
Atatürk’ün tarihi mekanını kullandılar
HÜKÜMET ve HDP heyeti, Dolmabahçe’de ortak açıklama
yaptı. Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ve İçişleri Bakanı
Efkan Ala’nın katıldığı toplantıda, her iki taraf da “yeni
anayasa” talebini dile getirdi. AKP-PKK ortak açıklamasından
birkaç saat sonra İstanbul’da konuşan Tayyip Erdoğan da
“Yeni anayasa ve başkanlık sistemi istiyoruz” dedi.

Öcalan, Başbakanlık Ofisi’nde konuştu!
BÖLÜCÜ Açılım sürecine halkı ikna edebilmek için sürekli
PKK’nın silah bıraktığı palavrasını kullanan hükümet, bu sefer
Apo’ya aynı propagandayı yaptırdı. HDP’li Sırrı Süreyya
Önder, ortak açıklamada, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma
çağrısı yaptığını söyledi. Daha önce de bu iddialar gündeme
gelmiş ancak PKK çok sayıda saldırıda bulunmuştu. 11’de
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Dolmabahçe’de 
ihanet ortaklığı

‘PKK’yı silahsızlandırma’ perdesi altında Cumhuriyeti yıkma emellerini ilan ettiler. Yeni anayasa 
dedikleri, Atatürk Cumhuriyeti’ni yıkma projesidir. Cumhuriyetimiz, milletimiz ve vatanımız 

küresel tehditle karşı karşıya... Türk milleti, bu girişimi kesinlikle bozguna uğratacaktır. 
Edirne’den Hakkâri’ye bütün yurttaşlarımızı Cumhuriyet ve vatan için birlikteliğe çağırıyoruz
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YURTSEVER aydınların ve komutanların yıllarca Silivri-Hasdal cezaevlerinde
yatmasına neden olan F tipinin 1 numaralı polis şefi Ramazan Akyürek, Silivri
Cezaevi’ne gönderildi. Aydınlık, Akyürek’in sabıka dosyasını açıyor. 10’da
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Hanefi Avcı’ya kumpas kuran polis gözaltında

‘MİLLİ’ BAKIŞ AÇISI
NATO’DAN
AYRIŞTIRILDI

TSK son MGK bildirisi
ile ilk kez ‘risk ve tehdit’
sınıflandırması yaptı.

DENİZ KAHRAMAN’ın haberi 7’de

ABD Dış İlişkiler Konseyi (CFR) üyesi Daniel Pipes, Eğit-Donat
anlaşmasını ve Şah Fırat’ı değerlendirdi. Washington’un Su-
riye konusunda AKP’ye güvenmediğini belirten Pipes, iki tara-
fın da işbirliği yapıyormuş gibi davrandığını söyledi.

ŞAFAK TERZİ’nin söyleşisi 13’te

Efkan Ala Yalçın Akdoğan Sırrı Süreyya Önder

İdris Baluken

Pervin Buldan

k

Eğit-Donat ciddi değil

CKD şiddete karşı
bugün Kadıköy’de

Sayfa 8’de

Ahmedinejad’ı ilk defa görüyorum.
Düşündüğüm gibi... Vücut dilini kullanışı
abartısız...Toplantı sonunda kendisi yak-
laştı. Elimden tuttu. Bir köşeye oturduk.
2 soru sordum. Cevapladı. Ayrılırken,
“Hususi” dedi. Yani: Yazma.

Büyük ustayı kaybettik
Yaşar Kemal, Türkiye’den Nobel’e aday gösterilen ilk edebiyatçıydı. Genç yaşında sosyalizmle tanıştı; TİP
yöneticiliği, Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği başkanlığı yaptı. 1978’de gazetemizin isim babası
oldu. İnce Memed’in yaratıcısı, arkasında onlarca eser bırakarak 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Geniş bir nehrin akışı
YAŞAR KEMAL

OSMAN ŞAHİN’in 
yazısı 20’de

RAFET BALLI’nın yazısı 7’de

Suriye ile güvenlik
ve ekonomi alanında

işbirliği için çözüm üretiyoruz
HEYETİMİZ Suriye ile barış ve kardeşlik isteyen
bütün milletimizin özlemlerinden kuvvet ve yetki al-
maktadır. Sınır ticaretinin açılmasını isteyen Hatay,
Gaziantep, Adana esnaf ve tüccarından tarlasını

ekmek isteyen Kilisli çiftçiye, Şam yolunun açılmasını
isteyen Urfalı nakliyatçı ve TIR şoföründen akrabasına
sarılmak isteyen Nusaybinli ve Mardinli yurttaşlarımıza
kadar bütün halkımıza güzel haberlerle döneceğiz.

Kılıçdaroğlu
Dolmabahçe’ye
destek verdi

Şam’a hareket eden
Türkiye Heyeti Başkanı
Perinçek’in açıklaması:

AHMEDİNEJAD
sadeliğin karizması
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RUS muhalif siyasetçi, RPR-PARNAS
Eş Başkanı Boris Nemtsov, Moskova’nın
merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu
hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin, Boris Nemtsov’un öldü-
rülmesiyle ilgili “Bu acımasız cinayet,
sipariş belirtilerine sahip ve kesinlikle
provokasyon niteliği taşıyor” dedi.

Putin’in, Rus muhalif siyasetçi Boris
Nemtsov’un öldürülmesinin ardından der-
hal bilgilendirildiği açıklandı. Kremlin
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Rusya
Soruşturma Komitesi, İçişleri Bakanlığı
ve Federal Soruşturma Komitesi’ne (FSB)
soruşturma grubu kurarak öldürülen si-
yasetçi ile ilgili soruşturmayı kontrol altına
alma talimatı verdiğini bildirdi. Kremlin
Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’in, Boris Nemt-
sov’un yakınlarına taziyelerini ilettiğini
açıkladı.

LifeNews TV kanalı, RPR-PARNAS
Eş Başkanı olan Rus muhalif
siyasetçi Boris Nemtsov’un
Moskova’nın merkezinde uğ-

radığı silahlı saldırının kamera kayıtlarını
yayınladı.

Trafik kameralarındaki görüntülerde
beyaz bir araçta yer alanların Nemtsov’u
öldüren zanlılar olabileceği sanılıyor.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Nemtsov’un
katilini yakalamak için operasyon başlattı.
Rus devlet yetkilileri, Nemtsov öldürül-
düğünde yanında Ukraynalı bir kadının

bulunduğunu belirtti. Uzmanlar  bu ka-
dının cinayette bir rolü olabileceğini dü-
şünüyor. 

1 MART’TA EYLEME 
HAZIRLANIYORDU

Rus basınında yer alan haberlerde, 1
Mart’ta düzenlenmesi planlanan büyük
muhalif eylemin organizatörlerinden olan

Nemtsov’un uzun zamandır tehdit me-
sajları aldığı ve bunları polisle paylaştığı
iddia edilmişti.

Boris Nemtsov, 1991-1997 yıllarında
Nijegorodskaya Eyaleti Valiliği, 1997-
1998 yıllarında ise Akaryakıt ve Enerji
Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gö-
revlerinde bulunmuştu.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi
de açıklamasında, Nemtsov’un öldürül-
mesinin Rusya karşıtı histeri yaratmak
için yapıldığını ve siyasi karşıtlarının çı-
karına olmadığını belirtti.

Nemtsov, Sovyetler yıkıldıktan sonra
Rusya’nın Başkanı olan BorisYeltsin’in
genç prensiydi ve hızla yükseldi. Nemtsov
liberal ve batıcıydı, Putin döneminde
yıldızı söndü. 

Rusya’nın Sputnik Ajansı’na konuşan
Kafkassam Başkanı Dr. Hasan Oktay,
Putin karşıtı çıkışlarıyla bilinen Nemt-
sov’un öldürülmesini, Rusya’da yeni si-
yasi çalkantılara yol açmak isteyenlerin
yapabileceği bir operasyon olarak de-
ğerlendirdi.

‘Nemtsov cinayeti, siparişle yapılan bir provokasyon’

Cumhurbaşkanlığı Basın Merke-
zi’nden yapılan yazılı açıklamaya
göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz
Al Suud’un konuğu olarak, 28 Şubat - 2
Mart 2015 tarihleri arasında Suudi Arabis-
tan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Er-
doğan’ın ziyaretine ilişkin yapılan
açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın zi-
yareti sırasında Suudi Arabistan Kralı Sel-
man bin Abdülaziz Al Suud ile Riyad’da
yapacakları görüşmelerde, köklü ortak geç-
mişe dayanan tarihi kardeşlik bağlarına sahip
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki stra-
tejik nitelikteki ilişkilerin çeşitli veçhelerinin
yanı sıra, güncel bölgesel ve uluslararası ko-
nular hakkında görüş alışverişinde bulunul-
ması öngörülmektedir” ifadelerine yer
verildi. 

TARİHİ ‘KARDEŞ’ BİZİ KOVDU

Neymiş, köklü tarihi kardeşlik bağlarıy-
mış. Doğrudur, Erdoğan ve iktidarı boyunca
bu ortaçağ hanedanlık ile köklü ve tarihi bağ-
lar inşa edildi. Ancak kast ettiği Türkiye ise
bu köklü bağlar ifadesinin bir palavradan iba-
ret olduğunu ortaya koyalım:

Erdoğan’ın her fırsatta duygu sömürüsü
yaparak kamuoyuna takdim ettiği ecdadını
Vahhabi-Suudi kabile hareketi İngiltere des-
teği ile kutsal Mekke ve Medine’nin olduğu
Hicaz’dan kovdular. Osmanlı’nın köküne di-
namit koyan ve tren raylarına sabotaj düzen-
leyen İngiliz Lawrence’ın eşkıyaları bu
güruhtur. 1781’de Mekke’ye yaptırılan Türk
Ecyad kalesini 2002’de buldozerlerle yıkan
bu hanedanlıktır. IŞİD, El-Nusra ve dostları-
nın Irak ve Suriye’de buldozerlerle yıktıkları,
dinamitlerle havaya uçurdukları Peygamber
sahabelerinin makamları nasıl parçalanı-
yorsa, Erdoğan’ın köklü dostları da Hicaz’da
Peygamberin bütün sahabelerini yıkmışlar ve
hatta Peygamberin mezarına saldırmak iste-
miş, ancak bu işin ticareten daha karlı ola-
cağını hatırlayarak makamı çıkarları için
kullanmışlardır. Hiç şüphesiz Mustafa Kemal
gibi duyarlı insanların koydukları tepki bu
caydırılıkta önemli olmuştur. Ulusal müzeleri
yağmalayıp efendilerine satan IŞİD ve türev-
leri taşıyamadıkları tarihi devasa heykelleri
zombiler gibi saldırarak parçalıyor. İnsanlık
tarihinin ortak değerlerine ve geçmişle en
köklü bağı oluşturan bu eserleri yok eden
zihniyet daha önce de Afganistan’da bulu-
nan dünyanın en büyük Buda heykelini ro-
ketlerle parçalamıştı. Erdoğan’ın köklü bağ
yaşadığı Suudi hanedanlığı, IŞİD ve Tali-
ban’ın Irak, Suriye ve Afganistan’da yaptığı
bu tarihi katliamı ve tahribatı Arabistan’da
100 senedir yapmaktadır.

‘ÖNCE VATAN’ VE 
‘ÖNCE DOLAR’

Neymiş “Türkiye ile Suudi Arabistan ara-
sındaki stratejik nitelikteki ilişkiler” üzerine
görüş alış verişi olacakmış. İki ülke arasında
mevcut olan tek stratejik ilişki Suriye’nin yı-
kılması için cani ve harami eğitip donatmak,
Suriye daha çok terörize edilsin diye profes-
yonel katil yetiştirmektir. Zira Suudi hane-
danlığı da ABD’nin talebine binaen
eğit-donat-yolla programını Erdoğan ile aynı
tarihte başlatıyor. Türkiye ekonomik dar bo-
ğazda, seçimlere bu halde gitmek karlı değil.
Sıcak dolara ihtiyaç var. Yoksa iki örnek de-
mokrasi temsilcisi Erdoğan ve Kral Salman,
inmiş meydane her ikisi birbirinden mer-
dane, değil. 

İlginçtir Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziya-
ret tarihi, Şam’a giden Türkiye heyeti ile aynı
güne denk geldi. Saflar ne kadar net. “Önce
Vatan” diyenler Şerif-i Şam’a, “önce dolar”
diyenler Vahhabi Suudi Arabistan’a. 

yuvacenudi@gmail.com

Mehmet
YUVA

Vatan Şam’a 
Tayyip S.Arabistan’a

GÜNDEMİ sarsan “Şah-
Fırat” operasyonu, geçtiğimiz
hafta yoğun tartışmalara yol
açtı. Eğit - donat anlaşması
da birçok soruyu beraberinde
getirdi. Konuyla ilgili Was-
hington’daki değerlendirme-
leri merak ettiğimiz için,
ABD siyaset hayatının önem-
senen Ortadoğu ve Türkiye
uzmanlarından Daniel Pi-
pes’ın düşüncelerine başvur-
duk.

Daniel Pipes, Amerika’nın dış siyaseti
için strateji üreten Dış İlişkiler Konseyi’nin
(CFR) kıdemli üyesi. Pipes’ın değerlen-
dirmeleri Washington yönetiminin dü-
şüncelerini birebir yansıtmasa da, ABD’de
Türkiye ile ilgili konuşulanları göstermesi
açısından önemli.   

’EĞİT-DONAT CİDDİ
BİR ANLAŞMA DEĞİL’

n Sizce Türkiye ile ABD arasında Su-
riyeli teröristleri eğitip-donatmak için
yapılan anlaşma ciddi bir anlaşma mı? 

Hayır, her iki taraf da işbirliği yapıyor-
muş gibi davranıyor. 

n Washington Ankara’ya güveniyor
mu peki?

Suriye meselesinde güvenmiyor

‘ABD KARA HAREKATINA 
HAZIR DEĞİL’

n Washington ile Ankara’nın Suriye
politikaları arasında nasıl bir fark var?

Belki şaşırabilirsin ama bu meselede
Washington’dan ziyade Ankara’yla aynı
fikirdeyim. Dışarıdan gelen yardımlar Şam
rejimine, müttefiki Hizbullah’a ve İranlı
patronlarına karşı savaşmaya yönelitilmeli.  

n Amerika’nın Irak ve Suriye’de kara
harekâtı yapabileceğinden söz ediliyor.
ABD hükümeti buna hazır mı?

Kesinlikle değil. Afganistan ve Irak
deneyimleri hâlâ taze ve Amerikan top-
lumunun çok kötü anıları var. Bunun ya-
nında Barack Obama ABD askerlerinin
Irak’taki varlığına karşı yaptığı muhalefet
üzerinden dikkatleri üzerine çekip yükseldi.
Ben de kara harekâtı yapacak birliklerin
sürülmesine karşıyım çünkü Suriye’nin iç
savaşı bizim savaşımız değil. Ayrıca ABD
Anayasası’nda yabancı ülkelerdeki her
çelişkiye müdahil olunmasına yönelik her-
hangi bir şey yok.

‘O CESARET 
DAVUTOĞLU’DA YOK’

n MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın
istifa edip milletvekilliğine hazırlanması
ABD’de nasıl yankı buldu?

Bu konuda çelişkili değerlendirmeler
gördüm: bir tarafta Fidan’ın bu adımı,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir sonraki

başbakan adayı olması nedeniyle attığını
söyleyenler oldu; diğer tarafta Başbakan
Davutoğlu’nun onu önümüzdeki kabinede
desteklemek üzere Erdoğan’dan “çaldığı”
yönünde yorumlar oldu. Sonuncusu bana
göre daha mantıklı.  

n Davutoğlu ile Erdoğan arasında
oluşmaya başlayan çelişkiler Washing-
ton’dan nasıl görülüyor?

Türkiye Cumhuriyeti’nin başı
olması gereken kişi Cumhur-
başkanı değil, Başbakandır.
Yalnızca bu gerçek bile
Davutoğlu’nu açıkça
ayartıyor olmalıdır.
Ama ben Davutoğ-
lu’nda Erdoğan’a
meydan okuyacak ce-
sareti göremiyorum.
Nihayetinde efendisi-
nin isteklerine itaat ede-
cektir. 

n Peki sizce Erdoğan,
Haziran seçimlerinde istediği
başkanlık sistemini getirebilecek yeterli-
likte oy alabilecek mi? 

Evet çünkü bir yandan seçmenlerini
nasıl etkileyeceğini biliyor. Diğer yandan
da AKP seçimleri nasıl manipüle edeceğini
biliyor.  

‘CHP VE HDP’DEN 
BİR ŞEY ÇIKMAZ’

n CHP’nin HDP ile olası bir ittifa-
kından söz ediliyor. Böyle bir durumda,
seçimleri kazanma ihtimalleri Washing-
ton’dan nasıl görülüyor?

Kazanabileceklerini düşünmüyorum.
Muhalefet partileri şu ana kadar tüm fır-
satları teptiler, başarısız oldular. Ve önü-
müzdeki seçimleri kazanabilmek için ge-
rekli olan esas değişiklikleri yapabilecek-
lerini düşünmüyorum.

‘DIŞA KARŞI SALDIRGAN 
TAVIR SONU OLUR’

n Erdoğan’ın geleceğini nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Sıkıntılı... Çünkü bünye-
sinde çelişkiler barındırıyor:

Türk siyasetine hükmet-
mesi, ülke dışında da id-
diacı ve agresif davranış
sergileyebileceği yönün-
de ona ilham veriyor -
ama bunu yapamaz. Tür-

kiye’de her bir seçimi ka-
zanıyor olabilir ama saldır-

ganlığı bütün bölgede sorun-
lar yarattı. Bu onun yıkımı ola-

caktır diye tahmin ediyorum.
n İç Güvenlik Yasası ABD’den nasıl

görülüyor?
Erdoğan’ın polis devleti kurma çabaları

konusunda en önemli ve bariz adımıdır.
Yasalaşırsa, Türkiye’nin yeniden özgürlüğe
dönmesi yıllar alacaktır. 

Financial Times’da çıkan değerlendir-
melere katılıyorum: Erdoğan’ın iktidar
hırsının, Türkiye’nin “uluslararası rolünü
azaltacağı, ekonomik beklentilerini ka-
ranlığa iteceği, dinamik nüfusunu onun
(Erdoğan’ın) gölgesi altına sokacağı” an-
lamına geldiğini belirtiliyor.

CFR ÜYESİ DANIEL PIPES AYDINLIK’A KONUŞTU

‘ABD, Suriye konusunda
Ankara’ya güvenmiyor’

d Haz›rlayan: ŞAFAK TERZİ
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BAŞSAĞLIĞI

Vatan Partisi 
Yalova İl Sekreteri 

Mustafa Lütfü BAL'ın amcası

Hüseyin BAL
vefat etmiştir.

Ailesine ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

Vatan Partisi Yalova İl Başkanlığı

Boris Nemtsov

‘Şah-Fırat operasyonu
Haziran seçimlerine 
yönelik yapıldı’

n Sizce Türkiye Şah-Fırat
operasyonunu neden yaptı?

İslam Devleti’nin (IŞİD) Süleyman
Şah Türbesi’ni ele geçirme, orayı ko-
ruyan Türk askerlerini tutsak alma
ve böylece 7 Haziran seçimleri öncesi
AKP hükümetinin itibarını felakete
uğratma ihtimali vardı. Türkiye bu
nedenle Şah-Fırat operasyonunu yap-
tı.

Hem türbeyi koruyan 38 askerin
tahliyesi, hem de yapının havaya uçu-
rulması, IŞİD’in herhangi bir şekilde
zafer kazandığını iddia edebilmesi için
var olan tüm imkanları elinden almış
oldu. Kısa vadede bakıldığında tabii
ki bir aşağılanmadır ancak bu, AKP
için seçimler öncesi oluşacak herhangi
bir sorunun önüne geçmeye değer
bir hamle

n Türkiye’nin PYD ile işbir-
liği yaptığı iddialarını nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?

Evet, ironik bir şekilde böyle oldu.
Türbeye ulaşmak için geçilebilecek
en iyi yol PYD tarafından denetlenen
topraklar. PYD ile işbirliği yapmak da
AKP hükümetinin kabul ettiği bir
başka aşağılanma oldu. Bunun da
sebebi seçimde yaşanabilecek sorun-
ların önüne geçmek. 

‘ŞAM TOPARLANINCA...’

n Türbenin taşındığı Suri-
ye’nin Eşme Köyü’nün stratejik
bir önemi var mı?

Türbenin yeni yerinin kendi başına
bir önemi yok. Ancak yine de dikkate
değer iki özelliği var: hâlâ Suriye top-
raklarının içinde; bu da Ankara’nın
Suriye toprakları içinde küçük bir
bölüm üzerinde egemenlik iddialarını
koruduğu anlamına geliyor. Ayrıca,
sınırdan sadece 200 metre uzakta
ve dolayısıyla Türk ordusu tarafından
kolaylıkla korunabilir.

n Şah-Fırat, Türkiye-Suriye
ilişkilerini nasıl etkileyecek?

İlişkilere uzun vadede zarar vere-
cektir. 1921 Ankara Anlaşması’nın
9. maddesine göre, Süleyman Şah
Türbesi “müştemilatı ile Türkiye’nin
malı olacak ve Türkiye oraya muha-
fızlar koyacak ve Türk bayrağı çeke-
cektir”. Şunu unutmayalım, AKP Hü-
kümetinin iddia ettiği gibi, “Türki-
ye’nin malı” demek Türkiye’nin ege-
menliği altındaki toprak demek de-
ğildir. Bir gün Şam gücünü yeniden
topladığında, Ankara’nın türbeyi tek
taraflı olarak Suriye’nin başka bir
bölgesine taşımasına karşı ciddi ar-
gümanlar ortaya koyacaktır.
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‘Türkiye ile ABD arasındaki eğit-donat anlaşması ciddi değil. Her iki taraf da
işbirliği yapıyormuş gibi davranıyor. ABD, Suriye’de Türkiye’ye güvenmiyor
ABD, Irak ve Suriye’de kara harekâtı yapmaya kesinlikle hazır değil’

‘Operasyon ve 
PYD ile işbirliği, kısa

vadede tabii ki 
bir aşağılanmadır ancakbu, IŞİD’in elinden tüm 

kozları alan ve AKP 
için seçimler öncesi 
sorunların önüne 
geçmeye değer 

bir hamle’
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