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E k i m - 2 0 1 9 - 1 2 . S a y ı

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ 
KUTLU OLSUN

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi,  

Üst Düzey İşbirliği 
Konseyi (ÜDİK) 

çerçevesinde, 
Türk-Rus Toplumsal 

Forumu 
5. Genel Kurul 
Çalışmalarını 
Moskova’ da 

Gerçekleştirdi.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi, Üst Düzey 
İşbirliği Konseyi (ÜDİK) 
çerçevesinde, Türk-Rus 

Toplumsal 
Forumu 5. Genel Kurul-

da ekonomi, kültür, 
turizm, eğitim ve 

teknoloji konularını 
tartıştı.
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Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi,  

Rusya Dışişleri Bakan-
lığı diplomatik okulu 

olan Moskova Uluslar-
arası İlişkiler Devlet 

Üniversitesi (MGIMO)
mezunlar kulübü ile 
İzmir’de buluştu ve 
Türkiye’nin Avrasya 
politikasını anlattı.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi,  

Rusya eski Başbakanı ve 
Dışişleri Bakanı Prima-
kov’un anısına düzen-
lenen “Türkiye-Rusya 

İlişkileri: Geleceği 
Şekillendirmek” konulu 
forumda bir konuşma 

yaptı.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi, Türki-
yeden ve Rusyadan 35 

Üniversite Rektörünün 
katılımı ile 2. Rektörler 
toplantısını St. Peters-
burg’ta gerçekleştirdi.
Toplantı çerçevesinde 
Türk üniversitelerimiz 
21 Rus üniversitesi ile 

işbirliği anlaşması 
imzaladı.
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Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi, Rusya 

İslam Dünyası Örgütü 
yönetim kurulu 

üyeliğine kabul beratını,  
takdim eden Rusya 

Kıdemli Büyükelçisi 
Sayın Veniamin Popov’a 

teşekkür etti.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi,  

Savunma Sanayi 
Başkanımız 

Prof. Dr. İsmail Demir ile 
Türk Savunma Sanayisi 
üzerine istişarelerde bu-

lundu. Dr. Safi, 
“Türkiye milli ve yer-
li savunma sanayi ile 
büyüyüp güçlenecek” 

dedi.

Güvsam Başkanı 
Dr. İsmail Safi,  

Cumhuriyetimizin 
96. Yaşını 

Cumhurbaşkanlığı 
külliyesinde kutladı.
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Ekim ayında yayın 
hayatına başlayan, 

strateji, güvenlik, savaş 
teknolojileri ve 

istihbarat konularında 
yayın yapan 

GLOBAL SAVUNMA 
dergisine, Güvsam 

Bşk.Yrd. Şule Kılıçarslan 
Yayın Koordinatörü ve 
Güvsam Yön. Kur. Üye-
si, Doç.Dr.Fahri Erenel 

Askeri Danışman 
seçilmişlerdir. 

Yayınlanmasını arzu 
ettiğiniz yazılarınızı ve 

makalelerinizi 
bekliyoruz.

GLOBAL SAVUNMA 
dergisi

aylık yayımlanmakta 
olup Türkiye, KKTC, 

Avrupa Birliği 
ülkelerinde satışa 

sunulmaktadır.
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Barış Pınarı Harekâtı, 9 Ekim 
2019 tarihinde Türk Silah-
lı Kuvvetleri ve Suriye Ulusal 
Ordusu tarafından Suriye’nin 
kuzeyinde tek taraflı özerklik 
ilan eden Pyd,Pkk,El-Nusra gibi 
terör örgütlerine karşı başlatmış 
olduğu harekattır. Bu harekatın 
başlaması ile birlikte dünyanın 
her yerinden destek ve tepki me-
sajları peşpeşe gelmeye başladı. 
Tepki mesajları harekatın 
devam ettiği günlerde teh-
dit mesajlarına da dönüş-
meye başladı.
Avrupa Birliği (AB): Işid’e 
karşı Mücadeleyi engeller.
Avrupa Birliği Sözcüsü 
Maja Kocijancic, harekatın 
Suriye’deki çatışmayı bi-
tirmeye yönelik girişimleri 
sekteye uğrattığını belirtti. 

BARIŞ PINARI VE AVRUPA

Kocijancic, ayrıca Suriye’den 
mülteci akışının hızlanacağı, 
masum sivillere yönelik şidde-
tin artacağı ve Işid’e karşı mü-
cadelenin engelleneceği uyarı-
sında bulundu.
AB Komisyonu: Barış süreci 
için engel
Avrupa Birliği Komisyonu Söz-
cüsü tarafından yapılan açıkla-
mada, ‘Türkiye’nin Suriye’deki 

düşmanca faaliyetlerinin, ülke-
de Birleşmiş Milletler öncülü-
ğündeki barış süreci için bir en-
gel teşkil edeceği’ belirtildi.
İtalya: Operasyon 
durdurulmalı.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di 
Maio, Türkiye’nin harekatını 
kınadıklarını açıkladı, saldırı-
ya son verme çağrısında bulun-
du. Di Maio, “Hükümet olarak, 
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Türkiye’nin saldırı girişiminin 
kabul edilemez olduğunu düşü-
nüyor ve bunu kınıyoruz. Çün-
kü geçmişte askeri eylemler her 
zaman daha fazla teröre yol açtı.

Fransa: Türkiye Işid’in Halife-
liğini İnşa Etmesine Yardımcı 
Olma Riskini Göze Alıyor”
Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron Operasyonun Işid 
halifeliğinin yeniden inşa edil-
mesine destek olabileceğini vur-
gulayan Macron, Türkiye’nin 
bu riski göze aldığını söyledi. 
Macron Operasyonun bir an 
önce bitirilmesi gerektiğini de 
vurguladı ve Türkiye’ye silah 
satışını askıya alacağını duyur-
du. Son olarak Macron Nato’ya 
Türkiye’nin üyeliğinin askıya 
alınmasını istediğini söyledi.
Almanya: Silah satışını yasaklı-
yıcaz.
Almanya Dışişleri Bakanı Hei-
ko Maas Barış Pınarı Harekatı 
ile ilgili yaptığı açıklamada Tür-
kiye’ye silah satışını tamamen 
yasaklıyacaklarını duyurdu.

Almanya Dışişleri Bakanı Hei-
ko Maas Türkiye’ye sadece 2018 
yılında 243 milyon Euro değe-
rinde silah sattığının üzerinde 
durdu.

İsveç: Türkiye’nin Hareketleri 
Sorumsuzca Ve Uluslararası 
Yasalara Aykırı
İsveçli bakan, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada “Türki-
ye’nin eylemleri sorumsuzca ve 
uluslararası yasalara aykırı. Söz 
konusu eylemler ciddi insani 
sonuçların ortaya çıkma riskle-
rini tetikliyor ve IŞİD’in yeni-
den canlanmasına neden olabi-
lir. Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi (BMGK), 

Avrupalı partnerleriyle birlikte 
hareket ederek, gerilimin daha 
da tırmanmasını engellemenin 
sorumluluğunu derhal üstlen-
meli” ifadelerini kullandı.
İngiltere: Bütün Yabancı Güç-
ler Suriye’den çekilmeli
Türk ordusunun kuzey Suri-
ye’deki hamlelerinden ve Kürt 
halkının güvenliğinden derin 
endişe duyuyorum. Suriye’den 
bütün yabancı güçler çekilmeli, 
gerilim daha da tırmandırılma-
malı. İngiltere’de Fransa ve Al-
manya gibi silah satışının dur-
durulacağını bildirdi. 
Avrupa ülkeleri dışında başta 
ABD olmak üzere İran, Suudi 
Arabistan, Lübnan, Filistin, İs-
rail, Kanada, Finlandiya, Hol-
landa, Danimarka, Mısır, Çin ve 
Japonya dahil tam 40 ülkeden 
kınama geldi. Türkiye’ye Barış 
Pınarı Harekatı’nda Azerbay-
can, Macaristan, KKTC, Bul-
garistan, Pakistan, Makedonya, 
Sırbistan, İspanya ve Katardan 
destek mesajları aldı. Rusya 
Operasyonla ilgili herhangi bir 
kınamada bulunmasa da destek 
verdiğini de açıklamadı.
Mustafa GÜLERYÜZ



12.  Sayı

7

 

Destekleyen Ülkeler Desteklemeyen Ülkeler Muğlak Ülkeler 

 Azerbeycan   ABD   Rusya 

 KKTC   Fransa 
 

 Pakistan  İngiltere 
 

 Sırbistan  Almanya 
 

 Macaristan  Hollanda 
 

 İspanya  İtalya 

 

 Makedonya  S.Arabistan 

 

 Katar  İsviçre 
 

 Bulgaristan  Mısır 

 

 

 İsrail 

 

 

 Filistin 

 

 

 Danimarka 

 

 
 Kanada 

 

 

 Çin 
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İngitere Başbakanı 
Boris Johnson ve Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker, Londra ve Brüksel’in 
yeni bir Brexit anlaşması üze-
rinde mutabakata vardıklarını 
açıkladı. Avrupa Birliği (AB) 
liderleri anlaşmayı onayladı. 
Anlaşma, İngiltere ve Avrupa 
Parlamentoları’nda oylanacak.
AB’nin Brexit Başmüzakerecisi 
Michel Barnier, Brüksel’de dü-
zenlediği basın toplantısında 
yeni anlaşmanın 4 ana unsu-
runu şöyle açıkladı:
• Kuzey İrlanda, özellikle 
de mallar konusunda, AB’nin 
bazı kurallarına uymaya de-
vam edecek

• Kuzey İrlanda, Birleşik 
Krallık’ın gümrük bölgesinde 
kalmaya devam edecek ancak 
AB’nin ortak pazarına “giriş 
noktası” olacak
• Ortak pazarın bütünlü-
ğü muhafaza edilecek, İngil-
tere Katma Değer Vergisi’ne 
yönelik meşru istekleriyle ilgili 
olarak tatmin edilecek
• Kuzey İrlanda Parla-
mentosu, 4 yılda bir bu ku-
rallara bağlı kalmayı isteyip 
istemediği konusunda karar 
alabilecek. (Bu konuda salt ço-
ğunluğun kararı yeterli olacak. 
Hem Kuzey İrlanda’nın Bir-
leşik Krallık’ın parçası olarak 
kalmasını isteyenlerin de, hem 

İrlanda Cumhuriyeti’yle 
birleşmeden yana olan 
Cumhuriyetçilerin ayrı 
ayrı onayı gerekmeye-
cek)
İngiltere, en az 2020 so-
nuna kadar AB’nin tica-

ri kurallarına uymaya devam 
edecek. Londra’nın Brüksel’e 
ödeyeceği tahmini “boşanma 
ücreti” 39 milyar sterlin ola-
cak. İngiltere’deki AB ve AB 
üyesi ülkelerdeki İngiltere va-
tandaşlarının tüm hakları ga-
ranti altına alınacak.
Johnson: Parlamento, Cumar-
tesi günü Brexit’i onaylamalı
Boris Johnson, Twitter hesa-
bından yaptığı açıklamada, 
“Kontrolü yeniden ele aldığı-
mız yeni iyi bir anlaşmamız 
var. Şimdi yaşam maliyeti, 
İngiltere Sağlık Hizmetleri 
(NHS), şiddet içeren suçlar ve 
çevremiz gibi diğer öncelik-
lerle ilgilenebilmek için Par-
lamento’nun Cumartesi günü 
Brexit’i onaylaması gerekiyor” 
dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı 
Juncker de yine Twitter hesa-
bından yaptığı açıklamada, 
“İradenin olduğu yerde anlaş-
ma da olur. Bir anlaşmamız 
var. AB ve İngiltere için adil 
ve dengeli bir anlaşma. Çözüm 
bulma yönündeki kararlılığı-
mızın da kanıtı. Avrupa Birliği 
Konseyi’ne bu anlaşmayı onay-

İNGİLTERE’DE NELER OLUYOR?
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ayrılıkları görülüyor. Times ve 
Daily Telegraph, başyazıların-
da milletvekillerine anlaşma-
yı onaylama çağrısı yaparken, 
Financial Times (FT) ise Jo-
hnson’ın anlaşması ile AB’de 
kalma seçeneklerinin olduğu 
ikinci bir referanduma gidil-
mesi gerektiğini yazıyor.
İngiltere Başbakanı Johnson, 
AB’ye imzasız ‘Brexit’i ertele-
me’ mektubu gönderdi
Parlamentodaki oylamayı erte-
yeleyen önergenin kabulünden 
birkaç saat sonra, Başbakan Jo-
hnson diplomatlarından AB’ye 
erteleme mektubunu gönder-
melerini istedi ancak mektu-
bun altına imzasını atmadı.

lamalarını tavsiye ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
Corbyn: Anlaşma eskisinden 
de kötü, milletvekillerince red-
dedilmeli
İngiltere’de azınlık hükümeti-
ne dışardan destek veren Ku-
zey İrlanda Demokratik Birlik 
Partisi (DUP), mevcut haliyle 
anlaşmayı destekleyemeyece-
ğini açıkladı.
Ana muhalefetteki İşçi Par-
tisi’nin lideri Jeremy Corbyn 
ise şu ana kadar edindikle-
ri bilgilere göre, anlaşmanın 
eski başbakan Theresa May’in 
müzakere ettiğinden de kötü 
olduğunu ve milletvekilleri ta-
rafından reddedilmesi gerekti-
ğini söyledi. Corbyn, “Brexit’in 
çözümünün en iyi yolu, yapıla-
cak bir oylamayla halka nihai 
tercihini sormaktır” dedi. Li-
beral Demokrat Parti lideri Jo 
Swinson da anlaşmayı redde-
ceklerini, “Brexit’i durdurma 
mücadelesinin bitmediğini” 
belirtti.
Brexit: ‘İngiltere Başbakanı Jo-
hnson’ın anlaşmayı parlamen-
todan geçirmesi zor’
Gazeteler, Johnson’ın henüz 
anlaşmayı Parlamento’dan ge-
çirecek çoğunluğa sahip olma-
dığını ve bunu sağlamak için 
önünde zorlu bir 24 saatin bu-
lunduğunu yazıyor. Gazeteler 
ayrıca sayfalarında, yeni an-
laşmanın ayrıntılarına ve daha 
önce eski Başbakan Theresa 

May döneminde hazırlanan 
ancak 3 kez reddedilen anlaş-
maya kıyasla farklarına geniş 
analizlerle yer veriyor.
İngiliz basını, Parlamento’da 10 
sandalyesi bulunan ve azınlık 
hükümetine dışardan destek 
veren Kuzey İrlanda Demok-
ratik Birlik Partisi’nin (DUP), 
mevcut haliyle anlaşmayı des-
tekleyemeyeceği yönündeki 
açıklamasının Johnson’ı çok 
zor durumda bıraktığını belir-
tiyor ve buna rağmen Brüksel 
ile anlaşma yapmasını ise “ku-
mar” olarak nitelendiriyor.
Milletvekillerinin nasıl oy kul-
lanması gerektiği konusunda 
ise gazeteler arasında görüş 
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LÜBNAN’DA HÜKÜMET HANGİ 
UYGULAMADAN VERGİ ALACAĞINI 
DUYURDU?
Lübnan’da hükümetin Whatsapp 
gibi uygulamalara vergi ge-
tirmek istemesi sonrasında 
yaşanan gerilimi sona erdi-
recek bir adım atıldı. Lübnan 
hükümeti, yapılan görüşmeler 
sonunda yeni bütçenin hazır-
landığını ve vergilerin uygulan-
mayacağını açıkladı.
Ücretsiz kullanılan sosyal 
ağlardan vergi alınması kara-
rının, halkın ekonomi kaynaklı 
birikmiş rahatsızlığını protes-
toya dönüştürdüğü kaydedili-
yor.
Protestoların tek nedeni 
Whatsapp’a getirilen vergiler 
değil. Zira ülkedeki ekonomik 
kriz Whatsapp vergisinden daha 
büyük. 

Bu nedenle, yeni vergilerin, 
hükümetin ülkeyi yaklaşmak-
ta olan borç krizinden çıkar-
amamasının yarattığı hayal 
kırıklığının bir yansıması old-
uğu aktarılıyor. Onlarca kişinin 
yaralandığı olaylar ile ilgili 
son dakika açıklaması Lübnan 

Ekonomi Bakanı’ndan geldi. Ali 
Hasan Halil, Başbakan Hariri ile 
görüştüklerini ve yeni bütçenin 
oluşturulduğunu duyurdu. Hal-
il ekstra vergi kararının rafa 
kaldırıldığını söylerken, “Vergi 
ya da başka bir masraf olmaya-
cak” dedi.
                         Şehnaz TEKBAŞ
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BARIŞ PINARI HAREKATI’NDA ABD 
İLE YAŞANANLAR

 Barış Pınarı Harekatı’nın 
yapılması gündeme geldiği sıralarda 
ABD’nin Türkiye’nin Fırat’ın doğusun-
da düzenleyeceği harekatın askıya 
alınması için Ankara’ya diplomatik 
baskı yaptığı belirtildi. 9 Ekim 2019 
tarihinde saatler 16.00’yı gösterdiğinde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
harekatın başladığını ve harekatın 
amacını şu şekilde belirtti: “Amacımız 
güney sınırımızda oluşturulmaya 
çalışılan terör koridorunu yok etmek 
ve bölgeye barış ve huzuru getirmek-
tir”. Harekat gününde, ABD’de Cum-
huriyetçi Parti’nin önde gelen senatörü 
Lindsey Graham, Türkiye’nin Barış 
Pınarı Harekatı’na karşı Twitter’da bir 
çok açıklamalarda bulundu. Graham’ın 
“Kongre’de Erdoğan’a ağır bedel ödetme 
çabasına liderlik edeceğim.” Şeklinde 
ki açıklaması kaydedildi. Peki, Trump 
Harekat gününde nasıl bir açıklamada 
bulundu? Barış Pınarı Harekatı’na il-
işkin yazılı açıklamada bulundu. Olay 
günü ise sözlü açıklamalarda bulunan 
Trump, NATO üyesi olan Türkiye’nin, 
“Suriye’yi işgal ettiğini” savunarak, 
“ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu 
operasyonun kötü bir fikir olduğunu 
Türkiye’ye açıkça belirtmiştir” ifadesini 
kullandı. Ayrıca “Siyaset sahnesine 
girdiğim ilk günden itibaren bu sonu 

gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek 
istemediğimi vurguladım, özellikle de 
ABD’nin yararına olmayanları. Türkiye 
sivilleri, Hristiyanlar dahil dini azın-
lıkları koruyacağı ve herhangi bir in-
sani krizin yaşanmayacağı konusunda 
taahhütte bulundu.” değerlendirmesini 
yaptı. Trump açıklamasında, “Türki-
ye, hapisteki tüm IŞİD savaşçılarının 
bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve 
IŞİD’in herhangi bir şekil veya form-
da yeniden ortaya çıkmamasından 
sorumludur. Türkiye’den taahhütler-
ine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süre-
ci yakından takip ediyoruz” ifadesine 
yer verdi. Türkiye’nin Suriye’deki Kürt 
nüfusunu ortadan kaldırabileceği ihti-
mali konusunda endişelenip endişelen-
mediği yönündeki soruya Trump, “Bu 
olursa (Türkiye’nin) ekonomisi mah-
vederim” dedi. Trump, “Bunu Rahip 
Brunson olayında yaptım” diye konuştu. 
Bu açıklamalardan sonra ve harekatın 
başlaması ile de Türkiye’de ekonomik 
açıdan Dolar/TL’de artış olduğu görüldü.
 Harekat günü Erdoğan ve 
Çavuşoğlu, bir dizi telefon görüşmesi 
yaptı. Trump, 10 Ekim 2019’da ise Suri-
ye ile ilgili kararının doğru olduğunu 
savundu ve “Artık bu sonu gelmez savaşı 
bitirmenin zamanı gelmişti” ifadesini 
kullandı. Ayrıca YPG için doğrudan 

PKK ifadesini kullanan Trump, “Oba-
ma döneminde olduğu gibi Türkiye’nin 
ölümcül düşmanı olan PKK ile ortak-
lık yaptığınız zaman, bu son derece 
zor bir durum olur. Başkan Obama’nın 
PKK ile anlaşma yapması büyük hatay-
dı. Onlar uzun yıllardır birbirinden 
nefret ediyorlar.” görüşünde bulun-
du. ABD’nin Ortadoğu’daki varlığını 
da “en kötü hata” olarak nitelendirdi. 
Trump, Suriye’nin kuzeyi hakkında 
Türkiye ile 3 yıldır konuştuğuna deği-
nerek, şunları söyledi: “Türkiye bunu 
(ABD’nin bölgeden askerini çekmesini) 
bildiğiniz gibi uzun yıllardır istiyor. 
Onlar birbiriyle (Türkiye ve PKK) yıl-
lardır savaşıyor. Biz bu savaşın ortasına 
bırakıldık. Bunun sadece 30 gün sürm-
esi gerekiyordu ama yıllardır oradayız. 
Şimdi taraflarla konuşarak oradan 
çıkma zamanı. Erdoğan’a ne hisset-
tiğimizi söyledik ama her iki tarafla da 
konuşuyoruz.” ABD’nin bölgede askeri 
olmadığına işaret eden Trump, “Artık 
sonu gelmeyen savaşlardan çıkıyoruz” 
dedi. ABD’nin birçok IŞİD mensubunu 
da yakaladığına vurgu yaptı ve “Kürtler 
bu IŞİD mensuplarına göz kulak oluyor, 
onlar olmazsa Türkiye göz kulak olacak. 
Türkiye’de en az bizim kadar bunların 
dışarıda gezmesini istemiyor” dedi. 
Türkiye’nin ekonomisine yönelik daha 
önceki tehditlerine ilişkin de “Bunu 
daha önce Rahip Brunson olayında 
yaptım. Erdoğan’ın orada (Suriye’nin 
Kuzeydoğusunda) akıllıca davran-
acağına eminim, öyle umuyorum.” 
açıklamasında bulundu. ABD’nin 
elindeki IŞİD’lilerin birçoğunun Al-
manya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinin 
vatandaşı olduğunu ancak bu ülkelerin 
bu kişileri geri almak istemediğini be-
lirterek, “Bu kişiler benim ülkemden 
oraya gitmedi. Onlara (Avrupa ülkeler-
ine) büyük bir iyilik yaptım” görüşünü 
paylaştı. Trump, ABD’nin bölgedeki 
varlığını da “bataklık” olarak yorumla-
yarak, “Şu anda orada başka ülkelerin 
yapmaları gereken işleri yaparak polis-
lik faaliyeti gösteriyoruz. Rusya’nın, 
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İran’ın, Irak’ın, Türkiye’nin, Suriye’nin 
yapması gerekenleri biz yapıyoruz. 
Bunu onlar yapmalı. Biz niye bunu 7 
bin mil uzaktan yapalım ki?” ifadesini 
kullandı. Cumhuriyetçi Senatör Lind-
sey Graham’in Türkiye’ye karşı yaptırım 
tehditlerine ilişkin de açıklamalarda 
bulunan Trump, “Ben zaten Erdoğan’a 
gerekirse yaptırımlardan daha da öteye 
geçebileceğimi söyledim. Sanırım Lind-
sey burada (Suriye) 200 yıl daha dur-
mak istiyor. Ama ben bu konuda hem-
fikir değilim” dedi. Trump, “Erdoğan, 
Suriyelilerin geldikleri yere geri dön-
melerini istiyor. Bunu nasıl yapacağına 
bakacağız. Bunu yumuşak bir şekilde 
yapabilir, daha sert bir şekilde yapabilir. 
Ama eğer adaletsizlik yaparsa büyük bir 
ekonomik bedel öder.” mesajını verdi. 
Trump, Kürtlerin kendi toprakları için 
savaştığını belirterek, “Kürtler 2. Dünya 
Savaşı’nda bize yardım etmediler, Nor-
mandiya’da bize yardım etmediler. Ken-
di toprakları konusunda yardımcı old-
ular. Bu farklı bir şey. Kaldı ki Kürtlere 
inanılmaz derecede büyük miktarda si-
lah ve mühimmat anlamında para har-
cadık” değerlendirmesini yaptı. Trump 
tüm bunlarla birlikte Kürtleri sevdiğini 
vurgulayarak, “Ancak orada farklı frak-
siyonlar var. Mesela PKK var, farklı bir 
oluşum. Onlar bizimle çalıştılar. Zor bir 
grup ama bizimle çalıştılar. Onlar kendi 
toprakları için savaşıyorlar” dedi. Artık 
Amerikan askerlerini eve getirmenin 
zamanının geldiğini vurgudı. “Bana 
en zor gelen şey, ölen bir askerin ailes-
in yazdığım mektuptur. Bunu yapmak 
istemiyorum” ifadesini kullandı. Yine 
aynı gün Twitter’da Suriye konusunda 
üç seçenekleri olduğunu belirterek, “Ya 
oraya asker göndereceğiz ve askeri olar-
ak kazanacağız ya Türkiye’yi finansal 
olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde 
vuracağız ya da Türkiye ve Kürtler ar-
asında bir anlaşma için arabuluculuk 
yapacağız!” açıklamasında bulundu. 
Kürtler ile ilişkilerinin iyi olduğunu be-
lirtti “Umarım Türkiye ve Kürtler arasın-
da arabuluculuk yapabiliriz.” görüşünü 
paylaştı. “Türkiye, benim nerede dur-
duğumu biliyor. Bölgeyi terk ettik ve 
Amerikalıların bizim tekrar bu bölgeye 
ordumuzla döndüğümüz görmek ist-
eyeceklerini düşünmüyorum.” dedi ve 
gerekmesi durumunda Türkiye’ye ağır 
yaptırımlar uygulayabileceğini söyledi.

11 Ekim 2019’da ise ABD Temsilcil-
er Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyeleri 
(Liz Cheney öncülüğündeki 29 Cum-
huriyetçi vekil), Barış Pınarı Harekatı 
dolayısıyla Türkiye Aleyhinde yaptırım 
tasarısı sunacaklarını açıkladı. Yine 
aynı tarihte; ABD Hazine Bakanı Ste-
ven Mnuchin, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın bakanlığa Türkiye’ye yöne-
lik yaptırım getirme yetkisi tanıyan bir 
başkanlık kararnamesi imzalayacağını 
ancak yaptırımların şu anda uygulan-
mayacağını duyurdu. Mnuchin, Beyaz 
Saray’da yaptığı açıklamada, ABD 
Başkanı Trump’ın Hazine Bakanlığına 
Türkiye’ye yönelik ‘birincil ve ikincil 
yaptırımlar getirmesi’ için yetki veren 
bir başkanlık kararnamesi imzalaya-
cağını belirtti. Mnuchin, “(Türkiye’nin) 
Finansal kurumlarını, dikkatli olmaları 
ve kendilerine yaptırım gelebileceğini 
konusunda uyarıyoruz. Bir kez daha 
söylüyorum şu anda bir yaptırım yok. 
Ancak bu bize verilen en geniş başkan-
lık yetkileri olacak” dedi. Yaptırımların 
‘güçlü’ olacağını belirten Mnuchin, 
“Umarım bu yaptırımları kullanmak 
zorunda kalmayız, ama gerekirse Türki-
ye’nin ekonomisini kapatırız.” ifadesini 
kullandı. Bunların yanı sıra Newsweek, 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki 
operasyonlarında ABD özel kuvvetler-
ini yanlışlıkla hedef aldığını yazdı. 
Newsweek, bir Iraklı Kürt istihbarat 
yetkilisi ve üst düzey bir Pentagon yet-
kilisine atıfta bulunarak, Kobani ken-
tinin Meştenur tepesinde DSG’lilerle 
birlikte bulunan ABD özel kuvvetler-
inin top atışlarının hedefi olduğunu 
öne sürdü. Türk güçlerinin ABD po-
zisyonlarını ‘biliyor olması gerektiğini’ 

belirten Pentagon yetkilisi, bölgede 15 
ila 100 askerin bulunduğunu kaydet-
ti. CNN’in Pentagon muhabiri ise, top 
mermisinin ABD özel kuvvetleri üssüne 
yakın bir noktaya düştüğünü söyley-
erek, henüz yaralı bilgisinin gelmediğini 
belirtti. İsminin açıklanmasını istemey-
en bir Pentagon yetkilisi, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, bölgedeki saldırı 
iddialarına ilişkin “Kobani yakınların-
da askeri üssün değil askeri gözlem 
noktasının yakınında bir patlama mey-
dana geldiğinin farkındayız” dedi. Pat-
lama hakkında: “Saldırıda hiçbir ABD 
askeri zarar görmedi. Saldırının kim 
tarafından gerçekleştirildiğini henüz 
bilmiyoruz.” diye konuştu. Yetkili, 
“Amerikan askerlerine yönelik bilinç-
li bir saldırı olduğuna inanmıyoruz.” 
açıklamasını yaptı. Milli Savunma 
Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin: “ABD 
gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre 
güney batısındaki tepelerden Suruç’un 
güneyindeki sınır karakollarımıza Doç-
ka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru 
müdafaa kapsamında karşılık verilerek 
atışların yapıldığı terör mevzileri ateş 
altına alınmıştır. ABD’nin gözlem nok-
tasına ise herhangi bir atış söz konusu 
değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne 
yönelik zarar verilmemesi için her 
türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından 
konunun tarafımıza iletilmesi sonucu 
tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle 
ABD ve Koalisyon askerinin vurulması 
söz konusu değildir.” yazılı açıklamasın-
da bulundu. Takvim 12 Ekim 2019’u 
gösterdiğinde ise ABD Savunma 
Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan re-
smi açıklamada, Kobani yakınında-
ki Miştenur tepesinde konuşlu olan 
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ABD birliklerinin topçu ateşine maruz 
kaldığı belirtildi. Açıklamada, “Kobani 
çevresindeki ABD birlikleri, 11 Ekim 
günü yerel saatle 21.00 sularında Türk 
mevzilerinden topçu ateşine maruz 
kaldı. Patlama, Türklerin ABD kuv-
vetlerinin hazır bulunduğunu bildiği 
bir bölgede meydana geldi.” ifadeleri yer 
aldı. “Hiçbir ABD askeri yara almadı. 
ABD kuvvetleri Kobani’den çekilmedi. 
Birleşik Devletler, Türk ordusunun 
Suriye’ye girmesine karşı çıkıyor.” de-
nilen açıklamada, “Ve ABD özellikle, 
güvenlik mekanizması bölgesi dışında 
kalan ve Türklerin ABD kuvvetlerinin 
bulunduğunu bildiği bölgelerdeki oper-
asyonlarına karşı çıkıyor.” diye kayded-
ildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ise konu hakkında, “Kesinlikle ABD 
ve koalisyon askerinin vurulması söz 
konusu değil. Zaten karargahlarımızla 
ABD’liler arasında gerekli koordinasyon 
yapılıyor.” açıklamasında bulundu. 
13 Ekim 2019’da ise Washington’da 
seçmenlerle bir araya gelen Trump, 
“Umarım Kürtler bölgeden çekilirler, 
Türkiye’nin hava gücüne karşı şansları 
yok.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Beyaz 
Saray’dan da Suriye’ye ilişkin bir açıkla-
ma geldi. Beyaz Saray sözcülüğünden 
yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin 
Suriye’de zulme uğrayan etnik ve dini 
azınlıkları korumak ve insan hak-
larını teşvik etmek için 50 milyon dol-
arlık bütçe gönderileceği ifade edildi. 
Yine aynı gün, ABD Savunma Bakanı 
Mark Esper, Başkan Donald Trump’ın 
ABD askerlerini Suriye’nin kuzeyinden 
çekme emri verdiğini açıkladı. Karar, 
1000 kadar askeri bağlarken, askerler 
ülkenin güneyine kaydırılacak, ülk-
eden tamamen çıkmayacak. 14 Ekim 
2019’da ABD askerleri, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye Milli Or-
dusu (SMO) ile birlikte sürdürdüğü 
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Haseke 
kentinden de çekildi. Bölgedeki kay-
naklardan edinilen bilgilere göre, ABD 
askerleri Suriye’nin kuzeyinden çekilme 
kararı sonrası Haseke kentinden de 
çekildi. Akşam saatlerinde başlayan 
çekilme işlemi nedeniyle ABD’li askerl-
er, Irak tarafına geçtiler. Çekilen ABD’li 
asker sayısı ‘yaklaşık 160’ olarak belirtil-
di. Diğer taraftan ABD Başkanı Donald 
Trump, “Yakında, Türkiye hükümetin-
de şu anda ve geçmişte görev yapan 
yetkililere ve Türkiye’nin Suriye’nin 

kuzeydoğusunda istikrarı bozan eylem-
lerine katkıda bulunan kişilere yönelik 
yaptırımlara izin veren bir Başkanlık 
Kararnamesi çıkaracağım” açıklamasın-
da bulundu. Bu kararnamede Trump, 
“Türkiye’den çelik ithalatında güm-
rük vergileri yüzde 50’ye, yani mayıs 
ayındaki indirimden önceki seviyeye 
çıkarılacak. Ayrıca ABD Ticaret Bakan-
lığı tarafından Türkiye ile 100 milyar 
dolarlık ticaret anlaşması yapılması için 
yürütülen müzakereler derhal dur-
durulacak.” diye ekledi. “Bu kararname 
ile ABD, Suriye’de ciddi insan hakları 
ihlalleri yapan, ateşkesi engelleyen, ye-
rinden edilmiş kişilerin evlerine dön-
mesini engelleyen, mültecileri zorla 
ülkelerine gönderen ve barışı, güvenliği 
veya istikrarı tehdit eden kişilere ağır 
yaptırımlar uygulayabilecek. Karar-
nameyle, mali yaptırımlar, varlıklara 
el koyma ve ABD’ye giriş yasağı dahil 
olmak üzere çok çeşitli sonuçlar uygu-
lanabilecek.” Açıklamasında bulundu. 
15 Ekim 2019’da ABD Hazine Bakan-
lığı’ndan yapılan açıklamada, Milli 
Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı olmak üzere iki 
bakanlığın yaptırım listesine alındığı 
belirtildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu’ya yaptırım uygulandığı 
duyurulan açıklamada şu ifadeler yer 
aldı: “Bu bakanlık ve yetkililerin belir-
lenmesi, Türk hükümetinin bölgenin 
barışı, güvenliğini ve istikrarını daha 
da bozan eylemlerinin bir sonucudur. 
Gerekirse ilave yaptırımlar uygula-
maya hazırız.” Açıklamada, yaptırım 
listesine eklenen kişi ve kurumların 
varsa ABD’deki mal varlıkları dondu-
rulurken bu kişi ve kurumların ABD 
ile finansal işlemler yapmalarının da 
engellendiği kaydedildi. Hazine Bakanı 
Mnuchin ise, “ABD, Türk hükümetini, 
Türk güçleri tarafından artırılan şid-
detten, masum sivillerin tehlikeye atıl-
masından ve bölgenin istikrarsızlaştırıl-
masından sorumlu tutuyor.” dedi. Beyaz 
Saray’dan yapılan açıklamada, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın, ABD Hazine 
ve Dışişleri Bakanlıklarına Türkiye’deki 
bazı kurum ve kişilere yaptırımlar ge-
tirmeleri için yetki veren başkanlık 
kararnamesini imzaladığı bildirildi. 15 
Ekim 2019 Günü, Cumhurbaşkanı Er-
doğan Azerbaycan dönüşü uçakta basın 

mensuplarının sorularını yanıtladı. Er-
doğan açıklamasında “Hedefimiz bel-
li, bir yaptırım konusunda endişemiz 
yok. Kendileri kaybeder Terör örgütü 
sınırı boşaltana kadar ateşkes müm-
kün değil.” dedi. Harekat ile ilgili olarak 
“Barış Pınarı Harekatının bugün 7’nci 
günündeyiz. Harekat planlandığı gibi 
başarıyla yürüyor. Dördüncü günde 
Rasulayn, beşinci günde Tel Abyad’ı 
teröristlerden arındırarak buraları 
güven altına aldık. Bugün itibarıyla yak-
laşık 32 kilometrelik derinliğe ulaştık. 
M4 Karayolunu kontrol altına aldık. Bu 
süreçte sivillerin zarar görmemesi için 
azami gayret gösterdik, gösteriyoruz. Bu 
konuda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de 
elinden gelen her türlü gayreti gerçek-
ten gösteriyor.” dedi. Yaptırım konusun-
da ise “PYD/YPG hızla mevzi kaybedi-
yor. ‘Harekatı durdurun’ diye bize baskı 
yapıyorlar. Yaptırımlar açıklıyorlar. 
Bizim hedefimiz belli. Bizim herhangi 
bir yaptırım konusunda endişemiz yok. 
Biliyorsunuz bu yaptırımların içerisinde 
şahsım da dahil olmak üzere üç tane 
bakan arkadaşım ve bize vize koymak 
suretiyle bizi Amerika’ya sokmama gibi 
şeyler var. Ticari bazı yaptırımlar var. 
Yani bunlar herhalde insan tanımıyor-
lar. Böyle bir sıkıntıyı yaşıyoruz. Ben 
Sayın Trump’a da bunları ayrıca söyl-
edim. Bir taraftan da bizi ayın 13’ünde 
ABD’ye davet ediyorlar.” açıklamasın-
da bulundu. Münbiç konusunda ise 
“Münbiç biliyorsunuz Amerikalıların 
daha önce bize ‘90 gün içerisinde ta-
mamen boşaltıp teslim edeceğiz’ ded-
ikleri yerdi. Şu anda ise rejimin Mün-
biç’e çok ciddi bir baskısı var. Ama 
terör örgütü içeride. Onları boşaltarak 
değil. Boşaltıp da oraya girmiş olsa 
bizim de diyecek lafımız yok, ‘burayı 
gerçek sahiplerine teslim ettiler’ di-
yebiliriz. Ama böyle bir şey yok. Yine 
YPG orada. O zaman ne farkı var bu 
işin. Sadece etiket değişiyor. Dün sayın 
Trump’a ifade ettiğim gibi bizim Koba-
ni veyahut başka bir yere saldırmak, 
Kürtleri ve sivilleri hedef almak gibi bir 
hedefimiz yok. Buraları güven altına al-
mayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızı da 
bu çerçevede yürütüyoruz. Tabi bura-
da da bir çelişkiye dikkat çekmek isti-
yorum. ABD hem buralardan çekiliyor 
hem de bize ‘buralara girmeyin’ diyor. 
Tabi bizim harekatımız inanıyorum ki 
Suriye’de siyasi çözüm sürecine de çok 



12.  Sayı

14

ciddi katkılar verecektir. Temennim 
odur ki yarın yapılacak olan görüşme-
ler bizler için hayra alamet olur.” dedi. 
Daha pek çok konunun konuşulduğu 
bu röportajda Trump’ın attığı tweetler 
konusunda Erdoğan “Sayın Trump’ın 
şu ana kadar yaptığı Twitter açıklama-
larına baktığımızda artık bu tweetleri 
takip edemez konuma geldik. İzleyem-
iyoruz. Dün akşamki konuşmayla çok 
daha farklı bir durum var. Çünkü ısrar-
la arabuluculuk, ısrarla ateşkes... Artık 
dayanamadım, ‘Gönder bir heyet, biz bu 
heyetle bunları konuşalım. Ama asla biz 
bir terör örgütüyle masaya oturmayız. 
Ateşkesi biz bir terör örgütüyle konuş-
mayız.’” açıklamalarında bulundu. 16 
Ekim 2019’da ise Pentagon’dan üst düzey 
bir savunma yetkilisi, ABD yönetiminin 
Barış Pınarı Harekatı’ndan dolayı Türki-
ye’ye uygulanan yaptırımlar konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. İsminin 
açıklanmasını istemeyen yetkili, “Haz-
ine Bakanlığı, henüz hazırlamamış ise 
de hazırlıyordur, yaptırımlar kapsamın-
da devam eden faaliyetlerin etkilenme-
mesi için genel bir muafiyet hazırlıyor. 
Burada amaç askeri satışları ve diğer 
kalemleri yaptırımların kapsamından 
çıkarmaktır.” ifadelerini kullandı. Öte 
yandan aynı gün içerisinde ABD Tem-
silciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, 
Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri 
harekatın sona ermesi için harekatla il-
işkilendirdiği Türk yetkililere ve savun-
ma sanayii ile ilişkilendirilen bankalara 
yönelik yaptırım tasarısını kabul etti. 
PACT (Türkiye’nin Çıkardığı Çatışma-
ya Karşı Yasa -Protect Against Conflict 
by Turkey Act) adı verilmesi öner-
ilen yasa tasarısında şu maddeler var: 
-Operasyona dâhil üst düzey Türk yet-
kililerinin ABD’ye girişlerini engelle-
mek ve tümüne yaptırım uygulamak,
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın mal varlığına dair rapor,
-Silahların Suriye’de operasyonel olan 
Türk kuvvetlerine gitmesini engellemek,
-Türk ordusu ve savunma sanayine 
para transferi yapan Türk mali ku-
rumlarına hızla yaptırım uygulamak,
-Yönetimin, S-400 satışı sebebiyle Tür-
kiye’ye karşı CAATSA 231 numaralı 
yaptırımlarını 30 gün içinde uygulaması,
-Yönetimin Suriye’deki IŞİD tutuk-
lularını gözaltında tutmaya devam 
etmesi, ABD’nin güvenlik çıkar-
larını tehdit etmemesi için bir plan 

hazırlaması maddeleri bulunmakta. 
Gün içerisinde ABD Temsilciler Me-
clisi, Başkan Donald Trump’ın Suri-
ye’nin kuzeyinden asker çekme kararına 
karşı çıkan tasarıyı onayladı.17 Ekim 
2019 Günü Türkiye’ye gelen Pence, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme 
yaptı. Beştepe’de görüşen ABD Başkan 
Yardımcısı Mike Pence, iki ülkenin 
Suriye’de ateşkes için anlaştığını duyur-
du. Barış Pınarı Harekatı’na 120 saat ara 
verileceğini belirten Pence, söz konusu 
ateşkes anlaşmasıyla birlikte ABD’nin 
Türkiye’ye yeni bir yaptırım uygulamay-
acağını duyurdu. ABD Başkanı Donald 
Trump, “Türkiye’den şahane haberle. 
Pence ile Pompeo kısa süre içinde basın 
toplantısı düzenleyecek. Teşekkürler 
Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca 
hayat kurtarıldı.” diye tweetledi. Trump, 
Teksas eyaletini ziyaretinde gazetecilere 
ABD ve Türkiye arasında Suriye konu-
sunda bugün varılan anlaşma hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Cumhur-
başkanı Erdoğan’a ve ABD heyetindeki 
yetkililere teşekkür eden Başkan Trump, 
Erdoğan’ın ‘sıkı ve sert bir adam’ old-
uğunu ve ‘doğru olanı’ yaptığını söyl-
edi. Anlaşma nedeniyle yaptırımlara 
gerek kalmadığını kaydeden Trump, 
Erdoğan’ın gelecek ay Washington’a 
gideceğini de vurguladı. Ayrıca Trump, 
“Yaptırımlara gerek olmayacak, çünkü 
Türkiye yapacağını yaptı. Kongre’nin 
yaptırımlarına da gerek duymadım, 
çünkü gerekirse Kongre’den daha ağır 
yaptırımlar uygulama hakkım var. 
Buna hazırdım. Sadece dostum Er-
doğan’a teşekkür etmek istiyorum. 
Aramızda bir sorun olmamasından 
memnunum, çünkü o büyük bir lid-
er.” dedi ve “Askerlerimizi geri getire-
bileceğiz.” açıklamasında bulundu. 19 
Ekim 2019’da Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Kayseri’deki toplu açılış 
töreninde açıklamalarda bulundu. Barış 
Pınarı Harekatı’na değinen Erdoğan 
“Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte 
mutabık kaldık. Olmazsa,120 saat bit-
tiğinde kaldığı yerden harekat devam 
eder.” diye konuştu. Ayrıca Erdoğan’ın 
konuşmasında şu sözleri öne çıktı: 
“-Baktık ki bize verilen sözler tu-
tulmuyor, Suriyelilerin ülkeler-
ine dönmeleri için gerekli ortam 
oluşturulmuyor, sınır güvenliği 
tehdit altında, biz de kolları sıvadık. 
- Terör örgütleri mi bize zincir vuracak-

mış? Onuruyla mücadele etmeyi bilmey-
enler mi bize zincir vuracakmış? Eninde 
sonunda bu milleti, bu çelikten iradeyi 
tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar 
ya da derslerini ala ala tanıyacaklar.
- Türkiye düşmanlığıyla taşlaşmış 
kalplere ne desek nafile. Tuzak-
larını başlarına geçirdiği için öfkeleri 
her şeyin önüne geçmiş durumda. 
- Barış Pınarı Harekatı’nı başlattığımız 9 
Ekim tarihinden bu yana izah edilmesi 
mümkün olmayan tuhaf tepkiler geliyor. 
- Sınırlarımız boyunca uzanan terör ko-
ridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. 
- Görüşmek, konuşmak gerekiyor-
sa yapıyoruz, askeri olarak vurup 
geçmek gerekiyorsa onu da yapıyoruz. 
- Biz terör örgütüyle masaya otura-
cak kadar alçalmadık. Bir devlet terör 
örgütüyle masaya oturmaz. Teröristlerle 
masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye 
biz de mi oturacağız, yok böyle bir şey, 
bizim kitabımızda böyle bir şey yazmıyor.
-(ABD temasları) Mecburen oturup 
konuşmak üzere ülkemize gelme 
arzusu belirdi. Kendilerine Suriye 
meselesinin bugünlere nasıl geld-
iğini anlattık. Diplomasi yolunu 
işletme konusunda esnek olduk 
kendilerine ‘Terör örgütüyle masaya 
oturacak kadar alçalmadık.’ dedik. 
-Salı gecesi süre bitiyor. Olursa olur, 
olmazsa 120 saatin bittiği dakika 
kaldığımız yerden devam eder teröris-
tlerin başını ezmeyi sürdürürüz. 
-Pazarlık sünnettir diyerek 120 saatte mu-
tabık kaldık. Olmazsa, 120 saat bittiğinde 
kaldığı yerden harekat devam eder.
-Sayın Trump ile dün akşam görüştüm, 
bunları konuştum. Salı günü Rusya’da 
Soçi’de olacağım. Orada Sayın Putin ile 
görüşeceğiz.  Bazı yerlerde Rusya’nın 
koruması altındaki rejim güçleri bu-
lunuyor. Bu meseleyi salı günü Sayın 
Putin’le ele alacağız. Bir hal çaresi bul-
mamız lazım. Aynı durum orada da 
geçerli. Olursa olur, olmazsa kendi 
planlarımızı uygulamaya devam ederiz.”
20 Ekim 2019 Günü ise ABD asker-
leri, Suriye’nin kuzeyindeki Kobani 
kentinde bulunan Sirin Askeri Hava 
Üssü’nü de boşalttı. 21 Ekim 2019’da 
ise ABD Başkanı Donald Trump, Suri-
ye konusuna ilişkin “Suriye’de ateşkese 
uyuluyor, ufak çatışmalar devam edi-
yor. Kürtlere 400 yıl boyunca bölgede 
kalacağız diye bir söz vermedik” dedi.
                                                                       Fatma Nur SOYYİĞİT         
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BARIŞ PINARI’NIN RUSYA UZANTISI
Barış Pınarı operasyonu başladığı 
9 Ekim’den beri; sahadaki 
operasyonun yanı sıra, devlet 
tarafından yürütülen diplomatik 
operasyon da son derece önem-
liydi. Operasyon fiilen başlama-
dan, önce ve sonrasında, Türkiye 
adına dünya çapında diplomatik 
görüşmeler çok sıklaştırılmıştı. 
Bu diplomatik görüşmelerin en 
önemli kanadından birisi olan 
Rusya ile konuşulanlar operasyon 
için hayati önem taşıyordu. İlk 
günden itibaren gelen açıklama-
lar şöyleydi: Sürecin başında 
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 
‘’Rusya, Türkiye sınırı dahil 
problemleri çözmek üzere Şam 
ve Kürtleri diyaloğa çağırıyor’’ 
açıklamasını yaptı. Kremlin oper-
asyon başında; Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın operasyonun başlaya-
cağına ilişkin Putin’in bilgilendi-
rildiği açıklamasını yaptı. Ert-
esi gün Rusya Dışişleri Bakanı 
Sergey Lavrov sözlerinde ‘’Tür-
kiye’nin sınır güvenliğine ilişkin 
endişelerini anlıyoruz’’ demecine 
yer verdi. Bazı basın kaynaklarına 
göre; Türkiye ile Rusya’nın opera-
syonun her aşamasında karşılıklı 
istihbarat alışverişi yaptığını id-
dia etti.

Dünyanın çoğu yerinden opera-
syona yönelik kınama yapılırken; 
Barış Pınarı Harekatı gündemi ile 
özel olarak toplanan BM, oper-
asyonu kınamaya yönelik kara-
rı ABD ve Rusya oyu ile veto 
edildi. Rusya BM temsilcisinin 
yaptığı açıklamada şunları söyle-
di: ‘’Kimse ülkesinde iki başlılığı, 
sınırlarında otorite boşluğunu ka-
bul etmez. 
Kürtlerle çok konuştuk, Şam’la 
görüşün/anlaşın dedik. Bizi din-

lemediler bile, tercihlerini başka 
ülkelerden yana kullandılar.’’

12 Ekim günü Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Adana 
Mutabakatını hatırlatarak, ya-
bancı orduların Suriye’den çık-
ma çağrısında bulundu. İlerleyen 
günlerde Putin’e Rus ordusunun 
neden Suriye’de bulunduğu-
na dair soru yöneltildi. Soruya 
karşılık Putin: ‘’Teröristlerin ora-
da sözde bir devlet kurmasına ve 
bunun sonucunda militanların 
eski Sovyet Cumhuriyetlerine 
akın etmesine ve oradan da Rusya 
topraklarına girmesine izin ver-
mezdik’’ açıklamasını yaptı.
Operasyon devam ederken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, neredeyse 
her gün basının önüne çıkarak, 
yabancı devletlerin operasyo-
na karşı tutumlarını eleştirdi ve 
söylenenlere cevap verdi. Yine 
bir konuşmasında Rusya ile ilgili 
olarak; ‘’24 saat içinde Sayın Pu-
tin’le herhangi bir sıkıntı olduğu 
anda görüşmelerimizi yapıyoruz. 
Atılması gereken adımları da 
beraber atıyoruz’’ açıklamasını 
yaptı.
Türk ordusu operasyona de-
vam ederken, Menbiç’e doğru 

gelindiğinde, Rusya Savunma 
Bakanlığı yaptığı açıklamada: 
Suriye Ordusunun Menbiç’in 
tamamında kontrolü devraldığını 
duyurdu. Rus Askerlerinin Men-
biç’de devriye gezmeye başlandığı 
gözlendikten sonra, Türk ve 
Rus yetkilileri Menbiç konu-
sunda görüşmeye başladılar. 16 
Ekim günü Kremlin sözcüsünün 
yaptığı açıklamada; ‘’Türkiye’nin 
Suriye’de yapmış olduğu opera-
syonu desteklemiyoruz’’ sözlerini 
kullandı. 

İlerleyen günlerde CB Erdoğan; 
‘’Menbiç’e rejimin girmesi ben-
im için çok olumsuz değil. Be-
nim için önemli olan burada 
terör örgütlerinin kalmamasıdır’’ 
dedi. Sonraki günde, Rusya Fed-
erasyonu Suriye Özel Temsilci-
si Lavrentyev ve İbrahim Kalın 
görüşmesi gerçekleşti. Görüşme-
den, gündeme dair net bir söylem 
paylaşılmadı.

17 Ekim günü ABD ile yapılan 
anlaşmayla Barış Pınarı Harekatı 
5 günlüğüne durduruldu. Yapılan 
anlaşmadan sonra Rusya’nın tavrı 
merakla bekleniyor.
               Muhsin Emre ÇALIŞKAN
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TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ 
KONSEYİ’NİN 7. ZİRVESİ

15 Ekim tarihinde Bakü’de 7.’si 
düzenlenen Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Al-
iyev, Kazakistan’ın Kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov ile Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev’in katılımları ile 
başladı. Zirveye gözlemci 
olarak Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban ile Türkmen-
istan Başbakan Yardımcısı 
Purli Agamuradov da katıldı. 

Konseye yeni katılan Özbek-
istan ve gözlemci olarak yeni 
katılan Türkmenistan dikkat 
çekti. Zirve, Konsey’in 10. 
yılına da denk geldi.

 Zirve’de, Nursultan 
Nazarbayev’e Türk dünyasın-
da birlik oluşturma çabalarına 
sağladığı katkılardan dolayı 
‘’Türk Konseyi Ömür Boyu 
Onursal Başkanı’’ unvanı İl-
ham Aliyev tarafından verildi. 
Nazarbayev, ‘’Türk Dili Dev-
letleri demeyelim, Türk Dev-
letleri diyelim.’’ açıklamasın-
da bulundu.
 Toplantı sonrasında 

kabul edilen ve liderlerce im-
zalanan bildiride, Barış Pınarı 
Harekatı’yla ilgili şu ifadel-
ere yer verildi: “Türk Kon-
seyi, Türkiye’nin Barış Pınarı 
Harekatı’nın terörizmle mü-
cadeleye, Suriye’nin toprak 
bütünlüğünün sağlanmasına, 
Suriyelilerin teröristlerin zu-
lmünden kurtarılmasına ve 
yerlerinden edilmiş Suriyeli-
lerin ana vatanlarına güvenli 
ve gönüllü geri dönüşleri için 
şartların oluşturulmasına kat-
kıda bulunacağına olan umut 
ve inançlarını beyan etmekte-
dir.”
    Emir TÜRK
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DOĞU ASYA’DA HUZURSUZLUK

Hong Kong, Asya kıtasında bulunan 
ve 1997 yılına kadar Britanya bağlı 
iken daha sonrasında Çin yönetimi 
altına girmiş bir devlettir. Şu anda 
da Hong Kong’da Çin yönetiminin 
yapmak istediği bir yasa tasarısına 
karşın halk isyan etmiş durumda. 
 Çin, geçtiğimiz günlerde 
Hong Kong’daki suçluların kendis-
ine iade edilmesi yönünde bir tasarı 
ortaya koydu fakat bu tasarı Hong 
Kong halkı tarafından pek hoş 
bir biçimde karşılanmadı. Çin’in 
hemen hemen her konuda raki-
plerinden olan Amerika Birleşik 
Devletleri ise Çin’in bu tasarısını 
desteklemediğini söylerken, Çin’den 
açıklama geldi “Bu bizim iç işimiz”.  
ABD’nin ise 1992 yılında Hong 
Kong’a verdiği ticari ayrıcalıklar 

konusundaki antlaşmayı bu tasarı 
onaylanırsa revize etmesi gerekiyor. 
Protestoculardan bazıları ellerinde 
ABD bayrakları ile görüntülendi ve 
bazıları ise ABD’ye Hong Kong İn-
san Hakları ve Demokrasi Yasası’nı 
geçirmesi çağrısında bulunuyor. 
 Yaklaşık iki milyon kişi bu 
tasarının iptali için sokaklara çık-
tı ve devlete karşı protestolarda 
bulunuyorlar. Polisin sert müda-
halesine yönelik Uluslararası Af 
Örgütü’nün (AI) Hong Kong yönet-
icisi Man-Kei Tam bu müdahaleler-
in can kaybına neden olabileceğini 
söylüyor. Zira sokağa çıkan halkın 
sayısı günbegün artıyor. Halk yol-
lara barikatlar kuruyor ve ulaşımı 
aksatıyor. Protestocuların Hong 
Kong Uluslararası Havalimanı’nda 

yayınladığı bildiriye göre talep et-
tikleri 5 madde var. Bu beş madde; 
Tasarı geri çekilmeli, Hong Kong 
Baş Yöneticisi istifa etmeli, hükümet 
protestoları ‘isyan’ olarak sınıflan-
dırmaktan vazgeçmeli, polisin ey-
lemlerine yönelik tam bağımsız 
bir soruşturma yapılmalı, göster-
ilerde gözaltına alınan herkes ön 
koşulsuz serbest bırakılmalı” Fakat 
yönetimden herhangi bir olum-
lu geri dönüş alabilmiş değiller. 
Şu ana kadar yüzlerce kişi göz al-
tına alındı, polisin tazyikli su kul-
lanmasına karşın artık gösterilere 
şemsiyeler ile gidiyorlar. Toplu 
taşımaya ve çevrelerine zarar ver-
en protestoculara karşı polis ev-
lerden çıkmamayı ve kalabalık-
tan uzak durmalarını tembihliyor. 
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KATALONYA İSYANI
Barcelona’da ayrılıkçı dokuz li-
dere halkı isyana teşvik ve yas-
adışı bağımsızlık referandumu 
düzenleme nedeniyle verilen 
hapis cezaları sonrasında ay-
rılıkçılar bir isyan başlattı ve Bar-
celona sokakları son bir hafta-
da adeta savaş alanına döndü.  
Ayrılıkçılar sokaklara barikatlar 
kurdu, polise molotof attı, ara-
baları ateşe verdi ve müdahaleye 
gelen polis güçleriyle çatıştılar 
ayrıca birçok insan dükkanlarını 
kapadı ve işçiler grev yapmaya 
başladı. Dünya futbolunun önemli 
bir değeri olan El Clasico derbisi 
ise ertelendi.  Barcelona’da on bin-
lerce kişi sokaklardaki yürüyüşlere 
katıldı. Barcelona Uluslararası Ha-
valimanı’nda yüzden fazla uçuş 
ulaşım tıkandığı için iptal edildi. 
Yaşlı bir Fransız turist ise havali-
manına ulaşmak için 4 kilometre 
yürümeye zorlandıktan sonra kalp 
krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
Barcelona ve Figueres arasında-
ki hızlı tren hattı ise sabote edildi 
ve işlem yapamaz hale getirildi. 
İsyancılar ise “Sokaklar her zaman 
bizim olacak” diye sloganlar atarak 
isyanlarına devam ettiler. Polis ise 
isyancılara müdahalede bulunsa 
da isyancıların sayısı Barcelona’da 
son derece fazla. Olaylar sırasın-
da 70’ten fazla polis yaralandı ve 
birçok isyancı gözaltına alındı. 
Barcelona’da meydana gelen 
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 
bu olayların kendisini bölgede sert 
önlemler almak konusunda tahrik 
etmeyeceğinden bahsetti. Aynı za-
manda tüm insanları sakinliğe ve 
birliğe davet etti. Bu olayları “şid-
det” olarak tanımlayan başkana 
karşı sokaktaki isyancıların tep-
kisi ise “bu şiddet değil, kendini 

savunmak” oldu. Ülkenin dış işleri 
bakanı ise Katalan Özerk Bölges-
ine yapılacak olan ziyaretlerde bu 
ziyaretleri gerçekleştirecek kişil-
eri uyararak kalabalıklardan ve 
eylemlerden uzak durup kendil-
erine dikkat etmelerini söyledi
Katalan Özerk Yönetimi başkanı 
Quim Torra ise bu şiddeti durdur-
mayı ve müzakerede bulunmayı 
önerse de bu İspanya tarafından 
reddedildi. Aynı zamanda Torra, bu 
yaşananların bölgedeki halk için acı 
verici ve zor olduğundan bahsetti. 
Barcelona doğumlu ve İspan-
ya’da merkez-sağı temsil eden 
Ciudadanos(Vatandaş) Partisi 

Başkanı Albert Rivera “İnsan-
lar çocuklarını okula götürem-
iyor ve çalışanlar işine gidemi-
yor. Zayıf olanları koruyan bir 
hükümete ihtiyacımız var” dedi.
Katalonya denilen bölgede yak-
laşık 7,5 milyon insan İspan-
ya’dan ayrılıp yeni bir devlet kur-
ma hayaliyle yaşıyor. Bu hayaller 
19. Yüzyılın ortalarından berid-
ir devam ediyor. 2017 yılında 
her ne kadar uluslararası alanda 
çoğu ülke tanımasa da Katalonya 
Bağımsızlık Bildirgesi yayımlandı 
ve burada Katalonya’dan bağımsız 
bir cumhuriyet olarak bahsedildi.
     Kadir YILDIRIM


