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• Libya Devlet Yüksek Konseyi,
TBMM'de kabul edilen
Libya'ya asker gönderilmesine
ilişkin Cumhurbaşkanlığı
tezkeresini memnuniyetle
karşıladı.

• Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü Muhammed es-Said
düzenlediği basın
toplantısında, 5'i kadın bakan,
39 kişiden oluşan teknokrat
hükümetin kurulduğunu
duyurdu.

2 Ocak 2020

• Irak'ın başkenti Bağdat'ta
havaalanına düzenlenen füze
saldırısında İran Devrim
Muhafızları Ordusu'na bağlı
Kudüs Gücü Komutanı Kasım
Süleymani ve Haşdi Şabi
örgütünün Başkan Yardımcısı
Ebu Mehdi el-Mühendis
öldürüldü.

3 Ocak 2020

• Irak'ın güneyindeki Zikar
vilayetinde hükümet karşıtı
onlarca kişi Haşdi Şabi
karargâhını ateşe verdi.

5 Ocak 2020

• Irak'ın Kerkük kentinde terör
örgütü IŞİD’in düzenlediği
saldırıda 3 asker hayatını
kaybetti, 1 asker yaralandı.

6 Ocak 2020

• Irak, ülkedeki ABD askerlerinin
çekilmesi için Washington
yönetiminden bir mekanizma
oluşturulmasını talep etti.

• ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Morgan Ortagus, gündemlerinde
"Irak'tan çekilme" konusunun
olmadığını açıkladı.

10 Ocak 2020
• Terör örgütü PKK/YPG,

Haseke'deki hapishanelerden
40 IŞİD’liyi serbest bıraktı.

• Ukrayna Ulusal Güvenlik ve
Savunma Konseyi Sekreteri
Danilov, İran'da meydana
gelen uçak kazasının ana
nedenleri olarak füze saldırısı,
motor arızası ya da terör
saldırısını değerlendirdiklerini
söyledi.

9 Ocak 2020• İran Devrim Muhafızları
Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn
el-Esed hava üssünü onlarca
füzeyle vurduğunu duyurdu.

• İran Devrim Muhafızları
Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü
Komutanı Kasım Süleymani'nin
cenazesi Kirman kentinde
toprağa verildi.

• 176 kişiyi taşıyan Ukrayna'ya
ait bir yolcu uçağı Tahran'dan
Kiev'e giderken İran'daki Imam
Humeyni Havalimanı yakınında
düştü. Kazadan kurtulan
olmadı.

8 Ocak 2020

• Yemen'deki Husilerin, Dali
kentinde bir askeri eğitim
kampına düzenlediği hava
saldırısında 9 asker hayatını
kaybetti, 6 asker yaralandı.

• ABD saldırısında öldürülen
Kasım Süleymani’nin Kirman'da
düzenlenen cenaze töreninde
izdiham çıktı. İzdihamda en az
50 kişi öldü, 213 kişi yaralandı.

7 Ocak 2020

• Libya'da Hafter güçleri, El-
Hadbe bölgesine saldırdı.
Saldırıda aralarında Ulusal
Mutabakat Hükümeti'ne (UMH)
bağlı güçlerin de olduğu en az
45 kişi hayatını kaybetti, çok
sayıda kişi yaralandı.

4 Kasım 2019

KISA KISA



I Mart-Nisan 2020 Cilt: 11 Sayı: 92 I 5

• Tunus'ta hükümet kurmak
üzere görevlendirilen Habib
el-Cemli, parlamentodan
güven oyu alamadı. Yapılan
oylamada, el-Cemli
hükümetine parlamentoda 72
kabule karşılık 134 red oyu
verildi.

• Umman Sultanı Kâbus bin
Said'in ölümünün ardından
yeni Sultan Heysem bin Tarık
bin Teymur el-Said oldu.

11 Ocak 2020
• İsrail'de sol blokta yer alan

Meretz ve İşçi Partisi, erken
genel seçime ittifak halinde
katılma kararı aldı.

• Rusya Devlet Ajansı,
Moskova'da süren Libya
ateşkesi görüşmeleriyle ilgili
her iki tarafın ön koşulsuz açık
uçlu anlaşmayı desteklediğini
duyurdu.

13 Ocak 2020

• ABD güçlerinin, Irak'ta İran'la
yaşanan gerginliğin ardından
askıya alınan terör örgütü IŞİD’e
karşı ortak operasyonlara
yeniden başladığı belirtildi.

16 Ocak 2020

• İran'da düşürülen Ukrayna
uçağı için düzenlenen anma
töreni rejim karşıtı protestoya
dönüştü. Başkent Tahran'ın
önemli noktalarından bir olan
Azadi Meydanı’nda düzenlenen
rejim karşıtı gösterilerde,
“Düşmanımız burada, yalan
yere ABD diyorlar”, “Diktatöre
ölüm”, “Bana fitneci deme,
fitneci sensin” şeklinde
sloganlar atıldı.

12 Ocak 2020

• Esed rejimi ve destekçilerinin,
İdlib Gerginliği Azaltma
Bölgesi'ne saldırıları nedeniyle
13 bine yakın sivil daha Türkiye
sınırı yakınlarına göç etti.

17 Ocak 2020

• Lübnan'ın yeni hükümeti hem
kadın bakanların sayısı hem de
Savunma Bakanlığı makamına
bir kadının getirilmesiyle
Ortadoğu'da ilklere imza attı.
Yeni hükümet, yüzde 30
oranında kadınlardan
oluşmaktadır.

• British Petroleum (BP), Irak
Petrol Bakanlığı tarafından saha
çalışma sözleşmesinin
yenilenmemesi üzerine
Kerkük'ten çekildi.

23 Ocak 2020

• Yemen'de İran destekli
Husilerin, Marib kentinde
hükümete ait askeri kampa
düzenlediği hava saldırısında
87 kişi hayatını kaybetti. 

19 Ocak 2020
• Libya'da Halife Hafter'e bağlı bir

grup, Petrol Hilali bölgesindeki
Brega, Ras Lanuf, Hariga,
Zuveytine ve Sidra petrol ihracat
limanlarını kapattı.

17 Ocak 2020

• Lübnan’da eylemciler,
ülkedeki ekonomik durumun
kötüye gittiği ve bu duruma
çözüm üretilmediği
gerekçesiyle yol kapatma
eylemi başlattı. Sosyal
medyadan yapılan, "öfke
haftası" adı altında sokaklara
inilmesi çağrısı üzerine,
başkent Beyrut ve diğer
kentler protestolara sahne
oldu.

14 Ocak 2020



ORTADOĞU GÜNDEMİ

• Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas, Kudüs olmadan İsrail ile
herhangi bir müzakere veya
anlaşma olmayacağını açıkladı.

• ABD güçleri, Suriye'nin
kuzeydoğusunda terör örgütü
PKK/YPG işgalindeki bölgede
bulunan en büyük 2 üssünü
genişletmeye başladı.

1 Şubat 2020

• Mısır'ın Sina Yarımadası'nda
doğal gaz boru hattına kimliği
henüz belirlenemeyen kişilerce
bombalı saldırı düzenlendi. El-
Ariş kentinin 80 kilometre
batısında bulunan sanayi
merkezi hedef alındı. Saldırıda
Mısır ile İsrail arasındaki doğal
gaz boru hattının hedef alınmak
istendiği; ancak saldırının ülke
içindeki doğal gaz hattına
düzenlendiği belirtildi.

3 Şubat 2020

• Birleşik Arap Emirlikleri,
Yemen'de savaşan tüm
birliklerinin ülkeye döndüğünü
duyurdu.

10 Şubat 2020

• Rusya destekli Beşar Esed rejimi
güçleri Astana anlaşmaları ve
Soçi mutabakatını hiçe sayarak
İdlib'in Serakib ilçesine hakim
oldu.

7 Şubat 2020

• Irak'ın başkenti Bağdat'ta Sadr
Hareketi yanlısı kadınlar gösteri
düzenledi. Bağdat'ın
doğusundaki Sadr bölgesinde
cuma namazı sonrası toplanan
kadınlar, ellerinde Irak
bayrakları ve Şii liderin
posterlerini taşıyarak yürüdü.
Temsili kefen giyen kadınlar,
"Amerika'ya hayır" sloganları attı
ve Sadr'a bağlılıklarını ifade etti.

14 Şubat 2020

• Rusya ve Esed rejimine ait savaş
uçakları İdlib'deki yerleşim
yerlerini hedef aldı. Saldırılarda
4 sivil hayatını kaybetti.

5 Şubat 2020

• Bölgede yapılan anlaşmaları
hiçe sayan Esed rejimi, İdlib'in
neredeyse yarısını ele geçirdi.

• Lübnan’da Hassan Diyab
liderliğinde kurulan yeni
hükümet meclisten güvenoyu
aldı.

11 Şubat 2020

• Fas'ın Libya'da yalnızca
uluslararası meşruiyete sahip
UMH’yi meşru kabul ettiği
açıklandı.

• Irak’ta göstericiler, hükümeti
kurma görevi verilen
Muhammed Tevfik Allavi’yi
kabul etmediklerini aktardı.

• Libya'nın doğusundaki
gayrimeşru silahlı güçlerin lideri
Halife Hafter, kalıcı ateşkesi
görüşmek üzere Cenevre’de
düzenlenecek 5+5 formatındaki
askeri komite toplantısına
katılacaklarını belirtti.

2 Şubat 2020

KISA KISA
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• Yemen'deki İran destekli
Husiler, Suudi Arabistan
öncülüğündeki koalisyon
güçlerine bağlı savaş
uçaklarının El-Cevf ilinde
düzenlediği hava saldırısında
30 sivilin öldüğünü, çok sayıda
kişinin yaralandığını açıkladı.

15 Şubat 2020

• Hamas Hareketi, Suudi
Arabistan'ın Dışişlerinden
Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-
Cubeyr'in "Yüzyılın
Anlaşması'nın olumlu yönleri
olduğu" yönündeki
açıklamalarının Arap Birliği
tarafından varılan mutabakata
aykırı olduğunu belirterek
tepki gösterdi.

• Libya Uluslararası İzleme
Komitesi toplantısında ateşkes
ve silah ambargosu
taahhütlerinin izlenmesinde
mutabık kalındı.

16 Şubat 2020

• İsrail Meclisi'nde bulunan
Yamina (Sağ) İttifakı, Şas ve
Birleşik Tevrat partileri, gelecek
ay yapılacak seçimin ardından
Başbakan Netanyahu'nun
liderliğinde kurulacak
koalisyona destek vereceklerini
duyurdu.

17 Şubat 2020

• BM Libya İnsani Yardım
Koordinatörü Yakub El Hillo,
“Dünyadaki en fazla denetimsiz
askeri mühimmatın olduğu
Libya'da 150 bin ila 200 bin ton
arasında denetimsiz silah
bulunduğu tahmin ediliyor ve
Libya, insansız hava araçları
teknolojisinin kullanıldığı
dünyanın en büyük tiyatrosu
haline geldi." ifadelerini kullandı.

• Halife Hafter'e bağlı milisler
Trablus Limanı'na roketli saldırı
düzenledi. Libya Saglık
Bakanlığı Sözcülüğü, Trablus
Limanı saldırılarında 3 sivilin
hayatını kaybettiğini, 5 sivilin
yaralandığını açıkladı. 

18 Şubat 2020
• Tunus’ta hükümeti kurmakla

görevlendirilen İlyas el-Fahfah
yeni kabine listesini açıkladı.
Fahfah, 30 bakan ve 2 devlet
katibinden oluşan kabinesinin
geniş yelpazeli bir koalisyon ve
halka yeniden güven ve umut
vermeye dayalı bir siyasi
platform oluşturduğunu ifade
etti.

• Irak Bağımsız Yüksek İnsan
Hakları Komiserliği Üyesi Ali
Beyatlı, ülkede ekim ayından bu
yana devam eden hükümet
karşıtı gösterilerde ölenlerin
sayısının 566'ya yükseldiğini
bildirdi.

• İsrail Başbakanı Netanyahu,
işgal altındaki Doğu Kudüs’te
yer alan iki yasa dışı Yahudi
yerleşim birimine 5 bin 200 yeni
konut inşa edeceklerini açıkladı.

20 Şubat 2020

• Terör örgütü IŞİD, Irak'ın Kerkük
vilayeti kırsalındaki Çakmağa
köyüne silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 sivil yaşamını yitirdi.

• Libya'daki UMH Başbakanı
Serrac, BM gözetiminde Hafter
ile yürütülen siyasi, askeri ve
iktisadi müzakerelerin tümünün
askıya alındığını duyurdu.

• Yemen'in Marib kentinde,
Savunma Bakanı Muhammed el-
Makdisi'nin aracının bulunduğu
konvoya bombalı saldırı
düzenlendi. 6 kişi hayatını
kaybederken Savunma Bakanı
Makdisi saldırıdan kurtuldu.

19 Şubat 2020


