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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
ARALIK AYI ÖZETİ

A

BD Başkanı Donald Trump, Suriye’de IŞİD’i yenilgiye uğrattıklarını dile getirerek, “Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi” ifadesini kullandı. Trump, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı
paylaşımda, “Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi.” açıklamasını yaparak, ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyurdu. Hem ABD iç kamuoyu, hem de uluslararası kamuoyu tarafından ani
ve şaşırtıcı olarak yorumlanan bu kararın ardından Türkiye’nin Suriye kuzeyine yönelik muhtemel
operasyonu, ABD askerlerinin ne zaman ve nasıl çekileceği, ABD askerlerinin çekildiği bölgeleri hangi
güçlerin dolduracağı başta olmak üzere birçok yeni tartışma konusu Aralık ayına damgasını vurdu.

M

illi Savunma Bakanlığı, 13 Aralık günü, PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek, Irak’ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesi çerçevesinde uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa
hakları doğrultusunda Irak’ta bulunan Sincar ve Karacak dağlarına hava harekatı yapıldığını bildirildi.

İ

- ngiliz Ekonomi ve Barış Enstitüsü IEP, geçen yıl terör olaylarında ölümlerin yüzde 27 oranında düştüğünü, bu rakamın 3 yılda yüzde 44 oranında gerilediğini açıkladı. IEP, 2018 yılı Küresel Terör Endeksi raporunda, Türkiye’nin, terör nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında en çok azalma yaşanan 5 ülke arasına girdiğini belirtti. Türkiye ile birlikte Irak, Yemen, Suriye ve Yemen’de ölüm olayları bir önceki yıla göre önemli
ölçüde azaldı. Türkiye, terörden en çok etkilenen ülkeler endeksinde 12’nci sıradan 40’ıncı sıraya geriledi.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
İdlib konusunda ikinci bir toplantı yapılmalı…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin’de dü-

Avrupalı

Katılımcılarla

sözde

zenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir ‘”Afrin’de Etnik Temizlik ve DemogPutin ile görüştü. Basına kapalı görüşmenin ardından G20’yi
rafik Değişiklik” Forumu!!!
takip eden gazetecilere konuşan Erdoğan, Putin ile “hayati
konuları” görüştüklerini söyledi. Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmasızlık anlaşması hakkında yeni bir toplantı yapmayı doğru bulduğunu söyleyen Erdoğan, İstanbul’daki dörtlü
zirveyi hatırlatarak “Atmamız gereken çok daha farklı adımların olduğuna inanıyorum” dedi. Erdoğan İdlib’de ciddi manada bizim Rusya tarafı ile herhangi bir sıkıntımız yok dedi.

Sözde Rojava stratejik araştırmalar merke-

ABD’den

küçük

grup

ile

Suriye

toplantısı…

Washington, önümüzdeki iki gün içerisinde bir Suriye

toplantısına ev sahipliği yapacak. Suriye dosyasının Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de
Mistura’dan Norveç’in Pekin Büyükelçisi Geir Pedersen’e
devredilmesi vesilesiyle yapılacak toplantıda müttefik ülkelerin ortak tutumu belirlenecek. Jeffrey’in İngiltere, Fransa,
Almanya, Suudi Arabistan, Mısır ve Ürdün’den oluşan Küçük Grup’taki mevkidaşlarıyla gerçekleştirilecek toplantıya
başkanlık yapması kararlaştırıldı. Toplantı, Pompeo’nun
göreve gelmesi ile Jim Jeffrey ve Joel Roban’nın Suriye ile
ilgili görevlendirilmelerinden bu yana Başkan Donald
Trump’ın Suriye dosyasına verdiği önemi gösteriyor.

zinin düzenlediği ve Afrin’de etnik temizlik
ve demografik değişiklik forumunda hazır
bulunmak için Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinden katılımcılar 1 Aralık günü Fırat’ın
doğusuna ulaştı. Amude kentinde foruma
katılacak heyet, Fransa eski Dışişleri Bakanı,
uluslararası uyuşmazlıklarda analist ve stratejik araştırmacı Cirar Şalyan, Fransız askeri danışmanı Batriz Franşiski, Mısır, Irak,
Kolombiya ve Fransa’dan diğer katılımcılar
bulundu. Suriye Kürt Demokratik Partisi
(PKK/PYD’nin denetlediği partilerden birisi) siyasi büro üyesi AzadBerazi, ziyaretçilerin Suriye’nin kuzeyi hakkında bilgi sahibi
olmak için geldiğini belirterek Kouchner’in
daha önce de ziyarette bulunduğunu, kendisinin Suriye kuzeyi hakkında bilgi sahibi iyi
bilgisi olduğunu sözlerine ekledi. Bu ziyaretlerin çeşitli yönlerden Suriye’nin doğu ve kuzeyine desteği ortaya çıkardığını, Fransa’nın
halihazırda Suriye’nin batısında büyük
bir kültür merkezi kurduğunu belirtti.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
İran: Füze denemelerine devam edilecek...

Sarayı’nda olağanüstü kriz zirvesi gerçekleştirdi.
Şiddet olaylarının ardından iki polis sendikası hüBD’nin İran’ın nükleer denemelerine iliş- kümete “Olağanüstü Hal” ilan etmesi çağrısı yaptı.
kin iddiaları üzerine İran ordusundan yapılan
açıklamada füze denemelerinin ‘ulusal güvenli- Polislerin şiddet ile mücadele etmek ve kamu düği güçlendirmek’ üzere gerçekleştirdiği belirtildi. zenini sağlamak için elinde yeterince yetki ol-

A

madığını dile getiren sendikalar, OHAL ile bu
yetkilerin arttırılmasını talep etti. Adalet Bakanı
Nicole Belloubet, hiç bir tabuları olmadığını ancak
“OHAL dışında başka çözümlerin de bulunduğunu” söyledi. Paris Emniyet Müdürü Michel Delpech, olaylarla ilgili “Cumartesi günü eşi görülmemiş bir şiddet olayı yaşandı” ifadelerini kullandı.

İran’ın resmi haber ajansı Tasnim’de yer alan habere
göre İran ordusundan Tuğgeneral Ebufazıl Şekerci
konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Füze denemeleri, İran’ın savunmasının ve caydırıcılığının
güçlenmesi için gerçekleştiriliyor. Denemelere devam edeceğiz. Hem füzeleri geliştirmeye hem de test
etmeye devam edeceğiz. Bu, nükleer müzakelerinin
çerçevesi dışında ve herhangi bir ülkenin iznini istemeyeceğimiz ulusal güvenliğimizin bir parçasıdır.” Delpech, 412 kişinin olaylar sırasında tutuklandığını belirterek, “Bu rakam daha
Sarı yelekliler eylemi Fransa’dan
önce hiç ulaşmadığımız bir rakamdı.” dedi. İtAvrupa’ya yayılıyor…
faiye ekiplerinin 249 yangına müdahale ettiğini, 112 araç ve 6 binanın ateşe verildiğini, vitükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği vergi rinlerin indirildiğini, malların yağma edildiğini
artışından geri adım atmaması nedeniyle 3 hafta- belirten Emniyet Müdürü Delpech, dükkan sahipdır Cumartesi günü Paris’te Champs Elysees mey- lerinin suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
danına gelerek eylem yapan, diğer kentlerde de
hergün protesto eylemlerine devam eden Sarı Ye- Delpech, ülke genelinde gösterilere 136 bin
lekliler, ülke gündemini belirlemeye devam ediyor. Sarı Yelekli’nin katıldığını, 263 kişinin ise gös-

H

teriler sırasında yaralandığını açıkladı. OlayFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ül- lar sırasında polisin tutukladığı 412 kişikede üçüncü kez büyük şiddet olaylarıyla sonuç- den 372’sinin halen gözaltında olduğunu
lanan Sarı Yelekliler eyleminin ardından Elysee belirtti. Olaylar Hollanda ve Belçika’ya da sıçradı.
3
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ABD’den Türkiye’ye S-400 ültimatomu… yapıları yeniden inşa etmeyi reddederken, bu

ABD Senatosu’ndaki Silahlı Kuvvetler Komitesi’nin

bölgelerde insanların normal yaşama dönmesi
için milyonlarca dolar harcıyor” diye devam etti.

yeni başkanı James Inhofe, Türkiye’nin Rusya ile
Batı arasında bir tercih yapması gerektiğini söy- Kanada’da skandal PKK haberi…
ledi. Inhofe’a göre Türkiye ABD ile F-35 programında kalmak istiyorsa S-400 füze savunma
sistemlerinden vazgeçmeli. Inhofe, “F-35 programında kalmak istiyorsa Türkiye Rus S-400 sistemini satın alma konusunda daha ileriye gitmemeli”
dedi. Inhofe, S-400’den vazgeçmezse Türkiye’nin
sekiz partner ülkeden biri olması konusunun yeniden değerlendirileceği konusunda uyardı.

Inhofe, “Türkiye önemli bir NATO müttefiki, ancak bu şekilde davranmamalı. Hava savunması konusunda ihtiyaçları da var ancak önemli
anada resmi yayın kuruluşu CBC, ülkenin resmi
olan şu: Türkiye Rusya ile Batı arasında bir ter- terör örgütleri listesinde olmasına rağmen PKK’lı
cih yapmalı. Rusya’dan S-400 almaya devam eder- kadın teröristleri öven haber verdi. CBC, Kanada’nın
se bunun sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı. Montreal kentinde yaşayan fotoğrafçı ve film yönetmeni Zayne Akyol’un PKK mensubu terörist kadınLavrov: ABD Fırat doğusunda devlet ben- ların Kandil Dağı’ndaki yaşantılarını anlatan, Espace
zeri yapı kuruyor…
Mile End Galerisi’nde açılan ve 20 fotoğraftan oluşan
“Rojeke (Bir Gün)” isimli sergisinin haberini yaptı.
avrov, ABD’nin Fırat’ın doğusu ve Suriye’nin di- “Kürdistan’ın kadın savaşçıları Montrealliler için
ğer bölgelerindeki eylemleriyle ‘Kürt kartını’ oy- yaratıcı çağrılar yapıyor” başlığıyla yayımlanan
nadığını ifade etti. Lavrov, ABD’nin eylemlerinin haberde, Akyol’un, sergi için “samimi” kareler
Suriye’nin toprak bütünlüğü ihlal ettiğini söyledi: yakalamak adına günlerce Kandil’deki terör ör“Fırat’ın doğusunda olanlar, doğrudan Suriye’nin gütü mensubu kadınlarla kaldığı ifadeleri kullanıtoprak bütünlüğünün ihlali. Bu herkesçe açık bir lırken, PKK için “Türkiye’nin doğusunda bağımsız
şey. ABD, özel kuvvetleri ile danışmanlarının bu- bir Kürt devleti için savaşan yasa dışı bir isyancı
lunduğu Fırat’ın doğusu ve Suriye’nin başka böl- grup” tanımlaması yapıldı ve terör örgütü bölgede
gelerindeki eylemleriyle ‘Kürt kartını’ oynuyor. DEAŞ’a karşı mücadele eden bir grup gibi gösterildi.
Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, koBu Kürt meselesinin bölge ülkelerinde (Türkiye, nuya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Söz konusu
Irak, İran) ne kadar önemli olduğunu göz önünde filmin evvelce Kanada’da gösterimi öncesinde ve
bulundurursak, bu çok tehlikeli bir oyun.” Lavrov, sonrasında büyükelçiliğimiz ve başkonsoloslukla“Fırat’ın doğusunda kabul edilemez şeyler oluyor. rımız federal ve yerel makamlar nezdinde gerekli
girişimleri yapmıştı. Filmin Türkiye ve Kanada taABD burada devlet benzeri yapılar kurmaya ça- rafından bir terör örgütü olarak tanınan PKK’nın
lışıyor, Suriye hükümetinin bölgelerindeki alt propagandasını yaptığını bildirmiştik.” dedi.

K

L
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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.
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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.

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,
Yemen’deki savaşta 10 binin üzerinde kişi haya- İran’ın programıyla bağlantılı şirketler ve kitını kaybetti ve ülkede açlık krizi yaşanıyor. Bir şilerin kara listeye alınmasına odaklanıyor.
BM yetkilisinin Reuters’a verdiği bilgiye göre,
BM özel temsilcisi Martin Griffiths, Husi heye- Hook, “Bu vahim ve giderek artan bir tehdit. Sadetine eşlik etmek üzere Husiler’in kontrolundaki ce Avrupa değil tüm ülkeler, İran’ın füze programını
başkent Sana’ya gitti. Suudi destekli hükümet de, hedef alman için ellerinden gelen her şeyi yapmalı”
2016’dan bu yana bir ilk konumundaki görüşme- diye konuştu. Pompeo da İran’ın orta menzilli balere Husiler de katılırsa katılacağını belirtmişti. listik füze denemesinin ardından Cumartesi günü
yaptığı açıklamada, “Caydırıcılığı yeniden tesis edeUkrayna yedek askerleri topluyor…
mezsek bölgede gerilimin tırmanması riskini biriktirmiş oluyoruz” şeklinde uyarıda bulunmuştu.
krayna Genelkurmay Başkanlığı, yedek asker Mattis’ten Hindistan’ın S-400 alımına
toplama çalışmalarının başladığını belirtti. Ordu- yanıt…
nun yaptığı açıklamada, “İlk sıra yedek askerlerin
BD Savunma Bakanı Mattis, Hindistan’ın
toplanması 20 gün sürecek” denildi. Ayrıca Herson ve Zaporojye bölgelerindeki poligonlarda 10 Rusya’dan S-400 almasına ilişkin, “Hindistan yıllargünlük tatbikatların yapılması planlanıyor. Tüm dır aynı. Bağlantısızlar statüsü deniliyor. Rusya’dan
askerlerin Noel öncesinde evine dönerek bayra- çok silah aldılar. Aramızda artan bir stratejik menmı aileleriyle birlikte kutlayabileceği kaydedildi. faat eşleşmesi söz konusu” ifadelerini kullandı.

U
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
ABD Fırat’ın doğusunda Kürtlerle
tehlikeli oyun peşinde…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,

ABD’den Suriye’de “Çekiç Güç” Önerisi…

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi James Jeff-

rey 03 Aralık 2018 günü Washington’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: ABD’nin
Suriye’de bulunmasının amacının IŞİD’i mağlup etmek
olduğunu, Suriye’de sonsuza dek kalmayacaklarını ancak
IŞİD’in yenilmesi, İran’ın komutası altındaki tüm grupların Suriye’den çekilmesi ve geri döndürülemez bir siyasi süreç ortaya konduğunda bu ülkeden çıkabileceklerini,
ABD olarak askeri kuvvetlerini içeren çeşitli dış politika
seçeneklere sahip olduklarını, Irak’ta da Irak’ın kuzeyinde
sahada (yerde) bulunmadıklarını ancak Kuzeyden Keşif
Harekâtı ile 13 yıl bu bölge üzerinde olduklarını, bu nedenle bunun bir BM gücü olabileceğini, BM 2254 sayılı kararında BM tarafından idare edilen ve yürütülen bir
ateşkesten söz edildiğini, bunun koalisyon ya da başka
ülkelerin kuvvetlerinden oluşabileceğini ifade etmiştir.

ABD’nin Fırat’ın doğusunda Kürtlerle
son derece tehlikeli bir oyun oynadığını
söyledi. Rus “Rosiya-1” devlet televizyon
kanalında önceki akşam Suriye konusuna
odaklanan Lavrov, “Washington yönetimi,
Suriye’de Fırat nehri doğusunda ve Amerikan askerlerinin ve danışmanlarının bulunduğu daha birkaç bölgede son derece
tehlikeli Kürt kartını oynamaya çalışıyor.
ABD bunun geçici bir durum olduğunu
dile getiriyor. Ancak pratikte yaptığı, Suriye toprakları içinde devlet benzeri bir
oluşum kurmak. Bu davranışlar da Suriye
konusunda BM Güvenlik Konseyi tarafın- Jeffrey’nin açıklamalarında Astana’nın fişini çekmedan kabul edilen ve krizin çözülmesi için li açıklaması medyada ön plana çıkarılırken ABD’nin aryol gösterici olan karara son derece aykırı. tık Suriye’de Fırat’ın doğusunda bir uçuşa yasak bölge ve
Irak’ta oluşturulan çekiç güç benzeri bir yapıyı hayata geKürtlerin kontrolündeki bölgeye mil- çirme aşamasında olduğudur. Gözlerden kaçan ancak oldukça önemli olan bu açıklamayla aslında Jeffrey Suriye
yonlarca dolar akıtırken, Suriye’nin
kuzeyinde ve doğusunda PKKistan oluşturma yolunda son
yeniden yapılandırılmasına tek kuruş
aşamaya gelindiğini ifşa etmiş oluyor. Irak’ta Saddam’a ait
vermeyeceklerini ilan ediyorlar” açık- hava kuvvetlerinin Irak’ın kuzeyinde uçuşunu yasaklayan
laması yaptı. Lavrov, “Ümit vaat eden dönemin Çekiç Gücünün benzerinin Suriye’de kurulmasıtek çözümü Rusya, Türkiye ve İran’dan nın yegâne amacı hava kuvveti olmayan IŞİD değil olsa olsa
oluşan Astana gurubu üretiyor. Batı- Türk Hava Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusuna operasyonunu
lı koalisyon ise kaosu izlemekle yetini- önlemek olabilir. Tabi bunun yanında uçuşa yasak bölge
yor” dedi. Putin ile Erdoğan’ın İdlib ko- denetimiyle Suriye’deki İran kuvvetlerinin ve Şii milislerin
izlenmesi de ABD’nin böyle bir çekiç güç uygulamasından
nusunu masaya yatırdığını dile getiren
en büyük beklentisi olacaktır. Mevcut konjonktürde muhLavrov, “Türkiye sorumluluk bölgesi
temel Rus vetosu nedeniyle BM’den Suriye’de çekiç güç
İdlib’de aktif ve sistematik şekilde çalış- benzeri bir yapının kurulması kararı çıkmayacağına göre
malar yürütüyor. Fakat tampon bölge ABD uçuşa yasak bölge içinbu kez NATO’yu devreye sokkurulması hedefinden daha çok uzakta- mayı deneyecektir. Burada Türkiye’nin de desteğini almak
yız. Rusya ve Türkiye liderleri anlaşma- üzere İdlib’i de kapsayacak bir uçuşa yasak bölge önerisiyle
ya sadık kalarak çalışmaya devam kararı Türkiye’ye gelebilir. İdlib’te NATO kontrolündeki uçuşa yaaldı. Ayrıca bu bölgelerdeki teröristlerin sak bölge Suriye ordusunun operasyonunu engelleyebileceğinden Türkiye’ye cazip gelebilir. Ancak Türkiye’nin böyle
saldırı düzenlememesi için tedbirler alınbir karara destek vermesi halinde Türk topraklarında önü
ması kararlaştırıldı” ifadelerini kullandı.
açık şekilde NATO güçlerinin konuşlanmasının önü açılır.
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İdlib’de örgütler arasında çatışmalar...

lerin ve müttefiklerin desteğiyle bölgedeki
IŞİD varlığını yok etmeye çalıştıklarını belirtti.

ÖSO

kaynaklarından edinilen bilgilere göre
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentinin batı kırsalında
yer alan Muhambil kasabası ile güneybatısında yer alan
Cederaya ve Eneb kasabasında El Nusra’nın öncülük
ettiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile El Kaide yöneticileri tarafından kurulan Ahrar’uş Şam örgütü arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ağır silahların kullanıldığı çatışmalarda HTŞ’den 14 militan, Ahrar’uş
Şam örgütünden ise 23 militanın öldü. Siviller çatışmalar nedeniyle evlerini terketmek zorunda kaldı.
HTŞ çatışmalar sonucunda Gab bölgesinde Zeyzun ve 5 köyü Ahraru’uş Şam’ın elinden, Ahrar’uş Şam ise 2 bölgeyi HTŞ’den aldı.

Azerbaycan, İran, Rusya ve Türkiye’den,
bilişim ve ulaşım konularında konsorsiyum…

A

zerbaycan, İran, Rusya ve Türkiye haberleşme
ve ulaştırma bakanları, ‘Bakutel’ fuarında bilişim ve
iletişim teknolojileri konularında işbirliği olanaklarını görüşmek için bir yuvarlak masa toplantısı yaptı. Toplantının konusu bilgi ve iletişim teknolojisi,
uydu sistemleri, posta hizmetleri, siber güvenlik,
uluslararası fiber optik ağlar ve teknoloji parklarının
tasarımı ve yönetimi için uygun ortamların oluştu-

rulmasıydı. Bakanlar ayrıca, ulusal siber güvenlik
servislerinin koordineli faaliyetleri, uyduların ticari kullanımında kurumların işbirliği, siber suçlara
karşı ortak bir mücadelenin örgütlenmesi, ulaşım
effrey, Suriye’ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya,
ve transit posta hizmetlerinin potansiyelinin kullaÜrdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptınılması konularında görüş alışverişinde bulundu.
ğı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nda
düzenlediği basın toplantısında Rusya Dışişeri BaToplantıda ayrıca etkin işbirliği amacıyla ortak araşkanı Sergey Lavrov’un ABD’nin Fırat’ın doğusunda
tırmalar yürütülmesi, deneyimlerin paylaşılması ve
tehlikeli oyun oynadığı açıklamasına yanıt verdi.
tüm katılımcı ülkelerin sektörel yapılarının temsilcilerinin katıldığı bir çalışma grubu kurulması ve dörtABD’nin Fırat çevresinde tehlikeli oyun oylü bir konsorsiyum oluşturulması kararına varıldı.
namadığını savunan Jeffrey, aksine partner

Fırat bölgesinde tehlikeli oyun oynamıyoruz.

J
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Sağ kalanlar Türkiye sınırına kaçtı...

Çipras’tan açıklamalar…

Suriye ordu birlikleri Lazkiye kırsalının kuzeyi Ken- Kelemez

Adası’nda gerçekleşen Deniz Ticasabba Beldesinin kuzeyinde belli başlı dış güçlerin ta- ret Akademisi açılış törenine Yunan Başbakalimat ve desteği ile askeri noktalara saldırmaya çalı- nı Çipras, Yunan Milli Savunma Bakanı, Genelşan kiralık teröristlere karşı koyup, saldırganları ağır kurmay Başkanı, Adalar ve Denizcilik Bakanı
kayıplarla geri püskürttü. Askeri bir kaynak SANA’ya ile Yunan Sahil Güvenlik Komutanı katılmıştır.
açıklamalarında; Kensabba Beldesinin yaklaşık 5 km
kuzeyinde Lazkiye – Cisreşşuğur otobanı üzerinde
yer alan Ayn el Hovr ekseninden sızıp askeri bir noktaya saldırmaya çalışan kiralık teröristler ile sıcak temasın yaşandığını açıkladı. Saldırgan teröristlerin
çoğunun ekipmanlarıyla brikte etkisiz hale getirildiğini ifade eden askeri kaynak, sağ kalanların Türkiye sınırlarına doğru geri kaçtıklarına dikkat çekti.

Çanlar Macron için çalıyor...

Macron’un dayattığı neoliberal politikalara karşı

gelecek hafta boyunca bir dizi protesto düzenleyecek
olan çiftçiler, apolitik şekilde hareket etmek istediklerini, sendikaların öncülüğünü almayacaklarını ve
Sarı Yelekler’e resmen katılmayacaklarını, zira tarım
sektörünün kendine özgü sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Tarım sektörünün altından
kalkmakta zorlandığı mali yüklerden şikayetçi çiftçiler, ne zaman glifosat kullandıklarını bildirmeleri
gibi zorunluluklar getiren yeni düzenlemelere de tepkili. Ancak yaban otlarına karşı kullanılan glifosatla
ilgili kansere neden olduğu gibi suçlamalar da var.

9

Çipras tarafından akademinin açılış töreninde yapılan konuşmada; “Daha önceki yıllarda izlenen
kötü bir politika ile adalar sadece turizmden gelir
elde edebilecek hale getirildi. biz bu politikayı değiştiriyoruz. artık Adalar sadece Turizm’den değil diğer farklı gelirlerden de kendilerini besleyebilecek. 12 Ada’nın bizim için özel bir önemi var.
Yunanistan’ın kalbi Atina’da başkentte değil özellikle
12 Ada’da atmaktadır. Bu kapsamda adalarda yaşayanlara öncelik vereceğiz. Daha önce söz verdiğimiz
gibi adalara gemi nakil ücretlerini düşüreceğiz. Bu
konularda çalışan şirketlere vergi indirimleri sağlayacağız. Ayrıca özellikle uzak bölgedeki adalarda
sağlık ve eğitim Tesisleri modernize edilecek. Bizim için Adalarda yaşayan vatandaşlarımız termofil muhafızları gibidir (Pers istilasına karşı direnen
300 Spartalı’ya atıf yapılmaktadır.) Açılışını gerçekleştirdiğimiz Deniz Ticaret Okulu şu an 12 öğretim
üyesi ve 55 öğrenci ile eğitime başlıyor. Önümüzdeki yıl öğrenci sayısı 80’e çıkacak. Burada modern
laboratuvarlar ve modern bir köprüüstü simülatörü kurduk. Tekrar etmek istiyorum Adalar bizim
için önemlidir ve bu kapsamda Adalarda yaşayanların hayat kalitesini arttırmaya yönelik geliştirme
çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.
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Fırat bölgesinde tehlikeli oyun oynamıyoruz…

Jeffrey, Suriye’ye ilişkin İngiltere, Fransa, Alman-

ya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında
Rusya Dışişeri Bakanı Sergey Lavrov’un ABD’nin
Fırat’ın doğusunda tehlikeli oyun oynadığı açıklamasına yanıt verdi. ABD’nin Fırat çevresinde tehlikeli oyun oynamadığını savunan Jeffrey, aksine
partnerlerin ve müttefiklerin desteğiyle bölgedeki IŞİD varlığını yok etmeye çalıştıklarını belirtti.

Pakistan’dan ABD ile işbirliği mesajları…

masasına getirilmesine yardım sözü vermişti. Han
geçen Ağustos’ta kurduğu yeni hükümetiyle ilk
defa bunun için girişimde bulunacak. Afganistan doğumlu ABD’li diplomat Zalmay Halilzad,
George W. Bush yönetiminde Afganistan, Irak ve
BM büyükelçilikleri görevinde bulunmuştu. Başkan Trump, Halilzad’ı üç ay önce Afganistan’da barış müzakereleri için özel temsilci olarak atamıştı.
Göreve geldiği Eylül ayından bu yana İslamabad’ı
üçüncü defa ziyaret eden Halilzad, Ekim ayında da
Katar’ın başkenti Doha’da Taleban’la bir araya gelmişti. Terörle mücadelede müttefik olan Pakistan
ve ABD’nin ilişkileri inişli çıkışlı bir seyir izliyor.
ABD’nin Afganistan’da 14 bin askeri bulunuyor. Askerlere her türlü ikmal ise Pakistan üzerinden sağla-

nıyor. ABD ve Afganistan uzun zamandır Pakistan’ı,
akistan Başbakanı İmran Han, başkent Taleban’ı gizlice kendi topraklarında korumakla
İslamabad’a gelen ABD’nin Afganistan Özel Tem- suçluyor. İslamabad bu suçlamaları reddediyor.
silcisi Zalmay Halilzad’la görüştü. Han, Afganistan’daki savaşın son bulması için siyasi çözümü des- Çavuşoğlu: ABD Başkanı Trump F-35
tekleyeceklerini söyledi. Halilzad’ın ziyareti, ABD uçaklarının Türkiye’ye sorunsuz bir şekilBaşkanı Donald Trump’ın Han’a yaptığı Afganistan’da de teslim edilmesini istiyor…
17 yıldır süren savaşı bitirme ve Taleban’ı müzakere masasına getirme çağrısının ertesine denk geldi.

P

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre İmran
Han, Afganistan’daki savaşın son bulması için siyasi uzlaşmayla barışın getirilmesi için çabaları
destekleyeceğini ve ABD’yle çalışmaktan memnun olacaklarını belirtti. Açıklamada Halilzad’ın
da ABD’nin Pakistan’la ortak hedefleri barış için
çalışmayı beklediğini söylediği aktarıldı. İslamabad, daha önce de Afgan Talebanı’nın müzakere

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Baş-

kanı Donald Trump’ın F-35 uçaklarının satışına
dair G20 zirvesi sırasında Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü söyledi. Ankara’da
gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu,
Trump’ın da bu uçakların Türkiye’ye teslimatında bir sorun yaşanmamasını istediğini aktardı.
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2018 Yılı Terörizm Küresel Endeksi

İngiliz Ekonomi ve Barış Enstitüsü IEP, geçen yıl terör olaylarında ölümlerin yüzde 27 oranında düştüğünü, bu rakamın

3 yılda yüzde 44 oranında gerilediğini açıkladı. Düşüşte, IŞİD’in geriletilmesi ve Irak ve Suriye’deki ölümlerin azalmasının büyük etkisi var. Ancak ölüm olayları azalsa da terör olayları 2017 yılında da yaygınlığını korudu. Geçtiğimiz yıl
da en kanlı iki örgüt IŞİD ve Taliban oldu. Küresel olarak 94 ülkede durum iyiye giderken, 46 ülkede terör olayları daha
da kötüleşti. Türkiye, terör olaylarında en çok azalma yaşanan 5 ülke arasına girdi. Londra Merkezli Ekonomi ve Barış
Enstitüsü IEP, 2018 yılı Küresel Terör Endeksi (GTI- Global Terrorism Index) raporunu yayınladı. IEP raporunda, 19982017 yılları arasındaki terör trendinin analizini yaparak, 2017 yılında yaşanan terör olaylarının da bilançosunu çıkardı.
Enstitü tarafından 6’ncı defa yayınlanan ve küresel terörizm eğilimlerini analiz etmek için en kapsamlı kaynak olarak değerlendirilen rapora göre, 2017’de dünya genelinde, 18 bin 814 kişi terör nedeniyle yaşamını yitirdi. Son 3 yılda sürekli düşüş gösteren terör olaylarındaki ölümler yüzde 44 oranında geriledi. Geçen yıl da bu rakam yüzde 27 olarak tespit edildi. Küresel terörizmde düşüş yaşandığı tespit edilen
rapora göre, 94 ülkede durum iyileşti, ancak 46 ülkede artış yaşandı. İyileşme yaşanan ülkeler endeksinde, 2004’ten
bu yana en yüksek rakam belirlendi. Terör olaylarında düşüş olunca, terörün küresel ekonomide açtığı zarar da geriledi. Terörün küresel maliyeti bir önceki yıla oranla yüzde 42’lik bir düşüş göstererek 52 milyar Dolar’a geriledi.
Raporda, ölüm ve maliyet rakamlarındaki gerilemeye rağmen, terörizmin 2017 yılında hala küresel bir olgu olduğu ve
67 ülkede en az bir ölüm olayının gerçekleştiği vurgulandı. En çok gerileme, çatışmaların halen sürdüğü Ortadoğu’da
tespit edildi. Terör
saldırılarından
etkilenen
Fransa,
Belçika ve Almanya başta olmak
üzere, Avrupa
ülkelerinde de gerileme net bir
biçimde tespit edildi. Geçen yıl
Avrupa’da terör nedeniyle ölümler yüzde 75 oranında azaldı.
Yalnızca İspanya’da
durum daha
da kötüye gitti. Kuzey Amerika ve
2013 yılında hiçbir
terör kaynaklı
ölüm olmayan Batı
A v r u p a ’d a ,
aşırı sağ siyasi terörizm tehdidi
yükselişte. Geçen yıl,
bu bölgede 31
saldırı gerçekleşti ve
bu saldırılarda
17 kişi sağcı terörün kurbanı oldu. Bu bölgede, 2013 ve 2017 yılları arasındaki 4 yılda, aşırı sağ gruplar ve bireyler
tarafından 127 saldırı yapıldı, bu saldırılarda 66 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıların çoğunluğu, aşırı sağcı, beyaz milliyetçi ya da Müslüman karşıtı inançları olan ‘yalnız kurt’ olarak nitelenen tek başına hareket eden kişilerce düzenlendi.
Türkiye, terör nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında en çok azalma yaşanan 5 ülke arasına girdi. Türkiye ile birlikte Irak, Yemen, Suriye ve Yemen’de ölüm olayları bir önceki yıla göre önemli ölçüde azaldı. Türkiye, terörden
en çok etkilenen ülkeler endeksinde 12’nci sıradan 40’ıncı sıraya geriledi. Raportör ve IEP Avrupa, Orta Doğu
ve Kuzey Afrika Operasyonları Direktörü Serge Stroobants, bulguları “Terörizmden en çok etkilenen 10 ülkede, terörizmin, hem terör örgütleri, hem de devlet teröründen kaynaklandığı görülüyor” dedi. Irak ve Suriye ile
komşu olan Türiye’nin 2014-2017 yılları arasında oldukça güç bir durumda olduğunu belirten Stroobants, ülkenin bu dönemde büyük terör olaylarıyla sarsıldığını, ancak 2017’de önemli bir gelişme göstererek, en büyük gelişme yaşanan ilk 5 ülke arasında yer aldığını dile getirdi. Irak, Suriye ve Türkiye’deki ölüm olaylarındaki
azalmanın en önemli nedeninin ‘IŞİD’in halen devam eden düşüşü ve örgütün zayıflama kapasitesi’ olduğunu vurgulayan Stroobants, bölgede IŞİD’e atfedilen terör saldırılarındaki ölümlerin yüzde 52 oranında azaldığını vurguladı.
Ortadoğu’da, Koalisyon güçlerinin yerel güçlerle yürüttüğü operasyonlar sonucunda IŞİD’in bitme noktasına gelmesi
bölgede terörden ölümleri azalttı. Ancak, buna rağmen, IŞİD halen en çok ölüme yol açan “en kanlı terör örgütü” olmaya
devam ediyor. IŞİD’in düşüşüyle, Irak’ta, 2016 ve 2017 yıllarında ölümlerde yüzde 56’lık bir azalma yaşandı. IŞİD’in, artık
ele geçirdiği toprakların ve gelirlerinin tamamına yakınını kaybetmesi, neden olduğu ölüm olaylarında da net bir azalmaya
yol açtı. Ancak azalan öldürme kapasitesine rağmen IŞİD, 2017 yılında küresel çapta en ölümcül terörist grup olarak kalmaya devam etti. Irak’ta ölümler azalırken, Afganistan Irak’ın yerini alarak 2017 yılında en çok ölüm olayı yaşanan ülke oldu.
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HTŞ

T

İdlib’de

“savaşa

hazırlanıyor”…

ürkiye, Rusya ve birçok Avrupa ülkesi tarafından
“terör örgütü” olarak kabul edilen Heyet Tahrir el Şam
(HTŞ), İdlib’de Suriye ordusu ya da muhalif grupların HTŞ 3 kasabayı ele geçirdi…
olası bir operasyonuna karşı savunmasını güçlendirdiğini duyurdu. El Kaide’den koptuğunu söyleyen grupların
SO kaynaklarından edinilen bilgilere
oluşturduğu HTŞ’nin yayın organı IBA, mesajlaşma uygulaması Telegram’daki kanalından bazı mesajlar paylaştı. göre Suriye’nin kuzeyindeki İdlib kentinin
batı kırsalında Heyet Tahrir Şam (HTŞ)
ile Ulusal Kurtuluş Cephesi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Ulusal Kurtuluş
Cephesi’ne ağır silahlarla ve yüzlerle militan
ile saldıran HTŞ, çatışmalar sonucunda 3
kasabayı Ulusal Kurtuluş Cephesi’nin elinden aldı. HTŞ’nin ilerlemesi üzerine Ulusal
Kurtuluş Cephesi Afrin ve Azez’den bölgeye

Ö

takviye birlikler sevk ederken, HTŞ’nin ilerleyişi ise sürüyor. Çatışmalar Anib ve Jizrava kasabası çevresinde şiddetlenirken, her
iki taraftan da kayıpların olduğu öğrenildi.

Bu mesajlara göre HTŞ, Suriye ordusu ve ona bağlı güçlerle karşı karşıya gelme ihtimaline karşın İdlib’de, Hama’nın
kuzeyinde ve Halep’in güneyinde önlem alıyor. Bu bölgeler çoğunlukla muhaliflerin ve HTŞ’nin kontrolünde. 3
Aralık’ta yapılan paylaşımda, Suriye ordusunun bu bölgelerde harekete hazırlandığı, bu sebeple kendilerinin de “son
model techizatlarını ve düşmanı çok uzak bir mesafeden
tespit edebilecek keskin nişancı silahlarını bölgeye yerleştirdiği, hendekler ve tüneller kazdığı” yazıyor. Mesajlarda,
rejim kontrolündeki bölgeyle sınır hattını oluşturan bazı
köprülerin havaya uçurulduğu bilgisi de var. IBA, ardından
yaptığı birkaç paylaşımda ise, Suriye ordusunun HTŞ’nin
kontrolündeki bölgelere sızma girişimlerinde bulunduğunu ve bunlara karşılık verildiğini duyurdu. Rejimin bombardımana da bir süredir devam ettiğini hatırlattı. Türk
güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre İdlib’in içerisinde 17 bini geçen HTŞ’li sayısı, çatı örgütten bazı grupların ayrılmasının ardından yaklaşık 12 bine düştü. Bunların
içinde isim değiştiren ancak Türkiye destekli muhalif çatı
örgütlere katılmayıp HTŞ ile bağını sürdüren gruplar da
var. İdlib’deki muhalif kaynaklar, Suriye ordusunun olası
bir operasyonunda bölgeyi savunmak üzere bu grupların
mevcut konumlarını korumasına Türkiye tarafından izin
verildiğini söylüyor. Uzlaşmayı reddeden bazı HTŞ’lilerin
ise yerel savaşçılar tarafından vurulduğunu iddia ediyorlar.

Veliaht Prens’i sorumlu tutan tasarı Senato’da….

ABD’li

senatörler, Prens Muhammed
bin Selman’ın Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulmasını öngören tasarıyı Senato’ya sundu. ABD’li senatörlerden
Cumhuriyetçi Lindsey Graham, Marco Rubio ve Todd Young ile Demokrat senatörler Dianne Feinstein, Ed Markey ve Christopher Coons tarafından sunulan tasarıda,
Selman’ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı
olduğundan ‘yüksek derecede emin’ olunduğu belirtildi. Tasarıda, Selman’ın cinayeti işleyen güvenlik timini kontrol ettiğine
vurgu yapılırken, ‘Bu durum, bu iğrenç işi
yürütme planının başında Veliaht Prens’in
olduğunu gösterir’ ifadesi kullanıldı.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
ABD Karadeniz’e savaş gemisi sevk edecek
iddiası...

ABD’nin, Azak Denizi’ndeki gerginlikten dolayı

Karadeniz’e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı
iddia edildi. CNN televizyonunun Pentagondan üç
yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz’e savaş gemisi sevk etme hazırlığında
olduğu belirtildi. Bu adımların Ukrayna ile Rusya
arasında Azak Denizi’ndeki krize yanıt olarak atıldığı ifade edilen haberde ayrıca Pentagon’un ABD
Dışişleri Bakanlığından, Montrö Boğazlar Sözleşmesi kapsamında Türkiye’den boğazlardan Karadeniz’e
savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

ABD’nin destroyeri Rusya Pasifik Filosu’nun
üssüne yaklaştı…

bölgelere sözde ‘sınır muhafız güçleri’ konuşlandırmaya başladı. ‘SDG’ doğu Halep kırsalında Sarin
kenti kuzeyinde Essebt Şimali köyünde uluslararası
koalisyona bağlı üsten dört çekerli araçlar, hafif ve
orta silahlar, gece görüş dürbünleri, lojistik ekipman
ve haberleşme cihazlarını içeren teçhizat taşımaya
başladı. ‘Sınır Muhafız güçleri’ Aşşuyuh Tahtani beldesinde aynı şekilde Aşşuyuh Tahtani ve Aşşuyuh
Fevkani beldeleri arasında, Tel Ennasıriyeh ve Carablus kenti karşısında Zor Mağar köyünde konuşlanacak ve Fırat nehri yakasına yapışık belde okulunu
karargah olarak edinecek. Bu dört nokta önümüzdeki haftalar içerisinde Özgür Suriye Ordusu güçleri
karşısında yoğun bir şekilde konuşlanması öngörülen ‘Sınır Muhafız’ın
ana
noktaları
olacak.

Washington: Yemen’de
Suudi Arabistan ve
BAE’ye yönelik İran
tehditlerine yer yok…

ABD

Deniz
Kuvvetleri’nden
yapılan
açıklamada, ‘USS McCampbell’ adlı güdümlü füze destroyerinin
Rusya’nın
Pasifik
Filosu’nun bulunduğu üssün çok
yakınından geçtiği duyuruldu. ABD Pasifik Filosu Sözcüsü Rachel McMarr, “McCampbell,
Rusya’nın denizle ilgili aşırı hak taleplerine meydan
okumak ve ABD ile diğer ülkelerin hizmetinde olduğu denizin kullanılması ile ilgili hak ve özgürlükleri desteklemek üzere Birinci Petro Körfezi’nin
yakınından
geçti”
açıklamasında
bulundu.

SDG Fırat Nehri üzerine ‘sınır muhafızı’
konuşlandırıyor…

PKK/PYD

terör örgütünden teşkil edilen SDG Fırat’ın batısında Özgür Suriye Ordusunun kontrolü altındaki mevzilerin karşısındaki Fırat nehrinin doğu yakasındaki
13

ABD

Körfez İşlerinden
Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Timothy Lenderking, Suudi Arabistan ve BAE’ye
yönelik İran destekli herhangi bir tehdidin, Yemen’in geleceğinde yeri olmayacağını söyledi.
Abu Dabi’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Lenderking, “ABD yönetimi, Yemen’de Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu’na
olan desteğin durdurulmasına şiddetle karşı çıkıyor. Koalisyonun desteklenmesinin gerçekten
gerekli olduğuna inanıyoruz. Eğer desteğimizi
durdurursak, yanlış mesaj göndermiş oluruz. Zayıflamış bir Yemen’den ziyade, bölgesel ve küresel
istikrarı güçlendirecek istikrarlı ve birleşik bir Yemen istiyoruz. Suudi Arabistan ve BAE’ye yönelik İran destekli tehditlerin Yemen’in geleceğinde
yer yok” diyerek koalisyonun Yemen’deki El Kaide
ve IŞİD militanlarıyla mücadele ettiğine işaret etti.
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ABD-Türkiye Suriye çalışma grubu toplantısında Menbic’te somut ilerleme
sözü….

Jeffrey’in başkanlık ettiği ve ABD Dışişleri Bakanlığı

Müsteşarı Joel Rayburn’un da bulunduğu ABD heyeti,
07 Aralık Cuma günü Ankara’da Dışişleri Bakanlığı ile
Milli Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilileriyle çalışma toplantısı gerçekleştirdi. “Türkiye-ABD Yüksek
Düzeyli Suriye Çalışma Grubu” adı altındaki üçüncü
toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Ankara’nın
terör örgütü olarak gördüğü ancak ABD’nin destek
verdiği PYD-YPG yapılanması bakımından önemli
bir uzlaşmaya varıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Suriye’nin kuzeyinde PYD-YPG’nin kontrolündeki Menbiç konusunda “somut ilerleme taahhüdü”
dikkat çekti. Böylece Türkiye’nin boşaltılmasını ve
Özgür Suriye Ordusu’nun denetimine bırakılmasını
talep ettiği Menbiç’in kontrolünde yıl sonuna kadar
değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı gündeme girdi.
ABD’nin yıl sonuna kadar Menbiç’te PYD-YPG’nin
çekilmesini nasıl sağlayacağı izlenecek. Menbiç’in
sınır bölgesinde ABD ve Türk askerlerince yürütülen koordineli askeri devriye yerine Menbiç Yol
Haritası’nda hedeflendiği gibi yerleşim yeri içerisinde ABD ve Türkiye’nin birlikte ne zaman askeri
kontrol sağlayacağı da tartışılıyor. Ortak açıklamayla Menbiç’te yıl sonuna kadar hangi gelişmeler yaşanacağı merak konusuna dönüşürken; Türkiye ve
ABD’nin en geç Şubat 2019’da Suriye konusunda
yeniden masaya oturma kararı aldığı da görüldü.

Jeffrey ERNK temsilcileriyle görüştü…

ABD’nin

Suriye özel temsilcisi James Jeffrey,
Suriye’de PYD dışında kalan Kürtlerden oluşan
Suriye Kürt Ulusal Konseyi ile bir araya geldi.
Gaziantep’te düzenlenen toplantıda, Jeffrey rakip Kürtlerin taleplerini dinledi. ENKS temsilcileri Suriye ve özellikle Rojava’daki sorunların çözümü için hazırladıkları projeleri Jeffrey’e vererek
ABD’ye ulaştırmak istediklerini vurguladı. Tensilci, “Amerika’nın bir Kürt projesi var. Biz de kendi görüşlerimizi onlara ileteceğiz ki Kürtlerin de
talepleri Amerika’nın o projesinde yer alsın.” dedi.

ABD’nin Suriye’deki planlarına Türkiye’yi
razı etme hamleleri…

PYD’li terörist ABD’nin Suriye’de adımlarının Tür-

kiye sınırından Irak’a ve Ürdün’e uzanan birleşik
bölgenin oluşmasına doğru yöneldiğini iddia etti.
Terörist, ABD’nin Fırat’ın doğusunda başarısının
Türkiye’nin girişimlerini soğutmasına, müttefiği
Türkiye’nin Suriye’de PKK’nın uzantısının bulunmasına ilişkin endişeleri konusunda bahaneler ve argümanları geri çekmesine bağlı olduğunu belirtti. Bunun
PKK terör örgütü ile PYD’yi tam olarak ayırıp, PKK
kadrolarının çıkarılmasıyla, belirli zaman periyodunda ABD’nin garantörlüğünde Mesut Barzani’nin
himayesinde PYD ve muhalif Kürt Ulusal Konseyi
(ENKS) arasında ciddi diyaloğa başlamasıyla olacağını belirtti. Temsilci, bunun mevcut tüm oluşumların katılımları temelinde Suriye Kürdistan bölgesi
coğrafyasında yer alan Kürdistan bölgelerinin tümü
hususunda açık stratejiyi kapsayacak açık ve kapsamlı anlaşmaya ulaşmak için olacağını sözlerine ekledi.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
ABD’nin stratejik sabır politikası...

ABD’nin,

Rusya’nın bu yılın sonuna
kadar Suriye Anayasa Komisyonu kurma yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, ‘stratejik sabır politikası’
ile desteklenen ve beş diplomatik ve askeri tedbir içeren alternatif seçenekleri
öne süreceği ifade edildi. İlki, “doğu Suriye’deki askeri varlığın devamlılığı, yerel güçlerin eğitilmesi ve diplomatların
seferber edilmesi ile bu varlığın güçlendirilmesi, mali bakımdan istikrarın sağlanması ve Irak’ta uygulanana benzer bir uçuşa yasak bölge kurulması” maddelerini içeriyor. İkincisi ise 200 milyar dolar ile 400 milyar dolar arasında olduğu tahmin
edilen Suriye’deki yeniden yapılanmanın politik bir geçiş ile bağlanması ve güvenilir bir politik çözüm elde
edilmesi. Washington, her ne kadar bazı ülkeler Avrupa Birliği’nin (AB) resmi tutumundan uzaklaşmış
olsa da, Avrupa ülkelerini pozisyonlarını korumaya sevk ediyor. Üçüncü tedbir, Şam’daki rejimin siyasi
olarak tanınmamasıdır. Bazı Arap ülkeleri şu anda Suriye’ye gerçekçi bir şekilde bakıyor. Hükümeti Arap
Birliği’ne geri döndürmeye çalışan ülkeler var. İran’ın etkisini azaltmak için yeniden yapılanmaya katkıda bulunmayı bekleyen ülkeler var. İlişkilerin iyileştirilmesini veya Moskova ile ilişkilerin zarar görmemesini isteyen ülkeler var. Dördüncü tedbir, Washington’un Suriye kurumlarına ve rejime yakın figürlere
yaptırım uygulamaya devam etmesidir. Yeni isimlere ve işadamlarına yönelik Washington ve Brüksel’de
yeni bir yaptırımlar listesi yayınlanması bekleniyor. Washington ayrıca Arap devletlerine Suriye hükümetine ve birtakım şahıslara uygulanan önceki yaptırımlara uymaları çağrısında bulunuyor. Beşinci tedbir
ise bu bağlamda çalışan sivil ve uluslararası kuruluşların desteği ile hesap verebilirlik dosyası açılmasıdır.

SDG/YPG terör örgütü Türkiye sınırına konuşlandı...

SDG/YPG, Rakka kırsalında Tel Abyad kenti ve Haseke kırsalında Ra’s El Ayn kentinde Türkiye ile sı-

nır şeridi boyunca yeni gözlem noktaları kurdu. Özel kaynağın haberine göre, ABD güçlerinden bir kaçı
sınıra yakın noktalarını güçlendirmeye başlayan Türkiye sınırına yakın SDG unsurlarına eşlik etti. Kaynak, SDG’nin Cuma günü batı Haseke kırsalındaki karargahlarından birçoğunu boşalttığını, tahliyenin bölgede koalisyon uçaklarının yoğun uçuşuyla tamamlandığını sözlerine ekledi. SDG’lilerin son zamanlarda Türkiye sınırına yakın mekanize (zırhlı) araçlarını Rakka kenti istikametine çektiği belirtiliyor.

Sözde Suriye Demokratik Meclisi: Doğu Fırat’ta ABD varlığı gerekli…

Suriye

Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Meclisi eş başkanı Riyad Dirar, ABD’nin liderliğini yürüttüğü Koalisyon’un DEAŞ ile mücadelede Fırat’ın doğusunda varlığının gerekli olduğunu söyledi. Riyad Dirar bu ayın başında gerçekleştirilen diyalog toplantısında Şarku’l Avsat’a “Rusya ve İran, rejimin talebiyle Suriye’ye girmelerinin meşru olduğunu iddia
ediyor. Biz de 2011 baharında halk ayaklanmasıyla rejimin düştüğünü söylüyoruz” açıklamasında bulundu.
15
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IŞİD Irak’ta halen aktif mi?...

9 Aralık 2017 tarihinde Irak Başbakanı Haydar El-

Abadi yaptığı konuşmasında, Irak’ın IŞİD’i mağlup
ettiğini ve Irak topraklarının IŞİD’ten geri alma sürecinin sonuna geldiğini ilan etmişti. Ülkeden gelen son
haberler örgütün Irak’ın bazı bölgelerinde hala aktif
olduğunu ortaya koyuyor. Halen IŞİD, Irak’ta önemli isimlere karşı suikastler düzenliyor, Irak kuvvetlerine bombalı saldırılar yapıyor ve sivilleri kaçırıyor.

Netenyahu: İran’ı Suriye’den çıkartmak
için çalışıyoruz…

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, 9 Aralık 2018

günü yaptığı açıklamada, İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından Lübnan sınırında başlatılan Kuzey Kalkanı
harekatının başarılı bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Netenyahu askerlerin tünellerin bulunması ve
etkisiz hale getirilmesi için zor şartlar altında kararlı
bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü ve kendilerinin Batı Şeria ile Gazze şeridinde herhangi bir askeri
oluşumla karşı karşıya gelmeyi düşünmediklerini söyledi. Kuzeydeki tünel tehdidinin ortadan
kalkana kadar operasyonların süreceğini dile getirdi. Hizbullah ve onun destekçisi İran’a karşı
yaptırımların artırılması için istihbarat çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Netenyahu, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de yaptığı görüşmede
değinerek, İsrail Savunma Kuvvetleri ve Rus askeri heyetleri arasında çok yakın bir tarihte bir topIraklı yetkililer, IŞİD’in yeniden toparlanmaya çalış- lantı düzenleneceğini, kendisinin Putin ile daha
tığını, bazı bölgeleri yeniden ele geçirmesinin sürp- sonra da görüşmelerde bulunacağını vurguladı.
riz olmayacağını, ancak güvenlik güçlerinin buna Fransa’da sarı yelekliler bilançosu…
hazırlıklı olduğunu söylüyor. Irak’ın yeni Başbakanı
Adil Abdülmehdi, geçen ay düzenlediği basın topransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire Sarı yeleklilantısında, Suriye’nin güneyindeki Deyrizor bölge- ler protestolarının ülke ekonomisi için “bir felaket”
sinde, yüzlerce IŞİD militanının Irak’a geçmeye çalış- olduğunu söyledi. Fransa Perankendeciler Fedetığını söyledi. Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar rasyonu 17 Kasım’da başlayan eylemlerin yol açtığı
Merkezi’nin (CSIS) yayınladığı son rapora göre, Irak kaybın 1 milyar euro civarında olduğunu söylemişti.
ve Suriye’de hala 20 ila 30 bin civarında IŞİD militanı Maliye Bakanı La Maire de geçen hafta restoranların
olabilir. Bunların 10-15 bin kadarının Irak’ta oldu- kayıplarının yüzde 20 ila yüzde 50 arasında olduğuğu sanılıyor. “IŞİD ve Irak’ta Devam Etmekte Olan nu belirtmişti. Bu arada Paris’teki yetkililer de çatışAşırıcılık Tehdidi” başlıklı CSIS raporunda, ülkede maların milyonlarca euroluk hasara yol açtığını ifa2017-2018 yılları arasında Irak hükümetine ait he- de etti. Bir kamuoyu yoklamasına göre protestolara
deflere saldırıların arttığına dikkat çekildi. Raporda destek biraz azalsa da, hala yüzde 66 seviyelerinde.
IŞİD’in Irak’ta ayda ortalama 78 saldırı düzenlediği, Bu arada Cumhurbaşkanı Macron’a verilen destek ise
bunun 2016 yılı rakamlarından yüksek, 2017’deki yüzde 23’e geriledi. Protestoların bilançosu: 17 Kasayılardan düşük olduğu belirtiliyor. Raporda sım: 282.000 eylemci - bir ölü, 409 yaralı- 73 gözaltı,
IŞİD’in özellikle tartışmalı bölgelerdeki varlığının 24 Kasım : 166.000 eylemci- 84 yaralı - 307 gözaltı,
devam ettiği, 2017-2018 arasında Kerkük bölgesin- 1 Aralım: 136.000 eylemci- 263 yaralı- 630 gözaltı, 8
deki saldırıların iki kattan fazla arttığı belirtiliyor. Aralık: 125.000 eylemci- 118 yaralı - 1.723 gözaltı.

F
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Suriye’de Rusya ve ABD arasındaki
söz düellosu sürüyor…

Washington’dan

Rusya’nın

PKK/YPG IŞİD’li lideri para karşılığı bıraktı…

Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor’da ele geçirdiği terör

ABD’ye örgütü DEAŞ’ın elebaşını 100 bin dolar karşılığında ser-

yönelttiği kimyasal saldırı ithamına ce- best bıraktı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/
vap vermesinin ardından taraflar arasın- PKK Deyrizor’daki çatışmalar sırasında Said Üveyyid isimli
daki söz düellosu sürüyor. Moskova’nın DEAŞ elebaşını alıkoydu. Örgüt, 1,5 ay elinde tuttuktan son-

ABD’nin cevabına karşı cevabı gecik- ra Üveyyid’i 100 bin dolar karşılığında salıverdi. Üveyyid’in
Deyrizor’un Tayyana beldesindeki evinde kutlama yemeği
medi. Washington tarafından yayımverdiği öğrenildi. Terör örgütü YPG/PKK ağustos ayınlanan ve Moskova ile Şam’ın 24 Kasım
da da 40 DEAŞ’lı teröristi Rakka ilinin Tel Abyad ilçesin2018’de Halep’te kimyasal saldırı gerde alıkoyduktan sonra para karşılığı serbest bırakmıştı.
çekleştirildiği iddialarının yalanlandığı verilere Moskova’dan cevap geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada “ABD’nin kimyasal saldırı olmadığı konusundaki iddiaları teröristlerin İdlib’teki faaliyetlerini temize çıkarma
girişimidir” ifadeleri kullanılarak Halep’te
kimyasal saldırı gerçekleştiğine dair ellerinde kesin deliller olduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamanın devamında ABD Dışişleri
bakanlığı tarafından yayımlanan ve kimyasal saldırının gerçekleşmediği ifade edilen verilerin doğru olmadığı belirtildi.
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Yemen’de insanlar açlıktan ağaçları yiyor…

Yemen

Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı Alsoudi,
“Yemen’de temel insani ihtiyaçlara çok acil gereksinim var.
Ülkemizde şu anda insanlar ağaçları kesip yiyor. Hayırseverleri acil olarak Yemen’de bir kişi bile olsa kurtarmaya çağırıyoruz.” dedi. Yemen’de yaklaşık 4 yıl önce ortaya
çıkan iç savaş nedeniyle ülkede son yüzyılın en büyük
açlık ve insani krizlerinden birinin yaşandığını anlatan
Alsoudi, 29 milyon nüfuslu ülkede 22,2 milyon sivilin insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.
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ABD savunma bütçesini tarihin en yüksek düzeyine çıkarıyor…

ABD

Başkanı Donald Trump’ın Kongre’ye 2020 yılı için 750 milyar dolar savunma bütçesini sunacağı bildirildi. Bu, ABD tarihinde şimdiye kadarki en yüksek savunma bütçesi olacak. Trump geçen hafta Twitter’dan paylaştığı bir mesajda orduya 716 milyar dolar harcamayı “delilik” olarak nitelemişti ancak ABD basınında yer alan haberlere göre Savunma Bakanı
James Mattis ile görüşmesinin ardından Pentagon’un bütçesinin 750 milyar dolara çıkarılmasını kabul etti.

Oktay’dan terörle mücadele ve dış politika açıklamaları…

Cumhurbaşkanı

Yardımcısı Fuat Oktay TBMM’de Bütçe Görüşmelerinde terörle mücadeleye yönelik birtakım istatistiklerden ve dış politikaya yönelik hedeflerden şöyle bahsetti: “2018 içerisinde kırsalda sözde barınma ve üs bölgelerine 87 bin 699, şehir merkezlerinde ise PKK/KCK şehir
yapılanmasına yönelik 6 bin 763 operasyon yapılmıştır. 2018 yılında 352 terörist teslim olmuştur. Bunların yanında 2018 yılında 152 teröristin aileleri ile görüşerek ikna yolu ile teslim olmaları sağlanmıştır.

Terör saldırıları içerisinde en kritik olanı, hiç kuşkusuz ülkesini korumak için Türk silahlı kuvvetleri envanterine verilen uçak, tank ve silahlarla, kendi devletine ve halkına acımasızca saldıran FETÖ terör örgütüne mensup hainlerin 15 Temmuz günü girişmiş olduğu kanlı darbe girişimidir. Bu yıl yapılan 21 bin 893
operasyonla 47 bin 778 kişi gözaltına alınmış, 9 bin 140 kişi tutuklanmıştır. Bedelli askerlik kapsamında;
635 bin 392 vatandaşımızın müracaat işlemi tamamlanmış, 67 bin 591’inin temel eğitimleri sona ermiştir.
İdlib’te Rusya ile vardığımız ve İran tarafından da desteklenen mutabakat sayesinde, çok büyük bir insani
kriz yaşanmasının önüne geçtik. Şimdi de gündemimizde Fırat’ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör
koridorunu parçalamak vardır. Bilhassa Avrupa Birliği tarafından şımartılan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin, ülkemiz ve Kıbrıs Türkleri aleyhine atmaya çalıştığı adımlara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

ARALIK 2018 GÜVENLİK BÜLTENİ

18

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Türkiye silah firmalarının satışları yüzde
24 arttı…

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Ensti-

tüsü (SIPRI), silah ticaretiyle ilgili 2017 yılına ilişkin raporu yayımladı. Türkiye merkezli firmalardan
ASELSAN 1 milyar 420 milyon dolarlık satışla ilk
100’e 61’inci sıradan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ) 1 milyar 220 milyon dolarlık satışla 70’inci sıradan girdi. Geçen yıl ASELSAN 68,
TAİ ise 77’inci sıradaydı. Raporda, rakamların
Türkiye’nin kendi silah sanayisini geliştirme, artan talebi karşılama ve yabancı tedarikçilere daha
az bağımlı olma arzusunu yansıttığı belirtildi.

ABD: İç güvenlik güçleri
kurulana kadar Suriye’de
kalacağız…

ABD

Başkanı Donald
Trump’ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi
Brett McGurk, ABD’nin,
Suriye’de IŞİD’den elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için “iç güvenlik
güçleri” kurulana kadar Suriye’de
kalmaya devam edeceğini belirtti.
McGurk, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın
toplantısında, IŞİD ile mücadeledeki son duruma
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’de IŞİD’e
karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve IŞİD’in
varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk,
Suriye’de IŞİD’in tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak
adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti. ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye’den ayrılacağı
sorusuna McGurk, “Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, IŞİD’in kalıcı yenilgisidir ve
yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak
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yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların de
vamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız” ifadelerini kullandı. Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda
varlık gösteren IŞİD’in yok edilmesinin neden bu
kadar uzadığı sorusuna, IŞİD militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı
patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeple savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.
ABD’den arka arkaya gelen açıklamalar Suriye’de
önü açık bir süre kalacağına işaret etmektedir.
Türkiye ve Rusya’dan gelen açıklamalara rağmen,
ki bu açıklamalar lafta kalmakta ve usulen yapılmış gibi gözükmektedir, ABD sahada da
söylediklerini fiilen uygulamaya
sokmaktadır. Uygulamalar ve
açıklamalar ABD’nin Suriye
içinde iç sınırları netleştirip bölgesel yönetim farklılıklarını ortaya koymaya
çalıştığını göstermektedir.

YPG: Türkiye’ye karşı iş birliğine hazırız…

Terör

örgütü YPG, Suriye hükümetini ülkenin sınırlarını ve topraklarını Türkiye’ye karşı korumaya çağırarak
Şam’la iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı. Suudi Arabistan’a ait Londra merkezli Şarku’l
Avsat gazetesine konuşan YPG’nin sözde komutanı Sipan Hemo, “Türkiye, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı sarf ediyor ve
bunu öncelikli işi olarak görüyor. Güçlerini sınıra
sevk etti ve Suriye’nin içini bombaladı” dedi. Suriye hükümetini ‘ülkenin topraklarına koruma’
çağrısı yapan Hemo, “Eğer hazırlarsa, biz sınırları koruma mekanizmalarını ve Türkiye’ye karşı iş
birliğini konuşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.
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ABD Suriyeli muhalifleri tehdit etti…

Kosova’dan ordu kurma kararı…

2008 yılında Sırbistan’dan bağımsızlığını ilan eden

Kosova’da meclis, Kosova ordusu kurulmasını öngören yasa tasarısını kabul etti. NATO bu adımın
zamanlamasını eleştirirken Sırbistan’dan müdahale tehdidi geldi. Tasarı, mevcut 4 bin personelli Kosova Güvenlik Gücü’nün hafif silahlı düzenli
bir orduya dönüştürülmesini öngörüyor. On yıl
içinde ordudaki asker sayısının beş bine, yedekleürkiye, Suriye’de Fırat nehrinin doğusunda- rin sayısının ise üç bine çıkarılması hedefleniyor.
ki YPG’ye yönelik askeri harekata hazırlanırken, ABD yönetimi Suriyeli askeri ve siyasi muhalifleri operasyona katılmamaları konusunda
tehdit etti. ABD’li yetkililer, Özgür Suriye Ordusu gruplarına ve muhalefetin çatı kuruluşu Suriye Muhalefeti ve Devrimci Güçler Koalisyonu’na
gönderdikleritehditiçeriklimesajda,Türkiye’ningerçekleştireceği askeri harekata katılmamalarını talep etti.

T

Suriyeli Peşmergeler Fırat doğusuna konuşlanacak iddiası…

Suriyeli Peşmerge Güçleri’nin ABD’nin isteğiyle Su-

riye kuzeyinde Fırat’ın doğusundaki bölgelere yerleştirileceği ileri sürüldü. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna
yönelik operasyon düzenleyeceğine dair söylemlerinin yüksek bir perdeden dillendirdiği bu dönemde
ABD’nin yeni bir formül arayışında olduğu bildiriliyor. Konuya hakim Suriye kuzeyinden bir siyasetçi, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon
söylemleri sonucu çıkan durumda ABD’nin ne Türkiye ne de PKK/YPG terör örgütünden vazgeçemediğini bu nedenle üçüncü bir yol aradığını söyledi.

Ordu için öngörülen yıllık bütçe ise 98 milyon
euro olacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vuçic’in danışmanlarından Nikola Selakoviç, Sırp
silahlı kuvvetlerinin Kosova’ya gönderilebileceğini
ve Kosova’nın “işgal altındaki toprak” ilan edilebileceğini belirtti. Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic
de Aralık ayı başında yaptığı bir açıklamada Kosova ordusunun kurulmasının askeri bir müdahaleye
yol açabileceği tehdidinde bulunmuştu. Kosova’nın
ordu kurma girişimine zamanlamasının uygun olmadığı gerekçesiyle eleştirel yaklaşan NATO’dan da
temkinli bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Kosova meclisinin NATO’nun
defalarca dile getirdiği çekincelere rağmen böyle bir
karara imza atmasını üzüntüyle karşıladığını” belirtti. ABD Kosova’nın kendi ordusuna sahip olmasını desteklerken NATO, bu tür bir adımın Sırbistan
ile süregelen diğer sorunların çözülmesi çabalarına
yardımcı olmayacağı görüşünü savunuyordu. Almanya da Kosova meclisinin kararının ardından
Belgrad ve Priştine yönetimlerine itidal çağrısı yaptı.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Erdoğan: Birkaç güne Fırat doğusuna
operasyon başlatacağız…

Cumhurbaşkanı

Recep
Tayyip
Erdoğan,
Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda bulunan YPG/PYD
terör örgütüne karşı birkaç gün içinde bir harekat
başlatacağını açıkladı. Ankara’da Türk Savunma
Zirvesi’nde konuşan Erdoğan, TSK’nın hedefinin Suriye’nin o bölgelerinde bulunan ABD askeri
güçleri olmadığının altını çizerken bu operasyonun gelecekteki Türkiye-ABD ortak hedeflerinin
gerçekleşmesine yardımcı olacağını da vurguladı.

ABD ise Türkiye’nin birkaç gün içinde Suriye’nin
kuzeyindeki PKK/YPG terör örgütüne yönelik başlatmayı planladığı operasyon konusunda Ankara’yı
uyardı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon),
Suriye’nin kuzeyinde tek taraflı herhangi bir askeri harekatın ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan
askerlerini tehlikeye atacağı gerekçesiyle “endişe
verici” ve “kabul edilemez” bulunduğunu açıkladı. Açıklamada IŞİDe yönelik operasyonun henüz
sona ermediği ve IŞİD’e karşı operasyonun ortasındaki PKK/PYD terör örgütüne destek sağlandığı, böyle kritik bir anda IŞİD’in nefes almasına ve
neden olacaklara izin verilmeyeceği bildiriliyor.

ABD: Gözlem noktaları savaş karakolları
değil…

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Suriye’nin

Erdoğan, “Amerika’nın Türkiye’ye verdiği sözlere
rağmen gözümüzün önünde sınırlarımız dibinde
oynanan bu oyuna daha fazla seyirci kalmayacağımızı her fırsatta söylüyorum. Fırat’ın doğusuyla
ilgili ikazlarımız yaparken aynı zamanda hazırlıklarımız yapıyoruz. Deyrizor petrol yataklarını
bu terör odakları kullanıyor. Oradan 600 milyon
dolar gelir ediyor. Onlara göz yumuluyor. Bizim
ne Amerikan yönetimine ne de Suriye’deki Amerikan askerlerine husumetimiz olmamıştır. Her şeye
rağmen doğru zeminlerde buluşabilmemiz şartıyla gelecekte de birlikte yol yürüyebilmek stratejik
müttefikimizle gelecekteki işbirliklerimize engel
oluşturmasına izin vermemeliyiz. İşte bu anlayışla
Fırat’ın doğusunu bölücü terör örgütünden kurtarmaya yönelik harekatımıza birkaç gün içinde
başlayacağımızı ifade ettik, ifade ediyoruz. Hedefimiz asla Amerikan askerleri değildir, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensuplarıdır’’ dedi.
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kuzeydoğusunda gözlem noktalarının kurulduğunu
açıkladı. Türkiye, bu gözlem noktalarının kurulmasına itiraz etmişti. Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rob
Manning, “Savunma Bakanının talimatıyla NATO
müttefikimiz Türkiye’nin güvenlik kaygılarına yanıt
vermek üzere ABD güvenlik noktaları kurulmuştur. Türkiye’nin güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz, kuzeydoğu Suriye’ye istikrar getirme çabalarını
Türkiye ile koordine etmeye kararlıyız” dedi. Milli
Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin Suriye’nin
kuzey sınırında gözlem noktaları kurma planından
rahatsızlık duyduklarını söylemişti. Plandan vazgeçilmesi yönünde Türkiye’nin talebini Akar, geçen
hafta Ankara’da temaslarda bulunan ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e iletmişti. Jeffrey ise
“Gözlem noktalarının savaş karakolları olmadığını
unutmayın. Amacı kimsenin ateş etmesini önlemek
değil. Sahada neler olup bittiğini anlamak için oradalar. Bu gözlem noktaları, bölgede neler olup bittiği
hakkında bize bilgi verecek ve Türkiye’ye ateş edenlere de caydırıcı olacak” mesajı vermişti. Suriye’deki iç savaş gelişmelerini gösteren internet siteleri
ABD’nin, Ceylanpınar’ın karşısındaki Resulayn’a
da gözlem noktası kurduğu haberini verdi.
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Fransa’da silahlı saldırı...

SDG’nin 70 bin kişilik gücü var…

Suriye’de terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG terör ör- Fransa’nın doğusundaki Strazburg ken-

gütünün başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri’nin
(SDG) sayısının 70 bin kişiye ulaştığı ileri sürüldü. SDG
sözde Sözcüsü Gabriel Kino, SDG’nin 70 bine ulaştığını
belirterek, asayiş ve iç güvenlik gücünün de olduğunu
söyledi. Gabriel Kino, “70 bin dışında on binlerce asayiş
ve iç güvenlik gücü de var. Bu güçler ihtiyaca göre kendini hazır tutuyor. Eğitim ve gerekli tedbirlerini alıyorlar” dedi. Kino, terör örgütü IŞİD sonrası için de ABD
ve koalisyonla anlaşmalarının olduğunu belirtti. Arap ve
Süryani grupların da içerisinde yer aldığı SDG’nin eğitim ve silahları ABD tarafından karşılanıyor. Arap yoğunluklu bölgelerde Arap teröristler, Kürt bölgelerinde

tinde Noel Pazarı yakınında silahlı saldırı
düzenlendi. Polis olayda 3 kişinin öldüğünü, 10’dan fazla kişinin de yaralandığını
bildirildi. Çevredeki kalabalık silah sesleri duyulmasının ardından, restaurant
ve barların içine saklandı. Polis bölgeyi
güvenlik kordonuna aldı, Kleber Meydanı çevresine giriş ve çıkışlar kapatıldı.

ise YPG’li teröristler çoğunluğu oluşturuyor. Her bir teröriste ABD tarafından aylık 200 dolar verilirken, zırhlı
araçlar ve pikap araçlar da ABD tarafından karşılanıyor.

Pentagon: Fırat’ın doğusuna operasyon kabul
edilemez…

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), “Suriye’nin ku-

zeydoğusunda özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında olduğu bölgelere yönelik herhangi
bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez olarak addederiz”
açıklamasında bulundu. Pentagon sözcülerinden Binbaşı
Sean Robertson bölgedeki güvenlik kaygılarına yönelik
tek çözümün ABD ile Türkiye arasındaki koordinasyon
ve karşılıklı dayanışma olduğunu ifade etti. Robertson,
iki ülke arasındaki koordinasyon, iş birliği ve dayanışma
için Türkiye ile yakın çalışmaya ve Suriye Üst Düzey Çalışma Grubunun çalışmalarına bağlı olduklarını kaydetti.

Fransa İçişleri Bakanlığı “halk güvenliğine yönelik ciddi bir durum” yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden
evlerinden çıkmamalarını istedi. Kent
merkezindeki caddede 10 elden fazla silah
sesi duyulduğunu, önce 1-2 el ateş edildikten sonra atış hızının arttığını belirtti.
Yaralılardan altısının da durumunun
ağır olduğu açıklandı. Kentte bulunan
Avrupa Parlamentosu’na giriş çıkışlar
da güvenlik gerekçesiyle durduruldu.
‘Terörle mücadele savcılığı’ olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu. Fransız
BFM televizyon kanalı, saldırganın Salı
sabahı Neudorf bölgesindeki evinden bir
soygun şüphesiyle polis tarafından arandığı sırada kaçtığını duyurdu. Fransız
güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Strazburg saldırganı Cherif Chekatt saldırıdan üç gün sonra öldürüldü.
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Sincar ve Karacak!a hava harekatı...

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ‘’PKK/KCK/PYD/YPG ve diğer terörist unsur-

ları etkisiz hale getirerek, Irak’ın kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf
etmek ve hudut güvenliğini sağlamak için Birlemiş Milletler Antlaşması’nın 51’inci maddesi çerçevesinde
uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı yapıldığı’’ bildirildi.
Yapılan açıklamada ‘’Sincar ve Karacak Dağı bölgelerindeki terör hedefleri vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel ve depoların hedef alındığı harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve
mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına yönelik azami hassasiyet gösterildi. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için kendisine verilen görevleri,
sarsılmaz bir inançla yerine getirme azim ve kararlılığındadır” ifadeleri kullanıldı.

Afrin’de bir asker şehit oldu…

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG terör örgütü Afrin bölgesinde-

ki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına taciz atışlarında bulundu. Atışlar sonrası bir asker şehit oldu.
Açıklamaya göre bölgedeki TSK unsurları tarafından taciz ateşine derhal cevap verilirken, belirlenen
YPG terör hedefleri yoğun ateş altına alındı. Açıklamada, “Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri de yer aldı.

Suriye’de Türkiye ile aynı şeyi istiyoruz…

Merkezi Washington’da bulunan Ortadoğu Enstitüsü’nün düzenlediği 9. Geleneksel Türkiye Konferans’ında Suriye öne çıkan konulardan biriydi. Amerika Dışişleri Bakalığı’nda Suriye danışmanı olarak
görev yapan Yarbay Richard Outzen Amerika’yla Türkiye’nin Suriye’de aynı şeyi istediğini belirtti. Outzen, Ankara’yla Washington’un Suriye politikasının uzun dönemde aynı olduğuna inandığını söyledi.
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ABD FETÖ’yü sınır dışı etme hazırlığında…

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika

Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a Washington’un Fethullah Gülen’i
iade etme konusunda çalıştığını belirttiğini kaydetti. Çavuşoğlu, “Arjantin’de Trump Erdoğan’a Gülen
ve diğer insanları iade etme konusunda çalıştıklarını söyledi” dedi. Çavuşoğlu Doha’da yaptığı açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu FBI’ın Gülen
organizasyonuyla ilgili vergi ödememe konusunda
önemli bir soruşturma yürüttüğünü gördüğünü de
belirtti. Beyaz Saray’dan konuyla ilgili bir açıklama
gelmezken, FBI da Gülen bağlantılı kişi ya da kurumlarla ilgili vergi kaçakçılığı soruşturması olup
olmadığı konusunda bir yorum yapmadı.

Jeffrey’den kritik YPG açıklaması…

ABD’nin

Suriye Özel Temsilcisi James
Jeffrey,“Suriye’nin kuzeydoğusuna herhangi biri tarafından yapılacak herhangi bir operasyonun kötü
bir fikir olduğunu düşünüyoruz” dedi. ABD ile YPG
arasındaki ilişkinin “daimi” olmadığını savunan Jeffrey, YPG’nin Suriye siyasal oluşumunun bir parçası
olması gerektiğini ileri sürdü. Jeffrey, YPG’yi kastederek, “Biz onlara spesifik bir amaç için destek veriyoruz, bu da IŞİD’in yenilgiye uğratılmasıdır” dedi.
“IŞİD ile mücadele etmek onların da menfaatinedir.
Bunu bize bir iyilik olarak yapmıyorlar, kendi güvenlikleri için yapıyorlar. Hatırlayın, onlarla ilk kez
Kobane’de IŞİD saldırısı ile Türk sınırına sıkıştırıl

dıkları 2014’te ortaklık yaptık” diyen Jeffrey, örgütün
IŞİD’e karşı “iyi şekilde mücadele ettiğini” savundu.
Özel Temsilci Jeffrey, ABD ile YPG ilişkisini, 2003
sonrasında Irak’ta Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi (KDP), Celal Talabani’nin
Kürdistan Yurtseverlerler Birliği (KYB) ve İslami
Devrim Yüksek Şurası (IDYŞ) ilişkisine benzeterek
şunları söyledi: “Bunlar o zaman bizim spesifik bir
amaç için taktiksel ve geçici ilişkilerimizdi. Amacımıza ulaştık. O amaç, Irak’ta hükümet ve toplumu
bir araya getirmek ve bunların siyasi bir parti olabilecekleri, Saddam döneminin vahşetlerini yaşamadan normal ve barışçıl bir şekilde yarışabilecekleri
bir anayasayı bir araya getirmekti. SDG için nihai
hedef de değişmiş olan Suriye toplumun bir parçası olmasıdır. Devlet altı yapılarla daimi ilişkilerimiz
yoktur. Uzun dönemde askeri ve siyasi bir destekten
bahsediyorsanız bu yönetimin böyle bir politikası
yok, eski yönetimlerin de temelde böyle bir politikası yoktu”. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna muhtemel operasyonu hakkında Jeffrey, “Bu, Türkiye için
bir kaygıydı ve kaygılarını anlıyoruz ve Türkiye’nin
güvenliğine bağlıyız. Türklerle kapsamlı bir şekilde bunları konuşuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
İki hafta önce Türkiye’de üç gün temaslarda bulunduğunu anlatan Jeffrey, Türkiye’nin muhtemel operasyonuna yönelik, ABD Başkanı Donald Trump’ın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesi dahil her seviyede ABD’li yetkililerle Türk mevkidaşları arasında temas olduğunu ifade
etti. Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik herhangi bir
harekatın “kötü bir fikir” olduğunu savunan Jeffrey, diğer taraftan Türkiye’nin YPG konusundaki
kaygılarını anladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “İsrail’in sınırındaki Hizbullah’ı kendine tehdit
olarak gördüğü gibi, Suudilerin sınırlarındaki Husileri kendilerine tehdit olarak gördüğü gibi onlar da
(Türkiye) PYD’yi en azından kendileri için potansiyel bir tehdit olarak görüyorlar. Bunu dikkate almalıyız, alıyoruz ve Türklerle bu konuda çalışıyoruz”.
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Suriye’de anayasa komitesi konusunda uzlaşıldı...

ABD’den Patriot füze satışına onay…

Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanla-

rı Suriye’de yeni anayasayı oluşturacak komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.
Türkiye, Rusya ve İran’ın dışişleri bakanları Suriye’de yeni anayasayı oluşturacak
komitenin 2019 yılı başında ilk kez toplanması konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

ABD

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington’ın
Türkiye’ye 3,5 milyar dolar değerindeki Patriot hava ve
füze savunma sistemlerinin satılmasını onayladığını
açıkladı. Reuters’ın Pentagon’a bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’na dayandırdığı habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı 80 adet Patriot tipi GEM-T füzesi ve 60
diğer füzenin Türkiye’ye satışına onay verdi. Pentagon
ABD Kongresi’ne satış lisansıyla ilgili bilgi verdi. Ancak
bu gelişme, iki ülke arasında bir satış anlaşması imzalandığı ya da müzakerelerin sonuç verdiği anlamına gelmiyor.
Suriye’de yedi yıldan uzun bir süredir de- Pentagon’un açıklamasına göre olası satış, radar sistemlevam eden iç savaşı bitirmek için Astana ri ile kontrol ve füze fırlatma istasyonlarını da kapsıyor.
barış sürecini yürüten bu üç devlet yeni
anayasayı oluşturacak komitenin Birleş- ABD-Kürt flörtü, durumu kötüleştirdi…
miş Milletler’in de ön desteğini aldığı yönünde bir mutabakat olduğunu bildirdi.
usya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharo-

R

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile görüştükten sonra ortak basın açıklamasında söz alan Rusya Dışişleri Bakanı
Sergey Lavrov, yeni oluşturulacak komitenin çalışmalarının “uzlaşı ve yapıcı” bir
anlayışa sahip olması gerektiğini söyledi.
Diplomatik kaynaklar, toplam 150 kişiden oluşması öngörülen komitede sivil
toplumu temsil edecek 50 kişinin kimler
arasından belirleneceği konusunda Türkiye, Rusya ve İran arasında pazarlıkların
son ana kadar devam ettiğini bildirdi.
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va, ABD’nin Suriye’deki Kürt güçlere verdiği desteğin
Türkiye-Suriye sınırında derin bir kriz tehdidi oluşturduğunu söyledi. Zaharova, “Washington’un ayrılıkçı eğilimlere sahip Kürt siyasetçilerle devam eden flörtü, Türkiye’nin ulusal güvenliğine yönelik tehditler
nedeniyle Ankara’nın endişelerini ciddi şekilde artırdı.
ABD, bu endişeleri ortadan kaldırmayı henüz başarabilmiş değil” dedi. Zaharova, Fırat’ın doğusundaki durum sonucunda Türkiye-Suriye sınırında ve çok
kısa süre önce IŞİD’in saldırısına maruz kalan bölgelerde durumun had safhada kötüleştiğini vurguladı.
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Trump’ın Suriye’den Çekilme Kararı...

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’de IŞİD’i ye-

nilgiye uğrattıklarını dile getirerek, “Askerlerimizin
eve dönme zamanı geldi” ifadesini kullandı. Trump,
sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda,
IŞİD’le mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı. “Uzun
zamandan beri Suriye’de savaşıyoruz. Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve
IŞİD’i yendik” değerlendirmesinde bulunan Trump,
paylaşımında, “IŞİD’i kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık.” ifadesine yer verdi.

Açıklamada, bu çekilmenin IŞİD’e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun ya da mücadelenin de sonlandığı anlamına gelmediği vurgulandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın açıklamasından kısa süre önce gelişmeyi Twitter üzerinden duyurmuştu. Trump, “IŞİD’i Suriye’de yenilgiye
uğrattık, Trump Başkanlığı sırasında orada bulunmamın tek nedeniydi” ifadesini kullandı. Amerikan CBS kanalının haberine göre Beyaz Saray yönetimi Savunma Bakanlığına çekilme emrini verdi.
Gazetecilerin soruları üzerine kısa bir yazılı açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Albay Rob Manning,
“Şuan için müttefiklerimizle birlikte bölgede görev
yapmaya devam ediyoruz” dedi. Reuters’a konuşan
bir ABD’li yetkilinin verdiği bilgiye göre çekilme
60 ila 100 gün arasında tamamlanacak. Yetkili, ülkede bulunan Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin ise
24 saat içinde Suriye’den ayrılacağını öne sürdü.

“Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi.” açıklamasını yaparak, ABD askerlerinin ülkelerine geri döneceğini duyuran Trump, Twitter üzerinden yaptığı
diğer bir açıklamada ise, “Başkanlığım döneminde Suriye’de bulunmamızın tek nedeni olan IŞİD’i
yendik” ifadesini kullanmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü
Sarah Sanders da “IŞİD ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye
geri çekmeye başladık” şeklinde açıklama yapmıştı.

Trump’ın twitine Beyaz Saray ve
Pentagon’dan
sınırlı
açıklamalar…

Beyaz Saray, ABD askerlerinin Suriye’den çekil-

meye başladığını doğruladı. Washington yönetiminden yapılan açıklamada, IŞİD’in yenilgiye
uğratıldığı ve Suriye’deki birliklerin ülkeye dönüşünün başladığı, böylece örgüte karşı verilen mücadelede yeni bir aşamaya geçildiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Dana W. White’ın
imzasını taşıyan açıklamada “Koalisyon güçleri IŞİD’in elindeki bölgeyi kurtardı ama IŞİD’e
karşı mücadele sona ermedi. Suriye’deki ABD askerinin eve dönüş sürecini başlattık ve operasyonun bir sonraki aşamasına geçiyoruz. Birliklerimizin ve operasyonun güvenliği açısından daha
fazla detay vermiyoruz. Ortaklarımızla ve müttefiklerimizle IŞİD’i bulunduğu yerlerde yenilgiye
uğratmak üzere çalışmaya devam edeceğiz” dendi.
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ABD’nin Suriye’den çekilme kararına tepkiler…

ABD Başkanı Trump’ın “IŞİD’i yendik” mesajı ve ardından Beyaz Saray’ın ABD askerlerinin Suriye’den çekil-

meye başladığı açıklaması üzerine Rusya, İngiltere ve İsrail tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi
TASS haber ajansına yapılan açıklamada ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesinin olumlu bir gelişme olduğu
belirtildi. Açıklamada ayrıca bu durumun ülkede barışın tesis edilmesinin önünü açacağı kaydedildi. Trump’ın
açıklamasından kısa süre önce Rusya, “ABD’nin Suriye’deki varlığının barışın önünde engel teşkil ettiği” açıklamasını yapmıştı. İngiltere Dışişleri Bakanı Tobias Ellwood, Trump’ın IŞİD’in yenilgiye uğratıldığı sözlerine
Twitter üzerinden yanıt vererek “Kesinlikle katılmıyorum. (IŞİD) başka türlü aşırılık şekillerine büründü ve
tehdit hâlâ geçerli” ifadesini kullandı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu son iki günde ABD Başkanı ve
Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştüğünü belirtti ve Washington’ın Suriye’yi etki alanı içinde tutmak için başka yöntemleri olduğunun söylendiğini belirtti. Netanyahu “(Çekilme için) zaman çizelgesini, nasıl olacağını
ve bize etkisini değerlendireceğiz. Ne olursa olsun İsrail’in güvenliğini tesis etmeye ve kendimizi bu bölgeye
karşı korumaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Diğer taraftan ABD’li az sayıda siyasetçinin haricinde
çoğunluğu karşı çıkıyor. Pentagon’un ise hazırlıksız yakalandığı ve böyle bir kararı beklemediği anlaşılıyor.

Sürpriz yok, niye şaşırdınız?...

Aniden Suriye’den tamamen çekilme sürecini başlatarak şoke etkisi yaratan ABD Başkanı Donald Trump,

“Sürpriz yok” diye tweetledi. Trump, şu paylaşımı yaptı: “Suriye’den çıkmak sürpriz değil. Ben bunun için
yıllardır kampanya yürütüyorum ve 6 ay önce kamuoyunu açıklayarak bunu yapmak istediğimde daha uzun
süre kalmaya razı geldim.” “Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD’in yerel düşmanlarıdır” ifadesini kullanan
Trump, “Biz orada çalışıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı. #MAGA (Amerika’yı yeniden muhteşem yap)” diye ekledi. 2 dakika sonra bir tweet daha atan Trump, “ABD, yaptıklarımızın kıymetini hemen
hemen hiç bilmeyenleri korumak için değerli yaşamları ve trilyonlarca doları harcayıp karşılığında hiçbir
şey alamadan Ortadoğu’nun polisi mi olmak istiyor?” diye sorarak ekledi: “Biz orada ebediyen olmak mı
istiyoruz? Nihayet diğerleri için de savaşma zamanı…” Çok gecikmeden 3. tweeti atan Trump, “Rusya, İran,
Suriye ve diğer pek çokları, ABD’nin çekilmesinden mutlu değil, Yalan Haberler tam tersini söylemesine
rağmen; çünkü şimdi nefret ettikleri IŞİD ve diğerleriyle biz olmadan savaşmak zorundalar” diyerek şu
vurguyu yaptı: “Ben dünyanın açık ara en güçlü ordusunu inşa ediyorum. IŞİD bizi vurdu mu hapı yutar.”
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Pompeo’dan Suriye’den Çekilme Kararına
İlişkin Açıklama...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD’nin Suriye’den

Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi
verilmedi. Netanyahu, ABD’nin Suriye’den çekilme
kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede “İran’ın
Suriye’deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek
artıracağız” demişti. İsrail Başbakanı dün ABD’nin
Suriye’den çekileceği haberleri basına yansıdıktan
sonra yaptığı açıklamada da hem Başkan Trump
hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla karar
öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti. Netanyahu dünkü açıklamasında
ayrıca çekilmenin ABD’nin kendi kararı olduğunu
vurgulayarak “Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği üzerinde
çalışmalar yürüteceğiz. İsrail’in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin sağlanması için
gerekli adımları atacağız” ifadelerini kullanmıştı.

çekilme kararını daha önceden bildiğini ve kararın
Başkan Trump ile üst düzey yetkililer arasındaki istişareler sonrasında alındığını belirtti. Mike Pompeo
ayrıca, DEAŞ unsurlarının dünyanın farklı yerlerinde hala faaliyet gösterdiğine dikkati çekerek, “ABD,
terörle mücadeleye devam edecek ve ister Suriye’de
ister başka yerde olsun DEAŞ’a karşı savaşı sürdürecektir. Suriye’den çekilme kararı, bu yönetimin Orta
Doğu’daki terörle mücadele konusunda sahip olduğu
muazzam başarıyı azaltmıyor.” ifadelerini kullandı. Mattis istifa etti, Şubat 2019’da görevi

Netanyahu
ile
Trump,
ABD’nin
Suriye’den çekilme kararını görüştü…

bırakacak…

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Baka-

nı James Mattis’in Şubat ayının sonunda emekli
olacağını açıkladı. Savunma Bakanı Trump’a verki liderin ABD’nin Suriye’den çekilme kararını diği istifa mektubunda “Sizin görüşlerinize daha

İ

ele aldıkları aktarılan açıklamada, “Trump ve Netanyahu, İran saldırılarına karşı mücadelede İsrail
ile ABD arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu” ifadesine yer verildi. ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından

yakın çizgideki bir Savunma Bakanıyla çalışmaya
hakkınız var” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı,
Twitter hesabından paylaştığı mesajında Mattis’in
“şeref derecesiyle” emekli olacağını kaydetti.
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İsrail Şam’a saldırdı…

Suriye

Fırat’ın doğusuna Kandil’den
PKK’lı getirdiler…

ordusu,
İsrail’in
başkent
Şam
yakınlarındaki bir silah deposuna dün gece hava
saldırıları düzenlediğini duyurdu. Ordudan bir
yetkili
Suriye
resmi
medyasına
yaptığı açıklamada deponun vurulduğunu, üç askerin
yaralandığını, füzelerin çoğunun ise imha edildiğini söyledi. İsrail, hava saldırısıyla ilgili bir
açıklama yapmadı ama ‘Suriye’den fırlatılan’ bir
uçaksavar füzesinin imhası için hava savunma
sistemlerinin çalıştırıldığını belirtti. İsrail ordusu yaralanan olmadığını ve bir zarar oluşmadığını söyledi.

ABD Irak’ta 2 yeni üs kuruyor…

PYD

Fırat’ın
doğusunda
beklenen
çatışmayı
yönetmesi
için
PKK’dan
yöneticiler
getirdi.
PYD,
ÖSO’dan oluşan Ulusal Ordu ve Türk ordusu ile sınırda beklenen çatışmaya hazırlık
çerçevesinde
Türkiye-Suriye
sınırına
koyduğu
üs/kontrol
noktalarını
denetlemesi
amacıyla
Kandil
dağından
PKK’lıları
bölgeye
getirdi.
Yerel
‘Habur’
sitesi,
PKK’dan
‘Kacin’
adı
verilen
yöneticinin batı Haseke kuzeyinde Ra’s El Ayn
kenti batı kırsalında ‘El Mebruke’ köyünden
Rakka’nın
kuzeyinde
Tel
Abyad kentine kadar uzanan PYD üs/
kontrol
noktalarını
yönettiğini
belirten bilgiler elde ettiğine işaret etti.

Irak’ın Anbar vilayetinin geçici konsey üyesi Farhan el

Duleimi’nin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamaya göre Abd
ordusu eyaletin ıssız bölgelerinde iki yeni üs kuruyor. ABD
Başkanı Donald Trump’ın 2000 ABD askerinin Suriye’den
çıkması yönünde beklenmeyen kararını açıklamasının ardından, Duleimi tarafından yapılan açıklamaya göre ilk üs
El- Kaim bölgesinin Rumana kasabasında yani eyalet başkenti Ramadi’nin 360 kilometre batısına kuruldu. İkinci üs
de El -Rutbah şehrinin doğusunda Ramadi’nin yaklaşık 300
kilometre batısında ve Suriye sınırına 100 kilometreden
daha yakın bir mesafede kuruldu. El Duleimi’ye göre ABD
üslerinin maksadı, ülke sınırlarının güvenceye alınması ve
Deaş’ın yeni saldırı tehdidine karşı korunması yönünde.
Üslerde çok sayıda ABD askeri bulunurken, insansız hava
araçları da konuşlandırıldı. Açıklamanın doğru olması ertesinde ABD’nin Anbar’daki üs sayısı 4’e ulaşmış olacak.
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BM Yemen’deki ateşkesi denetliyor…

Yemen’deki liman şehri Hüdeyde’de, Birleşmiş Milletler ekibi, ateşkesin uygulanmasını ve iki tarafın

da şehirden çekilmesine ilişkin anlaşmayla ilgili şartları gözlemlemeye devam ediyor. Gözlem ekibine liderlik eden Danimarkalı emekli general Patrick Cammaert, iki tarafın da anlaşmayı yürürlüğe sokmak
konusunda istekli olmasının cesaret verici olduğunu söyledi. Cammaert aynı zamanda, Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti ve İran destekli Hutiler’in temsilcilerinin de bulunduğu, Yeniden Yerleşim Koordinasyon Komisyonu’nun da başkanı. Bu ayın başında İsveç’te yapılan görüşmelerde her iki
taraf da ateşkes ve Hüdeyde’den çekilme konusunda anlaşmaya varmışlardı. Anlaşma geçen hafta itibariyle yürürlüğe girdi ancak şehrin dış mahallelerinde halen daha ufak tefek çatışmalar olduğuna dair
haberler geliyor. Hüdeyde uzun bir süreden beri Huti militanlarının kontrolündeydi. Liman şehri Hüdeyde, Yemen’e gelen her tür gıda ve insani yardımın hemen hemen tamamının ülkeye giriş noktası.
Bu şehirde yaşanan çatışmalar yardımların ulaşmasını engelliyor ve halka gıda teminini zora sokuyor.

Esad ve PYD arasında Mısır arabuluculuğu…

Mısır

genel istihbaratından bir heyetin Suriye’nin doğu bölgesinde askeri yığınağı durdurmaya katkı ve siyasi çözüm fırsatlarını görüşmek için yakında Şam’a geleceği bildiriliyor. Suriye Demokratik Konseyi yürütme kurulu eş başkanı İlham Ahmet, Kahire’nin SDG ve Şam arasında arabuluculuk konusunda müdahale etmesi için Mısırlı yetkililer ve PYD terör örgütüarasında geçtiğimiz
birkaç gün içinde temasların olduğunu açıkladı. SDG’nin Mısırlı yetkililer ile temas kanalları bulunduğunu, Suriye’nin kuzeyinde gerilimi durdurmak için hızlı bir şekilde hareket edilmesini, Suriye hükümeti nezdinde arabuluculuk ve PYD ile anlaşma konusunda hamilik yapmasını umduğunu vurguladı.
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Bütün üyelerimizin yeni yılını
kutlar, sağlıklı, mutlu ve huzur
dolu bir yıl dileriz....
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