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CFR üyesi Daniel Pipes, Aydınlık’a konuştu:

TSK,ABD’YE
GUVENMIYOR

2’de

Vatan Partisi lideri
Doğu Perinçek:

Büyük öndere
söz veriyoruz
Türk milletini
anayasadan
kimse çıkaramaz

 Türk ordusu yeniden söz sahibi olmaya başladı
 Washington ile Ankara’nın 60 yıllık ittifakı bitti
 Obama yönetimi, Kürtlerle çalışmaya daha açık
 ABD ile Türkiye, Suriye konusunda zor buluşur

‘İki ülkenin çıkarları sık sık çatışacak’
AMERİKAN Dış İlişkiler Konseyi (CFR) Üyesi ve Dışişleri Bakanlığı’nın
gayriresmi danışmanı Daniel Pipes, Türkiye’deki seçim sonuçlarını ve
bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi: Türk hükümeti, ihtiyacı olduğunda Washington’a dönecektir, silahlanma ve mali konularda... Ama
ABD’nin çıkarlarıyla sık sık çatışan, bağımsız politikalar izleyecektir.

Suriye’nin kuzeyindeki durum
TSK yeniden söz sahibi oldu. Bir nedeni; sahte Ergenekon ve Balyoz
davalarının çökmesi, diğer nedeni de TSK’ya yeniden ihtiyaç duyulması. Özellikle Suriye krizinde... Ama TSK, Washington’la temasta
çok temkinli. İlişkiler, eski sıcaklığına ve güven ortamına dönerse çok
şaşarım. Bundan sonra coşkulu değil, iş odaklı bir ilişki olacaktır. 13’te
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Büyük ölülere
matem gerekmez
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YARIN: ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey söyleşisi...

Son
durak:
F
tipi
cezaevi
CHP’de
FETHULLAH Gülen’in talimatıyla binlerce asker ve bürokrata kumpas kur-

RAMAZAN AKYÜREK
AYDINLIK’TAN ŞİKÂYETÇİ

ESKİ Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, “Hrant’ı öldüren Gladyo” başlıklı haberimiz hakkında şikâyetçi oldu. Muhabirimize
6,5 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Aydınlık muhabiri Mehmet Bozkurt
savunmasında, “Dink cinayetini aydınlatmak görevimiz” dedi. 10’da

mak suçundan gözaltına alınan 36 kişiden 17’si tutuklandı. Eski İzmir Emniyet
Müdürü Ali Bilkay ile mülkiye müfettişleri Ferda İleri ve Ahmet Kaya’nın da aralarında bulunduğu 17 kişi, Buca Kırıklar F Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. 7’de

DİYARBAKIR Dicle’deki operasyonlarda 4 terörist öldürüldü. Bunlardan birinin PKK bombacısı
olduğu tespit edildi. İlçede çok sayıda silah, mühimmat, bomba ve
bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Örgütün kaçak
yapıları da yerle bir edildi. 9’da

Muharrem İnce, ‘PKK
terör örgütüdür’ diyecek
bir yönetim istedi
sayfa

ELEŞTİRİLER arttı. Yunanistan’ın
en köklü partilerinden PASOK’a
atıfta bulunan CHP’liler “Sonumuz
aynı olur” uyarısı yapıyor... Bu
arada Muharrem İnce, dün genel
başkan adaylığını açıkladı: PKK
terör örgütüdür, nokta!.. Bu ülkede Atatürkçüler, solcular, laikler
kendini yenilmiş hissediyor.

sayfa

2

3
sayfa

ZİHNİ ERDEM’in haberi 9’da

AKP aralıkta
kampa giriyor

sayfa

4

PARTİNİN yeni anayasa, terör ve Açılım
konusundaki yol haritası, 9-10-11 Aralık’taki Afyon kampında çizilecek. 8’de

EYLÜL ayındasanayiüretimendeksi
geçenyılınaynıayınagöreyüzde7,9
oranındadüştü.Biröncekiayagöreise
yüzde4,4oranındaazalışoldu.5’te

IFF işçisinden ‘Atatürk’lü direniş
A

MERİKAN IFF Aroma Fabrikası’nda sendikalı oldukları için işten atılan 30
işçinin çadırları söküldü. İşçiler de direniş alanına Atatürk büstü getirdi ve
fabrika duvarına koydu. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atıldı.

T

EKGIDA-İŞ Örgütlenme Uzmanı Yunus Durdu: Türkiye’de insanlar, ABD’ye
karşı dimdik ayakta. Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Çadırımız yıkıldı ama Türk
bayrağını indirtmedik. Atatürk büstü koyduk, nöbete devam ediyoruz. 6’da

sayfa
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5

10

YAVUZ ALOGAN
Karizma

MUSTAFA MUTLU
Son söz

ŞAHİN MENGÜ
Bu korku mu
nefret mi?

UFUK SÖYLEMEZ
Soros ve Mujica’ya
hayranlar

SABAHATTİN ÖNKİBAR
Kılıçdaroğlu, Baykal’ın
evine niye gitti
ISSN 2146-2356

kılıçlar
çekildi

İzmir merkezli F tipi operasyonda
tutuklanan 17 kişi, Buca Kırıklar
F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi
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‘60 YILLIK STRATEJİK ORTAKLIK BİTTİ’ DİYEN CFR ÜYESİ DR. DANIEL PIPES, SEÇİMLERİ AYDINLIK’A DEĞERLENDİRDİ:

TSK yeniden söz sahibi
Türk ordusu yeniden söz sahibi olmaya başladı. Bunun bir sebebi sahte
Ergenekon ve Balyoz davalarının çökmüş olmasıdır, diğer bir sebebi ise
TSK’ya yeniden ihtiyaç duyulmasıdır. Özellikle de Suriye krizinde...
Ama TSK, Washington ile ilişkisinde hâlâ çok temkinli, etkin adımlardan kaçınıyor
60 yıllık ittifakın bittiğini düşünüyorum. Amerika, Türkiye’ye karşı şüphe dolu ve
kendini koruyan bir yaklaşım benimsemeli. TSK ile ilişkiler, Kore’de uzun zaman
önce başlayan coşkulu ruhtan yoksun olacak, iş odaklı bir seyir izleyecektir
Obama yönetimi, Erdoğan’ı ilerlemesi ve sürtüşmeleri hafifletmesi için seçim
sonuçlarını kullanma konusunda teşvik ediyor. Washington’da varılan görüş birliğine
göre, seçimlerin ardından Türkiye’deki siyasi durumun çözüme kavuşması
Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yeni bir başlangıç için temel oluşturabilir
Daniel Pipes

SÖYLEŞ
İ

1 KASIM genel seçimleri, Washington yollar da vardı. Yani demek istediğim, tıpkı ‘TÜRKİYE
yönetiminin Türkiye’yle olan ilişkisinde ko- başbakana yaptığı gibi parlamentoyu da bir İHTİYACI OLUNCA GELECEK’
numunu yeniden gözden geçirmesine neden kenara itebilirdi.
 Peki, sizin kişisel görüşünüze göre
 Peki dediğiniz gibi mi oldu? AKP’nin
oldu. Tabii ABD, Ortadoğu’daki planlarında
Türk-Amerikan
ilişkilerini nasıl bir gelecek
kazanmasının
sebebi
bu
mu?
da buna göre ayarlamalar yapıyor. Aydınlık
bekliyor?
AKP
oylarının
artması,
MHP
gazetesi olarak tüm bu gelişmeleri
Ben Türk hükümetinin, ihtiyacı olduğunda
ile HDP destekçilerinin AKP’ye
“içeriden” öğrenebilmek için, AmeWashington’a
döneceğini düşünüyorum, örkayması anlaşılması zor bir durika’nın değişik kanatlarına mensup
neğin
Suriye
ile
ilgili, silahlanma konusunda,
rum. Bunun ancak yaygın bir
uzmanlarla bir dizi söyleşi yaptık.
mali
meselelerde...
Ancak bunun dışında
hile ile açıklanabileceğini düşüBöylece ABD’de yaşanan fikir ayAmerika’nın
çıkarları
ile sık sık çatışan, banüyorum.
rılıklarını ve değişik görüşleri yanğımsız
politikalar
izleyecektir.

Washington
bu
sonuçları
sıtmaya ve Türkiye’yle ilişkilerde
ŞAFAK
nasıl değerlendiriyor?
hangi adımların planlandığını ortaya
‘OBAMA’NIN ÖNCELİKLİ TERCİHİ
İ
Obama Yönetimi seçim soRZ
TE
çıkarmaya çalışacağız.
TÜRKİYE’DEKİ KÜRTLER’
nuçlarını geçerli kabul ediyor.
Dr. Daniel Pipes, kendisini ABD
Erdoğan’ı ilerlemesi ve geçen
 Washington bu seçim sonuçlarından
muhafazakâr kanadına bağlı olarak
aylardaki sürtüşmeleri hafiflet- sonra Kürt Açılımı’nın geleceğini nasıl öntanımlayan bir Ortadoğu ve Türkiye
mesi için seçim sonuçlarını kullanma ko- görüyor?
uzmanı. Amerikan dış politikalarının beObama yönetimi, Türkiye Hükümeti ile
lirlendiği Dış İlişkiler Konseyi(CFR) kıdemli nusunda teşvik ediyor.
ilişkileri
gerilediği için, Türkiye’deki Kürtlerle
üyesi. ABD Dışişleri’nin ‘gayrı-resmi’ da- ‘60 YILLIK İTTİFAK BİTMİŞTİR’
birlikte
çalışmaya
daha açık.
nışmanı, Ortadoğu Forumu(MEF) kurucu

HDP’nin
oylarındaki
düşüşün, ‘barış
başkanı. Sözleri doğrudan Washington yö Bazı Amerikalı uzmanlar seçim öncenetiminin benimsediği politikaları yansıtmasa sinde Amerika ile Türkiye arasındaki stratejik sürecini’ gerileteceğini düşünüyor musunuz?
Bunu önemli bir etken olarak görmüyoda, Türkiye ile ilgili eğilimleri “içeriden” ortaklığın bitmek üzere olduğunu değerbiliyor. İfadeleri, ABD başkenti çevresinde lendirmişti. Siz de böyle olduğunu düşünüyor rum.
yüksek sesle dillendirilen fikirleri öğrenmek musunuz?
‘ERDOĞAN KARAR
açısından dikkate değer. Özellikle de 4
Evet düşünüyorum. 60 yıllık ittifak bitAŞAMASINDA’
Kasım 2014 tarihli ABD ara seçimlerinde miştir. Ben, Amerikan hükümetinden Türkiye
muhafazakâr kanadın, Kongre’nin iki ka- Cumhuriyeti’ne karşı geçmişten çok farklı,
 Peki, AKP’nin tek parti iktidarının
nadında da çoğunluğu elde etmesi ve Oba- şüphe dolu ve kendini koruyan bir yaklaşım barış sürecine nasıl bir etkisi olur?
ma’nın yalnızlaşmasına bakılınca, Pipes’ın benimsemesini şiddetle talep ediyorum.
Erdoğan’ın şu an büyük bir karar vermesi
değerlendirmeleri daha da önem kazanıyor...
*AKP’nin tek parti iktidarında, Washing- gerekiyor: PKK’ya karşı yürütülen savaşı
Dr. Pipes, Amerikan Yahudi lobisine yakınlığı ton’un Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceği sürdürmek ya da PKK ile diplomasiye dönile de tanınıyor ve ideolojik olarak her türlü konusundaki beklentileri nelerdir?
mek. Erdoğan’ın iki hedefi var; daha fazla
İslamcı harekete karşı.
Washington’da varılan görüş birliğine kişisel güç ve daha fazla İslamcılık. Bu hegöre, Türkiye’deki siyasi durumun çözüme deflerine ulaşmak için hangi adımın en çok
‘HAZİRAN’DAKİ SONUÇLAR
kavuşması yeni bir başlangıç için temel oluş- yardımcı olacağını düşünüyorsa, o yönde
BEKLENİYORDU’
adım atacaktır.
turabilir.
 ABD, 1 Kasım seçimlerinin sonucunu
nasıl değerlendiriyor? Washington Haziran
seçimlerinden sonra AKP’den bir ‘geri
dönüş’ bekliyor muydu?
Kamuoyu araştırmalarının tutarlı tahminleri göz önüne alındığında, ABD hükümet yetkilileri Haziran seçimleriyle benzer
 AKP’nin tek partili iktidarı ABD’nin Ortadoğu, özellikle de Suriye pobir sonuç bekliyordu.
litikalarını nasıl etkiler?
 Peki, siz AKP’nin geri dönüşünü önFazla etkilemez; AKP’nin bakış açısı 13 yıldan fazla bir süredir Türk dış politikasına
görüyor muydunuz?
hükmediyor ve seçim sonuçları ne olursa olsun hükmetmeye devam edecektir.
1 Kasım öncesindeki düşüncelerimi, 26
 ABD, Suriye’deki operasyonlarını PYD ile birlikte yürütüyor. Bu duEkim tarihli National Review dergisinde
rumda, ABD ve Türkiye nasıl bir ortak düzlemde buluşabilir? ABD bu
yazmıştım. Olası bir seçim hilesinden söz
yönde hangi çabaları gösterir?
etmiştim ancak bunun gerçekleşebileceğini
İki tarafın ortak bir düzlem bulabileceğinden şüpheliyim. Diyelim ki başarabildiler; bu
düşünmediğimi de belirtmiştim. Çünkü bu
ancak Washington’un, Ankara’yı Suriye’deki hedefleri konusunda destekleyeceği ve Ançok bariz olacaktı ve Cumhurbaşkanı Erkara’nın da Amerika’nın hedeflerine yardım edeceği bir uzlaşma ile gerçekleşir.
doğan’ın hedeflerine ulaşması için başka

‘ABD İLE TÜRKİYE
SURİYE’DE ZOR BULUŞUR’

Rus füzeleri ABD’nin kabusu
NATIONAL Interest dergisinin savunma haberleri editörü Dave Majumdar, Rusya’nın Suriye’ye S-300 füzeleri
sevk etmesinin ABD’nin Suriye’de kabusu olacağını belirtti.
Sputnik’te yayınlanan habere göre
Majumdar, sevkiyatla ilgili haberlerin
henüz teyit edilmediğini kaydederek,
Rusya’nın S-300 sistemlerinin bölgede
konuşlandırılması halinde ABD ve müttefiklerinin hava operasyonlarının zora
gireceğini ifade etti.
ABD Deniz Kuvvetleri’nden üst düzey
bir yetkilinin “S-300, en gelişmiş hayalet
uçaklar ve savaş uçakları hariç her şey
için ölümcül tehdit oluşturuyor” dediğini aktaran Majumbar, S-300 sistemlerinin iki versiyonu bulunduğunu ve her
iki sistemin de uzak mesafedeki onlarca
hedefi eş zamanlı olarak vurabileceğini söyledi. Rusya’nın
Suriye’ye S-400 füzeleri de gönderebileceğini belirten Majumbar, “Bu durumda Suriye, ABD ve müttefikleri için

uçuşa yasak bölge haline gelebilir” ifadelerini kullandı.
Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in genel müdürü Sergey Çemezov, İran’a S-300 füze savunma sistemleri gönderilmesini öngören anlaşmanın imzalandığını açıklamıştı.

‘TÜRK ORDUSU ABD’Y
LE
İLİŞKİLERDE TEMKİNL
İ’

 Cumhurbakan Erdo
an “paralel yap” olarak
ad
ve kendisini aldattn
ve ordu mensuplarn sah landrd oluumun Türkiye’yi
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RUSYA ABD’Yİ GAFİL AVLADI
 Washingtonyönetimi,Rusya’nın
Suriye’yemüdahalesiniöngörüyor
muydu?
Bildiğim kadarıyla bu onlar için büyük
bir sürpriz oldu.
 Peki,Washington,Rusya’nınmüdahalesindensonrahangiadımlarıatmayıplanlıyor?
Amerika şu ana kadar, Rusya’nın Suriye müdahalesine çekingen ve kafası karışık bir şekilde yanıt verdi. Moskova ile
karşı karşıya mı gelmeli yoksa işbirliği

içinde mi çalışmalı? IŞİD’e daha fazla saldırması için Rusları etkilemek mümkün mü
yoksa bu konuda herhangi bir umut yok
mu? Tahran’dan koparılabilirler mi yoksa
bağları çok mu sıkı? Bu meselelerin hiçbirinde bir çözüme ulaşılamadı.
 ABDveTürkiye,Rusya’nınSuriye’dekimüdahalesinekarşıduruyor.
Sizce,Rusya’nıngirişiminekarşıişbirliği
yaparlarmı?
Bu noktada fazla işbirliği imkânı göremiyorum.
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İRAN’DAN ABD SAVUNMA BAKANI CARTER’A SERT UYARI:

Sözlerine dikkat et
beladan uzak dur!
İRAN Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Hasan Firuzabadi, ABD
Savunma Bakanı Ashton Carter’ın, İran’ın bölge ülkelerindeki askeri varlığına karşı Arap ülkelerinin savaşması
gerektiğine ilişkin sözlerine cevap verdi.
Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na göre, İran Savunma Bakanı Dehkan, “ABD Savunma Bakanı daha
akılcı ve daha dikkatli konuşmalı ve Amerika’yı, Somali,
Afganistan, Irak ve Yemen’deki gibi başka belalara sürüklememeli” dedi.
İran’ın bölgede istikrar ve güvenliği sağlaAshton
mak için çaba
Carter
gösterdiğini vurgulayan Dehkan, bölgedeki sorunun
kaynağının bölge dı-

şındaki devletlerin
müdahalesi olduHüseyin
ğunu ifade etti.
Dehkan
İran Genelkurmay Başkanı Firuzabadi de Carter’ın Müslüman ülkeleri birbirine
düşürmek istediğini söyleyerek “ABD Savunma Bakanı’nın düşüncelerinin yanlış bilgiye ve bölgesel meseleleri doğru okuyamamaktan kaynaklandığına eminiz”
ifadelerini kullandı. ABD’nin yüksek tirajlı dergilerinden
The Atlantic’te yayınlanan röportajında ABD Savunma
Bakanı Carter, İran’ın Suriye, Irak, Lübnan ve Yemen’deki askeri varlığına işaret ederek, “Biz onların sahada olmasından hoşlanmıyoruz ancak onlar oyunun
içinde” demiş, Arap ülkelerinin de İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı koymak için kara gücüyle savaşa dahil olması gerektiğini söylemişti.

