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  İlk defa Aralık ayında Çin’in Wuhan 
kentinde bir balık pazarında ortaya 
çıktığı iddia edilen Corona Virüsü gü-
nümüzde küresel bir tehdit haline gel-
di. Virüsün ilk çıktığı yer olan Wuhan 
şehrinde, bir balık pazarında satılan 
balıktan insana bulaştığı iddiası orta-
ya atıldı. Bu virüsün bilim adamları 
tarafından kuluçka süresi ortalama 14 
gün olarak belirtilmiştir. Virüs grip 
benzeri öksürük, boğazda ağrısı, bu-
run akıntısı, nefes almada güçlük ve 
havale derecesinde ateş belirtisi gös-
termektedir. Corona virüsü normal 
hayatımızda zaten var olan bir virüs 
olmakla birlikte sadece birkaç farklı 
kedi türünde bulunduğu biliniyordu 
ve bu zamana kadar herhangi bir in-
san ölümüne yol açmamış bir virüstü. 
Corona Virüsü aslında bir virüs famil-
yasından gelir ve SARS Virüsü ile yük-
sek ölçüde benzerlik gösterir. Corona 
virüsler, çoğu insanın hayatının bir 
anında karşılaştığı virüslerdir. İnsan 
corona virüsleri genellikle hafif ve orta 
şiddette üst solunum yolu hastalık-
larına neden olur. Corona virüslerin 
alfa, beta ve gama olarak bilinen üç alt 
grubu vardır; ayrıca delta corona vi-

rüsleri denilen dördüncü yeni bir grup 
vardır; SARS-CoV. İnsan corona vi-
rüsleri ilk olarak 1960’ların ortasında 
tespit edilmiştir. 2020’ye kadar sadece 
Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün’de 
görülen virüs 3 kişinin ölümüne ne-
den olmuştu. Günümüzde insanlara 
bulaşan bu virüsün doğal yollar ile 
oluşmadığı bilimsel araştırmalar ile 
ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. Yapılan 
araştırmalarda salgının ilk başladığı 
yer olan Wuhan şehrinde, salgından 
tam 2 yıl önce buna benzer bir virüs 
geliştirme çabaları olduğu ancak ye-
terli veriye sahip olunmadığı için virü-
sün tam geliştirilemediği ortaya çıktı. 
Bilim insanları Corona virüsü üstünde 
yaptıkları araştırmada bu virüsün ke-
sinlikle doğal olmadığını ve laboratuar 
ortamında geliştirilen özel bir virüs ol-
duğu konusunda fikir birliğine ulaştı. 
Bu haberin yayılması ile yine pek çok 
insanında bildiği dünya nüfusunu beş 
yüz milyona indirme planı gündeme 
geldi. Bu fikrin ana sebebi artan kont-
rolsüz nüfus, işsizlik, sürekli tüketen 
nüfus vb. gibi etkenler. Çin gibi son 
derece kalabalık ve tüketim yoğun-
luğunun arttığı bir ülke konumunda 

olmasının yanı sıra Çin’in Tek Yol Tek 
Kuşak Projesi kapsamında, Çin Devlet 
Başkanı Xi Jinping 2013 yılında, “Bir 
Kuşak Bir Yol” bu projesini öne çıkart-
mıştır. Bu proje iki kısımdan oluşmak-
tadır. İlk kısım İpek Yolu Ekonomik 
Kemer’dir. İkinci kısım ise; “21. Yüz-
yıl Deniz İpek Yolu” olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Çin’i Dünya’ya bağlaya-
cak karayolu, demiryolları, petrol ve 
doğal gaz hatları çerçevesinde enerji 
nakil hatları üzerinden geçmektedir. 
Çin, proje ışığında büyüme hızının 
arttırılması ve sanayi ürünlerinin 
fazlasını piyasaya çıkartılarak diğer 
devletlere satılmasını amaçlamakta-
dır. Proje dolayısıyla diğer ülkelerinde 
kalkınmasının yanı sıra Çin’in GSMH’ 
sini üç katı arttırmasını sağlayacaktı 
ve bu duruma Çin’in yükselmesini en-
gellemek amaçlı bir komplo olarak da 
bakabiliriz. Wuhan şehrinde görün-
dükten sonra diğer ülkelere yayılımı 
kolaylaşmasının en önemli neden-
lerini üçe ayırabiliriz; birinci neden 
olarak, Çok uluslu şirketlerin Çin’de 
yatırım yapmalarıdır. Bunun nedeni 
ise, daha fazla işçi daha az ücret poli-
tikalarından kaynaklı. Burası şirketler 

ÇİN’İN SESİ TÜM DÜNYA’DA 
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için en önemli yatırım mekanizması 
olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci 
en önemli neden ise, Çin ile iş birliği 
yapan ülkeler buraya toplantılar dola-
yısıyla seyahat etmek durumunda kal-
maktadır. Üçüncü nedeni ise, Çin’in 
vatandaşlarının diğer ülkelere seyahat 
etmeleri sonucunda virüsün diğer ül-
kelere yayılımı kolaylaşmaktadır. Wu-
han’dan sonra Güney Kore, Tayland, 
Japonya, Singapur, Vietnam, ABD 
(Seattle), Fransa, İspanya, Brezilya ve 
mart ayının ortalarında Türkiye’de 
de görülmüştür. Birleşmiş Milletlerin 
Gündem 21 kapsamına giren küre-
sel nitelikli salgınlar merkezi ve yerel 
yönetim kapsamında önlemlerin alın-
maya başlandığını görmekteyiz. 
       Dünya, korona virüsün ve neden 
olduğu Covid-19 hastalığı nedeniyle 
tüm ülkeler dış Dünya’dan kendilerini 
izole ederek vatandaşlarını korumayı 
ve vaka sayısını en aza indirmeyi izle-
yen politikalar uygulama yoluna gir-
mektedirler. Johns Hopkins Üniversi-
tesi’nin Mart ayı’nın sonlarına doğru 
yayımladığı veriler doğrultusunda, 
ABD koronavirüs salgınının yeni mer-
kez üssü oldu. Yeni veriler, ABD’deki 
vaka sayısının 82.404 olduğunu söyle-

mektedir. Ülkede Covid-19’dan ölen-
lerin sayısı ise 1100’den fazla.Şu anda 
Çin’de 81.285, İtalya’da ise 80.539 ve 
Türkiye’de ise, 5,698 vaka bulunmak-
tadır.

      Rusya’da Covid-19 salgını açısın-
dan, Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol 
ve Önleme Merkezinden yapılan açık-
lamada, virüs teşhisi konulan, 56 ya-
şındaki bir kadının yaşamını yitirdiği 
bildirildi. Başkent Moskova’da hayatı-
nı kaybeden beşinci kişinin ‘’zatürre’’ 
hastası olduğu öğrenildi. 1036 vakanın 
bulunduğu Rusya’da, Covid-19 kay-
naklı ilk ölüm 19 Mart’ta gerçekleş-
mişti. Moldova’da 22 yeni vaka olduğu 
belirtilmektedir. Moldova’nın  Sağlık, 
Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Vi-
orika Dumbravyanu, ülkede 22 kişide 
daha Covid-19 tespit edildiğini, böy-
lece vaka sayısının 199’a yükseldiğini 
bildirdi. Rusya, yeni tip koronavirüs 
salgınında kullanılabilecek bir tedavi 
geliştirdiğini açıkladı. Rusya Federal 
Biyomedikal Ajansı (FMBA) internet 
sitesinden yaptığı açıklamada Fransa 
ve Çin tecrübelerinden yola çıkarak 
sıtma hastalığında kullanılan mef-
loquine tabanlı bir ilaçtan oluşan te-

davi yöntemi geliştirildiği vurgulandı. 
FMBA Başkanı Veronka Skvortsova 
ilacın korona virüsün yerleştiği hücre 
içindeki aktivitesini durdurduğunu 
ve çoğalmasının önüne geçtiğini vur-
gulayarak tedaviye eklenen macrolide 
antibiyotikler ve sentetik penisilinin 
ikincil sendromları engellemenin yanı 
sıra kan plazması ve akciğerlerdeki an-
tiviral ajanların artmasını sağladığını 
vurguladı.
        Türkiye’de  ise, ilk vaka 11 Mart’ta 
tespit edildi. O tarihten bu yana her 
akşam salgının yayılmasıyla ilgili en 
güncel veriler Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca tarafından Twitter üzerinden 
paylaşılmaktadır. 29 Mart’ da Türki-
ye’de ise, vaka sayısı 9,217 ulaşmıştır. 
Covid-19 virüsünden kaynaklı hayatı-
nı kaybedenlerin sayısı 131’e ulaşmak-
tadır. Türkiye’nin Covid-19 virüsünün 
görülmesiyle birlikte aldığı önlemler 
şunlardır; 
• Türkiye’de ilk, ortaokullar ile 
liseler 16 Mart haftasında tatil edildi. 
Okulların daha sonra en erken 30 Ni-
san’a kadar kapalı kalmasına karar ve-
rildi.
•  İçişleri Bakanlığı’nın talima-
tıyla 16 Mart Pazartesi saat 10.00 iti-
bariyle de 81 ilde, diskotek, bar, gece 
kulüpleri geçici süreyle faaliyetlerini 
durdurdu. Daha sonra restoran ve cafe 
gibi yerler de kapatıldı.
• Spor müsabakaları ertelenir-
ken, birçok etkinlik de iptal edildi.
• Halka ülke dışına seyahat 
etmemeleri ve ayrıca mecbur kalma-
dıkça evden çıkmama çağrısı yapıldı. 
65 yaş üstüne de sokağa çıkma yasağı 
getirildi.
• Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş, yeni korona virüs tehlikesi or-
tadan kalkıncaya kadar cami ve mes-
citlerde cemaatle namazlara ara veril-
diğini açıkladı.
• Virüsle mücadele kapsamında 
ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluş-
turuldu.
• Halk Sağlığı Genel Müdürlü-
ğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri 
Operasyon Merkezi’nde 7/24 esasına 
göre çalışan ekipler oluşturuldu.
• Sağlık Bakanlığı İletişim Mer-
kezi de “Korona Danışma Hattı” kurdu 
ve “Alo 184” üzerinden hizmet verme-
ye başladı.
• Sağlık Bakanlığı 10 Mart ge-
cesi yaptığı yazılı açıklamayla, tüm 
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personelin izinlerinin ikinci bir emre 
kadar iptal edildiğini duyurdu.
• Sağlık Bakanlığı Web sitesin-
de “Covid-19 salgını sebebiyle Genel 
Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşki-
latında çalışan tüm personelin ikinci 
bir emre kadar yıllık izinleri iptal edil-
miştir” denildi.
• İstanbul’da ise,  Vali Ali Yer-
likaya, taksi ve internet tabanlı uygu-
lamalar vasıtasıyla şahsi araçların şe-
hirler arası toplu ulaşım aracı olarak 
kullanılmasına izin verilmeyeceğini ve 
akabinde, çocukların market ve pazar 
yerlerinde bulunmaması gerektiğini 
belirtmektedir.

• İçişleri Bakanlığı korona virü-
se karşı pazar yerleri hakkında valilik-
lere genelge göndermiştir.  Bu genel-
gede, halkın   ihtiyacı olmayan zaruri 
ürünlerin satılmayacağı , temel gıda 
ve  temizlik maddelerinin öncelikli ol-
ması gerektiği ve ürünlerin  vatandaşa 
temas etmeden  paketlenmiş bir şekil-
de  tezgahlarda yer almasını  akabinde,  
tezgahlar arasında 3 metre  boşluk bı-
rakılması gerektiğini belirtmektedir.
İngiltere’de, Covid-19 nedeniyle ölen-
lerin sayısı bir günde 181 artarak 759’a 
ulaşırken; ülkedeki vaka sayısı da 14 
bin 579’a çıktı. Başbakan Boris John-
son “Bu bir kuşağın karşı karşıya gel-
diği en büyük sağlık tehdidi” diyerek 
Korona virüs salgınının ciddiyetine 
işaret etti ama İngiltere’de İskoçya 
dışında okulların kapatılması ve top-
lu faaliyetlerin askıya alınması söz 
konusu değil. İngiltere hükümeti ise 
salgının artık kaçınılmaz görülen iler-
leyişini yavaşlatmayı ve kontrol altın-
da tutmayı, hastalığın yavaşlaması sa-
yesinde sağlık sisteminin kapasitesini 
arttırmadan virüse yakalanmış riskli 

grupta yer alan vatandaşlarına odak-
lanmayı amaçlayan yol haritası hazır-
lamayı hedefliyor. Profesör Graham 
Medley, hükümetin danışma kurulun-
da konuşmasında;
 “Aslında elimden gelse, ideal olan, 
hastalık karşısında daha zayıf olan 
yaşlı ve hastaları İskoçya’nın en kuze-
yine gönderir, kalanları da en güney-
de toplarım. Şöyle esaslı bir epidemik 
yaşarız. Böylece herkes bağışıklık ka-
zanmış olur ve hayat normale dönebi-
lir. Tabi bu mümkün değil. O zaman 
yapmamız gereken kontrollü bir şekil-
de “Sürü Bağışıklığı”nı oluşturmak ve 
bunu yaparken nüfusun kırılgan olan 
kesimini korumak olmalı. ”  Virüsün 
kontrollü bir şekilde yayılmasını he-
deflemektedirler.

     İngiltere’nin aldığı önlemler; İngil-
tere hükümeti halkın barlara, kulüple-
re, restoranlardan, sinemalara ve tiyat-
rolara gitmemesini tavsiye etmesinin 
ardından,İngiltere Maliye Bakanı Ris-
hi Sunak, genel ekonomik destek sağ-
lamak için 30 milyar sterlin (37 milyar 
dolar) ayırdıklarını belirtmektedir. 
     Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin 
Macaristan Büyükelçi Yardımcısı Ste-
ven Dick’in koronavirüs nedeniyle ha-
yatını kaybettiği açıklandı. İngiltere 
Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty 
konuşmasında;
“Koronavirüs testi 
imkanlarının artı-
rılacağını; insan-
ların hem şu anda 
hasta olup olma-
dıklarını, hem de 
hastalığı geçirip 
geçirmedik lerini 
görebileceği testle-
rin yakın zaman-

da halka sunulacağını açıkladı. Prof. 
Whitty, İngiltere’de yoğun bakım 
yataklarının durumunun şu anda sı-
radan bir kış gününden farksız oldu-
ğunu, fakat önümüzdeki haftalarda 
yoğunluğun artacağını” söylemekte-
dir.
    İspanya’da Covid-19 salgınında ha-
yatını kaybedenlerin sayısı 769 artışla 4 
bin 858’e vaka sayısı, 7 bin 871 artarak 
64 bin 59’a yükseldi. İspanya’nın kra-
liyet ailesi üyesi Prenses Maria Teresa 
virüs nedeniyle 86 yaşımda hayatını 
kaybedenler arasında yer almaktadır.
    Fransa’da Covid-19 salgınından do-
layı 231 kişi daha hayatını kaybetti. 
Ülkede ölü sayısı 1331’e, vaka sayısı da 
25 bin 233’e yükseldi. Bunlardan 2 bin 
827’si yoğun bakımda tutuluyor.
    Almanya Federal Meclisi ülke eko-
nomisini korumak için 750 milyar 
Euro’luk önlem paketine onay verdi. 
Pakette işçilere destek, küçük şirketle-
re ve kendi işini yapanlara nakit hibesi 
ve ailelere maddi destek gibi önlem-
ler bulunuyor. Yıllardır borç almayan 
Almanya, bu programı finanse etmek 
için borç alacak.
    İran’da Covid-19 salgını nedeniyle 
yaşamını yitirenlerin sayısı 144 arta-
rak 2 bin 378’e yükselirken, vaka sayısı 
da 2 bin 926 artarak 32 bin 332 oldu.. 
Salgının başından beri İran’da iyile-
şenlerin sayısı ise 11 bin 133’e ulaştı.
     İtalya’da koronavirüs nedeniyle ya-
şamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 
756 artarak 10 bin 779’a yükseldi. Vi-
rüsle enfekte olan kişi sayısı ise 92 bin 
472’ye ulaştı.
   Avrupa Birliği,  Birleşmiş Milletler 
Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Peder-
sen’in 29 Mart’da  korona virüs sal-
gınını da göz önünde bulundurarak 
Suriye’de acil ateşkes sağlanması ge-
rektiği ve akabinde Suriye’de bulunan 
çok sayıda tutuklunun serbest bırakıl-
masının çağrısını yapmıştır.  
 Şehnaz TEKBAŞ
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TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDAKİ
 İNSANLIK DIŞI MÜDAHALE

Hukuki açıdan bakıldığında, 
karşımıza mülteciler ile ilgili iki 
kavram ortaya çıkıyor. Bunlardan 
birisi “mülteci” diğeri ise “şartlı 
mülteci” kavramı. Türkiye’nin 2011 
yılından bu yana ülkemize aldığı 
Suriyeli savaş mağdurları “şartlı 
mülteci” olarak adlandırılıyor. 
Kısaca şartlı mülteci; Avrupa ülke-
leri dışında meydana gelen olay-
lar sebebiyle vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu 
ülkenin korumasından yararlana-
mayan, vatansız kişiye statü belir-
leme işlemleri sonrasında verilen 
statüyü ifade eder.

Mülteci, şartlı mülteci, sığınmacı 
kısaca göç unsuru tüm ülkelerin 
başlı başına mücadele ettiği ortak 
bir sorundur. Türkiye, sınırındaki 
insanlık dışı hareketlere susmamış 
ve sınırındaki birçok savaş mağ-
durunu ülkesine almıştır. Aradan 
geçen 9 yıllık süreçte Türkiye tu-
tumunu değiştirmemiştir. Fakat 
artan göç ve yaşanan olaylar Türki-

ye’ye sınır kapılarını açma kararını 
aldırmıştır.İran ve Rusya destek-
li Esad rejiminin saldırılarından 
dolayı 4 milyon Suriyeliye ev sa-
hipliği yapan Türkiye, güvenlik 
riskleriyle de karşı karşıya kaldı. 
Esad, Rusya ve İran yönetim-
leri, Soçi Mutabakatını ihlal edip 
İdlip’te katliama başlayınca bin-
lerce mülteci Türkiye sınırına 
doğru ilerledi. Bunun sonucunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı’ya 
“İdlip halkına yönelik vahşet son 
bulmazsa bu göç dalgası devam 
edecektir. Böyle bir durumda Tür-
kiye bu göç yükünü tek başına taşı-
mayacaktır.” mesajını verdi. Son 
olarak, Esad rejiminin 33 Türk 
askerini hava saldırısıyla şehit et-
mesinin ardından Türkiye, İdlip-
deki durumu göz önüne alarak 
Suriyeli mültecilerin kara ya da 
deniz yoluyla Avrupa’ya geçişler-
ini engellememe kararı aldı. Bu 
kararın alınması medya organları 
tarafından duyurulunca yüzlerce 
şartlı mülteci Türkiye-Yunanistan 

arasındaki Pazarkule Sınır Kapısı-
na akın etti. Göçmenlerin sınıra 
doğru ilerlemesinin ardından 
Yunanistan, sınır kapılarını kapat-
arak bir otobüs ile bariyer oluştur-
du. Yunan görevlileri göçmenleri 
dağıtmak için çocuk, yaşlı, kadın 
demeden ses ve gaz bombaları kul-
lanmaktan çekinmedi. Çok sayıda 
göçmen botlarla Doyran köyünden 
açılarak Meriç Nehrine doğru yola 
çıktı. Yunan güvenlik güçleri ise 
uyarı ateşi açarak göçmenleri dur-
durdu ve yakaladı. Nehrin karşısı-
na geçmeyi başaran iki göçmen 
yakalandıklarını ve Yunan ask-
erleri tarafından darp edilerek 
kıyafetleri ile paralarının alındığını 
sonrasında ise tekrar Türkiye’ye 
gönderildiklerini söyledi. Yunan 
güvenlik güçlerinin attığı kapsüller 
dolayısıyla aralarında çocukların 
da bulunduğu birçok kişi hastan-
eye kaldırıldı. 

Yunan güvenlik güçleri, zam-
an zaman geçişleri engellemek 
amacıyla, Pazarkule çevresinde 
gerçek mermi, gaz bombası, 
plastik mermi ve biber gazı ile 
müdahale ediyor. Edirne Sağlık 
Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Yunan 
güvenlik güçlerinin çok acımasız 
davrandığını belirterek, Yunan ku-
vvetlerinin müdahalesi sonucu 236 
yaralanma olduğunu, ateşli silah 
yaralanması sonucu 3 kişinin vefat 
ettiğini belirtti. 

Sorunun nasıl çözüleceği ve batının 
tutumunun ne zaman değişeceği 
merak konusu. 

 Helin TOĞAY
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tabura hava saldırısı düzenledi. Hain 
saldırıda 34 kahraman Türk Askeri 
Şehit düştü. Bu Saldırı TSK’nın Suriye 
İç Savaşı esnasında sınırlarını koru-
mak için yaptığı çeşitli operasyonlarda 
tek seferde en fazla şehit verdiği oper-
asyon olmuştur. Harekat sonlandırıla-
na kadar 39 kahraman Türk Askeri 
Şehit olmuştur. Milletçe şehit askerl-

Bahar Kalkanı Harekâtı 27 Şubat 
2020’de Türk Silahlı Kuvvetler-
inin Suriye’nin İdlib iline yönelik 
başlattığı sınır ötesi askeri harekat-
tır. Suriye’nin İdlib kentinde  Suri-
ye Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 
Şubat 2020’de yaşanan hava saldırısı 
İdlib saldırısı sonrası başlamıştır. 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
harekatın amacının Adana, Astana 
ve Soçi mutabakatları çerçevesinde 
ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, 
birliklerin, halkın ve Türkiye Sınır-
larının güvenliğini sağlamak old-
uğunu açıklamıştır. 5 Mart tarihin-
de Moskova’da varılan antlaşmaya 
göre bölgede ateşkes ilan edilmiştir. 
     
TSK’ya Hava Saldırısı
27 Şubat 2020’de Rusya destekli Suri-
ye silahlı güçleri Suriye’nin İdlib 
ilinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 

ere Allah’tan Rahmet, şehit yakınları-
na sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun.

Savunma Teknolojileri ve Mühendis-
lik A.Ş. (STM) tarafından geliştir-
ilen sürü İHA sistemleri 27 Şubat 
tarihinde başlatılan Bahar Kalkanı 
Harekatında etkin görev yaptılar.
İHA’ların GPS olmayan ortamda 

BAHAR KALKANI OPERASYONU
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da görev yapabildiği KERKES Pro-
jesi sayesinde etkinlikleri artıyor.
Küresel Konumlama Sistemi, 
Bağımsız Otonom Seyrüsefer Sis-
temi ile birlikte operasyonel gücü ar-
tan İHA’lar Suriye’de Türk askerinin 
gücüne güç katıyor. Bahar Kalkanı 
Harekatında kullanılan Sürü İHA sis-
temi yakın tarihin en kapsamlı İHA 
operasyonu olma unvanına da sahip.

Dünya’nın Bahar Kalkanı 
Harekatına Tepkisi
Pakistan Başbakanı İmran Han, Türki-
ye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’a Suriye’nin İdlib 
kentinde rejim güçlerinin saldırısı so-
nucu hayatını kaybeden Türk askerleri 
için taziyelerini iletti. Han, Türkiye’ye 
olan desteğini de yineledi. İmran Han 
görüşmede: “Pakistan halkının bu 
kederli ve üzüntülü döneminde kardeş 
Türk milletiyle güçlü bir dayanışma 
içinde olduğunu belirtti”. Ayrıca Tür-
kiye’nin milyonlarca mülteciye ev sa-
hipliği yapmasından övgüyle bahsed-
en ve uluslararası toplumu Türkiye’nin 
bu büyük yükü taşımasına yardım 

etmeye çağıran Han, Pakistan olarak 
bu konuda mümkün olan tüm destek 
ve yardımı verme teklifinde bulundu

Türk Ordusu Barbarlığa 
Karşı Tek Başına Karşı 
Çıkıyor’
ABD’li Ortadoğu Analisti Michael 
Scott Doran da Twitter’da Türkiye’yi 
eleştiren bir yoruma tepki göstererek 
“Türkiye NATO’nun Güney sınırını 
koruyor. 3.6 milyon mülteciye ev 
sahipliği yapıyor. Rusya, Esad ve 
İran, çoğu çocuk 1 milyon mülteci-
yi daha vahşice Kuzey’e doğru sürer-
ken, Türk ordusu bu barbarlığa karşı 
tek başına karşı çıkıyor. Siz yine de 
Türkiye’ye mi kızıyorsunuz?” dedi.

Türkiye’yi Suçlamak Yerine 
Suriye İçin Bir Şeyler 
Yapmalıyız’
Stratejist Timothy Ash de son süreçte 
Türkiye’ye destek veren isimler arasın-
da. Ash Batı’nın Suriye’deki iç savaş 
ve sığınmacılar konusundaki ikiyüzlü 
tutumunu eleştirerek; “Batı önce Esad 
rejimine karşı muhalifleri teşvik etti, 

fakat sonuçlarından hoşlanmayınca 
yüzünü başka tarafa çevirdi. 4 mily-
ondan fazla mülteci akını karşısında 
Türkiye’nin başka tarafa bakma şansı 
yoktu. 4 milyon mülteciye ev sahip-
liği yaparken Türkiye’ye taş atmamız 
kolay değil. Sınırlarımızı kapatıp Tür-
kiye’yi suçlamak yerine Suriye için bir 
şeyler yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan Destek 
Mesajları
Ukrayna’da Mehmetçik için destek 
gösterileri düzenlendi ve büyük bir 
Ukraynalı grup İdlib’ de şehit düşen 
mehmetçik için Türkiye’nin Kiev 
büyükelçiliği önünde destek gösteri-
si düzenlediler. Mihail Saakaşvili’nin 
Yeni Güçler Hareketi Partisi’ne men-
sup bir grup Ukrayna vatandaşı, Tür-
kiye’nin Kiev Büyükelçiliği önünde 
İdlib’ de şehit olan Türk askerleri için 
gösteri düzenledi. Türkiye, Ukray-
na ve Kırım Tatar bayrağı ile Rusya 
aleyhine pankart açan göstericil-
er, İdlib’ de şehit olan Türk askerl-
eri için mum yakıp çiçek bıraktılar. 
    
    Mustafa GÜLERYÜZ
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ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
5 Mart’ta Moskova’da bir araya geldi. 
Erdoğan’ın “Dünyanın gözü burada” 
diyerek önemini belirttiği görüşmenin 
ana konusu İdlib’ti. 
 
Erdoğan ve Putin, görüşmelerinden 
önce bazı açıklamalarda bulundular. 
Erdoğan “İdlib müzakereleri sebebi-
yle bir araya gelişimiz büyük önem 
arz ediyor. Bölgedeki sıkıntı büyük. 
Bugün buradan atacağımız adımlar, 
alacağımız isabetli kararlar, bölgeyi de 
ülkelerimizi de rahatlatacaktır” dedi. 
Ayrıca iki devlet arasındaki ilişkiler-
in olumlu yönde seyrettiğini belirtti. 
Erdoğan ek olarak “Gerek savunma 
sanayinde gerek ticari ilişkilerimizde 
çok farklı bir dönemin içerisindeyiz. 
Bunları çok daha ileri taşımamızın 
hesaplarını yapıyoruz. Bunları güçlen-
direrek götürmek bizim en büyük 
amacımız. Bunu da başaracağımıza 
inanıyorum” dedi.
 
Vladimir Putin, İdlib’de son zamanlar-
da meydana gelen olaylardan dolayı 
böyle bir görüşmenin gerçekleşmesi 
gerektiğini söyledi. Ayrıca “Suriye’de 

hayatlarını kaybeden askerleriniz için 
bir kez daha taziyelerimi iletmek isti-
yorum. Her insanın ölümü bir traje-
didir” dedi. Türk askerlerinin orada 
olduğuna dair herhangi bir bilgiler-
inin bulunmadığını da ekledi. Suriye 
Ordusu’nun da büyük kayıplar ver-
diğinden bahseden Putin, gelecekte 
bu olayların tekrarlanmaması ve bu 
olayın iki ülke arasındaki ilişkiye zarar 
vermemesi için ayrıntılı bir biçimde 
konuşulması gerektiğinden bahsetti.
 
İki liderin görüşmesi yaklaşık olarak 
6 saat sürdü ve görüşme sonrasında 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 
iki ülkenin üzerinde anlaştığı mutab-
akat metnini kamuoyuna açıkladı. 
Alınan kararlar sonucunda bir at-
eşkes uygulanması uygun görüldü ve 
bölgedeki askeri faaliyetlerin 6 Mart 
2020 tarihinden sonra durdurulması 
kararı alındı. Türkiye’nin olmasını 
istediği güvenli bölge fikrine ise yer 
verilmedi. 

Vladimir Putin, görüşmeden memnun 
bir biçimde bahsederek “Kritik du-
rumlarda her zaman elde edilen mu-

tabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi 
başarabiliyorduk, çözümler üretiyor-
duk, bugün de öyle oldu” dedi. Mu-
tabakat hakkında ise “Hazırladığımız 
belge sayesinde İdlib’de çatışmaların 
durmasını sağlayacak, insani yardım 
konusunda ilerleyebileceğiz” dedi.

İki ülke ateşkes konusunda anlaşmış 
olsa da terörle mücadelenin Suriye 
ve Rusya orduları tarafından devam 
ettirilmesi çok büyük bir olasılık. 
Rusya aynı zamanda stratejik olarak 
önemli bir bölge olan Serakib şehrine 
de -Suriye Ordusu ile birlikte- hakim 
durumda. 
 
Recep Tayyip Erdoğan, İdlib’de yeni 
bir statünün oluşmasının kaçınılmaz 
bir şey olduğundan bahsetti ve şunları 
söyledi “İdlib mutabakatının bozul-
masına yol açan gelişmelerin birinci 
derecede sorumlusu, saldırganlığı ile 
bölge istikrarını hedef alan rejimdir”. 
Rejimin Türkiye’ye karşı tutumunun 
saldırgan  olması halinde Türkiye’nin 
aynı  şekilde  karşılık vereceğini de 
ekledi. 
 
Kadir YILDIRIM
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İDLİB’DE TÜRK-RUS DEVRİYELERİ DEVAM 
EDİYOR

27 Şubat gecesi İdlib’de otuz dört şehit 
verildikten sonra tırmanan gergin-
likte, Rus ve Türk tarafları diplo-
matik görüşmelerini sıklaştırmıştı. 
Daha sonra ilk yüz yüze temas,  
5  Mart   tarihinde Moskova’da 
gerçekleşti. Taraflar arasında yapılan 
uzun bir toplantıdan sonra Suriye’de 
uygulanmak üzere kararlar alındı. 
Bu kararların en önemli ayağı ise at-
eşkesti.
 
Alınan, ‘’M4 karayolunun kuzeyinde 
6km ve güneyinde 6km derinliğinde 
bir güvenli koridor tesis edilecektir.’’ 
kararının işleyişinin düzenlenme-
si ise yedi gün içerisinde savunma 
bakanlıkları kararlarına bırakıldı.
 
Yapılan ilk açıklamalara göre Türk-
Rus devriyeleri, 15 Mart 2020 tari-
hinde M4 karayolunun Trumba’dan 
(Serakib’in 2 km batısı) Ain-Al-
Havr’a kadar olan kesimi boyun-
ca başladı. Milli Savunma Bakan-
lığı’ndan yapılan resmi duyuru şu 
şekildeydi: ‘’İdlib’deki M4 karay-
olunda kara ve hava unsurlarının 
katılımıyla 1’inci Türk-Rus birleşik 

kara devriyesi icra edildi.’’

Fakat devriye muhaliflerin protes-
to gösterilerine  tanık   oldu.    M-4  
Karayolu’nda protestolar devam 
ederken, devriye faaliyetleri plan-
landığı gibi gerçekleştirilemedi 
ve sadece 5-6 km’lik bir bölümü 
tamamlanabildi. Rusya Savun-
ma Bakanlığı 16 Mart’ta yaptığı 
açıklamada ‘’Devriyenin sivil halkı 
kalkan olarak kullanan teröristlerin 
provokasyonları nedeniyle kısa süre-
de sonlandırıldığını’’ neden olarak 
‘’sivil halk arasında can kaybına yol 

açmamak’’ olduğu gösterildi.

23 Mart tarihinde ise iki tarafın 
yeniden kararlaştırdığı şekilde 2. 
Devriye gerçekleşti. MSB tarafından 
yapılan açıklamada ‘’Moskova Mu-
tabakatı çerçevesinde İdlib’deki M4 
karayolunda kara ve hava unsur-
larının katılımıyla 2’inci Türk-Rus 
birleşik kara devriyesi icra edildi’’ 
denildi. Devriyenin bundan sonraki 
akıbeti ise merakla bekleniyor.

Muhsin Emre ÇALIŞKAN
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Koronavirüs salgını karşısında 
alınan önlemler kapsamında 
G20 zirvesi de sanal ortamda 
gerçekleşti. Dünyanın en büyük 
yirmi ekonomisinin lideri sanal 
zirvede bir araya geldi. Video 
konferans şeklinde yapılan zirve 
yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. 
Bütün liderlerin katıldığı zirve-
de(Türkiye, ABD, Çin, Almanya, 
Fransa, İngiltere, İtalya, Kana-
da, Hindistan, Brezilya, Japon-
ya, Suudi Arabistan, Arjantin, 
Avustralya, Endonezya, Meksi-
ka, Güney Kore, Güney Afrika, 
Avrupa Birliği) Suudi Arabistan 
Veliaht Prensi Muhammed bin 
Selman başkanlık etti.
 
Liderler G20 gündemi olarak 
daha çok koronavirüse karşı 
alınabilecek önlemler ve sal-

G20 ZİRVESİ SANAL OLARAK GERÇEKLEŞTİ

gının etkileri konuşuldu. Suu-
di Arabistan Kralı Selman bin 
Abdülaziz tarafından yapılan 
açıklamada: ‘’Dünya Kovid-19 
salgını nedeniyle sağlık sis-
temleri ve küresel ekonominin 
karşılaştığı zorluklarla mücadele 
ederken, salgına küresel bir 
yanıt verme çabalarını destekle-
mek için bu olağanüstü G20 zir-
vesini toplayacağız’’ ifadelerine 
yer verdi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 
yaptığı  konuşmada:  ‘’Dinler-
imiz, dillerimiz, ülkelerimiz 
farklı da olsa hepimizin kaderi 
ortaktır. Hiçbirimizin korumacı 
ve tek taraflı politikalar uygula-
ma lüksü yoktur.’’ diyerek ülkel-
er arasında işbirliğinin önemine 
vurgu yaptı. İhtiyaç halinde ise 

Türkiye’nin yardım etmekten 
geri durmayacağını dile getir-
di. Gelişmekte olan ülkeler için 
yardımın son derece  önemli 
olduğunu vurgulayan CB Er-
doğan, ‘’Ben de gelişmekte olan 
ülkelere ve özellikle Afrika’ya 
yardım edilmesi konusunu 
önemsediğimi ifade etmek isti-
yorum. Hepimiz için bir tehdit 
oluşturan bu virüsün aynı za-
manda bizlere, insanlığın ortak 
bir düşmanına karşı bir araya 
gelme fırsatı verdiğini de belirt-
mek istiyorum. ‘’ dedi.
 
Zirvede   temel     olarak     dayanış-
ma vurgusu   yapılarak,   pande 
miye karşı ortak bir işbirliğinin 
üzerinde durularak zirve son-
landırıldı.    
 Muhsin Emre ÇALIŞKAN
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29 Şubat 2020’de Katar’ın başkenti 
Doha’da imzalanan barış antlaşması, 
2001’den beri devam eden savaşı 
bitireceği ümit ediliyor. Yıllardır süren 
savaş, her iki ülkede de büyük zara-
rlara sebep olmuştur. Kimine göre 
2.Vietnam olan bu savaş Amerika 
kamuoyunda yer yer tepkilere sebep 
olmaktaydı. Afganistan topraklarının 
kaderinde savaş olduğu bir gerçek-
tir. Her dönemin güçlü devletleri Af-
ganistan’da savaşmış fakat tamamıyla 
muvaffak olamamıştır. George W. 
Bush’un ‘’terörle mücadele’’ politikal-
arı kapsamında başlattığı bu savaş, bir 
takım uzmanlara göre, Amerikan’ın 
bölgede askeri kuvvet olarak bulun-
mak istemesinden kaynaklanıyor ola-
bilir. Fakat barış anlaşması ile Trump 
hükümetindeki Amerika’nın dış poli-
tikasındaki keskin değişimi gözlemle-
mek mümkün. 

Anlaşma 4 maddede ele 
alınmakta:
1. Afganistan topraklarının Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin ve mütte-
fiklerinin güvenliğine zarar verecek 
şekilde herhangi bir grup veya birey 
tarafından kullanmasını önleyecek 
garantiler ve uygulama mekanizma-
ları.
2. Tüm yabancı güçlerin Afgani-
stan’dan çekilmesi için garantiler, 
uygulama mekanizmaları ve zaman 
çizelgesinin duyurulması.

AFGANİSTAN’A BARIŞI GETİRME ANLAŞMASI

3. Yabancı kuvvetlerin tamamen geri 
çekilmesi garantilerinin ve zaman 
çizelgesinin uluslararası şahitlerin 
huzurunda duyurulmasından ve Af-
gan topraklarının Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ve müttefiklerinin 
güvenliğine karşı kullanılmayacağının 
uluslararası şahitlerin huzurunda ilan 
edilmesi ve garantilerin verilmesin-
den sonra, Amerika Birleşik Devletleri 
tarafından devlet olarak tanınmayan 
ve Taliban olarak bilinen Afganistan 
İslam Emirliği, Afgan taraflarla Hicri 
Kameri takvimde 15 Recep 1441’e ve 
Hicri Şemsi takvimde 20 Hut 1398’e 
karşılık gelen 10 Mart 2020’de Afgan-
lar arası müzakereleri başlatacaktır.
4. Kalıcı ve kapsamlı bir ateşkes, Af-
ganlar arası diyalog ve müzakerelerin 
gündeminde olacaktır. Afganlar arası 
müzakerelerin katılımcıları, Afgan-
istan’ın gelecekteki siyasi yol hari-

tasının tamamlanması ve anlaşmaya 
varılmasıyla birlikte ilan edilecek or-
tak uygulama mekanizmaları da dahil 
olmak üzere kalıcı ve kapsamlı bir at-
eşkesin zamanı ve usulünü ele alacak-
tır.
Yukarıdaki 4 bölüm birbiriyle 
alakalıdır. İlk 2 maddeye bağlı 
kalındığında, son 2 maddenin önü 
açılacaktır.
Bu maddelerin içeriklerinde ise; Tal-
iban’a uygulanan yaptırımın kaldırıl-
ması, karşılıklı mahkum takası, 135 
gün içinde ABD ve Koalisyonun 5 
askeri üstten tüm güçlerini geri çek-
mesi, Amerika’nın asker sayısını 8600 
düşüreceği ve Koalisyondakiler de 
aynı oranda asker sayısını düşüreceği, 
ABD ve Koalisyon kalan 9,5 ayda ise 
tüm güçlerini çekeceği yer almaktadır.
 
NATO, Afganistan’daki  çatışmanın 
barışçıl şekilde çözülmesinden mem-
nun. İran ise  ivedilikle  olumsuz bir tavır 
göstermiştir. Afganistan hükümeti ise 
anlaşmanın geçici olduğunu düşünüyor 
ve Suriye’deki kayıplarından dolayı Af-
ganistan’da varlığını arttıran El-Kaide 
ile IŞİD terör örgütlerinden dolayı bu 
düşün-cesini savunuyor.
Afganistan’daki bu anlaşma Ame- 
rika’nın dış politikasındaki keskin 
dönüşümün habercisidir.
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