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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
NİSAN AYI YÖNETİCİ ÖZETİ
- Güvenlik perspektifinden bakıldığında, Nisan ayının belki de en çarpıcı olayı ABD’nin, İran Devrim
Muhafızları Ordusunu (DMO), ABD’nin yabancı terör örgütleri listesine eklemesi idi. Bu kararı “daha
önce emsali olmayan bir adım” olarak niteleyen Trump, bu adımın İran’ın sadece teröre destek veren
bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip, finanse ettiğini belirtti. Trump, “Bu adım, İran’ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun
altını çiziyor. Bu adım, İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor.
DMO’ya destek verirseniz terörizmi finanse etmiş olursunuz.” değerlendirmesinde bulundu. DMO’nun
ABD terör örgütleri listesine alınmasının, Türkiye’nin sınır komşusu İran ile ilişkilerini nasıl etkileyeceği dahası askeri alanda Suriye’de iş birliği yapan iki ülkenin askeri faaliyetlerini nasıl şekillendireceği
konusunda önümüzdeki dönemlerde hassasiyetin artacağı değerlendirilmektedir.
- Nisan ayı içerisinde dünya genelinde askeri darbeler birbirini takip etti. Sudan’da, 30 yıl ülkeyi yöneten Devlet Başkanı Ömer el Beşir askeri darbe ile görevden uzaklaşırıldı. Eski Devlet Başkanı Ömer
El Beşir’in nerede olduğu ise bilinmiyor. Darbenin ardından Askeri Geçiş Konseyi tarafından yapılan
açıklamalar Türkiye tarafından da takip ediliyor. Dışişleri Bakanlığı yayımladığı açıklamasında Askeri
Geçiş Konseyinin darbe sonrası verdiği “taahhütlerin memnuniyetle not edildiğini” belirtti. Açıklamada, “Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin toplumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği, ülkede
güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yönündeki
taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir.” denildi. Venezuela’da ise 30 nisan günü ABD destekli Ulusal
Meclis Başkanı Juan Guaido paylaştığı bir videoda başkent Caracas’ta bir grup askerle beraber, halka
askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro da askeri liderlerle
görüştüğünü belirterek, “Bana tam bağlılık gösterdiler” dedi. Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.
- Sri Lanka’da Kochchikade’de St. Anthony, Katana’da St. Sebastian ve Batticaloa’daki Meryem Ana Kilisesi ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı
saldırı gerçekleştirildi. Bazı kaynaklarda saldırının Tevhid Cihat örgütü tarafından düzenlendiği belirtilmesine rağmen saldırı IŞİD terör örgütü tarafından üstlenildi. Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişinin ise yaralandığı açıklandı.
- Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit
oldu, 6 asker ise yaralandı. Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinden düzenlenen saldırı da ise 1 askerimiz şehit
olurken 3 askerimiz yaralandı. Son dönemlerde sınır ötesinde konuşlu askeri birliklere yönelik saldırıların yoğunlaştığı, PKK terör örgütünün yurtiçinde riski yüksek terör eylemleri yerine kendisi için
daha az riskli sınır ötesi eylemlere yöneldiği, bu eylemlerini de artıracağı değerlendirilmektedir.
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Mogherini’den Golan açıklaması...

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yük-

sek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) Golan Tepeleri hakkındaki kararlarını görmezden gelmenin ‘çözüm olmadığını’ söyledi.
Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in Golan
Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıma kararına tepki gösterdi.
Mogherini, yaptığı açıklamada, 1967’den bu yana İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri hakkındaki BMGK kararlarını
görmezden gelmenin ‘çözüm olmadığını’ dile getirdi. İsrail
ve Filistin için iki devletli bir çözümün ‘tek uygulanabilir ve
gerçekçi çözüm’ olduğunu ifade eden Mogherini, “İki devlet çözümünün geri çevrilemez bir şekilde çökertilmesini
önleme sorumluluğumuz var” diye konuştu.

NATO
Dışişleri
Bakanları,
Türkiye’nin S-400 alımını görüştü...

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko

Maas, NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının 3-4 Nisan günleri
Washington’da yapılacak toplantıda, Türkiye’nin Rusya’dan S-400
hava savunma sistemleri alımını değerlendireceklerini belirtti.
Maas, Almanya ve Fransa’nın BM
Güvenlik Konseyi’ndeki ortak başkanlığıyla ilgili basın toplantısında,
Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgili soruya yanıtında, “Washington’da yapılacak toplantıda bu konuyu görüşeceğiz” dedi.

Mogherini, şöyle konuştu: “Gelecekteki herhangi bir plan,
karşılıklı olarak mutabakata varılan takaslarla birlikte 1967
sınırları ve iki devletin gelecekteki başkenti olan Kudüs’ün
statüsü dahil olmak üzere uluslararası anlamda kabul edilen parametreleri tanımalıdır.”
ABD Başkanı Donald Trump’ın işgal altındaki Golan
Tepeleri’nde “İsrail egemenliğini” tanıyan kararnameyi imzalamasının ardından Tel Aviv yönetiminin, bölgedeki yasa
dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planladığı belirtildi. İsrail Kamu Yayın Kurulu’nun
haberinde, yeni konut planının Trump’ın Golan kararının
hemen ardından geldiğine dikkat çekilen haberde, bu konutlara 500 bine yakın kişinin yerleştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Söz konusu konutların inşasına ne zaman
başlanacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye’nin S-400 konusundaki kararlılığı sebebiyle F-35
teslimatının askıya alındığını açıklamıştı. Daha sonra Türk pilotlarının, F-35 eğitim uçuşlarının durdurulduğu ve teknik ekibin eğitiminin
askıya alındığı belirtilmişti.
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Bulgaristan’dan NATO Türkiye Yorumu...

Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Solomon Pasi,

Bazı art niyetli çevrelerin Türk — Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu

Rusya ile NATO arasında Karadeniz’de yaşana- olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla
cak olası bir çatışmada İttifak’ın Ankara’dan des- bozulamayacaktır” ifadelerini kullanmıştı.
tek beklememesi gerektiğini söyledi. Pasi, “NATO
şunu çok iyi anlamalı ki, Rusya ile NATO arasında İran Dışişleri Bakanı: Avrupa, Trump’ı tatKaradeniz’de yaşanacak olası bir çatışmada İttifak’ın,
Türkiye’den gelecek desteğe 10 yıl önceye kıyasla çok
daha az güvenmesi gerekir” dedi.

min etmekle meşgul...

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,
İngiltere, Fransa ve Almanya’nın Tahran’ın balis-

tik füze faaliyetleri konusunda Birleşmiş Milletler’e
(BM) baskı yaptığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı
Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, sel
felaketinden zarar gören vatandaşlar için ülke dışından gönderilen insani yardımların ABD yaptırımları
nedeniyle engellenmesine karşın Avrupa ülkelerinin
etkisiz tutumunu eleştirdi.

Türkiye’nin fiiliyatta Çavuşoğlu’nun sözleri için özür
dilediğini düşünen Pasi, “Türkiye’de şu anda seçimler olduğunu dikkate alalım. Türkiye Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, dün çeviride hata olduğunu söyledi.
Seçim öncesi dönemde siyasetçilerin söylemlerini
çok fazla ciddiye almamalıyız. Bu durum, Türkiye, E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın AvBulgaristan, ABD ve Avrupa için de geçerli” dedi.

rupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya’nın,

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaris- İran’ın balistik füze faaliyetleri konusunda Birleşmiş
tan Dinler Yasası hakkında bu ülke basınında çıkan

Milletler’e (BM) baskı yaptığını belirten Zarif, şu

haberlere ilişkin, “Sayın Bakanımızın geçtiğimiz

ifadeleri kullandı: “Avrupa, ABD’nin nükleer anlaş-

günlerde, Bulgaristan’da parlamentodan geçen Din- mayı yasa dışı şekilde feshetmesinin ardından bir yıl
ler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar ko- geçmesine rağmen ABD’nin ekonomik terörizmine
nusunda Bulgar Dışişleri Bakanı’yla geçmişte yaptığı karşı siyasi irade ortaya koyamadı. İnsani yardımlar
bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, ke- için tek bir bankacılık kanalı dahi oluşturamadılar.
limeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı

E3 bunun yerine savunma kapasitemiz konusunda

şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir.

BM’ye baskı yaparak ABD Başkanı Donald Trump’ı
tatmin etmekle meşgul.”
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Almanya’dan terör örgütleri için çatışan- ABD, Türkiye ile Yunanistan arasınlara vatandaşlıktan çıkarma yaptırımı... daki ilişkilerin kötüleşmesini istiyor...

Almanya’da

Bakanlar kurulu, ülke dışında bir
terör örgütü için bizzat çatışmalara katılan çifte vatandaşların Alman vatandaşlığının iptal edilmesine ilişkin yasa tasarısını kabul etti.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, basın toplantısında, Bakanlar Kurulunun, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Vatandaşlık Yasası’nda değişikliği öngören düzenlemeyi onayladığını söyledi.
Seibert, buna göre, ülke dışında bir terör örgütü için bizzat çatışmalara katılan Alman vatandaşlarının çifte vatandaş olmaları halinde Alman vatandaşlığından çıkarılacaklarını belirtti.
Buna ilişkin bir düzenleme yapılmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Seibert, düzenlemenin geriye dönük işlemeyeceğini ve
reşit olmayanları kapsamayacağını kaydetti.
Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Sören Schmidt de tasarıdaki terör örgütünün,
“uluslararası hukuka aykırı olarak yabancı bir
devletin yapılarını şiddet kullanarak ortadan kaldırmayı ve bu yapı yerine devlet veya devlet benzeri yapıları kurmayı hedefleyen paramiliter organize
olmuş silahlı örgüt” olarak tanımlandığını söyledi.

ABD’li

uzman Damon Wilson’un, Kıbrıs’ın
NATO’ya katılmasının adanın güvenlik sorununu
çözeceği ve adaya NATO üssünün kurulması gerektiği yönündeki açıklamalarını yorumlayan Rus siyaset bilimci Yuriy Kvaşin, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki karmaşık ilişkilere ilgisinin ortada
olduğunu belirtti. ABD’li düşünce kuruluşu Atlantic
Council uzmanlarından Damon Wilson, Kıbrıs’ın
NATO’ya katılmasının adanın güvenlik sorununu çözeceği fikrini ortaya attı. Wilson ayrıca adada
bir NATO üssünün kurulması gerektiğini kaydetti.
Rusya Bilimler Akademisi Uluslararası Ekonomi
ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü AB araştırmaları
bölüm başkanı ve Kıbrıs uzmanı Yuriy Kvaşin, her
şeyden önce Kıbrıs’ın neden NATO’ya girmeye ihtiyaç duyduğunun anlaşılması gerektiğini ifade etti.

Schmidt, bu tasarının Almanya’nın terör örgütü olarak kabul ettiği ve Almanya’da eleman toplayan PKK
için de geçerli olup olmayacağı yönündeki sorusuna, burada ilgili kişiye hangi suçlamanın yapıldığına
tek tek bakılması gerektiğini belirten bir yanıt verdi.
Bir örgütün bu yasa tasarısı kapsamına gi- Kvaşin, “Yunanistan ve Türkiye gibi iki ülkenin
rip girmediğine soyut olarak cevap verile- daha 50’li yıllarda NATO’ya üye olduklarının tameyeceğini ifade eden Schmidt, bunun kinığı olduk. NATO’ya dahil olmaları, bir şekilde
şinin durumuna bağlı olduğunu belirtti.
ikili ilişkileri düzeltmelerine yardım etti mi? AsTerör örgütü üyeliğinin bir kriter olabileceğini, an- lında hayır. Bunun herhangi bir olumlu sonucu
cak ilgili kişinin durumunu incelemek için somut olmadı, zira NATO içindeki ülkelerle değil, dış ülolarak çatışmalara katıldığına ilişkin suçlamaların
kelerle arasındaki güvenlik konularını düzenliyor.
da gerektiğini ifade eden Schmidt, yasa tasarısının
sadece DEAŞ’e katılanları kapsamadığını da söyledi. Diğer ülkeler tarafından ne Kuzey Kıbrıs’a, ne de
Kıbrıs Cumhuriyeti’ne yönelik bir tehdit söz koBakanlar Kurulu tarafından kabul edilen tasarının ya- nusu değil. Kıbrıs’ın ne güneyinde, ne de kuzeyinsalaşması için Federal Meclis’te onaylanması gerekiyor.
de NATO’ya girmek can atılmıyor” diye konuştu.
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ABD, İran Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etti...

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun (DMO),ABD’nin yabancı terör ör-

gütleri listesine eklendiğini duyurdu. Beyaz Saray’dan Trump adına yapılan yazılı açıklamada, “Bugün yönetimimin, Kudüs Güçleri dahil İran Devrim Muhafızları Ordusunu Göç ve Tabiiyet Yasasının 219’uncu
bölümü kapsamında yabancı terör örgütü olarak tanıma planını resmi olarak ilan ediyorum.” ifadelerine
yer verildi.
Bu duyuruyu “daha önce emsali olmayan bir adım” olarak niteleyen Trump, bu adımın İran’ın sadece teröre destek veren bir devlet olmadığını aynı zamanda aktif olarak terörizmi bir devlet işi olarak destekleyip,
finanse ettiğini belirtti. Trump, “DMO, İran hükümetinin küresel terörizm kampanyasını yönlendirme ve
uygulama konusundaki ana aracıdır.” ifadelerini kullandı.
Bu tanımlama ile ABD’nin ilk kez bir devletin ordusunu yabancı terör listesine eklediğine dikkati çeken
Trump, “Bu adım, İran’ın faaliyetlerinin başka hükümetlerinkinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bu adım,
İran rejimine yönelik maksimum baskımızın ölçü ve kapsamını önemli ölçüde genişletecektir. DMO ile iş
yapmanın ve destek sağlamanın riskini açık bir şekilde ortaya koyuyor. DMO’ya destek verirseniz terörizmi
finanse etmiş olursunuz.” değerlendirmesinde bulundu.

Amerikan medyasında yer alan ABD yetkililerine dayandırılan haberlerde, Washington yönetiminin İran
Devrim Muhafızlarını terör örgütleri listesine alma hazırlığı yaptığı iddia edilmişti. İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından “İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu’yu tüm konularda en önde tutan ve uzun süredir Devrim Muhafızlarını terörist ilan etmek için büyük bir tutkuyla çaba
gösterenlerin, bu meselenin bölgedeki ABD güçleri için ne sonuçlar doğuracağının da farkındadır” ifadeleri
ile bu iddialara tepki göstermişti.
Washington yönetimi, şu ana kadar DMO ile ilişkili onlarca kişi ve kuruluşu terör listesine dahil etmişti
ancak ordunun tamamını kapsayan bir karar almamıştı. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim,
ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO),terör örgütleri listesine alma kararına ilişkin tutumlarını daha sonra açıklayacaklarını söyledi.
İran’a yönelik yaptırımları reddettiklerini ifade eden Hekim, başkent Bağdat’ta yaptığı basın açıklamasında,
ABD Başkanı Donald Trump’ın söz konusu kararına ilişkin tutumları hakkındaki soruya, “Kararı inceleyeceğiz daha sonra ona göre uygun bir adım atacağız ve bunu duyuracağız.” dedi. Iraklı Bakan, açıklamasının
devamında, “Irak olarak, İran’a yönelik tek taraflı yaptırımları reddediyoruz.” ifadesini kullandı.
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Suriye: Türkiye, İdlib mutabakatını yerine Libya’da bu şartlar altında ulusal konferans
getirmekte acele etmiyor, sabrımızın bir sı- yapılamaz...
nırı var...

Türkiye’nin

İdlib’in teröristlerden kurtarılmasını öngören mutabakatı yerine getirme konusunda
aceleci davranmadığını söyleyen Suriye Dışişleri
Bakanı Velid Muallim, Şam yönetiminin bunun gerçekleşmesini beklediğini ve sabırlarının bir sınırı olduğunu belirtti. Şam’da Venezüella Dışişleri Bakanı
Jorge Arreaza’yla ortak basın toplantısı düzenleyen
Muallim, Suriye’nin Türkiye’den İdlib mutabakatını
uygulamasını beklediğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio

Guterres, Libya’daki son gelişmeler nedeniyle ortaya
çıkan şartlar altında nisan ayının ortasında gerçekleştirilmesi planlanan ulusal diyalog konferansının
yapılamayacağını açıkladı.
Libya’daki askeri hareketlilik ve General Halife
Hafter’in Trablus’u ele geçirmek için saldırı başlatmasının ardından başkent Trablus’ta basın toplantısı
düzenleyen Guterres, “Bu şartlar altında ulusal diyalog konferansı yapılamaz” dedi.
Diyalog kurduğu tüm tarafların konferansı desteklediğini, seçimlerin zamanlamasına da Libyalıların
tek başına karar verebileceğine inandığını kaydeden
Guterres, askeri hareketliliği kınayarak, Libya’da askeri seçeneğin çözüm olmadığını vurguladı.

Muallim, “Mutabakatı yerine getirme sürecini yavaşlatan taraf Türkiye. Şimdiye dek Rus dostlarımızdan
durumun zorlu olduğunu ancak Türkiye’nin anlaşmayı yerine getirme eğiliminde olduğunu duyduk.
Açık olmak gerekirse, Soçi’de varılan bu mutabakatın yerine getirilmesini bekliyoruz ancak sabrımızın
da bir sınırı var” dedi.
Bir gazetecinin yönelttiği “konferansı erteleme niyetinin olup olmadığı” şeklindeki soruya net ceRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhur- vap vermekten kaçınan BM Genel Sekreteri, askeri
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Eylül’de Soçi’de hareketliliğin sona ermesini ve sükunetin yeniden
yaptıkları görüşmede İdlib’de 15 Ekim’e kadar silah- sağlanmasını istediklerini belirterek, “Güvenlik dusızlandırılmış bölge kurulması konusunda mutaba- rumunun uygun olması ve bu hareketliliğin sona erkata varmıştı. Mutabakatı belirlenen süreye kadar mesi, konferansın yapılması için son derece önemli”
yerine getiremeyen Ankara, ek süre talep etmiş ve diye konuştu. Guterres, BM’nin vazifesinin bu haregüvenlik garantisi veremediği için İdlib’de ortak dev- ketliliği sona erdirmek olduğunu ve bunun da yariyenin ertelenmesini istemişti.
kında gerçekleşeceğini söyledi.
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Washington, Venezüella’ya karşı askeri müdahaleyi ciddi olarak düşünüyor...

Trump yönetiminden üst düzey bir yetkili, gazetecilere

verdiği demeçte Venezüella’ya karşı askeri müdahaleyi cid-

Lavrov, Rus askeri uzmanların di olarak göz önünde bulundurduklarını berlitti.
Venezüella’da bulunmasının nede- ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden üst düzey bir
yetkili, Venezüella’da yaşanan gelişmeler karşısında askeri
nini açıkladı...

müdahaleyi ciddi olarak göz önünde bulundurduklarını
söyledi.
Yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Doğrusu, Başkan
usya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump’ın söylediği askeri bir seçenek de masada ve masada
Rus askeri uzmanların Venezüella’ya daha kalmaya devam ediyor” dedi.
önce tedarik edilen askeri araçların bakımı“Açıkçası bu çok ciddi bir opsiyon” diyen yetkili, yönetimin
nı yapmak üzere gittiğini belirtti.
askeri seçeneği ciddi olarak düşündüğünü dile getirdi.

R

Lavrov, “Askerlerimizin, Venezüella parlamentosu tarafından onaylanan ve Venezüella Anayasası’na tamamen uygun olan hükümetlerarası anlaşmaya istinaden tedarik
ettiğimiz askeri araçların bakımını yapmak
üzere bu ülkede tamamen meşru ve yasal
şekilde bulunduğunu açıkladık” dedi.
Lavrov,
ABD’li
mevkidaşı
Mike
Pompeo’nun daha kibar şekilde aynı çağrıyı yapmak için kendisini aradığını ve Rus
Dışişleri’nin buna yanıt verdiğini de anımsattı.

Ayrıca yetkili, Venezüella devlet petrol şirketi PDVSA’ya
bağlı gemilere ve şirketlere uygulanan son yaptırımların
Rusya’dan yaklaşık 100 askeri personelin Ulusal Meclis’in talebi üzerine uygulandığını ifade etti.
cumartesi Caracas’a gitmesi sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Rus as- Ulusal Meclis’in başkanlığını ise ABD tarafından
Venezüella’nın ‘geçici başkanı’ ilan edilen Juan Guaido yükerlerinin Venezüella’dan çıkması gerektirütüyor.
ğini, bunun için tüm seçeneklerin masada
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, geçen gün PDVSA’nın
olduğunu söylemişti.
sahibi olduğu ve işlettiği 34 gemiye ve Venezüella petrolünü Küba’ya transfer eden iki şirkete yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.
ABD, Venezüella’da hükümetin önemli gelir kaynaklarından biri olan PDVSA’ya geçtiğimiz ocak ayında da yaptırımlar getirmişti.
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Sudan’da darbe...

Sudan’da, 30 yıl ülkeyi yöneten Devlet Başkanı

Ömer el Beşir’in darbeyle görevden uzaklaşırılmasının ardından da protestolar sürüyor. Genelkurmay Başkanlığı önünde toplanan binlerce kişi
derhal sivil yönetime geçilmesi talebinde bulundu.
Göstericilerin askerlerin barikat oluşturmasını engellemek için el ele tutuşarak direndikleri ve gösteriyi dağıtmak isteyen askerlerin direnişi üzerine geri çekildikleri bildiriliyor.

mayacağız, onlar kendi başbakanlarını seçecek” dedi
ve sokaktaki protestoculara karşı eylemlerini sonlandırmaları için güç kullanmayacaklarını açıkladı.
Şanto
protestoculara
da
kentlerde
günlük hayatı engellememe, yol kesme eylemleri yapmama çağrısında bulundu, “Eline silah alanlara hoşgörü gösterilmeyecek” dedi.
Askeri
Geçiş
Konsey
toplantıda
bir
dizi
karar
daha
açıkladı.
Bunlardan
bir
kısmı
şöyle:
Medya
üzerindeki
bütün
kısıtlamalar
ve
sansürlerin
kaldırılması
Orduya ve polise yeni yöneticiler atanması
Ulusal
İstihbarat
ve
Güvenlik Servisi’ne yeni yöneticiLER atanması
Yolsuzlukla mücadele ve eski iktidar partisini denetlemek için komiteler kurulması
Protestocuları destekledikleri gerekçesiyle tutuklanan kolluk kuvvetlerinin serbest bırakılması
Diplomatik misyonların gözden geçirilmesi

Kitlesel gösterileri örgütleyenler BBC’ye yaptıkları açıklamada, “derin devletin tamamen yok edilmesini” talep ettiklerini söyledi.
Bir sözcü, eski rejimin liderlerinin yargılanmasını
istediklerini
de
vurguladı.
Sudan’da
darbe
öncesi
de
aylarca
protesto
gösterileri
düzenlenmişti.
Sudan’da darbenin ardından yönetime el koyan Askeri Darbenin
ardından
Askeri
Geçiş
KonGeçiş Konseyi, eski hükümetin bakanlarını tutukladı. seyi tarafından yapılan açıklamalar Türkiye
tarafından
da
takip
ediliyor.
Eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in Dışişleri
Bakanlığı
Pazar
akşamı
yanerede
olduğu
ise
bilinmiyor. yımladığı
açıklamasında
“taahhütleDaha önce Beşir’in konsey tarafından tutuklan- rin memnuniyetle not edildiğini” belirtti.
dığı ve güvenli bir yere götürüldüğü açıklanmıştı. Açıklamada, “Askeri Geçiş Konseyi’nin, sürecin top‘Başbakanı
biz
atamayacağız’ lumun tüm kesimlerinin iştirakiyle yürütüleceği,
Pazar günü bir basın toplantısı düzenleyen kon- ülkede güvenlik ve kamu düzeninin korunacağı ve
sey temsilcileri, muhalefet partilerinin üzerinde süreç sonunda yönetimin sivillere iade edileceği yöuzlaştığı bir sivil hükümet atayacaklarını söyledi. nündeki taahhütleri memnuniyetle not edilmiştir. Bu
Konsey sözcüsü Şemsettin Şanto, “Biz başbakanı ata- sürecin süratle tamamlanması temenni edilmektedir.
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Sri Lanka’da Terör Saldırısı ...

Sri Lanka Adli

Tıp Kurumu yetkilisi Ariyananda Welianga, dün sabah saatlerinde
Kochchikade’de St. Anthony, Katana’da St.
Sebastian ve Batticaloa’daki Meryem Ana
Kilisesi ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı
Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury
otellerine düzenlenen 6 bombalı saldırıyı 7
intihar bombacısının gerçekleştirdiğinin belirlendiğini açıkladı.
Welianga, olay yerinden toplanan benden
parçaları üzerinde yapılan analizlerde saldırıların intihar eylemi olduğunun anlaşıldığını belirtti.

Rus mahkemesinden Norveçli casusa 14 yıl
hapis cezası...

Rusya’nın

başkenti Moskova’da bir mahkeme, Rusya’da Norveç istihbaratı adına casusluk yapmakla suçlanan Norveç vatandaşı
Frode Berg’i 14 yıl hapis cezasına mahkûm
etti.
Moskova’da bir mahkeme, savcılığın, Rus
nükleer denizaltıları hakkında bilgi toplayıp
Norveç istihbaratına iletmekle itham ettiği
Norveç vatandaşı Berg’i suçlu bulup 14 yıl
mahkûmiyetine karar verdi.

Shangri-La otelinde iki bombacının, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde birer
ve St. Anthony, St. Sebastian ve Meryem Ana
kiliselerinde de birer canlı bombanın beden
parçalarının bulunduğunu ifade eden Welinga, Kolombo’nun banliyölerindeki bir konukevi ve üst geçit yakınında meydana gelen
patlamaların araştırıldığını kaydetti.
63 yaşındaki emekli sınır müfettişi Berg Aralık 2017’de, hafta sonu tatili olduğunu iddia
Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde ettiği bir seyahat esnasında Rusya Federal
Kochchikade’de St. Anthony, Katana’da St. Se- Güvenlik Servisi tarafından Moskova’da yabastian ve Batticaloa’da Meryem Ana Kilisesi kalanıp gözaltına alınmıştı.
ile başkent Kolombo’da beş yıldızlı ShangriLa, Cinnamon Grand ve Kingsbury otelleri- Rus yetkililer, emekli olmadan önce Rusne saldırılar düzenlenmişti.
ya-Norveç sınırında görev yapan Berg’in
‘E-tjenesten’ olarak bilinen Norveç askeri
Bu
saldırıların
ardından
başkent istihbarat birimine belge ve nakit akışı sağKolombo’nun banliyösü Dehiwala’daki hay- layarak hizmet ettiğinden şüphelendiklerini
vanat bahçesi yakınında ve Kolombo’nun açıklamıştı.
Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.
Berg ise kendisine yöneltilen bu suçlamaları
reddediyor.
Sri Lanka polisi tarafından saldırılarda 290
kişinin hayatını kaybettiği, 500’den fazla kişi- Diğer taraftan Berg’in casusluktan hüküm
nin yaralandığı açıklandı.
giymesinin Rusya ile NATO müttefiki komşusu Norveç arasındaki ‘ipleri gerebileceği’
yorumları yapılıyor.
9
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IŞİD, Fransa ve İtalya’yı tehdit etti...

Atina’daki Rus Konsolosluğu’na saldırı...

IŞİD,

Rusya’nın

sosyal
medya
hesapları
üzerinden Fransa ve İtalya’yı tehdit ettiği bir içerik paylaştı. Örgütün paylaşımında, Notre Dame Katedrali yangınına da yer verildi.
Edinilen bilgilere göre IŞİD, sosyal medya hesapları üzerinden tehdit içerikli yeni bir içerik paylaştı.
IŞİD bağlantılı bir medya grubu, Notre Dame Katedarlinde yaşanan yangınla ilgili iki görsel yayınladı.
Örgüt, görselleri Telegram hesabı üzerinden paylaştı.

Atina Konsolosluğu’na yönelik el
bombası ile yapılan saldırıyı FAI/IRF İntikam
Komplosu isimli Yunan anarşist grup üstlendi.
FAI/IRF İntikam Komplosu isimli Yunan anarşist grubun internet sitesinden yapılan açıklamada “Mihail Jlobitskiy, 22 Mart’ta el bombası ile
RusKonsolosluğu’na yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendiğini vurguluyor” ifadeleri kullanıldı.

Kimliği bilinmeyen motosikletli iki kişi konsolosluğa ‘el bombası’ atmıştı. Saldırıda kimsenin
yaralanmadığı açıklanmıştı. Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı saldırıyı kınayarak olayın faillerini bulFoto-montaj
görsellerin
ise
Fransa
ve mak için gereken her adımı atacağını duyurmuştu.
İtalya’ya yönelik tehditler içerdiği görüldü.
‘Fransa ateş altında’ ifadesinin yer aldı- Rusya Dışişleri: Suriye ordusu, Soçi
göz
önüne
alarak
ğı posterde IŞİD, Roma’daki Saint Pe- Mutabakatı’nı
İdlib’de
operasyon
düzenlemiyor...
ter Kilisesini yakma tehdidinde bulundu.
IŞİD’liler tarafından paylaşılan posterlerin biRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov,
rinde şu ifadelere yer verildi: “Sizin ülkemizi
İdlib sorununun sona ermesi için Soçi Mutabakabombalayacağınızı ve ardından bizim sizi cezatı üzerinden Ankara ile etkin bir biçimde işbirliği
landırmayacağımızı mı zannettiniz? Allah’a yeyaptıklarını söyledi. Sıromolotov, Suriye ordusunun
min ederiz ki büyük bir bedel ödeyeceksiniz.”
da bu mutabakatı göz önünde tutarak İdlib’de geniş çaplı bir operasyon düzenlemediğini vurguladı.
Örgüt,
Fransa
ve
İtalya’da
kanSıromolotov Sputnik’e demecinde, “İdlib’delı saldırılar yapacakları tehdidinde bulundu.
ki durum Rusya ile Türkiye’nin 17 Eylül 2018’de
imzaladığı memorandum (Soçi Mutabakatı)
IŞİD daha önce de benzer foto-montaj posterüzerinden çözümlenmeye çalışılıyor. Bu melerle tehditlerde bulunmuştu. Yayınlanan posmorandumun gerçekleştirilmesiyle oradaki (İdterlerde, batılı ülkelerin metropol şehirleri tehlib) terörist varlığı yok olmuş olacak” dedi.
dit edildiği gibi bazı siyasiler de hedef alınmıştı.

NİSAN 2019 GÜVENLİK BÜLTENİ

10

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
BM raporu: ABD ve Afganistan ordusu Taliban’dan daha fazla sivil öldürdü...

Birleşmiş

Milletler (BM), Amerika Birleşik Devletleri ile Afganistan ordusunun ilk kez Taliban örgütünden daha fazla sivilin ölümüne sebep olduğunu açıkladı. BM Afganistan Yardım Misyonu’nun (UNAMA) raporuna göre, 2019 yılının ilk çeyreğinde Taliban ve bölgedeki grupların ölümüne yol açtığı sivil sayısının 227, ABD ile Afgan güçlerinin ise 305 olduğu ifade
edildi. Raporda, ABD’nin tek başına yürüttüğü hava saldırlarında 140 sivilin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Taliban’ın sebep olduğu ölümlerde yüzde 36’lık bir düşüş olurken, aynı dönemde ABD ve Afgan hükumetinin sebep
olduğu sivil ölümlerinin sayısında yüzde 39’luk artış kaydedildi. Barış müzakereleri ile intihar saldırıları azaldı
Ayrıca raporda, geçen yılın aynı dönemine göre toplam sivil kurban sayısında yaklaşık yüzde 25’lik bir düşüş olduğu belirtildi. BM, ABD diplomatları ile Taliban temsilcileri arasında başlatılan barış müzakerelerinin intihar saldırılarının düşüşüyle bağlantılı olabileceğini savundu.

Geçtiğimiz yıl aynı dönemde en az 750 kişinin ölümüne sebep olan 19 saldırı tespit edilirken, bu yıl
178 sivilin ölümüyle sonuçlanan 4 intihar saldırısının yaşandığı ifade edildi. BM’nin raporunda, Afgan ordusunun sivilleri daha fazla gözetmesinin ve nüfus yoğunluğu yüksek yerlerde kontrolsüz ağır silah kullanmamaya dikkat etmesinin ölü ve yaralı sayısının azalmasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.
BM’nin sivil kayıplarla ilgili Afganistan raporu, 17 yıldır çözüm bulunamayan krizin boyutlarını gözler önüne
seriyor. Raporda öldürülen, yaralanan, evini barkını, gelirini kaybeden, okul ve sağlık merkezlerinin tahrip edildiği Afganların anlattıklarına da yer veriliyor. Birleşmiş Milletler’in 10 yıl önce tutmaya başladığı kayıtlara göre
Afganistan’daki çatışmalarda bu süre içerisinde en az 32 bin sivil hayatını kaybetti, yaklaşık 60 bin kişi de yaralandı.

11

NİSAN 2019 GÜVENLİK BÜLTENİ

21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
ABD
keri

Macron, SDG heyetiyle görüştü...

Suriye’de yeni
hava
üssü

bir askurdu...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Demok- ABD, Suriye’nin kuzeyinde Rakka kenratik Suriye Güçleri’nden (SDG) bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, Türkiye’nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye
sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını hatırlattığı
bildirildi. Elysee Sarayı açıklamasına göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron YPG’den bir heyeti kabul
etti.

Macron, görüşmede, ülkesinin Suriye’nin kuzeydoğusunun istikrarına önem verdiğini vurguladı. Suriye’deki sivil
nüfusun insani ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyo ekonomik
istikrarı sağlamak için finansal destek sağlanacağını belirten Macron, ayrıca Suriye halkının tüm bileşenlerinin de
içinde olduğu ve gerilimi azaltacak bir yönetimin gerekliliğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Macron görüşmede,
Fransa’nın Türkiye’nin güvenliğine ve Suriye-Türkiye sınırındaki gerilimin azalmasına bağlılığını da hatırlattı.

Kabil’de bakanlık binasına saldırı...

Afganistan’ın başkenti Kabil’deki İletişim ve Teleko-

münikasyon Bakanlığına düzenlenen bombalı ve silahlı
saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Basir Mücahit, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil’in merkezindeki
bakanlık binası önünde yaşanan patlamanın ardından
saldırganların binanın içine girerek güvenlik güçleriyle
çatıştığını söyledi.
Açıklamada, Bakanlık binasına saldıran 4 kişinin saatler
süren operasyon sonucu etkisiz hale getirildiği belirtilerek
saldırıda 4 sivilin aralarında bulunduğu 7 kişinin yaşamını
yitirdiği, 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

ti yakınındaki Ayn İsa kasabasında yeni
bir askeri hava üssü kurdu. Türkiye’nin
PKK’nın Suriye kolu olarak gördüğü
YPG’nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri (DSG) kaynaklarından
edinilen bilgilere göre ABD, Suriye’nin kuzeyinde DSG ile IŞİD’den aldığı yerlerde
askeri üsler kurmaya devam ediyor. Daha
önce IŞİD ile mücadeleyi gerekçe göstererek Suriye’de olduğunu beyan eden ABD,
IŞİD’in bitmiş olmasına rağmen Suriye’de
çekilmek yerine askeri varlığını artırıyor.
Suriye kuzeyinde DSG’nin olduğu bölgelerde 25 askeri üssü olan ABD, iki sene
önce IŞİD’den alınanAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü kurdu.
Demokratik Suriye Güçleri’nden üst düzey bir yetkili ABD’nin kurduğu üs ile ilgili Sputnik’e konuştu. ABD’nin Suriye’nin
kuzeyinde askeri varlığını artırdığını
belirten DSG yetkilisi, şunları aktardı:
“ Suriye’de IŞİD’in elinde hiçbir bölge kalmadı ancak tehdidi devam ettiğinden ABD
bölgede askeri varlığını artırıyor. ABD,
bölgeye askeri sevkiyatlar yapmaya devam ediyor. Bölgenin yeniden inşası için
de sevkiyatlar yapıyor. ABDAyn İsa kasabasında yeni bir askeri hava üssü yapıyor. Bu üs Ayn İsa’nın güneyinde yapılıyor.
Bu üs Kobani ile Rakka’nın tam ortasında
yer alıyor. Üssün çevre güvenliği DSG’nin
özel savaşçıları tarafından alınıyor. ABD’li
askeri yetkililer bizlere Suriye’de kalmaya devam edeceklerini dile getiriyor. Bölgedeki hareketlilikleri de o yöndedir.”
ABD, Suriye’nin kuzeyinde daha önce
DSG’nin elindeki Derik, Deyr ez-Zor,
Rakka, Tabka, Rimelan, Hol, Şedadi, Kobani, Ayn İsa, Menbiç, Haseke
ve Tel Abyad’da askeri üsler kurmuştu.
ABD, Kobani güneyinde Ğerebışk
köyünde ve Tabka kentinde ise büyük bir askeri hava üssü kurmuştu.
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Venezuela’da darbe girişimi...

ABD destekli Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan
Guaido 30 Nisan günü paylaştığı bir videoda başkent Caracas’ta bir grup askerle beraber, halka askeri
kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu. Devlet
Başkanı Nicolas Maduro da askeri liderlerle görüştüğünü belirterek, “Bana tam bağlılık gösterdiler” dedi.
Venezuela hükümeti, muhalefetle bağlantılı bir
grup askerin darbe girişimi başlattığını ve girişimin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı. ABD Başkanı Trump “Venezuela’daki durumu çok yakından takip ediyorum. ABD Venezuela halkının
ve özgürlüğünün yanındadır” açıklaması yaptı.

dete teşvik etmekle suçlanan ve Yüksek Mahkeme tarafından 14 yıl hapse mahkum edilen
muhalif lider Leopoldo Lopez’in de yer aldığı görüldü. Lopez, Guaido’yu destekleyen bir grup
asker tarafından serbest bırakıldığını açıkladı.
Venezuela İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez, Twitter hesabında, sağ görüşlü muhaliflerle çalışan vatan haini askerlerin küçük bir
darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığı paylaşımını yaptı. Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı, Devlet Başkanı Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı.
Cabello, darbe girişiminde bulunan askerlerin toplandığı La Carlota hava üssüne
müdahale edilmediğini de sözlerine
ekledi.Bazı bölgelerde çatışmalar
yaşandığı belirtildi. Guaido’yu
destekleyen askerler kollarına mavi bant takıyorlar.
Uluslararası haber ajansları
da darbe girişiminde bulunan
askerlerin ve onlara destek veren halktan bir kesimin olduğu kalabalığa karşı biber gazıyla müdahale edildiğini duyurdu.

Venezuela’da, kendini geçici devlet
başkanı ilan eden ABD destekli Ulusal Meclis (AN) Başkanı
Juan Guaido paylaştığı bir videoda başkent Caracas’ta bir
grup askerle beraber, halka
askeri kuvvetleri destekleme çağrısında bulundu.
ABD
destekli
Guaido, sokağa çıkan askerlere “Venezuella’nın anayasasını
korumak
için
hareket etmelerini” söylüyor.
Guaido, “Şimdi zamanıdır. Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezuella
halkının desteğine güveniyor” ifadelerini kullanıyor.
Guaido, “Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu devirme planının son evresinin başladığını” savunuyor.
Guaido, söz konusu videoyu kendi Twitter hesabından da paylaştı. Guaido’nun bu hamlesi, bugün yapılması beklenen hükümet karşıtı yürüyüşten önce geldi. 1 Mayıs’ta yapılacak
yürüyüş için Guiado, “Venezuella tarihinin en
büyük yürüyüşü olacak” yorumunu yapıyordu.
Guaido, 23 Ocak’ta kendisini “geçici devlet başkanı”
ilan etmiş, ABD dahil 50’den fazla ülke onu tanımıştı.
Guaido’nun açıklama yaptığı videoda, 2014’teki
hükümet karşıtı gösteriler sırasında halkı şid
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Venezuela’da
kendini
geçici devlet başkanı ilan eden ve darbe girişimi başlatan Juan Guaido destekçileri Francisco Fajardo karayolunda bir
grup askeri etkisiz hala getirerek gözaltına aldı.
Venezuela’da darbe girişimi başlatan Juan Guaido destekçisi askerlerin Francisco Fajardo karayolunda bir grup askeri etkisiz hale
getirerek gözaltına alındığı ifade ediliyor.
Ayrıca Karakas’taki La Carlota Hava Üssü yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde yoldan
geçen tankın durdurularak içerisinde askerlerin silah zoruyla indirilip gözaltına alındığı görülüyor.
Venezuella Savunma Bakanı Vladimir Padrino
ise silahlı kuvvetlerin Maduro’nun yanında olduğunu söyledi. Padrino, ordunun meşru Devlet Başkanı Maduro hükümetini kesin bir şekilde savunmaya devam edeceğini duyurdu.
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21. YÜZYIL TÜRKİYE ENSTİTÜSÜ
Irak sınırında 4 asker şehit oldu...

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), TürkiyeIrak sınır hattında devam eden operasyonlarda teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6
askerin yaralandığı bildirildi.
MSB Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, Türkiye-Irak sınır hattında devam
eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmada 4 askerin şehit olduğu, 6 askerin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 4 şehitten 2’sinin yaralı
olarak kaldırıldıkları hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Teröristlerin hava harekatı ve bölgedeki ateş destek
vasıtaları ile yoğun ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize
Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
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