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GÜÇLÜYÜZ
BİRLİKTE

ERZİNCAN’dan doğuya doğ-
ru gidelim bugün Fırat’ın kı-
yısından yürüyelim. Girlevik
Şelalesi’ne uğrayalım. İlkba-
harın renkleri, dallarda kuşlar,
dağlarda kar çizgi çizgidir Ke-
şiş dağının tepesinde. 
��LÜTFİ ÖZGÜNAYDIN’ın yazısı 4’te

KARA ve deniz olarak iki bölümde icra edilen tat-
bikatın, kara safhası dün yapıldı. Senaryo gereği ka-
za geçiren bir uçak ve çevresindeki yangın söndü-
rülüp, çevresinde bulunan yaralılar kurtarıldı. Tat-
bikat sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Mustafa
Akıncı da, “Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde
hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olma-
ya devam edecektir” dedi. Akıncı, Kıbrıs Türkleri-
nin siyasi eşitliğinin kabul edilmediği koşullarda Rum
tarafı ile müzakereye başlanmayacağını söyledi.
�� İSMET ÖZÇELİK / GİRNE’den bildirdi 8’de

PODELYSHEV, ASKON’da Türkiye-Rusya
ilişkileri üzerine konuştu. İki ülkenin yönünün
aynı olduğunu belirten Başkonsolos, ticari
çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söy-
ledi. Suriye’deki son duruma ve İdlib konusu-
na da değinen Podelyshev, “Devlet başkanla-
rımızda sık sık görüşüyor. Askeri birliklerimiz
de sıkı bir diyalog içindeler. Taraflar birbirini
suçlamıyor, görüşmeler sorunların çözülmesi
yönünde ilerliyor” dedi. �� GARİP BALÇAK’ın 9’da
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YÜCEL, basının İstanbul’da sadece iki aday yarışıyormuş
gibi davranmasını ve Vatan Partisi’ne ambargo uygula-
masını, “Çok seslilik derler, demokrasi derler ama bir söz
hakkını bile çok görürler” sözleriyle eleştirdi. Bu duru-
mun bir Amerikan demokrasisi olduğunu söyleyen Yü-
cel, Vatan Partisi olarak programlarının ve İstanbul’a iliş-
kin çözümlerinin her iki adayın programından çok daha
farklı olduğunu ifade etti. 

PROGRAMIMIZ FARKLI

İMAMOĞLU ve Yıldırım’ın bölücülüğü okşamalarını, rant
ve beton belediyeciliklerini, mal varlıklarını, din sömürü-
sünü, sınırsız ve gerçekçi olmayan vaatlerini açıklayacak-
ları için korktuklarını söyleyen Yücel, gerçeklerin televiz-
yona sığmayacağının altını çizdi. Yücel, “Vatan Partisi ada-
yıyla tartışmak yürek ister. Vatan Partisi’nin olduğu tele-
vizyon programında rant ve beton düzeninin hücrelerine
girilir, gerçekler konuşulur” dedi. 10’da

İKİ ADAY DA KORKUYOR
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ABD’li�İran�uzmanı:�
ABD�saldırırsa�kaybeder!

Çok kutuplu dünya 
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Dört�parti�ve�adayın
yarıştığı�İstanbul
seçimleri�için
düzenlecek�ortak�
canlı�yayına�sadece
Ak�Parti�ve�CHP’nin
adaylarının
çağrılmasına�tepki
gösteren�Yücel,
‘İstanbulluları�bu
dayatmaya�karşı
çıkmaya�davet
ediyoruz’�dedi
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14 MEHMET YUVA

Suriye’nin�yeniden
imarı�ve�örnek�imam

TÜRK pilotların ABD’deki F-35 eği-
timi durduruldu. ABD Temsilciler
Meclisi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400
alması durumunda yaptırım yapıl-
ması ile ilgili bir karar tasarısını onay-
ladı. Tasarıda ayrıca Türkiye, Kıbrıs’ta
işgalci olarak tanımlandı. Dışişleri Ba-
kanlığı ise düşmanca karar üzerine
açıklama yaptı. Açıklamada, tehdit ve
yaptırım dilinin ve birtakım tarihler ve-
rilmesinin kabul edilemeyeceği be-
lirtildi. 9’da

ABD’nin
tehdit dili

kabul
edilemez

ABD 
haydutluğunun

resmi
�� HAVA PİLOT TÜMGENERAL 

BEYAZIT KARATAŞ yorumluyor 11’de

SAYFA 2’de

Birbirimizi
suçlamıyoruz

çözüm 
üretiyoruz’

Karadeniz’de barışı 
işbirliğimiz sağlar

Bulgar siyasilerden Türkiye’ye mesaj: 

Karadeniz�Araştırma�Enstitüsü,
Karadeniz,�Sofya’da�Akdeniz�ve�Baltık
Denizi’ni�ele�alan�önemli�bir�forum
düzenledi.�Bulgar�siyasetçiler,

forum�sonrası�Aydınlık’a�konuştu

GEORGİ PİRİNSKİ: “ABD Doğu
Avrupa’da blok oluşturarak Av-
rasya’yı bölmeye çalışıyor.”

RADOSLAV DEYANOV:  “Bulga-
ristan için Rusya tehdit değil.
Bölgesel işbirliği ile Karadeniz
bir Barış Denizi olmalı.”

NİKOLAİ TZONKOV:  “Türk Akı-
mı’nın inşası Bulgaristan için milli
güvenlik meselesi, daha geniş
Bulgar-Türk işbirliğinin ilk adımı.”

TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdür-
lüğü, Ulusal Strateji Merkezi (USMER), Avrasya Stra-
teji Aramaları Merkezi (ASAM) ve İkitelli Organize Sa-
nayi Bölgesi işbirliği ile Milli Teknoloji Hamlesi Pa-
neli bugün yapılıyor. Panel, İkitelli OSB Konferans Sa-
lonu’nda saat 13.30’da başlayacak. 8’de

MARUŞA LYUBCHEVA: “Karadeniz,
Akdeniz ve Baltık Denizi’nde ileti-
şim çok önemli. Bu forumlar yol
gösterici işleve sahip olabiliyor.”

�� YUNUS SONER / FULYA EREN SOFYA’dan bildirdi 14’te

Yücel, televizyonlarda adaylara ayr�lan süreleri payla�t�. Buna göre medya Binali Y�ld�r�m’a 1.531 dakika, 
Ekrem �mamo�lu’na 1.094 dakika, Necdet Gökdemir’e 56 dakika, Mustafa �lker Yücel’e 29 dakika yer ay�rd�. 
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Rusya İstanbul
Başkonsolosu

Andrey 
Podelyshev:

‘Türkiye ve KKTC dışarıda tutulamaz’

HÜSEYİN HAYDAR’ın şiiri13’te

T�CARET savaşı nedeniyle Çin, do-
lar yerine altın alımını artırdı. Sadece
mayıs ayında 15.8 ton altın satın alan
Çin’in altın alımları, Aralık 2018’den
bu yana 73 tonu aştı. Öte yandan
Dünya Altın Konseyi verilerine göre
2018’de merkez bankalarının altın
alımları 651.5 ton ile son 50 yıldaki en
yüksek düzeye ulaştı. 6’da

Çin altına yöneldi

Fırat’ın
kıyısında

MİLLİ TEKNOLOJİ
HAMLESİ PANELİ
BUGÜN YAPILACAK

KKTC’de Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı başladı. KKTC 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin dışarıda tutulamayacağını söyledi 
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N
EOLİBERALİZMİN yükselişiyle düşünce
dünyasında merkezi konuma yerleşen küre-
selleşme kavramı, bugün neoliberalizmin ya-

şadığı krizlerle birlikte yerini, popülizm kavramına bı-
rakmaya başlamıştır. 

Trump’ın Kasım 2016’da ABD seçimlerini kazandığı
sürecin ardından, Fransa’da Marine Le Pen’in başa-
rısı ve İngiltere’de Brexit’i savunan partinin UKIP’ nın
hızlı yükselişiyle popülizm, siyasetin birincil gündemi
haline gelmiştir.  

Trump’tan Marine Le Pen’e, Sanders’tan Mé-
lenchon’a, Chavez’den Putin’e ve elbette Erdoğan’a
neredeyse tüm ülkelerin siyasi liderleri için popülizm
tanımlanması kullanılmaktadır.

Aşırı sağdan aşırı sola, merkezden çevreye, Batı’dan
Doğu’ya popülizm her şeyi açıklamaya muktedir bir
kavram mıdır? 

LİBERALİZMİN POPÜLİZMLE 
İMTİHANI  

Siyaset dünyasının zihnini ve dilini kuşatan popü-
lizm, yaşadığımız her çelişkiye, tanımlanması zor ol-
gulara, açıklanması güç olaylara cevap olarak sunul-
maktadır. 

En genel ifadeyle popülizm, sağ ve sol arasındaki
geleneksel ayrımları aşan bir kavram olarak tanım-
lanmaktadır. Şüphesiz sağ ve sol söylemin iç içe geç-
mesinin birincil nedeni, sistemin meşruiyet ve temsil
krizi yaşamasıyla siyasi merkezinin dağılmasıdır. Bu-
nunla birlikte tarihsel, ulusal ve sınıfsal köklerinden ko-
pararak popülizmi kullanmak bu kavramı muğlaklaş-
tırmanın ötesinde soyutlaştırmaktadır. 

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler’i de faşist rejimleri
de tanımlamak için kullanılan ‘otoriter rejimler’ söy-
lemi gibi, bugün popülizm de tüm toplumsal ve siya-
si farklar göz ardı edilerek kullanılmaktadır. 

Elbette bu soyutlanmanın arkasında,
liberal-parlamenter rejimi temel
alan klasik burjuva görüşü var-
dır. Bugün popülizmi ça-
ğımızdaki kötülüklerin
kaynağı olarak gös-
terenler, kendilerini
solda tanımlasalar
dahi liberal düşün-
ceye referans ver-
mektedir.  

Parlamenter reji-
min dünyanın her ye-
rinde yaşadığı krizin, bur-
juvazinin oynadığı iki yüzlü
demokrasi oyununu ifşa etmesiyle
birlikte, popülizmi her türlü ‘aşırılığın’
nedeni olarak göstermenin politik amacı vardır.

Buradaki amaç, popülist partilere oy verenlerin neo-
liberalizmin otuz yıllık yıkımına karşı gösterdikleri tep-
kinin siyasi içeriğini ört bas etme isteğidir. Trump’a,
Le Pen’e ve Brexit’e oy verenlerin sayısını yalnızca ya-
bancı, göçmen ve azınlık düşmanlığıyla açıklamak, sis-
temin dayandığı ekonomi politiğin kitleler tarafından
yadsınmasının öneminin gözden kaçırılmasına neden
olmaktadır. 

POPÜLİZM KARŞITLIĞINDAN 
HALK KARŞITLIĞINA 

Reagan, Thacher, Bush gibi muhafazakarlarla uy-
gulanmaya başlanan neoliberal politikaları, Berlin Du-
varı’nın yıkılmasıyla sosyal demokrat ve sosyalist par-
tiler devam ettirmişti. Bugün kitlelerin merkez sağa ve
merkez sola sırtını dönme eğilimi, neoliberalizmi ve
onun temsilcilerini reddetmesinden kaynaklanmaktadır. 

Gelir dağılımının tarihteki en eşitsiz noktaya geldiği
bugün, toplumsal servetin büyük bölümünü elinde bu-
lunduran yüzde 1’lik kesime tepki sonucu bu popü-
list partiler yükselmektedir.   

Sistemin sanayisizleştirme politikalarını bizzat uygulayan
merkez sol, ABD’de yıllarca Demokratların kazandığı
Rust Belt denen eyaletlerden Trump’un kazanmasını sağ-
lamıştır. Aynı şekilde İngiltere’de Tony Blair’in politikaları
sonucu Midlands sanayi bölgesinde kitleler Brexit Partisi’nin
tarafında yer almıştır.  

Fransa’nın kuzeyi başta, sanayi bölgelerinde Le
Pen’in gücü yine, Mitterrand’dan Hollande’a sosyalist
partinin serbest piyasacı politikalarına tepkidir.
2015 yerel seçimlerinde, seçmenlerin yüzde 50’ye
yakınının sandığa gitmediğini unutmamak koşuluy-
la, işçilerin yüzde 52’sinin Le Pen’e oy verdiği ha-
tırlanacaktır. 

Son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Alman-
ya’da SPD’nin yaşadığı hezimetin nedeni, Merkel’in
partisinin neoliberal politikalarına yıllarca hükümet
ortağı olarak yer alarak, kitlelerin gözünde itibarını

kaybetmesidir. Aşırı sağcı AfD’nin, SPD’nin oyları-
nın bir kısmını Fransa’daki gibi alamasa da, merkez
solun çöküşüyle AfD’nin önünün açıldığı bir gerçek-
tir. 

Aynı şekilde ülkemizde Kemal Derviş’in IMF poli-
tikalarını uygulayan DSP, 2002 seçimlerinde siyaset
sahnesinden silinirken, bu politikalara karşı kitlelerin
tepkisini dile getiren Erdoğan iktidara gelmişti. 

En çarpıcı olansa Genç Parti gibi birkaç aylık par-
tinin IMF ve ABD karşıtlığı üzerinden yüzde 7’yi aşan
oy oranına ulaşmasıdır. Dün parlamenter geleneğimizin
zayıflığı ve demokrasi kültürümüzün gelişmemiş ol-
masıyla Genç Parti’yi analiz eden batılı sosyologlar;
bugün demokrasinin beşiği İngiltere’de aynı popülist
retorikle birkaç aylık Brexit yanlısı partinin ilk sırayı al-
masını nasıl yorumlamamaktadır?

Şüphesiz halk karşıtlığıyla! Bugün popülist partilere
oy verenler cahil, eğitimsiz, ırkçı olarak tanımlansa da,
bu partilere oy verenlerin neoliberalizmin zengin et-
tiği yüzde 1’lik elit kesimi doğrudan hedef aldığı ger-
çektir. 

Ayrıca popülizm alt sınıflara indirgenerek, Avru-
pa’nın orta sınıfını temsil eden şehirlerinde popülist
partilere olan destek perdelenmek istenmektedir. Mü-
nih gibi zenginler şehrinde AfD neredeyse ikinci par-
ti konumundadır. Le Pen oylarını aynı şekilde orta ve
üst sınıflardan da almaktadır. Trump’a destek çağrısı
yapan zenginler zaten bilinmektedir. 

Fransa’da yayımlanan Marianne dergisi, ABD se-
çimleri ve Brexit sonrası süreci “seçkinlerin uğradığı
bozgun” olarak değerlendirirken bu gerçeği ifade edi-
yordu. 

Peki, sağ popülizm, neoliberalizme meydan oku-
yabilir mi?

SAĞ POPÜLİZM, SİSTEMİN 
PANZEHİRİ Mİ YOKSA SİLAHI MI?

En zengin 17 kişinin toplam servetinin, halkın en
yoksul üçte birlik diliminin (yaklaşık 120 milyondan faz-
la) toplam gelirine denk olduğu ABD’de, Trump gibi
bir milyarderin bu oligarşik yapıyla mücadele edece-
ğini beklemek ne kadar gerçekçidir? 

Sanders seçimden birkaç gün sonra “Eğer sayın
Trump, büyük şirketlerle savaşma cüretini gösterirse,

beni yanında bulacaktır” derken ironik
biçimde bu çelişkiyi dile getir-

mişti.
Tartışmanın esas
noktası, radikal sol

muhalefet alt ve
orta sınıfları bu
yüzde 1’lik elitlere
karşı örgütlemeye
çalışırken; aşırı sa-
ğın da aynı şekilde

elitleri hedef alma-
sıdır. Aradaki fark

şu ki; aşırı sağ elitleri en
başta yabancıları, göç-

menleri ve azınlıkları koruduğu
için hedef almaktadır. 

Diğer bir noktaysa, Avrupa’da ve ABD’de
aşırı sağın korumacı ve geliri yeniden dağıtacak eko-
nomik programını uygulayamayacağı gerçeğidir. Aşı-
rı sağın en nefret ettiği kesim elitler kadar toplumun
en alt kesimi ‘undeserving poor’ denilen yoksul, dev-
let yardımıyla yaşayan kesimlerdir. Elbette bu en yok-
sul kesimin önemli bileşeni göçmenler ve yabancılardır. 

Sağ popülist partiler, neoliberalizmle keskinleşen
sınıfsal ayrımı birleştirecek ideolojik harçtan uzak gö-
rünmektedir. Kaldı ki, ırkçılığın kaynağı neoliberaliz-
min kendisidir. Her şeyi ekonomik değerle ölçen sis-
tem, ucuz işgücü için tuttuğu yabancıların ekonomik
değeri kalmayınca ‘atık ekonomik değer’ olarak gör-
mektedir. 

Manuel Valls hükümetinin, Romanları insan hak-
ları ve uluslararası hukuku hiçe sayarak sınır dışı et-
mesine, Le Pen ve ona oy verenler ne kadar tepki gös-
termiştir? Bu bağlamda Ulusal Cephe’nin, Sosyalist
Parti’nin neoliberal politikasına karşı çıkması ne ka-
dar tutarlıdır? 

Sağ popülizmin karşı çıkışı, sistemin kendi içsel çe-
lişkileriyle sınırlıdır ve bu çelişkileri, kültürel çatışma-
ları öne çıkaran söylemlerle eğip bükmektedir.  

Sağ popülizm, neoliberalizmin panzehri mi yoksa
sınıfsal bakışla elitlere karşı kitleleri örgütlemeye çalı-
şan radikal solun önünü kesmeye çalışan neoliberaliz-
min silahı mıdır, tartışmanın düğümlendiği nokta budur.

Trump’ın karşısında Sanders’in yükselişini, Le
Pen’e karşı Melenchon’u, Corbyn’i hatta Chavez’i, Mo-
rales’i, Putin’i dünyayı alt üst eden popülizmin diğer
yüzü olarak gören liberal sol bakış, tekelci mülkiyetin
ve emperyalizmin yadsındığı gerçeğini gizlemeye ça-
lışmaktadır.

Asıl önemli soruysa, sağ popülizmin yükselişine kar-
şı sol popülizm mümkün müdür? Sol, popülizmin re-
toriğini kullanarak sağ seçmenleri kazanıp merkezde
ve çevrede neoliberalizme karşı güçlü bir cephe ya-
ratabilir mi? 

Önümüzdeki hafta bu konuyu tartışmaya açacağız.   

U
LUSLARARASI siyasette içinden geçtiğimiz sü-
recin belirgin unsuru, devletlerin jeopolitik te-
melli çıkarlarını, geçmişte olduğu gibi ideo-

lojik örtüler altına saklama gereksinimi duyma-
dan, açık bir biçimde ilan etmesi ve savunması.

Bu durum, devletlerin çıkarlarını savunma amacıyla
dış siyasette kullandıkları yöntemleri, diplomatik yakla-
şımları arasındaki farklılıkları değerlendirmeyi kolaylaş-
tırıyor. Jeopolitik yaklaşım belirginleşiyor.

Küresel ve bölgesel kuvvetlerin, Sudan’daki gelişme-
lere yönelik siyasetleri, bölgesel saflaşmanın yanı sıra, ABD,
Çin ve Rusya’nın Çok Kutuplu Dünya’nın, en azından
kuruluş aşamasında, nasıl bir dış siyaset izleyecekleri ko-
nusunda ipuçları barındırıyor.

Sudan’daki süreci ve diplomatik hamleleri değerlen-
dirmeden evvel, devletlerarası ilişkileri anlamak ba-
kımından adeta bir anahtar görevi gören jeopo-
litik yaklaşımın, ülkelerin iç dinamiklerini de-
ğerlendirmede yeterliliğinin sorgulandığını ekle-
yelim.

1789 Fransız Devrimi veya 1917 Ekim Dev-
rimi gibi insanlık tarihindeki büyük patlamaları
ve bunların arkasındaki sosyoekonomik ve siyasi
birikimi sadece jeopolitikle değerlendirmek
mümkün olmadığı gibi, bugün dünyada ve böl-
gemizde yaşanan sosyal hareketleri de sadece dış
müdahale söylemiyle açıklamak hatalı tespitlere
neden olacaktır.

Konudan uzaklaşmadan Sudan’daki gelişmelere, ge-
lişmelerle bağlantılı uluslararası saflaşma ve diplomatik yak-
laşımlara geçelim.

EL BEŞİR’İN DEVRİLİŞ SÜRECİ 
VE HALK HAREKETİ

Sudan’da, 30 yıllık El Beşir iktidarının devriliş süreci
“Ekmek İsyanı” olarak adlandırılan halk hareketiyle baş-
ladı.

2018 Aralık ayında başlayan ve kitleselleşen halk ha-
reketine yönelik üç farklı değerlendirme yapıldı:

1- Halk hareketi, Çin ve Rusya’ya yakınlaşan El Be-
şir iktidarını zayıflatmak/devirmek için ABD tarafından
organize edilen, bir “renkli devrim”dir.

2- Türkiye/Katar eksenine yakın bir siyaset izleyen
El Beşir, Mısır/Suudi Arabistan/Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nin kışkırttığı bir halk hareketinin hedefi oldu.

3- Halk hareketi, Sudan’daki sosyal/ekonomik du-
rumun bir sonucu olarak, ülkenin iç dinamikleriyle bağ-
lantılı olarak patlak verdi.

El Beşir’le gelgitli bir ilişkisi olan ABD, halk hareke-
tinin başında sessiz kalırken, El Beşir iktidarının zayıfla-
masıyla beraber, resmi açıklamalar değil fakat basın or-
ganları yoluyla eylemcileri destekler bir tutum içine gir-
di. 

Geçen hafta, El Beşir’i deviren askeri yönetimin gös-
tericilere müdahalesi sonrası, ABD Dışişleri Bakan-
lığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı, “Sudan hal-
kının kendisini özgürce ifade etmesini sağlayacak sivil si-
yasi bir geçiş için Özgürlük ve Değişim Güçleri ile tek-
rar iletişime geçilmesini istiyoruz”  açıklaması ise,
ABD’nin halk hareketi içinde kendine yakın unsurları ha-
rekete geçirme suretiyle yönlendirme hamlesi içine gir-
diğini gösteriyor.

ABD, 2011’de Mısır’da da benzer bir biçim-
de Mübarek iktidarının devrilmesi kesinleşince,
halk hareketini destekler bir tutum takındı ve he-
men sonrasında Müslüman Kardeşler’i sahneye
iterek hareketi kendi çıkarları doğrultusunda yön-
lendirme siyaseti izlemişti.

Kuşak Yol Projesi’nde stratejik öneme sahip olan Su-
dan’da, El Beşir iktidarıyla iyi ilişkiler geliştiren Çin, gös-
teriler karşısında “Sudan’ın var olan sorunların üstesin-
den gelme yolunda çabalarını destekliyoruz” açıklama-
sıyla pragmatik bir tutum aldı. 

Rusya ise El Beşir’e destek konusunda, en net açık-
lamaları yapan ülke oldu. El Beşir karşıtı darbeden yak-
laşık 1 ay önce 17 Mart’ta, sonrasında darbenin liderli-
ğini yapacak olan, Savunma Bakanı Avad Bin Avf’la
bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mi-
hail Bogdanov, görüşme sonrası “Moskova, mevcut
durumun üstesinden gelmek için Sudan halkı ve lideri
Ömer el-Beşir’in yanında olacak.” ifadelerini kullandı.

AÇIK BIRAKILAN KAPI 
VE PRAGMATİK SİYASET

11 Nisan 2019’da, halk hareketiyle zayıf düş-
müş olan El Beşir, Savunma Bakanı Avad Bin
Avf’ın liderliğini yaptığı bir askeri darbeyle gö-
revden uzaklaştırıldı. 

Halk hareketi sonucunda gerçekleşen

darbeyle ilgili olarak iki yorum ortaya çıktı:
1- Halk hareketiyle El Beşir’i zayıflatan ABD, aske-

ri darbe yoluyla kendine yakın grupları iktidara taşıdı
2- El Beşir’e yakın isimler tarafından yapılan darbe-

nin amacı, ılımlı bir geçiş süreciyle zayıflayan devleti res-
tore etmek.

Darbe sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yar-
dımcısı Robert Palladino, “Bu Sudan halkı için tari-
hi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirme-
miz yok (...)ABD, barışçıl ve demokratik Sudan’ı kuvvetli
şekilde desteklemektedir (...)Sudan halkı, kendisini kimin
yöneteceğini kendi belirlemelidir” açıklamasıyla üstü ka-
palı bir biçimde darbecilere destek verdi.

Darbeden bir gün sonra darbeyle ilgili açıklama ya-
pan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang,
Çin’in pragmatik, esnek ve cepheleşmekten kaçınan
dış politikasına iyi bir örnek olacak şu açıklamayı yap-
tı: “Sudan’da durum nasıl değişirse değişsin, Çin Su-
dan ile dostane işbirliği ilişkilerini devam ettirecek(...) Biz
hiç bir zaman başka bir ülkenin iç işlerine karışmıyo-
ruz. Sudan’ın kendi sorunlarını uygun bir şekilde çözüp,
ulusal barışı ve istikrarı koruma kabiliyetine sahip olduğuna
da inanıyoruz.”

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Za-
harova ise, “Moskova Sudan’daki tüm politik güçle-
rin ve kuvvet yapılarının, en kısa zamanda istikrarı sağ-
lamlaştırma ve gerilimin tırmanmasını önleme amacıyla
son derece sorumluluk içinde hareket etmesini umu-
yor” açıklamasıyla, darbeye karşı kesin bir tavır almazken,
“tüm değerlendirmelerimiz, gelişmelere göre yapılacak”
ifadeleriyle Çin’e benzer bir biçimde yeni yönetimle cep-
heleşmekten kaçındı.

DEĞİŞMEYEN DOĞRULAR 
VE DİPLOMASİ YOKTUR

Darbeden 1 gün sonra, 12 Nisan’da darbenin li-
deri, Bin Avf sürpriz bir biçimde görevinden ayrıldı-
ğını açıkladı. Yerine Orgeneral Abdulfettah El-
Burhan geçti. 

El Burhan’ın iktidara gelişiyle beraber, darbeden 1 ay
önce El Beşir’e destek sonrasında, darbeyi kınama açık-
laması yapan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bog-
danov, gazetecilerin “Sudan’da askeri yönetimi tanıyacak
mısınız?” sorusuna “Evet. Elbette” cevabını vererek, Rus-
ya’daki siyaset değişikliğini ilan etmiş oldu.

Geçtiğimiz hafta ordu birliklerinin, gösterilere müda-
halesi sonucu yaşanan ölümler sonrası, Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK)’ne getirilen Askeri Yönetim
karşıtı metin taslağı ise “dengesiz” olduğu gerekçesiyle
Çin ve Rusya tarafından reddedildi.

Diğer yanda ABD, hem orduda hem de göstericile-
rin içinde kendine yakın kuvvetlerle ilişkilerini sürdürmeye
ve iki tarafla da ipleri koparmayan bir siyaset izlemeye
devam ediyor.

SUDAN’DAN ÇIKAN SONUÇ 
VE TÜRKİYE’NİN YAKLAŞIMI

1- Sudan’ın iç dinamikleriyle bağlantılı olarak gelişen
meşru halk hareketi, sürecin gidişatına göre farklı kuv-
vetlerce yönlendirilmek isteniyor.

2- Çin pragmatik bir diplomasi yoluyla, Sudan’da
hangi kuvvet iktidara gelirse gelsin, ilişki kuracağını ilan etti.

3- Rusya, ordudaki tasfiyeler sonrası, Sudan’daki yö-
netimle uyumlu bir ilişki sürdüreceğinin sinyallerini veriyor. 

4- Rusya ve Çin’in BMGK’de, Sudan yönetimi kar-
şıtı metni reddetmesinin altında, ülkelerin içişlerine ka-
rışmama prensibi yatıyor.

5-ABD, Sudan ordusu ve göstericiler arasında ken-
dine yakın kuvvetlerle ilişkilerini, kesin bir seçim yapmadan
ve durumun gidişatına göre, son ana kadar sürdürecek.

Türkiye’nin, Sudan’daki askeri ve ekonomik varlığı,
Körfez ülkelerine karşı caydırıcılık ve ön cephe görevi gö-
rüyor.

Hükümet, El Beşir’le iyi ilişkilerine rağmen, son-
rasında iktidarı alan ordu kuvvetlerine, Mı-
sır’dakine benzer biçimde karşıt tavır almaktan
kaçınarak doğru bir siyaset izledi. 

Sudan ordu kuvvetleri içinde, Suudi Arabistan-Birle-
şik Arap Emirlikleri cephesine yakın isimlerin olduğu bi-
linen bir gerçek.  

Türkiye, Mısır ve Suriye’de büyük kayıplara neden olan
yanlış dış siyasette ısrar etmeden, Sudan halkının ge-
leceğini, aynı zamanda Çin ve Rusya’yla işbirliği im-

kanlarını gözeten bir yol izlemesi halinde, bölge-
deki stratejik varlığını koruyabilir.
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EMEK SERVİSİ

İŞÇİ Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Mec-
lisi, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile
Mücadele Günü dolayısıyla çalışırken ha-

yatını kaybeden çocuk işçilere ilişkin bir rapor
yayınladı. 

Rapora göre; Türkiye nüfusunun yüzde
28’ini oluşturan çocukların, 2018’de işgücüne
katılım oranı yüzde 21’e yükseldi. “Çocuk İş-
çiliği ile Mücadele Yılı” ilan edilen 2018’de ço-
cuk işçi sayısı 7 bin arttı ve Türkiye’de, en çok
çocuk iş cinayetinin yaşandığı yıl oldu.

Raporda verilen bilgilere göre; çalışan ço-
cukların yüzde 41.4’ü “hane halkı gelirine
katkıda bulunmak”, yüzde 28.7’si
“hane halkının ekonomik
faaliyetine yardımcı ol-
mak” amacıyla çalış-
mak zorunda oldu-
ğunu belirtiyor.
Bu çocukların
yarısı çalışmak
zorunda oldu-
ğu için okula
da devam
edemedi.

2016 TÜİK
verilerine göre
beş çocuktan
dördü kayıt dışı
çalışıyor. Türkiye
genelinde 6-17 yaş
grubundaki çocukların
haftalık ortalama fiili çalışma
süresi 40 saati bulurken, bu süre 15-
17 yaş grubundaki çocuklar için 45.8 saat.
Okula devam etmeyen çocuklar içinse hafta-
lık ortalama fiili çalışma süresi 54.3 saat ile Tür-
kiye ortalamasının dahi üstünde.

Raporda özetle şu bilgilere yer verildi:

KÜÇÜK TARIM İŞÇİLERİ

Sürekli adreslerinde kısa süreli kalan ve gö-
çebe çalışma yaşamları olan mevsimlik tarım iş-
çisi çocukların yarısından fazlası okula gide-
memekte ya da devam edememektedir. Gezi-
ci mevsimlik tarım işçiliği ise tarım işçiliğinden

de farklı olarak özellikle çocuk işçiler için pek
çok risk barındırmaktadır. Güneşe maruz kal-
ma, böcek ısırması, tarım kimyasallarıyla temas
etme, eğilerek çalışma, ağır yük taşıma gibi risk-
lerin yanı sıra gezici mevsimlik tarım işçisi ço-
cuklar naylon çadırlarda yaşama, yeterli bes-
lenememe, temiz suya ulaşamama, okula gi-
dememe gibi pek çok riskle de karşı karşıyadır.

HİZMET VE SANAYİ SEKTÖRÜ

Hizmetler sektöründe çalışan çocuklar ge-

nel olarak ayakkabı boyacılığı, seyyar satıcılık,

araba camı silme, atık toplama gibi işlerde ça-

lışırken, bu işler genel olarak kalabalık şehir mer-
kezlerinde ve tehlikeli ortamlardadır.

Dengeli ve yeterli beslenme-
yen, bir kısmı ise geceyi

sokakta veya çöplük-
lerde geçiren ço-

cukların çalış-
maları hafta-
nın yedi gü-
nü ve günlük
14 saate va-
ran çalışma
saati bula-
bilmektedir.
Üst solunum

yolu enfeksi-
yonları, kurşun

ve cıva gibi mad-
delerin etkilerine

maruz kalma ve pa-
razit kapma, fiziksel şid-

det ve cinsel taciz sokakta ça-
lışan çocukların en sık maruz kaldığı

risklerdir.
Sanayide çalışan çocuklar ise uzun çalışma

süreleri, tozlar, boya, vernik gibi kimyasallar, ağır
yük taşıma, gürültülü ortamda çalışma, uzun sü-
reli ayakta çalışma, tehlikeli donanım gibi bir-
çok riske maruz kalmaktadırlar.

GÖÇMEN ÇOCUKLAR KARIN
TOKLUĞUNA

Türkiye’de bulunan yaklaşık 5 milyon göç-
men nüfusunun yarısı çocuktur. Özellikle Su-

riyeli sığınmacı çocuklar, emek piyasasında da-
ha kötü koşullarda ve düşük ücretlerle çalış-
makta ve ayrımcılığa uğramaktadırlar. Özellikle
küçük işletmelerde, ucuza ve uzun sürelerle ça-
lışabilecek ve ücret pazarlığına girmeyecek, te-
mel işçi haklarını aramayacak, her türlü çalış-
ma koşulunu kabul edecek mülteci çocukları
karın tokluğuna çalıştırmaktadır.

Suriyeli çocuk işçiler, yoğun olarak tekstil sek-
törü olmak üzere hizmet, sanayi, tarım, mev-
simlik tarım işçiliği, inşaat işçiliği, çobanlık, gar-
sonluk, tezgâhtarlık gibi alanlarda çoğunlukla
da kaçak olarak çalışmaktadır.

STAJYER-ÇIRAK=UCUZ İŞGÜCÜ

Türkiye’de yasal kılıf altında meşrulaştırılan

çıraklık ve “mesleki eğitim” adıyla stajyerlik de
çocuk emeğini sömüren yaygın çalıştırma bi-
çimleridir. Çırak ve stajyer çocuklar, işçi sağlı-
ğı ve güvenliği önlemlerinden uzak, sosyal gü-
venlik korumasından uzak bir biçimde çoğu za-
man yetişkinlerle aynı iş yaptırılarak çalışma-
ya mecbur bırakılmaktadır.

Alana ilişkin yasal düzenlemelerin ve
politikaların tümü, çıraklık ve stajyerliğin art-
masına neden olmuş, sermayenin ucuz ve va-
sıfsız işgücü ihtiyacını karşılamak üzere po-
litikalar izlenmiştir. Bugün sayısı 1.5 milyo-
na yaklaşan stajyer-kursiyer-çırak sömürüsü
ve 4+4+4 eğitim sisteminin, çocukları işçi-
leştirme üzerine kurulu politikası bunun
bir göstergesidir.

Beş ayda 26 çocuk çalışırken öldü
RAPORDA, çalışırken hayatını kay-

beden çocuk işçilerin istatistiklerine de
yer verildi. Buna göre 2019 yılının ilk beş
ayında en az 26 çocuk işçi ya-
şamını yitirdi. Yıllara gö-
re ise iş kazası geçi-
rerek hayata göz-
lerini yuman ço-
cuk işçi sayıla-
rı şöyle: 2013
yılında 59 ço-
cuk, 2014 yılın-
da 54 çocuk,
2015 yılında 63 ço-
cuk, 2016 yılında 56
çocuk, 2017 yılında 60 ço-
cuk, 2018 yılında 67 çocuk.

Çocukların ölümlü iş kazası yaşadı-
ğı illerden, çocuk nüfusu, tarım işçiliği
ve mülteci nüfusu yüksek olan Şanlıur-
fa, İstanbul, Gaziantep, Antalya ve Ada-
na öne çıktı.

Yaşamını yitiren 26 çocuk işçinin
dördünün göçmen dördünün kız çocu-
ğu olduğu tespit edildi. Ücretsiz aile iş-
çiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yay-
gın olduğu tarım sektöründe ölümlerin

8-10 yaşlarına düştüğü görüldüğü be-
lirtilirken ölen çocukların yarısının ta-
rım işçisi olduğu ifade edildi. Yaşamını

yitiren çocukların yüzde
43’ü sanayide, yüzde

7’si ise hizmet-
ler sektörün-

de çalışı-
yordu.

Çocuk
işçilerin
ölüm ne-

denleri ise
şöyle: Zehir-

lenerek/boğula-
rak, trafik/servis ka-

zalarında, düşme/ezilme. Ra-
porda, boğulma sonucu ölen çocuk iş-
çilerin tümünün, temiz su ya da serin-
lemek için sulama kanallarına giren ta-
rım işçisi çocuklar olduğu belirtildi.

Yaşamını yitiren çocukların dokuzu
14 yaş ve altında olduğu ifade edilen ra-
porda 15 yaşın üstündeki çocukların ço-
ğunun ise kimya, metal gibi yasak olan
ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığı bil-
gisi verildi.

DENETLEMENİN eksik olduğu vurgusu yapılan
raporda şunlar kaydedildi: Türkiye’de çocuk işçiliğin bu

denli yaygınlaşması ve geldiği boyutun önemli nedenlerin-
den biri de devletin denetimsizlik ve cezasızlık politikasıdır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2010’dan bu yana
geçen 9 yılda ancak 416 işyerinde çocuk işçi ihlali tespit etmiş-
tir. Türkiye’de çocuk işçilik en çok, 50 ve daha az işçi çalıştıran
tarım ve orman işlerinin yapıldığı yerlerde, ev hizmetlerinde ve
üç kişinin çalıştığı işyerlerindedir. Oysa, bu alanların tümü İş

Kanunu’nun kapsamı dışında, dolayısıyla denetlemenin
de dışındadır. Bu durum çocuk işçiliğinin temelini

oluşturan yerlerin denetim dışı bırakılarak “ço-
cuk emeğinin daha fazla sömürüsüne

göz yumma” politikasıdır.

Çocuk işçilik 
denetimi yetersiz

Türkiye bir yıldıza
isim verecek

TÜRKİYE, Uluslararası Astronomi Birliği’nin
(IAU) 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında dünya
genelinde başlatılan kampanyada ‘WASP-52’
isimli bir yıldıza ve ötegezegene isim verecek. As-
tronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük,
yıldız ve ötegezegen için isim arandığını açıkladı.

Ötegezegen isimlendirme kampanyasına 70
ülke katılıyor. Paylaştırılan yıldızlar ülkelerin baş-
kentlerinden normal bir teleskopla görülebilecek.
Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim
Küçük, “Önemli olan insanların gökyüzünün far-
kında olması. Bugünkü yaşantımızda artık gök-
yüzünü unuttuk. Şehirciliğin ilerlemesiyle beraber
her taraf ışıklar altında” dedi.

Türk Astronomi Derneği isim verme kampan-
yasının önderliğini üstlendi. 5 aylık süre içinde isim
verilmiş olacak. Prof. Dr. İbrahim Küçük, Tür-
kiye’nin isim vereceği WASP-52’ hakkında şu bilgi
verdi: Parlaklık değeri bizim gözlemleyebileceği-
miz ağırlıkta olan bir yıldızdır. Türk Astronomi Der-
neği olarak bu kampanyayı organize ediyoruz.
Ülkelere verilen yıldızlar, o ülkenin başkentinden
rahatlıkla gözlensin ve üstelik normal bir teleskop
ile yapılsın diye verildi. Biz istiyoruz ki ilkokullar, or-
taokullar, liseler ve bilim merkezleri bu kampan-
yaya katılsınlar. Okullar kendi aralarında bir isim
belirleyecekler ve bu ismi bize iletecekler. Biz oluş-
turduğumuz jüri süzgecinden o isimleri geçirece-
ğiz. Bunlardan iki tanesini Uluslararası Astronomi
Birliği’ne bildireceğiz. Bizim Türk insanı olarak be-
lirlediğimiz bir isim ile bir yıldızımız ve ötegezege-
nimiz olacak.

EKİM AYINDA SÜRE BİTECEK

Başkan Küçük, yıldız ve ötegezegene verilen
ismin Türk insanını çağrıştıran bir isim olmasını is-
tediklerini ifade ederek, kampanyanın bitiş süre-
sinin ise ekim ayı olarak belirlendiğini söyledi.

Trans yağ konusunda 
Türkiye mercek altında

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün Küresel
Trans Yağ Raporu’nda Türkiye’nin mercek
altında olduğunu belirten Sağlığa Evet Der-
neği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, trans yağ-
ların tedarik zincirinden kaldırılması ile
önemli bir halk sağlığı sorunun çözülece-
ğini söyledi. Raporda, Türkiye’nin gelecek
yıl trans yağ konusunda en önemli ülke ol-
masının beklendiği ifade edildi.

MEVZUAT BU YILIN SONUNDA
TAMAMLANACAK

Trans yağın tedarik zincirinden 2023 yı-
lına kadar tümden kaldırılması kararının
beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Elif Dağ-
lı yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kul-
landı: Tarım ve Orman Bakanlığı görüşmeye
açtığı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
taslağında, 100 gram yağda trans yağ ora-
nını 2 gram olarak sınırlamaktadır. 2019
sonuna kadar tamamlanması beklenen bu
mevzuat halk sağlığı camiası ve gıda üre-

ticileri tarafından desteklenmekte olup,
dünya kamuoyu tarafından izlenmektedir.
Gıdalarda kullanılan trans yağ nedeniyle bü-
tün dünyada yılda yarım milyon kişi koroner
kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitir-
mektedir. Endüstriyel trans yağ yerine
sağlıklı yağların kullanılması, maliyeti art-
tırmadan, tadı değiştirmeden mümkündür.  

Prof. Dr. Dağlı, trans yağlar konusunda
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Letonya,
Tayland, Slovenya’nın en iyi uygulamaları
yapan ülkeler olduğunu Peru, Suudi Ara-
bistan, Uruguay trans yağın kaldırılmasını
yasalaştırdığını söyledi. Türkiye ve Hindis-
tan’da ise bu konuda mevzuatla ilgili gö-
rüşmeler sürüyor. Prof. Dr. Elif Dağlı; “Tür-
kiye’de gıdaların yüzde 7’sinde trans yağ
oranının yüzde 2’nin üzerinde olduğunu or-
taya koydu. Dünya Sağlık Örgütünün Kü-
resel Trans Yağ Raporunun Avrupa Bölgesi
bölümünde Türkiye’nin mercek altına alın-
ması sorumluluğumuzu artırmıştır” dedi.

Hobi için başladığı
arıcılıkta ihracat yapıyor

MANİSA’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan
Mehmet Çınar (55), hobi olarak başladığı arıcı-
lığı meslek edindi. 5 yıldır ana arı ve bal üretimi
yapan Çınar, ürününü Çekya, Ukrayna ve Çer-
kezistan’a göndermeye başladı. 

Çınar, 32 yıl boyunca çalıştığı beyaz eşya üre-
timi yapan fabrikadaki işinden 6 yıl önce emek-
li oldu. Doğduğu kırsal Emlakdere Mahallesi’ne
döndü ve bir arkadaşından hobi için bir kovan
arı satın aldı. Çınar’ın kovan sayısı her geçen gün
artarak 160’a ulaştı. Ukrayna, Almanya ve İtal-
ya’dan ana arı da getiren Çınar, hobi olarak baş-
ladığı işte üreticiliğe geçti. 5 yıldır ana arı ve bal
üretimi yapan Çınar, ürününü Çekyai, Ukrayna
ve Çerkezistan’a göndermeye başladı. Çınar,
“Ana arı üretmek zahmetli bir iş. Türkiye’de bunu
yapanların sayısı oldukça az. Talep oldukça yo-
ğun. Hedefim markalaşmak” dedi. 

MUŞ’un Yaygın Beldesi Kardeşler İlkokulu
ikinci sınıf öğrencisi görme engelli Bager Çalış-
cı’nın, daha önce hiç piyano görmeyen bir köy
okulunda konser verme hayali  gerçek oldu.
Çalışçı, Beethoven yalnızlık senfonisi, ay ışığı
sonatını çaldı. Konser sonrası duyduğu sevinci
dile getiren Çalışcı, dünyaca ünlü piyanist Fazıl
Sayla tanışmak istediğini dile getirdi.

İlk konserini köy 
çocuklarına verdi



Doğanın emrine emanet edin yü-
reğinizi, sesleri duyun renkleri fark
edin. Doğanın bin bir sesi, kulakları-
nıza dolsun. Kuşların böceklerin yap-
rakların pınarların sesi... Ve renkleri
fark edin yaprağın yeşilini dağın zir-
vesinde ki karın beyazını, mor çiçek-
lerin, al çiçeklerin rengine çevirin
gözlerinizi... Yürüyün bakın sizi ne-
reye götüreceğim.

Erzincan’dan doğuya doğru gidelim bugün
Fırat’ın kıyısından yürüyelim. Önce dilerseniz
Girlevik Şelalesi’ne uğrayalım. Otuz bir kilo-
metre yol yapacağız; muhteşemdir şimdi. İlk-
baharın renkleri, dallarda kuşlar, dağlarda kar
çizgi çizgidir Keşiş dağının tepesinde. Söğüt
ağaçları dallarını uzatır yolun üstüne, şelale
önünde hazırol da bekler söğütler... Su süzü-
lür kayaların arasından tel tel otlara değer yo-
sunlara değer, muhteşem bir ses dolar
kulaklarınıza. O ritime dayanamaz yüreğiniz
otur bakar durursunuz suyun düşüşüne...

Dönüşte, Cimin ilçesinin yemyeşil tarlala-
rının içinden, doğanın güzelliğine uygun bi-
çimde bir tepe yükselir... Altıntepe’dir orası...
Yüzyılların içinden günümüze ulaşan kalıntı-
lara, çıkmadan olur mu? Urartu, Bizans ve
Osmanlı medeniyetlerin yaşadığı mekan tanı-
tılsa insanlar koşa koşa gelir, bu yuvarlak te-
peye çıkar, tarihin derinliklerinden gelen
eserlere bakar, yemyeşil Erzincan Ovası’na
hayran olur da gider...

Fırat kıyısından biz yolumuza devam ede-
lim. Fırat bazen köpürür, hırslanır sesi insanın
yüreğini ürpertir bazen dingin halı gibi yayılır
vadinin tabanına ruhunuzu dinlendirir. Mutu
köprüsünü geçince Mercan kasabasına varılır.
Oradan yolumuzu  Üçpınar köyüne doğru çe-

virelim... Yıllar önce “Erzincan” kitabını ya-
zarken bu yolu coşkuyla geçmiş Üçpınar (Ab-
renk) kilisesine ulaşmıştım. Yol yoktu o tepeye
çıkmak için çok zorlanmıştım. Tepede klişe
bir şapel ve iki dikili taş var. Ermeni klişesi. O
dikili taşlara “Haçkar” deniliyormuş, bir nevi
kitabe... Geldim anlattım Hürriyet Seyahat
ekinde yazdım toprak bir yol yaptı zamanın
valisi...

MAMA HATUN TÜRBE 
VE KERVANSARAYI

Üçpınar’dan Tercan ilçesine Mamahatun
Türbe ve kilisesine gidelim. Fırat yine yanı-
nızda dümdüz bir ovayı geçip ülkemizin en
önemli değerlerinden Mamahatun Türbe ve
Kervansarayı’nda duralım.  Kadın hükümda-
rın eserine ve ilginç türbesine bakalım dinle-
nelim ve güç toplayalım... Müthiş bir eserdir
Mamahatun Kervansarayı ve Türbesi. Saltu-
koğullarının kadın hükümdarı Mama hatun ta-
rafından yaptırılmıştır.

Oradan Çayırlı’ya Koçbaşı mezarlara gi-
delim. Yaşam ve ölüm; Çayırlı’daki  Başköy
mezarlığına giderken iki kavramı yargılayıp
durdum. İçimden dedim ki, “Yaşıyorsam ben-
den geriye bir şeyler kalmalı. Bunun için ça-
lışmam, çok çalışmam gerek”. 

Başköy’de Akkoyunlu ve Karakoyunlular-
dan gelen gelenek nedeniyle mezar taşlarında
o kişinin yaşamı anlatılır. Kimisinde saz, kimi-

sinde ibrik, kimisinde at, kimisinden kılıç var.
Bu simgeler mezarda yatanı anlatır. Bir de
koçbaşı mezar taşları var onlar da Akkoyun-
lulardan gelen bir gelenek.Yaşamlarının anıl-
masını ister insanoğlu. Onun için” birşeyler
kalmalı yaşamdan geriye” diyorum.

Mezar taşlarından sonra Otlukbeli ilçesine
gitmeliyiz. Bir büyük savaşın yapıldığı alana.
Fatih’le Uzun Hasan arasındaki savaş bu ilçe-

nin yakınlarındaki, ovada yapılmış. Ve Otluk-
beli’nde dünyanın en ilginç göllerinden Tra-
verten Gölü var. Öylesine zarif ve güzel ki...
Travertenler bir set oluşturmuş ve göl öylece
oluşmuş. Koruma altında. Dünya da tek...
Mutlaka görülmesi gereken yerlerden birisi...

KEMAHA GİDELİM...

Erzincan’ın doğusuna yaptığımız bu gezi-

den dönüp, yine Fırat’ın kıyısından Kemah’a
gidelim. Fırat hep yanınızda dağlar, yemyeşil
yamaçlar sürüp gidiyor. Fırat’ın sesi, her dem
değişen sesi kulaklarımızda. Erzincan’dan elli
kilometre sonra Kemah’tasınız. Eski Bele-
diye Başkanlarından Hüsamettin Şanal’la
konuştuk Kemah’ı; “Selçuklu’nun Anado-
lu’ya armağanı Mengücek oğulları diyarı
Sancak Şehir Kemah...” dedi ve yöresini an-
lattı... Kemah hemen Munzur dağlarının
önünde, Fırat önünde kale yanı başında dün-
yanın doğal kalelerinin en önemlilerinden bi-
risi. Bir boğazdan giriyorsunuz Kemah’a...
Sağınızda Sultan Melik Türbe ve kümbetleri
var. Solunuzda kale ve üzerinde bir görkemli
kümbet.

Nereleri gezebilirsiniz, Tanasur Kanyonu,
Gülabibey Cami, Tugay Hatun kümbeti, Sul-
tan melik kümbetleri... Kemah’tan yukarı dağ-
lara Munzur’a doğru çıkmak gerek. Karların
hiç eksik olmadığı dağların zirvesinin önünde
yemşeyil yaylalar var. Sürüler koyunlar ve
göçer çadırları süsler bu yaylaları.

Kemah yetiştirdiği insanlarla da tanınan bir
ilçe Cumhurbaşkanları bakanlar çok önemli
bürokratlar ve bilim adamları da yetişmiş...
Köylerden genellikle İstanbul’a inenler iş ala-
nında çok başarılı olmuşlar. Mutlusan Elek-
trik’in sahibi bütün sosyal çalışmaların içinde
yöresi için her zaman çaba gösteren  Mustafa
Kaçmaz, “Kemahlı İstanbul’da iş alanında çok
başarılı olmuştur” diyor...

Fırat’ın kıyısında soğuk sularda bu geziye
nokta koyalım. Anlattığım her mekanın fo-
toğrafını eklemek isterim ama köşe bu kadar.
Bu sayıda dört fotoğraf seçtim sizin için.

Gelecek Sayıda Doğa Sporlarına
Kemaliye’ye (Eğin) gideceğiz. 
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ERZİNCAN-KEMAH ‘Doğanın emrine emanet edin yüreğinizi’

Erzincan’dan Tercan’a do�ru giderken Cimin yak�nlar�nda Alt�ntepe’nin önnde çektim bu foto�raf�.

Girlevik �elalesi Erzincan’�n en çok bilinen turizm alan�d�r. �nsana huzur verir.

Üçp�nar dikili ta�� Kemah, Sultan Melik türbe ve kümbeti...

Karnedeki anne babanın da notu

EĞİTİM öğretim yılı sona eriyor. Öğ-
renciler, bu cuma karne alarak tatile gi-
recekler. Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr.

İrem Yaluğ Ulubil, karnenin çocuğun yeterli ol-
duğu ya da geliştirmesi gereken alanları belir-
ten bir bilgilendirme mektubu olduğunu söy-
ledi. Prof. Dr. Ulubil ebeveynlerin de bu dö-
nemde içsel değerlendirme yapmaları gerek-
tiğini belirtti. Ulubil, ebeveynlerin kendilerine
sormaları gereken soruları şöyle sıraladı: Eği-
tim dönemi boyunca çocuğumun hangihangi
bir ders veya aktivitede zorlandığını fark ettim
mi? Bu sıkıntılarını rahat ifade edeceği duygusal
olarak samimi ve güvenli bir ortam sağladım
mı? Çocuğuma sıkıntıları için doğru zamanda,
yeterli çözüm önerileri getirdim mi? Çocuğumla
bir takım çalışması yürüttüm mü?

Çalışma ortamının uygun olmaması, uyku
ve beslenme düzeninin bozuk olması, okul için-
de, arkadaş ve öğretmenlerle yaşanabilecek ile-
tişim sorunları ve akran zorbalığı başarıyı
olumsuz etkileyebilir. Ulubil, “Başarı beklen-
tinizi yüksek tutmanız, anne-baba arasındaki
tartışmalara çocuğun şahit olması, yetişkinle-
ri ilgilendiren sorunların çocuk ile paylaşılması,
kardeş kıskançlığı ve şiddete maruz kalma da
çocuğun ruhsal dengesini bozabilir. Çocuğu-
nuzdan bağımsız etkenleri gözden geçirin ve
karnesindeki zayıfta sizin de ne kadar payınız
olduğunu göz özünde bulundurun” dedi.

KİŞİLİĞİNİ ELEŞTİRMEYİN

Karnesindeki zayıf notları nedeniyle zaten en-
dişeli ve üzgün olan çocuğun, bir de anne baba-
sından cezalandırıcı bir tutum görmesinin doğ-
ru olmadığını söyleyen Ulubil, sözlerine şöyle de-
vam etti: Kötü karne notlarıyla hayal kırıklığı ya-
şasanız da, bunu tamamen çocuğun başarısızlı-
ğı olarak değerlendirip çocuğun kişiliğine yöne-
lik suçlama ve eleştirilerde bulunmaktan kaçının.
Çocuğunuzu dinleyerek anlamaya çalışın, yetersiz
olduğu alanlarda destekleyin. Çocuğunuzu baş-
ka çocuklarla kıyaslama yanlışına düşmeyin.
Yine özellikle, kötü karne nedeniyle tatilden mah-
rum bırakmak gibi bir cezaya yönelmeyin. İste-
diklerini yapabildiği, eğlenebildiği bir tatil süre-
ci; çocuğun enerji toplaması, yeni ders yılına mo-
tive bir şekilde başlaması için gerekli. Çocuğu-
nuzun yetersiz olduğu alanların telafisine yöne-
lik birlikte hazırlayacağınız çalışma programın-
da tatil gereksinimi ön planda tutun.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulu-
bil, çocuklara söylediklerine değer verildiğinin his-
settirilmesi gerektiğini ifade etti. Ulubil, “Öğ-
renmenin, kendisini geliştirmenin, iyi bir insan ol-
manın notlardan daha değerli olduğu vurgulan-
malıdır” dedi.

Psikiyatri�Uzmanı�
Prof.�Dr.�İrem�Yaluğ�Ulubil,
başarıyı�etkileyen�birçok
neden�olduğunu�söyledi.�
Ulubil,�‘Çocuğunuzdan�
bağımsız�etkenleri�gözden�
geçirin�ve�karnesindeki�
zayıfta�sizin�de�ne�kadar�
payınız�olduğunu�
göz�özünde�bulundurun’�dedi

Elektrikli araçlar
otoyolda kendini

şarj edecek
TOKAT’ta meslek lisesi öğrencile-

ri, elektrikli araçların otoyolda ken-
di kendini şarj etmesi için ‘Kablosuz
Enerjili  Transferli Otoyol’ projesi
tasarladı.  

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Des-
tekleme Programı kapsamında Tokat
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümü
öğrencileri hazırladıkları projeleri
sergiledi. 25 projenin bulunduğu
sergide  ‘Kablosuz Enerjili  Transfer-
li Otoyol’ projesi dikkat çekti. Öğ-
rencileriyle birlikte proje üzerinde
yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını ifade
eden Motorlu Araçlar Teknolojisi bö-
lümü öğretmeni Mustafa Yorulmaz,
“Bu proje ile elektrikli araçların men-
zil sorununu ortadan kaldırmayı
amaçladık. Özellikle kablosuz enerjili
otoyol projesini uyguladık ki, elek-
trikli araçlar enerjisini yolda  karşı-
lasın. Aynı zamanda da kendini şarj
etsin. Sistem, otoyol kenarlarına ko-
nulacak güneş panelleri ve aynı za-
manda rüzgar türbinleri ile kablosuz
enerji hatlarına enerji vererek bunu
araçlara iletiyor” dedi.

Elektrikli araçların sayılarının art-
masıyla  projelerinin önem kazana-
cağını söyleyen Yorulmaz, “Tokat’tan
İstanbul’a hareket eden bir araç sü-
rekli şarj  ihtiyacı duyacak. Projemiz
ile elektrikli araç otoyola girdiği
anda kendi enerjisini otoyoldan ala-
cak, aynı zamanda kendi akülerini de
şarj  etmiş olacak “ diye konuştu.  

Liselilerin tasarladığı
oyuncaklar sergileniyor

TÜRKİYE genelin-
de tematik liselerde
eğitim gören öğrenci-
lerin yaptığı ahşap
oyuncaklar, Bursa’nın
İnegöl ilçesinde dü-
zenlenen yarışmada
görücüye çıktı. 427
oyuncak arasından ya-
pılan elemeler sonunda finale kalan
100 oyuncak sergilenmeye hak kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eği-
tim Genel Müdürlüğü tarafından Bur-
sa’nın İnegöl ilçesinde Türkiye’de ilk kez
Ahşap Oyuncak Yarışması düzenlendi.
Yarışmaya, 81 ildeki Tematik liselerden
427 proje katıldı. Finale kalan 100 oyun-
cak  MODEF Fuarcılık Alyans Salo-

nu’nda sergileni-
yor.  Bursa  İnegöl
Sanayi ve Ticaret
Odası sponsorlu-
ğunda yapılan ya-
rışmada, birinci
olan oyuncağın sa-
hibine  4 bin TL,
ikinciye 3  bin TL,

üçüncüye ise 2 bin TL ödül verilecek.
Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü Öğ-
renci İşlerinden Sorumlu Daire Müdü-
rü Ertuğrul Geçgil ise, Türkiye de ilk olan
bir projeye imza attıklarını belirterek,
destek verenlere teşekkür etti.  Konuş-
maların ardından kurdele kesilerek ser-
ginin açılışı yapıldı. Dereceye giren pro-
jeler bugün açıklanacak.
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İŞ HUKUKU
� İşyerim bir başka işverene sa-

tıldı. Yeni işveren ile çalışmak iste-
miyorum. İşyerimin satılması ne-
deniyle işten ayrılırsam ihbar ve kı-
dem tazminatlarımı alabilir miyim?

İşyerinizin el değiştirmesi durumunda
sahip olduğunuz haklar 4857 sayılı İş Ka-
nunu’nun "İşyerinin veya bir bölümünün
devri" başlıklı 6. maddesinde düzenlen-
mektedir. Maddeye göre, "İşyeri veya iş-
yerinin bir bölümü hukuki bir işleme da-

yalı olarak başka birine devredildiğinde,
devir tarihinde işyerinde veya bir bölü-
münde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün
hak ve borçları ile birlikte devralana ge-
çer."

Diğer kurallar ise özetle şöyledir:
- Yeni işveren işçinin hizmet süresinin

esas alındığı haklarda (örneğin kıdem taz-
minatı, yıllık ücretli izin, vb.) işçinin ön-
ceki işverende işe başladığı tarihe göre iş-
lem yapmak zorundadır.

� İşyerinin el değiştirdiği tarihte önceki
işverenden alacaklarınız varsa, iki yıl sü-
reyle önceki işveren de bunlardan so-
rumludur.

� Önceki ya da şimdiki işveren, işye-
rinin el değiştirmesi nedeniyle işçinin iş
sözleşmesini feshedemez.

� İşyerinin el değiştirmesi işçi yö-
nünden fesih için haklı sebep oluşturmaz. 

� İşverenlerin ekonomik ve teknolo-
jik sebeplerin yahut iş organizasyonu de-

ğişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya
işçi ve işveren taraflarının haklı sebep-
lerden dolayı derhal fesih hakları saklıdır.

İş Kanunu’nun 6. maddesindeki dü-
zenlemeye göre, yalnızca işyerinizin bir
başka işverene satılmış olmasına daya-
narak işten ayrılmanız halinde ihbar ve kı-
dem tazminatına hak kazanamazsınız.

Sorularınızı 
calismahayati@aydinlik.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz.

İşyerinin satılması nedeniyle
istifada tazminat ödenmez

Mehmet  
AKKAYA

mehmetakkaya@aydinlik.com.tr

1
50 yıllık fabrikanın, 85 ülkeye ihracat yapan,
dünyanın ilk 10’u arasına girmiş bir dev iş-
letmenin, 15 Mayıs 2019’da mezatta satılması,

yeni bir durumla karşı karşıya olduğumuzu gösteren
balyozdu. 

Satış bedeli, işçilerin tazminat ve ücret alacakla-
rını bile karşılamıyordu. Dört yıl önce biçilen değe-
rin bile üçte birine satılmıştı.

Alıcı ise, üretimin, değer yaratmanın hiçbir nok-
tasında olmayan, vahşi kapitalizmin Türkiye’sinin son
yıllarda ürettiği alacak tahsilâtçılarından biri idi. Dün-
ya Bankası’nın ve HSBC’nin alacaklarını tahsil etmişti.

Bu da ikinci balyozdu. Yeni durumla değil, yeni du-
rumlarla karşı karşıya olduğumuzu gösteren ikinci bal-
yoz... 

İkinci balyozun ekonomideki yerini sorgulamayı
başka bir yazıya bırakıp ilk balyozun izini sürelim. Uzel,
mezata düşen istisnai bir durum mudur? Yoksa buz-
dağının görüneni mi?

Gelin krizin derinleştiği son dört yıla gidelim bir-
likte.

2015 YILI

8 Ocak. Çubuk İcra Dairesi bir fabrikayı, 24 dö-
nüm arazisi ile 2.9 milyon TL’ye satışa çıkardı.

7 Haziran. Bandırma’da Yem Fabrikası, dokuz dö-
nüm arazisi ile 3.8 milyon TL’ye icrada satışa çıkarıl-
dı.

2 Temmuz. Kayseri 8. İcra Dairesi, bir fabrikayı 2.7
milyon TL’ye satışa çıkardı.

3 Temmuz. Bilecik İcra Dairesi, bütün makinele-
ri ile fabrikayı, 13 milyon 995 bin 290 TL’ye satışa
çıkardı.

3 Temmuz. Bilecik İcra Dairesi içindeki makineleri
ile bir fabrikayı 19.7 milyon TL’ye satışa çıkardı.

5 Temmuz. Bandırma’da iki fabrika, biri 3.4 mil-
yon TL, diğeri 2.3 milyon TL bedelle icrada satışa çı-
karıldı.

10 Ekim. Merzifon’da fabrika binası ve iki adet çe-
lik sistem imalathanesi Merzifon İcra Dairesi tarafın-
dan 5 milyon 598 bin TL’ye satışa çıkarıldı.

18 Ekim. Beykoz Sulh Mahkemesi, Marmara Üni-
versitesi Anadolu Hisarı Kampüsü içerisindeki fabri-
kayı 25 milyon 746 bin TL bedelle satışa çıkardı.

15 Kasım. Gebze 2. Sulh Mahkemesi, Dilovası’nda
10 dönüm sanayi arsası da olan fabrikayı 16.4 mil-
yon TL’ye satışa çıkardı.

2016 YILI

23 Mart. İzmir Karşıyaka 4. İcra Müdürlüğü, Çiğ-
li’de bir fabrikayı 7 milyon TL’ye satışa çıkardı.

3 Ağustos. Kahramanmaraş 1. İcra Dairesi, bir fab-
rikayı 6,3 milyon TL bedelle satışa çıkardı.

2017 YILI

18 Ocak. İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, Tuz-
la’daki bir fabrikayı 15 milyon TL’ye satışa çıkardı.

2018 YILI

1 Aralık. Komşu Fırın’ın da bağlı olduğu Doruk Hol-
ding’e ait Doruk Marmara Un Sanayii fabrikası, üç fab-
rika binası, tohum geliştirme tesisi, 12 çelik silo ve 31
dönüm arsası ile 40 milyon TL’ye icrada satışa çıka-
rıldı.

2019 YILI

21 Mart. İstanbul Çekmeköy’de bir fabrika, 13 mil-
yon 596 bin 945 TL bedel ile icrada satışa çıkarıldı.

21 Mart. Adana Yüreğir’de arsası ile bir fabrika, 77
milyon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

21 Mart. İzmir Kemalpaşa’da arsası ile bir fabrika,
10 milyon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

21 Mart. Manisa Turgutlu’da bir fabrika, 11.9 mil-
yon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

21 Mart. Gebze’de bir fabrika, 18.3 milyon
TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

22 Mart. Kırıkkale Yahşihan’da bir fabrika, 8.1 mil-
yon TL’ye icrada satışa çıkarıldı. 

24 Mart. Kırşehir’de bir fabrika 12 milyon 533 bin
593 TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

24 Mart. İstanbul Çekmeköy’de bir fabrika, 14.2
milyon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

24 Mart. Kahramanmaraş Pazarcık’ta bir fabrika,
5.7 milyon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

24 Mart. Kayseri Organize Sanayide bir fabrika,
7.4 milyon TL’ye icrada satışa çıkarıldı.

15 Nisan. Büyükçekmece 2. İcra Dairesi, Esenyurt’ta
fabrikayı arsası ile 7.6 milyon milyon TL’ye satışa çı-
kardı. 

8 Mayıs. Lüleburgaz 1. İcra Dairesi, 3 bin 920 par-
seldeki fabrikayı arsası ile 16.6 milyon TL’ye satışa çı-
kardı.

10 Mayıs. Manisa 4. İcra Dairesi bir fabrikayı, müş-
temilatı ile arsası 9.8 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. 

���

2019’un ilk beş ayındaki vaka, önceki üç yılın top-
lamından da büyük. Ürkütücü. 

Üstelik okuduklarınız, sadece basına yansıyan icra
yoluyla satışlardı. İcradan bu fabrikaları alanlar sana-
yici miydi? Alıcıların kaçı üretimi sürdürdü? Yoksa fab-
rikalar yıkıldı, arsaları rant için mi kullanıldı?

Bu soruların cevapları muhtemeldir ki başka bal-
yozlardır.

İcrada satılanlar yetmez. Yeni durumu tam anlamak
için, sahibinin sattıklarına da, satılamadan kapanan-
lara da bakmak gerek. Ve yananlara da belki...

Yeni durum - 1
Fabrikalar 
mezata düştü

Toplusözleşmede 
iki konu masada 
Toplusözleşmede 
iki konu masada 
Toplusözleşmede 
iki konu masada 
Toplusözleşmede 
iki konu masada 
Toplusözleşmede 
iki konu masada 
Toplusözleşmede 
iki konu masada 

Kamu�çalışanlarının
toplusözleşme�süreci
yaklaştı.�Konuya�ilişkin
açıklama�yapan�Türkiye

Kamu-Sen�Genel�Sekreteri
Geylan,�kamudaki�liyakat
sistemi�ve�sözleşmeli
çalışanların�kadroya
alınması�konularında

ısrarcı�olacaklarını�belirtti

TÜRKİYE Kamu-
Sen Genel Sekrete-
ri Talip Geylan, yak-

laşan toplusözleşme süre-
cinde masada iki konuda ıs-
rarcı olacaklarını bildirdi.
Geylan, bu iki maddenin
sözleşmelilerin kadroya alın-

ması, diğerinin de kamudaki mülakat siste-
mi olduğunu söyledi. Talip Geylan kamu ça-
lışanlarının gündemi hakkında açıklama-
larda bulundu. 24 Haziran seçimleri önce-
sinde verileceği taahhüt edilen 3600 ek gös-
terge düzenlemesiyle ilgili sözü hatırlatan
Geylan, "Bu sözün üzerinden neredeyse bir
yıl geçti. Ancak hâlâ bir adım atılmadı. Ek gös-
terge, Torba Kanun’da mutlaka yer almalı-
dır. Tabii sadece dört meslek grubunun de-
ğil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri
güncellenmelidir. Hatta ek göstergeden ya-
rarlanamayan yardımcı hizmet sınıfına da ek
gösterge verilmelidir. Hükümet, TBMM ta-

tile girmeden ek göstergeyi hayata geçirme-
lidir" diye konuştu.

‘YANDAŞLIK KAMUYA 
CİDDİ ZARAR VERİYOR’

Yaklaşan toplusözleşme sürecine ilişkin de
değerlendirmelerde bulunan Geylan, şunları
söyledi: "Kamu çalışanlarının tüm meselele-
rini masaya taşıyacağız. Fakat özellikle iki ko-
nuda ısrarcı olacağız. Bunların ilki sözleş-
melilerin kadroya alınmasıdır. Geçici işlerin
yapılması için ihdas edilen 4/B kadrosunun
günümüzde adeta asal istihdam modeli ola-
rak görüldüğü gün gibi ortadadır. Sözleş-
meliler kadroya alınmasının yanında, kamuya
artık sözleşmeli pozisyonunda değil asal
kadroda eleman alınmalıdır. İkinci önemli bir
konu da kamuda mülakat sisteminin getirdiği
sıkıntılardır. İstisnasız kamu kurumlarında
mülakatla çalışan alımına son verilmelidir. Eh-
liyet ve liyakatin değil, yandaşlığın baz alınarak
değerlendirmeye tabi tutulduğu mülakat

sistemi kamunun ciddiyetine de zarar ver-
mektedir."

Geylan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali
Yalçın’ın yetkili olmayan sendikaların bağlı
bulunduğu konfederasyonların toplusözleş-
me masasına oturmaması gerektiği yönünde
yaptığı açıklamaya da sert tepki gösterdi: "Bizi
o masada istemeyenler var. Neden bizi ma-
sada istemiyorlar? Çünkü başarısızlıklarının
ortaya dökülmesini istemiyorlar. Ama isteseler
de istemeseler de o masaya oturacağız. Bizi
engellemek kimsenin haddi değil. Hele ki Ali
Yalçın’ın hiç haddi değil."

‘ALINAN ZAMLAR 
ENFLASYON KARŞISINDA ERİDİ’

2018 yılında memurun aldığı maaş zam-
mının neredeyse iki katı enflasyon farkı ya-
şandığına dikkat çeken Geylan, sözlerini
şöyle sürdürdü: "2019 yılında yüzde dokuz ora-
nında zamma imza attılar. Ama Merkez Ban-
kası’nın yılsonu enflasyon hedefi yüzde

16.43’tür. Hedef tutturulsa dahi kamu çalı-
şanları yüzde 7.43 oranında zarardadır. İşte
Türkiye Kamu-Sen’i masada neden isteme-
diklerinin cevabı budur. Bunların başarısız-
lıklarını ifşa etmeseydik, ellerindeki propa-
ganda gücü ile kamuoyunu maniple ede-
ceklerdi."

PENÇE HAREKÂTINA DESTEK

Talip Geylan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
Irak’ın Kuzeyinde sürdürdüğü Pençe Ha-
rekatı hakkında da şu açıklamalarda bu-
lundu: "Türkiye Kamu Sen ‘Türkiye sevda-
mız, ekmek için kavgamız’ şiarına sahip mil-
li bir sivil toplum kuruluşudur. Dün Fırat
Kalkanı Harekâtı ve Zeytindalı Harekâtı’nda
olduğu gibi şimdi de Pençe Harekâtı’nda as-
kerimizin devletimizin yanında dimdik dur-
maktadır. Devletimizden beklentimiz mil-
li varlığımıza kast eden son terör unsuru yok
edilinceye kadar operasyonların sürdürül-
mesidir."
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EMEK SERVİSİ

KIRMIZIBaret Platformu Söz-
cüsü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Cemal Gürol Özpalanlar, önceki
gün yayınlanan İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği Meclisi’nin mayıs ayı ölüm-
lü iş kazaları raporunu Aydınlık’a
değerlendirdi. Özpalanlar, iş ka-
zalarının önüne geçmek için alın-
ması gereken önlemleri de anlat-
tı.

Özpalanlar’ın değerlendirmesi
şöyle oldu: Yaşadığımız bu acı tab-
lo ne yazık ki sürpriz değil. 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanu-
nu’nun yürürlüğe girişinden bu
yana yedi yıl oldu fakat ülke ola-
rak iş kazalarında anlamlı bir azal-
ma sağlayabildiğimizi söyleyeme-
yiz. Elbette bu, sadece yasal mev-
zuat hazırlanarak veya sadece biz
iş güvenliği uzmanlarının çabala-
rı ile başarılabilecek bir şey değil. 

MEVZUAT TAM 
UYGULANMIYOR

Her şeyden önce, kapsamlı di-
yebileceğimiz bir mevzuatımız var ama uy-
gulamaya tam anlamıyla geçtiği söylenemez.
2012 yılından itibaren iş sağlığı ve güvenli-
ği hizmeti alma zorunlulukları olmasına
rağmen halen hizmet almayan onbinlerce iş-
yeri var. Üstelik geçen onca yıla rağmen bu
işyerlerine bırakın yönetmelikte belirtilen
idari para cezası şeklindeki yaptırımlarının uy-
gulanmasını, şu ana kadar birer hatırlatma
yazısı bile gönderilmiş değil. Buradan işin daha
en başında işveren lehine bir takipsizlik ve ce-
zasızlık pratiğinin mevcut olduğunu söyle-
yebiliriz. 

Kazaları önleyecek tedbirleri alması ge-
reken asıl taraf işverenler olmasına rağmen,
burada da insan hayatı aleyhine bazı olum-
suzluklar görüyoruz. Örneğin yargı alanında
"işveren vekili" kavramı suiistimal edilebili-

yor ve sadece kağıt üzerinde "işveren veki-
li" tayin eden işverenler cezai sorumluluktan
büyük ölçüde kaçabiliyor. Dahası bazen or-
tada bir vekalet ve yetki devri bile olmama-
sına rağmen "işveren adına hareket ettikle-
ri" gerekçesiyle, gerçekten yetkisi bulunmayan
çalışanlar bile işveren vekili sayılabiliyor. Hal-
buki bir kişiye "işveren vekili" diyebilmemiz
için o kişinin sadece işveren adına hareket et-
mesi yetmez. Aynı zamanda işin yürütümüne
dair karar verebilme ve hatta harcama yet-
kisine de sahip olması gerekir. Fakat bu önem-
li husus sıklıkla göz ardı ediliyor.

TAŞERONUN TAŞERONUNUN
TAŞERONU

Benzer şekilde, taşeron sisteminin de iş ka-
zalarına bire bir etkisi söz konusu. Alt yük-

lenici yönetmeliği aslında alt yükle-
nici tayin etmeyi hayli zorlaştırıyor gibi
gözükse de pratikte bu mevzuattaki
kısıtlamalar hiçbir surette uygulan-
mıyor. Büyük projelere baktığınızda
"taşeronun taşeronunun taşero-
nu" gibi manzaralara sıklıkla rastlı-
yoruz ve her bir ilave taşeron katmanı
ana işvereni sorumluluktan bir neb-
ze daha uzaklaştırıyor. 

Üstelik bu çarpık yapıda aslında
işveren olabilme vizyonu ve finan-
sal kaynağı olmayan kişiler de alt yük-
lenici olarak işyeri sahibi olabiliyor ve
piyasada var olmaya çalışıyor. Bunun
doğal sonucu olarak da niteliksiz, il-
kel, ucuz ve dolayısıyla tehlikeli iş ya-
pım metotlarını uygulamaya, işçile-
rini bu şekilde tehlikeye atmaya ne
yazık ki daha yatkın oluyorlar.

DOĞRU TESPİTLE 
ÇÖZÜM MÜMKÜN

Denetim eksikliği de iş kaza-
larının önemli nedenlerinden bir
diğeri olarak karşımıza çıkıyor. İş-
yerlerini denetleyen müfettişlerin
sayıca yetersiz olmaları da mut-

laka bir etkendir fakat durumu sadece
bununla açıklayamayız. 

Yüz binlerce işyerinin etkin şekilde de-
netlenmesi söz konusu ve bunu mevcut
sistemle müfettiş sayısını on katına çı-
karsak da başaramayız. Bu konuda, bir
tür ara kadro olarak biz iş güvenliği uz-
manlarından faydalanılması, işyerlerine
İSG denetimi yapma sorumluluğunun ye-
rel yönetimlere de paylaştırılması, tek-
nolojinin imkanları kullanılarak uzaktan
denetim yapabilmek üzerine inovatif
çözümlerin aranması gibi pek çok model
uygulanabilir.

İş kazalarının nedenlerini doğru tespit et-
tiğimizde önleyici çözüm yolları da kolaylık-
la bulunabilir. Yeter ki bunu yapmaya niyet
ve bunu yapacak irade olsun.

Çilek şehrinde 
kırmızı mesai başladı

TÜRKİYE’nin önemli çilek üretim
merkezlerinden Aydın’ın Sultanhisar il-
çesinde, kadın işçiler, örtü altındaki çilekleri
tek tek ve özenle toplayıp ihracata hazır
hale getiriyor. Sultanhisar ilçesinde, 14 bin
dekarlık alanda yıllık yaklaşık 65 bin ton
çilek üretiliyor. "Çilek şehri" olarak da anı-
lan ilçede, üreticiler kurdukları seralarda
10 ay boyunca meyve alıyor. Sıcak havada
alınteri döken kadınların yevmiyesi ise 67
lira.

İşçilerden 48 yaşındaki Ayşe Kolcuoğlu,
sıcak havada çalışmanın zorluğuna dik-
kat çekerken, çilek tarlasında sekiz yıldır
çalışan Yeter Soner de "Hava, örtünün al-
tında daha sıcak ama çalışmazsan ekmek
yok" dedi. 

56 yaşındaki Emir Ayşe Çetin "Yoru-
luyoruz ama vazgeçmiyoruz. Çocuk oku-
tuyoruz. Eşim vefat ettiği için tek başına
yaşam mücadelesi veriyorum" diye ko-
nuştu. Biri engelli iki çocuğuna tek başı-
na bakan Zeliha Çınar ise, anne olarak ço-
cuklarına bakmak zorunda olduğunu
ifade etti. İşçilerden 20 yaşındaki Özlem
Ayten, aile ekonomisine küçük de olsa kat-
kıda bulunduğu için kendisini mutlu his-
settiğini kaydetti. İlçede 120 dönüm
alanda çilek üretimi yaptıklarını aktaran
tarla sahibi Fatma Dokumacı ise 100 ka-
dına istihdam sağladıklarını, yılda yakla-
şık 500 ton çilek ürettiklerini dile getirdi.

İş kazalarının en önemli sebepleri
denetim eksikliği ve taşeronlaşma
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Savaş 
kızışıyor

TÜRKİYE’de 82.4 milyon nüfusun yüzde
63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal
medya kullanıcısı bulunuyor. Günde in-
ternette ortalama yedi saat geçirirken, 2
saat 46 dakikamızı da sosyal medyada har-
cıyoruz. İnternette, sosyal medyada zaman
geçirirken aynı zamanda dijital ayak izimizi
bırakarak, kişiliğimiz hakkında da ipuçla-
rı bırakıyoruz. MEZO Dijital Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, son
dönemde işe alımlarda işverenlerin kişilerin
sosyal medyalarını mercek altına aldıkla-
rını belirtirken, yakın zamanda sosyal
medyadaki paylaşımların seyahat özgür-
lüğüne bile engel olabileceğine dikkat çek-
ti.  Dr. Nabat Garakhanova, "Klavye ve
mouse ile yaptığınız her girdi internet üze-
rinde bir yerlerde toplanıp analiz edil-
mekte. Dijital ayak iziniz, bugün daha çok
reklamcılar tarafından kullanılsa da yarın
başka işler için kullanılmayacağı anlamı-
na gelmektedir" dedi. 

TÜRKİYE’nin ikinci bü-
yük sigara şirketi Japan
Tobacco Internatio-
nal’ın (JTI) Türkiye Pa-
zarlama

Genel Müdürlü-
ğü’ne Haziran 2019 iti-
barıyla Conrad Politt
atandı. İş hayatına 1992
yılında Almanya’da Re-
emtsma şirketinde Ürün Mü-
dürü olarak başlayan Politt, JTI’ın Çek
Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan Ge-
nel Müdürü olarak görev yapıyordu.

JTI içinde çok önemli pazarlardan biri olan
Türkiye pazarının yönetimine getirilen
Conrad Politt, yeni görevi ile ilgili "JTI Tür-
kiye kurulduğu günden bu güne değin 1.3
milyar Amerikan doları yatırım yapmış bü-
yük bir şirket. Gerek yarattığı istihdam, ge-
rekse yatırım ve satın aldığı yerli tütün ile
ekonomi ve topluma katkıda bulunan bu
değerli şirketi yönetecek olmak ve Türki-
ye’de çalışmaktan büyük mutluluk duyu-
yorum" dedi.

17 milyon kez 
rota belirledik

BAYRAM tatilinde 2.7 milyon kullanıcı,
177 milyon kilometre yol katetti. Navi-
gasyon uygulaması Yandex Navigas-
yon’un Ramazan Bayramı tatili kullanıcı ve-
rilerine göre, kullanıcıların dokuz günlük
bayram tatili boyunca katettikleri toplam
mesafe bir önceki haftaya göre yüzde 145
büyüyerek 177 milyon kilometreye ulaş-
tı. Uygulamanın toplam açılma sayısı yüz-
de 64 artarken, oluşturulan rota sayısı ise
bir önceki haftaya göre yüzde 40 artışla 17
milyon oldu.

Uygulamada yapılan hız limiti uyarısı
bayramdan bir önceki haftaya göre yüz-
de 73 artarak 60 milyon kere duyuldu. 1.5
milyon kullanıcı hız limiti konusunda bil-
gi edinirken, kullanıcılar tarafından bıra-
kılan yol bildirim uyarıları da yüzde 156 art-
tı. Kullanımın en yoğun olduğu tatil böl-
geleri sırasıyla İzmir, Antalya, Balıkesir ve
Muğla olarak belirlendi. Kullanımın bir ön-
ceki haftaya göre en çok artış gösterdiği
il ise yüzde 415 artışla Balıkesir oldu. 

EKONOMİ SERVİSİ 

ARÇELİK ile Düşyeri, Türkiye’nin
ilk dijital çocuk televizyonu Pepee
TV ile başlattıkları işbirliğini sürdürü-
lebilirlik alanına taşıdı. Dün İstan-
bul’da Rahmi Koç Müzesi’nde yapılan
toplantıda verilen bilgiye göre, Arçe-
lik, Pepee içerikleriyle, çocuklara ve
ebeveynlere; çevrenin korunması,
enerji tasarrufu ve iklim değişikliği gibi
konularda farkındalık kazandıracak. 

ON BÖLÜMLÜK SERİ

Koç Holding Dayanıklı Tüketim
Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğ-
lu, toplantıda yaptığı konuşmada,
"Bu yeni proje ile Arçelik’in çevre bi-
linci oluşturmayı amaçlayan mesajla-
rını çocuklara ulaştırmayı, dünyaya tut-
kuyla sahip çıkacak çocuklar yetiş-
mesine katkıda bulunmayı istiyoruz"
dedi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü
Can Dinçer de "İklim değişikliğinden
doğal varlıkların korunması ve biyo-
çeşitliliğe, enerji verimliliğinden atık yö-
netimi ve geri dönüşüme sürdürüle-
bilirliği tüm çevresel boyutlarıyla kap-
sayan 10 bölümlük bu yeni Pepee se-
risi ile çocuklarımızın hayatında fark ya-
ratmayı umuyoruz" bilgisini verdi. 

BİLİNÇLİ NESİLLER İÇİN

Düşyeri Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç,
günümüzün en temel sorunlarından
biri olan çevre konusunda bilinçli ne-
siller yetiştirmek için herkese büyük so-
rumluluklar düştüğünü belirterek,
"Arçelik ile, Türkiye’de bir ilki yapıla-

cak Pepee TV içeriklerine güvenli eri-
şim için özel bir TV kumandası tasar-
lamış ve hayata geçirmiştik. Bunun ar-
dından şimdi de sürdürülebilir bir ya-
şam konusunda bilinçli nesiller yetiş-
mesine katkı sağlamak adına yeni iş-
birliğimiz başladı" diye konuştu. 

TÜRKİYE otomobil ve hafif ticari araç
toplam pazarı yılın ilk beş ayında, geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 49.57 da-
raldı. Otomotiv Distribütörleri Derne-
ği’nden (ODD) yapılan açıklamaya göre,
Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç
satışları 152 bin 456 adet oldu. Geçen
yılın aynı döneminde 302 bin 311 adet
satış yapılmıştı.

TİCARİ DAHA SERT DÜŞTÜ

Otomobil satışları ise yılın ilk beş
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüz-
de 48.71 azalarak 120 bin 354 oldu. Ge-
çen yıl aynı dönemde otomobil satışları 234
bin 645 adet seviyesindeydi.

Hafif ticari araç pazarı da ocak-mayıs
döneminde 2018’in aynı dönemine kıyasla
yüzde 52.56 daralarak 32 bin 102’ye ge-
riledi. Geçen yılın aynı döneminde pazar

67 bin 666 olmuştu.

MAYISTA DARALMA HIZLANDI

Otomobil ve hafif ticari araç satışları,
mayıs ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla
yüzde 54.62 azalarak 33 bin 16 oldu. Top-
lam pazarda geçen yılın mayıs ayında 72
bin 755 adet satış yapılmıştı.

Otomobil satışları, mayısta geçen yılın

aynı ayına göre yüzde 52.6 azalarak 27 bin
126 oldu. Geçen yılın aynı ayında otomobil
satışları 57 bin 227 adet seviyesindeydi. Ha-
fif ticari araç pazarı mayısta 2018’in aynı
ayına kıyasla yüzde 62.07 daralarak 5 bin
890’a gerilerken, geçen yılın aynı ayında
pazar 15 bin 528 olmuştu. Buna göre ge-
çen aylara göre mayıs ayında daralmanın
hızlandığı görüldü. 

Oto pazarı 302 binden
152 bin adede geriledi
Oto pazarı 302 binden
152 bin adede geriledi
Oto pazarı 302 binden
152 bin adede geriledi
Oto pazarı 302 binden
152 bin adede geriledi

Makineciler 
İstanbul zirvesinde

toplanacak
MAKİNE İmalat Sanayii

Dernekleri Federasyo-
nu’nun (MAKFED) düzenle-
diği "Makine Zirvesi -Vizyon
2030" İstanbul’da toplanı-
yor. 13 Haziran 2019 Per-
şembe günü yapıalcak ve
alanında önemli birçok is-
min konuşmacı olarak yer
aldığı zirvede, yapay zeka
konusunda dünya çapında
saygı uyandıran Berlin Tek-
nik Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Şahin Al-
bayrak da bir sunum yapa-
cak. MAKFED Başkanı Ad-
nan Dalgakıran’ın ev sa-
hipliği yapacağı zirveye, Ti-
caret Bakan Yardımcısı Rıza
Tuna Turagay, Cumhurbaş-
kanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanı Naci Ağbal ile Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın yanı sıra,
Türk sanayinin duayenleri,
ilgili bakanlık, kamu ku-
rum ve kuruluşları, MAKFED
ve üye derneklerin yönetim
kurulları ile makine imalat
sanayi firmalarının üst dü-
zey yöneticileri katılacak.
MAKFED Başkanı Adnan
Dalgakıran, zirveye ilişkin,
"Yüksek teknoloji ile fark
yaratan, uluslararası reka-
bette güçlü, ekonomiye yön
veren bir sektör olmakta ka-
rarlıyız. Türkiye’yi makine
büyütecek" dedi.

TÜRKİYE İMSAD tarafından hazırla-
nan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Tica-
ret Endeksi’nin Nisan 2019 sonuçları
açıklandı. Endekse göre, inşaat malze-
meleri ihracatında tüm zamanların reko-
ru kırılırken, ortalama ihracat birim fiyat-
ları 2013 yılından bu yana en düşük se-
viyesine geriledi. Miktar olarak rekor kı-

rılan Mart 2019’a göre Nisan 2019’da yüz-
de 10.5 artan inşaat malzemeleri ihracatı,
değer olarak ise 1.81 milyar dolar sevi-
yesinde kaldı. İnşaat malzemeleri sanayi-
si, iç pazarda toparlanmanın gecikmesi ne-
deniyle ihracata ağırlık vermeye devam
etti. 

İhracat Birim Fiyat Endeksi nisan ayın-
da bir önceki aya göre önemli ölçüde dü-
şerek 0.39 dolara indi. Geçen yılın Nisan
ayında ihracat birim fiyatı 0.52 dolardı. Or-
talama ihracat birim fiyatları en düşük se-
viyesine geriledi. Hemen tüm alt sektör
gruplarında ihracat birim fiyatlarının düş-
tüğü görüldü.    

Miktar artışta
ama ihraç fiyatı
düşüyor

TMSF Hazine’ye
12 milyar aktardı
TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu

(TMSF) tarafından Hazine’ye 31 Mayıs
2019 tarihinde 159 milyon TL ödeme ya-
pıldığı bildirildi. TMSF’den yapılan yazılı
açıklamada, söz konusu ödemeyle bir-
likte, Hazine’ye bugüne kadar yapılan
toplam ödeme tutarının 12 milyar 418
milyon dolara ulaştığı kaydedildi. 

JTI Türkiye’ye
yeni genel müdür

Gelecek nesli el birliğiyle çevreci yapacaklar

Kişiye özgü beslenme
öne çıkıyor

TAT Gıda Ar-Ge Akademi Kurulu’nun katkı-
larıyla ikincisi yapılan Tohumdan Geleceğe Kon-
feransı’nın konusu "Küresel Değişimler ve Tüke-
tici Eğilimleri Işığında Kişiye Özgü Beslenmeye Yö-
nelik Gıda ve Ambalajlar" oldu.

Geçen yıl Tohumdan Sofraya Gıdanın Geleceği
üzerine konuşulan ilk bilimsel buluşmanın ardın-
dan yapılan ikinci konferansta İsviçre, Danimar-
ka, İtalya  ve Türkiye’den alanının önemli üniver-
sitelerinden uzman akademisyenlerin ve konuk ko-
nuşmacılar yer aldı.  

Kişisel farklılıklar ve bu farklılıklara göre gıda ta-
sarımı hakkında bilgiler verilen konferansta, yeni
eğilimler, fonksiyonel gıdalar ve gıda alanındaki
değişimlere ışık tutan bilgiler paylaşıldı. Biyolojik
saat ve beslenme ilişkisi hem insan hem de bitki
beslenmesi yönleriyle ele alınırken kişiye özgü bes-
lenmede mikrobiyotanın önemi hakkında bilgiler
verildi. Konferansta ayrıca gıda-beslenme-beyin iliş-
kisi konusuna değinilerek, ambalaj ve tüketici et-
kileşimi, tüketici algısı ve tüketici davranışı üzeri-
ne değerlendirmeler yapıldı. 

Çin,�ticaret�savaşlarının�etkisiyle�rezervlerini�ABD�doları�yerine�altın�olarak�tutmaya�başladı.�Pekin’in�altın�alımları
son�altı�aydır�arıyor.�Son�haftalarda�yükselişe�geçen�altının�ons�fiyatı�Trump’ın�açıklaması�ise�yataya�döndü�

EKONOMİ SERVİSİ 

ABD ile yaşanan ticaret savaşla-
rının etkisiyle, Pekin yönetimi-
nin son altı aydır aralıksız devam

eden altın alımlarının Aralık 2018’den
bu yana 73 tonu aştığı bildirildi. Blo-
omberg’in haberine göre, Çin Merkez
Bankası (PBOC) Mayıs ayında 15.8 ton
altın satın aldı. Buna göre, ABD ile ya-
şanan ticaret savaşları Çin’de büyüme
beklentilerini aşağı çekti ve rezerv tut-
ma konusunda (dolar dışı) çeşitlendir-
me talebini artırdı. 

UZMANLAR ANLATTI

Argonaut Securities Asya analisti
Helen Lau, hükümetin altın rezervle-
rini yükseltmesinin azimli bir şekilde
dolar dışı varlıklara geçiş anlamı taşı-
dığını kaydetti. Perakende altın tale-
binin de arttığını vurgulayan Lau; bu
hızla devam etmesi halinde Çin’in al-
tın alımlarının 2019’da 150 tona ulaş-
masını beklediğini söyledi. TD Secu-

rities Küresel Emtia Baş Stratejisti
Bart Melek de, "Ticaret savaşları ve
teknoloji alanındaki soğuk savaşın
gittikçe yoğunlaştığını göz önünde
bulundursak, bu dolar dışına yapılmış
bir çeşitlendirme" diye konuştu. Ül-
kelerin ABD dolar cinsinden rezerv-
lerini azaltmaları durumunda trilyon-
larca dolarlık FED bilançosunun azalt-
ması para politikası dışında daraltıl-
ması zaruri hale gelecek. ABD’ye yö-
nelik beklenen ekonomik durgunluk
da doların değerine etki edecek bir
başka kritik unsur. 

DÜNYA DA ALTINA DÖNDÜ

Diğer ülke merkez bankaları da
özellikle 2008 krizinden sonra ABD’nin
parasal genişleme hamlesi sonrası altın
alımlarına başlamıştı. Dünya Altın
Konseyi verilerine göre 2018’de merkez
bankalarının altın alımları 651.5 ton ile
son 50 yıldaki en yüksek düzeye ulaş-
tı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
da geçen süreçte ABD ve İngiltere’de

bulunan altınlarınn büyük kısmını Bor-
sa İstanbul nezdine aldı. 

Diğer yandan ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın Çin
Devlet Başkanı Xi Jinping’in
kendisi ile Japonya’da dü-
zenlenecek G-20 toplantı-
sında bir araya gelmemesi du-
rumunda, bu ülkenin mallarına
gümrük tarifelerini yükselteceği
yolundaki son tehdidi sonrası sakin
seyretti. 

Esasen bu iki ülkenin yeniden ma-
saya oturması için bir el uzatma olarak
algılandı. 

Mayıs ayının son haftasında bin 270
dolar seviyesinde olan altının osn fiya-
tı geçen hafta bin 340 dolara kadar yük-
selmişti. 

BloombergHT’deki habere göre,
OCBC Bank ekonomisti Howie Lee, al-
tın fiyatlarının kısa vadede, yukarı yön-
de eğilim göstermekle birlikte, 1.300-
1.350 dolar aralığında kalmasını bek-
lediğini bildirdi. 

Dolara altın darbeDijital ayak 
iziniz 
sonunuz 
olabilir!
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2018/6953 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl, Serdivan İlçe, - Ada, 3367 Parsel, YAZLIK Mahalle/Köy, Yazlık Mevkii Mevkii, 3367 parsel
nolu taşınmaz 182,56m2 yüzölçümünde, arsa vasfındadır.İki katlı kagir bina 3367 sayılı parsel üzerinde bulunmak-
tadır.Dışı sıvasız ve boyasız yaklaşık 10-15 yaşında olan iki katlı binanın her katı, 2 oda salon, mutfak, banyo ve tu-
valetten ibaret olup, ikinci katta iki adet balkon bulunmakta, zemin katta balkon yoktur. İkinci katın merdivenleri bina
içindendir.Islak zeminler kalebodur fayans, yerler laminat parke, pencereler PVC çift cam ile kaplıdır.Doğalgaz ısınma
sisteminesahip yüzölçümü 90m2dir.Taşınmaz uygulama imar planında konut alanında kalmakta, ayrık nizam 3 kat
(A-3) Taks:0,35, Kaks: 0,70 yapı nizamına tabidir.Serdivan Belediyesinde yaptığımız araştırmada, İnşaat ruhsatı,
plan, proje, inşaat izni vb. hiçbir belgeye ulaşılamamıştır.Taşınmaz kaçak yapılmıştır. Yazlık mahallesinde bulunan
taşınmaz Yazlık kavşağına 815 metre, Aralık caddesine 315metre kuş uçuşu mesafededir.Taşınmazın her türlü kamu
hizmetinden faydalanmaktadır.Parselin bulunduğu mahalde yapı yoğunluğu fazladır. Taşınmaz her türlü kamu hiz-
metinden faydalanmaktadır.Parselin bulunduğu mahalde yapı yoğunluğu fazladır.Parsel tüm altyapı ve belediye hiz-
metlerinden faydalanmaktadır.Ziraat Bankası A.Ş'ye ipotekli olan taşınmaz, ipoteği devam etmekte olup, 200.000¨
borç miktarları altında satışa muvafakatlar yoktur.
Yüzölçümü : 182,56 m2
Kıymeti : 272.259,00 ¨
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : T.C.ZİRAATBANKASI A.Ş01/12/2016-13772yev.ipotek şerhi(riskleri 200.000TL olup, borç mik-
tarıaltında satışa muvafakatı yoktur. )
1. Satış Günü : 31/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 27/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün so-
nuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin

%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka te-
minat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli ala-
caklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu-
nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil-
mesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6953 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1009931 (www.bik.gov.tr)

2018/3389 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Bahşili İlçesi Bahşili mahallesi 14 ada 1 parsel, 552,00m2 yüzölçümlü arsa nitelikli borçlu
adına tam hisseli taşınmaz. Taşınmaz ilçe merkezine uzak mesafede bağ bahçe evlerinin ağırlık gösterdiği konut
alanı içerisinde genelde yaz aylarında doluluk oranlarına ulaşan bölge içerisinde olup, belediye hizmetlerinden fay-
dalanacak lokasyonda yer almaktadır. Taşınmazın bu haliyle değerinin 82.800,00 ¨ olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Kırıkkale ili Bahşili İlçesi
Yüzölçümü : 552 m2
İmar Durumu : Var, Belediye imar planı sınırları içerisinde yer almakta olup konut alanında kalmaktadır. Kat yüksekliği
4, yol çekme mesafesi 5 metre, komşu çekme mesafesi 3 metredir. Taban alanı katsayısı 0,30; Kat Alan katsayısı
1,20 dir.
Kıymeti : 82.800,00 ¨
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 01/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 27/08/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU - Kırıkkale Adliyesi Müzayede Salonu MERKEZ / KIRIKKALE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün so-
nuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci ar-
tırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gü-

nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka te-
minat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler
satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli ala-
caklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan
iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu-
nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebil-
mesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3389 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1009821 (www.bik.gov.tr)

ESAS NO : 2019/116 Esas
DAVALI : ZELİHA KAVRAK
Davacı Günay Kavrak tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Çekişmeli) davasının yapılan yargıla-
masında;
Mahkememizce davalı Zeliha Kavrak'ın dava dilekçesinde belirtilenadresine dava dilekçesi, duruşma
günü ve tevzi formu içerir davetiye çıkarılmış olup, adresten ayrıldığı gerekçesiyle tebligat yapılama-
mıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığındanilanen tebliğe karar verilmiştir.
Davacı vekili dava dilekçesinde; hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış ve 4271 Sayılı TMK
nın 166 md.gereği evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmave ferileri ilişkin olduğu
anlaşılmıştır.
Tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde, davaya cevaplarınızı, usûlü itirazlarınızı ve delillerinizi
ibraz etmeniz, cevap dilekçesi verilir de ilk itirazları bildirmezseniz ilk itirazlardan vazgeçmiş sayılaca-
ğınız, cevap dilekçesinde tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunu da belirterek bildir-
meniz; elinizde bulunanları eklemek ve başka yerden getirtilecekler için de gerekli bilgileri bildirmek
zorunda olduğunuzun, TK m.28 uyarınca ihtar ve tebliğine (HMK m.317/2, 317/4, 318/1),
TK m.31 gereğince, ilanen tebliğin, ilân tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağına,
Dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere, karar verilmiştir.

T.C. ANKARA BATI 6. AİLE MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1009788 (www.bik.gov.tr)

ESAS NO : 2019/74 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Geyiktepe
Mahallesi,
ADA NO : -
PARSEL NO : 1541
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 26,79 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Tahir Bal, İsmail Bal
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Yol Yapım ve Emniyet Sahası Tesis Etmek
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaş-
tırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/74 Esas sayısında
dava açılmış ve duruşması 17/09/2019 Tarihine bırakılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. DİYARBAKIR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1010019 (www.bik.gov.tr)

Dosya No: 2016/1246 Esas
Davacı Mehmet Belge vekili tarafından davalı Erdal Kınaylı aleyhine açılan İpoteğin Fekki davasında
verilen ara karar uyarınca; Dava dilekçesinde özetle; Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Karamazak Mahallesi,
719 Ada, 6 Parsel sayılı taşınmazda bulunan ipoteğin fekkine karar verilmesini talep ettiği, "Ertuğrulgazi
Mah. 2. Beste Sk. Konutlar Sit. 45. Bl. No:7/8 Yıldırım/BURSA" adresine çıkartılan tebligatın iade edil-
diği, başkaca tebliğe yarar adresinize rastlanılamadığından ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Dava dilekçesine HMK 122 ve 127 maddeleri gereği iki haftalık süre içerisinde davaya cevap verebi-
leceğiniz, 21/06/2019 günü saat 11:30'da duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda
devam edileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur. 31/05/2019

T.C. BURSA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN:1009782 (www.bik.gov.tr)

ERGENEKON DAVASININ UZAMASI TERTİPÇİLERE YARADI

‘Mağduriyet yok’ diye 
savunma yaptılar

Ergenekon�kumpasının
yeniden�yapılan

yargılamasında�karar
aşamasının�uzaması,
Yargıtay’da�yargılanan

tertipçi�hakim�ve
savcıların�işine�geldi.

Davada�beraat
çıkmadığını�bu�nedenle
mağdur�da�olmadığını
savunan�tertipçiler

Ergenekon�davasında
yargılananların�katılma
taleplerine�karşı�çıktı

OLCAY KABAKTEPE / ANKARA

ERGENEKON davasına bakan
eski hakim ve savcıların yargı-
landığı davada sanıklar, Erge-

nekon davasının halen devam ettiğini be-
lirterek ortada bir mağduriyetin de söz
konusu olmadığını savundular.

FETÖ kumpası olan Ergenekon da-
vasına bakan eski hakimler Hasan Hü-
seyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Sedat Sa-
mi Haşıloğlu, Ercan Fırat, Fatih Meh-
met Uslu, Nihat Topal ve eski savcılar
Mehmet Ali Pekgüzel ile Mehmet Mu-
rat Dalkuş’un yargılanmasına ilk dere-
ce mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ce-
za Dairesi’nde devam edildi. Dünkü du-
ruşmaya tutuksuz sanık Ercan Fırat ve
Nihat Topal ile tutuklu yargılanan sa-
nıklar Hasan Hüseyin Özese, Fatih
Mehmet Uslu, Mehmet Ali Pekgüzel ve
Hüsnü Çalmuk katıldı. Duruşma ba-
şında dosyaya gelen belgeleri okuyan
mahkeme başkanı Haydar Metiner, fi-
rari sanıklar Mehmet Murat Dalkuş ve
Sedat Sami Haşıloğlu hakkındaki ya-
kalama emrinin devam ettiğini açıkladı.

SANIKLARDAN 
BENZER CÜMLELER

Mahkeme başkanı Haydar Meti-
ner daha sonra davaya müdahil olma ta-
leplerini okudu. Bu taleplere ilişkin söz

alan sanıklardan Hüsnü Çalmuk, “Adı
geçen şahısların yargılamaları halen sür-
mektedir. Dolayısıyla bir mağduriyet-
leri söz konusu değildir” dedi. Hasan
Hüseyin Özese ise Ergenekon davası-
nın halen devam ettiğini belirterek
müdahilik taleplerinin reddini istedi.
Özese ayrıca daha önce verilen müda-
hilik kararlarının da kaldırılmasını ta-
lep etti. Diğer sanık Fatih Mehmet Us-
lu da benzer gerekçelerle katılma ta-
leplerinin reddedilmesi gerektiğini söy-
ledi. Diğer tutuklu sanık Mehmet Ali
Pekgüzel ise katılma taleplerine ilişkin,
“Ortada suç yok, suçlu yok. Olmayan
suça katılma durumu söz konusu ola-
maz” beyanında bulundu. Beyanların
ardından ara kararı açıklayan mahke-
me başkanı Haydar Metiner, arala-
rında Mehmet Sabuncu, Ruhsar Şe-
noğlu’nun da bulunduğu kişilerin da-
vaya katılma taleplerinin kabul edildi-
ğini söyledi.

ÖZESE BİR KEZ DAHA 
SÜRE İSTEDİ

Ara kararın ardından daha önce
savunması için ek süre isteyen sanık-
lardan Hasan Hüseyin Özese, yeni
avukatıyla cezaevinde bir kere görüş-
tüğünü belirterek, “Aynı zamanda İs-
tanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde de
yargılanıyorum. İki davada verilen sa-

vunma süresi aynı döneme denk geldi.
Hazırladığım savunmadan avukatımın
haberi yoktur. Kendisiyle görüşmek
için süre istiyorum” şeklinde konuştu.
Bunun üzerine Mahkeme Başkanı
Haydar Metiner, “Biz zaten size süre
vermiştik. Söz hakkı veriyorum, kul-
lanmak isterseniz dinliyoruz” karşılığını
verdi. Özese de bunun ardından sa-
vunmasına kaldığı yerden devam etti.

KARARIN 
HUKUKİ OLDUĞUNU
SAVUNDU

Suçlandığı konuların, Ergenekon
davasındaki usul hatalarıyla ilgili ol-
duğunu kaydeden Özese, şunları söy-
ledi: “Hakkımdaki 1 numaralı suçlama
İlker Başbuğ’un tanıklarının dinlet-
mediğim hususu. İlker Başbuğ’un da-
vayı itibarsızlaştırmaya yönelik açıkla-
maları vardı. Başbuğ’un tanık dinletme
talepleri davayı uzatmaya yönelik ol-
duğu için reddedilmiştir. Bu nedenle
mahkeme hukuki bir karar vermiştir.
Ergenekon davasında 151 tanık din-
lenmiştir. 151 tanığın ifadeleri, sanıklar
ve müdafilerine de verilmiştir. Bazı
tanıklar 2-3 gün boyunca duruşmalar-
da dinlenilmiştir. Bunun Türk yargı ta-
rihinde başka bir örneği yoktur. Erge-
nekon davasında adil bir yargılama
yapılmıştır.”

52 kişi hakkında gözaltı kararı 
KARA KUVVETLERİ’NDE OPERASYON: 

AYDINLIK / ANKARA 

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ’nün
askeri yapılanmasına yönelik operasyonlarına
devam ediyor. Başsavcılık dün sabah saatlerinde FE-
TÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli
muvazzafların da içinde bulunduğu şüpheliler hak-
kında gözaltı kararı verildiğini bildirdi. Savcılıktan ya-
pılan açıklamada, örgütün mahrem imamları ile
ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlardan periyodik

ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen
50 astsubay ile bu kişileri yönetip yönlendiren iki
“mahrem imam” hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı
bildirildi. Gözaltı kararı çıkarılan şüpheli askerlerin
48’inin aktif görevde olduğu, 2 astsubay hakkında
idari tedbir uygulandığı kaydedildi.

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi ekip-
leri, Ankara merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon
düzenledi. Adreslere yapılan operasyonlarda 33
şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Hüsnü Çalmuk



AYDINLIK   08 CMYK

12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA8
halklailiskiler@aydinlik.com.tr

‘Milli Teknoloji hamlesi’ paneli bugün
TC Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İs-

tanbul İl Müdürlüğü, Ulusal Strateji Mer-
kezi (USMER), Avrasya Strateji Aramala-
rı Merkezi (ASAM) ve İkitelli Organize Sa-
nayi Bölgesi işbirliği ile Milli Teknoloji Ham-
lesi Paneli bugün yapılıyor. İkitelli OSB Kon-
ferans Salonu’nda, saat 13.30’da başla-
yacak olan panelin açılış konuşmasında Or-
ganize Sanayi Bölgesi Başkanı Mahmut
Aydın, USMER İstanbul Başkanı Ferit İl-
sever, ASAM Başkanı Murat Doğanay ve
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü, Yüksek Mi-
mar Ümit Ünal konuşmacı olarak katılıyor.
Moderatörlüğünü Bahçeşehir Üniversitesi

Öğretim Üyesi Moderatör Prof. Dr. Ercan
Ertürk’in yapacağı panele İstanbul Teknik
Üniversitesi Öğretim Üyesi ve ASELSAN Yö-
netim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İbrahim Öz-
kol, USMER Genel Sekreteri Kadri Bülent
Önal ve ASAM Genel Sekreteri Ramazan
Bakkal da konuşmacı olarak katılıyor.

Panelin önemini Aydınlık’a anlatan US-
MER İstanbul Başkanı Ferit İlsever, şunla-
rı kaydetti: “Türkiye artık milli bir dönü-
şüm ve milli seferberlik dönemine girdi.
Ekonomi konusunda milli program üze-
rinde yol alıyoruz. Ulusal güvenlik konu-
sunda oldukça mesafe alındı, ekonomi-

de de hep sıkıntılar yaşadık. Eski çürümüş
olan düzende parayla para kazanma dö-
neminde dolar ve borsa dibe vurdu. Sis-
temde milli ekonomiye geçme konusun-
da sorunlar yaşadık. Artık Türkiye geldi-
ği noktada sorunları aştı ve Türkiye’nin
önüne milli hükümet programı olarak gel-
di. Toplantının anlamı bakımından en
önemlisi de artık milli ekonomi, üreticile-
rin ve sanayicilerin ekonomisi program te-
melinde aşılmış oluyor. Programın nasıl uy-
gulanacağı tartışılıyor. Üreticilerin seferber
edileceği milli teknoloji nasıl oluşacak, bunu
konuşacağız.”
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PROF. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Türki-
ye’nin Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan
vazgeçmesi için baskı oluşturulduğunu be-
lirterek, uluslararası tutuklama kararı çıka-
ran Güney Kıbrıs’ın bu kararının yetkisiz
olduğunu söyledi. Caşın, olayda İsrail’in de
parmağı olduğunu düşündüğünü vurgu-
ladı. 

İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut Hakkı
Caşın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
Fatih sondaj gemisi mürettebatına ilişkin al-
dığı kararı değerlendirdi. Ada toprakların-
daki zenginliklerin iki devletin eşit olarak
bölüşmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr.
Caşın, Birleşmiş Milletler kararlarında da bu
kaynakların her iki toplumun ortak irade-
sinde olduğunu ifade etti.

‘TUTUKLAMA OLURSA 
DENİZ KUVETLERİ ATEŞ AÇAR’

Tutuklama kararının yetkisiz, hukuken
sakat ve hiçbir hükmünün olmadığını vur-
gulayan Prof. Dr. Caşın, savaş çıkması du-
rumunda sorumluluğun Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi’ne ait olduğunu dile getirdi. Prof.
Dr. Caşın, “Akdeniz’deki gemi egemen bir
devlet olarak Türkiye’ye aittir. Araştırma
gemisinin uluslararası sulardaki faaliyetleri

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleş-
mesi, uluslararası genel hukuk kurallarına
göre Türkiye’dedir. Eğer tutuklama girişimi
olursa Türkiye’nin deniz kuvvetleri ateş
açar” dedi.

Amerika ve Avrupa Birliği’nin (AB) böl-
gede Türkiye’yi görmezden geldiğini söy-
leyen Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, bunun
NATO ve müttefiklik ilkelerine ters oldu-
ğunu belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi’nin tutuklama kararını tek başına
almasının mümkün olmadığını ifade eden
Prof. Dr. Caşın, “Onu azmettiren Brüksel
ve Washington’dur” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN SADECE PAZAR
OLMASINI İSTİYORLAR’

İsrail, Mısır, Yunanistan ve Suudi Ara-
bistan’ın Doğu Akdeniz’de deniz ve hava
tatbikatlarını Türkiye üzerinde baskı unsur
oluşturmak için yaptıklarını söyleyen Prof.
Dr. Caşın, “Türkiye’nin Doğa Akdeniz’de
150 yıl yetecek kadar yer alan hidrokarbon
kaynaklarından vazgeçmesi için baskı oluş-
turuluyor. Bizi bölgeden diskalifiye etmek
istiyorlar. ‘Türkiye sadece pazar olsun ora-
dan çıkan kaynakları satın alsın’ mantığı
var. Böyle bir şeyi Türkiye kabul edemez”
diye konuştu.

Üst üstte iki zirvede dört liderle görüşecek
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın,

14-15 Haziran’da Duşanbe’de düzenlenecek
CICA zirvesi ve 28-29 Haziran’da Osaka’da
toplanacak G-20 liderler zirvesinde Çin, Rus-
ya ve İran devlet başkanlarıyla ikili görüşme-
ler yapması bekleniyor. Erdoğan’ın G-20
zirvesinde ABD Başkanı Trump’la da bir ara-
ya geleceği belirtiliyor.

Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlem-
ler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet
Başkanları Zirvesi, 14-15 Haziran tarihlerinde
Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılacak.
Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan
temsil edecek. Tacikistan Cumhurbaşkanı İma-
mali Rahman’ın ev sahipliğindeki zirveye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Dev-
let Başkanı Xi Jinping, İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas’ın da aralarında bulunduğu liderler ka-
tılacak.

KRİTİK KONULAR MASADA

Erdoğan, zirve kapsamında devlet ve hü-
kümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak.
Erdoğan ve Putin’in gündeminde başta İdlib
olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ve S-
400 meselesi var. Erdoğan, ayrıca, Çin Dev-
let Başkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Ruhani
başta olmak üzere zirveye katılan liderlerle gö-
rüşecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin gelişti-
rilmesi için atılması planlanan adımların yanı
sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de değer-
lendirilecek. Erdoğan, zirve kapsamında dü-
zenlenecek ana oturumda da bir konuşma ya-
pacak.

TRUMP’LA GÖRÜŞME

Tacikistan’daki zirvenin ardından 28-29 Ha-
ziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde dü-
zenlenecek olan G20 zirvesinde dünya liderleri
bir araya gelecek.  Erdoğan’ın burada Türk

pilotlarına verilen F-35 eğitiminin durdurul-
masıyla gerilen ilişkilerin gölgesinde ABD Baş-
kanı Donald Trump’la görüşecek.  ABD, Türk
pilotlarına verilen eğitimi durdurmasına rağ-
men Türkiye’nin S-400 anlaşmasından 31

Temmuz’a kadar geri adım atması halinde F-
35 programının devam edeceğini açıklamış-
tı. Görüşmede Erdoğan’ın Trump’a, S-400’le-
rin “bitmiş bir anlaşma” olduğunu vurgula-
ması bekleniyor. 

‘İlginç şeyler olacağını düşünüyorum’
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Dev-

let Başkanı Xi Jinping ile yürüteceği ticaret
görüşmeleriyle ilgili, “Bir araya gelmeyi ve
görüşmeyi programladık. İlginç şeyler ola-
cağını düşünüyorum” dedi. Trump, G-20
zirvesinde Çin Devlet Başkanı ile yürütece-
ği ticaret görüşmelerinde ilerleme kayde-
dilmezse, Çin ithalatına yeni gümrük ver-
gileri getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin-ABD ticaret anlaşmazlığını çözmek
için geçen ay Washington’da yapılan iki
günlük müzakerelerin başarısızlıkla so-
nuçlanmasından bu yana, Trump defalar-
ca 28-29 Haziran tarihlerinde Japonya’nın
Osaka kentinde yapılacak G20 toplantısında
Xi Jinping ile görüşmeyi beklediğini söyle-
di. Çin böyle bir toplantıyı doğrulamadı.
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada
Çin’den ithal en az 300 milyar dolar de-
ğerinde ürüne gümrük vergisi getirme
tehdidini devreye alıp almamaya G-20

toplantısının ardından karar vereceğini
söylemişti. Trump dün Beyaz Saray’da ga-
zetecilere yaptığı açıklamada hala Xi ile gö-
rüşmenin gerçekleşeceğini düşündüğünü
belirterek, “Bir araya gelmeyi ve görüşmeyi
programladık. İlginç şeyler olacağını düşü-
nüyorum. Ne olacağını görelim” ifadeleri-
ni kullandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açık-
lamada, Çin’in Washington ile daha fazla
ticaret görüşmesine açık olduğunu, ancak
olası bir toplantı hakkında açıklanacak bir
şey olmadığını belirtti.
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İSMET ÖZÇELİK / GİRNE

KIBRIS’ta her yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen “Şehit Teğmen Ca-
ner Gönyeli  2019 Arama Kurtar-

ma Davet Tatbikatı”nın kara safhası dün baş-
ladı. Girne’nin 101 Evler bölgesinde başla-
yan tatbikat öncesinde basına bilgi veren Gü-
venlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral
Tevfik Algan, “Tatbikatın amacı, arama
kurtarma unsurlarının, koordinasyon ve
birlikte çalıçma usullerini geliştirmek, ara-
ma kurtarma personelini eğitmek, insani yar-
dım harekatı ve işbirliği konularında Tür-
kiye’nin ve KKTC’nin imkan ve kabiliyet-
lerini denemektir. Tatbikat iki safhada
(kara-deniz) ve üç senaryo şeklinde icra edi-
lecektir” diye konuştu.

Arama kurtarma yetkisi  KKTC’nin
hava sahası ile kara sularında KKTC’nin so-
rumluluğunda, en batıda Erenköy, Güzelyurt
ve doğuda Gazimağusa kuzeyi de dahil ol-
mak üzere uluslararası sularda  ve hava sa-
hasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin so-
rumluluğunda olduğunu vurgulayan Tuğ-

general Algan tatbikata katılacak askeri un-
surları da şöyle açıkladı:

“İki Sahil Güvenlik korveti, dört Sahil Gü-
venlik botu, iki arama kurtarma helikopte-
ri, üç sahil güvenlik helikopteri, iki CASA
arama kurtarma uçağı, DGT deniz güven-
lik timi, Dalış emniyet güvenlik arama ve kur-
tarma timi, bir fırkateyn. KKTC’den üç sa-
hil güvenlik botu, bir arama kurtarma heli-
kopteri, bir ambulans helikopter.”

Daha sonra Girne’nin 101 Evler bölge-
sinde kaza geçiren bir uçak ve çevresinde ara-
ma kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi. Tat-
bikat sırasında uçakta ve çevresinde bulunan
yaralılar kurtarılıp helikopterlerle hasta-
neye götürülürken, bölgede çıkan yangınlar
da söndürüldü. 

AKINCI: KABUL EDİLEMEZ

Tatbikat sonrasında gazetecilerin Doğu
Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili so-
rularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı
Mustafa Akıncı, şunları söyledi:

Doğu Akdeniz’de son zamanlarda yaşa-
nan gerginlikler hiçbirimizin arzu ettiği bir

durum değildir. Ben öteden beri bir şeyin al-
tını özellikle çiziyorum. Bu zenginlikler he-
pimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tat-
bikata gelince bu bizim egemenlik alanımız
diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geli-
yoruz. Müzakereler devam ettiği dönemde
kendilerine zenginlikleri planlayalım, do-
ğalgazı ortaklaşa çıkarmak için işbirliği ya-
palım dedik. Bunun için de bir ortak komi-
te kurulmasını önerdik. Ama Rum tarafı
buna yanaşmadı.

BİZE SEÇENEK BIRAKMADILAR

Tek taraflı eylemlerini sürdürdüler. Ken-
dilerine “KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde
davranmaktan başka seçenek bırakmıyor-
sunuz” uyarısı yaptık. Şimdi de gerekenle-
ri yapıyoruz. Eğer siz araştırma yapıyorsa-
nız bir de yapacağız dedik ve yaptık, yapı-
yoruz, yapacağız. Eğer kazı aşamasına ge-
lirseniz biz de yapacağız dedik şimdi o saf-
hadayız.

BÖLGEDE BARIŞI SAĞLAYALIM

Ama ben yine bugün burada bu çağrıyı

yapmak istiyorum. Doğu Akdeniz bir barış
gölü haline, Kıbrıs bir barış adası haline ge-
lebilir. Bundan herkes yararlanır. Biz ger-
ginlik siyaseti istemiyoruz. Çatışma siyase-
ti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma isti-
yoruz. Ama haklarımızı da elbette koruma
kararlılığı içerisinde elbette bunları söylü-
yorum. Eğer bu konuda en ufak bir ipucu gö-
rürsek, yardımlaşma, ortaklaşma ve birlik-
te üretme konusunda, paylaşma konusun-
da bir anlayış görürsek hemen bu eli tutmaya
hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi ge-
lişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye’yi ener-
ji politikaları dışında Doğu Akdeniz enerji
denkleminin dışında tutma gayretleri var. Bu
çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu böl-
genin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıb-
rıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olma-
ya devam edecektir.

HARİTA

ABD’nin yayınladığı harita, Türkiye’yi
dışlamayan bir harita. Ama önemli olan ka-
ğıt üzerinde olanlar değil, önemli olan ger-
çekte, fiiliyatta olanlardır. O harita 2015 ta-

rihini taşıyor. Ama 2019’dayız. Ama o hari-
tanın gerekleri değil başka şeyler yapılıyor ara-
zide ve denizde. Dolayısıyla bizi ilgilendiren
kağıt üzerinde olanlar değil gerçekte olan-
lardır.

MÜZAKERELER

Aslında müzakerelerin olmamasının ne-
deni şimdi yaşananlar değildir. Rum yöneti-
mi geçenlerde beyanat verdi. Bu gergin ortam
bitsin müzakereler başlasın diye. Öyle bir du-
rum söz konusu değil. Müzakerelerin olma-
masının nedeni maalesef Rum liderin Kıbrıs
Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara et-
kin katılımını bir türlü yanaşmamalıdır. Her-
hangi bir uzlaşma sağlanıp yeniden işe baş-
layabilmek için geçmişte var olan mutaba-
katların kabul edilmesi gerekir. Geçmişte var
olan mutabakatların özü de iki tarafın siyasi
eşitliğidir. Rum tarafı bunu kabule yanaşmı-
yor. Bugün eğer müzakerelerde bir tıkanma
varsa, ileriye doğru bir gidiş yoksa bunun te-
mel nedeni şu anda Doğu Akdeniz’de yaşa-
nanlar değildir. Rum tarafının Kıbrıs Türk-
lerinin siyasi eşitliğini kabul etmemesidir.
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ABD, Türkiye gibi Hindistan’ın da Rusya’dan
S-400 füze savunma sistemi satın almasına kar-
şı çıkıyor.

Hint haber ajansı Press Trust of India’da (PTI)
yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan
üst düzey bir yetkili bir grup Hint gazeteciye yap-
tığı açıklamada Yeni Delhi yönetiminin Rus ya-
pımı sistemi satın alma kararının olağan bir an-
laşma olarak görülemeyeceğini ve anlaşmanın
ABD-Hint askeri işbirliğini olumsuz etkileyeceği-
ni söyledi. S-400’lerin satın alınmasının ABD’nin
Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Ya-
sası (CAATSA) kapsamında Rusya’ya getirilen yap-
tırımları ihlal edeceğini savunan yetkili, “NATO
müttefikimiz Türkiye ile yaşadığımız çok ciddi tar-
tışmaya bakın. Aynı endişeler Hindistan’ın S-
400’leri satın alması halinde de geçerli olacaktır”
dedi. S-400’lerde kullanılan radar sisteminin
ABD yapımı yeni nesil hayalet savaş uçağı F-35’lere
ait hassas bilgileri tehlikeye atacağı tezini savu-
nan yetkili, “Yüksek teknolojiye sahip sistemle-
ri birlikte kullanamayız. S-400’lerin diğer sistemler

için yaratacağı bazı tehditler var. Türkiye ile ya-
şadığımız tartışma bu meseleye odaklanıyor” ifa-
delerini kullandı.

ANLAŞMA 2018’DE İMZALANDI

Hindistan’da yapılan parlamento seçimlerinin
ardından ikinci dönem iktidarı kazanan, 30 Ma-
yıs’ta Başbakan olarak yeni görev dönemine baş-
layan Başbakan Nerandra Modi, Rusya’dan S-400
hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili an-
laşmayı Kasım 2018’de imzaladı. Başbakan
Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ara-
sındaki geniş çaplı müzakereler sonunda karara
bağlanan anlaşmayla Kasım 2020’de başlayacak
olan teslimatlar Nisan 2023’te tamamlanacak.

Konuyla ilgili AA’ya konuşan bir Hint hükü-
met yetkilisine göre, Rus savunma şirketlerine uy-
gulanan bankacılık yaptırımları nedeniyle Yeni Del-
hi yönetimi şu ana dek Rusya’ya yalnızca kısmi
ödemeler yapabildi. Hint yetkililer, ABD’nin Indo-
Pasifik bölgesinde Çin’in yükselişini dengeleme
arayışında olan Trump yönetiminin, bu konuda

kendilerine istisna sağlayacağını umuyor.

S-400’LER VE DİĞER SİSTEMLER

ABD yönetimi, Hindistan’a General Atomics
şirketi tarafından üretilen “Deniz Muhafızı” adı
verilen İnsansız Hava Savunma (Drone) Sistemi sat-
mayı önerdi. Bu, Washington’un NATO mütte-
fiki olmayan bir ülkeye bu konuda yaptığı ilk tek-
lifti. Trump yönetimi ayrıca Hindistan’a Lockhe-
ed Martin F-21 ve Boeing F/A-18 tipi son teknoloji
hayalet savaş uçaklarını satılmasını da destekliyor.

Yeni Delhi merkezli düşünce kuruluşu Cen-
tre for Policy Research araştırmacısı Brahma Chel-
laney, Trump yönetiminin Modi’nin ikinci döne-
minin başladığı ilk günde, Hindistan’ın ABD pa-
zarına tercihli erişimini kaldıracağını duyurması-
nın tesadüf olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

GARİP BALÇAK

RUSYA’nın İstanbul Başkonsolosu
Andrey Podelyshev’in katılımıyla
Anadolu Aslanları İşadamları Der-

neği (ASKON) Genel Merkezi’nde dün,
Türkiye-Rusya İlişkileri üzerine bir toplantı
düzenlendi. Türkiye-Rusya ilişkilerinin ti-
cari ve siyasi alanda ele alındığı toplantıda
Başkonsolos Podelyshev, İdlib konusuna da
değindi. İdlib konusunda iki ülkenin aske-
ri kanatlarının sıkı diyalog halinde olduğu-
nu askeri kanatların çözemediği konularıysa
devlet başkanlarının özel konuşmalarla
çözdüğünü belirten Podelyshev, görüşme-
lerin sorunları çözmeye yönelik olduğunu
tarafların birbirlerini suçlamaya yönelik
olmadığını söyledi.

UÇAK KRİZİ BİR ARAYA GETİRDİ 

Türkiye ve Rusya’nın ilişkilerinin 2015
uçak krizi sayesinde geliştiğini belirten Po-
delyshev, şu ifadeleri kullandı: “2015’te ya-
şanan uçak krizinden sonra Türkiye ile Rus-
ya arasında oldukça zor bir dönem yaşan-
dı. Gerçekten çok büyük ve önemli çabalar
sonrası ilişkilerimizi bu noktaya taşımış ol-
duk. Bu kriz sayesinde biz birbirimizin çı-
karlarını gözeterek, birbirimizi anlamaya ça-
lışarak, ortak bir yol bularak çalışmamız ge-
rektiği anladık. Bu kriz bize yol gösterici
oldu.” 

‘İDLİB’DEKİ GÖRÜŞMELERİ SO-
RUNLARI ÇÖZMEYE YÖNELİKTİR’

İki ülke arasında ticari çalışmaların sür-
düğünü ticarette de bazı aksaklıkların ol-

duğunu fakat domates sorununun çözülmesi
gibi bu sorunların da çözüleceğini söyleyen
Podelyshev, şöyle devam etti: “Bizim siya-
si diyaloglarımız da devam ediyor. Devlet
başkanlarımızda sık sık görüşüyor bu den-
li sık görüşen iki devlet başkanı bulmak bir
hayli zordur. Siyasi diyaloglarımız bölgesel
sorunlarla alakalı olarak da devam ediyor.
Örneğin Suriye konusunda... Geçen yılın
sonlarında İdlib’de imzalanmış anlaşmayı
Suriye konusunda örnek gösterebiliriz. İd-
lib anlaşması Rusya ve Türkiye arasında im-
zalandı ve bu anlaşma çerçevesinde ülkeler
üzerilerine bazı sorumluluklar aldı. Rus-
ya’nın siyaseti bu anlaşma çerçecesindeki so-
rumluluklarını yerine getirmekle alakalıdır.
Sorun teşkil eden farklı konular var. Fakat
bizim askeri birliklerimiz sıkı bir diyalog için-
deler. Bu şekilde çözülemeyen konularsa
devlet başkanlarımız şahsi görüşmeleri
kapsamında bu konuları görüşüyorlar. Bu
görüşmeler sorunların çözülmesi yönün-
dedir. Tarafların birbirlerini suçlamaları
yönünde değildir.”

‘TÜRKİYE VE RUSYA’NIN 
YÖNÜ AYNIDIR’

Türk basınını da dikkatlice izlediğini be-
lirten Başkonsolos, “Yaygın bir görüş ol-
mamakla birlikte Türkiye’nin aynı yolu yü-
rümesi gereken ülkelerin Rusya ve İran gibi
ülkeler değil Avrupa ülkeleri olduğu şek-
linde haberler var” dedi: “Bu kadar sert bir
şekilde söylenmemiş olmasa da geleceğe ba-
tıyla mı yoksa Rusya ile mi gidileceği ko-
nusunda, Avrupa ülkeleriyle devam etmek
gerektiğini söyleyenler var. Bu bakış açısı

aynı zaman da eski Sovyet ülkelerine de şöy-
le dayatılıyor: ‘Siz gelişmiş olan batılı ülke-
lerle mi yoksa demokrasinin gelişmediği
Rusya’yla mı beraber yürümek istiyorsu-
nuz?’ Biz birleşik bir Avrupa’dan yanayız.
Eşit diyaloglardan yanayız. Ama AB’nin bi-
zim içişlerimize karışma çabası bize ne ya-
pıp ne yapmayacağımızı söylemeye çalış-
maları diyaloglarımızı zehirliyor. Kimsenin
şüphesi olmasın ki Türkiye ve Rusya’nın
yönü aynıdır. Bu yönde kendi vatandaşları
için modern ve demokratik bir ülke olmaktır.
Bundan çıkarılacak sonuç tekdir ekonomik
o da ilişkilerimizi geliştirmemiz gerektiğidir.” 

‘ABD SİSTEMLERİ KENDİ 
SATARAK KÂR 
ELDE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYOR’

Podelyshev, “S-400 konusunda Türk uz-
manlarının yetiştirilmesinin devam ediyor.
Benim de basından aldığım bilgi de iki ay
içinde sevkıyatların başlayacağı yönünde. S-
400 ticari bir meseledir. Rusya kalliteli sa-

vunma sistemleri yapıyor ve bunu satıyor.
ABD’de bunları kendi satıp kendi kazanmak
istiyor” dedi.

SURİYE’DE IŞIK GÖRÜNDÜ

Podelyshev, İran ve Rusya ilişkilerinin iyi
durumda olduğunu belirterek, Suriye’deki
sorunların çözümü için üç ülke birlikte ça-
lışıldığını belirtti: “ABD’nin nükleer an-
laşmadan (JCPOA) çıkmasından sonraki sü-
reçte İran’ın ‘tarafsız’ kalışını saygıyla
karşılıyoruz. Suriye’de son altı-yedi yıldır
trajik olaylar yaşanıyor. Rusya, Suriye’de
kanunen seçilmiş başkanını destekliyor. Bu
noktada devletin korunması bizim için te-
mel koşuldur. Bu istek Libya’daki senar-
yodan ve sonuçtan kaçınmak için bir is-
tektir. Venezuela’daki görüşümüz de aynı.
Rusya, Suriye’de barışın kazanması için
tüm adımları atıyor. Biz de farklı for-
matları destekliyoruz örneğin Soçi ve
Astana süreci bunun içinde. Ve artık ışık
göründü diyebiliriz.”

12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA Hazırlayan: Cansu Yiğit 9
halklailiskiler@aydinlik.com.tr
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Amca yeğen Biliciler
öldürüldü 

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesinde yol in-
şaatında çalışan Abdurrahman Bilici (57) ile ye-
ğeni Mehmet Sait Bilici, PKK’lılar tarafından
uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyla öldürüldü.
Bölgede geniş bir aşiret olan Bilici ailesi, 90’lı yıl-
lardaki adıyla Halkın Emek Partisi (HEP), bugün
ise HDP yanlısı olarak biliniyor. Aile, hendek sa-
vaşlarından önce de HDP’li bir aile olarak tanını-
yordu. Müteahhitlik yapan Bilici ailesi, son olarak
Yüksekova’da Irak sınırındaki bir karakola giden
yolu yapma işini aldı. Ancak PKK’nın bu ihaleye
karşı çıktığı, yol çalışması yapılan güzergaha ma-
yın döşediği, uzaktan kumandayla el yapımı pat-
layıcıyla amca Abdurrahman Bilici  ve yeğeni Meh-
met Sait Bilici’yi öldürdükleri bildirildi. Görgü ta-
nıkları, amca yeğenin, devlete ait bu işi aldığı için
PKK tarafından öldürüldüğünü dile getirdi.

Son yerel seçimlerde seçilen Erciş ilçesi Gözütok
Mahallesi nüfusuna kayıtlı Abdurrahman Bilici ile
Mehmet Sait Bilici, Van’dan ambulansla önce evi-
ne götürülerek helallik alındı. Ardından, Erciş Mer-
kez Kara Yusuf Paşa Camisine getirilen şehitler
için burada bir tören düzenlendi. Amca ve ye-
ğeninin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, öğle na-
mazı sonrası Latifiye Mahallesi’ndeki Seyyid Mu-
hammed Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazelerinin taşınması sırasında “Kahrolsun
PKK”, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları
atıldı. � YURT HABERLER

Afrin saldırısının failleri 
etkisiz hale getirildi

PKK/YPG terör örgütünün 9 Haziran
2019’da Tel Rıfat’tan düzenlenen saldırıyı ya-
pan teröristlerden 10’u etkisiz hale getirildi.

Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün 9 Ha-
ziran 2019’da Tel Rıfat’tan düzenlediği
saldırı sonrası bölgede yerleri tespit edilen
teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış
altına alınmıştı. Bu atışlar sonucu saldırıyı ger-
çekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirildiği
ve şehit olan askerler ile yaralanan askerle-
rin kanının yerde bırakılmadığı Milli Savunma
Bakanlığı tarafından bildirilmişti. Milli Sa-
vunma Bakanlığınca son yapılan açıklama-
da ise bölgede, 9 Haziran 2019 günü, ateş
destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altı-
na alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristler-
den 10’unun etkisiz hale getirildiğinin tes-
pit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölgedeki
terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz
hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla de-
vam edecektir” denildi. 
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ABD’den PKK’ya yeni
silah sevkıyatı

PENTAGON, Trump’un IŞİD’le mücadelenin
bittiğini ilan etmesine rağmen PKK’nın çatı örgütü
Suriye Demokratik Güçleri’ne yönelik askeri ve lo-
jistik sevkıyatlarına devam ediyor. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Ku-
zey Irak’taki Semelka Sınır Kapısı’ndan geçerek
Deyrezor’a giden lojistik ve askeri mühimmatlar
içeren 55 TIR’lık bir konvoyun görüldüğünü bil-
dirdi. ABD’nin PKK’ya bugüne kadar verdiği si-
lah ve mühimmat desteği 20 bin TIR’ı aştı.

Suriye ordusu, İdlib bölgesine yoğunlaşırken
ABD’nin SDG’ye mühimmat sevkıyatı yapması-
nın nedeni ise bölgenin ekonomik önemi. Irak sı-
nırındaki bölge, Suriye’nin en verimli petrol sa-
hası. Deyrezor’u ikiye bölen Fırat Nehri’nin do-
ğusunda 11 önemli petrol yatağı bulunurken, ya-
pılan hesaplamalara göre bu petrol yatakları Su-
riye’nin enerji kaynaklarının yaklaşık üçte birini oluş-
turuyor.

Diğer yandan Fars Haber Ajansı’nın haberine
göre bölgede yaşayan Suriyeliler SDG’den rahatsız.
Bölge sakinlerinin talebi ABD destekli terör örgütü
militanlarının sınır dışı edilmesi. Halk devlet okul-
larının ve enstitülerinin bölgeye geri dönmesi çağ-
rısında bulunuyor.
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Türk pilotların F-35
eğitimi durduruldu!
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HABER MERKEZİ

ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’nin S-400
alımıyla ilgili yönetime tavsiye niteliğinde olan
ve hukuki bir bağlayıcılığı bulunmayan karar ta-
sarısını onayladı. Dışişleri Bakanlığından, ABD
Temsilciler Meclisinin kabul ettiği kararın, iki ülke
arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle
hiçbir şekilde bağdaşmadığı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisinin, Türkiye’nin
Rusya’dan alacağı S-400’lerle ilgili oybirliğiyle
karara bağladığı tasarıda, Türkiye’ye S-400 alma
kararının iptali için çağrı yapıldı; Türkiye’nin S-
400 ve F-35’leri birlikte alamayacağı ve birini
tercih etmesi gerektiği savunuldu.

Karar tasarısında, ABD-Türkiye ortaklığını ve
Türkiye’nin NATO’daki rolünü tehlikeye ata-
bilecek Rusya ile askeri bir ilişkiden kaçınılma-
sı çağrısı yapıldı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler
Komitesi Başkanı Eliot Engel, “Ulusal güven-
lik teknolojimizi Rusya’ya açma riskini alama-
yız” dedi. 

Ayrıca, Türkiye’nin, Rusya’dan hava siste-
mi alması durumunda ABD’nin hasımlarıyla yap-
tırımlar yoluyla mücadele etme yasası kapsa-

mında, yaptırımlara maruz kalacağı belirtildi.
ABD yönetimine tavsiye niteliğindeki kara-

rın hukuki bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

‘TEHDİT DİLİ KABUL EDİLEMEZ’

Dışişleri Bakanlığı, karar üzerine açıklama
yaptı. Açıklamada “10 Haziran tarihinde ABD
Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘ABD-
Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade
edilmesi’ başlıklı karar, evvelce de açıkladığımız
üzere, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dost-
luk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde
bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye’nin dış po-
litikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen hak-
sız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla
mümkün değildir” denildi.

Görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili
yolunun diyalog ve ülkelerin egemen kararla-
rına saygı göstermek olduğu vurgulanan açık-
lamada şu ifadeler yer aldı: “Bunun yerine, hiç-
bir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güve-
nin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alın-
ması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tu-
tulmaya devam edilmesi ve birtakım suni mi-
adlar konulması kabul edilemez.”

TEMSİLCİLER 

MECLİSİNDE 

ONANAN 
KARARA 
TEPKİ:

PENTAGON, Türk pilotlara ABD’nin Ari-
zona eyaletindeki Luke Hava
Kuvvetleri Üssü’nde
verilen eğitimin
sonlandırıl-
dığını açık-
ladı.

Penta-
gon Söz-
cüsü Mike
A n d r e w s ,
Türk pilotların
ABD’deki F-35 avcı uça-
ğı eğitiminin sonlandırıldığını söyledi.
Andrews, Reuters’a verdiği demeçte, “Ba-
kanlık, Türk pilotların uçuş yapmadığından ha-
berdar” dedi. Pentagon Sözcüsü, “Türk po-
litikasında bir değişiklik olmaksızın, F-35
programına katılımlarını düşürmek için müt-
tefikimiz Türkiye’yle yakın çalışmaya devam
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

F-35 programında dört pilot, iki eğitmen
ve ayrıca eğitim alan yakla-

şık 20 bakım perso-
neli bulunuyor.

G e ç e n
hafta ABD
Savunma
Bakan Ve-
kili Shana-

han’, Milli
Savunma Ba-

kanı Hulusi Akar’a
mektup göndererek, An-

kara’nın Rusya’dan almak üzere an-
laşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemi
konusunda geri adım atmadığı için yeni pi-
lot eğitimlerini durdurduklarını açıklamıştı. Sha-
nahan, halihazırda eğitim gören pilotların eği-
timlerinin de 31 Temmuz’a kadar durduru-
lacağı ve bu tarihten sonra personelimizin üs-
lere giremeyeceğini yazmıştı.

Türkiye’ye bakın
ABD’DEN S-400 ALMAYA HAZIRLANAN HİNDİSTAN’A:

PKK, HDP’Lİ AİLEYE CEZA KESTİ 
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, dün partisinin grup toplantısında
konuştu. Gündemdeki konulara deği-

nen Kılıçdaroğlu, hükümetin hazırladı-
ğı Yargı Strateji Belgesi’nin eleştirdi. "17
yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor?" diye son-
ra Kılıçdaroğlu "Yeni mi aklınıza geldi?
Adaleti getireceğiz diyorlar, getirsinler ba-
şımızın üstüne. Ama adaleti getirmek-
te samimiler mi değiller mi onu önü-
müzdeki günlerde göreceğiz" ifadele-
rini kullandı. 

TÜRK-İŞ’E RANDEVU YOK

Türk-İş’in en çok üyeye sahip kon-
federasyon olduğunu söyleyen Kılıçda-
roğlu şu ifadeleri kullandı: "Şubat ayın-
da yeni sözleşmelerin yapılması gereki-
yor. Şimdi Haziran ayındayız. Hükümet
bir türlü randevu vermiyor, görmezlik-
ten geliyor. Dört aydır randevu vermi-

yorlar. Niçin vermiyorlar? Seçimler var.
Seçimden sonra çok düşük rakamlar ve-
recekler. Uzlaşmayacaklar hakem he-
yetine gidecek. Hakem heyeti sarayın
adamlarından oluşuyor. Düşük rakam-
lar verecekler, yaşanan enflasyonun
faturasını işçilere çıkaracaklar. Dört ay-
dır randevu verilmiyorsa işçilerin ve O sen-
dikanın da yerinde durmaması lazım,
beklememesi lazım. 200 bin işçinin
hakkından ve hukukundan söz ediyo-
rum." 8,5 milyon kişinin işsiz olduğunu
belirten Kılıçdaroğlu "Neye gitsem cep-
lerim ‘Çocuğuma iş istiyorum’ taleple-
ri ile doluyor. İktidar sahiplerine de aynı
talepler geliyordur. 17 yılın sonunda na-
sıl olur da 8,5 milyon insan işsiz kalır.
Bunu sormamız lazım" dedi. 

Türkiye’nin iyi yönetilmediğini söy-
leyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: "De-
diler ki fiyatlarda yüzde 10 indirim ya-
pacağız. Oldu mu; olmadı. Damat yine
devam ediyor. Belediye zabıtalarına
görev verdiler; fiyatları denetlediler. Da-
mat yine yerinde duruyor. Toptancıla-
rı, halcileri terörist ilan ettiler, soğan ve
hal depolarını bastılar. Fiyatlar yine de-
ğişmedi. İçişleri Bakanlığı valiliklere ge-
nelge gönderdi; fiyatları denetleyin ve dü-
şürün diye. Yine bir şey olmadı. TÜİK’teki
ilgili yönetici yerine kendi arkadaşını ge-
tirdiler. Fiyatlar yine düşmedi. Türkiye yö-
netilmiyor, savruluyor. Yöneten yok
Türkiye’yi. 82 milyon freni patlamış bir
kamyondayız. Direksiyonda kimse yok,
yokuş aşağı gidiyoruz."

Kılıçdaroğlu şehir dışına çıkanların se-
çimlere kadar İstanbul’a dönmesi ge-
rektiğini söyledi.
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A
BD-İran gerginliği
sürüyor.

ABD’de "Şahinler"
bastırıyor.

Ama ciddi kaygı du-
yanlar da var.

"ABD’nin sonunu
getirir" diyorlar.

İşte onlardan biri.
İlan Goldenberg.
Yıllardır Ortadoğu ile ilgile-

niyor.
CNAS (Yeni Amerikan Gü-

venlik Merkezi) Orta Doğu Gü-
venlik Direktörü. ABD derin
devletinin elemanlarından. Sa-
vunma Bakanlığı Müsteşarlığı
İran Grubu Başkanı olarak da
görev yapmış.

ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin
yayın organı Foreign Affairs der-
gisinde bir makale yazdı. ABD-
İran gerilimi ve olası savaşın ne
olacağını değerlendirdi.

ABD için iyi şeyler öngör-
müyor.

Goldenberg’in değerlendir-
meleri özetle şöyle:

TANSİYON YÜKSEK 

� ABD ile İran arasındaki
tansiyon yükseliyor. 

� Trump, bölgeye yeni
kuvvetler gönderdi. 

� ABD, Fars Körfezin-
deki S. Arabistan, Norveç,
BAE bayraklı petrol tan-
kerlerinin vurulmasından
İran’ı sorumlu görüyor.

� Hiçbir şüphe duymu-
yor.

� İran’ın küçük botlara
füze ve mayın yüklediğini bi-
liyor.

İYİ HABER

� Bütün bunlara rağmen
bölgedeki durum sanıldığı
kadar kötü değil. 

� Taraflar, Bolton hariç,
savaş istemiyor. 

� İran’ın stratejisi, tan-
siyonu düşük düzeyde tut-
mak ve ABD ile doğrudan
bir çatışmadan kaçınmak
şeklinde özetlenebilir.  

� ABD, son askeri ham-
leleri ile kamuoyuna sert bir
görünüm verdi.

� Ancak, bu sonuç al-
maya yönelik olmadığı gibi,
alışılmamış bir yöntem de
değil.  

� ABD bölgede bir sa-
vaşa hazırlanmış olsaydı
yığınak çok dramatik bir şe-
kilde artardı. 

KÖTÜ HABER

� Kötü haber savaş hâlâ
olabilir. 

� Her ne kadar taraflar
istemese de. 

� Yanlış hesap, yanıltıcı
sinyal, küçük bir kıvılcım,...

� İran, Orta Doğu ve
ABD’deyi kapsayan devasa
bir bölgesel çatışmaya dö-
nüşebilir.   

� ABD ile ilişkili hedef-
lere yönelik küçük, inkar
edilebilecek bir saldırı ça-
tışmayı başlatabilir.

Örneğin;
� İran liderleri ABD’ye

karşı koyma zamanının gel-
diği kararını alabilir

� Irak’taki, İran yanlısı Şii
militanlar bir ABD askeri
konvoyunu vurabilir.

� Fars Körfezinde bir
tankeri, petrol sızıntısına
neden olacak şekilde yara-
layabilir.

� Tahran, geçmiş dene-
yimlerinden, böyle bir sal-
dırının, kendilerince yapıl-
dığının ispat edilemediği
sürece, Washington’un doğ-
rudan mukabele etmesi  so-
nucunu doğurmayacağını

bilir. 

DURUM FARKLI

� Ancak, bu defa durum
farklı.  

� İran saldırısı sonrası
Trump, İran’da bazı askeri
hedefleri vurma emri vere-
bilir.

� ABD dünyaya bunun
caydırma hedefli bir defaya
mahsus olduğunu açıklar.

İRAN’IN KARTLARI

Buna karşı İran ne yapar:
� İran’ın çok değişik op-

siyonları var.  
� İran, Afganistan, Irak,

Lübnan, Suriye ve Ye-
men’deki kontrol ettiği
grupları ABD hedeflerine
saldırı için kullanabilir. 

� Füzeleriyle, Bahrain,
Kuveyt, Katar, Suudi  Ara-
bistan ve BAE’deki  ABD
hedeflerini vurabilir.

� Hürmüz Boğazını tı-
kayabilir.

� Petrol fiyatlarını fırla-
tır.

� S. Arabistan’ın petrol
üretim ve sevkiyatını devre
dışına çıkarabilir. 

� Dünya çapında ABD
hedeflerine saldırı düzen-
leyebilir.

GÜVEN YOK

� İki ülke de birbirine
güvenmiyor.

� Kesin olmayan bilgi-
lerle karar verebilirler.

� ABD’nin İran’a yanıl-
tıcı sinyal vermesi tehlikesi
var.

� Trump’ın twitter ba-
şına geçme alışkanlığı risk. 

� Güvenlik Danışmanı-
nın tutumu kaygı verici.

� İran’a "önleyici
vuruş" yapabilir.

�ABD, çok sayıda İran
gemisini batırabilir, 

� İran’daki hedefleri vu-
rabilir. 

SONUÇ

� İran ordusu kısa bir
süre darbe alır. 

� Ancak, topyekün ve
güçlü bir karşı atak yapa-
mayacak ölçüde değil.  

� Hizbullah 130 bin fü-
zesiyle İsrail’e saldırabilir.

� Savaş tüm bölgeye si-
rayet eder.

� Çok büyük insani ve
maddi kayıplara, yol açar.

� "İran’ın vekaletçi güç-
lerini" yok etmek çok güç.

� ABD uçakları, İran’ın
nükleer projelerini gerile-
tir.

� Ama İran’ın bilimsel
altyapısı ve teknolojik kap-
asitesini yok edemez. 

� Çatışmalar zamanla
İran’ın nükleer silaha ulaş-
masına neden olabilir. 

� İç kargaşa çabaları
İran halkında karşılık bul-
maz. 

ABD’NİN SONU OLUR

� Fatura 3 trilyon do-
lara ulaşabilir.

� Bu da Rusya ve Çin’le
süper güç rekabetinin
sonu olur."

ABD’li uzman da aynı gö-
rüşte.

ABD İran’a saldırırsa kaybe-
der. 

İsmet 
ÖZÇELİK

KAYIP
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Merve Uğurluay

KAYIP
Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Kamer Albayrak

Yücel İstanbullulara seslendi:

Dayatmaya karşı çıkalım
Vatan�Partisi’nin�İBB�adayı

Mustafa�İlker�Yücel,�iki�adayın
çıkacağı�canlı�yayına�‘Amerikan
demokrasisi’�benzetmesi�yaptı.

Yücel,�Vatan�Partisi’nin
çözümlerine�medyada�yer
verilmediğine�dikkat�çekti:�

Çünkü�televizyonlar�gerçeği
göstermiyor.�İki�parti

dayatmasıyla,�iradenizi,�
yaratılan�gerilim�üzerinden�
teslim�almaya�çalışacaklar.�
İstanbulluları�bu�dayatmaya
karşı�çıkmaya�davet�ediyoruz

HABER MERKEZİ

DÖRT partinin adayının yarı-
şacağı İstanbul’da yapılacak
canlı yayına sadece Ak Parti

ve CHP adayının çıkartılmasına tep-
kiler devam ediyor. Vatan Partisi İs-
tanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel
yaptığı açıklamada yaşananları "Bu bir
Amerikan demokrasisi" diye nitelen-
dirdi.

Yücel, İstanbul İl Başkanlığı binası

önünde, CHP İBB Adayı Ekrem

İmamoğlu ve Ak Parti İBB Adayı Bi-

nali Yıldırım’ın ortak canlı yayın

programı ve medya tarafından uygu-

lanan ambargoya karşı basın açıkla-

ması yaptı. Seçime dört partinin ada-

yının katıldığını hatırlatan Yücel şun-

ları belirtti:

"Pusulada dört parti olacak ama

televizyonda, gazetelerde, internet

sitelerinde sadece iki parti gösterili-

yor. Halbuki Vatan Partisi’nin, çözüm

programı televizyonlarda her gün

gösterilen her iki adayın programın-

dan çok farklı. Buna rağmen televiz-

yonlarda adaylara ayrılan süreler şu

şekilde:

Binali Yıldırım: 1531 dakika

Ekrem İmamoğlu:1094 dakika

Necdet Gökdemir: 56 dakika

Mustafa İlker Yücel: 29 dakika

Her gün çoğulculuk derler, çok ses-

lilik derler, demokrasi derler ama

bir söz hakkını bile çok görürler. İşte

sizin demokrasiniz budur! Bu bir

Amerikan demokrasisidir.

‘NEDEN 
KORKUYORSUNUZ?’

"Her iki aday televizyon progra-
mından önce zaten aynı siyasi prog-
ramda buluşmuştu. Ortak noktaları-
nızı anlatacağımız için mi korkuyor-
sunuz? PKK partisi HDP üzerinden
bölücülüğü nasıl okşadığınızı gün-
deme getireceğimiz için mi korku-
yorsunuz? Sahip olduğunuz şirketle-
rin rant ve beton belediyeciliğinde na-
sıl büyüdüğünü göstereceğimiz için mi
korkuyorsunuz?

"Gizlilik kararı getirdiğiniz mal
varlığınızı ve aile şirketlerinizin bele-
diyelerle ilişkisini konuşacağımız için
mi korkuyorsunuz? Kameraları ca-
milere çağırıp müezzinlik pozu vere-
rek, dini değerlerin siyasi tüccarlığını
yaptığınızı göz önüne getireceğimiz
için mi korkuyorsunuz?

"Karşılıklı açıkladığınız sınırsız va-
atlerinizin gerçekleşemeyeceğini, be-
lediyenin borç batağına saplandığını
koltuğa oturur oturmaz bütçe açığıy-
la nasıl uğraşacağınızı açıklayacağımız
için mi korkuyorsunuz?

‘GERÇEK TELEVİZYONLARA
SIĞMAZ’

"Televizyonlarda gösterseniz de
göstermeseniz de, Vatan Partisi Tür-
kiye düşmanlarının, milletimizi böl-
mek isteyenlerin ve Cumhuriyet düş-
manlarının hedef aldığı ilk kuvvettir!
Bizi elli yıldır göstermezler ama elli yıl-
dır ilk alınan hedef biz oluruz.

Çünkü televizyonlar gerçeği gös-
termiyor. Gerçek televizyonlara sığ-

maz. İki parti dayatmasıyla, iradeni-
zi, yaratılan gerilim üzerinden teslim
almaya çalışacaklar. İstanbulluları bu
dayatmaya karşı çıkmaya davet edi-
yoruz. Programlarında sizin ekmek
kavganız yok. Üretim yok. Dağıta-
cakları sadakanın planı var. Prog-
ramlarında beton ve rant sisteminin
temeline dokunmak yok. Program-
larında Mehmetçiğin mücadelesi yok.
Bölücülüğü okşamak var"

"Yurttaşlarımız yaratılan gerilim-
le ekonomide çözümü olmayan, kamu
kaynaklarını satarak ayakta kalmaya
çalışan Ak Parti’ye ve sırtını PKK par-
tisine dayayarak başarı peşinde koşan
CHP’ye yönlendiriliyor. Ülkeyi yö-
netilemez duruma getiren, ağırlaşan
ekonomik sorunları çözemeyen Binali
Yıldırım ve partisine de, Abdullah Gül
ekibiyle dirsek temasında olan ve
Selahattin Demirtaş’ın çizgisini öve-
rek HDP ile ittifak yapan Ekrem
İmamoğlu’na da mahkum değilsi-
niz. Çözüm var!

"Vatan Partisi’nin olduğu televiz-
yon programında rant ve beton dü-
zeninin hücrelerine girilir. İlan etti-
ğimiz ‘Yedi Tepe Yedi Renk’ proje-
lerimizin hepsi her iki adayın da ko-
rumak istediği sistemin sınırlarını
aşıyor.

"Vatan Partisi’nin olduğu televiz-
yon programında, İstanbul’un ve Tür-
kiye’mizin gerçek sorunları, geleceği
ve çözümleri konuşulur. Bu sorunlar
ve çözümler her iki adayın da çö-
zümsüz programının sınırlarını aşıyor.
Biz birbirlerine soramayacakları so-
ruları sorarız, onların ortak noktala-
rını gözler önüne sereriz. Her iki
adayın da temsil ettiği Amerikancı-tes-
limiyetçi sistemin kolonlarına vururuz.
Bu yüzden Vatan Partisi adayıyla
tartışmak yürek ister. Biliyorlar ki
bizimle yüz yüze bu konuları konuş-
tukları anda bu perdeyi kaldıracağız.
İlan ediyoruz: Vatan Partisi’nin ol-
madığı program halkı kandırma ve çö-
zümsüzlüğe mahkum programıdır!"

Yıldırım’a Bahçeli’nin çıkışı soruldu:

HABER MERKEZİ

AK Parti İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İS-
TOÇ Ticaret Merkezi’nde faaliyet
gösteren esnafla kahvaltıda bir ara-
ya geldi.

Seçim çalışmalarının insanları yor-
duğu düşüncesine katıldığını belirten
Yıldırım "Ortada bir mağdur var. O
da İstanbulludur, esnaftır, iş adamı-
dır" dedi. Artık seçimin gündemden
kaldırılması gerektiğini belirten Yıl-
dırım, artık seçim değil, geçim ile il-
gilenilmesi ve bunun gündeme ge-
tirilmesi gerektiğini söyledi.

‘KÜRDİSTAN’DAN SONRA
‘BÖLDÜRTMEYİZ’ MESAJI

Yolları böldüklerini ama Türki-
ye’nin bölünmesine asla müsaade et-

meyeceklerini vurgulayan Yıldırım,
"Ülkeyi böldürtmeyiz. Bölücülerle, te-
röristlerle asla yol yürümeyiz. PKK ile
FETÖ ile iş yapmayız. Bu kadar açık.
Bu ülkenin birliğine, beraberliğine, bu
milletin kardeşliğine düşmanlık eden,

gözünü kırpmadan sivil insanları kat-
leden, 15 Temmuz gecesi genç fi-
danları, sivil kardeşlerimizi şehit eden
alçak örgütlerle işimiz olmaz. Bizim
işimiz, sizlerle İSTOÇ ile" ifadelerini
kullandı.

Yıldırım, kahvaltı sonrası gazete-
cilerin sorularını da cevapladı.

Bahçeli’nin, "Kürdistan ve Lazis-
tan diye bir yer yoktur Türkiye’de."
paylaşımı hakkında da Binali Yıldırım,
şunları söyledi: "Bunlarla ilgili yorum
yapma ihtiyacı duymuyorum. Cum-
huriyet kurulmadan önce bu bölge-
lerde Osmanlı topraklarında her tür-
lü etnik gruba sahip temsilciler var-
dı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk bü-
tün bu temsilcileri bir araya getirerek
işgal altındaki Anadolu topraklarının
bağımsızlığını kazanması için büyük
bir mücadele başlattı durum bu."

A
ra

lık

Yeni askerlik sistemi
Genel Kurul’da 

YENİaskerlik sistemine ilişkin ka-
nun teklifi dün TBMM Genel Kuru-
lu’nun gündemine geldi. Ak Parti,
CHP, MHP, İyi Parti ve HDP grupla-
rının kanun teklifine ilişkin görüşle-
rini Genel Kurul’da sunmasının ar-
dından teklifin oylaması yapılacak.
Geçen günlerde düzenlemeye ilişkin
bir açıklama yapan Ak Parti Grup
Başkanvekili Bülent Turan teklifin bu
hafta içerisinde TBMM’de oylana-
cağını söyledi. Eğer bu planda bir ak-
sama yaşanmazsa yeni askerlik sis-
temi bu hafta milletvekillerinin oy-
lamasına sunulacak. Teklifin Meclis’te
onaylanması ve Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan tarafından kabul edil-
mesi ve Resmi Gazete’de yayınlan-
masının ardından artık yeni askerlik
sistemi hayata geçirilmiş olacak.
Sürecin İstanbul seçimi öncesinde ta-
mamlanması bekleniyor.

� AYDINLIK / ANKARA 

ABD’li İran uzmanı: 
ABD saldırırsa kaybeder!

’Faturayı işçiye kesecekler’

Yorum yapma ihtiyacı duymuyorum



Beyazıt 
KARATAŞ’la

3 soru
yanıt

(E) Hava Pilot Tümgeneral 

F-35 Projesindeki mev-
cut anlaşmalar dikkate
alındığında, ABD’nin S-
400 alınması halinde F-

35 programından Türkiye’yi
çıkarma tehdidini nasıl yorum-
luyorsunuz?

ABD ile 25 Ocak 2007 tarihin-
de Milli Savunma Bakanı tarafından
imzalanan tüm ortak ülkeler için 45
yıl yani Türkiye için 2052 yılına ka-
dar geçerli F-35 Mutabakat Muhtı-
rası ile Savunma Sanayii Müsteşar
Yardımcısı tarafından imzalanan F-
35 Mali Yönetim Esasları Dökü-
manları’na ait F-35 Mutabakat Muh-
tırası’nda yer alan ve katılımcı 9 ülke
için geçerli bazı belgeleri daha önceki
yazı/yazılarımda paylaşmıştım. 

F-35’lerin ABD’nin lideri olduğu
“Küresel Sermayenin, Küresel Silah
Gücüdür” veya “ABD’nin Saadet Zin-
ciridir” açıklamasını yapmış, ABD’nin
“saadet zincirinin” halkasının kop-
masına izin vermemek için hırçın-
laştığını, tehdit ve şantajlarını sür-
düreceğini ve sürdürmeye devam
edeceğini ifade etmiştim. F-35 Pro-
jesine ortak 9 ülke dışında halen F-
35 uçaklarını teslim almaya devam
eden İsrail, Japonya ve Güney Kore
dahil 8 ülke ile toplamda 17 ülke F-
35’ler için şimdilik öngörülen pazar
olarak projelendirilmiştir. 

06 Haziran 2019 tarihinde ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Sha-
nahan tarafından Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a gönderilen
mektup, Türkiye’yi F-35 progra-
mından çıkaracağız tehdidi, F-35 için
imzalanan anlaşmaları yeniden tar-
tışma konusu yapmıştır. F-35 Mu-
tabakat Muhtırası, 19 Bölüm ve 6
EK’den oluşmaktadır. 10 maddeden
oluşan sadece fikir vermesi açısından
1’inci maddesini paylaştığım “De-
ğiştirme, Çekilme, Feshetme, Yü-
rürlüğe Girme ve Geçerlilik Süresi”
olarak isimlendirilen 19’uncu bölüm
ile F-35 Mali Yönetim Esasları Dö-

kümanları içerisinde yer alan mad-
delerde ‘S-400 alırsanız F-35 prog-
ramından çıkartılırsınız’ diye bir
madde yoktur. 

Fakat haklarımızın aranması sı-
rasında sorun çıkartacak gibi görü-
nen F-35 Projesi Mutabakat Muhtı-
rası Bölüm 17’de yer alan Anlaş-
mazlıkların Çözümü Maddesi
17.1’dir. 17.1 Maddesi; Katılımcılar
arasında işbu MM bünyesinde ya da
bununla ilişkili olarak ortaya çıkan an-
laşmazlıklar, yalnızca katılımcılar ara-

sında görüş alışverişi yoluyla çözülecek
ve sorunun çözümü için bir kişiye, bir
ulusal mahkemeye, bir uluslararası
mahkemeye, ya da başka herhangi
bir kişi yada kuruluşa başvurulma-
yacaktır.

ABD’nin, Türkiye’ye yönelik S-
400 alırsan F-35 Programından çı-
kartırım tehdidini yerine getirilebilmesi
için F-35 Mutabakat Muhtırası yeri-
ne CAATSA (Countering America’s
Adversaries Through Sanctions Act)
Yasasını uygulama oranının, açıkla-

dığım özet nedenlerden dolayı daha
güçlü olduğu anlaşılmaktadır. 

CAATSA, ABD Temsilciler Mec-
lisi ve Senatosu’nun çıkarttığı, 02
Ağustos 2017’de Başkan Donald
Trump tarafından onaylanan İran,
Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan
yaptırımları güçlendiren bir yasadır.
Başkana, yasa kapsamına giren kişi
veya kurumlara karşı yasada yer alan
12 yaptırımdan en az beşini uygu-
lamaya koyma yetkisi vermektedir.
Türkiye’yi ilgilendiren tarafıysa sadece

bu üç ülkeye karşı değil bu ülkelerle
ticaret yapan şirketlere, şahıslara, do-
layısıyla da ülkelere karşı uygulana-
bilecek olmasıdır. Uygulama yetkisi
büyük ölçüde yürütmenin başı olan
Başkan’a bırakılmış ama içeriği Tür-
kiye de dahil pek çok devleti rahat-
sız edebilecek mahiyettedir. Her
şeyden önce yasa ABD’nin ege-
menlik alanının genişletilmesi anla-
mına gelmektedir. ABD kendi ter-
cihlerini bu yasayla da bir kez daha
diğer devletlere dayatmaktadır. Yani
insan hakları ve demokrasiden söz
eden ABD’nin haydutluğunun res-
midir. 

Türkiye’nin, S-400 alımı ile bir-
likte karşılaşacağı yaptırımlar dikkate
alınarak başta 25 Ocak 2007 tari-
hinde Milli Savunma Bakanı tara-
fından imzalanan tüm ortak ülkeler
için 45 yıl geçerli F-35 Mutabakat

Muhtırası ve Savunma Sanayii Müs-
teşar Yardımcısı tarafından imzala-
nan F-35 Mali Yönetim Esasları Dö-
kümanları ile CAATSA yasasının
dikkatlice konusunda uzman hu-
kukçulara inceletilmesi zorunluluk
halini almıştır. Bu konuda gerekli
adımların başta Milli Savunma Ba-
kanlığı ve Savunma Sanayii Baş-
kanlığı tarafından atıldığını umu-
yorum. Bu yazımda eski tecrübe-
lerime dayanarak bir öneride bu-
lunmak istiyorum. ABD ile ilişkilerde
Devlet yerine yetkisi olmayan tica-
ri kafayla düşünen üçüncü şahısla-
rı kullanarak diplomasi açısından
yeni bir tabir olacak ama “Merdiven
Altı” diplomasilerinin uygulanma-
sının geçmişte Türkiye’ye çok bü-
yük zararlar verdiği dikkate alındı-
ğında bundan kaçınmak gerektiği-
ni öneriyorum. 

ABD Savunma Bakan
Vekili Patrick Shanahan
tarafından Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a

gönderilen ve ikinci Johnson
mektubu olarak görülen geliş-
melere ilişkin değerlendirme-
leriniz nelerdir?

06 Haziran 2019 tarihinde ABD
Savunma Bakan Vekili Patrick Sha-
nahan tarafından Milli Savunma
Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup
gönderilmiştir. Gönderilen mektup,
ABD tarafından daha önce devam-
lı olarak dile getirilen S-400 alırsanız
F-35 programından çıkarılması baş-
ta olmak üzere Türkiye’ye yönelik bir
dizi tehdit, şantaj ve yaptırımları
içermektedir. 

ABD Savunma Bakan Vekili Pat-
rick Shanahan’ın mektubu özetle; po-
litik, askeri ve ekonomik olarak Tür-
kiye karşı yaptırımların uygulanaca-
ğını kaba ve terbiyesizce bir lisanla or-
taya koymaktadır. Mektupla ilgili
düşüncelerimi çok net olarak ifade et-
mek istiyorum. Bu bir ültimatomdur.
Ültimatom, farklı kullanımları olan bir
sözcüktür. Ültimatom uluslararası
ilişkilerde; Bir devletin başka bir
devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya
karşı koymaya yer bırakmaksızın, ta-
nıdığı sürede isteklerinin yerine ge-
tirilmesini istediği Notadır. Ayrıca gün-
lük kullanımda; uyulması gereken ku-
ralları kesin ve mutlak bir lisan ile an-
latmaya da ültimatom denir. 

ABD Kongresinin her iki kana-
dı tarafından neredeyse haftada bir
Türkiye’ye baskı uygulamak için al-
dığı kararlara, çıkardığı veya çıka-
racağı yasalara, şımarık ve hukuk ta-
nımaz davranışlara cevabımızın,
daha sert bir şekilde verilmesinin ge-
rektiğini sade bir vatandaş olarak
tekrar vurgulamak istiyorum. Benim
için paçavra hükmündeki son mek-
tuba değil, ABD Senatosunda yak-
laşık iki yıldır Rum, Ermeni, FETÖ
ve PKK lobilerince desteklenen
senatörler tarafından özellikle büt-
çe kanunları içerisine yerleştirilen
Türkiye aleyhine kanunlar ve kanun
tasarılarına, özetle Türkiye’nin S-
400’leri almasını bahane göstere-
rek aslında politik, ekonomik, F-35,
CH-47F Chinook helikopterleri,
UH-60 Black Hawk helikopterleri
ve F-16 uçakları başta olmak üze-
re silah, malzeme teçhizatı kapsa-
yan geniş kapsamlı silah ambar-
gosunu içeren askeri yaptırımların

hazırlıklarına da artık daha ciddi tep-
kilerin verilmesini bekliyorum.

TÜRKİYE’NİN 
YAPTIRIMI S-400

Türkiye’ye yönelik bu saldırılar de-
vam ederken ABD bırakın boy ay-
nasına bakmayı, sudaki yansımasına
bile bakmaktan uzaktadır. Biz o za-
man Türkiye’nin S-400 füzeleri için
neden ısrarcı olduğunu bir kez daha
ifade edelim, öğrenelim, etrafımızla
paylaşalım. ABD ve bazı Batı ülke-
leri, PKK/KCK, PYD/YPG ve
FETÖ/PDY ile mücadelede Türki-
ye’ye karşı iki yüzlü bir politika uy-
gulamakta ve terör örgütlerini des-
tekleyerek ülke güvenliğimizi yıllar-
dır tehdit etmektedir. ABD’nin çeşitli
bahanelerle yüksek teknoloji ürünü
silahları, son yıllarda ise daha düşük
kapasiteli silahları, bırakın Patriot sat-
mayı tabanca bile satmaktan vaz-
geçmesi üzerine Türkiye farklı kay-
naklara ve işbirliği yapacağı ülkele-
re yönelmiştir. Türkiye elbette
PKK/KCK ve PYD/YPG’ye kara
gücüm diyen, 21 Mart 1999’dan beri
FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan,
15 Temmuz darbe girişiminin arka-
sında olan ülke ve ülkelere karşı bazı
yaptırımlar uygulayacaktır. Bunlardan
birisi de siyasi karar gerektiren Rus-
ya’dan S-400 alımı örnek olarak gös-
terilebilir. 

Öncelikle S-400 alırsan F-35
vermem tartışmalarını ABD başlat-
mıştır. S-400’lere ilişkin tartışmayı
başlatıp yanlış zemine çeken ve
Türkiye’ye tehditler savurmaya kal-
kan ABD’dir. ABD, F-35’leri tartış-
maya açarak uçakların eksikliklerinin
ortaya çıkmasına ve kamuoyu tara-
fından yakından takip edilmesine im-
kan tanımıştır. ABD tam da bunu
yapmış, tekrarlıyorum çok da iyi ol-
muştur. O zaman ABD’nin kesin ola-
rak içerisinde yer aldığı ve/veya
destekledikleri olmak üzere son 60
yılda Türkiye-ABD arasındaki krizlere
ilişkin bir kısmı unutturulan, bir kıs-
mı ise hiç konuşulmayan  tüm kriz-
lere ait düşüncelerimi genişletilmiş
şekliyle paylaşmak ve tartışmaya
açmak istiyorum. 
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Yazılarınıza başladığı-
nızda TSK’da görev ya-
parken yaşadıklarınız
ile silah arkadaşlarınızın

sorunlarına yeri geldikçe
dikkat çekmek istediğinizi
ifade etmiştiniz. Basına yan-
sıyan ve bizlere de ulaşan
emekli binbaşıların çözüm
bekleyen sorunları neler-
dir?

TSK İç Hizmet Kanunu 3.ve
11. Maddelerine göre Binbaşı
Rütbesi, Yarbay ve Albaylar gibi
üst subay statüsündedir. Binbaşı
ve Yarbay, görev anlamında bir-
birine çok yakın rütbeler olup iki-
si de üst subay statüsündedir. Bin-
başı-Yarbay olarak düzenlenen
Tabur Komutanlığına ya da Şube
Müdürlüğüne “Tabur Komutan
Vekili ya da Şube Müdür Vekili”
olarak ataması yapılmaktadır.
Anılan bu görevlere atanan bir
Binbaşı, Tabur Komutanlığı ya da
Şube Müdürlüğü makamının bü-
tün görev, yetki ve sorumluluk-
ları ile donatılmasına, Yarbay
gibi aynı görevleri yapmasına rağ-
men, “Makam ve Görev Tazmi-
natlarından” istifade edeme-
mektedir. 

Sözkonusu durum, hem hu-
kukun genel ilkelerine, hem de
anayasanın eşitlik ilkelerine ay-
kırılık teşkil etmektedir. Mevcut ya-
sada “Makam ve Görev Tazmi-
natları” olarak isimlendirilmesine
rağmen, “Makam ve Göreve
değil” adeta “ Rütbe Tazminatı”
gibi nitelendi-
rilip resmen
“ R ü t b e y e ”
ödenmektedir.
Daha önce
“Makam ve
Görev Tazmi-
natları” ile ilgi-
li çıkarılan ka-
nunlar, küçük
rütbelerde, er-
ken emekli
olunmasını ön-
lemek ve daha
üst rütbelere
teşviği artırmayı amaçlamıştır.
Ancak, daha sonra yasalarda
yapılan değişikliklerle ve yaş sı-
nırı nedeniyle, zaten Binbaşı rüt-
besinde emekli olmak, imkansız
hale getirilmiş olup, gerekçenin
de bir önemi kalmamıştır.

Yarbaylarla aynı, eşit ve tabur
komutanlığı seviyesinde görevleri
yapan, aynı kadrolara atanan
Binbaşılara “Makam ve Görev
Tazminatının” verilmemesi, bir
hak ihlali sorunu yaratmıştır.
Emekli Binbaşılar yaklaşık 25-30
yıldır haklarını aramak için ilgili
makamlara dilekçeler vermiş,
İdari Mahkemelere başvurmuşlar
sorunlarına çözüm bulamamış-
lardır. Yasama, Yürütme, Yargı,
MSB ve TSK’ya başvuran emek-
li binbaşıların aldıkları gerekçeli
karar ve yanıtlarda, “926 sayılı
TSK Kanunu V sayılı cetvel” ile
“568 Sayılı KHK’nde “Binbaşı
görev ve rütbesi” zikredilmediği
için, binbaşılara “makam taz-
minatı” ödemesi uygulanamadı-
ğı ve bu doğrultuda bir Bakanlar

Kurulu kararı olmadığı için de bin-
başılara “görev tazminatının”
verilemeyeceği cevabı ile karşı-
laşılmıştır.

Son dönemlerde yapılan ka-
nun değişiklikleri ile makam ve
görev tazminatlarının, çeşitli ne-
denlerle TSK’dan ihraç edilenler
dahil uygun görülen ama arala-
rında emekli binbaşıların olmadığı
meslek gruplarına da verilmesi
“60-80” yaş aralığında olan
emekli binbaşıları ve varislerini de-
rinden üzmüş, gururlarını incit-
miştir. Bunun üzerine 15 Ekim
2015 tarihinde TESUD Konak
Şubesi Lokalinde İzmir’de bir
araya gelen emekli binbaşılar
ve onların temsilcileri ile benim
de rahmetli binbaşı bacanağımın
ailesi adına katıldığım toplantıda,
seslerini daha iyi duyurabilmek
için “Emekli Binbaşılar Platfor-
mu” oluşturulmasına karar ver-
mişlerdir. 

Emekli Binbaşılar Platformu-
nun yaptığı planlı ve yoğun ça-
lışmalar sonucu, Cumhurbaş-
kanlığı Makamına ve CİMER’e
mağduriyetlerini ve önerilerini yazı
ile göndermişler, TBMM’de bu işi
destekleyen bazı milletvekilleri ile
görüşmüşler ve soru önergesi ver-
mek dahil desteklerini almışlar,
Milli Savunma Bakanı, Genel-
kurmay Başkanı, Kuvvet Ko-
mutanları ve TESUD ile görü-
şerek sorunlarını anlatmışlar, ka-
bul görmüşler ve tüm makamla-
ra hazırlamış oldukları bilgi ve bel-

geleri takdim etmişlerdir. Emek-
li binbaşıların sorunlarını özetle
yetkili makamlardan “duyma-
yan” kalmamıştır. 

Sonuç olarak; görevde iken ve
daha sonra emekli olan binba-
şıların zamanında önem veril-
meyen aslında günü kurtarma-
ya yönelik fakat yıllar içinde bi-
rikerek bir kartopu haline gelen
sorunlarını  çözmek devletimizin
asli görevidir. ‘Türkiye yeteri
kadar iç ve dış sorunlarla uğra-
şırken bu da şimdi nereden çık-
tı?’ anlayışı ile yaklaşmak iste-
yenler için bir kere daha tekrar-
lamak istiyorum, aileleri ile bir-
likte 25 bin-30 bine ulaşan yak-
laşık 5 bin emekli binbaşının asıl
istekleri maaş artışı ve iyileştirme
değil, yarbaylarla aynı makam ve
sorumlulukları üstlenmeleri dik-
kate alınarak “hak ihlallerinin ve
mağduriyetlerinin” daha fazla
geciktirilmeden 20’inci yüzyıldan
21’inci yüzyıla, oradan da 22’inci
yüzyıla kalmadan hayırlısıyla gi-
derilmesidir.
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Shanahan 
mektubu

paçavra hükmünde

F-35 Projesi �çin Öngörülen Ülkeler (17 Ülke)

F-35 Projesi Mutabakat Muht�ras� Anla�mazl�klar�n Çözümü Maddesi (17.1) F-35 Projesi Mutabakat Muht�ras� De�i�tirme, Çekilme, Feshetme, Yürürlü�e Girme Ve Geçerlilik Süresi (19.1)

ABD Savunma Bakan
Vekili Patrick Shanahan

Emekli binba��lar ve temsilcileri toplant�s�- �zmir (15 Ekim 2015)

� 1960 �ncirlik Kalk��l� U-2 Casus

Uça�� Krizi.
� 1962 Jüpiter Füzeleri Krizi.

� 1964 Lyndon B. Johnson Mek-

tubu Krizi.
� 1974 Ha�ha� Ekimi Krizi.

� 1974 K�br�s Bar�� Harekat� Krizi. 

� 1975 ABD Silah Ambargosu

Krizi.
� 1975 Türkiye’nin 21 Üs/Tesisi

ABD Kullan�m�na Kapatmas� Krizi.

� 1975 Ermeni ASALA Terör Ör-

gütünün Desteklenmesi Krizi.

� 1984 ABD’nin PKK Terör Örgü-

tüne Deste�i Krizi.
n 1992 TCG Muavenet Muhribi’nin

Vurulmas� Krizi.
� 2001 Birinci Körfez Harbi ve Çe-

kiç Güç Krizi.
� 2003 Irak Tezkeresi’nin Reddi

Krizi.
� 2003 Birinci Körfez Harbi ve

Irak’�n ��gali, Irak’�n Kuzeyi ile

PKK Deste�i Krizi.

� 2003 Süleymaniye Olay� (Çuval)

Krizi. 
� 2011 Suriye �ç Sava�� ve

PKK/KCK, PYD/YPG Deste�i

Krizi. 
� 2013 Çin FD-2000 Hava Savun-

ma Sistemi Tedari�i Krizi.

� 2016 15 Temmuz Darbe Giri�i-

mi ve FETÖ/PDY Krizi.
� 2016-Pastör Andrew Craig Brun-

son’�n Tutuklanmas� Krizi.

� 2017 ABD Büyükelçilik/Konso-

losluk Çal��anlar�n�n Tutuklanma-

s� Krizi.
� 2017 Halk Bankas� Genel Müdür

Yard�mc�s� Mehmet Hakan Atil-

la’n�n Tutuklanmas� Krizi.

� 2017 Türk Vatanda�lar�na Uy-

gulanan Vize Krizi.
� 2017 Rus S-400 Hava Savunma

Sistemi Tedari�i Krizi. 
� 2019 ABD Savunma Bakan Ve-

kili Patrick Shanahan Mektubu

Krizi.

Son 60 yılda Türkiye-ABD
arasındaki krizler:



1. Büyük ocaklardan ateşi dışarı çekmek için
kullanılan uzun saplı demir araç – Bir ekin biçme
aracı. 2. Yabancı – Yanki. 3. Söz – Belirti – Üzerine yazı
yazılan tabaklanmış ceylan derisi. 4. Bir nota – Ekilen
yer, mezraa. 5. Belirti – Parola – At yavrusu. 6.
Yapağıdan elde edilen, eczacılıkta ve parfümeride
kullanılan, sarımtırak renkte bir yağ – Bir nota. 7.
Müslümanlık. 8. Suyla çevrili kara parçası – Anlam –
Baston. 9. Bir soru sözü – İlkel bir su taşıtı – Yol
üzerindeki çukur ve tümsekler. 10. En çok el ve ayağın
sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst
derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri
– Sodyumun simgesi. 11. Bir ildeki en yüksek
hükümet görevlisi – Mentol kokulu bir bitki. 12.
Bayağı – Cömert – Kiloamperin simgesi. 13. Uzaklık
anlatan sözcük – Bir işi yapmaya hazır – İnce perde ya
da örtü. 14. Bir erkek şarkıcı – Mersin’de bir çay. 15.
Safi – Şey, nesne – Amaç.

1. Başa takılan elmas ya da altın iğne – Öz yurt. 2.
Yunancada “hadi gel” – Kuran’da bir sure – Kas. 3.
Avrupa’da bir ülke – Yüce – Bir hayvan. 4. Baryumun
simgesi – “… Büyükburç” (şarkıcı) – Pişirilerek
hazırlanan yemek. 5. Bir tembih sözü – Aşırı bezginlik
ve sızlanma anlatan bir ünlem – Yardım isteme
ünlemi. 6. Menteşe – Yapımevi. 7. İridyumun simgesi –
Sıtma ilacı – İlkel benlik. 8. Cennet – Uzak karşıtı –
Sümer su tanrısı. 9. “… Yalabık” (aktör) – Peru’nun
plaka işareti – Bir tür rakı – Bir harfin okunuşu. 10.
Tenis oynama aracı – İçine genellikle sulu şeyler
konan bir kap – Bakma, bakış. 11. Hile, entrika – Bir
masal dağı – Göğüs – Dinsel inançları olmayan. 12.
Bir mevsim adı – Uçabilen memeli hayvan – Uzak.
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H A N I M E L ‹ A R A B ‹ K A A R
K A R A C A B E Y L ‹ V A N E ‹ K ‹

N A M N ‹ T E L ‹ K K ‹ K ‹ R ‹ K
‹ B R A Z D ‹ M A ⁄ H A M N ‹ S A

E K A T E ‹ T ‹ B A R
A N T N A R N ‹ K A T

L A K Y Y ‹ L fi A
M ‹ R L ‹ V A U M A R R A

L E N A ‹ V A N O V
A S A E N E ‹ N E B O L U

‹ K A Z V K K D L T V A K
‹ P O T E K H A R ‹ C ‹ Y E K A T A

A Z A A V A R A E R A M ‹ L T
I R K A V A R A E M ‹ N E M E K

‹ Z O B A R D A R L A K M ‹ R A L
A fi E R A T S U Z ‹ D ‹ L E N E M A

M A K A R A L I K U fi ‹ N ‹ K A T

KARE BULMACA
SOLDAN SAĞA
1. Gelberi-Orak. 2. El-Amerikalı. 3. Laf-İz-Rak. 4. Re-
Ekenek. 5. Emare-İm-Tay. 6. Lanolin-Fa. 7. İslamiyet. 8. Ada-Mana-Asa.
9. Ne-Sal-Kasis. 10. Nasır-Na. 11. Vali-Nane. 12. Adi-Ahi-Ka. 
13. Ta-Amade-Zar. 14. Alişan-Alata. 15. Net-Nen-Erek.
YUKARIDAN AŞAĞIYA
1. Gelgel-Anavatan. 2. Ela-Maide-Adale. 3. Fransa-Ali-İt. 
4. Ba-Erol-Aş. 5. Emi-Elaman-Aman. 6. Reze-İmalathane. 
7. İr-Kinin-İd. 8. İrem-Yakın-Ea. 9. Okan-Pe-Arak-Le. 
10. Raket-Tas- Nazar. 11. Al-Kaf-Sine-Ate. 12. Kış-Yarasa-Irak.
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Fotoğraftaki
ressam

Bursa'n›n 
bir ilçesi

Vücudun bir
yerinden kan

gelmek
Büyük çuval

Yayl› 
bir çalg›

Nikaragua
plakas›

Deniz k›y›s› Mesaj Demirin
simgesi

Civcivin
büyü€ü

Erin

Katman
Bir tür 
Afrika
zebras›

K›y›da tekne
çekilen yer

Soru sözü

Kalsiyum
simgesi

Kalp zar›

Eksiklik,
kusur

Hiçbir
zaman

“Nuri …”
(ressam)

Bir maran-
goz aleti

Çok s›k›nt›da
olmak

T›rman›c› 
bir çiçek

Bursa ilçesi

Bir kahve
türü

Hicap

Kurba€a
kurtçu€u

Artvin'in 
eski ad›

Bir nota

Bir say›

‹nmifl olan

Ad, ün
Ortaya

ç›karma,
gösterme

Kal›te

San›
Yerf›st›€›

Beyin

Asya'da 
bir ülke

Olmam›fl
Kad›nlar
Kuran'›

usulünce
okuma

Yemin

“… Hudson”
(aktris)

Bir çeflit 
bal›k a€›

Sayg›nl›k

Bir meyve

Güreflte 
bir oyun

Bir tür
karides

“Metin …”
(flark›c›)

Tahta cilas›

Eskiden
tu€general

Yüzy›l (k›sa)

C›l›z, 
güçsüz

Vilayet

Çare

Sporcu alk›fl
ünlemi

Tanr›

Savunma
hukukçusu

Radyumun
simgesi

“Bossa …”
(dans türü)

Baston
Rusya'da 
bir ›rmak

Ismarlama
Konut

Anton Çehov
oyunu

Kastamonu
ilçesi

Arapça ben

Benin'deki
s›rada€lar

Uyarma

Gayrimenkul
rehni

Bir tür
domates

Zehirli bir
örümcek

Eflek

Bir ba€laç

Radyumun
simgesi

Canlan›fl

Toplanma

Litre (k›sa)
“Ersun …”

(futbol
hocas›)

Ördek sesi

Kilolitre
simgesi

D›fl iflleri

Mevcut

Hayali 
karate

G›pta

Üye

Ezgi

‹fle yaramaz,
kötü

Say›boncu€u

Dul kad›nlar

Bir meyve
Efor, çaba

Topun
gerisini
kapayan
kapak

Bal› al›nm›fl
petek

Yerme

Bir rap
flark›c›s›

Bir difl türü

‹lave

Kay›nbirader

Letonya
paras›

Eflbas›nç
Ensiz

fiart eki

Gözyafl›
kemi€i
bezesi

Almanca sen

Türk müzi€i
makam›

Kulak
y›kama aleti

Ondal›klar Sürekli 
öten kufl

Toplanma,
birleflim
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Hazırlayan: İlker Mumcuoğlu / mumcuogluilker�gmail.com
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çengel

Yayın Sahibi Görev Basın ve Yayıncılık Ticaret A.Ş. 

VATAN - EMEK - NAMUSKURULUŞ. 1921  ŞEFİK HÜSNÜ DEĞMER

Dağıtım. Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş.

www.aydinlik.com.tr
Önerileriniz için. halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Yayın Türü. Yaygın Süreli

Aydınlık

Genel Müdür
(Tüzel Kişi Temsilcisi)

Gürkan Koç 

Haber Müdürü:
Ergün Gedek

Genel Yayın Yönetmeni:
M. İlker Yücel

Sorumlu Yazıişleri Müdürü:
Nadir Temeloğlu

Reklam Grup Başkanı:  
Murat Öktensoy

0212 2512114 / 165
Rezervasyon

Yönetim Yeri. Asmalı Mescitd Mahallesi İstiklal Caddesi
Deva Çıkmazı No: 3 / 3 Beyoğlu - İstanbul

Tel. 0212 251 21 14 - 15 - 16 Faks. 0212 251 55 06
Ankara Büro Tel. 0312 229 88 45 Faks. 0312 229 88 47

İzmir Büro Tel ve Faks. 0232 489 16 15
Avrupa Tel: 0049 163 866 30 78  E-Posta: halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Yıl: 98
Sayı/Nr.: 4188
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reklam@aydinlik.com.tr

Ankara�Baskı.
Üretici Yayıncılık ve Danışmanlık Tic.
Ltd. Şti. Mat-Sit İş Merkezi 35. Cadde
No: 2 / 11  İvedik-Ankara
İstanbul�Baskı.
Üretici Yayıncılık ve Danışmanlık Tic.
Ltd. Şti. Oruçreis Cad. Remzi Özka-

ya Sok. No.16 Bahçelievler 
/ İstanbul Tel.�0212 655 44 34 

İzmir�Baskı.
Üretici Yayıncılık ve 
Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. 1142
Sok. No:24 Sarnıç Gaziemir/İzmir

08:00 Kahvaltı

Haberleri

10:00 Müge Anlı İle

Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma 

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kimse Bilmez

23:15 Kim Milyoner

İster?

00:20 Son Durak

10:00 Başkent’te Sağlık
10:30 Biz Bize
12:00 Haber
15:30 Dünyadan

Haberler
16:00 Güncel
18:00 Ekonomi Haberleri
19:30 Doğru Seçim
20:00 Ana Haber Bülteni
21:00 Nereden Nereye
23:00 Belgesel
23:30 Doğru Seçim

06:00 TRT HABER’de

Dün Bugün 

09:30  Ekonomş 7/24 

10:00 Satırbaşı Haber

13:00 Öğle Ana Haber

19:00 Haber 19

20:00 Ana Haber 20

22:00 Haber 22

23:00 Gece Bakışı

06:45 Baba Candır

09:50 Hangimiz

Sevmedik

12:40 Seksenler

14:50 Tek Yürek

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema

‘Sinemanın

Gücü’

23:30 Vuslat

07:00 Gün Başlıyor

08:00 Gün Başlıyor

10:00 Para Gündem

12:00 Gün Ortası

13:00 Gün Ortası

14:00 Gün Ortası

16:00 Habertürk Manşet

17:00 Akşam Haberleri

19:00 Ana Haber Bülteni

20:00 Ana Haber Bülteni

21:00 Türkiye’nin Nabzı

01:00 Haber Bülteni

06:00 Yiyecek

Fabrikası

09:00  Pastalar

Yarışıyor

11:00 Rüya Gibi Evler:

Velas

13:00 Ağır Yaşamlar

Şimdi Ne

Yapıyorlar?

18:00 Karayip Evleri

20:30 Ağır Yaşamlar

23:30 Öldüren Aşk

07:15 İsmail
Küçükkaya İle
Çalar Saat Hafta
Sonu

10:00 Çağla İle Yeni Bir
Gün

12:15 Şevkat Yerimdar
16:00 Zuhal Topal’la

Sofrada
19:00 Fatih Portakal İle

FOX Ana Haber
20:00 Ayla
01:30 Yasak Elma
03:45 Zuhal Topal’la

Sofrada

06:00 Güne Merhaba

08:45 Parametre

10:00 10’dan Sonra

14:00 Bugün

15:00 Günlük

17:00 Günlük

18:00 CNN TÜRK

Gazete

19:00 Ana Haber

23:30 Günün Sonu

08:00 Güne Başlarken
09:00 Haber Merkezi
10:00 Haber Merkezi
11:00 Haber Merkezi
12:00 Haber Merkezi
13:00 Öğle Bülteni
15:00 Öğle Bültenii
16:00 Günün içinden
17:00 Günün içinden
18:30 Spor
19:00 Akşam Haberleri
20:00 Ana Haber
21:00 Siyasi İşler
23:00 Gece Bülteni

07:15 Hayat Sağlıklı
Güzel

08:30 Yaralı Kuşlar
09:30 Müge Ve

Gülşen’le 2.Sayfa
12.15 Gelinim Mutfakta
15:45 Yaralı Kuşlar
16:45 Aşk-ı Memnu
18:45  Buket Aydın’la

Kanal D Haber
20:00 Afili Aşk
22:45 Afili Aşk

06:00 Geniş Aile

07:30 Kaderimin

Yazıldığı Gün

09:45 Kiralık Aşk

12:30 Nursel’in

Konukları

15:00 Kardeş Çocukları

18:45 Star Haber

20:00 Kapanmadan

Kazan

22:30 Taksi 3

06:30 Demet Akbağ
İle Çok
Aramızda

08:00 Gelin Evi All Star
10:00 Kendine İyi Bak
12:00 Turgay Başyayla

İle Lezzet
Yolculuğu

15:30 Yeni Gelin
18:45 Show Ana

Haber
20:00 Güldür Güldür

Show
23:30 Hırsız Var
01:30 Türk Sineması

07:30 Semra Topçu İle
Güne Başlarken

11:00 Ayşenur Arslan
İle Medya
Mahallesi

13:00 Ezgi İle Haber
Masası

17:00 Özlem Gürses
İle Yeni Dünya

18:00 Lale Arslan İle
Ana Haber

21:00 Enver Aysever
Ayrıntılar

23:00 Ata Arslan İle
Gece Bülteni

07.30 Günaydın Türkiye

10.00 Televizyon

Gazetesi

12:00 Bunu Bilmek

Lazım

12.30  Gün Ortası

15:00 Sanat Hayatı

16.00 Nasıl Yani

17:30 Kent ve Yaşam

18.30 Ana Haber

20.00 Halkın Ekonomisi

21.30 Başkent Kulisi

23.00 Gece Görüşü

TV
YAYIN
AKIŞI

08:10    Uyan Türkiye 
12:30 Klip Saati
13:00 Gün Ortası Haber
15:00 Günün Getirdikleri 
17:00    Yereli

Yönetenler 
18:30    Ana Haber 
19:30    Not Defteri 
21:00    Ehlibeyt Yolu
22:00    Üç Tel Bir Ömür
00:00    Haber 
01:00    İzzettin Doğan

Özel Yayın
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Dilenciler....

Burçak
EVREN

S
iy

ah
 -

 B
ey

az

burcakevren2003@yahoo.com

İ
NANINkötü  bir niyetim yok. Bir yerlere gön-
derme yapma da değil amacım. Yalnızca zi-
yaret ettiğim küçük bir ülkede, dilenciye ben-

zer hiçbir kişiye rastlamanın getirdiği bir şaşkınlıkla
yazıyorum... Demek ki dilencisiz de yaşanabili-
yormuş....

Ahmet Haşim, Frankfurt Seyahatnamesi’nde
dilencilerle ilgili şöyle bir tanımlamada bulunur: 

“Biz dilenciye acımayız, ondan korkarız. Bu kor-
ku dilencinin çirkinliği nispetinde artar. 

Çirkinliğin birtakım tehlikeli kudretler taşıdığı-
na inanırız. 

Bütün Afrika, Amerika, Hint ve Çin ilahları çir-
kin değil mi?

Bize en fazla korku ve nefret veren dilenciye
uzattığımız para bir sadaka değil, fakat korku sa-
natkarına takdim edilmiş naçiz bir mükafattır.

Doğu, artist milletlerin vatanıdır.”
Dilenci deyip geçmeyin. Onlar bize, biz de on-

lara öylesine alıştık ki... Biraz kötü niyetliyseniz; on-
ları birer merhamet sömürücüsü, günah törpüle-
yicisi ya da dilenmeyi çalışmaya, alın terine tercih
eden miskinler topluluğu olarak yorumlarsınız. Ama
bilirsiniz bizim gibi iyi niyetli ülkelerde onlar yalnızca
yoksulluğun değil, yaşamın-doğanın da sillesini ye-
miş, dilenmekten başka hiçbir seçeneği kalmamış,
merhametle, kahrolası bir acıma duygusunun sı-
nırları içinde kalmış, yarım, sakat, acınası ve ko-
runması gereken bir yaratıkla insan arası bir çiz-
ginin içinde sıkışıp kalmış, avuç açan bir canlıdır.

Ama merhametin sınırlarından biraz uzaklaşıp
da gerçeği görmeye başladığımız zaman, bunun
hiç de öyle olmadığını görmekte gecikmeyiz. Çün-
kü dilencilerin birçoğu -hepsi değil tabii, söz hak-
kı olmadıkları için onlara gereğinden fazla yük-
lenmek de pek haksızlık olur doğrusu- toplumun
birçok kesiminden daha çok örgütlenme bilinci-
ne sahip olmuş, komün yaşamının ne demek ol-
duğunu anlamış, en değme tüccardan bile bir adım
ötede olarak sermayesiz ve vergisiz nasıl para ka-
zanılacağının formülünü keşfetmiş bir sınıftır. Sı-
nıftır derken bunu laf olsun diye değil, gerçek ol-
duğu için söylüyorum. Osmanlı da onların da bir
loncaları, bir örgütleri bulunuyor, şenliklerde on-
lar da grup halinde geçme iznini alırlardı...

İnsanlık tarihinde “en eski” olma özelliğini ta-
şıyan iki meslek vardır: Birisi bildiğiniz gibi fahişelik,
diğeri ise dilenciliktir. Her dönemde, her yönetim
bu iki meslekle savaşmış, fakat onları yenmeyi bir
türlü becerememiştir. Aksine onlar safahatla se-
faletin, bollukla yokluğun, zenginlikle yoksulluğun
olduğu her yerde yeşerme ve var olma özeliğini
sürdürmenin üstesinden gelmiştir. Ve gelmeye de
devam etmektedir.

İstanbul’da Avusturya Sefiri olarak görev yap-
mış olan Ogier Ghiselin de Busbecq arkadaşı Nic-
holas Michault’ya yazmış olduğu mektuplarda di-
lencilerden şöyle söz eder:  

“Bunların sayısı bizim memlekettekilere naza-
ran hayli kalabalıktır. Kendilerine kutsal bir hava
vererek yer yer dolaşır ve halkın dini hislerine hi-
tap ederek dilenirler. Dilenciliklerini mazur gös-
termek için bazıları aklen zayıf olduklarını söyler-
ler. Çünkü bu gibi zayıf akıllılar Türklerin saygı ve
şefkatine nail olurlar

İstanbul sokaklarındaki dilencilerle ilgili en ilginç
saptamayı ise Mark Twain (Samuel Taylor Clemens)
yapmıştır. 1867 yılının Ağustos ayında İstanbul’a
gelen Mark Twain, “sıradan sakat çeşitlerini gör-
mek için Napoli’ye gidin ya da Roma devletleri-
ni dolaşın. Ama hem sakatların hem de insan kı-
lığındaki canavarların kaynağını, anayurdunu
görmek istiyorsanız, istikamet Konstantinopl” di-
yerek İstanbul’un o dönemdeki harikulade sakat-
larını yani dilencilerini şöyle anlatır: 

“Napoli’de tek tırnaklı korkunç bir baş parmağa
dönmüş bir ayak sergileyebilen bir dilenci köşeyi
döndü demektir ama, aynı gösteri Konstantinopl’da
(biz yine buna ne olur ne olmaz İstanbul diyelim)en
ufak bir ilgi toplamaz, adam da açlıktan ölür. Ha-
liç köprüleriyle İstanbul’un bu yollarını mesken tu-
tan nadide canavarlar dururken böyle bir numa-
raya kim bakar? Ey sefil sahtekar! Üç bacaklı ka-
dına, gözü yanağında olan adama karşı ne şan-
sın olabilir? Parmakları dirseğinden çıkan adam kar-
şısında yüzün kızarmaz mı? Her elinde yedi par-
mağı olan, üst dudaksız, çenesiz cüce arz-ı endam
ettiğinde kaçacak delik aramaz mısın? Bismillah!
Avrupa’nın sakatları göz boyama, sahte! Hakiki-
leri yalnızca Pera ile İstanbul’un ara sokaklarında
yetişir.”

İnanın zamanı içinde bu kentte çok değiş-
ti...Dilencilerin bile hakikisi kalmadı......

T.MURAT DEMİRBAŞ 
TÜRKIYE SANATÇILAR BIRLIĞI BAŞKANI

İşte seyreyle gözüm,
Hünerini Balaban’ın.
İşte şafak vakti, mayıs
Ayındayız.
İşte aydınlık:
Akıllı, cesur,
Taze, diri, insafsız.
İşte bulut:
Kaymak gibi lüle
Lüle.

Nazım Hikmet

BALABAN’ın bir tablosu için yazıyor bu
şiiri Nazım Hikmet. Bursa cezaevinde karşı-
laşıyorlar Balaban ve Nazım. Biri ayıngacılıktan
mahpusa düşmüş bir köylü çocuğu, diğeri dün-
yanın tanıdığı büyük bir şair, büyük bir aydın.
“Şair Baba ve Damdakiler” adlı romanında
anlatır bu günleri Balaban. Şair Babası ile na-
sıl tanıştığını, kendisine nasıl resim yapmayı
öğrettiğini ve o köylü çocuktan nasıl bir dün-
ya ressamı yarattığını. Öğrettiği her bir figür
için duyduğu heyecanını, “bana akademik res-
mi öğret” diyen ısrarını, öğrenmeye aç ço-
cuksu coşkusunu ve inatçı kişiliğinin yaşama
sevinciyle harmanlandığı bu eşine az rastla-
nır buluşmanın tüm ayrıntılarını... “O bir gü-
neşti beni ışığıyla aydınlattı” dediği Nazım Hik-

met ile aralarındaki ilişki öylesine derin ve çok
yönlüydü ki; o, bütün bu duygularını ona Şair
Baba diyerek ifade ediyordu.

Bursa cezaevinde yalnızca Şair Baba’sın-
dan resmi öğrenmiyor yaşamı, kavgayı, in-
sanları ve onu ilerde dünya ressamları arası-
na taşıyacak özgün bir sanat anlayışını da şe-
killendiriyordu. Bursa Cezaevi’nden çıktıktan
sonra Nazım onu İstanbul’daki sanat camia-
sına gurur duyarak tanıştırıyor;  Seçköy’den
çıkan bu yetenekli ressamı emanet ediyordu.
Onun resmindeki renk, konu ve desen öz-
günlüğü Anadolu’nun ruhunu, Anadolu in-
sanının azametini, doğanın dilini yansıtıyor-
du. Balaban’ın tablolarına bakanlar gözleri-
ni o güçlü renklerden alamıyor, ince ince iş-
lenmiş desenlerin, dokunma duygusu yara-
tacak kadar canlılığına kendilerini kaptırı-
yorlardı. Sanki bir tabloya bakar gibi değil de;

bir kitabı okur gibi, bir türkü dinler gibi, bir in-
sanı tanır gibi: gerçek, coşkulu ve bir o kadar
da gururlu bir hikâye ile karşılaşıyorlardı. Onun
tablolarındaki kadınlar, erkekler, karasabana
sürülen öküzler, atlar hepsi ama hepsi üretim
içindeki halleriyle resmediliyordu. Çalışan ve
üreten insanın kendi ellerindeki kaderi ger-
çeğin benzetildiği değil; gerçekliğin yeniden
üretildiği bir sanat anlayışını gözler önüne se-
riyordu. 

Yıllar önce Cihangir’deki evine “Şair
Baba ve Damdakiler” adlı romanını tiyatro-
ya uyarlamak için izin istemeye Haldun Çu-
bukçu ile birlikte gittiğimizde adeta çocuksu
bir heyecanla karşılamıştı bizi. Biz, duvarda-
ki tablolarını hayranlıkla izlerken; o, konuyu
her defasında Şair Babası’na getiriyor ilerle-
miş yaşına rağmen billur gibi hafızasıyla
öyle ayrıntılar anlatıyordu ki, kayıt almadığı-

mız için sonrasında hayıflanıyorduk. Ayrılırken
öptüğüm ellerinde Nazımın anıları, Bursa Ce-
zaevinin kokusu ve başakların tanesi duruyordu
sanki. Hayatım boyunca öptüğüm için en gu-
rur duyduğum eldi bu el. Sonrasında Ankara
Devlet Tiyatrosu’nda oynanan oyununun
prömiyerinde sahneye çıkıp uzun uzun ko-
nuşmuştu. “Türkiye’de üç tane yakışıklı adam
var. Biri Atatürk, biri Nazım, biri de ben” de-
diğinde seyircilerin nasıl bir sevecenlikle al-
kışladığını hiç unutmuyorum. 

Yaşamı boyunca onlarca sergi açmış, hak-
kında 11 kitap yazılmış bu büyük ressam aynı
zamanda Türkiye Sanatçılar Birliği’nin de üye-
siydi. Onun Türk sanatında bayraklaşan ismi;
ayağını bu topraklara basan, yönünü dünya-
nın tüm emekçilerine çeviren, inandığı gibi çi-
zen bir sanatçı olarak geleceğin sanatına ve
sanatçılarına da mihmandar olacaktır. 

Balaban şair babasına kavuştu

Hüseyin
HAYDAR
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hhaydar@hotmail.com

Ol dedi İbrahim, aslı Balaban.
Yarım kulaç bezin üstünde başladı zaman,
Türlü canla doldu boş mekan... Ol dedi!
Işığın belinden doğruldu insan;
Göğe yapışmış, demire yapışmış ve bin belaya.

Ol dedi İbrahim, nesli Balaban.
Bir avuç toprağın göbek bağında döndü saban.
Mermer baş güldü, kilimde üveyik yürüdü, 
Sözlendi yerden biten, kilde sürünen;
Ateşe yapışmış, suya yapışmış ve ulu sevdaya.

Bereketin davulu vurdu, hey!
Boylandı çocuk, Söğütlü kadının topuğundan.
Fışkırdı kendi dibinden, doksan kez,
Cennetten taşıp Cehennemi söndüren töz.
Görmeğe acıkmış gönül, görsündü doya doya.

Yakalar oracıkta sancılı hayatı,
Tarihin kayasından koparılmış, aletin sadakatıyla.
İniler cevizler, cevizlerde sızılanır bal arıları,
Taşlaşan Hitit çiçekleri salınır nazla...
Dünya adaleti için direnen mevzilerdir onlar.

Genç savaşçı vuruşmaya hazır,
Erdemli köylü, hırçın maden işçisi; ol Yunus’tur.
Akademiyi katlı mendil gibi cebine koymuş, 
Renk sürtmüyor, ışık sürtüyor betona.
Anlamaya acıkmış göz, açılsındı dola dola.

Vahşiyle anlaşıyor, öz öze geliyorlar;
Sakinleşiyor aslanağzı, fildişi, çiyan yeşili...
Göz dinliyor pigmentler, enerjik ejderha tohumları.
Tarlada baygın ekin, yaz günü esrik kırağı
Doluyor haznesine çeşmenin, içilsindi kana kana

Bir de arzı taşıyan hilal boynuzlu boğa,
İnsana adanmış, gözü tok, altından öküz yüreği,
İçinde kibir yok, görev boyunduruğudur.
Derine inen bronz kol, yeraltı mülkünü çıkarır.
Hiç bunlara boya diyebilir mi insan?

Gök Tanrı, diz dayayıp yeri döllemiş.
Tarlayı sürüyor Balaban, kadın seviyor süreni,
Nasıl da serpilmiş doğanın bebekleri.
Gündoğumu bir aşk döşeği gibi hazırlanmış.
Hiç bunlara boya diyebilir mi insan?

Sanatçı kuşanıyor silahlarını, meydan okuyor.
Eskilerden sürüp gelen iç buyrukla,
İşe koyulur hemen bir çift emekçi: Eller!
Kır yükselecek yerden, yere indirilecek burçlar.
Ne mutlu o İlâha ki, Balaban gibi oğlu var.

Balaban Usta yazıtı

CEZAEVİNDE tanıştığı Nazım Hik-
met’ten resim yapmayı öğrenen,
ömrünü resim sanatıyla geçiren

usta ressam İbrahim Balaban, geçen pa-
zar günü çoklu organ yetmezliğinden ha-
yatını kaybetti. Anadolunun kardeşliğini,
saflığını, hoşgörüsünü ve Türk milletinin
bağımsızlık ve devrim mücadelesini re-
simlerinde işleyen Aydınlıkçı, devrimci res-
sam Balaban, bugün son yolculuğunu
uğurlandı. Usta sanatçı için Şişli Nazım
Hikmet Kültür Merkezi’nde ve Şişli Ca-
misinde cenaze töreni yapıldı. Törene İb-
rahim Balaban’ın oğlu Hasan Nazım Ba-
laban ve yakınlarının yanı sıra Şişli Bele-
diye Başkanı Muammer Keskin, Vatan
Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tür-
kiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım
Gencer, ressam Bedri Baykam, sanatçı
Rutkay Aziz, Berhan Şimşek ve Nebil Öz-
gentürk’ün de aralarında bulunduğu çok
sayıda isim katıldı.

‘SANATÇILAR YAŞARKEN DE
DEĞERİNİ BULSUN’

Cenaze töreni öncesinde konuşan İb-
rahim Balaban’ın oğlu Hasan Nazım
Balaban, “Kalça kırığı nedeniyle 15 gün
kadar hastanede kaldı. Hastanedeki te-
davinin ardından bakımevine aldık. Bu-
rada da bir aydan fazla süre kaldı. Sonra
demans hastalığı başlangıcı ortaya çıktı.
Daha sonra da yutkunma zorluğu çıktı.
Tekrar hastaneye kaldırdık. Burada 10 gün
kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Çok üz-
günüm, Türkiye çok değerli bir sanatçı-
sını kaybetti. Çok özel bir sanatçıydı. İn-

sanın babasını kay-
betmesi çok fark-
lı bir duygu”
dedi. Hasan Na-
zım Balaban, İb-
rahim Bala-
ban’ın resim ye-
teneğinin Nazım
Hikmet sayesinde or-
taya çıktığını hatırlata-
rak, “Türkiye’de maalesef sa-
natçılar yaşarken değeri bilinmiyor. Öl-
dükten sonra anmalar yapılıyor çok gü-
zel ama ben şunu isterim ki sanatçılar ya-
şarken de değerini bulsun” diye konuştu.

‘RESİMLERİNDEKİ IŞIK 
ÖNÜMÜZÜ AYDINLATACAK’

Cenaze töreninde usta sanatçının ya-
rım asırlık mücadele arkadaşı Doğu Pe-
rinçek şunları söyledi: “Balaban, Türk köy-
lüsünün resimdeki ışığı, iyimserliğin ve
umudun ressamıydı. O devrimci bir sa-
natçıydı. Resimdeki Nasrettin Hoca gi-
biydi, hayata nükteli, şakacı bakardı. Re-

simdeki insan-
larına bakın
her biri Ke-
loğlan gibi
saf, temiz
Anadolu in-

sanıdır. Onun
resimlerde ka-

dınlar, erkekler
üreticidir, çalışkan-

dır. O hayal ettiği dürüst,
temiz insanların dünyasını resimlerine yan-
sıttı. Benim yarım asırlık çok değerli bir
arkadaşımdı. Yeri doldurulmaz, karakterli
bir ressamdı. Onun resimlerinde imzaya
gerek yoktu. Herkes Balaban’ı tanır ve
kimse ona benzeyen resim yapamazdı.
Onun resimlerindeki ışık Türk toplumu-
nun önünü aydınlatacak.”

Öğle namazına müteakip kılınan ce-
naze namazının ardından Balaban’ın
tabutu alkışlar eşliğinde cenaze aracına
konularak toprağa verilmek üzere doğ-
duğu Bursa Seçköy’e götürüldü, orada
defnedildi. 

AYDINLIK / ANKARA

GAZETECİ ve fotoğraf sanatçısı
Yavuz Alatan’ın Hollanda’nın Maas-
tricht şehrinde çektiği fotoğraflar
Ankara’da sergilendi. Sergiye sanat-
severlerin ilgisi yoğundu. 

Yavuz Alatan 30. resim sergisini
önceki gün Ankara’da açtı. Çok sa-
yıda sergiye imza atan Alatan, bu
kez Hollanda’nın Maastricht şeh-
rinde çektiği fotoğraflarla sanatse-
verlerin karşısına çıktı. Alatan’ın
Ankara’daki resim sergisine eski
Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta
Güngör Saraç’ın yanı sıra Belçika Bü-
yükelçisi Michel Malherbe de katıldı.

50 eserin yer aldığı sergide şehrin
gece gündüz sokak fotoğraflarını, in-
sanların yaşantılarını aktaran Alatan,
sergiye ilişkin Aydınlık’a konuştu.
Alatan, “Değişik ve güzel bir şehir.
Nehir kenarında. Zamanında İspan-
yollar işgal etmeye çalışmışlar. Bunun
üzerine Osmanlı İmparatorluğu’ndan
yardım istemiş. İlginç bir şekilde şeh-
rin bayrağı kırmızı zemin üzerine
beyaz yıldız. Bizim bayrağımızı anım-
satıyor” dedi. 

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı

Hayatı beyazperdeye
yansıyacak 

DÜNYAYA operayı  sevdirmesiyle
tanınan opera sanatçısı  Luciano Pa-
varotti’nin  hayatı, yakında  beyaz per-
deye  yansıyacak. Albümleri rekorlar
kırarak dünya genelinde 100 milyon-
dan fazla satan Pavarotti’nin sıra dışı
hayatı, Oscarlı yönetmen Ron Ho-
ward’ın merceğinden izleyiciyle bulu-
şacak. “Akıl Oyunları”, “Da Vinci
Şifresi” ve “Han Solo” filmlerinin yö-
netmeni Howard, Pavarotti’nin efsane
bir isim haline gelme hikayesini bir
ikon haline gelmeden öncesinden alıp
müzikal kimliğinin ötesindeki Lucia-
no’yu sinemaseverlere sunacak. “Pa-
varotti” isimli belgesel, röportajlar,
sanatçının aile arşivleri, daha önce hiç
yayınlanmamış görüntüleri ve anlatıl-
mamış hikayelerini anlatacak.

Doğduğu 
topraklarda 
uyuyacak
Nazım�Hikmet’in�öğrencisi,�Türk�resminin�ustası,�Aydınlıkçı,

devrimci�ressam�İbrahim�Balaban,�son�yolculuğuna
uğurlandı.�Balaban�için�Şişli�Nazım�Hikmet�Kültür

Merkezi’nde�ve�Şişli�Camisi’nde�tören�düzenlendi.�Usta
ressam�doğduğu�köy�Bursa�Şeçköy’de�toğrağa�verildi�

Alatan 30’uncu 
sergisini açtı
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Suriye’nin yeniden imarı
ve örnek imam

S
URİYE’de rüşvet, iltimas,
kayırmacılık, ayrımcılık, hu-
kuksuzluk, köhnemiş bü-

rokrasi ve ıslaha muhtaç birçok so-
run vardı. Vallahi de tallahi de bil-
lahi de Suriye devletinin günahları
büyüktü. Ama ve lakin 2011 ön-
cesinde bizatihi Türkiye, Katar,
Suudi Arabistan, AB ve ABD’nin
raporlarında Suriye’nin hızlı bir iyi-
leşme süreci yaşadığını, ekonomik
gelişme yolunda önemli ilerleme-
ler kaydettiğini, dinler arası diya-
log ve birlikte yaşama kültüründe
emsal teşkil ettiğini ikrar ediyorlardı.

İletişim, sağlık, eğitim, tarım,
spor, sanat, arkeoloji, ekonomi ve
doğal kaynaklar alanında Suriye
dünya ülkeleri arasında iyi bir ko-
numdaydı. Borcu olmayan, ken-
di kendine yeten, ilaç, tekstil, fos-
fat ihracatında ilk 7 ülke arasında
olan, Halep fıstığı (Antep Fıstığı),
zeytin ve yağı, buğday, arpa, yu-
laf, uzun elyaf pamuk, organik seb-
ze ve meyve üretiminde Türki-
ye’den daha ileriydi. Cinayet, te-
cavüz, alkolizm, hırsızlık ve buna
benzer suç unsurları yok denilecek
derecedeydi.

İLK HAMLE DEVLETİ
FELÇ ETMEK

Suriye Devletini yıkmak ve ye-
rine başka bir nizamı ikame etmek
isteyenlerin hedefi önce devleti felç
etmek ve işlemez hale getirmek-
ti. Bu amaç uğruna devletin ku-
rumları, işletmeleri, üniversiteler,
kreşler dâhil temel eğitim veren
okullar, bankalar, petrol ve do-
ğalgaz hatları, tren yolları, hava-
limanları ve tarım bölgeleri siste-
matik bir saldırıya uğradı. İlaç de-
poları, buğday siloları, bankalar, şir-
ketler ve aklınıza gelebilecek her
şey yağmalandı. Sittin ülkenin is-
tihbaratı, silahı, parası, medyası ve
yakın-uzak diyarlardan taşınan on
binlerce mahlûk Suriye’nin üzeri-
ne çullandı. 

CANLI CANLI GÖMDÜLER

Resmi kurumlarda çalışanların
cezalandırılması için infaz timleri
kuruldu. Memurlar, posta görev-
lileri çalıştıkları binaların çatı katı-
na götürüldü ve oradan aşağı atıl-
dı. Trafik polisleri dâhil yakaladıkları
kolluk kuvvet mensupların kafa-
larını kestiler, vücutlarını deştiler ve
Asi Nehrine attılar. Henüz olayların
patlak verdiği ilk haftalarda Türkiye
sınırına yakın Cisr El-Şuğur kasa-
basında 100’den fazla polis ve em-
niyet mensubunu öldürdüler, ba-
zılarını halen hayattayken toplu
mezara canlı gömdüler.

Canlı bombalar, patlayıcılarla
yüklenmiş araçlar, silahın, füzenin
topun her çeşidi sahaya sürüldü.
Muazzam bir medya operasyonu
devreye sokuldu. Suriye’nin kent,
kasaba ve köylerini ihtiva eden de-
vasa film stüdyoları inşa edildi. Yüz-
lerce figüran rol aldı. Kimyasal si-
lahtan, çocuk cesetlerine kadar on-
larca farklı kurgu bu stüdyolarda
hazırlandı. İşte tüm bu şart ve ah-
valde ayakta durabilmek, ötesin-
de yaşatabilmek her babayiğidin
harcı değildi.

Devlet maaş ödediği ve adale-
ti sağladığı sürece ayakta kalır. Ma-
aş Arapça ‘aş fiilinden türetilmiş-
tir. Yaşam kaynağı veya yaşa-
mak için manasındadır. Türkçe-
mizde kullandığımız aş kelimesi bu-
radan gelir. Yaşa, hayat bul de-
mektir. Devlet yaşattığı ve hayat
verdiği sürece var olur. Suriye dev-
leti sekiz sene süren beynelmilel sa-
vaşa rağmen maaş ödedi, yaşattı
ve yaşamaya kaim, baki ve devam
etti. Suriye devleti, askeri, eğitim,
sanat, spor, üretim ve hizmet sa-
halarında kıssadan hisse yaşatabildi
böylece yaşayabildi ve var olma-
ya devam etti. 

HAYAT DEVAM ETTİ

Garipsenebilir ama devletin
kontrolü dışında kalan bölgelerde
yaşayanlara bile maaşları öde-
meye devam etti. Savaşın en şid-
detli yaşandığı dönemde bile ben-
zin, gaz, ekmek kuyrukları geçici
bir vakıaydı. Saldırılara ve havan
toplarına en çok maruz kalan
kamu kuruluşları tatil yapmadı,

bankalar hizmet vermeye devam
etti, üniversiteler-okullar eğitime
açık kaldı. Mahalli ve yabancı
spor müsabakalarına, yerli ve
uluslararası fuarlara katılım sağ-
landı. 

Tahayyül edin ki, sekiz senedir
beynelmilel bir savaşa maruz ka-
lan ülke, son maçını kaybetme-
seydi, Dünya Futbol Şampiyona-
sına katılacaktı. Bu sene dünyanın
farklı ülkelerinde yapılan, boks, gü-
reş, okçuluk, yüzme ve at müsa-
bakalarında şampiyonluklar ka-
zandılar. Bu mini Dünya Savaşına
rağmen, uluslararası ticaret, imar,
gıda ve sanayi fuarları organize edil-
di. En büyükleri bu ayın sonunda,
Ağustos ve Eylül ayında vuku bu-
lacak. Hindistan’ın en büyük elek-
trik şirketleri Suriye’de milyonlar-
ca dolarlık ihale alıyor. Çin, İran,
Rusya, Güney Afrika, Irak, Küba,
Venezuela, Kore, Lübnan, Ceza-
yir, Mısır, Tunus, Libya, Yemen,
Beyaz Rusya (Belarus), İtalya,
Avusturya, Fransız, Alman ve en
nihayet Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nden heyetler Şam’a geliyor.

YENİDEN İMAR İŞTAH
KABARTIYOR

Suriye’nin yeniden imarı için en
az çeyrek trilyon dolar kaynak la-
zım. Haliyle 250 milyar dolarlık iş
hacmi birçok kesimin iştahını ka-
bartıyor.  Bu paranın Suriye’nin
petrolü ve zengin doğalgazından
şimdilik karşılanması zor. Rusya ve
İran’ın bu yükün altından kalkması
da kolay değil. Küçük ve orta öl-
çekli projeler ve finansmanı arzu-
lanan kalkınma için kafi değil. Du-
bai, Riyad, Doha, Kuveyt menşeili
finans kaynakları siyasi taleplerle
bağlantı gelebilir. Ancak Şam bu
para uğruna müttefiklerini rahat-
sız edecek adımlardan kaçınır.

Körfez Şeyhliklerin Petro-do-
larları, Şam’ın Türkiye ile yakın-
laşmaması ve Türkiye’ye karşı
baskılarını artırması için verilebilir.
Bu durumda Şam, Ankara’nın ala-
cağı tutuma göre pozisyon ala-
caktır. Bu sebeplerden dolayı,
şüphesiz ki ekonomiyi canlandı-
racak çalışmaların finans kaynağını
sıcak paranın yeni patronu Çin
temsil edecek. Bu sayede hem
ABD’nin yaptırımları daha kolay
delinebilir hem de ABD’nin bas-
kı uygulayacağı AB’nin eli rahat-
latılır.

ŞAM’A UZAK OLAN
KAYBEDER

Türkiye bu ülkelerin arasında
yok. Suriye’de en tercihli ülke ko-
numundaydık. Suriye üzerinden
22 Arap ülkesinin pazarlarına
gümrüksüz ve vergisiz mal satı-
yorduk. Şimdi sınır bölgelerinde
TSK’nın kontrolündeki bölgeler-
le ticaret ile yetiniyoruz. Suriye Ba-
kanlar Kurulu 2015’te bir tavsiye
kararı aldı. Buna binaen Türk fir-
malarının ihaleye katılmaları ve Su-
riye ekonomisinden pay alması ya-
saklandı. Türk ürünlerinin Suriye
pazarlarına girmesi aynı şekilde ce-
zai işleme tabi tutuldu. Bu tavsiye
kararının genişletilmesi veya sı-
nırlandırılması hakkı Suriye Milli
Güvenlik Kuruluna bırakıldı. Bu-
nunla iletilen mesajın özeti şudur;
Şam’a yakın olursan her iki taraf
kazanır Şam’dan uzak kalırsan ve
Şam’a düşmanlık edersen hem içte
hem de dışta kaybedersin.  

Not: İstanbul Beyoğlu-Tak-
sim’de hizmet veren 17’nci yüz-
yılda inşa edilen Selime Hatun Ca-
misi’nde, İmam Osman Gökrem
2018’den beri örnek alınması
gereken bir davranışta bulunmuş.
Bunu yeni öğrendim. Camide
7/24 banyo ve lavabo açık ve üc-
retsiz hizmet veriyor. Her Cu-
martesi işsiz ve evsizlere ücretsiz
aş, temiz giyecek ve tıraş imkânı
sağlıyor. İşsiz olup iş bulanlara 30
gün ücretsiz barınma sunuyor.
Psikolojik destek ve aile danış-
manlığı hizmeti veriyor. Camiler si-
yaset dışında yaşayan, insanların
din, mezhep ve etnik kökenine
bakmadan toplumun hizmetkârları
olmalıdır. Örnek İmam Osman
Beyi aradım, tebrik ettim ve te-
şekkürlerimi sundum.

Mehmet YUVA

yuvacenudi@gmail.com

BULGAR SİYASETÇİLER AYDINLIK’A KONUŞTU

YUNUS SONER / FULYA EREN - SOFYA

BULGARİSTAN’ın başkenti Sofya’da Kara-
deniz Araştırma Enstitüsü, Karadeniz, Ak-
deniz ve Baltık Denizi’ni ele alan önemli bir

forum düzenledi. Çok sayıda konuşmacının katıldığı
forumda özellikle Bulgaristan hükümetinin tem-
silcileri, milletvekilleri ve eski dışişileri bakanları ha-
zır bulundu. Aydınlık Sofya’da forumu izledi. Ka-
tılımcılar sorularımızı yanıtladı. 

‘KUŞAK YOL BARIŞ İÇİN FIRSAT’

Sosyalist Parti üyesi Bulgar Milletvekili, eski Dış-
işleri Bakanı, eski Avrupa Parlamentosu üyesi Chris-
tian Vigenin “Karadeniz’de artan askeri faaliyetler
ve NATO’nun sıklaşan askeri tatbikatlarını görüyo-
ruz. Bazı ülkeler askeri varlıklarını artırıyor. Bunu na-
sıl değerlendiriyorsunuz?” sorumuza şu yanıtı verdi:
“Ben barışa yatırım yapılması taraftarıyım. Bugün bazı
ülkeler güvenliklerini, askeri varlıklarını artırarak sağ-
lamaya çalışıyorlar. Bu şekilde karşı tarafı da askeri
varlığını artırmaya zorluyorlar. Bence buna karşılık
güvenlik için eşgüdüm ve işbirliğine yatırımı artırmak
gerekiyor. Karşılıklı olarak tehdit algısını
azaltmak gerekiyor. Bunun zamanı gel-
di. Bunun için bölgesel işbirliği ve
özellikle ticaret ilişkilerini geliş-
tirmek gerekiyor. Karadeniz bir
barış ve işbirliği denizi olmalı.”

Kuşak Yol İnisiyatifi’nin bu-
nun için bir fırsat olabileceğini
belirten Vigenin “Bu inisiyatif
ülkeler arasında bağları güçlen-
dirmeyi, ticareti artırmayı ve ortak
altyapı projelerini geliştirmeyi ön-
görüyor. Halklar arasında sıkı bağlar kur-
mayı amaçlıyor. Bu projeyi doğru değerlen-
dirirsek istikrar, zenginlik ve barışa katkı sağlarız” diye
konuştu.

ABD’NİN ‘ÜÇ DENİZLE’ BÖLME PLANI

Bulgar Sosyalist Parti üyesi, eski Dışişleri Baka-
nı ve AP milletvekili Georgi Pirinski’ye yöneltilen
sorular ve yanıtlar ise şöyle: 

� Bir yandan Avrasya’nın enerji ve ticaret bağ-
lantıları ile bütünleşmesini gözlemliyoruz, diğer yan-
dan ABD’nin öncülüğünde Doğu Avrupa’da Üç De-
niz İnisiyatifi gelişiyor. Aralarındaki ilişki nedir?

Üç Deniz İnisiyatifi kuruluş belgelerinde ama-

cını açıkça ifade ediyor: yeni bir siyasi platform ya-

ratmak ve bununla doğudan batıya gerçekleşen ti-

caret ve enerji akımlarını kuzeyden güneye yön-

lendirmek. Bu inisiyatifle Rusya ve Çin’in Orta ve

Batı Avrupa ile bağlantısını kesmeyi amaçlıyorlar.

Bu bağlamda Amerikan Enerji Bakanı Perry son de-

rece faal. Hem kuzeyden, Polonya’dan, hem de

Ege’den Amerikan sıvılaştırılmış gazını satmak

için yoğun faaliyet yürütüyor. 
� Ukrayna gibi ülkelerde yaşanan karmaşalar

da bu engelleme çabasının parçası mı?
Uzman olmasanız bile Kuzey Akımı ve güney-

den gelen, Türkiye’den geçen Türk Akımı’na kar-
şı yoğun baskıyı görebilirsiniz. Bu baskı tabii ki daha
büyük jeostratejik planlara bağlı. Burada Avrupa Bir-
liği iyi düşünülmüş, Avrupa’nın çıkarlarına dayanan
ve aktif bir tutum almalı. AB komşu ülkelerle iliş-
kilerini ve örneğin enerji akımlarını geliştirmeli.
Bunu, önemli ortağı ABD ile çatışma amacıyla de-
ğil, tarafları bir “kazan-kazan” ortamlarında araya
getirme amacıyla yapmalı. 

� Doğu Akdeniz’de artan aske-
ri varlık size göre Üç Deniz İnisiya-

tifi ve onun kışkırtmalarının bir ürü-
nü mü?

Doğu Akdeniz’de durum ol-
dukça karmaşık ve farklı faktörler
devreye giriyor. Genel olarak şunu
söyleyebilirim: Askeri varlığı ar-
tırma eğilimi tarihte hiçbir zaman
sürdürülebilir bir çözüm olarak
kendini kanıtlamadı. 

� Bütün bu çatışmalar
yeni, çok kutuplu bir
dünyanın doğum san-
cıları mı?

Biz çoktan çok
kutuplu bir dün-
yadayız. Sorun
şurada; farklı
kutuplar çıkar-
ları arasında
denge sağlama
eğiliminde de-
ğil. Bugün, 2.
Dünya Sava-
şı’nda Nazilere
karşı gerçekleştiri-
len Normandie Çı-
kartması’nın 75. yıldö-
nümü. Önceki yıllarda
Rusya Devlet Başkanı da ka-
tılırdı. Oysa yine bugün St.Peters-
burg’da farklı bir forum düzenleniyor. Rus-
ya, Çin ve başka ülkelerin devlet başkanları orada.
Yani iki taraf ayrışıyor. 

‘FORUM ÖNEMLİ BİR TARTIŞMA ZEMİNİ’

Avrupa Parlamentosu milletvekili, AP
bütçe ve uluslararası ticaret komisyonları

üyesi, Karadeniz Araştırma Enstitüsü
kurucusu Bulgar siyasetçi Maruşa Lub-
çeva, verdiği demeçte forumun önemi-
ne dikkat çekti. “Bu tür forumları orga-
nize etmek çok gerekli ve önemli” diyen

Lubçeva şu ifadeleri kullandı: 
“Bulgarlar ve Karadeniz’in çevre-

sinde yaşayan ülkeler ve Avrupa
birliği için Karadeniz’deki çev-

resel sorunlar alınan siyasi
kararlar ve uygulamalar

hakkında konuşmak
deneyim ve bilgileri
paylaşmanın önemli
olduğunu görüyo-
ruz. Hatta tartışıp
risk ve problemlere
çözümler üretip bu
çözümleri siyasetçi-
lere iletmek gereki-

yor.
Biz 10 yıldır sade-

ce Karadeniz’in vizyon
ve stratejilerini enerji po-

litikalarını tartışıyorduk.
Bu sefer forumumuzun kap-

samını genişlettik ve Akdeniz ve
Baltık Denizi’ni de içeren bir forum

düzenledik. Çünkü ortak yönleri fazla ve or-
tak çözümler üretilmeli. Bu insanların refahı ve böl-
genin güvenliği için de önemli.”

Eski�Bulgaristan�Dışişleri�Bakanı�Christian�Vigenin,�NATO’nun�Karadeniz’deki�faaliyetlerine�karşı
barışa�yatırım�yapılması�gerektiğini�söyledi.�Eski�bakan�‘Karşılıklı�olarak�tehdit�algısını�azaltmak
gerekiyor.�Bunun�için�bölgesel�işbirliği�ve�özellikle�ticaret�ilişkilerini�geliştirmek�gerekiyor’�dedi

‘Karadeniz barış
denizi olmalı’
‘Karadeniz barış
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‘Karadeniz barış
denizi olmalı’

AZERİ gazını Türkiye ve Avrupa’ya ulaştıra-
cak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı’nın (TA-
NAP) resmi açılış töreninin üzerinden bir yıl geç-
ti. TANAP’tan Türkiye’ye bir yılda gelen gaz mik-
tarı 1,8 milyar metreküpe ulaştı.

TANAP’ın Türkiye-Gürcistan sınırında Arda-
han’ın Posof ilçesi Türkgözü köyünde başlayan
yolculuğu, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gü-
müşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kı-
rıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bur-
sa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne ol-
mak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçerek Türkiye-
Yunanistan sınırında sona eriyor.

Güney Gaz Koridoru’nun (SGC) yüzde 51, BO-

TAŞ’ın yüzde 30, BP’nin yüzde 12 ve SOCAR Tür-
kiye’nin yüzde 7’lik hissesinin bulunduğu TA-
NAP’ın bin 110 metrelik Sakarya geçişi, Avru-
pa’nın en uzun nehir geçişli boru hattı projesi

oldu. Yatırım maliyeti 40 milyar dolar olan Gü-
ney Gaz Koridoru projesinin 7 milyar dolarlık kıs-
mını oluşturan TANAP’tan, ilk yılda 1,8 milyar
metreküp gaz Türkiye’ye ulaştırıldı.

Boru hattından Türkiye’ye gelen gaz mikta-
rının 2021’de 6 milyar metreküpe ulaşması plan-
lanıyor.

Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise Trans
Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Avrupa’ya gön-
derilecek. TANAP, Türkiye-Yunanistan sınırında
TAP ile birleştikten sonra Arnavutluk ve Adriya-
tik Denizi’ni geçerek İtalya’ya uzanacak. Azeri ga-
zının 2020’de Avrupa piyasalarına ulaşması
öngörülüyor.

SİYASİ danışman, eski Bulgaristan BM ve Si-

lahsızlanma Komisyonları tam yetkili temsilcisi

Radoslav Deyanov, Karadeniz’deki duruma ilişkin

sorularımıza şöyle yanıt verdi:
� Karadeniz’de militarizasyonun ar-

kasında kim var?
(Gülerek) Hepimiz aynı gazeteleri okuyoruz, he-

pimiz CNN ve benzer televizyonları izliyoruz. On-

lar bu militarizasyonun arkasında kimin olduğunu

açıkça belirtiyor. Bunun arkasında askeri, siyasi ve

ekonomik çıkarlar var. Bunlar, sanal, abartı ya da

uydurma bile olsa bir düşmana ihtiyaç duyuyor. Bu

düşmana karşı da seferberlik ilan ediyorlar. 

� Siz söz konusu tehdit algısını pay-

laşmıyor musunuz?
Doğu Avrupa’nın bir kısmı ve Rusya arasında ça-

tışmadan bahsederseniz ki Ukrayna, Kırım, Baltık

ülkeleri, Polonya bağlamında bu yönde çok sayı-

da demeç ve konuşma görüyoruz, bu hi-

kaye daha çok Doğu Avrupa’nın ku-

zeyindeki ülkelerin tehdit algısı
ile ilgili. 

Biz Bulgaristan olarak
bu ülkelerin tehdit algısını
paylaşmıyoruz. Çünkü Bul-
garistan barış içinde bir
ülke, demokratik kurumları
gelişmiş, bölgesel işbirlikle-

ri yaratmış, ki bunun içinde
Türkiye ile işbirliğini de sayma-

lıyız. O zaman sormamız gerekiyor:

Neden bu askeri girişimler için bu

kadar para harcayalım? Biz
Rusya’dan Bulgaristan’a yö-
nelik bir askeri tehdit gör-
müyoruz. Böyle bir tehdit
nereden kaynaksın ki? Bi-
zim gazımız yok, petrolümüz
yok. Ben böyle bir tehdidin ül-
kemiz için gerçek olduğunu dü-

şünmüyorum. Tabii ki biz AB ve NA-

TO’nun üyesiyiz. Tabii hükümetimiz de-

ğerlendirmesini yapacak, ben bir STK temsilcisiyim.

Ama biz, ülkemizin kuzeydoğusundan, Rusya’dan

bir tehdit görmüyoruz.
� Konuşmanızda Türk-Rus işbirliğinin

istikrara katkısından bahsettiniz. Açık-

layabilir misiniz? 
Bu işbirliği çok önemli, işbirliği sayesinde olası

askeri tehditleri yönetebilirsiniz. İki ülke arasında

Türk Akımı gibi, Suriye’de işbirliği gibi eylemler var,

ki Suriye Karadeniz ile Akdeniz arasında da bir bağ-

lantıdır. Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Ne ka-

dar çok işbirliği yaratabilirsek barış ve istikrar için

o kadar iyi olur. 2. Dünya Savaşı sonrası Orta Av-

rupa’nın nasıl işbirliğine yöneldiğini düşünüyorum.

Böyle bir işbirliği, potansiyelleri birleştirme çaba-

sı Karadeniz çevresinde de mümkün. Ekonomiler

birbiriyle ne kadar bütünleşirse askeri tehditler ve

savaş ihtimali o kadar azalır. 

‘Bulgaristan için Rusya tehdit değil’

BULGARİSTAN Milletvekili, Bulgar Parlamentosu Gü-
venlik Komisyonu üyesi Nikolai Tzonkov, Türk Akımı’na
ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:  “Türk Akımı pro-

jesi inşa edilmeli. Bulgaristan’ın bu boruya ihtiyacı var. Ta-
şıdığımız gazın ulaştırılmadaki güveliği açısından bu

alternatif çok önemli. Bulgaristan için Türk Akımı bir milli
güvenlik meselidir.  “Bu borunun inşası aşamasında Tür-
kiye ve Bulgaristan ilişkileri de gelişecektir. Ekonomi ve
güvenlik  açısından iki ülkenin iş birliği için geniş potan-

siyeli var. fayda sağlayacak ortak  çıkarlarımız söz
konusu. Türkiye ve Bulgaristan ilişkilerini gelişti-

rerek bütün bölgede istikrar sağlayabilir. İki
ülkenin de ortak amacı bu. Karadeniz’in

güvenliliği iki ülke için de hayati
önem taşıyor.”

‘Türk Akımı’nın
inşası milli güvenlik

meselesi’

Radoslav 
Deyanov

Nikolai 
Tzonkov

Georgi 
Pirinski

TANAP’tan bir yılda 1,8 milyar metreküp gaz geldi



12 Haziran 2019 ÇARŞAMBA Hazırlayan: Cenk Çınar
halklailiskiler@aydinlik.com.tr

AYDINLIK   15 CMYK

15SPOR

M�LL� maçlardan sonra Fenerbahçe’ye resmi imza

atmas� beklenen Emre Belözo�lu’nun sar� lacivertli

kulüp için arac� oldu�u ve Ba�ak�ehir Ba�kan� Gü-

mü�da� ile telefon görü�mesi yaparak Mert Gü-
nok’un transferi için görü�tü�ü ancak Gümü�-
da�’�n kesinlikle bu transfere izin vermedi�i ö�-
renildi. Tak�m�n yeni teknik direktörü Okan Bu-
ruk da hem Ba�ak�ehir, hem de milli tak�mda
gösterdi�i performansla dikkat çeken Mert
Günok’un yeni sezonda da tak�m�n kalesinde gö-
rev almas�n� istiyor.  Fenerbahçe alt yap�s�nda ye-

ti�en, 30 ya��ndaki kaleci için ret cevab� alan sar�

lacivertli tak�m da transferde beklemeye geçti. 

AVRUPA liglerinde sezonun bitme-
siyle ba�layan transfer çal��malar�nda
gözler, kulübüyle kontrat� biten önem-
li futbolculara çevrildi. Yeni sezon için
kadrolar�n� güçlendirme çal��malar�na
ba�layan ve gözünü serbest oyuncu pi-
yasas�na çeviren kulüpleri hareketli bir
transfer dönemi bekliyor. Sezon sonu
itibariyle serbest kalan futbolcular�n ara-
s�nda, Paris Saint-Germain’den Gian-
luigi Buffon, Adrien Rabiot, Dani Alves,
Marsilya’dan Mario Balotelli, Barcelo-
na’dan Thomas Vermaelen, Atletico
Madrid’den Diego Godin, Filipe Luis,
Juanfran, Bayern Münih’ten Franck
Ribery, Arjen Robben, Manchester
United’dan Ander Herrera,
Juan Mata, Porto’dan Ya-
cine Brahimi, Hector
Herrera, Arsenal’den
Danny Welbeck, Nac-
ho Monreal gibi birçok
önemli ismin bulun-
mas� kulüplerin i�ta-
h�n� kabart�yor.

EN DE�ERL�LER� 
RAB�OT VE HERRERA

Transfer piyasas�n�n nabz�n� tutan Al-
man internet sitesi Transfermarkt’�n ve-

rilerine göre, serbest kalan futbolcular
aras�nda en de�erlisi 35 milyon avro pi-
yasa de�eriyle geçti�imiz se-
zon Paris Saint-Germa-
in’de forma giyen Ad-
rien Rabiot. 24 ya-
��nda olmas�na ra�-
men alt yap�s�ndan
geldi�i Frans�z ku-
lübü ile 5’i Fransa
lig �ampiyonlu�u
olmak üzere top-
lamda 18 kupa ka-
zand�.Frans�z futbolcu-
nun ard�ndan, 28 milyon
avro de�erle Ander Herrera, 25’er mil-

yon avro de�erle Diego Godin ve
Juan Mata, 22 milyon avro

de�erle Hector Herrera ve 21
milyon avro de�erle Yacine
Brahimi dikkati çekiyor. 

EMEKTAR STOPER-
LER SERBEST KALDI

Uzun y�llar ayn� tak�ma
hizmet eden ve sözle�me

yenilemeyen dünyaca ünlü de-
fans oyuncular�ndan Chelseali

Gary Cahill ve Atletico Madridli Diego
Godin yeni tak�mlar�na kat�lmak için gün

say�yor. Chelsea ile bir �ampiyonlar
Ligi, iki UEFA Avrupa Ligi ve iki de Pre-
mier Lig �ampiyonlu�u bulunan 33 ya-

��ndaki �ngiliz futbolcu Cahill,
2017 y�l�ndan beri tak�m kap-

tanl���n� üstleniyordu. Go-
din’in ise Madrid ile bir La
Liga, iki UEFA Avrupa Ligi,
üç UEFA Süper Kupas� bu-
lunuyor. Tak�m�yla iki kez
�ampiyonlar Ligi finaline

ç�kan 33 ya��ndaki Uruguayl�,
iki finalde de galibiyet yüzü

göremedi.

BAYERN’DE ROBBEN-R�BERY
DÖNEM� B�T�YOR

Bayern Münih’in son 10
y�l�ndaki ba�ar�lar�n�n al-
t�nda imzalar� olan 35
ya��ndaki Arjen Rob-
ben ve 36 ya��ndaki
Franck Ribery’nin
sözle�meleri haziran
ay�n�n sonunda bite-
cek ve iki futbolcu
serbest kalacak. �ler-
lemi� ya�lar�na ra�men
birçok kulübün transfer lis-
tesinde yer alan deneyimli fut-

bolculardan Robben ve Ribery 4 mil-
yon avro piyasa de�erleriyle sözle�-
mesi biten futbolcular aras�nda ön
plana ç�k�yor.

CHELSEA, FUTBOLCULARINI 
BIRAKMIYOR

Transfer kurallar�n� ihlal etti�i
gerekçesiyle iki dönem trans-
ferden men cezas� alan �ngiliz
ekibi Chelsea y�ld�z futbolcu-
lar�n� b�rakmak istemiyor.
Daha önce Brezilyal� David
Luiz ile sözle�me yeniledi�i-
ni duyuran “Maviler”, sözle�-
meleri bitecek olan futbolcu-

lardan Frans�z golcü Olivier
Giroud ve Arjantinli ka-

leci Willy Caballero’nun
sözle�melerini 1 y�l daha
uzatt�.

�AMP�YONLAR
L�G� F�NAL�STLE-
R�NDEN 5 �S�M

UEFA �ampiyonlar
Ligi finaline ad�n� yazd�ran

ekipler Liverpool ve Tot-
tenham’dan toplamda 5 fut-

bolcu serbest kal�yor. Kupay� kazanan

Liverpool’da �ngiliz oyuncular, Daniel
Sturridge, Connor Randall ile �spanyol
sa� bek Alberto Moreno, Tottenham’da
ise �spanyol golcü Fernando Llorente
ile Hollandal� kaleci Michel Vorm söz-

le�mesi biten futbolcular aras�n-
da. Bu oyuncular�n hiçbiri

finalde ilk 11’lerde yer
almazken, Lloren-

te oyuna sonra-
dan dahil olmu�-
tu.

ADLARI TÜRK
KULÜPLR�YLE
ANILANLAR
Geçmi� transfer

dönemlerinde adlar�
Galatasaray’la an�lan �n-

giliz futbolcular Gary Cahill,
Danny Welbeck ve �talyan Mario Ba-
lotelli sezonun bitmesiyle tak�mlar�ndan
ayr�l�yor. Galatasaray’�n, daha önce Be-
�ikta� formas� da giyen, Fulham ile söz-
le�mesi sona eren Ryan Babel ile ilgi-
lendi�i iddia ediliyor.Alman Max Kru-
se, Cezayirli Yacine Brahimi, Kolom-
biyal� Cristian Zapata ise bu sezon Fe-
nerbahçe ile adlar� an�lan serbest fut-
bolcular aras�nda yer al�yor. 

Serbest yıldızlarSerbest yıldızlarSerbest yıldızlarSerbest yıldızlarSerbest yıldızlar

Yeni�sezon�için
kadrolarını�
güçlendirme�
çalışmalarına�
başlayan�
ve�gözünü�

serbest�oyuncu
piyasasına�

çeviren�kulüpleri
hareketli�bir

transfer�dönemi
bekliyor

Rabiot

Godin

Sturridge

Balotelli

Başakşehir, Okan
Buruk ile imzaladı

İSTANBUL Başakşehir Futbol Kulübü, teknik
direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda düzenlenen imza
törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Baş-
kanı Göksel Gümüşdağ ile Okan Buruk katıldı.
Okan Buruk’un başarılı olacağına inandığını ak-
taran Gümüşdağ, “Okan Buruk’un grafiği hep yu-
karı doğru seyrediyor. Başakşehir de son 5 sezondur
hedefi zorlayan, çıtayı yukarı çıkaran, son 3 yıldır
da şampiyonluğu zorlayan bir kulüp. Okan hoca-
ya çok güveniyoruz. Başarılı olacağına inanıyoruz.
Bu ailenin 5 yıldır hasret duyduğu şampiyonluğu
beraber sağlayacağız. Başakşehir ailesine ‘hoş

geldin’ diyorum. Kendisi uzun yıllardır, tanıdığım,
bildiğim ve inandığım bir dostumdur. Kendisinin
çok başarılı olacağına inanıyorum.” diye konuştu.

HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Medipol Başakşehir’in yeni teknik direktörü
Okan Buruk ise kendisini bu göreve layık gördü-
ğü için Başkan Göksel Gümüşdağ ile yönetim ku-
rulu üyelerine teşekkür ederek, “Aynı hedefler doğ-
rultusunda ilerliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Ba-
şakşehir gibi hedefleri ve idealleri olan, tesisleşmesi
ve kurumsallığıyla herkese örnek olan bir kulüp-
te çalışmak benim için büyük bir mutluluk.” dedi.

Mert’ten kötü haber
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bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/218 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2019

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1009882 (www.bik.gov.tr)

ESAS NO : 2019/217 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN 
BULUNDUĞU YER : İZMİR ili BERGAMA ilçesi GAYLAN mahallesi
MEVKİİ : -
PAFTA NO : -
ADA NO : 121 ADA
PARSEL NO : 58 PARSEL
VASFI : PALAMUTLU TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 537,79
MALİKİN ADI VE SOYADI : YURDAGÜL ŞENGÜL, NURGÜL GÜZEY
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma
bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/217 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 31/05/2019

T.C. BERGAMA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1009894 (www.bik.gov.tr)

ESAS NO : 2019/70 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Diyarbakır ili, Yenişehir ilçesi, Geyiktepe Mahallesi,
ADA NO : -
PARSEL NO : 1562
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 176,92
MALİKİN ADI VE SOYADI : İsmail Bal
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Karayolları Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Yol Yapım ve Emniyet Sahası Tesis Etmek
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili
için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/70 Esas Esas sayısında dava açılmış ve duruşması 17/09/2019 tarihine bıra-
kılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

T.C. DİYARBAKIR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de BASIN:1010023 (www.bik.gov.tr)



YEN� sezona 3 kulvarda ba�ar� he-
defi koyan Galatasaray’da transfer ha-
rekat� sürüyor.  Eksik bölgelere tak-
viye yaparak geni� bir kadro kurmak
isteyen sar� k�rm�z�l�lar’da gözler
Henry Onyekuru’ya çevrildi. Geçti�i-
miz sezon Everton’dan kiralanan ve
kazan�lan �ampiyonlukta oldukça
önemli katk�s� olan Nijeryal� oyuncu
Galatasaray’da kalmak istiyor. Teknik
Direktör Fatih Terim’in de perfor-
mans�ndan son derece memnun ol-
du�u Onyekuru için �spanya’dan Se-
villa, Real Betis ve Valencia gibi ekip-
lerin resmi teklifte bulundu�u ö�re-
nilirken Everton’�n, oyuncunun Ga-
latasaray’daki geli�iminden son de-
rece mutlu oldu�u ve tekrar kirala-
maya s�cak bakt��� gelen haberler ara-
s�nda.  Öte yandan Luyindama’n�n sa-
t�n alma opsiyonunu kullanacak olan
Galatasaray, transfer bütçesi olu�-
turmak için oyuncu sat��� yaparak kay-
nak yaratmak istiyor. Ortaya at�lan
yeni iddia ise, Mbaye Diagne’nin
Suudi Arabistan ekiplerinin radar�n-
da oldu�u ve Senegalli oyuncu için
uygun bir rakam gelmesi ha-
linde transferine izin ve-
rilece�i yönünde. 

�ENER 
FORMAYI G�YD�

�ener Özbay-
rakl�’n�n Galata-
saray için sa�l�k
kontrolünden ge-
çerken çekilen fo-
to�raflar� da sosyal
medyaya dü�tü... Ga-

latasaray bonservisi elinde
bulunan tecrübeli fut-
bolcuya 3 sene için ga-
ranti ücret olarak 30
milyon lira ödeyecek.
Sar�-k�rm�z�l�lar �ener
d���nda Babel’le de
anla�ma sa�lam��t�.
32 ya��ndaki Hollan-
dal� futbolcuyla 2+1 se-
nelik mukavele yap�ld���
ve y�ll�k 2.3 milyon euro
ödenece�i belirtildi.

BANEGA ADIM ADIM 
G.SARAY’A GEL�YOR

Sar�- K�rm�z�l�lar, teknik direktör Fa-
tih Terim’�n �srarla istedi�i Ever Ba-
nega’n�n transferinde ad�m ad�m
mutlu sona yakla��yor. Al�nan bilgi-
lere göre Arjantinli y�ld�z, menajeri
arac�l���yla Sar�- K�rm�z�l�lar’�n tek-
lifini prensipte kabul etti. Art�k Ba-
nega ve Galatasaray aras�nda
çok ufak pürüzlerin kal-
d��� ö�renildi. �span-
yol bas�n�, Sevil-

la’n�n Banega
için 8 milyon

Euro talep
etti�i, Ga-
l a t a s a -
ray’�n ise 5 mil-
yon Euro’yu gözden ç�-
kard��� gelen bilgiler ara-
s�nda. �dari menajer �ük-
rü Hanedar önümüzdeki

günlerde �spanya’ya gi-
derek Banega için resmi

teklifi Sevilla’ya iletecek. 
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Onyekuru
KALIYOR

KEVİN Durant, Klay Thompsonve DeMarcus Cousins’ın yaşadığısakatlıklar Warriors’ın performansı-nı etkiledi. Sağ baldırında zorlanma
tespit edilen Durant,
final serisinin ilk 4
maçında oynayama-
dı. Yıldız basketbol-
cu, parkelere dön-
düğü 5. karşılaş-
manın ikinci çey-
reğinde sakatla-
narak oyuna de-
vam edemedi. 

Sakatlıklar
Warriors’ın
canını yaktı

Basketbola 
kötülük

E
UROLEAGUE Dörtlü Finali’ne iki
Türk takımının yükselmesi spor-
severleri heyecanlandırmıştı. Bu iki

takımın Türkiye’de oynayacakları final se-
risi bir basketbol şöleni olmalıydı. Ancak
tablonun o kadar pembe olmadığı Pazar
günü final serisinin ilk maçındaki görül-
dü.

Nereden başlayalım? Maça gitmek için
bilet almaktan başlayalım. İnternetten üst
katlar için bilet almak istediğinizde “sold
out” yani satıldı uyarısı geliyor. Bu durum
şaşırtıcı değil, zira böyle bir finalde salo-
nun tıklım tıklım olması sürpriz değil. Fa-
kat salona girdiğinizde gözlerinize ina-
namıyorsunuz. Çünkü satıldı denilen
tribünlerin üzeri çarşafla kapatılmış. Ül-
kede basketbolu sevdirmeyi amaçladık-
larını, hatta basketbolun “amiral gemi-
si” olduklarını iddia eden bir kulübün ni-
çin bu uygulamayı yaptığını anlamakta
zorlanıyorsunuz.

Salona girerken şahit olduklarım ve
daha sonra sosyal medyada da gördük-
lerim daha da vahimdi. Tribünlerin Fe-
nerbahçe taraftarının bilet almasını ön-
lemek için çarşafla kaplandığını gösteri-
yordu.  Yeleğinin içinde Fenerbahçe ti-
şörtü bulunan kıza salona giremeyece-
ği söylendi. O  da yanındaki yedek tişörtü
giydi, ancak diğer tişörtü çantasında bile
içeri sokmasına izin verilmedi. Kapıda-
ki çöp kutusuna atması önerildi. Daha
sonra sarı penye giyen bir kız çocuğu ve
sarı tişörtlü bir gencin de salona alın-
madıklarını gördüm. Bunlarda herhan-
gi bir kulüp arması vs yoktu. Hatta sarı
pençeli bir kız durumu toparlamak için
Anadolu Efes bayrağı almıştı, bu da yet-
memişti.

Anadolu Efes gibi Türk basketboluna
önemli katkı yapan bir kulübü bu uygu-
lamalara iten aslında bir antrenörün
“hatalarını” maskeleme çabası. Ergin Ata-
man için söylenecek çok şey var; doping
skandalı, ortamı geren açıklamaları ve en
son tribünlere yönelik küfürleri. Kariye-
rini Fenerbahçe düşmanlığı üzerine kur-
maya çalışmaktan hiç vazgeçmedi. Ta-
raftarın “doping yapsana” veya “ mola
alsana” şeklindeki tezahüratlarını “kötü
tezahürat” kapsamına sokmak için çır-
pındı durdu, hatta bunun için milli takı-
mı çalıştırmasını kullandı. En son İs-
panya’daki Dörtlü Final’de maçın son sa-
niyelerinde bir grubun “mola alsana” şek-
lindeki tezahüratına en ağır küfürlerle kar-
şılık verdi. Bundan sonra taraftarın te-
zahüratlarına küfür de eklendi. Küfürlü
tezahüratı tasvip etmek mümkün değil,
ancak bir spor adamının tavrı da farklı ol-
malı. Mesela birkaç yıl önce Ergin Ata-
man’ın çalıştırdığı takımın salonunda
Fenerbahçe teknik direktörü Zeljko Ob-
radoviç’in suratına bir şey (ne olduğunu
yazmaya utanıyorum) gelmişti. Obradoviç,
tribünlere bakmadı bile, basın toplantı-
sında ise lafını dahi etmedi.

Euroleauge’de finale kaldıklarında
Ataman, “Türkiye’de basketbolu tekrar
sevdirdik” demişti; katılıyorum, ama
gülmekten. Fenerbahçe 5 yıldır orada,
üçünde finali oynadı, birinde şampiyon
oldu. Ülkeye basketbolu sevdirmeye
gelince, iki yıl önce tüm ülkede açık alan-
larda dev ekranlardan insanlara hangi ta-
kımın basketbol maçı izlettiğini hatırlat-
mak yeterli olacak.

Obradoviç, “hayalindeki başarının
insanların salona geldiğinde bilet bula-
mayıp geri dönmeleri” olduğunu söyle-
mişti. Bu hayal Anadolu Efes’in tribün-
leri çarşafla kapatmasından farklı ve
basketbola büyük kötülük yaptılar. Sarı
penyesiyle salona alınmayan kız çocu-
ğunun döktüğü gözyaşının günahı ise Er-
gin Ataman’a yeter!

Kamil 
ERDOĞDU

halklailiskiler@aydinlik.com.tr

Divan toplanıyor
GALATASARAY Kulübünün haziran ayı olağan

divan kurulu toplantısı, bugün yapılacak. Florya Metin

Oktay Tesisleri’ndeki basketbol salonunda düzenlene-

cek toplantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklarının

mali, idari, sportif raporları hakkında yönetim ve dene-

tim kurulu sunum gerçekleştirecek. Galatasaray

Futbol Takımı’nın geride kalan sezonda kazan-

dığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampi-

yonlukları da gündem maddele-

rinde yer alacak.

Bu sezon göstermiş olduğu performansla sarı

kırmızılıların gönlünde taht kuran ve şampiyonlukta

büyük payı bulunan Onyekuru Galatasaray’da kalıyor

AMERİKAN Basketbol Ligi’nde (NBA) Golden Sta-
te Warriors ile Toronto Raptors’ın karşı karşıya geldiği fi-
nal serisi büyük heyecana sahne oluyor. Başantrenör
Nick Nurse yönetiminde kısıtlı rotasyonuna rağmen Kaw-
hi Leonard, Kyle Lowry, Pascal Siakam, Marc Gasol, Ser-
ge Ibaka gibi oyuncularıyla etkili performans sergileyen Rap-
tors, Fred VanVleet, Danny Green ve Norman Powell’ın
da kritik anlarda sağladığı katkıyla başarılı bir sezon geçirdi.
Warriors, Steve Kerr başantrenörlüğünde Kevin Durant,
Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, De-
Marcus Cousins gibi yıldızlardan kurulu kadrosuyla final
serisine favori olarak başladı. Rakibi favori olmasına rağ-
men seriye saha avantajıyla giren ve deplasmanda oyna-
dığı iki maçı da kazanan Raptors, 5. karşılaşmaya tarihi-
nin ilk şampiyonluğunu ilan edebilmek için çıktı. NBA fi-
nalleri boyunca yıldız oyuncularının yaşadığı sakatlıklar-
dan canı yanan Warriors, buna rağmen deplasmanda oy-
nadığı karşılaşmayı kazanarak seriyi 3-2’ye getirdi ve
Raptors’ın şampiyonluğunu ilan etmesine izin vermedi.

RAPTORS İLK PEŞİNDE

Raptors, serinin 6. maçında konuk olacağı Warriors’ı ye-
nerek tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaşmayı hedefliyor. İlk
maçı evinde 118-109 kazanarak 1-0 öne geçen Raptors, ikin-
ci karşılaşmada konuk ettiği Warriors’a 109-104 yenildi ve
serinin 1-1’e gelmesiyle saha avantajını kaybetti. Buna kar-
şın Warriors’ın ev sahipliğinde oynanan üçüncü ve dördüncü
maçları 123-109 ve 105-92 kazanan Raptors, seriyi 3-1’e ge-
tirerek şampiyonluğa yaklaştı. Warriors, 5. maçta Raptors’ı
106-105 yenerek seriyi 6. maça taşıdı ve şampiyonluk umu-
dunu sürdürdü. Serinin 6. maçı, 14 Haziran Cuma günü
TSİ 04.00’te Warriors’ın ev sahipliğinde oynanacak.
1995’te kurulan Kanada ekibi Raptors, bu maçı kazanması
halinde ilk şampiyonluğuna ulaşacak. Warriors ise kalan
iki karşılaşmayı kazanarak üst üste 3. olmak üzere son 5
yılda 4. şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

BÜYÜK PAY LEONARD’IN

Kawhi Leonard, sergilediği performansla Raptors’ı şam-
piyonluk adayı haline getirdi. Takımının başarısında
önemli rol üstlenen yıldız basketbolcu, bu sezon play-off’lar-
da 14 maçta 30 ve üstü sayı attı. Leonard, play-off’larda aynı
başarıyı gösteren Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Al-
len Iverson, Kobe Bryant ve LeBron James’i bu alanda ya-
kaladı.

NBA’de nefes kesen final serisi
Toronto Raptors’ın

Golden State Warriors

karşısında 3-2

üstünlüğünün

bulunduğu NBA final

serisi büyük heyecana

sahne oluyor

NBA finallerinde 717 sayıya ula-şan Stephen Curry, Boston Celtics ef-sanesi Larry Bird’ü (716) geride bıra-karak finallerin en skorerleri listesin-de 15. sıraya yükseldi. Serinin 3. ma-çında 47 sayı kaydeden Curry; ElginBaylor, Rick Barry, LeBron James,Michael Jordan, Jerry West, Bob Pet-tit, Allen Iverson ve Wilt Chamberla-in’den sonra NBA finallerinde birkarşılaşmada 45 ve üstü sayı atan 9.oyuncu oldu. Curry ayrıca NBA final-lerinde bir maçta en az 45 sayı, 5 ri-baunt, 5 asist ve 5 üç sayı isabetiyleoynayan ilk oyuncu olmayı başardı.

Curry, Bird’ü
geride bıraktı


