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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Ankara'da 

Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel 

Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı 

Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkilinin 

gündeminde IŞİD ile mücadele, 

Suriye'deki askeri operasyonlar ve Orta 

Doğu'daki gelişmeler ilk sırada yer aldı. 

Suriye'deki kimyasal saldırının ardından 

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esad rejimine 

karşı düzenlediği operasyonu 

değerlendiren Stoltenberg, harekâtı 

destekledi. Stoltenberg, "Saldırılar, Suriye 

rejimini ve kimyasal silah kapasitesini 

zayıflatmayı sağladı. Caydırma hususunda 

ciddi bir mesaj gönderdi. Yani, kimyasal 

silah kullanıldığında uluslararası toplumun 

tepkisiz kalmadığını gösterdi ve kimyasal 

silah yasağının korunmasına yardımcı 

oldu." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin, 

NATO harekâtlarına ve IŞİD ile 

mücadeleye büyük katkı verdiğini belirten 

Stoltenberg, NATO'nun Konya'da konuşlu 

erken uyarı ve gözlem uçaklarının 

(AWACS) IŞİD ile mücadele uluslararası 

koalisyonuna destek verdiğini, ayrıca 

Türkiye'nin Afganistan ve Kosova'da 

birçok alanda, Irak'taki eğitim 

faaliyetlerinde önemli görev üstlendiğini 

vurguladı. Türkiye'nin çok değerli ve 

önemli bir NATO müttefiki olduğu 

vurgulayan genel sekreter, "Başka hiçbir 

müttefik Türkiye kadar terör 

saldırılarından çekmemiştir. NATO'nun 

buradaki varlığı, Türkiye'yi desteklemek ve 

yardım etmek içindir" diye konuştu. 

 

Ege Denizi'nde Kriz Kıbrıs'ta Yemekli Buluşma 

Ege denizinde Türkiye ile Yunanistan 

arasında gerginlik yaşanırken Kıbrıs'ta 

Rum ve Türk liderler akşam yemeğinde bir 

araya geldi. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel 

Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ev 

sahipliğinde tampon bölgede yapılan 

yemek birleşme müzakerelerine yeniden 

başlamak için ilk adım olmayı hedefledi. 

Fakat taraflar yemek öncesinde beklentileri 

düşüren açıklamalarda bulundu 

Görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler 

‘den yapılan açıklamada Kıbrıs Rum 

Yönetimi Lideri Nicos Anastasiades ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 

görüşlerini içtenlik ve açık sözlülükle 

paylaştığı belirtildi. Geçtiğimiz yıl temmuz 

ayında İsviçre'deki birleşme 

müzakerelerinin sonuçsuz kalması sonrası 

iki lider ilk defa bir araya gelmiş oldu. İki 

saat süren görüşmenin yapıldığı binanın 

dışında toplanan bir grup ise Kıbrıs 

sorununa çözüm bulunması çağrısında 

bulundu. 

 

Berlin'de Merkel-Macron Zirvesi 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 

Macron, Avrupa Birliği'ndeki son 

gelişmeleri değerlendirmek üzere Berlin'de 

bir araya geldi. Euro para birimi kullanan 

ülkelerde yapılması öngörülen reformun 

yol haritası görüşmenin ana gündem 

maddesiydi. Görüşmede Suriye konusu da 

gündeme gelirken, Macron, anayasal 

nedenlerden yüzünden Almanya’nın 

Suriye'ye yönelik hava operasyonuna 

katılamadığını söyledi: "Parlamentoda bir 

kaç hafta sürecek tartışma olmadan, bu tür 

bir eyleme geçebilmek için anayasal 

çerçeve gerekiyor. İngiltere Başbakanı 

Theresa May, bu yönde bir seçim yaptı, 

İngiltere'de bu genelde yapılmıyor, ancak 

May, etkili olabilmek için sorumluluk aldı. 
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Alman Anayasası buna imkan vermiyor. 

Bu yüzden biz de yakın bir koordinasyon 

içine girdik ve bu ilerde de devam edecek." 

Merkel ise Amerika Birleşik Devletleri'nde 

Başkan Donald Trump ile yapacağı 

görüşmeyle ilgili şunları söyledi: "Görüş 

ayrılıklarımız olabilir, ancak benim 

açımdan, demokratik olmayan gelişmelerin 

yaşandığı şu dünyada, geliştirmek ve 

sürdürmek istediğimiz Transatlantik 

ittifakının büyük bir hazine olduğunu 

söylemek istiyorum." Serbest ticaret 

anlaşmasında giderilemeyen sorunlar ve 

Paris İklim Sözleşmesi, Trump ile Avrupa 

Birliği arasındaki en önemli sorunlar 

arasında. 

 

Küba'da Yeni Döneme ABD'nin Tepkisi 

Küba’da 59 yıllık Castro devri resmen 

sona erdi. Görev süresi dolan Raul 

Castro’nun yeniden aday olmamasının 

ardından, yardımcısı Miguel Diaz-Canel 

başkanlığa seçildi. Yeni başkan Diaz-

Canel, Küba parlamentosunda yaptığı 

konuşmada Fidel Castro’nun liderliğindeki 

sosyalist devrimi koruyacağı sözünü 

verirken, ülke ekonomisinin modernize 

edilmesi gerektiğini de vurguladı. Öte 

yandan parlamento, devlet başkanıyla 

beraber 31 üyeli Devlet Konseyi’nin de 

üyelerini seçti. Konseyde işçilerin, 

çiftçilerin, öğrencilerin ve kadınların 

temsilcileri bulunuyor. Ancak ABD bu 

değişimde Küba halkının özgürlükler 

açısından bir kazanım elde etmeyeceği 

görüşünde. ABD Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Heather Nauert, Trump 

yönetiminin tepkisini şu sözlerle açıkladı, “ 

Küba vatandaşları demokratik olmayan bu 

değişim sürecinin sonucunu etkileyecek 

gerçek bir güce sahip değildi. Küba 

yönetiminin halkına özgür, adil ve 

rekabetçi bir seçim sunmak yerine 

bağımsız sesleri susturmayı ve iktidar 

üzerindeki baskıcı tekelini sürdürmeyi 

seçmiş olmasından hayal kırıklığı 

duyuyoruz.” Küba halkı ise yeni dönem 

için karışık duygular içinde. Ekonomik 

sorunlarla mücadele içindeki bazı 

Kübalılar değişim beklentisi taşıyor. Yeni 

devlet başkanı Diaz-Carnel'i, ülkenin 

sosyalist sistemini koruyarak genç neslin 

daha iyi ekonomik koşulların oluşmasına 

yönelik beklentisini karşılamak gibi zorlu 

bir görev bekliyor. ABD ise, yeni lidere 

rağmen, Küba'ya yönelik politikasını 

yumuşatma niyeti taşımadığını vurguluyor. 

  

Türkiye ile Gerilim Yaşayan Yunanistan, Fransa'dan Savaş Gemisi Alıyor 

Son dönemlerde Türkiye ile özellikle 

Ege'de gerginlik yaşayan Yunanistan, 

Fransa'dan FREMM tipi iki fırkateyn 

almaya hazırlanıyor. Türkiye'ye karşı 

Yunan donanmasının kapasitesini artırmak 

isteyen Başbakan Çipras'ın Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron ile bu konuda 

görüştüğü ve söz konusu satış için 

anlaştıklarını belirtmesinden sonra 

Yunanistan Savunma Bakanı Vekili Fotis 

Kouvelis, ülkesinin finansal kiralama 

yoluyla 5 yıl için Fransa'dan iki savaş 

gemisi alacağını doğruladı. Fransa, 

FREMM tipi iki fırkateyni silahlarıyla 

birlikte Yunanistan’a kiralayacak ve bu 

fırkateynler muhtemelen, Suriye’ye 

yönelik geçen cumartesi düzenlenen üçlü 

askeri operasyonda görev alan Fransız 

donanmasındaki ‘Languedoc’ ve 

‘Aquitanie’ adlı gemiler olacak. 

Fırkateynler ağustos ayına kadar teslim 

edilecek ve Yunanistan her yıl 100 milyon 

Euro civarında kira ödeyecek. Ayrıca 

askeri yetkililerden oluşan heyet, kiralanan 
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gemilerde görev yapacak Yunan 

askerlerine özel eğitim verecek. Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron, hafta başında 

yaptığı açıklamada Fransa'nın, saldırıya 

uğrayan AB üyelerinin egemenliğini 

korumaya özen göstereceğini dile 

getirmişti. Uçaksavar ve gemisavar 

sistemleriyle donatılmış halde olacak 

gemilerin sadece Ege'de değil Güney 

Kıbrıs ile Türkiye arasında gerginliklerin 

yaşandığı Doğu Akdeniz'e de 

konuşlandırılacak. 

 

Suriye'de BM Güvenlik Ekibine Saldırı 

Saldırı haberleri üzerine Kimyasal 

Silahların Yasaklanması Örgütü'nün 

bölgeye araştırmalar yapmak üzere giriş 

yapıp yapamayacağı konusunda belirsizlik 

hâkimdi. 7 Nisan tarihinde düzenlenen 

saldırılarda kimyasal madde kullanılıp 

kullanılmadığını araştırmak üzere 

Çarşamba günü OPWC'nin uzman 

heyetinin incelemeler yapmak üzere 

bölgeye girmesi bekleniyordu. Çalışmalar 

öncesinde Bileşmiş Milletler'e bağlı bir 

güvenlik ekibi Duma'da iki ayrı bölgede 

güvenliği kontrol etmekle 

görevlendirilmişti ancak alanlardan birinde 

kalabalığın toplanması üzerine geri 

çekilme kararı alırken, diğer alanda silahlı 

saldırıya maruz kalınması ve bir bombanın 

patlatılması sonucu Şam'a geri 

dönülmüştü. Kimyasal saldırı iddialarını 

reddeden Suriye rejimi ve Rusya’nın 

uzman heyetin incelemelerini geciktirmeye 

çalışarak bölgedeki kanıtları yok etmek 

için zaman kazanmaya çalıştığı iddia 

ediliyordu. Öte yandan iki çocuğu ile 

birlikte Halep yakınlarındaki bir mülteci 

kampında kalan bir kadın klor gazına 

maruz kaldıklarını ileri sürmüştü ve 

üzerinden zaman geçtikçe kanıtların 

toplanmasının zorlaşacağından endişe 

ediliyordu. 21 Nisan’da yapılan son 

açıklamada, Kimyasal Silahların 

Yasaklanması Örgütü'nün araştırma ekibi 

nihayet Suriye’nin Duma kentine girerek 

incelemelerde bulundu ve ekibin, 7 

Nisan’da kimyasal saldırıya maruz kaldığı 

iddia edilen iki bölgeden birinde örnekler 

topladığı ve mülakatlar yaptığı bildirildi. 

Toplanan örneklerin Hollanda’daki 

laboratuvarda incelenerek duruma ilişkin 

bir rapor hazırlanacağı, gerek görülmesi 

halinde ise ekibin bölgeyi tekrar ziyaret 

edebileceği duyuruldu. 

 

İngiliz Milletler Topluluğu Zirvesi'nde Ticaret Konuşuldu 

İngiliz Milletler Topluluğu zirvesine 

katılan 53 ülkenin liderleri, Buckingham 

Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth tarafından 

kabul edildi. Beş günlük zirvenin en 

önemli gündem maddesi, Brexit sürecinden 

sonra topluluk içinde ticari ilişkilerin 

güçlendirilmesi. İngiltere’nin 1973’te 

Avrupa Birliği'ne girmesiyle, İngiliz 

Milletler Topluluğu ülkeleriyle ticari 

anlamda ilişkileri zayıflamıştı. İngiltere, 

2016’da ihracatının yarısını AB ülkelerine 

yaptı. İngiliz Milletler Topluluğu genel 

sekreterliği, İngiltere ve 53 üye ülke 

arasındaki ticaretin 2020 yılına kadar 600 

milyar Euro’ya ulaşması hedeflediğini 

bildirdi. Londra'daki zirvede, ticaretin 

dışından siber güvenlik ve okyanusların 

korunması da görüşüldü. Öte yandan, 

Kraliçe 2. Elizabeth, Prens Charles'ın 

gelecekte bu topluluğun başkanlık görevini 

üstlenmesini istedi. İngiliz Milletler 

Topluluğu Başkanlık görevi, Kraliçe 2. 

Elizabeth'in ölümünün ardından otomatik 

olarak Galler Prensi Charles’a geçmiyor. 

İngiliz Milletler Topluluğu'na üye 53 ülke 

liderinin cuma günü bu konuda karar 
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vermek için toplanacağı duyurulmuştu. 

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 

ardından İngiliz Milletler Topluluğu'nun 

yeni başkanının İngiltere Veliaht Prensi 

Charles olacağı duyuruldu. Karar, başkent 

Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nde 

yapılan İngiliz Milletler Topluluğu 

Hükümet Başkanları Toplantısı'nda alındı. 

Topluluktan yapılan açıklamada, 

"Kraliçenin, İngiliz Milletler Topluluğu ile 

halklarını desteklemedeki rolünü biliyoruz. 

Topluluğun bir sonraki başkanı Galler 

Prensi Charles'dır." ifadesi kullanıldı. 

 

Rohingyalı Müslümanlar Endonezya'ya Sığınıyor 

Myanmar askeri güçlerinin saldırısı sonucu 

köylerini terk etmek zorunda kalan 

Rohingyalılar cinayet, tecavüz ve 

kundakçılıktan korunmak için Endonezya 

ve Malezya’ya ulaşmaya çalışıyor. 

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa 

sahip ülkesi Endonezya'da yetkililer çok 

sayıda Rohingyalı'nın buraya sığındığını 

açıkladı Fariq Muhammed Rohingyalı bir 

mülteci karşılaştıkları zorluğu şu şekilde 

anlattı: "Bize kimlik kartları vermediler bu 

nedenle kalamazdık. Gitmeye zorlandık bu 

yüzden Myanmar'da çok zorluk çektik." 

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen 

yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki 

şiddetten kaçan 700 bine yakın Arakanlı 

Müslüman Bangladeş'e sığındı. 1970'lerde 

yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı 

Arakan'da sistematik saldırılardan kaçış 

nedeniyle bu sayının 350 binin altına 

gerilediği tahmin ediliyor. Öte yandan, 

uluslararası insan hakları kuruluşlarının 

yayınladığı uydu görüntülerine göre, 

bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla 

köy yakıldı. 

 

Kuzey Kore Nükleer Testleri ve Füze Denemelerini Durdurdu 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD 

Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi 

öncesi ülkesinin füze programını askıya 

aldığını ve bir nükleer tesisi kapatacağını 

açıkladı. Devlete ait haber ajansı kararı, 

"21 Nisan itibariyle Kuzey Kore nükleer 

testlerini ve kıtalararası balistik füze 

denemelerini durduruyor" ifadesiyle 

dünyaya duyurdu. Kuzey Kore lideri 

Kim'in testleri sürdürmenin artık gereksiz 

olduğu çünkü "Pyongyang'ın nükleer 

kapasitesinin doğrulandığına" yönelik 

ifadesine de yer verildi. Kim'in Güney 

Kore lideri Moon Jae-in ile gelecek hafta 

bir araya gelmesi bekleniyor. On yıldan 

uzun bir süre sonra gerçekleşecek ilk zirve 

anlamını taşıyan bu buluşma sonrası ise 

Haziran ayında ABD Başkanı Donald 

Trump ile Kuzey Kore liderinin bir araya 

gelmesi planlanıyor. Güney Kore ve ABD 

uzun bir süredir Pyongyang'ı nükleer 

silahsızlanma konusunda sıkıştırıyordu. 

ABD Başkanı Trump karar sonrası Twitter 

hesabı üzerinden, "Kuzey Kore tüm 

nükleer denemeleri durdurmayı ve önemli 

bir nükleer tesisi kapatmayı kabul etti. Bu 

Kuzey Kore ve Dünya için çok iyi bir 

haber. Büyük ilerleme. Görüşmemizi dört 

gözle bekliyorum" mesajını paylaştı. 

Trump Perşembe günü de, "Kuzey Kore 

nükleer silahlardan arınırsa önünde 

aydınlık bir yol olacaktır" mesajını 

paylaşmıştı. Güney Kore devlet başkanlığı 

ofisinden ise Kuzey'in kararına ilişkin 

"anlamlı bir ilerleme" değerlendirmesi 

yapıldı. Moon'un ofisinden yapılan 

açıklamada, "Bu karar önümüzdeki Güney-

Kuzey zirvesi ile Kuzey-ABD zirvelerinin 

başarısı için olumlu bir atmosfer 

oluşmasına yardımcı olacak" denildi. ABD 

Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim 

arasında yapılacak zirvenin olası adresleri 
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ile ilgili spekülasyonlar da sürüyor. Olası 

buluşma yerleri arasında Kuzey ve Güney 

Kore arasındaki askerden arındırılmış 

bölge ile başka bir Asya ülkesinin 

olabileceği gibi tarafsız bir Avrupa 

ülkesinin de ihtimaller arasında olduğu 

konuşuluyor.

Suudi Arabistan Öncülüğündeki Koalisyon Yemen'de Düğünü Vurdu: En Az 20 Ölü 

Suudi Arabistan öncülüğündeki 

koalisyonun Yemen'in kuzeyinde bir 

düğüne düzenlediği hava saldırısında en az 

20 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. 

Reuters haber ajansına konuşan Hacce'deki 

El Cumhuri hastanesi müdürü, yaralılar 

arasında çok sayıda çocuk bulunduğunu 

söyledi. Koalisyon sözcüsü, sivilleri hedef 

almadıklarını saldırının soruşturulması için 

bir komisyon kurulduğunu ifade etti. Şii 

Husi milisleri de, Pazar gecesi düzenlenen 

saldırıdan Suudi öncülüğündeki koalisyonu 

sorumlu tuttu. Husilerin, saldırı sonrası 

Suudi hedeflerine iki adet roket fırlattığı 

ancak bunların etkisiz hale getirildiği de 

öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanlığı 

sözcüsü Bahram Kasemi, düğüne 

düzenlenen saldırı nedeniyle koalisyonu 

kınadı. Pazartesi günü yapılan açıklamada 

İran, "Yerleşim bölgelerinin 

bombalanması, saldırganların Yemen'deki 

amaçlarına ulaşmak için ne kadar çaresiz 

olduklarını gösteriyor" dedi. Bakanlık 

sözcüsü ayrıca 'bazı Batı ülkelerinin Suudi 

Arabistan'a silah tedarik etmesinin 

sorumsuzluk' olduğunu söyledi. Yemen'de 

üç yıldır süren savaşta ölenlerin sayısı 10 

bini aştı. Ülke halkı, savaş nedeniyle 

açlığın pençesinde. 

 

Sakız Adası'nda Göçmenlere Irkçı Saldırı 

Yunanistan'ın Sakız Adası savaş yerine 

döndü. Aralarında aşırı sağcıların da 

olduğu bir grup sığınma başvurularında 

yaşanan gecikmeleri protesto eden yaklaşık 

iki yüz göçmene saldırdı. Pazar gecesi 

başlayan olaylarda çöp konteynırlarını 

ateşe veren gruplara polis göz yaşartıcı 

bomba ile müdahale etti. Avrupa yolunda 

sığınmacıların ilk duraklarından olan Sakız 

Adası, 2015'ten beri yaklaşık bir milyon 

göçmene kapılarını açtı. Adanın en büyük 

kampı Moria, kapasitesinin iki katı göçmen 

ağırlıyor. Zorlu yaşam şartlarından dolayı 

kamp, protestolara ve şiddet olaylarına sık 

sık sahne oluyor. 

 

Trump: Suriye'den Çekilmek İstiyoruz Ama Kalıcı Bir İz Bıraktıktan Sonra 

Suriye'nin Duma kentinde düzenlendiği 

iddia edilen kimyasal saldırı sonrası ABD, 

Fransa ve İngiltere bu ülkede hava 

saldırıları düzenlemişti. Kimyasal ve 

biyolojik silahların üretilmesiyle ilgili 

olduğu söylenen Şam'da bir bilimsel 

araştırma merkezi, Humus ‘un batısında 

kimyasal silah depo tesisi, Humus 

yakınlarında kimyasal silah ekipmanı 

deposu ve önemli bir emir komuta 

merkezinin vurulduğu açıklanmıştı. Ayrıca 

Pentagon’dan yapılan açıklamada tüm 

hedeflerin başarıyla vurulduğu 

söylenilmişti ancak Rusya Savunma 

Bakanı ABD, İngiltere ve Fransa 

tarafından fırlatılan 103 füzeden 71'ini 

düşürdüğünü iddia etmişti. Saldırılardan 

sonra ABD Başkanı Donald Trump, Fransa 

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile 

Beyaz Saray'da bir araya geldiler. Görüşme 
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sonrası Suriye'deki Amerikan askerlerin 

durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Trump, "Eve geri dönmek istiyoruz ve 

döneceğiz. Ama orada kuvvetli ve kalıcı 

bir iz bırakmak istiyoruz" dedi. Beyaz 

Saray'da Macron ile ortak bir basın 

açıklaması düzenleyen Trump, Amerikan 

askerlerinin Suriye'yi terk edeceği 

vaadinde bulunmadığı gibi, yakın zamanda 

böyle bir hamlenin gelmeyeceği sinyalini 

verdi. Macron, ABD ziyareti 

öncesinde Trump'a askerlerini geri 

çekmemesi çağrısı yapmıştı. Macron, 

İŞİD'in nihai yenilgisi sonrası böyle bir 

adımın "sahanın İran'a ve Suriye Devlet 

Başkanı Beşar Esad'a bırakılması" 

anlamına geleceğini söylemişti. Trump 

daha önce Suriye'de Amerikan askerlerinin 

mümkün olan en kısa sürede çekilmelerini 

istediğini belirtmişti. 

 

İran'dan Trump'a Nükleer Anlaşma Uyarısı: 'İmzayı Çekerseniz Ciddi Sonuçları Olur 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD 

Başkanı Donald Trump’a 2015 yılında 

imzalanan nükleer anlaşmadan imzasını 

çekmesinin “ciddi sonuçları” olacağı 

uyarısı yaptı. Trump, Avrupalı 

müttefiklerinden 12 Mayıs'a kadar 

anlaşmadaki “korkunç hatalar” olarak 

nitelendirdiği kısımları değiştirmesini, aksi 

halde İran'a yönelik ekonomik yaptırımları 

yeniden yürürlüğe sokacağını söylemişti. 

Ekonomik yaptırımların yeniden 

getirilmesinin anlaşmaya ağır darbe 

vuracağı belirtiliyor. Başkan Trump kötü 

olarak nitelediği bu anlaşmaya sadık 

kalmanın oldukça zor olduğuna dikkat 

çekti. Başkan Trump: “Evet bir şans var 

ama kimse benim 12 Mayıs’ta nükleer 

anlaşmayla ilgili nasıl bir karar vereceğimi 

bilmiyor. Her ne kadar Sayın 

Cumhurbaşkanı Macron’un bu konuda iyi 

bir fikri olsa da... Ama göreceğiz. Her 

halükarda, sağlam yeni bir anlaşma 

yapmak mümkün olacak. Çünkü 

yürürlükteki anlaşma kötü bir anlaşma.” 

şeklinde konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron ise anlaşmanın İran'ın 

nükleer programı üzerinde bir nebze de 

olsa kontrole imkân verdiğini ve bu 

nedenle takdir edilmesi gerektiğini söyledi. 

Ancak Macron da İran ile yeni bir 

anlaşmaya ihtiyaç olduğunu belirtti. 

Macron bu anlaşmanın, İran'ın balistik füze 

programına ve Tahran'ın bölgedeki 

etkinliğinin azaltılmasına yönelik 

hükümler de içermesi gerektiğini 

vurguladı. Fransa Cumhurbaşkanı, 

"Başkan Trump ile görüşmelerimizin yeni 

bir anlaşmanın önünün açılmasını mümkün 

kıldığını düşünüyorum. Bölgesel güçlerin 

yanı sıra elbette Rusya ve Türkiye'nin de 

bu sürece dâhil olmasını istiyoruz" dedi. 

Ayrıca Trump'ın göreve geldikten sonra 

uluslararası anlaşmalardan çekilerek 

ekonomide daha 'korumacı' bir politika 

izlemesini de eleştiren Macron, 

"Müttefiklerinizle ticari savaşlara 

giremezsiniz. Bu çok karmaşık bir konu ve 

herkes ile savaşırsanız, Çin ve Avrupa ile 

ticari savaşlara girerseniz, Suriye, İran ile 

savaşırsanız bu bir işe yaramaz. Sizin 

müttefiklere ihtiyacınız var." ifadelerini 

kullandı. İki lider arasında İran konusunda 

ciddi düşünce farklılıkları olsa da Fransa 

Cumhurbaşkanı Macron’un, birçok 

Avrupalı mevkidaşına göre Başkan Trump 

ile güçlü bir ilişki geliştirdiği biliniyor. 

İran'ın nükleer programını durdurması 

karşılığında yaptırımların kaldırılmasını 

öngören anlaşmaya imza koyan diğer 

devletler Rusya, Çin, Almanya, İngiltere 

ve Fransa ise anlaşmanın korunması 

gerektiğini savunuyor. Ruhani, devlet 

televizyonundan canlı yayınlanan 

konuşmasında, “Beyaz Saray’dakilere 

sesleniyorum; eğer taahhütlerini yerine 

getirmezlerse İran hükümeti de sert şekilde 

karşılık verecektir. Eğer birisi anlaşmaya 

ihanet ederse, çok ciddi sonuçlarla karşı 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43860657
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-43860657
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karşıya kalacaklarını bilmelidir” dedi. 

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif: 

"şayet ABD bu anlaşmadan çekilirse 

muhtemelen bizde bu anlaşmayla 

belirlenen sorumluluklarımızı yerine 

getirmeyeceğiz ve bizde çekileceğiz." 

şeklinde konuştu. Ayrıca ABD’nin bahane 

ürettiğini belirten Zarif, Trump’ın Kuzey 

Kore Lideri ile görüşmesine de atıfta 

bulunarak böyle bir sürecin iki ülke 

ilişkilerine ciddi hasar vereceğini söyledi. 

 

G7 ve Rusya Arasındaki Kriz Büyüyor 

G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya'ya 

yeni yaptırım kararı alma tehdidinde 

bulundu. ABD'deki seçimlere müdahale, 

İngiltere ile yaşanan casus krizi, Ukrayna 

ve Suriye krizindeki rolü yüzünden 

Moskova eleştiri oklarının yine hedefi 

oldu. Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia 

Freeland, Toronto'daki toplantının 

ardından şunları söyledi: "İngiltere'deki 

sinir gazı saldırısı da içinde olmak üzere, 

Rusya'nın kabul edilemez davranışlarından 

endişe duyuyoruz." G7 ülkeleri Rusya'nın 

"zarar verici" görülen alanlardaki 

çalışmalarını incelemek için bir çalışma 

grubu kurulmasını kararlaştırdı. Rusya 

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı 

açıklamayla, G7 ülkelerinin tavrını 

eleştirdi. Çin'e yaptığı ziyaret sırasında 

konuşan Lavrov, G7'yi "Rusya düşmanı" 

olarak tanımladı ve kendi politikalarını 

sürdürmekte kararlı olduklarını bildirdi. Bu 

arada G7'nin olası yaptırımlarına karşı Rus 

Parlamentosu’nun misilleme yapmak için 

hazırlandığı açıklandı. 

 

İlham Aliyev Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'la Buluştu 

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 

resmi ziyaretlerde bulunmak üzere 

Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan Aliyev'i resmi törenle 

karşıladı. Törenin ardından iki liderin 

önderliğinde Yüksek Düzeyli İş Birliği 

Konseyi'nin 7. toplantısı düzenlendi. 

Erdoğan ve Aliyev daha sonra iki ülke 

arasındaki 6 yeni anlaşmanın imza törenine 

katıldı. Erdoğan, yeni projelerle 

Azerbaycan'ın Türkiye'nin bir numaralı 

yatırımcısı haline geldiğini belirtti. 11 

Nisan'da yeniden cumhurbaşkanı seçilen 

Aliyev'in ilk ziyaretini Türkiye'ye 

yaptığına vurgu yapan Erdoğan, "İnşallah 

24 Haziran'dan sonra ben de ilk yurtdışı 

ziyaretimi Azerbaycan'a yapacağım" dedi. 

 

 

K. Kore ile G. Kore Liderleri Cuma Günü Tarihi Zirvede Bir Araya Gelecek 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Cuma 

günü Kore Yarımadası'nı ayıran sınırı 

geçerek, tarafsız bölgenin Güney Kore 

kısmına ayak basan ülkenin ilk lideri 

olmaya hazırlanıyor. Kim Jong-un, 

karayoluyla sınırı geçerek, askerden 

arındırılmış bölgede Güney Kore 

Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ile yerel 

saatle 09.30'da (T.S.İ 02.30) bir araya 

gelecek. Tarihi görüşmelerde, ana gündem 

maddesi Kuzey Kore'nin nükleer 

silahlardan arınması olacak. Görüşmelerde, 

iki ülke arasında kalıcı bir barış anlaşması 

imzalanması da gündeme gelecek. Güney 

Kore Cumhurbaşkanlığı özel kalemi Im 

Jong-seok gazetecilere yaptığı açıklamada, 
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"Bu zirve en çok nükleer silahlardan 

arınmaya ve kalıcı barışa ulaşmaya 

odaklanacak" dedi. 1950-1953 Kore 

Savaşı'nın ardından ateşkes anlaşması 

imzalanmış, ancak kalıcı bir barış 

anlaşması imzalanmamıştı. Tarihi 

görüşmenin programı şöyle olacak; Güney 

Kore Cumhurbaşkanı Moon, Kuzey Kore 

lideri Kim'i sınırda karşılayacak ve Güney 

Kore şeref kıtası iki lidere askerden 

arındırılmış bölgedeki Panmunjom 

köyünde bulunan Barış Evi'ne kadar eşlik 

edecek. İki lider ilk oturumdan sonra öğle 

yemeği için ayrılacak, Kuzey Kore 

delegasyonu sınırın kuzey tarafında 

geçecek. Öğle saatlerinde düzenlenmesi 

planlanan törende, Moon ve Kim barışın ve 

refahın sembolü olarak iki ülkeden 

getirilecek olan su ve toprakla çam ağacı 

dikecek. Daha sonra yeniden görüşmelere 

geçilecek. Görüşmelerin ardındansa bir 

anlaşma imzalanarak, ortak açıklama 

yapılması bekleniyor. On yıldan uzun bir 

süre sonra gerçekleşecek ilk zirve anlamını 

taşıyan bu buluşma sonrası ise Haziran 

ayında ABD Başkanı Donald Trump ile 

Kuzey Kore liderinin bir araya gelmesi 

planlanıyor. Kim Jong-un, ABD Başkanı 

Trump ile planlanan görüşmesi öncesi 

ülkesinin nükleer testler ile kıtalararası 

balistik füze denemelerini askıya aldığını 

açıklamıştı. 

 

S.Arabistan: Katar ABD'nin Suriye'deki Askeri Varlığının Bedelini Ödemeli 

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-

Cubeyr, ABD Başkanı Donald Trump'ın 

Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron ile düzenlediği ortak 

basın toplantısındaki ifadelerine işaret 

ederek, Katar'ın Suriye'deki ABD askerleri 

için bedel ödemek zorunda olduğunu 

söyledi. Trump'ın, söz konusu basın 

toplantısında "Katar'ın, ABD'nin 

Suriye'deki askeri varlığının parasını 

vermesi ve oraya kendi askerlerini 

göndermesi gerekir. Bunun da ABD 

Başkanı, Katar topraklarındaki Amerikan 

askeri üssü üzerinden Katar Devleti'ne 

sağladığı korumayı iptal etmeden önce 

olması gerekiyor." dediğini aktaran 

Cubeyr, "ABD Başkanı'nın konuşmasına 

dayanarak eğer Amerika Katar'daki askeri 

üssüyle sağladığı korumayı geri çekerse, 

rejim bir haftadan az sürede düşecektir." 

iddiasında bulundu. Amerika Birleşik 

Devletleri Başkanı Donald Trump Fransız 

mevkidaşı Emmanuel Macron ile 

düzenlediği basın toplantısında 

Washington'un korumayı kaldırma kararı 

alması halinde Ortadoğu ülkelerinin 

varlığının uzun sürmeyeceğini ve bu 

ülkelerin paralarını korumak için bunun 

bedelini ödemesi gerektiğini söylemişti. 

 


