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TÜRK DIŞ POLİTİKASI  
 

‘‘Mavi Marmara’da böyleyse İran’da nasıl olacak” 

Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre, İsrail’de Mavi Marmara’yla ilgili olarak 

hazırlanan en yeni rapor yoğun bir şekilde eleştirilen Başbakan Binyamin Netanyahu ve 

hükümetini yerden yere vuran İsrail medyası, hükümetin askeri konulardaki yeterliliğini 

sorguladı. 

Yediot Aharonot’un köşe yazarlarından Şimon Şifer, yazısında, “Rapor Başbakanlığa, sizin hiç 

de karmaşık olmayan, Türk filosunu durdurmak gibi bir işi yapma şekliniz buysa, İran’ın 

nükleer tesislerine saldırmak gibi şeyler yapabileceğinize kim inanır, diye haykırıyor” 

ifadelerini kullandı. Benzer bir yaklaşımı Haaretz gazetesinin savunma muhabiri Amos Harel 

de dile getirdi. Harel, “Eğer Başbakanlığın çalışma yöntemi raporda aktarıldığı gibiyse, 

nükleer tesislerle ilgili yapılanlarda durumun farklı olduğuna neden inanalım” diye sordu. 

Hürriyet, 15.06.2012 

 

‘‘Suriye’ye giden helikopterlerin bakımdan döndüğünü biliyordu” 

Akşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, ABD ve Rusya'nın Suriye'ye silah sevkiyatı 

konusundaki karşılıklı suçlamaları sürerken, Amerikan New York Times gazetesi, tartışmanın 

fitilini ateşleyen ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın dünyayı nasıl yanılttığını gözler önüne 

serdi. 

 ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, 'Rus savaş 

helikopterleri Suriye yolunda, bu durum çatışmayı trajik bir noktaya taşıyacak' demişti. 

Clinton'ın bu açıklamasıyla Obama yönetimi, Rusya'yı Suriye konusunda ilk kez bu kadar açık 

ve sert bir dille eleştirmişti. 

Amerikan New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, Clinton'ın söz konusu 

açıklamasıyla bile bile dünyayı yanılttığı ortaya çıktı. Clinton, Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 

helikopterlerin, kısa bir süre önce bakım ve onarım için Suriye tarafından bu ülkeye 

gönderilen Mi-24 tipi helikopterleri olduğunu biliyordu. Ancak ABD Dışişleri Bakanı, 'bakım ve 

onarım için dönüş yolunda olan helikopterler' bilgisini dünyadan gizleyerek, sadece Rusya'nın 

Suriye'ye savaş helikopterleri gönderdiği açıklamasını yaptı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan bir 
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yetkili gazeteye yaptığı açıklamada, Clinton'ın 'Rusya'yı zor durumda bırakmak' için küçük bir 

oyun oynadığını söyledi. ABD'li yetkili, Clinton'ın böyle bir açıklama yapmasının nedenini ise, 

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın en güçlü destekçisi Rusya'yı baskı altına almak olarak 

nitelendirdi. 

Akşam, 15.06.2012 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


