri ile Talesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü. liban temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin altıncısı Katar’ın başkenti Doha’da başladı.
Suriye’de çatışma: Bir yüzbaşı şehit... ABD’yi Afgan asıllı Büyükelçi Zalmay Halilzad’ın
temsil ettiği müzakerelerde Washington, ateşkes
alep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/ ilan edilmesine öncelik verirken Taliban tarafı ise
YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsur- ABD’nin bu ülkedeki askerlerini çekmesini istiyor.
ları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir binbaşı ile Görüşmelerin ne kadar süreceği ve nasıl bir sobir yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla nuç çıkacağı henüz bilinmezken ekim ayından bu
Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yana devam eden ABD ile Taliban arasındaki doğyaralılardan Piyade Yüzbaşı Celaleddin Özdemir, rudan görüşmelerde mesafe katedildiği belirtiliyor.
doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak
şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi. Teröristlerle sıcak temas sağlanan bölge, sınırdaki topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

N

A

H

Hakkari’de 3 asker şehit oldu, 1 asker yaralı...

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri sınır bölgesin-

deki üs bölgesine PKK’lı teröristler tarafından Irak
kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda 3 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bugün
Hakkâri sınır bölgesindeki bir üs bölgemize de PKK/
YPG’li teröristler tarafından Irak kuzeyinden yapılan
havan atışları neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise
yaralanmıştır. Olay sonrası teröristlere ait hedefler
meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara
ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış
olup, hava harekâtı ile desteklenen operasyonlar da
başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan
bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimi

Amerika Birleşik Devletleri’nin 2001’de başlattığı
operasyonunun ardından iktidardan uzaklaştırılan
Taliban, ateşkes ve kalıcı barış için ABD dahil tüm yabancı askerlerin bu Afganistan’dan çıkmasını şart koşuyor. Halilzad daha önce yaptığı açıklamada, taraflar
arasındaki müzakerelerde bir taslak üzerinde anlaşmaya varıldığını bu kapsamda ABD öncülüğündeki
yabancı askerlerin Afganistan’dan çıkacağını, buna
karşın Taliban’ın da ülke topraklarını IŞİD ve el Kaide gibi gruplara kullandırmayacağını dile getirmişti. Taliban ise ABD’nin kuklası olmakla itham ettiği
Kabil hükümetiyle doğrudan görüşmeyi reddediyor.
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Blackwater 5 bin paralı asker kiralamayı teklif etti…

ABD’li özel güvenlik şirketi Blackwater’ın sahibi ve Başkan Donald Trump’ın destekçilerinden Erik

Prince’in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirmek için bu ülkeye özel güvenlik birimleri
konuşlandırılması teklifinde bulunduğu bildirildi. Irak’ta sivil ölümlerden sorumlu tutulan güvenlik şirketinin patronunun son birkaç aydır Trump’a yakın isimler ve sürgündeki Venezuelalı varlıklı muhaliflerden
böylesi bir operasyon için yatırım ve siyasi destek arayışında olduğu kaydedildi. Reuters’ın birden fazla
kaynaktan teyit ettirdiği olayda Prince, ABD ve Avrupa’daki özel toplantılarda muhataplarına, Venezuelalı
muhalif lider Juan Guaido için 5 bin paralı asker kiralanması planını anlattı. Konuyu yakından takip eden
kaynaklardan biri, Erik Prince’in nisan ortalarına kadar toplantılara devam ettiğini aktardı. Ancak Prince’in
Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu devirmek için ne gibi bir plan sunduğu ya da nasıl bir operasyona
gireceği ile ilgili detay verilmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Garrett Marquis, Erik Prens’in hükümete Venezuela planı
sunup sunmadığı ya da böylesi bir önerinin gelmesi halinde dikkate alınıp almayacağını yönündeki soruyu
yanıtsız bıraktı. Siyasi analistler ise Beyaz Saray’ın söz konusu planı desteklemeyeceği görüşünde. Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’nun sözcüsü Edward Rodriguez, “Venezuela muhalefeti Prince ile güvenlik
operasyonları görüşmedi.” dedi. Rodriguez, konuyla ilgili diğer soruları yanıtsız bıraktı. Amerikalı ve Venezuelalı bazı güvenlik uzmanları ise planın Venezuela’da iç savaşa yol açabileceği gerekçesiyle siyasi açıdan
uzak ve potansiyel olarak da tehlikeli olduğunu belirtiyor. Erik Prince’in sözcüleri ya da yakın çevresi bilgi
paylaşımından kaçınsa da konuyu yakından takip eden bir kaynak, istihbarat faaliyetleriyle başlayacak harekatın bir sonraki aşamasında Kolombiya ve diğer Latin Amerika ülkelerinden kiralanacak 4 ila 5 bin paralı askerin Venezuela’da konuşlandırılarak operasyon yapılmasının düşünüldüğünü aktardı. Ancak Prince’in
kenti şirketlerinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Adı Afganistan ve Irak Savaşı sırasında sivillere yapılan işkenceler ve insan hakları ihlalleriyle ön plana çıkan Blackwater şirketi, kötü imajını düzeltmek için
daha önce iki defa isim değişikliğine gitti.
5
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Suriye ordusu İdlib ve Hama’da ilerliyor…

çektiğini açıkladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, anlaşmaya taraf diğer ülkeleri bilgilendirerek,
uriye’de Türkiye destekli muhaliflerle çatışan re- anlaşmadan tamamen çekilmek gibi bir planlarının
jim güçleri İdlib ve Hama vilayetlerindeki bazı stra- olmadığını söyledi.
tejik bölgeleri ele geçirdi. Rusya destekli saldırıların
hedefinde iki kritik otoyolun bulunduğu belirtiliyor. Rusya destekli Suriye rejim güçleri geçen hafta
Hama ve komşu vilayet İdlib’de muhaliflerin elindeki bölgelere yoğun hava saldırıları başlatmıştı. Son
çatışmalar, Rusya ile Türkiye arasında geçen Eylül
ayında varılan ve çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını öngören İdlib mutabakatının geleceğiyle ilgili endişelere yol açtı.

S

Ruhani anlaşma kapsamında hangi taahhütlerden
geri çekildiklerini ise detaylandırmadı. İran Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada, “İran İslam
Cumhuriyeti, mevcut aşamada zenginleştirilmiş
uranyum ve ağır su depolama konusundaki sınırlandırmalara uyma zorunluluğu görmemektedir. Açıklamada ayrıca ABD’nin yeniden yürürlüğe giren
yaptırımlarına atıfla “Anlaşmanın diğer taraflarına
bankacılık işlemleri ve petrol alanlarında verdikleri
Türkiye destekli muhaliflerin de bulunduğu söz ko- taahhütleri yerine getirmeleri için 60 gün süre tanusu bölgenin kontrolü büyük oranda El Kaide bağ- nınmıştır” ifadeleri yer aldı.
lantılı Heyet Tahrir Şam örgütünün elinde. Reuters’a
konuşan Türkiye destekli muhalifler, rejim güçleri ve IŞİD’e Türkiye’den katılanların çocukları
Rusya’nın gerçekleştirdiği son saldırıların, bölgede- geri dönüyor…
ki iki büyük otoyolun kontrolünün ele geçirilmesini
hedeflediğini aktardı. Rejimin M4 ve M5 otobanlarak’ta IŞİD’e katılanların aile mensubu yüzlerrının kontrolunu sağlamayı amaçladığını belirten ce Türk çocuğun ve annenin Türkiye’ye getirilmesi
muhalifler, Halep’i Hama ve Akdeniz kıyısındaki konusunda Türk ve Iraklı yetkililerin uzun süredir
Lazkiye’ye bağlayan bu yolların kaybedilmesinin devam eden girişimleri ilk meyvelerini vermeye başkendileri için çok önemli bir ekonomik değerin de ladı. Söz konusu projenin ilk ayağı, 2014-2017 yılları
kaybı anlamına geleceğini ifade etti.
arasında Irak’a giden IŞİD’lilerin çocuklarını kapsıyor. Dışişleri Bakanlığı, bir süredir Irak’ta Adalet
İran hükümeti nükleer anlaşmadan kıs- Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile
men çekildiğini açıkladı…
yoğun temas halindeydi. Bu temaslar çerçevesinde
ilgili kadın ve çocuklar ziyaret edilip, isim ve kimlik
ran hükümeti, 2015 yılında imzaladığı nükleer an- tespiti yapıldı.
laşma kapsamında verdiği bazı taahhütleri geri
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Türk askeri S-400 eğitimi için Rusya’ya gidecek…

ABD ordusu: İran, ABD’ye yönelik
saldırı hazırlığında…
“USS Abraham Lincoln” Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile bir bombardıman görev grubunun Orta
Doğu’ya sevk edilmesine ilişkin
sorulara, ABD Merkez Kuvvetler
Komutanlığı (CENTCOM) ve ABD
Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı
(EUCOM) yazılı yanıt verdi. Lincoln uçak gemisi ve bombardıman
görev grubunun bölgeye sevk edilmesinin CENTCOM Komutanı
Kenneth McKenzie’nin talebi üzerine ABD Savunma Bakan Vekili
Patrick Shanahan’ın onayıyla yapıldığını belirten CENTCOM Sözcüsü
Albay Bill Urban, “Merkez Kuvvetler Komutanlığı, son zamanlarda
İran ve İran destekli güçlerin bölgedeki ABD askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğuna dair açık
emareler görmesi üzerine kuvvet
talebinde bulundu.” açıklamasında
bulundu.
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Türkiye’den yaklaşık 100 askeri personelin, S-400 hava

savunma sistemlerinin kullanım ve bakımına ilişkin eğitim almak için bu ay sonunda Rusya’ya gideceği belirtildi. Türk askeri bir kaynak “Mayısın sonunda yaklaşık 100
askerimiz S-400 sisteminin kullanımı ve bakımı hakkında
eğitim almak için Rusya’ya gidiyor” dedi. Kaynak, eğitimin
Rusya’nın hangi bölgesinde gerçekleşeceği ya da ne kadar
süreceğine ilişkinse bir bilgi paylaşmadı. Türk askeri personelin eğitim için Rusya’ya gitmesi, ABD’nin S-400 sisteminden vazgeçmesi için Türkiye’ye yönelik baskılarının devam
ettiği bir döneme denk gelecek.

Teröristbaşından 8 yıl sonra mektuba izin çıktı…

PKK terör örgütü elebaşı Öcalan’ın avukatlarıyla görüş-

mesine 8 yıl sonra izin verildi. Avukatlar, Öcalan ile İmralı Cezaevi’nde birlikte kaldığı diğer tutukluların imzasını
taşıyan bir açıklamayı kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada
açlık grevlerinden Suriye’deki gelişmelere kadar farklı konulara değinildi. Avukatları, Öcalan’la görüşme sonrası Pazartesi günü düzenledikleri basın toplantısıyla, Öcalan ve
cezaevinde birlikte kaldığı mahkumların hazırladığı açıklamayı bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı. Öcalan
metinde, Türkiye ve bölgedeki çatışmalar, açlık grevleri ve
Suriye’deki gelişmelerle ilgili çağrılarda bulundu. Açıklama, hem yıllar sonra avukatlara görüş izni verilmesi hem
zamanlaması ve hem de okunan metnin içeriği anlamında
dikkat çekici bulunuyor.
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IŞİD Terör Örgütü Lideri Bağdadi Yeniden Sahnede...

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) lideri Ebu Bekir el-Bağdadi, Temmuz 2014’ten bu yana ilk videosunu ya-

yımlayarak hayatta olduğu, örgütün küresel varlığını ve saldırılarını yoğunlaştırmak için uğraştığı mesajını
verdi. Son ses kaydı Ağustos 2018’de yayınlanan Bağdadi, yeni videosunda “halifeliğine” yeni katılanları kutluyor. Bunların arasında Mali, Burkina Faso ve Sri Lanka’daki bağlantılı örgütlerin adını sayıyor. Video ayrıca IŞİD’in Türkiye’de ilk defa “resmi” bir varlık sağlamayı hedefleyebileceğine işaret ediyor. Bağdadi, elinde
“Türkiye Vilayeti” yazan bir belgeyi incelerken görülüyor. IŞİD liderinin kendini sağlıklı, güçlü ve göstererek, örgütün günümüzdeki ve önümüzdeki süreçte erişeceği gücüne inandığını söyleyerek IŞİD militanları
ve destekçilerinin moralini artırmak istiyor. Videonun yayımlanması, örgüt destekçilerinin internette IŞİD
liderine bağlılıklarını yenileyen açıklamalar yaptığı bir kampanya başlatmalarını sağladı bile. Bazı sosyal
medya kullanıcıları profil fotoğraflarını Bağdadi’nin fotoğrafı ile değiştirdi. 29 Nisan’da Telegram uygulaması üzerinden yayınlanan 18 dakikalık video, IŞİD’in merkezi medya yapılanması olan, örgüt liderlerinin mesajlarını duyuran ve nadiren yayınlanan yüksek profilli videoları hazırlayan El-Furkan tarafından dağıtıldı.

İlginç bir şekilde, videonun son sahnesinde Bağdadi, aralarında “Türkiye Vilayeti’nin” de bulunduğu çeşitli IŞİD kollarının dosyalarını incelerken gözüküyor. IŞİD daha önce Türkiye’de “resmi” bir varlık ilan
etmemişti. Örgütün destekçileri bu gelişmeden özellikle heyecan duyan paylaşımlarda bulundu. Dosyalarda Tunus ise sonunda “Vilayeti” ifadesi olmadan yer alıyor. Yıllardır orada bir taban edinmekte zorlanan
örgüt, Mart ayından beri Tunus’taki varlığını artırmaya çalışıyor. Bağdadi yanındaki üç kişiyle konuşurken
bir altyazı ile IŞİD liderinin “Çabaların iki katına çıkarılması, haçlıları, kafirleri ve onlara yardım edenlere
yönelik saldırıların yoğunlaştırılması” emirlerini verdiğini anlatan bir altyazı gözüküyor. IŞİD, Suriye’de
kontrolünde bulunan son toprak olan Bağuz’u Mart ayında kaybetmişti. Örgüt o günden beri küresel etkisini artırmaya çalışıyor ve Mali, Burkina Faso, Demokratik Kongo ile Sri Lanka referansları buna yönelik bir
adım olarak görülüyor. Videonun yayınlandığı gün de örgüt Bangladeş’teki bir saldırının sorumluluğunu
üstlendi. IŞİD 2016’dan beri Bangladeş’te herhangi bir saldırı düzenlemiyordu. Bağdadi videoda stratejik
olarak, IŞİD militanlarına “düşmanlarla” uzun bir savaşa hazırlanmaları, onların imkanlarını tüketecek bir
yıpratma savaşını başlatmaları emrini verdi. Mesajdan anlaşıldığı kadarıyla IŞİD eskisi gibi bir toprağı ele
geçirip orada kontrolü sağlamaktansa küresel anlamda bir “terör dalgası” yaratmaya odaklanmış durumda.
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ABD’ye “Suriyeli Kürtler” uyarısı…

layetinin Arap sakinlerinin Kürt yönetimini protesto
gösterilerinin üçüncü haftasına girdiği bildiriliyor.
usya Dışişleri Bakanı Lavrov, Arap bölgeleri- YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu ABD destekne Kürtleri yerleştirme çabaları konusunda ABD’yi li Suriye Demokratik Güçleri (SDG), petrol zengini
uyardı. Diğer yandan Fırat’ın doğusundaki Deyr ez bölgenin kontrolünü 18 ay önce ele geçirmişti.
Zor’da YPG yönetimine karşı Arapların protestoları üçüncü haftasına girdi. Lavrov, Çarşamba günü Lavrov: İdlib’deki militanların kökü kuruİranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüşmesi sonrası tulmalı….
yaptığı açıklamada ABD’nin Suriye’de Kürtlerle ilgili
planlarını eleştirdi.
avrov, “El Nusra Cephesi’nin Heyet Tahrir Şam
adını aldığı İdlib’deki durumu biliyorsunuz. Militanlar, bölgede kontrolü ellerinde tutmanın yanı sıra
oradan Suriye ordusu mevzilerine ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenliyor. Elbette militanlara yanıt
verildi ve verilmeye devam edecek. Bu terör yuva-

R

L

“Suriyeli Kürtlerin Suriye’de asırlardır yaşayan, uzun
bir tarihe sahip bir ulus olarak haklarına sahip olmalarını güçlü bir biçimde destekliyoruz” diyen Lavrov,
“Kürtlerin yaşadığı bölgelerin onların ulusal mirası olarak kalmayı sürdürmesi gereklidir. ABD’nin,
Arap kabilelerinin tarihi olarak yaşadığı yerlere
Kürtleri yerleştirme girişimleri kötü bir süreçtir,
doğrudan ayrılıkçılığa ve Suriye’nin bölünmesine
gidecek bir yoldur” şeklinde konuştu. Rusya Dışişleri Bakanı, Fırat’ın doğusundaki durumla ilgili endişelerini de dile getirerek burada konuşlu yabancı
birlikler ve özel operasyon birliklerinin Suriye Arap
Cumhuriyeti’nin bir bölümünü işgal eder konumda
olduğunu söyledi. Lavrov, “Hâlâ Kürt kartını oynamaya çalışıyorlar. Biz, Kürtsorununun, Kürtlerin
yaşadığı devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı içinde çözülmesi gerektiğine inanıyoruz”
ifadelerini kullandı. Lavrov, “ABD ve -Fransız muhataplarımız dahil- Amerika’ya sahada yardım edenler, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak
bütünlüğü ve bağımsızlığı konusunda söyleyegeldiklerini uygulamaya da geçirmelidirler” diye konuştu.
Öte yandan Suriye’nin doğusundaki Deyr ez Zor vi
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sının kökü kurutulmalı” dedi. Türkiye ile bu konuda bir mutabakat imzaladıklarını anımsatan Lavrov,
“İdlib’le yaşananlar ve Suriye ordusunun eylemleri
hakkında periyodik olarak panik yaratanların ve bu
panik havasını destekleyenlerini dikkatini çekmek
isterim ki, bu mutabakatta militanların korunması
gerektiğine dair bir kelime dahil yok, aksine burada
tarafların militanlarla mücadele kararlılığı teyit ediliyor” ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu İdlib’in güney batısından
İdlib’e girdi…

Esat rejiminin rejim karşıtı grupların elinde kalan
son kale konumundaki İdlib yakınlarında Rusya’nın
hava desteğiyle başlattığı kara operasyonu devam
ediyor.

Rejim güçleri Suriye’nin kuzeybatısındaki stratejik
Kalat El Madik kasabasını ele geçirdi. İdlib’de rejimin yapacağı büyük operasyonun önüne geçmek
amacıyla Rusya ve Türkiye geçtiğimiz yıl Eylül ayında mutabakata varmış ve bu mutabakat çerçevesinde bölgede ateşkesin sağlamlaştırılması amacıyla
İdlib’de gerginliğin azaltılması kararlaştırılmıştı.

MAYIS 2019 GÜVENLİK BÜLTENİ

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
alarak bu hafta Suriye El Kaide’si olarak nitelenen
Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) unsurlarının bulunduğu İdlib ve civarındaki vilayetlerden oluşan bölgenin güney kanadına yönelik kara harekatı başlattı.
Harekat kapsamında ele geçirilen Kalat El Madik
rejim karşıtı grupların elinde, Rusya’nın Lazkiye’deki Hmeymim hava üssüne en yakın bölge konumunda. Muhalif gruplar daha önce Rusya’nın bu
üssünü füze saldırılarıyla hedef almıştı. Bu bölge
aynı zamanda hem rejim karşıtı grupların hem de
sivillerin rejimle varılan mutabakatlar kapsamında
tahliye edildiği bölgeye de giriş noktası konumunda.

Somali’de Türk mühendise suikast…

Türkiye S-400’lerin teslimatını ertelemeyi
değerlendiriyor iddiası…

Türkiye ve Amerika arasında Ankara’nın Rusya’dan

satın aldığı S-400 füze savunma sistemlerinin yol
açtığı gerilimin çözülmesi için çabaların sürdüğü
bir dönemde Reuters, Türkiye’nin ABD’nin talebi
üzerine S-400’lerin teslim tarihinin ertelenmesi seçeneğini değerlendirdiğini öne sürdü. Reuters haber
ajansı, konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağa dayanarak, Amerika’nın Türkiye’den
Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin teslim tarihini ertelemesi talebinde bulunduğunu, Ankara’nın da bu seçeneği değerlendirdiğini yazdı. Habere göre de Amerika Türkiye’den S-400’lerin
teslimini 2020’ye ertelemesi talebinde bulundu.

Başkent Mogadişu’da meydana gelen olayda Türk

mühendisin aracına konulan bomba, mühendisin aracına bindiği sırada infilak etti. Yaralı olarak,
Mogadişu’da bulunan Türkiye Recep Tayyip Erdoğan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Türk Türkiye S-400’lerin F-35’lere olası riskinin araştırılmühendisi hayatını kaybetti. Türk mühendise yö- ması amacıyla ortak bir çalışma grubu önerisinde
nelik yapılan saldırıyı ise Eş-Şebab örgütü üstlendi. bulunmuş, Pentagon ise bu öneriyi daha önce geri
çevirmişti. Bloomberg’e konuşan bir başka Türk
HTŞ liderinden destekçilerine İdlib çağrı- yetkili ABD’nin bu teklifi yeniden değerlendirmesi
sı…
halinde Türkiye’nin de S-400 teslimatını ötelemeyi kabul edebileceğini söyledi. Geçen hafta Alman
uhaliflerin son kalesi olarak görülen gazetesi Bild diplomatik kaynaklara dayandırdığı
İdlib’de gerginlik tırmanıyor. El Kaide’nin uzan- haberinde Türkiye’nin S-400’lerde geri adım atatısı Heyet Tahrir Şam’ın lideri (HTŞ) destek- cağı iddiasında bulunmuş, haberi Cumhurbaşkançilerine İdlib’in savunulması çağrısında bu- lığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yalanlamıştı.
lundu. HTŞ lideri, yayınladığı videoda “Silah Fahrettin Altun Twitter hesabından Bild gazetesi
tutabilecek herkesi savaş alanına çağırıyoruz.” dedi. editörlerinden Julian Röpcke’ye yanıt yazarak “Kaynaklarınız yanılıyor. Benden duymuş olun: S-400
alımı bitmiş bir anlaşmadır” ifadesini kullanmıştı.

M
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Denizkurdu 2019 Tatbikatı sona erdi...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle Anadolu’yu çevreleyen üç denizde
eş zamanlı düzenlenen en büyük planlı tatbikatlardan Denizkurdu-2019 sona erdi. Tatbikatın son gününde
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da katılımıyla Seçkin Gözlemci Günü düzenlendi. Marmaris’teki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı’na gelen Bakan Akar’a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet
komutanları eşlik etti.

14 Mayıs’ta başlayan tatbikata 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopterle birlikte donanma kuvvetleri komutanlığına bağlı unsurlar katıldı. Genelkurmay Başkanlığı yıllık tatbikat programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri
Komutanlığınca planlanarak Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen Denizkurdu
2019, Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda üç denizde icra edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son dönemdeki en büyük tatbikatlarından Denizkurdu’na, envanterindeki 131 gemi, 57
uçak ve 33 helikopter ile 25 bin 900 personel katıldı. Tatbikat kapsamında, yerli ve milli silah sistemleriyle
yüksek süratli su üstü ve hava “drone”larına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracıyla atışlar, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları
başta olmak üzere birçok atış ve eğitim yapıldı. Tatbikatta, 17-21 Mayıs’ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de aynı
anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edildi. Tatbikat hitamında, 21-24
Mayıs’ta Hopa’dan İskenderun’a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak eden 85 gemi tarafından, 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapıldı. Ayrıca
gemiler halkın ziyaretine açıldı ve şehit aileleri ile gaziler ağırlandı. Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin
korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, bugün sona erdi.
11
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PKK, Almanya’yı eylem yeri olarak kullanmasın…

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Yabancı terör

ABD
Temsilciler
F-35’leri durdurma
ve aşırı örgütler Almanya’yı eylem yeri olarak kullanmasın
diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için
geçerli” dedi. Seehofer, Berlin’de Federal Kriminal Dairesi
Başkanı Holger Münch ile 2018 siyasi suç raporunu tanıttığı
toplantıda, yabancı terör örgütlerinin 2018’de Almanya’da
işlediği suçların sayısının, bir önceki yıla oranla iki kattan
fazla artarak 2 bin 487’ye çıktığını belirtti.

Türkiye’nin 2018’de Afrin’e başlattığı operasyondan sonra
Almanya’da Türk kurumlarına saldırıların arttığına dikkati
çeken Seehofer, “Bu nedenle yabancı terör ve aşırıcı örgütler
Almanya’yı eylem yeri olarak kullanmasın diye devlet elinden geleni yapacak. Bu özellikle de PKK için geçerli” dedi.
Rapora göre 2018’de PKK yandaşlarının karıştığı suçların
sayısı bin 873 olarak belirlendi. Bu sayı 2017’ye göre yüzde 82,2 oranında artış gösterdi. PKK yandaşlarının şiddet
olaylarının sayısı da 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 100.7
artarak 152’den 305’e çıktı.
Raporda İslamofobik suçlar da yer aldı. Buna göre raporda,
Almanya’da 2018’de 910 suç teşkil eden İslamofobik olayın
yaşandığı, bu sayının 2017’de bin 75 olduğu aktarıldı. İslamofobik suçların 2018’de yüzde 92,3’ünün aşırı sağcılar tarafından işlendiği kaydedildi.

Meclisi’nde
girişimi…

ABD

Temsilciler Meclisi’nin alt
komitesi, F-35 savaş uçaklarının
Türkiye’ye teslimatının engellenmesini içeren bir tasarı sundu. ABD
Temsilciler Meclisi’nin Tahsisat Komitesi, 690 milyar dolarlık savunma harcamaları yasa tasarısının
ilk versiyonunu yayımladı. Tasarı,
Türkiye’nin ABD’den teslimatını
beklediği F-35 savaş uçaklarıyla ilgili bir madde de içeriyor. Bu madde, ABD’deki F-35 savaş uçaklarının
Türkiye’ye teslimatında federal bütçeden faydalanılmasını yasaklıyor.
Söz konusu maddenin de yer aldığı tasarının yasalaşması hâlinde,
F-35’lerin Türkiye’ye teslimatında
yakıt ya da pilotlar için harcama yapılmasına izin verilmeyecek. ABD
Kongresi, federal hükümetin politikalarına tesir edebilmek için genellikle bütçe kullanımının engellenmesi kartına başvuruyor. Tahsisat
Komitesi’nin F-35’lerle ilgili önleminin de yer aldığı tasarının yasalaşması için önce Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler
Meclisi, ardından da Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Senato’dan
geçmesi ve ABD Başkanı Donald
Trump tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak Trump, savunma
harcamaları için 750 milyar dolar tahsis edilmesini talep ediyor.
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TBMM’ye girmeye çalışan DHKP/C’li
teröristler yakalandı...

Irak ve Suriye’deki ABD askerleri için
alarm derecesi yükseltildi…

TBMM’ye gelen 1’i kadın 2 kişi, meclis giriş ka- ABD Irak ve Suriye’de konuşlandırılmış askerlepısında yapılan kimliklerinden yapılan Genel Bilgi
Tarama’sında (GBT) DHKP/C ile bağlantılı oldukları belirlenince yapılan aramada üzerlerinde bomba
süsü verilmiş düzenek bulundu.

Güvenlik görevlilerinin üst araması yapmak istediği 2 kişinin direnmesi üzerine arbede yaşandı. İddiaya göre kargaşa sırasında 2 görevliye kesici bir
aletle yaralayan 2 şüpheli, müdahale sonucu etkisiz
hale getirildi. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında
ise bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç
kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.Gözaltına alınan 2 şüpheli ile ilgili soruşturma
sürdürülüyor.
Meclise girmeye çalışırken üzerlerinde bomba süsü
verilmiş düzenek ile yakalanan DHKP/C terör örgütü ile irtibatları olduğu belirlenen şüphelilerden
M.Z. hakkında terör örgütü propagandası yapmak,
kanuna aykırı toplantı ve yürüyüş kanununa muhalefet ve hakaret suçlarından (5) adet açık ceza dava
dosyası bulunduğu tesbit edildi.
Diğer şüpheli E.Y. hakkında ise ‘Terör Örgütü Adına
Eylem ve Faaliyetlerde Bulunmak’ suçundan Kocaeli/Kandıra Cezaevi’nde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, görevi yaptırmamak için direnme,
kamu malına zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve
yürüyüş kanununa muhalefet suçlarından (13) adet
açık ceza dava dosyası bulunduğu, hakaret suçundan
ise aranma kaydı bulunduğu belirlendi.
13

ri için güvenlik alarmının derecesini artırdı. ABD
Merkez Kuvvetler’den (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD silahlı kuvvetlerinin İran’la yaşanan
gerginlik sebebiyle Irak ve Suriye’de konuşlu terörle
mücadele birlikleriyle ilgili alarm derecesini artırdığı
kaydedildi. Yapılan açıklamada, “Sonuç olarak ABD
birliklerine yönelik inandırıcı, olası tehditleri gözlemlediğimiz sırada terörle mücadele operasyonu
(IŞİD’le mücadele amacıyla kurulan Birleşik Ortak
Görev Gücü-Doğal Kararlılık Harekatı-CJTF-OIR)
en yüksek alarm derecesine geçti” denildi.

Almanya ve Hollanda, ABD ve İran arasında gerilim tırmanması nedeniyle Irak’taki askeri eğitim
faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Alman Savunma Bakanlığı Sözcüsü ABD ve İran arasında artan
gerilim gerekçesiyle “Hafta başından beri eğitim görevinin durdurulduğunu” belirtti. Askıya almanın
kalıcı olmadığının altını çizen sözcü “İlerleyen günlerde duruma göre eğitimin tekrar başlayabileceğini”
söyledi. Sözcü “Somut bir tehdit almadıklarını” da
sözlerine ekledi. Hollanda Savunma Bakanlığı’ndan
yapılan açıklamada da eğitim misyonunun Irak’taki
“tehditler” nedeniyle askıya alındığı bildirildi. IŞİD’e
karşı koalisyonda yer alan Fransa ise Irak’taki askeri
eğitim misyonuna devam etme kararı aldı. Fransız
Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Reuters haber
ajansına yaptığı açıklamada “Şu anda Fransız ordusunun Irak’taki askeri eğitimlerini askıya almaya ilişkin bir planı bulunmamaktadır” dedi.
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BM: 180 bin kişi İdlib’i terk etti…

aldığını ve ülkede acil olarak görev yapmayan personelin ABD’ye dönüşü için ulaşım imkanının en
uriye’de Beşar Esad rejimine bağlı ordu güçlerinin kısa sürede sağlanacağı belirtilmişti. “Irak’ın içinde
yoğun saldırısına maruz kalan İdlib ve çevresinde yer alan ABD’li iş yerlerinden uzak durun.” denilen
yaşayan yaklaşık 180 bin kişi bölgeyi terk etti. Birleş- açıklamada, güncel bilgiler için yerel basının izlenmiş Milletler (BM) Acil Yardım Ofisi (Ocha), Esad mesi tavsiyesi de yapılmıştı.
rejimine bağlı kuvvetlerin operasyonları sonucu
İdlib ve Hama’da 18 hastane ve sağlık ocağı ile çok ABD: Suriye’nin kimyasal silah kullandığına
sayıda okul ve mültecilerin barındığı binanın hasar dair işaretler görüyoruz…
gördüğünü bildirdi.
BD Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada Suriye
hükümetinin kimyasal silah kullandığına dair işaretler gördüklerini, bunun kanıtlanması takdirinde
‘hızlı ve uygun bir şekilde’ yanıt verileceğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus,
yazılı açıklamasında, “Suriye Devlet Başkanı Beşar
Esad’ın 19 Mayıs Pazar günü Suriye’nin kuzeybatısında iddia edildiği gibi klorin gazıyla bir saldırı düzenlediğine” dair işaretler bulduklarını belirtti.
Ocha’dan Cumartesi günü yapılan açıklamada, bölgeden kaçan yaklaşık 180 bin kişiden büyük bir
kısmının, kapasite yetersizliği nedeniyle mülteci
kamplarına alınamadığını duyurdu. Suriye ordusu
müttefiki Rusya’nın desteği ile bir süredir ülkenin
kuzeybatısındaki İdlib ve Hama bölgelerine askeri
operasyonlar düzenliyor. Radikal İslami grupların
elinde kalan son bölge olan İdlib ve Hama’da yaklaşık
üç milyon insan yaşıyor.

S

A

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı…

Irak Başbakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı ta-

rafından yapılan yazılı açıklamada, korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’nin merkezine katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Öteyandan, saldırının ABD tarafından yapılan uyarıların ardından gelmesi dikkat çekti. Birkaç gün
önce, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin Irak Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu’ndaki vize işlemlerini geçici bir süre için askıya

Ortagus, bu durumun “Esad’ın İdlib’de birkaç milyon
insanı koruyan ateşkesin delinmesi yönünde güttüğü vahşi kampanyanın” bir parçası olduğunu ekledi.
İdlib’deki çatışmasızlık bölgesine bir saldırının gerçekleşmesinin ise bölgedeki istikrarı etkileyebilecek
pervasızca bir davranış olacağını aktardı. Pentagon
komutanlarından Sean Robertson da yaptığı yazılı
açıklamada Esad’ın kimyasal silahları bir daha kullanması takdirinde sert bir şekilde yanıt vereceklerini söyledi.
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ABD’den Türkiye’ye S-400 mühle- BM’den ‘Libya bölünmeye yol açacak bir iç savati…
şa sürükleniyor’ uyarısı…

ABD’nin

Türkiye’ye Rusya ile
imzaladığı S-400 anlaşmasından
vazgeçmek ve Amerikan Patriot
sistemleri alımını onaylamak için
iki hafta süre tanıdığı, aksi takdirde yaptırımlarla tehdit ettiği bildirildi. ABD Türkiye’den, Amerikan
Patriot hava savunma sistemleri
için anlaşmayı kabul etmek ya da
S-400 alım anlaşmasına bağlı kalıp
Amerikan yaptırımlarına maruz
kalmak arasında seçim yapmasını
bekliyor. Konuyla yakından ilgili oldukları belirtilen ve ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan
habere göre, Türkiye’nin S-400 anlaşmasını Haziran ayının ilk haftasının sonununa kadar iptal ederek
ABD yapımı Patriot füze savunma sistemi almaya razı olmaması
durumunda, F-35 savaş uçakları
programından çıkarılması, taahhüt edilen 100 F-35 savaş uçağının
teslimatının iptali, ABD yaptırımları ve NATO’da olumsuz sonuçlar
gündeme gelebilecek. Kaynaklar bu
sürenin uzatılmasının söz konusu
olmadığını ve bunun ABD Dışişleri
Bakanlığı’nın son teklifi olduğunu
belirtti. CNBC’ye konuşan bir ABD
Dışişleri Bakanlığı yetkilisi NATO
üyesi ülkelerin NATO sistemleri
ile uyumlu askeri ekipmana sahip
olması gerektiğinin altını çizerek
“Türkiye’nin S-400 teslimatını tamamlaması durumunda gerçekten
çok olumsuz sonuçlarla karşılaşacağını vurguluyoruz” dedi.
15

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan

Salame, “Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç
savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu
ancak savaş şimdi sona ererse mümkün” dedi. Salame, BM
Güvenlik Konseyi’ni, başkent Trablus ve çevresinde devam
eden çatışmalar ve ülkedeki gelişmeler hakkında bilgilendirdi. Trablus ve çevresinde 4 Nisan’dan beri süren çatışmalarda 460’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin
400’ün üzerinde kişinin yaralandığını ve 75 bin kişinin de
yerinden edildiği bilgisini veren Gassan Salame, 10 binden
fazla kişinin ise çatışmalar nedeniyle mahsur kaldığını ifade etti.

Trablus çevresindeki çatışmaların uzun ve kanlı bir savaşın
başlangıcı olduğu ve Libya’nın Akdeniz’deki komşularının
da güvenliğini tehlikeye attığı uyarısında bulunan Salame,
General Halife Hafter’in Trablus’e ele geçirmek için güneyden askerlerini çekmesiyle birlikte bu boşluğun IŞİD ve El
Kaide tarafından doldurulma riskine dikkati çekti. Gassan
Salame, “Libya, ülkenin bölünmesine neden olacak bir iç
savaşa sürükleniyor. Zararın onarılması yıllar alacak ve bu
ancak savaş şimdi sona ererse mümkün” ifadelerini kullandı. Trablus’u ele geçirmek için 4 Nisan’da operasyon başlatan General Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal
Ordusu ile Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık
Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac’ın birlikleri arasında başkent çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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ABD: Türkiye’nin güvenli bölge talebine onların intikali üzerinde çalışıyoruz. Eğer Cumhurbaşkanımız tarafından da bu uygun görülürse önüolumlu yanıt vermedik…

müzdeki dönemde en azından bir, iyi niyet göstergeBD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, “Tür- si olarak, Türk-Fransız ilişkileri bakımından sembol
kiye, Suriye’nin kuzeyinde 30 kilometre genişliğinde olması bakımından da böyle bir konu üzerinde çalışgüvenli bir bölge kurulmasını talep etti. Hala olum- mamızı sürdürüyoruz.”
lu yanıt vermedik, 30 kilometre yapabileceğimizi
sanmıyorum” dedi. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Trump’ın önüne İran’a karşı bölgeye 10 bin
James Jeffrey, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde gü- asker gönderme planı konuldu…
venli bölge oluşturma talebine ilişkin açıklamalarda
ssociated Press (AP) haber ajansına konuşan
bulundu.
ABD’li yetkililer, Pentagon’un bugün Beyaz Saray’a
Ortadoğu’ya ilave 10 bin asker gönderme planını sunacağını söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin askeri müdahalelerini sonlandırma ve yenilerine girişmeme politikasıyla koltuğa oturmasından
2.5 yıl sonra, kendisini Venezüella ve İran’a askeri
müdahale senaryolarıyla baş başa buldu. Suriye’den
çekilme açıklamasını henüz hayata geçiremeyen
Trump, İran’a karşı çok ağır yaptırımlar uygulaması“Güvenli bölgenin 30 kilometre olması konusun- nın ardından askeri gözdağı vermesi için de baskı alda anlaşmaya çalışıyoruz” diyen Jeffrey, “Başkan tında. Associated Press (AP) haber ajansına konuşan
(Trump), DSG’nin çoğu unsuru ve PKK arasında ABD’li yetkililer, Pentagon’un bugün Beyaz Saray’a
siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması Ortadoğu’ya ilave 10 bin asker gönderme planını suiçin Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz. Sa- nacağını söyledi.

A

A

dece yerel kolluk gücünün görev yapacağı, bizim ve
Türklerin de yakından gözleyeceği bir plan. Türkler- ABD’den S-400 açıklaması: Sonuçları ‘çok
le ve SDG ile görüşüyoruz ama henüz bir anlaşmaya olumsuz’ olur…
varabilmiş değiliz” dedi.
BD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus,
Fransa Suriye sınırına SAMP-T bataryası Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini alması
halinde Türkiye’nin ‘somut ve olumsuz’ sonuçlarla
konuşlandırmayı önerdi...
karşılaşacağını söyledi. Ortagus, “S-400 savunma
illi Savunma Bakanı Akar: “Yaptığımız görüşme- sistemlerinin alımının ABD ve NATO’nun Türkiye
ler çerçevesinde bir noktaya gelindi. Onlar bir Samp-T ile olan savunma ilişkisi açısından ciddi sonuçları
bataryasını Türkiye’de konuşlandırmayı önerdiler. olacağını söyledik” dedi. Konuyla ilgili endişelerini
Bununla alakalı biz de çalışmalarımızı sürdürüyo- aktardıklarını ve aktarmaya devam edeceklerini söyruz. Onlar keşif yapacaklar. Şu anda İncirlik’te İs- leyen Ortagus, “Ancak satın alma tamamlanırsa olpanyolların bir Patriot bataryası, Kahramanmaraş’ta dukça gerçek ve oldukça negatif sonuçlar olacaktır”
ise İtalyanların Samp-T bataryası var. Bu iki yerde ifadelerini kullandı.

A

M

incelemeler yapmayı teklif ettiler. Bu konu üzerinde,
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Teröristbaşının avukatlarıyla görüşmesi....

PKK’nın elebaşısı Öcalan, avukatları aracılığıyla yayımladığı mesajında açlık grevi ve ölüm oru-

cundakilere seslenip ‘eylemlerini sonlandırmalarını’ istedi. Teröristbaşının çağrısı sonrası, eylemlerin sona
erdiği açıklandı. Teröristbaşının çağrısını, Çarşamba günü İmralı Adası’nda ziyaret eden avukatları iletti.
Görüşmeden beş gün sonra İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurulan mesajında
teröristbaşı, ‘eylemin amacına ulaştığını’ söyledi.
Avukatlar, yapılan görüşmelerin yeni bir ‘müzakere süreci’ anlamına gelmediğini, İstanbul seçimleriyle ilgili konuşma olmadığını, görüşmenin kritik aşamaya gelen açlık grevleri ve ölüm oruçlarıyla ilgili
olduğunu belirttiler. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de İmralı Adası’nda gerçekleşen ikinci avukat görüşüyle
ilgili bir açıklama yaparak başlayan görüşmelerin mahkemece verilen bir izin sürecinin sonucu olduğunu
söylemiş, bu görüşmelerin yeni bir çözüm süreci ve İstanbul seçimleri ile ilgili olmadığını ifade etmişti.
Buna karşılık teröristbaşının verdiği mesajların ‘tüm demokrasi güçlerine, Türkiye’nin her yelpazesindeki siyasi yapılarına ve devlete’ yönelik olduğunu vurguladılar. Açlık grevi ve ölüm orucuna girenler teröristbaşına
‘uygulanan tecridin kaldırılması ve demokratik siyasetin önünün açılması’ talebinde bulunuyordu.

Teröristbaşının gönderdiği mektubu şöyle: “Başta açlık grevleri ve ölüm orucuna kendini yatırmış
arkadaşlar olmak üzere iki avukatımın yapacağı geniş açıklamalar ışığında eyleminizin sona ermesini bekliyorum. Bana ilişkin maksadınızın hasıl olduğunu da rahatlıkla belirtip hepinize en derin sevgi ve teşekkürlerimiz sunuyorum. Asıl bundan sonrasında da bana yeterli yoğunluk ve iradeyle eşlik etmenizi de özenle
belirtiyor ve umuyorum. Bitmeyen sevgi ve selamla.”….
Asrın Hukuk Bürosu avukatları teröristbaşıyla Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede, 2 Mayıs tarihli yaptıkları görüşmede öne çıkan yedi maddelik metnin tartışılmasından ‘memnuniyet duyduğunu’ belirttiler. Teröristbaşının ‘toplumsal uzlaşı, demokratik siyaset, demokratik müzakere ve onurlu barış konularının tartışılmasının Türkiye’nin temel ihtiyacı olduğuna inandığını’ söylediler. Görüşmelerde ele aldıkları
başlıkların Türkiye siyasetinin temel değerleri haline gelmesi açısından teröristbaşının üzerine düşeni yapacağını, 2013 yaklaşımı ve duruşunun Türkiye’de yarattığı ortamı ve umudu herkesin bildiğini ve bu mesajının
daha fazla tartışılması gerektiğini ifade ettiğini aktardılar.
17
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HTŞ’den Türkiye’ye “İdlib’de harekete
geç” çağrısı…

Suriye’de iç savaşın son cephesi olan İdlib vilaye-

tinin büyük bölümünde kontrolü elinde bulunduran radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü,
Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin ilerlemesi karşısında Türkiye’yi daha müdahil bir politika izlemeye çağırdı. El Kaide bağlantılı HTŞ’nin
bünyesinde faaliyet gösteren ve kendisini “Kurtuluş
Hükümeti” olarak isimlendiren heyetin lideri Fevaz Hilal,Astana ve Soçi barış süreçleri dâhilinde
Türkiye’nin oluşturduğu 12 gözlem noktasının acilen güçlendirilmesi gerektiğini, aksi takdirde rejim
güçlerinin Türkiye sınırına kadar ilerleme kaydedeceğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Hilal, Mayıs ayı
başında iki Türk askerinin Suriye ordusunun açtığı ateşte yaralandığını hatırlatarak, “Türk mevzilerinin oluşturulmasına halka koruma sağlayacağı umuduyla izin verilmişti. Ancak gerçekler, bu
mevzilerin kendilerini de koruyamadığını söylüyor.
Türk tarafının oluşturduğu bu mevzileri ve girdikleri alanları korumasını, ayrıca bulundukları bölgelere Rus ve Suriye jetlerinin uçuşunu ve bombardımanları engellemelerini umuyoruz” diye konuştu.
“Bu mevziler ve etrafındaki alan bombalanıyor ve
Türk askeri yaralanıyorsa bu bazı soru işaretleri yaratıyor” diyen Hilal, “Ankara’nın bölgedeki rolünü
ve bu gözlem noktalarıyla ne istediğini netleştirmesi gerektiğini” belirtti.

Rusya Tel Rıfat’ta 3 Gözlem Noktası
kurdu…
Rusya Ypg ile anlaşmadan sonra Tel Rıfat da 3 gözlem noktası kurdu .Konuya
hakim Suriyeli Kürt kaynak Pazar günü,
Rusya’nın 3 gün süren görüşmelerin ardından kuzey Halep kırsalında Ypg’nin kontrolü altında yer alan Tel Rıf ’at beldesinde
3 gözlem noktası kurduğunu ifade etti.
Aynı kaynak, Ypg ve Rus güçlerinin müzakerelerden 3 gün sonra Tel Rıf ’at beldesinde 3 gözlem noktası kurmak ve Halep
kuzeyinde A’zaz da Türk güçleri ile temas
bölgelerinde ortak devriyeler konuşlandurmak için anlaşmaya ulaştıklarını doğruladı. Kaynak, Rusya’nın Ypg’nin kontrolü altında yer alan Tel Rıf ’at ve çevreleyen
bölgelerden karşılıksız olarak Türkiye lehine vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi.
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Akar: S-400 anlaşması imzalandı ve bitti… Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri

Milli Savunma Bakanı Akar, Denizkurdu tatbikatın-

da T.C.G Salih Reis Fırkateyn’nde Habertürk’e özel röportaj verdi. Bakan Akar, F-35’lerden S-400’lere, yeni
askerlik sisteminden Doğu Akdeniz’de olan bitenlere
değin bir dizi konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Komutanlığı’na bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi: “Pençe Operasyon Planı çerçevesinde, 27 Mayıs 2019 öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin
atışlarını müteakip saat 20.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla bir harekât başlatılmıştır.
Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde
planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât
ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan
mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin
etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır.”
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen
Pençe Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. “Pençe Harekatı” kapsamında teröristler
tarafından yerleştirilen bir EYP’nin patlaması sonucu 2 asker yaralandı.

Programın ikinci bölümünde F-35 ve S-400 sistemleriyle ilgili gelinen son noktayla ilgili bilgili veren Bakan
Akar, “S-400 konusuna imzalar atıldı, bu böyle bilinsin” dedi. F-35’lerle ilgili olarak şu açıklamayı yapan
Bakan Hulusi Akar “Amerika cayarsa Türkiye kendi
dünyasını kurar” diye konuştu. Akar konuşmasını
şöyle sürdürdü: “F-35 anlaşmasındaki bütün sorumlulukları yerine getirdik. Peki bu sözleşmede taraflardan biri S-400 alırsa anlaşmadan çıkarılır diye bir şey
var mı diyoruz, hayır diyorlar. ABD anlaşmadan cayarsa kendi dünyamızı kurarız. Rus teknik personeli Türkiye S-400 kurulumu çalışmaları için gelecek.
F-35, Patriot, Münbiç, Fırat’ın Doğusunu konuşuyor.
Oralarda ilerleme olabileceğini ümit ediyoruz. S-400 Yapılan açıklamada, “Irak kuzeyi Hakurk bölgeile ilgili süreç devam ediyor, bazı şeyler Haziran’a ye- sinde 27 Mayıs 2019’da başlatılan Pençe Harekâtı
tişmeyebilir, S-400’ler önümüzdeki aylarda gelebilir.”. planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bu
kapsamda dün ve gece süresince kara ateş destek vaPençe harekatı başladı...
sıtalarımız, taarruz helikopterlerimiz ve hava kuvvetlerimizin harekâtları ile destekli olarak devam eden
uzey Irak’ta, Hakurk bölgesindeki PKK hedefleri- operasyonlarda 6 PKK’lı bölücü terörist daha etkisiz
ne kara ve hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma hale getirilmiş; böylece harekâtın başlangıcından itiBakanlığı’nın son dakika açıklamasına göre koman- baren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 olmuşdoların 28 Mayıs’ta başlattığı harekat sürüyor. Hare- tur. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait
kata ‘Pençe’ adı verildi. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha
bölgesine kara ve hava harekatı başladı.
faaliyetlerine devam etmektedir” denildi.
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Pençe Harekatı’nda 2 asker şehit düştü...

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlatılan

“Pençe Harekatı”nda yaralanan 2 asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
Hakurk’ta 27 Mayıs’ta başlatılan ‘Pençe Harekatı’nda,
PKK’lı teröristlerce bölgeye önceden yerleştirilen el
yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2
askerin yaralandığı hatırlatıldı.

Yaralı askerlerin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtilen açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını
kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli
ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize
başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Kerkük’te patlamalar…

Irak’ın Kerkük şehrinde peş peşe 7 patlamanın mey-

dana geldiği, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü,
18 kişinin daha yaralandığı belirtildi.

Yerel medyanın aktardığına göre, Kerkük şehir merkezinde gerçekleştirilen saldırıların ikisinde önceden
yerleştirilmiş bomba, ikisinin ses bombası ve ikisinin
de bomba yüklü araç kullanıldı.
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