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YeniŞafak / Aydın ÜNAL
AB’nin Anlamadığı…
Devlet adamları yabancı muhataplarıyla
görüşmelere kendi hariciyelerinin hazırladığı
brifing ve/veya bilgi notlarıyla hazırlanırlar.
Her devletin hariciyesinde yabancı devletlerle
ilgili geniş bir hafıza vardır. Yapılacak
görüşmeler öncesinde iki devlet arasındaki
meseleler, ekonomik durum, ticari ilişkiler,
askeri ve siyasi konular, beşeri sorunlar,
hedefler, hassasiyetler vs. devlet adamına
brifing ya da notlar aracılığıyla aktarılır.
Devlet adamının yapacağı bire-bir, heyetler
arası ya da telefon görüşmeleri çoğunlukla
hariciyelerin bu hafızaları çerçevesinde
gerçekleşir.
Avrupa Birliği yetkililerine ya da tek tek AB
ülkelerinin devlet adamlarına Türkiye ile
görüşmeleri öncesinde standart brifingler
verildiğini veya önlerine standart bilgi notları
konulduğunu tahmin etmek güç değil.
Neler var bu brifing ve notlarda?
1. Türkiye’ye tepeden bakacaksın. Daima
sorguya çeker bir dil kullanacaksın.
2. Türkiye’yi insan hakları ve basın/ifade
özgürlüğü konusunda kıyasıya eleştireceksin.
3. Türkiye’nin ev ödevlerini yapmadığını iddia
edeceksin.
4. Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan ile
ilişkiler konusunda Türkiye’yi azarlayacaksın.
5. Türkiye AB’nin teröre verdiği destekten
şikâyet ederse, PKK ve FETÖ’nün AB
sokaklarında elini kolunu sallayarak
dolaştığını belgeleriyle ortaya koyarsa, terörün
Avrupa’dan beslendiğini gösterirse, Gümrük
Birliği, mülteciler, vize gibi konuları açarsa
oyalayacaksın.
6. Ticari konularda Türkiye’nin talep ve
şikâyetlerini duymazdan geleceksin; kendi
taleplerini dayatacaksın.
7. Sınırı geçerek Türkiye’de yakalanan Yunan
askerlerini isteyeceksin. Eğer Türkiye
Yunanistan’a kaçan darbeci askerleri gündeme
getirirse “hukuk” diyeceksin…
AB’li devlet adamlarının nadiren güncellenen
Türkiye ile ilgili bilgi notları aşağı yukarı bu
minvalde…
AB’nin ve AB’li devlet adamlarının anlamadığı
şu: Karşılarında Recep Tayyip Erdoğan var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yıldır Türkiye’yi
yönetiyor, 15 yıldır muhataplarıyla görüşmeler
yapıyor.
Erdoğan, Türkiye hariciyesinin hafızasına
hakim olduğu kadar, artık muhatap ülkelerin
hariciyelerinin reflekslerini de çok iyi tanıyor.
Erdoğan 15 yıl içinde muhataplarıyla binlerce
görüşme gerçekleştirdi. AB ve AB
ülkelerindeki muhataplarıyla da defalarca
görüştü. Muhatapları değişirken, Erdoğan 15
yıl iktidarda kalabildi ve çok büyük diplomatik
birikim ve tecrübe edindi.
Özellikle AB yetkilileriyle görüşürken Erdoğan
karşısındaki “toy” devlet adamının eline hangi
notların tutuşturulduğunu, hangi
“yüklemelerin” yapıldığını, hangi klişelerin
“ezberletildiğini” çok iyi biliyor. Muhatapları
ellerindeki hariciye notlarıyla yapmacık bir
kibir içinde görüşme yaparken Erdoğan sahip
olduğu birikim ve tecrübeyle, en önemlisi de
büyük bir özgüvenle o kibri kırıyor.
Karşısındaki devlet adamı AB hariciyesinin
standart notlarıyla konuşurken Erdoğan,
AB’nin çifte standardını, ahde vefasızlığını,
terörü desteklemesini, darbenin arkasında
durmasını, terörle mücadelede Türkiye’yi
yalnız bırakmasını, Kıbrıs, Gümrük Birliği,
mülteciler gibi konularda AB’nin sözünü
tutmadığını muhatabının yüzüne vuruyor.
Recep Tayyip Erdoğan AB hariciyesinin
“teamüllerini” alt üst ediyor; onun için büyük
lider, onun için güçlü lider ve onun için
Türkiye’de 15 yıldır milletin teveccühüne
mazhar oluyor. Erdoğan’ın Batı tarafından
sevilmemesinin altında da Batı karşısındaki bu
özgüveni yatıyor.
Erdoğan bu millete ve dünyaya Türkiye’nin AB
kadar güçlü olduğunu; Türkiye’nin AB’ye
değil, AB’nin Türkiye’ye muhtaç olduğunu
gösterdi.
Varna zirvesine hariciyelerinin standart
notlarıyla gelen AB yetkilileri elleri boş
döndüler. Teamülleri değiştirmeleri
gerektiğini, notlarını artık güncellemeleri
gerektiğini inşallah anlamışlardır.
Anlamadılarsa da biz kısa ve öz olarak madde
madde anlatalım:
1. PKK ve FETÖ terörüne destek vermekten,
teröristleri kayırmaktan vazgeçeceksiniz.
Teröristleri teslim edeceksiniz. Teröristlerin
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sokaklarınızdaki faaliyetlerini
durduracaksınız.
2. Türkiye’nin terörle mücadelesini insan
hakları, basın/ifade özgürlüğü görüntüsü
altında engellemeyecek, eleştirmeyeceksiniz.
Mısır’a yaptığınızı Türkiye’ye yapmayacak,
demokrasiyi savunacaksınız.
3. Başta mülteciler olmak üzere verdiğiniz
sözleri tutacaksınız.
4. Çifte standarttan vazgeçeceksiniz.
5. Kıbrıs dayatmasına, Yunanistan’ın Türkiye
aleyhine kayrılmasına bir son vereceksiniz.
6. Türkiye’nin terörle mücadelesine,
Suriye’deki haklı müdahalesine destek
olmasanız bile köstek olmayacaksınız.
7. En başta da kibirle salladığınız, mürebbiye
edasıyla salladığınız o parmağı indireceksiniz.
AB ve AB ülkelerinin hariciyeleri notlarını
buna göre güncellerse ne ala! Güncellemezse,
AB Türkiye’yi kaybeder ve son yıllarda
gördüğümüz gibi Türkiye’nin bundan hiç
zararı olmaz.

YeniŞafak / Mehmet ACET
Türkiye Hasım Değil Müttefik
Tehdidi Altında
Salı sabahı Meclis kulisinde, Dışişleri
Komisyonu Başkanı emekli büyükelçi Volkan
Bozkır’la Washington temaslarını konuştuk.
Geçen hafta komisyon adına bir grup
parlamenter ABD Kongresi’nde görüşmeler
yapmış, oradan örtülü bir tehdit alıp Türkiye’ye
öyle dönmüşlerdi. “Kongre üyeleri kendileri
değil ama danışmanları üzerinden “S-400’leri
alırsanız biz de Kongre’den karar çıkartır, size F35’i satmayız mesajı veriyorlar” dedi, Bozkır.
O sırada, Milli Savunma Bakanı Nurettin
Canikli, bir taraftan hızlı adımlarla grup
salonuna ilerlerken, öbür taraftan kendisinin
hızına yetişmeye çalışan muhabirlere bir şeyler
söylüyordu.
Canikli’nin ne dediğini dün sabah Yeni Şafak’ın
ilk sayfasındaki haberden öğrendik:
“Gelecek yıldan itibaren F-35 teslimleri
başlayacak. Bunun S-400 alımıyla bir alakası
yok. Parasını vermişiz, karşılığı yerine gelecek.”
Türkiye F-35 projesinin içinde yer almış bir ülke.
Uçağın üretim projesinde yer alan 9 ülke
arasında Türkiye de bulunuyor.

Bir takım kongre üyelerinin danışmanlarının
sözlerini ne kadar ciddiye almak gerekir ayrı
konu ama Savunma Bakanı’nın da işaret ettiği
gibi parası ödenmiş bir projede savaş uçaklarını
Türkiye’ye teslim etmemekle tehditte bulunmak,
olsa olsa ‘gasıp devlet’ tabiriyle bir anlam
bulabilir.
ABD’nin S-400 meselesinde başından itibaren
kararlı bir ‘kaygılı hal’ tutumu izlediğini
biliyoruz.
Zaman zaman NATO yetkililerinden de kaygı
beyan eden açıklamalar yapılıyor.
Ancak NATO’nın yaklaşımına bütüncül bir
şekilde bakıldığında, ittifakın, S-400’lerin dost
düşman tanıma sisteminin (IFF) müttefiklik
kurallarına göre uyarlanması halinde
Türkiye’nin bu sistemi almaya hakkı olduğu
görüşüne sahip olduğu anlaşılıyor.
Ankara bunu zaten açıklamış durumda.
Yani S-400’ler geldiğinde dost düşman tanımı
NATO’nun istediği biçimde yapılacak.
Ancak Washington’un, NATO’nun aksine,
Ruslardan hava savunma sistemi alınmasına
kategorik bir şekilde karşı çıktığını görüyoruz.
Bunun çok belirgin bir nedeni var:
Türkiye ile ilişkisini öncelikli olarak ‘askeri
bağımlılık’ ilkesi üzerinden formatlayan ABD, bu
formatın bozulmaya yüz tutmasından inanılmaz
şekilde rahatsız oluyor.
Türkiye’nin savunma sanayiinde yerlileşme
oranını yüzde 60’lara kadar yükseltmesi,
ABD’nin, sözünü ettiğim askeri bağımlılıktan
kurtulur korkusuyla Türkiye’nin güçlü bir
savunma sistemine sahip olmasına karşı
çıkması, Türkiye’nin de bunu görüp alternatif
güzergâhlara yönelmesi, aslında iki ülke
arasındaki bütün krizlerin temel gerekçesini
oluşturuyor.
Bu durumda, S-400’lere bu şiddette karşı
çıkılmasını, 1945’ten beri süregelen “savunmada
bana bağımlı olacaksın” duruşu/tehdidinden
daha başka bir gerekçeyle izah etmek imkânsız
hale geliyor.
Dün sabah, Harp-İş Sendikası’nın düzenlediği
Savunma Sanayinin Millileşmesi Çalıştayında,
konunun uzmanlarından bu alanda kaydedilen
gelişmelere dikkat çeken ilginç değerlendirmeler
dinledik.
Sunumu yapan uzmanlardan biri, ABD’de
savunma sanayi alanında faaliyet gösteren
firmaların mutlak anlamda devlete bağımlı
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olarak hareket ettiklerini, devlet politikasının
izin vermemesi halinde, 1 liralık malı 10 liraya
almaya kalksanız bile buna imkân verilmediğini
anlattı.
Yeri geldiğinde parasını ödeyerek almak
istediğiniz tabancanın bile Kongre vetosuna
takılmasını başka türlü nasıl izah edebiliriz ki?
Yukarıda sözünü ettiğim on yıllara sari ‘askeri
bağımlılık’ ilişkisinin bir de Türkiye simetrisi var
tabi.
Dünkü çalıştayda söz alan bir milletvekili,
“Türkiye’nin savunma sanayii tarihi bir ihanet
tarihidir” dedikten sonra 2009 yılında dönemin
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün kapalı bir
toplantıda anlattıklarını bizlerle paylaştı.
Vecdi Bey, o toplantıda şöyle şeyler söylemiş:
“Savunma Bakanı olduktan sonra gördüm ki,
İstanbul sermaye oligarşisi içinde birkaç şirket
var. Bunlar, yurtdışı savunma şirketlerinin
distribütörlüğünü yapıyor. Böyle bir sistem
oluşturulmuş. Askeri bürokrasi içinde de bir
takım insanlar var. Bu paylaşımdan onlara da
yüzde 15 hisse veriliyor”.
Milletin vergileriyle oluşan milyarlarca dolarlık
fonun on yıllar boyu nasıl bir kirli ilişki ağı
içinde eritildiğini anlatan bir örnek.
2009 yılında dönemin Savunma Bakanı
olmasına rağmen ancak kapalı bir ortamda bu
bilgileri paylaşabilen Vecdi Gönül’ün
devamındaki sözleri, hem bu yazıklanmayı haklı
hale getiriyor, hem de ‘iç açıcı’ bir şekilde sona
eriyor:
“Bunun böyle olduğunu görünce, aracı unsurları
çıkardık. Yurtdışındaki firma ile doğrudan temas
yöntemi benimsendi. Kapanmak üzere olan
kuruluşlar bu şekilde ayağa kalkmaya başladı.”
Savunma Sanayii, günümüzde yıllık 8 milyar
dolarlık bir üretim kapasitesine ulaştı.
2016’da 2 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Afrin Harekâtında havada kullanılan silah ve
mühimmatların yüzde 56’sı, karada
kullanılanların ise yüzde 92’si yerli üretim silah
ve mühimmatlar idi.
Beklenenden çok daha kısa sürede biten bu
operasyon, bir anlamda Türkiye’ye yerli
savunmadaki birikimini test etme imkânı
sunmuş oldu.
Tabi, kaybedilen yıllarda verilen açık nedeniyle
kat edilmesi gereken daha çok mesafe var.

YeniŞafak /
Erdal Tanas KARAGÖL
Dünyanın En Hızlı Büyüyen
Ülkesi Türkiye
Bugün Türkiye ekonomisinin büyüme
rakamlarının açıklandığı önemli bir gün. Bu
satırları yazdığımda Türkiye’nin 2017 yılı 4.
çeyrek büyüme rakamları ve 2017 yılı
tamamında ne kadar büyüdüğü henüz
açıklanmamıştı.
Ekonomik büyüme verilerinin açıklandığı bir
günde tahmin yapmak her ne kadar zor olsa da
belli değerlendirmeler üzerinden konuyla ilgili
bir tahminde bulunmak gerekiyor sanırım.
2017 Yılında Ne Kadar Büyüyeceğiz?
Öncelikle 2017 yılında Türkiye ekonomisinin
yüzde 7.5-8 aralığında büyüme gerçekleştirerek,
dünyanın en yüksek büyüme hızına sahip
ekonomisi olacağı konusunda kuvvetli bir
beklentim var. Türkiye ekonomisinin 2017
yılının ilk 3 çeyreğinde yüzde 7.4 oranında
büyümesi son çeyrekte ise öncü göstergelerden
başta sanayi üretiminin üç aylık ortalamasının
yüzde 7.6 olması nedeniyle yıllık bazda ılımlı
beklentim yüzde 7.5.
Tabi bu sadece bir tahmin ama verilerin de bunu
desteklediğini unutmamak gerek.
En son AA Finans Beklenti Anketinde yer alan
tahminlere göre 2017 yılında Türkiye
ekonomisinden yüzde 7.3 oranında bir büyüme
bekleniyordu.
Dünya’da Ülkeler Ne Kadar Büyüdü?
2017 yılının tamamında dünyanın en yüksek
büyüme hızına sahip ülkelerden Çin yüzde 6.9
oranında büyürken, Hindistan yüzde 7.1,
Endonezya yüzde 5.1 oranında büyüdü.
Türkiye ise büyük ihtimalle yakalayacağı
büyüme oranı ile bu ülkeleri geride bırakarak
gerek OECD gerekse G20 ülkeleri içerisinde
dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi unvanına
ulaşacak.
Ekonomik Büyüme Ve Kişi Başı Gelir
2011 yılında yüzde 8.5 oranında büyüyen
Türkiye ekonomisi sonraki yıllarda ekonomik
büyümede zorunlu fedakârlık yaparak daha
düşük büyüme rakamlarını tercih etmişti.
Dolayısıyla yapılan tahminler ve öncü
göstergeler doğrultusunda, bu dönemin Türkiye
ekonomisine 2011 yılından bu yana ulaşmayı
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hedeflediği en yüksek büyüme rakamını
getireceğini söyleyebiliriz.
Ayrıca bu oran ile Türkiye artık daha yüksek bir
büyüme platosuna yerleşerek; son 10 yılda kişi
başı gelirde 10.000 -11.000 Dolar bandında
yaşadığı sıkışmayı bir şekilde kırmış olacak ve
daha yüksek kişi başı gelir rakamını
zorlayacaktır.
Diğer yandan dolarda meydana gelen
hareketlilik ve TL’nin değer kaybetmesi
nedeniyle dolar bazlı hesaplanan kişi başı gelir
rakamlarında, ekonomik büyüme etkisinin
büyüme hızı kadar net hissedilmeme durumu
var.
Ancak kurdaki bu hareketliliklerin daha çok kısa
vadeli olduğunu ve önümüzdeki süreçte kurda
yakalanacak istikrarla birlikte yüksek büyüme
oranlarının uluslararası kıyaslamalardaki
karşılığı olan kişi başı gelir üzerindeki
yansımalarının hissedileceğini söyleyebiliriz.
Ekonomik Büyümenin Sürdürülmesi
Gerçekleşen Büyümeden Daha Önemli
Türkiye’nin 2011 yılında yaptığı düşük büyüme
tercihinden sonra hem 2013 yılından itibaren
kendi içinde yaşadığı Gezi, 17-25 Aralık, 15
Temmuz hain darbe teşebbüsü hem de
uluslararası arenada kredi derecelendirme
kuruluşları tarafından oluşturulan olumsuz algı
operasyonlarına rağmen son 6 yıllık dönemde
tüm bunları aşması ve dünyanın en hızlı
büyüyen ülkesi konumuna gelmesi gerçekten
önemli bir başarı.
Hele ki 15 Temmuz hain darbe girişimi
sonrasında gösterdiği bu muazzam performans
ekonominin ne derece sağlam bir yapıya sahip
olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor.
Türkiye ekonomisinin üzerine oturduğu yüksek
büyüme platosunda yakaladığı büyüme
oranlarının devamlılığını sağlayabilmesi ve
yüksek büyüme oranlarının dolar bazlı kişi başı
gelir üzerindeki etkilerinin net bir şekilde
hissedilebilmesi için ekonominin sorunlu
alanlarına daha da odaklanması gerekiyor.
Büyümenin sürdürülebilirliği açısından yatırım
artışlarının son derece önemli olduğunu bunun
için de özellikle yatırımların önündeki en büyük
engellerden biri olan finansman maliyetleri
sorununa yönelik faiz giderlerinin azaltılması ve
yeni finansal enstrümanların geliştirilmesi gibi
etkili çözümler getirilmesi gerektiğini
söyleyebiliriz.

YeniŞafak / Ali SAYDAM
Kim ‘Kuvay-ı Milliye’?..
Söylediklerinin neresinden tutsak elimizde kalan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
seçimlerde en az yüzde 60’ı alacakları gibi
kargaların bile gülmeyeceği ‘hüsn-i kuruntu’lu
bir çıkış yaptıktan sonra, ‘Cumhur İttifakı’nın
ulaşabileceği rakamlar konusunda kehanette
bulunmuş.
İlkokul çocuğunun bile itibar etmeyeceği bir de
analoji kurmuş; demiş ki: “Değişik araştırma
sonuçları geliyor; 48, 45, 43,5 olan var. Yüzde 51
yok ama görünen tabloda. Zaten öyle bir şey
görünse hemen süratle seçime giderler; yok öyle
bir şey. Ama önümüzdeki süreç de bunu
göstermiyor. Afrin’i biraz kullanmak istediler
ama etkisi de çok düşük, binde 5 gibi bir rakam
telâffuz ediliyor.”
Tut kelin perçeminden… Acaba CHP
araştırmalarını kime yaptırıyor?.. Parasını verip
“Gel beni kandır!” dedikleri türden
araştırmacılarla mı çalışıyorlar acaba… Çünkü
tüm araştırmacılar, Cumhur İttifakının oylarını
%55-65 bandında buluyorlar...
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkiyeAB ilişkilerindeki olumlu ivmeyi Afrin
operasyonuna bağlarken, şöyle demiş: “Olay,
ülke olarak ne kadar güçlü olduğunuzla da
alâkalı. Güçlü iseniz gelişmeler daha farklı
oluyor. Olumlu gelişmeler, Fırat Kalkanı’nın,
Zeytin Dalı’nın, şehitlerimizin, gazilerimizin
bereketidir bence”.
Aldatmaların en kötüsü insanın kendisini
aldatması ya da durduk yere kendisini gaza
getirip, biteviye ısıtmasıdır… Grup
konuşmasında Türkiye ile gerçekleri öğrenmek
için Avrupa Birliği’nin raporlarına bakılmasını
tavsiye eden Kılıçdaroğlu, bugüne kadar Silahlı
Kuvvetlerin sınırdışı operasyonları konusundaki
analizlerinin ve tahminlerinin tamamında
yanıldığını ya bilmiyor, ya da bilmezden geliyor.
Aynı Kemal bey bir gün önce, bütün enerji
sektörünün benimseyip sahip çıktığı, Enerji
Bakanlığı’nın Milli Enerji ve Maden
Politikası’ndan bîhaber bir halde kalkıp, millî
kömürden dem vurduğunda da hayli komik bir
duruma düşmüştü. Hem de her türden her şeye
muhalif olanlarla bir araya gelen CHP tabanının
kömürden elektrik üretilmesine de şiddetle karşı
çıkıp, dışa bağımlılığı savunduğu bir ortamda…
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Yıllarca AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
anti emperyalist, millî bağımsızlıktan yana,
haysiyetli tutumuna karşı çıkan ve duruşuyla
partisinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün
kemiklerini sızlatan Kemal bey, birden Salı günü
kürsüden haykırıvermez mi: “Biz Kuvay-ı
Milliye’yiz!!!”…
Breh breh!.. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her
Kuvay-ı Milliyeci çıkışını yerden yere çal,
ABD’nin, AB’nin trenine bin, her bağımsızlık
girişimine çemkir, sonra baktın ki aslında
kuruluşunda senin partinin savunduğu ilkeler,
bugün AK Parti’ye yazmaya başlıyor, çıkıp ‘Biz
Kuvay-ı Milliye’yiz!” diye bağır…
Âyinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz, demiş Ziya
Paşa. O nedenle seçmen ne dediğinizden çok, ne
yaptığınıza nasıl davrandığınıza bakar…
Tercihini öyle yapar…

AKŞAM- Markar ESEYAN
Türkiye Hakkında Tüyolar…
Dünyanın adı konmamış bir 3. Dünya Savaşı’nı
yaşadığını iddia edenler var. Sanırım ben de
birkaç yazımda böyle bir değerlendirmede
bulunmuştum. Vekalet (Proxy) savaşlarının
klasik savaşın yerine geçtiği, buna ekonomik ve
siber saldırıların eklendiği ortadaydı. Söylenmek
istenen, küresel bir savaşın aslında başlamış
olduğu, sadece savaştan anladığımız şeyin 1 ve 2.
Dünya savaşlarında tezahür ettiği gibi
olmadığıydı.
Gerçekten de, terör örgütlerinin arkalarında en
az bir devletin desteği olmadan varlıklarını
sürdürmeleri mümkün değil. Dünya bu nedenle
küresel/ortak bir terör tanımı yapmaktan
kaçınıyor. Mesela Avrupa’da çoğunluk terör
suçları siyasi suç kategorisinde değerlendiriliyor.
PKK ise hâlâ BM’nin terör listesinde değil. Buna
benzer birçok seçilmiş “gariplik” sıralamak
mümkün. Çünkü aslında, devletler terör
örgütleriyle ilişki içinde ve Türkiye gibi ülkeleri
dizayn etmek için onları kullanıyorlar.
Önce terör örgütlerini oluşturuyor, destekliyor,
bu örgütlerin Türkiye gibi hedef ülkenin altını
oymasını sağlıyorlar. Daha sonra da öldürücü
safhaya geçilirken, terör örgütlerinin sistematik
şekilde meşrulaştırılması ve hatta devletleşmesi
sürecinin düğmesine basılıyor. PKK/YPG ve
FETÖ hadisesi bundan ibarettir. DEAŞ da öyle…

Bunların hepsi paralel yapılardır ve ipleri malum
Batılı ülkelerdedir.
Britanya ve Rusya arasında baş gösteren,
sonrasında hızla büyüyen “casus krizi” de bu
pisliğin yüzeye vurmasından başka bir şey değil.
Türkiye Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile öyle
büyük bir oyunu bozdu ki, birçok kişinin geceleri
“Erdoğan, Erdoğan!” diye uykularından
uyandıklarından emin olabilirsiniz. Sevr ve Syke
Picot 2.0 çöpe atıldı.
Lakin, ilk paragrafa dönersek, “dünya bundan
daha kötüsüne, bildiğimiz türden bir dünya
savaşına gitmez” tezi de öyle çok sağlam
durmuyor. Hızlı bir kamplaşma söz konusu.
ABD, Rusya, Çin, AB gibi büyük güçlerin arası
hızla açılıyor, sertleşiyor. Putin dünyanın her
yerini vurabilecek bir balistik füze yaptıklarını
ifade ederken, ABD de, ordunun önümüzdeki
yıllarda girdiği her savaşı kazanacak bir makine
olacağı “müjdesini” veriyor.
Kimse savaşı arzulamaz ama Türkiye böyle bir
durumda kendisini korumak ve bu süreçten en
az zararla çıkmak için elinden geleni yapmalıdır.
Bunu yapabilmek için de birlik ve beraberlik
içinde olmalıdır. İyi yönetilmeli, ekonomisi
sağlam tutulmalı ve ordusu güven vermelidir. Bu
arada, her günün sabahı ilişkilerin yeniden
değerlendirilmesi gereken bir diplomasi
maharetine de sahip olmalıyız.
İyi haber ise, bunların hepsine sahip
oluşumuzdur. Büyük bir hata yapmazsak,
Türkiye bir on yıl sonrasının lider ülkelerinden
birisi olacaktır.
Duygularını, ümitlerini, geleceğini, parasını
Türkiye’ye yatıran kazanır; benden söylemesi…

AKŞAM – Emin PAZARCI
Kılıçdaroğlu’na Gizli Tanık
Dikkat ettiniz mi, Kemal Bey her geçen gün
daha da sertleşiyor. Öyle laflar ediyor ki, yenir
yutulur gibi değil. CHP’nin son Grup
Toplantısında da yine benzer sözler
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok ağır
sözlerle yüklendi:
“Buradan ilk kez söylüyorum. FETÖ’nün bir
numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı
Makamını işgal eden zattır. Bir numaralı siyasi
ayağı… Versin mahkemeye, ispat edeceğim.”
Bunlar hiçbir geçerliliği olmayan sözler. Şovdan
öte bir anlamı yok. Anayasa ortada:
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Cumhurbaşkanlarının suç işlediği iddia
ediliyorsa, önce Meclis’e gidip önerge vermek
gerekir. Sonra gerekli prosedür uygulanır. Böyle
televizyon kameraları karşısında bağırıp
çağırmakla olmaz. Ayrıca, Türk Hukuk
Sistemi’nde “Versin mahkemeye ispat
edeceğim”diye bir usul de yok. Ama Kemal
Bey söylüyor işte! Tribünlere oynayıp, şov
yapıyor… Şimdi gelin bir an için Kemal
Kılıçdaroğlu’nun aklına uyalım. Türk Hukuk
Sistemi’ni de bir kenara atalım. Bir dava
açıldığını ve kendisine ispat imkânı sağlandığı
varsayalım.
Bu, Kemal Kılıçdaroğlu için çok büyük risk!
Ya o mahkemede birtakım gizli ya da açık
tanıklar çıkarsa? Bildiklerini mahkeme ve
kamuoyunun önünde açıklarsa?..
Bakın, Enis Berberoğlu ve Kemal
Bey’in FETÖ’den ceza alan danışmanlarından
bahsetmiyorum. Ben, bilinmeyen ve kamuoyu
önünde tartışılmayan başka noktalara dikkat
çekmek istiyorum. O yüzden “risk” kelimesini
bilerek kullanıyorum.
Şimdi, en bilineninden başlayalım. Taşları yan
yana koyduğunuz zaman, Deniz Baykal’a
kurulan kaset kumpası dış destekli
bir FETÖ operasyonudur. Mesele bu kadarla da
kalmamakta, kumpastan önce Hopkins
Üniversitesi’nin hazırladığı raporlar
ve Wikileaks Belgeleri de Baykalsonrası
için Kılıçdaroğlu’nun hazırlandığını
göstermektedir. Başta CHP’nin eski Genel
Başkan Yardımcısı Onur Öymen olmak
üzere, deve dişi tabir edilen isimlerin bu yönde
iddiaları vardır.
Peki, Kılıçdaroğlu’nun “ispat” için açılmasını
istediği davada, gizli ya da açık bir tanık “Ben
bu işin aslını biliyorum” diye ortaya
çıkarsa? “FETÖ bu kumpası
Kılıçdaroğlu’nun önünü açmak için
bilinçli olarak düzenledi” derse? Ne olacak?
Mesela, kasetlerle ilgili başka konular da var.
Onlar da Kemal Bey’in CHP Grup
Başkanvekiliolduğu döneme ait. O
dönemde FETÖ’nün hazırladığı Erdoğan,
Gökçek ve Topbaş ile ilgili olduğu iddia edilen
bazı kayıtlar ortaya çıkmıştı. Birileri de bu
kasetleri medyada yayımlatmak için çok
uğraşmıştı. Ben biliyorum kimlerin uğraştığını.
Çünkü, çok sıkıştırılan muhatapları, o dönemde
bizzat gelip bana dert yandılar. Suç işlememek

için direndikleri için de ciddi baskılarla karşı
karşıya kaldılar. İçinizde hatırlayanlar vardır,
onların ilkeli duruşlarını aşamayanlar, farklı bir
yol buldular, bu kasetleri Aydınlık Grubu’na
ulaştırdılar. Ayrıca, Almanyaüzerinden servis
girişimlerinde bulundular.
Şimdi ya o dönemde kullanılmaya çalışılan
isimler ortaya çıkarlarsa? “Biz bizzat yaşadık,
öyle değil böyle oldu” derlerse? Sonuç ne
olur acaba? Devam edelim isterseniz…
O mahkemede Melih Gökçek’in konuşup,
elindeki bazı bilgeleri dillendirme ve
delillendirme ihtimali de var. Kemal
Bey’in CHP Grup Başkan Vekili olduğu
dönemde televizyonda karşısına çıktığında eline
sıkıştırılan dokümanların nereden geldiğini
söylerse ne olacak?
Biliyorsunuz, bir dönem CHP’nin Genel
Başkan Yardımcısı olan Haluk Koç,
kameraların karşısında dizi halinde Oslo
Belgelerini açıkladı. Tabii ki bunları Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla
yaptı. Peki o belgeleri CHP’ye kim verdi?
Ya bir gizli tanık ortaya çıkar ve o belgelerin
hikâyesini anlatırsa? Mesela, Pensilvanya’yı
işaret ederse?
Ya da CHP’nin seçimlerde aday listeleri
hazırlanırken, kimlere danıştığı, kimlerle ortak
hareket ettiği yönünde tanıklar ortaya çıkarsa?
Yer, zaman ve şahitler göstererek, mahkeme
önünde bazı ikrarlarda bulunurlarsa?
Ne olacak o zaman? Kemal Bey ne yapacak?
Tabii ki bunların hiçbiri olmaz ve olamaz.
Başından belirttim zaten. Türk Hukuk
Sistemi’nde böyle bir usul bulunmuyor.
Yani, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sırtında
yumurta küfesi yok!
Gerçekten mahkemelerde böyle bir yola
girilebilecek olsaydı, asıl Kemal Bey açısından
büyük risk vardı. Kendisi de böyle bir durumun
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bildiği
için rahatça konuşuyor. Kılıçdaroğlu, zaten bu
konularda çok rahat. Bir gün Afrin
Operasyonu’nu gerçekleştiren
kahramanlarımızı alkışlıyor. Ertesi
gün Boğaziçi Üniversitesi’nde onlara
ahlaksızca saldıran terör destekçisi bir grup
öğrencinin avukatlığına soyunup, Erdoğan’a
yükleniyor. İşi çok kolay. Nasıl olsa arkasında
kendisine her şartta destek veren ve “Sen ne
yapıyorsun?”diye sorgulamayan bir kitle var!
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AKŞAM – Hüseyin BESLİ
Derin Yapı
Eski Türkiye’de bir kişi konuşurken cümlelerinin
arasına ‘derin devlet’ kavramını yerleştirdi mi
ciddi bir konuşa yapmış sayılırdı.
Şimdilerde Trump karşıtlığı bağlamında
Amerika Birleşik Devletleri’nin derin yapısından
bahsedilmekte televizyon ekranlarında ve gazete
köşelerinde.
Malumunuz olduğu üzere en ‘derin yapı’nın
İngiltere’de olduğuna inanarak bugünlere geldik
bizler…
Eğer, bir dostum uyarmasaydı Suudi Arabistan
ile ‘derin devlet’ kavramını yan yana kullanmak
bile aklımdan geçmezdi.
İşi gereği Suud’u iyi gözleyen ve değerlendiren
dostuma göre;
Suudi Arabistan Derin Devleti çok
tedirgin ve teyakkuz halinde.
Veliaht Prens’in güç mücadelesi sadedinde geniş
tutuklamalara girmesi, yeni siyasi tercihlerde
bulunması ve pozisyon almalarının doğurduğu
tedirginlik bir tarafa;
Prens’in ‘ılımlı İslam’ projesi, Suud devletinin
kuruluş kodlarını da oluşturan Vahhabi/Selefi
ulemayı ve tabanı oldukça rahatsız etmiş
durumda.
Düşünebiliyor musunuz, düne kadar İslam’ın iki
kutsal şehri Mekke ve Medine’yi elinde
bulunduran Suud devleti; bu manevi
üstünlüğünü petrodolarla tahkim ederek bütün
İslam coğrafyasına Selefilik ihraç etmekle
uğraşırken,
Prens son hamlesiyle bütün bunları boşa
çıkarmakta; çıkarmaya teşebbüs etmekte.
Suud’da yönetim erkini oluşturanların ve
zenginlerin çoğu, kendi ülkelerinde, günlük
yaşamda, görünür alanlarda dini ve örfi
kurallara uyarak yaşasa da,
Gözlerden uzak hususi mekanlarına
çekildiklerinde ve yurt dışına çıktıklarında
ortaya koydukları davranışlardan da görüleceği
gibi zaten sekülerdirler.
Ama ülkenin hâlâ büyük bir kısmı
Selefi/Vahhabi anlayış üzere yaşamaktadır.
Bu vadide, siyasetle ulema arasında zımmi bir
anlaşma varken, siyaset ulemaya göreceli bir
özerklik tanımışken,
Veliaht Prens dengeleri bozacak bir teşebbüste
bulunmaktadır.

Doğrusu Prens’in davranışlarının Hakk
nezdinde ne kadar karşılığı vardır/yoktur
bilmiyoruz, bunu zaman gösterecek.
Ancak, dostumun değerlendirmelerine göre üst
katmanlarda bu projeden rahatsız olanların
oranı oldukça fazla.
Sırf bu nedenle Veliaht Prens’in Suud’un ve
Ortadoğu-Arap âleminin liderliği için attığı
adımlar sonunu getirecek mekanizmalara da
dönüşebilir.

STAR - Resul KURT
Torba Yasa’yla Getirilen
Yenilikler
7103 Sayılı Torba Yasa Resmi Gazete’de
yayınlandı ve istihdam teşviklerinin yanı sıra
birçok belirsizliği giderdi.
Biz de birkaç yazımızda Torba Yasa’yla
getirilen yenilikleri okurlarımızla paylaşalım
istedik.
Aynı zamanda iş yükünün azaltılması ve sosyal
güvenlik haklarından daha kolay yararlanma
imkânları getirildi.
Sosyal güvenlik bildirimlerinin kolay hale
getirilmesi kayıt dışı çalışma/çalıştırma
tercihlerinin engellenmesinde önemli bir adım
olacak.
Gençlerin kayıt dışı çalışmalarını engellemek
ve iş hayatına kolayca girebilmeleri için ölüm
aylığı alan gençlerle ilgili torbada önemli bir
düzenleme yapıldı.
Ölüm aylığı alan çocuklardan 18 yaşını; lise ve
dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını;
yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını
doldurmayanların, hizmet akdine tabi
çalışmaları durumunda da ölüm aylıkları
kesilmeyecektir.
Genç istihdamını arttırmak amacıyla gençlerin
4(a) kapsamında sigortalı sayılmaları halinde
gelir ve aylıkları kesilmeyecek ve kesilen
aylıklar -şartları sağlamak kaydıyla- yeniden
bağlanacak.
İşverenler artık eksik gün bildirimi (Ek-10)
yapmayacaktır.
Yapılan düzenlemeye göre ay içerisinde otuz
günden az çalıştırılan sigortalıların
bildiriminde işverenin beyanı kabul
edilecektir.
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Bu beyan, eksik gün nedeni ve eksik gün
sayısının ilgili aya ait aylık prim ve hizmet
belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamesinde belirtilmesiyle yapılacaktır.
SGK tarafından gerekli görülürse eksik gün
evrakları istenebilecek.
Davalarda anlaşma sağlanamayan bazı
tazminat türlerinin “ücret” olduğu
düzenlenmiş ve uygulamada yaşanan
sorunların önüne geçilmiştir.
Çalışanlara iş sözleşmesi sona erdikten sonra
çeşitli adlar altında (iş kaybı, iş sonu,
karşılıklı sonlandırma sözleşmesi ve ikale
sözleşmesi tazminatı gibi) yapılan ödemelerin
ücret olduğu kabul edilmiştir.
Ayrıca bunların kıdem tazminatı kadar olan
tutarı gelir vergisinden istisna tutulmuştur.
1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi, 854
Sayılı Deniz İş, 5953 Sayılı Basın İş
Kanunları’na göre ödenen kıdem
tazminatlarından istisna edilen tutarlar aynen
korunmuştur.
Konut kapıcılığı işyerlerinde çalıştırılan
sigortalılar için sosyal güvenlik bildirim
kolaylığı sağlanmıştır.
Artık konut kapıcıları, ev hizmetlerinde 10 gün
ve daha fazla çalışanlar için hazırlanan formla
bildirilebilecek. Bildirim formunun anlaşılır
olması ve bildirim kolaylığı sağlaması, kayıt
dışı çalışan konut kapıcıları için önemli bir
düzenleme oldu.
Bir diğer önemli düzenleme ise madenlerde
hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarıyla
ilgilidir.
Gerçekten önemli bir talebi karşılamak adına
yapılan düzenleme hayatını kaybeden
işçilerimizin yakınlarında kamuda istihdam
hakkı sağlayacak.10/6/2003 (dâhil) tarihi ile
13/5/2014 tarihi arasında kömür ve linyit
madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen
iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve
çocuklarından birisi; eşi ve çocuğu yoksa
kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir
kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi
olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının
sürekli işçi kadrolarında istihdam edilecek.

STAR – Ahmet KEKEÇ
Badem Gözlü Değildi, Parayı
Çok Seviyordu!
Bugüne kadar, “Doğan Medya Grubu”nun
satılmasıyla ilgili herhangi bir yorumda
bulunmadım.
Sadece “gazetesiyle” birlikte satışa gelen bir
arkadaşın acıklı hallerine ilişkin küçük bir
değerlendirme yazısı yazdım.
Hani “tüpçü” diyen arkadaş...
Lastikçinin sunduğu sınırsız özgürlükle sağa sola
sataşan, Doğan Medya Grubu yayın ilkelerinin
men ettiği “lakap takma suçunu” işleyen
arkadaş...
Ertuğrul Özkök, vaktiyle, “Gelin bu şerefsiz
mirası reddedelim” diyordu.
Haklıydı.
Lakap takmak, küfürlü yazılar yazmak bize
eskilerden (eski meslektaşlarımızdan) kalma bir
mirastı.
Ertuğrul Özkök’e göre “şerefsiz bir miras...”
Bunu hayatımızdan çıkarmalıydık...
Doğan Medya Grubu’nun belirsiz aralıklarla
(yani işlerine geldiğinde)“güncellediği” yayın
ilkeleri de aynen bunu vazediyordu. Dolayısıyla,
Hürriyet gazetesi yazarlarının bir avantajı ve
önceliği bulunuyordu. Tutumlarıyla örnek
olabilirlerdi. Böylece hem yayın ilkelerinin
buyruğunu yerine getirmiş, hem de o şerefsiz
mirası reddetmiş olurlardı.
Bunu yapmadılar...
Başta “coşkun seller” gibi çağlayan Ahmet
Hakan Coşkun olmak üzere,
neredeyse “lakap takma yarışına” girdiler ve
hep küfürlü (kişilik haklarına dahleden) ifadeler
kullandılar.
Bu hususu hatırlatan onlarca azı yazdım.
Hürriyet yazarlarını, hiç değilse, kendi ilkelerine
sadık kalmaya çağırdım. Ama şımarıklıkla,
büyük bir özgüvenle, aymazlıkla kalkıştılar ve
Aydın Doğan’ın sunduğu toleransı sonuna kadar
sömürdüler.
Şu sıralarda grupta büyük burukluk yaşanıyor...
Aydın Bey tarafından terk edilmiş olmanın
burukluğu ve hüznü...
Biraz da “satışa gelmenin hüznü...”
Siyasal konulardaki müdanasızlıklarını ve
pervasızlıklarını da büyük ölçüde Aydın Bey’e
borçluydular. Onun çizdiği siyasal çerçeve içinde
bakıyorlardı meselelelere... Nihayetinde Aydın
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Doğan “28 Şubat sürecinde düşürülen
İslamcı Refahyol hükümetine karşı
benim medya organlarım savaş
verdi” diyen ve siyasal bir
iddiayı (pozisyonu) temellük etmiş bir medya
patronuydu. Çalışanları da ona göre vaziyet
alıyorlardı, o “siyasal çerçeve” içinde
kullanıyorlardı basım-yayım özgürlüklerini.
Demek ki Aydın Bey
sadece “çalışanlarını” değil, siyasal iddiasını
da satışa getirdi.
Biraz da bunun verdiği bir burukluk var tabii...
Bundan sonra Demirören’le devam edecek
arkadaşlar Aydın Bey’in çizdiği (yahut temellük
ettiği) çerçeve içinde kalmakta zorlanacaklar...
Uyum gösterenler çıkacaktır...
Eruğrul Özkök’ün uyum göstereceğini tahmin
ediyorum. Nihayetinde profesyonelce bakıyor
meseleye...
Vaktiyle “tüpçü” dediği için kıvranıp
duran Ahmet Hakan Coşkun da uyum
gösterecektir. O da gayet profesyonel bir
arkadaştır... Ama ideolojik arkadaşların durumu
zor...
Mesela Mehmet Yakup Yılmaz...
Basının en az okunan yazarı olarak müddei
tavrını daha ne kadar sürdürecek?
Paraya tamah ederse kalabilir ama diğerlerine
nazaran işi çok zor...
Bir parantez de bu satışın “basın özgürlüğüne
vurulmuş bir darbe” olduğunu yazan üçüncü
şahıslar için açalım...
Mesele, basın özgürlüğü değildir.
Mesele paradır.
Biz bu büyük basın özgürlükçüsünü 28
Şubat sürecinden hatırlıyoruz:
Dağıtım kamyonlarından atılan gazete
balyalarının arkasından Aydın Doğan’ın sırıtan
yüzünü görmek mümkündü...
Dağıtım tekelini elinde bulundurduğu için,
istediği gazeteleri dağıtıyor, istemediklerine çöp
muamelesi yapıyordu... “Seçimle gelmiş
hükümetlere karşı savaş
veren” gazetelerinde de istediği haberleri
yayınlıyor,
istemediklerini “sümenaltı” ediyordu.
Badem gözlü değildi.
Militarizmin buyruğundan çıkmıyordu ve
parasına bakıyordu!

STAR – Ardan ZENTÜRK
Putin ve Erdoğan’sız Dünya
Arayışı
Rusya’yı devraldığında, “anayasal” olarak
Rothschilds bankacılık sistemine dahil edilmiş
Rusya Merkez Bankası’nın rezervi, 12.6 milyar
Dolar’dı!.. Sovyetler’in yıkılmasından
sonra Yeltsin’in ABD’nin açık desteğinde başa
geçirilmesiyle Rusya, bir çeşit “köle
devlet” haline getirilmiş, “oligarklar” üzerinden
kurulan yeni vesayet rejimi, Rusya’nın büyük
çöküşe sürüklendiği ortamı oluşturmuştu.
Rus ordusu dağıtıldı, bilimsel-teknolojik
araştırma laboratuvarlarının kapısına kilit
vuruldu, Ruble’nin değerini ise Rothschild
emperyalizmi belirler hale geldi.
Spekülator Soros ise, bizdeki FETÖ benzeri
yapılanmayı “paralel devlet anlayışı” ile elinikolun sallayarak kuruyordu.
Vladimir Putin, böyle bir Rusya’nın başına
geçti.
Bugün güçlü ordusuyla Batı’nın manevra alanını
daraltan, kasasında 367 milyar doları olan, bir
dönem yıllık ekonomik üretiminin yüzde 92’sine
ulaşmış borçlarını yüzde 17 oranına
düşürmüş, Rothshildlere tüm borcunu
ödemiş, bankacılık sisteminde
yürüttüğü “millileştirme” politikası ile LondraWashington hattının Rus ekonomisine
müdahalesini önlemiş Rusya ile karşı
karşıyayız.
Bitmedi… Geçtiğimiz Salı gününden itibaren
Çin’e petrol satışını, Çin’in Şangay’da
kurduğu petro-yuan ile satan, bir Rusya da var
artık…
Yani, Batı için, Putin’in günah katsayısı
hayli yüksek!.. Girdiği her seçimi kazanıyor ve
90’lı yıllarda Rus devletinin içine sızdırılmış tüm
Batı bağlantılı unsurları da sistemli bir şekilde
temizliyor,Soros artık o coğrafyada yok, FETÖ
de..
Bu nedenle, “Ukrayna-Kırım
bahanesiyle” ekonomik ablukayla karşılaştı,
şimdi de Rothschildler’in kontrolündeki
İngiltere’nin öncülüğündeki kampanya ile
diplomatik yalnızlığa itiliyor.
Batı’nın derdi belli: Putin’siz bir Rusya’da,
eski vesayet rejiminin devamı için hazır
bekleyen bir kadroyu yeniden Kremlin’de
görmek istiyor!..
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Putin-Erdoğan mutabakatı
Erdoğan’ın devraldığı Türkiye’yi bilmem
anlatmama gerek var mı? Ekonomik açıdan
dizleri üstüne “çökertilmiş”, kurumları vesayet
rejiminin kontrolünde, bilim-teknoloji
kurumları iğdiş edilmiş, terörle mücadelesini
bile oradan buradan binbir rica ile aldığı çürükçarık Heronlara bağlamış, alt yapısı sıfırlanmış
bir Türkiye…
Bugün, bölge coğrafyasında yeri geldiğinde
Batı’ya kafa tutan, emperyalist
vesayetrejimin” kontrolünden her geçen gün
biraz daha çıkan, içimize yerleştirilmiş vesayet
ajanlarını (FETÖ) deşifre edip temizleyen bir
Türkiye’de yaşıyoruz.
Putin ve Erdoğan her girdikleri seçimi
kazanıyorlar, ama Batı’daki siyasi
tanımları: Diktatör!..
Artık şunu iyi anladık: Sırtını seçmen
çoğunluğuna dayamış ve ulusal çıkarları
için Batı ile eşit koşulları arayan her
hedef ülkenin lideri diktatör!.. (Diktatör
dedikleri şahıs, Varna’da Avrupa Birliği’ne
büyük bir kapı araladı ama, bakın, görmezden
geldiler. 1-Diktatörler AB’ye girmek için çaba
gösterir mi, 2-Madem Türkiye’deki
demokratikleşmeyle bu kadar ilgilisiniz, destek
versenize…)
Hedeflerinin ne olduğu bellidir: Erdoğan’sız
Türkiye…
Putin iktidara gelene kadar, Rusya’yı tüm
kurumlarıyla kuşatıp, planladıkları ekonomik
çöküntüyle birlikte “Yugoslavyalaştırmak” ve
dağılacak devletin zengin kaynaklarını
bölüşmeyi planlıyorlardı, olmadı.
Erdoğan iktidara gelene kadar, Türkiye’yi hem
içerdeki işbirlikçileriyle hem de çevre
kuşatmasıyla bölüp, yeniden yapılandırılacak iki
kanadını da “köle devlete” çevirmeyi
düşünüyorlardı, olmadı.
Özellikle, 15 Temmuz bunun için yapıldı, bu
vahim saldırıda Türkiye’nin Rusya’yı yanında
bulması ise asla tesadüf değildi. O girişim
gerçekleşseydi, Türkiye, kaşınacak “Kırım
meselesi” nedeniyle Rusya ile tüm köprüleri
atmış, ABD’nin (ve PKK’nın yanında) Suriye’de
Rusya’ya karşı cepheleşmiş, bugün de Rus
diplomatlarını sınır dışı eden bir devlet
olacaktı!..

Bürokrasi ve finans sistemine dikkat!
“Bağımsız Türkiye” yolunda iki büyük riskle
karşı karşıyayız: “Bürokratik
oligarşi” ve “açgözlü finans sistemi…”
Bürokrasi, vesayet rejiminden gelen tüm
hastalıkları taşımayı sürdürüyor, eyyamcı
vekripto FETÖ’cü kimliğiyle Türkiye’nin
hızlı yükselişinin fren pedalı görevi görüyor.
Finans sektörü, yüksek faiz oranı ve yüksek
hizmet maliyeti ile Türkiye’yi yükseltmekten çok
sömürmeyi tercih ediyor, bu, bütçelerinden
bellidir.
1- Bürokrasiye “Sovyet yapılanması” getiren
1965 tarihli o kanunu değiştirmek, 2- Finans
sektöründeki Türk ekonomisini Wall Street’e
bağlayan “neo-liberal” anlayıştan
uzaklaşıp, düzenleme
mekanizmalarını güçlendirmek zorundayız.
Sağlam duruyoruz ama yapacak çok şey var,
özellikle “FETÖ ile mücadele bitti” gibi
açıklamalara da kulak asmayın…

SABAH/ Mehmet BARLAS
Hürriyet’in yeni patronu
düzmece haber kurbanıydı
Aydın Doğan'ın "Doğan Medya"yı
satmasından sonra bu medya grubunun da
patronuErdoğan Demirören olacak. Daha önce
Milliyet ve Vatan'ı Aydın Doğan'dan satın alan
Demirören, neticede basın patronluğunun
amatörü değildir. Üstelik basının kötüye
kullanılmasından en fazla zarar çekmiş bir
kişidir.
Özal Houston'daydı
1987 Şubatında Turgut Özal Amerika'da
Houston'da Methodist Hastanesi'nde bir by-pass
ameliyatı geçirmiş ve kalp damarları
değiştirilmişti. Ünlü cerrah DeBakey'in
gerçekleştirdiği bu ameliyat ertesinde "Bu bypass yapılmamış olsaydı, Özal her an bir
kalp krizi geçirebilirdi ve bu da hayli
tehlikeli olurdu" diye açıklama da yapmıştı.
Üç saat süren ameliyatta Özal'ın kalbi
durdurularak 35 dakika makineye bağlanmıştı.
Demirören ameliyat oldu
O sırada Houston'da bulunan Erdoğan
Demirören de ciğerinden rahatsızdı. Demirören
de Methodist Hastanesi'nde ciğerinden
ameliyat oldu. Bu ameliyatın ertesi günü, o
zaman Dinç Bilgin'in olan Sabah gazetesi,
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Erdoğan Demirören'in Turgut Özal'a yağcılık
etmek içinHouston'da ameliyat olduğu
şeklindeki düzmece haberi manşetten verdi.
Houston'a gittim
Ben o dönemde Güneş gazetesinin hem
başyazarı hem de genel yayın yönetmeniydim...
Özal'ın sağlık durumu hakkında haber
yapmak için Houston'a gittiğimde
ErdoğanDemirören'in de sağlığı hakkında
bilgi almış ve çok ciddi bir ameliyat
geçirdiğini anlamıştım.
Sabah'la kavga
Sonunda Sabah'ın haberinin düzmece olduğunu
ve Demirören'in geçirdiği ameliyatın
ciddiyetini Güneş'in manşetinden verdik.
Bu haberimize Sabah bana saldırarak cevap
verdi. Günlerce süren bir karşılıklı basın kavgası
böylece başladı. Dinç Bilgin'le ben karşılıklı
tazminat davaları açarak kavgayı sonlandırdık.
Üç yıl sonra ben Sabah'a geçince davaları
karşılıklı geri çektik.
Deneyimli patron
O günler çok geride kaldı. Benim vurgulamak
istediğim nokta, Erdoğan Demirören'in de
kişileri yıpratmaya dönük düzmece haberlerin
bir kurbanı olduğudur. Bu
bakımdan,Demirören'e geçecek olan
Doğan Medya grubu organlarında,
benzer durumlar herhalde olmayacaktır. 1938
doğumlu Demirören, basındaki çarpıklıkları
yakından yıllarca izlemiş ve bunlara hedef olmuş
bir kişidir.

SABAH / Bercan TUTAR
ABD’nin ‘Yeni YPG’ tezgâhı
Afrin hezimetinden sonra travma yaşayan
Amerikan yönetimi, Suriye'de yeni bir
'PKK/YPG oyununu' daha devreye sokuyor.
Türkiye'nin destansı Afrin Harekâtı'yla bütün
ezberleri bozulan ABD, 'Yeni YPG' adlı oluşum
ile girdiği darboğazdan çıkmayı umuyor.
Terör örgütü PKK'yı daha önce PYD ve YPG diye
pazarlayıp meşrulaştırmaya çalışan ABD, YPG'yi
ise önce SDG (Suriye Demokratik Güçleri) şimdi
de SGP (Suriye'nin Geleceği Partisi) adıyla
yeniden formatladı.
ABD dışişleri, istihbarat ve ordu yetkililerinin
girişimiyle bu amaçla Suriye'nin kuzeyindeki
YPG işgalinde bulunan alanlarda Suriye'nin

Geleceği Partisi (SGP) adlı sözde oluşumun
kurdelesi bile kesildi.
Arap kesimlerin de içinde gösterildiği 'Yeni YPG'
için Haseke kentinde önceki gün kongre
düzenlendi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, YPG'nin devamı
niteliğindeki parti ile ilgili olarak "Birleşmiş
Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK)
Suriye'de Esad'ın gidişini ve rejim değişikliğini
öngören 2254 sayılı kararıyla uyumlu herhangi
bir partiyi Suriye'deki korkunç durumu sona
erdirecek siyasi bir çözüm olması açısından
destekleriz" açıklamasında bulundu.
Unutmayalım ki, Afrin'de ağır darbe alan ABD
hem İran ve Rusya'ya karşı mevzi kazanma hem
de Suriye'deki YPG varlığını garanti altına alma
adına bir yandan rejimle müzakere masasına
oturma sinyalleri verirken bir yandan da
Türkiye'yi yeni elma şekerleriyle oylamaya ve
kendi ekseninde tutmaya gayret ediyor.
Nitekim Savunma Bakanı James Mattis,
Menbiç'te Türkiye ile bir çözüme ulaşacaklarını
tekrarlarken yeni Dışişleri Bakanı John Bolton'a
yakınlığı ile bilinen neo-conların sesi
konumundaki Washington Times gazetesi ise
uzun bir aradan sonra ilk kez Türkiye'ye mavi
boncuk dağıttı.
"ABD-Türkiye İlişkilerindeki Kriz" adlı analizde,
ülkemizin müstesna stratejik konumuna övgüler
düzülerek Beyaz Saray'ın Ankara ile ittifakını
mutlaka onarması ve güçlendirmesi gerektiğine
vurgu yapıldı.
Trump'a açık çağrı niteliğindeki analizin son
cümleleri ise şu uyarıyla bitiyor: "ABD, Rusya ve
İran'a karşı başarılı olmak için Türkiye'ye
muhtaç. Türkiye mutlaka NATO içinde
tutulmalı. Bunu başaramamanın hesap edilemez
sonuçları olur."
ABD ile girdiğimiz yeni 'bekle-gör süreci'
kapsamında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit
Yalçın da 8-9 Mart'ta ABD'de yapılan çalışma
grubu toplantılarının sonuçlarını
değerlendirmek üzere yarın Washington'a
gidiyor.
Bilindiği üzere eski dışişleri bakanı Tillerson'ın
şubattaki Ankara ziyaretinde iki ülke arasında
FETÖ ve Suriye ile bağlantılı olarak PKK/YPG
ile mücadele konularında 'ortak mekanizmalar'
kurulmasına karar verilmişti.
Ancak Türkiye ve ABD arasında kısa vadede
çözülmesi zor görünen bu ihtilaflı konular, iki
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ülke arasındaki ilişkilerin bundan sonraki
dönemlerde de sürekli dalgalanmalara gebe
olacağının işaretleriyle dolu.
Bu anlamda, ABD'nin PKK/YPG oyunlarına ve
söylem hokkabazlıklarına karşı artık ülke olarak
şerbetliyiz.
Türkiye'yi ikna etmek isteyen ABD, retoriğini
değil önce Suriye'deki stratejilerinin mahiyetini
değiştirmelidir.
Ötesi kıyl-ü kâldır.

SABAH/ Fahrettin ALTUN
Türk İhtilali Asıl Şimdi Yapıldı
"Türk ihtilalinin kararı, Batı medeniyetini
kayıtsız şartsız kendine mal etmek,
benimsemektir.
Bu karar o kadar kesin bir azme
dayanmaktadır ki, önüne çıkacaklar demirle,
ateşle yok edilmeye mahkûmdurlar. Bu
prensip bakımından kanunlarımızı oldukları
gibi Batıdan almak zorundayız.
Böylelikle Türk ulusunun iradesine uygun
hareket etmiş olacağız..." Kim sarfetmiş bu
dehşet ifadeleri?
Mahmut Esat Bozkurt.
Hani şu 16 Nisan referandumu öncesinde bir
salon dolusu insanın önünde "evet çıkarsa yedi
sülalenizi İzmir'den denize dökeriz ulan" diyen
CHP'li vekilin dedesi. Ne demişler.
Ot kök üstünde biter!
Mantık aynı mantık. 28 Şubat darbesinin
paşaları ne diyordu? Gerekirse silah kullanırız.
Kime karşı? Millete karşı.
Çok kan akıttık, yine akıtırız diyorlardı.
Millete düşmanlık bu yapılanın adı. Bir grup
Batıcı azınlık karar almış. Batı medeniyetini
kayıtsız şartsız benimseyeceğiz demiş! Buna
kim karşı çıkarsa onları "demirle, ateşle yok
edeceğiz..." diye tehditler savurmuş. İşin garibi
"savunulan ne, karşı çıkılan ne" bunlar da
zamanla anlamını yitirmiş.
Demem o ki, modern Türkiye tarihinde bir
grup Batıcı azınlık, fikirlerini savunmak için
değil, iktidarlarını ve imtiyazları savunmak
için halka eziyet etti. Millete silah doğrulttu,
bu vatanın evlatlarını yoksul bıraktı.
27 Mayıs 1960'ta, 12 Mart 1971'de, 12 Eylül
1980'de, 28 Şubat 1997'de 15 Temmuz 2016'da
hep aynı zihniyet sahne aldı.

Diyeceksiniz ki 15 Temmuz farklı. 15
Temmuz'u FETÖ yaptı. O zaman ben de şunu
sorarım. Peki ya başarsaydı?
Bundan kim fayda sağlayacaktı? O bahsettiğim
Batıcı azınlık herkesten önce darbeye alkış
tutacaktı.
Tıpkı daha önceki darbelere alkış tuttukları
gibi... Nitekim 15 Temmuz gecesi bu Batıcı
azınlığın meskûn olduğu mahallerde birtakım
destek nümayişlerine şahit olmadık mı?
Olduk!
Hem onlar için millete doğrultulmuş silahı
kimin tuttuğunun bir önemi yok ki. Önemli
olan, kaybettiklerini düşündükleri
imtiyazlarını, daha fazlasına sahip olmak için
yanıp tutuştukları iktidarları.
Ama ne oldu biliyor musunuz?
Kaybettiler. Gerçek anlamda kaybettiler.
Bugün kim çıkıp da Mahmut Esat Bozkurt'un
söylediği sözleri sarf edebilir.
Bunu kim politika olarak uygulayabilir.
Millet bu sözleri hakaret addeder.
Türk ihtilali asıl şimdi oldu.
Bu millet yaptı bu ihtilali. 15 Temmuz
direnişiyle bütün dünyaya bu ülkenin gerçek
sahibinin kim olduğunu gösterdi. 15
Temmuz'dan sonra bu millet, bu devlet artık
savunmada kalmayacağını, karşı karşıya
kaldığı tehditleri bertaraf etmek için saldırıya
geçeceğini ispat etti.
Batı'ya bağımlı bir düzende değiliz artık. Hele
ki bu bağımlılığı idealize etmenin siyaseten bir
karşılığı kalmadı. Bu başlı başına bu milletin
ve onun temsilcilerinin başarısıdır. Bugün
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çok ama
çok büyük kesimi bu bağımlılığı bir esaret
olarak görüyor ve bir daha o esaret günlerine
dönmememiz gerektiğini, bunun için ne
yapılması gerekiyorsa yapılması gerektiğini
düşünüyor.
Bu başarının başlıca mimarı R. Tayyip
Erdoğan'dır... Bu başarı sayesinde Türkiye
yeni bir özgürleşme ve büyüme sürecine adım
atmıştır... Kim ne derse desin bu millet
buradan geri dönmez...
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Hürriyet /A.Kadir SELVİ
İttifak Cephesinden Yeni
Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun,
”İttifak için görüşmeler yapılıyor” şeklindeki
açıklaması siyasi kulisleri hareketlendirdi.
Kılıçdaroğlu, ısrarlı sorularımız
üzerine, ”O konuda fazla ayrıntı vermek
istemiyorum. Doğru da olmaz bu
aşamada. Tabii görüşmeler
yapılıyor” demekle yetinmişti.
CHP Lideri daha önce de ilkeler ittifakı
ortaya atmış, hayır cephesinin bir demokrasi
ittifakı çerçevesinde bir araya gelebileceğini
ifade etmişti.
CHP ittifaklara karşı değil. İttifakla ilgili
zemini güçlü tutmak istiyor. Bu amaçla
tüzüğünde ittifaka imkân veren düzenlemeler
yaptı. Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak
başvuruda ittifakla ilgili iptal istenmeyecek.
Sadece Anayasa’daki eşitlik ilkesi ve seçim
güvenliği konusunda bazı maddelerin iptali
talep edilecek.
İttifakın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği
elbette ki önümüzdeki süreçte netleşecek. O
nedenle CHP, ittifaklar konusunda esnek bir
model öneriyor.
Bunu 4 başlık halinde toplamak mümkün:
1- Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci
turunda herkes kendi adayını çıkarabilir.
İkinci turda ittifak yapılabilir.
2- Birinci turda da ittifak yapılabilir.
3- Birinci ve ikinci turda da ittifak yapılabilir.
4- Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda bir
sınırlama konulmaz. Herkes kendi adayını
çıkarır. Milletvekili seçiminde ittifak
yapılabilir.
Buna bir de mahalli seçimleri eklemek
gerekiyor. CHP yerel seçimlerde ittifak
arayışına girecek mi? Kılıçdaroğlu, ”Yerel
yönetimlerde normal kendi
adayımızı çıkaracağız” dedi. Bu durumda
yerel seçimde ittifak arayışı yok. İttifak
olursa, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve
milletvekili seçimi için olabilir.
ÖNCELİK SEÇİM GÜVENLİĞİNDE
Gazetecilik aynı zamanda fikri takibi de
gerektiriyor. O nedenle kulislere baktım,

CHP’nin hangi parti ya da partilerle temas
kurduğunu öğrenmeye çalıştım.
1- Seçim ittifakından önce sandık güvenliği
konusunda işbirliği ön plana çıktı.
CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin
güçlü olduğu bölgelerde sandık güvenliği
noktasında işbirliğine gidilmesi.
Hatırlarsanız 7 Haziran seçimlerinde ‘Oy ve
Ötesi’ bu konuda inisiyatif üstlenmişti. Yeni
dönemde ise CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet
Partisi’nin oyların kullanılması, sayımı, özel
tutanağa işlenmesi ve birleştirme
tutanağında toplanması aşamalarında
işbirliği öngörülüyor.
2- Seçim ittifakı için temaslar var, çabalar
sürdürülüyor. Ama somut olarak HDP, İYİ
Parti ya da Saadet Partisi ile masaya
oturulmuş değil. Ancak CHP ittifaka
açık, Kılıçdaroğlu ise ittifak iklimini canlı
tutmaya çalışıyor.
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Bu
konuda özel olarak bir çalışma,
kurulmuş komisyon, görevlendirme,
görüşme takvimi yok. Ama
informaldüzeyde siyasi partilerle
görüşalışverişi yapılıyor” sözleriyle
mevcut tabloyu ortaya koydu.
İTTİFAKTAKİ ZORLUKLAR
İttifakı modelleme konusunda zorluklar
yaşanıyor. CHP ile HDP ittifakı söz konusu
olduğunda İYİ Parti ittifakta yer
almıyor. Engin Altay’ın dediği gibi, ”Ateşle
barut yan yana gelirse ittifak
olmaz” CHP-İYİ Parti ve Saadet Partisi
ittifakı için zemin henüz hazır değil.
İttifak denilince şimdiye kadar, ’cumhur
ittifakı’ndan söz ettik. Çünkü AK Parti-MHP
ittifakı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifakın hedefini
yüzde 60 olarak belirledi. Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 60-65 oy
oranı ile kazandığı takdirde bunun dünyaya
karşı önemli bir mesaj olacağına inanıyor. O
nedenle cumhur ittifakına güçlü bir şekilde
destek verilmesini istiyor. Sık
sık, ”Büyük fotoğrafa odaklanın” diye
uyarıyor.
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Yeni Akit –
Nurettin VEREN
FETÖ’cüleri kamudan atmakla,
FETÖ bitti denilemez
17/25 Aralık ve 15 Temmuz 2016 darbe
hareketinden sonra FETÖ ile ilgili pek çok
itirafçılar ve mücadele ettiğini söyleyen kişiler
ortaya çıktı ve televizyonlarda boy gösterdiler.
FETÖ’nün ne denli bir ihanet şebekesi olduğunu
anlatmaya başladılar. Fakat bunların pek çoğu
kendisini bu suça ortak olmadığını ve bundan
kurtulmak üzere tribünlere oynayan, aslında
FETÖ’nün ekmeğini yemiş, dizinin dibinde
oturmuş, diğer bir kısmı da onun büyüsüne
kapılmış, tuzaklarını sezememiş kimselerdi.
1998’den sonra FETÖ’nün ABD’ye gidip
yerleşmesi ve FETÖ’nün açıkça ABD istihbaratı
ile iç içe olduğu dönemden itibaren, mücadeleye
başlamamda hiçbir şekliyle benimle irtibata
geçmeyenler, 2001 yılında FETÖ’nün talimatı ile
30 yıllık evliliğimin yıkıldığını, 6 çocuğumun
FETÖ tarafından elimden alındığını ve
kullanıldığını bildikleri halde, bana destek
olarak mücadeleye yardım etmeyenler, birden
bire FETÖ ile mücadele kahramanı kesildiler.
2001’de 30 yıllık evliliğimi ve 6 çocuğumu
FETO’cu yaparak elimden alındığını bildikleri
halde, bu zalimliğe karşı çıkmayanlar, kulağını
tıkayıp, gözünü kapatanlar, 2002 yılından
itibaren de, yüzden fazla yaptığım televizyon
programları ve Türkiye’deki bütün dergi ve
gazetelerde yaptığım röportajları bildikleri
halde, FETO’ya toz kondurmadılar.
2002’den itibaren FETÖ bütün gücüyle üzerime
çullandı. FETÖ’nün en güçlü olduğu dönemde,
ben de yüzlercesi hakkında suç duyurusunda
bulundum. 200’ün üstünde imam konumunda,
500’e yakın FETÖ’nün abla ve ağabey
konumunda olanların isimlerini vererek,
örgütün durdurulması için ilgililere açıklamalar
yaptım.
En son 23/3/2018 tarihli mahkemenin 527
sanıklı duruşmaya tanık olarak katıldım. Fakat
ne enteresandır daha önce Ankara’daki çatı
davasında ve diğer davalarda tanık olarak
katıldığım duruşmalarda, medyanın ve
siyasilerin hiçbir desteği ve katılımı olmadı. Bu
duruşmada da öyle oldu. Hiçbir medya
mensubu, hiçbir iktidar ve muhalefet

milletvekili, bu kadar önemli 527 sanıklı FETÖ
davasını merak etmedi ve katılmadı.
Adeta FETÖ davası artık gündemden düştü ve
FETÖ davası bitti ve kapandı gibi bir ilgisizlik
var. Her türlü mücadelede en büyük gaflet,
düşmanının gücünü, stratejisini bilmemek ve
takip etmemektir.
Devlet sadece bildiğimiz klasik yargılama
sistemleri ile FETÖ ile mücadeleyi yeterli
görüyor.
FETÖ ile mücadelenin hangi safhada olduğu ile
ilgilenilmiyor, medya da bu konuda çok ciddi bir
takip içerisinde değil.
FETÖ’nün hikâyelerini dinleyip, geçmişte
olanları yeni bir şeymiş gibi anlatan pek çok
gazeteci, olayı kısa başlıklar halinde anlatıyor.
Siyasiler ise: Bu konuyla hemen hemen hiç
ilgilenmiyorlar veya ilgilenmek istemiyorlar.
Hâlbuki sadece mahkeme kayıtlarındaki
duruşma tutanaklarını incelemiş olsalardı, belki
FETÖ hakkında 10 kitap okumuş kadar bilgi
sahibi olabilirlerdi.
Eskiden araştırmacı gazetecilik yapanlar, şimdi
artık kulaktan dolma klasik hikâyeler ile
Türkiye’nin en önemli gerçeği olan FETÖ ve
darbe meselesi ile hiç derinlemesine, inceleme
ihtiyacını duymuyorlar.
Hatta bazı siyasiler ve bürokratlar,
kurumlarında hiç FETÖ’cü kalmadığını ve bu
işin tamamen bittiğini söyleyebiliyorlar.
22 sayfalık ifadem tek başına bir kitap olabilecek
kadar önemli bilgiler ile doludur ve bu bahsi
geçen 527 kişi, Türkiye’nin içinde ve dışında en
üst düzey önemli FETÖ’nün beyin takımı, hatta
ihanet takımından olanların en üst takımıdır.
Türkiye gündemi o kadar hızlı değişiyor ki, en
önemli olaylar bir hafta içerisinde gündemden
düşüyor.
Adil Öksüz ne oldu? Profesör Şerif Ali
Tekalan Teksas’ta en büyük üniversitenin
rektörü. Harun Tokak İsrail imamı olarak
İsrail’de?
Mustafa Özcan örgütün bütün mali
kaynaklarının yöneticisi ve bütün bilgi birikimi
ve bilgi kaynağının da kasası olan Mustafa
Özcan, şu anda ABD’de.
Kaynak Holding’in, Samanyolu televizyonu ve
Zaman Gazetesi’nin genel müdürlüğünü yapan
Naci Tosun, Güney Afrika’da adresi, bürosu,
ofisi, yeri belli.
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Geçen hafta tanık olarak duruşmasında
bulunduğum Hüseyin KaptanKın ve ailesi
FETÖ’nün en önemli kuryeleri ve ilk çekirdek
kadrodaki şemada isimleri geçen kişi. Mutlaka
araştırılması ve yakalanması gereken Mehmet
Ali Şengül ve Abdullah Aymaz, Avrupa
ülkelerinde örgütü tetikleyen ve yöneten baş
imamlar.İsmail Büyükçelebi FETÖ’nün yanında,
Prof. Suat Yıldırım ile birlikte ABD’nin
yöneticileri.
Yargıtay imamı ve polis akademisi öğretim üyesi
Osman Karakuş Kırgızistan’da, Emre Uslu,
Ekrem Dumanlı, Önder Aytaç, Prof. Ali
Yurtsever, Barbaros Kocakurt, FETÖ’nün
yanında kalan Cevdet Türkyolu ve Ahmet
Kurucan ABD’de FETÖ’nün yanında kalan ve
yeğenleri ile evli olan damatlar, en üst düzey
yönetici.
Daha bunlar gibi Orta ve Güney Amerika’da,
Afrika’da FETÖ’nün adına en yetkili imamlar
olarak, 300 civarında gezen ağabeyler, adresleri
belli olduğu halde kırmızı bülten çıkarılarak bu
ülkelerden istenilmelidir. Sadece bunlar için ayrı
bir ünite kurulmalıdır.
FETÖ teşkilatının katalog evlilikler ile, aile boyu
yapmış olduğu örgüt faaliyetlerinin takibini
anlatmak üzere, stratejik evlilikler diye yazdığım
köşe yazılarımda detayları bulunan bu
çalışmalar, hiçbir örgütte görülmeyen bir
çalışma metodudur.
Daha önce yazdığım Şerif Ali Tekalan, Suriye
başkanı Esad’ın en büyük destekçisi iş adamı
Hassem Akkad’ın kızı Şerif ALİ TEKALAN’ın
oğlu Tarık Tekalan ile evlendirildi, kızı Hümeyra
Tekalan Toman hakkında 15 yıl hapis istemiyle
FETÖ’ye üye olmaktan dava açıldı. Adil
Öksüz’ün geçen hafta yakalanan baldızı ve yurt
dışına kaçmış örgüt üyelerinin hemen hemen
hepsinin, Türkiye’deki yakınlarının örgüt üyesi
olduğunun tespit edilmesi, Mustafa Özcan’ın
oğlu örgütün talimatlarını devam ettirirken
yakalandı.
Bu örgütün örümcek ağı gibi bütün ülkeyi
sardıkları düşünülerek, mercek altına alıp, ona
göre incelenmesi gerekir.
Yoksa kamu kurumlarından atmış olmakla,
örgütün bitirilmiş olduğunu ilan etmek, örgüt
hakkında hiçbir bilginin ve metodun olmadığını
ilan etmek demektir.

Milliyet - Cemil ERTEM
2017 büyümesi: Bir paradigma
değişimi...
Bugün Türkiye’nin 2017 büyüme verisi
karşınızda. Tabii bu yazı bir gün önceden
yazıldığı için kesinleşmiş rakamı bilmiyoruz
ama 2017 dördüncü çeyrek büyüme verisinin
de oldukça iyi geleceği ve yılın tümünde yüzde
7’yi aşan bir büyümeye ulaşacağımız kesin
gibi...
Türkiye’de, 2017 yılının hemen başında
durgunluk tehlikesinin bile konuşulmaya
başlandığını biliyoruz.
Bazı sektörlerde geriye gidişin işaretlerini de
görmeye başlamıştık. İhracatın ve turizm gibi
net döviz oluşturan sektörlerin çarkları
yavaşlama emareleri gösteriyordu. 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından 2016 yılının ikinci
yarısından itibaren başlayan yavaşlama
eğiliminin 2017 yılında da süreceğini bir çok
yabancı kuruluş dile getiriyordu. Mesela hayli
tanınmış küresel bir araştırma kurumu
Türkiye ekonomisi raporunda şunu
söylüyordu: “ 15 Temmuz darbe girişiminden
sonra Türkiye ekonomisindeki yavaşlama
eğilimi derinleşerek sürecek. 2016 yılının
yüzde 2,6 oranında bir büyüme ile
kapatılması, 2017 de ise yeni aynı seviyelerde
(yüzde 2,6) bir büyüme oranının
gerçekleşeceğini öngörüyoruz.” Bu gibi
değerlendirmeler hem içeride hem de dışarıda
genel kabul görüyordu ve 2016 yılı bittiğinde
Türkiye ekonomisi için yapılan en iyi tahmin;
“Durgunlukla enflasyonun bir arada
sürüklenmediği bir stagflasyon ortamına
girmezse iyidir” şeklindeydi. Tabii bu
değerlendirmelerin, beklentileri bozduğu
oranda yatırımları aşağıya çekeceği söylemeye
gerek yok. Öyle ki, bırakın yüzde 7’leri yüzde
4-5 oranında bir büyüme bile, ekonominin
tam ortasında olanlar tarafından da, uzak
bulunuyordu.
Değişimin adımları...
Peki bu tablo nasıl oldu da 2017’nin ilk çeyreği
sonundan itibaren hızla değişmeye başladı.
Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bir çok mali
teşvik, 2017’nin ilk yarısında devreye girmeye
başladı. İhracatın, sanayinin pozitif katkı
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verdiği dönem, yaklaşık olarak, 2017 yılının ilk
çeyreği sonunda böylece başlamış oldu. Bunun
etkileri de hemen- hesap edilen gecikme bile
olmaksızın- hissedilmeye başlandı. Bunu,
Türkiye ekonomisinin, birçoklarının hiç
bilmediği ya da bilmek istemediği potansiyeli
ve dinamikleri ile açıklayabiliriz belki... Ama
bu ayrı bir çalışma konusudur.
Burada hem KGF hem de mali teşviklerin
enflasyon oluşturucu etkisi üzerine, bütün bu
süreçte, çok eleştiri geldi. Hemen belirtelim ki,
KGF kullandırımlarının başlangıcı olan 2017
mart ayına kadar, hem üretici hem de tüketici
tarafına baktığımızda enflasyonun, paradoksal
olarak, durgunlukla beslenen bir süreçte
ivmelendiğini görürüz.
Tam da 2107 mart ayında ÜFE’nin yüzde 16
seviyeleriyle zirve yaptığını görüyoruz. Burada
sanayi işletmelerinin üzerindeki stok ve
finansman maliyeti yükü ve işletmelerin tevzi
yatırımlarını yapamaması nedeniyle hızlı
verimlilik kaybına bağlı bozulma açık olarak
gözüküyordu. Bu, ihracatta kur dışında bir
rekabet kaybına yol açıyor ve pazar kayıpları
da artıyordu. Bu koşullarda üretici geleneksel
yöntemlerle (ipotek ve benzeri) finansmana
ulaşamıyor ve ekonominin geneli hızla
durgunluk-üretici enflasyonu sarmalına
giriyordu.
Tam burada, KGF uygulaması, bu süreci önce
durdurdu sonra tersine çevirdi.
2016 yılında büyümede görülen ithalat ağırlığı
da hızla yerini ihracata bırakmaya başladı.
Bunun ilk etkilerini biz 2017 yılının ikinci
çeyrek büyüme gerçekleşmesinde görmeye
başladık. Burada sektörel büyüme katkıları
istenilen düzeye ulaşmaya başladı. Bu
dönemde Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
da yukarıya çıkmaya başladı ve kamu özel
sektör yatırımlarının katkısı yüzde 9,5
seviyesine ulaştı. Bu oran, banka
kaynaklarının doğru yerlere plase edildiğini de
gösteriyordu. Bu arada banka sisteminde de
hızlı bir bilanço iyileşmesine tanık olduk.
Bankalar, KGF sayesinde aktif kalitesini hızla
yukarıya çektiler ve bankaların yurtdışından,
daha uygun vade ve orandan, kaynak
bulmaları da kolaylaştı. Bu dönemde malum
çevreler, KGF uygulamasının banka

sisteminden hızlı kaynak çıkışına neden
olduğunu, oysa mevduat girişlerinin zayıf
olduğu iddiası ile “Kaynak sorunumuz var,
artık biraz duralım” demeye başladı.
Esasında tam tersi geçerli idi. Bazı yabancı
bankalar sırf KGF uygulaması için kimi
Avrupa kaynaklarını Türkiye’ye aktarmıştı.
Oyun bozulurken...
Bütün bu söylemler, esasında 2017’de hayata
geçirilen yenilikçi büyüme araçlarının, su
başlarını tutmuş olanların, oyununu bozmaya
başlamasındandı. Nasıl bozmasın ki, 15
Temmuz darbesini beceremeyenlerin tek
umudu, ekonominin 15 Temmuz’dan sonra
toparlanamayacağı beklentisi idi.
Kurdukları “düzenin” hep aynı şekilde devam
etmeyeceğini görenler, 2017’de yapılanlardan
sonra, büyük bir telaşa kapıldılar.
Hep aynı, bitmiş safsataya dönüşmüş tezlerini
tekrar etmeye başladılar; “ Bak işte yüzde 5’in
üzerinde büyüdük, cari açık, enflasyon arttı,
zaten bu kadar düşük tasarrufla bu büyüme
olmaz, olursa duvara çarparız, artık duralım,
faizleri yükseltelim, ekonomiyi
soğutalım...” Bir önceki yazıda da yazdık, şu
tasarruf meselesi tartışması esasında faiz ve
enflasyon meseleleri ile birlikte, bir paradigma
tartışmasıdır. Dalgalı kur rejiminin
uygulandığı açık bir ekonomide kur
seviyesi tartışılmaz ve buna bağlı
olarak da, tasarruflara içsel bir
değişken olarak bakılmaz. Bunun
dışında yine açık bir ekonomide ve
küresel ekonominin teknoloji
verimliliği üzerine kendisini bina ettiği
şu zaman diliminde tasarruf, hane
halklarının değil, doğrudan
sermayenin işidir ve devlet tarafından
da, sermayeden beklenmesi gereken
bir olgudur. Bu açıdan tabii ki, son günlerde
yapılan tasarruflarla, teknoloji verimliliğini ve
Ar-Ge yatırımlarını ilişkilendiren açıklamalar
ve adımlar çok yerindedir.
Sonuçta 2017 büyümesi, eski ezberler
bırakıldığında, nasıl bir potansiyelimiz
olduğunu gösteren tarihi bir başarıdır. Bir
paradigma değişiminin başlangıcıdır. Ve bu
anlamda hayırlı olsun!
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Milliyet- Güneri CİVAOĞLU
CHP ve ‘Venedik Komisyonu’
CHP, Seçim Yasa- sı’ndaki değişiklikler için
Anayasa Mahkemesi’ne başvuruyor.
İptalini istediği düzenlemeler şöyle:
1- “Seçim güvenliği”
2- “Seçimde adalet” ilkesi.
Önce birincisi...
“Olağanüstü hal” uygulamasıyla seçim CHP
itirazlarının başında.
Bunu “devlet baskısı” olarak görüyor.
Bazı sandıkların “seyyar” olması da sakıncalı
görülmekte.
Ayrıca...
Aynı mekânda ikamet edenlerin farklı
sandıklarda oy kullanacak olmaları, sandık
kurumlarının başında devlet memurunun
bulunması, kolluk gücünün çağrılma esası
da “seçim güvenliğine
aykırılık” iddiasının kapsamında.
Buna karşılık iktidar “PKK terörüne ve
hâlâ devam eden FETÖ kriptolarına
karşı olağanüstü halin devamı
gerektiğini” öne sürüyor.
Sandıkların özellikle hassas bölgelerin
kırsalında taşınabilirliğinin de PKK’nın küçük
yerleşim bölgelerine “Buradan bizim
isteğimiz dışındaki partilere oy
çıkmayacak” tehdidinin etkisini kırmak
amaçlı olduğu vurgulanıyor.
“Sandık Kurulu Başkanı’nın devlet
memuru” olması da “fesat
karıştırılmasını önlemek” gerekçesiyle
izah edilmekte.
Ancak...
Anayasa Mahkemesi’ne başvurunun asıl
odaklandığı durum “seçimde adalete
aykırılık.”
CHP’ye göre, “seçime ittifak yaparak
giren parti yüzde 10 barajın altında oy
aldığı hatta yüzde 3-4 gibi çok düşük bir
oranda kaldığı halde, Meclis’e
milletvekilleri sokabilecek. Ama ittifak
yapmayan bir parti yüzde 9.9 oy alsa
bile Meclis dışında kalacak.
Bu durum seçimde adalet ilkesine kesin
ve açık aykırılıktır.”
Örnek de gösteriyor CHP.

‘ Tansu Çiller’in başında olduğu DYP
yüzde 9.9 oy aldığı halde Meclis’e
milletvekili sokamamıştı.
Yüzde 3-4 oy alan parti Meclis’e girecek.
Yüzde 9.9 alan parti ise Meclis dışında
kalacak!
CHP’ye göre, “Anayasa Mahkemesi bu
eşitsizliği bozmalıdır.” ‘
Ya bozmazsa?
Konuya yeterince yakın olamayanlar “Bu
takdirde AİHM’ye başvurulur.
AİHM’den döner”görüşündeler.
Türkiye’nin taahhüdüne göre “AİHM, iç
hukuktan üsttedir. Türkiye bu eşitsizlik
durumunu düzeltmek zorunda kalır.”
Oysa...
Bu durum AİHM’nin görev alanında değil.
Başvuru adresi “Venedik
Komisyonu’dur.”
“Venedik Komisyonu”, resmi
adıyla “Avrupa Hukuk Yoluyla
Demokrasi Komisyonu”, anayasa hukuku
alanında bağımsız uzmanların oluşturduğu,
Avrupa Konseyi’nin bir danışma organı.
CHP kurmayları Anayasa’nın “eşitlik” ilkesi
gerekçesiyle Venedik Komisyonu’na
başvurulacağı görüşündeler.
Oradan sonuç alınırsa?
“Venedik Komisyonu’nun, AİHM gibi
‘yaptırımı’ yok.”
Ancak...
Avrupa hukuk kurumları arasında saygınlığı
yüksek.
“Yaptırım gücü” olmasa
da “manevi/psikolojik” ağırlığıyla gene
de “etkisiz” sayılmamalı.
Sonuç...
Öyle görünüyor ki CHP bu hukuk yollarını
deneyecek ama o da son tahlilde “bazı
partilerle ittifak” yapacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun
Abdülkadir Selvi’ye bu yoldaki sözleri dünkü
Hürriyet’te yayımlandı.
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TAKVİM / Ergün DİLER
Pastayı Biz Keseriz
BAZI olaylar bazı isimler bazı adımlar vardır.
Bunları iyi takip
ettiğinizde GİDİŞATI anlarsınız...
Kaç zamandır İNGİLTERE'den başlayan
rüzgarın RUSYA'yı etkileyeceğini, ama asıl
hesabın İRAN'la olacağını anlatmaya
çalışıyorum...
Londra'daki AJAN SERGEY SKRIPAL'in
zehirlenmesi sadece bir KURGU!
Devamında hedef ülkelere çökmek için gereken
bir zemin oluşturuldu!
Üzerine basarak gidiyorlar ve yakında çok
hızlanacaklar. Olayları bilmeyen bazı
arkadaşlarımız hala TÜRKİYE'nin verdiği
mücadeleyi anlamamak için direniyor. AKIL
ALIR GİBİ DEĞİL...
Neyse... Gelin bazı köşe başlarına dokunalım
bugün...
Penny Mordaunt....
Kraliçe II. Elizabeth'e bağlıdır. Penny Mordaunt,
henüz 30 yaşındaydı. Kraliçe II. Elizabeth
tarafından George W.
Bush'un Başkanlık kampanyası için
Washington'a gönderildi. Mordaunt, 2003'teki
Irak işgali sonrası ABD ile İngiltere'nin ortak
adımlarıyla başlayan yakınlığın bir devamıydı...
Mordaunt daha sonra İngiltere'ye döndü. Çok
önemli liderlerle çalıştı. İran konusunda da
uzmanlaşan Penny Mordaunt, Kraliçe II.
Elizabeth'in Tahran kararlarında hep etkisi oldu.
OLMAKTA DA...
Şimdi Penny Mordaunt'ın İran konusunda
olumsuz açıklamalar yapması, İngiltere ile
ABD'nin Tahran operasyonunda anlaştığını
gösteriyor. Önemlidir çünkü! İngiltere,
kendisine yakın olan Ruhani'den sonra seçilecek
liderin Washington tarafından
engellenmeyeceğinin garantisini aldı.
Kurulan gizli masanın kararlarından biri bu!
Plana göre yeni dönemde İran çok hızlı
değişecek. Veliaht Prens Salman'la birlikte yavaş
yavaş değişmeye başlayan Suudi Arabistan'ın
aksine, İran çok hızlı değişecek. Tüm okulların
müfredatı İngiltere Eğitim Bakanlığı ile aynı
olacak. Eğitim sistemi tamamen Londra odaklı
işleyecek.
İran'ın petrolleri ve doğalgazı da tamamen
Londra'dan yönetilecek. 5 İngiliz petrol

şirketinin 2019 büyüme planları arasında İran
petrolleri var.
Penny Mordaunt, hızlı bir şekilde İran
petrollerinin İngiliz şirketlerine devri için
adımların atılmasını istedi. İşgalle birlikte petrol
İngilizler'in statüsüne geçecek. AZ ŞEY Mİ
BUNLAR? Penny Mordaunt İran'la birlikte
bölgede İngiltere etkisinin hızla artacağını,
Kraliçe II. Elizabeth'e anlattı. Bunun da
Ortadoğu'da İngiltere'nin gücünü öne
çıkaracağını söyledi. Tabii bu araştırmalar
sonucunda ortaya çıkan bir ihtimaldi.
Mordaunt'un ekibi çok özel seçilmişlerden
oluşuyor. Bu da ihtimallerin gerçeğe dönüşme
olasılığını artırıyor.
ABD ile İNGİLTERE kendi
aralarında ANLAŞIRKEN öte taraftan
kavgaları da sürmekte. ASIL MERKEZ
KİM OLACAK sorusu cevap arıyor çünkü!
FACEBOOK olayı giderek alevleniyor...
Kullanıcı verileri ile ilgili yaşanan skandal
nedeniyle tarihinin en zor günlerini geçiren
Facebook'un geleceği büyük risk altında...
ABD'de tüketici haklarını korumakla görevli,
Federal Ticaret Komisyonu'nun başlattığı
operasyonla birlikte, Facebook'un 6 trilyon
dolarlık bir ceza ile karşı karşıya kalacağı iddia
edildi. Konuşulan Para Devletlerin Bile
Ötesinde Bir Tutar!
Halkbank, Rıza Sarraf, Mike Flynn, Hakan
Atilla davaları gibi
kavgaya GOOGLE ve FACEBOOK da girdi!
Robert Mueller, Google ve Facebook gibi birçok
şirketin aslında Amerikan sistemini, Londra'ya
bağlamak için kurulduğu görüşünde. Mueller,
Mark Zuckerberg ve Sergey Brin gibi isimlerin
yeni model gangsterler olduğunu savunuyor. Ve
kavga giderek derinleşiyor. ncak DIŞARIDA bu
kollar birleşip HEDEFE kenetleniyor!
ŞAKA GİBİ DEĞİL Mİ!
Açalım biraz. İngiltere ayağını kısaca anlattık.
Bir de ABD ayağı var... Madalyonun diğer yüzü
yani... Bütün araştırmalarda PETROLÜN son
40 yılı olduğu açıklanmakta. Yani 40 yıl
sonra PETROLÜN yerini başka madenler,
enstrümanlar alacak. NET! Ancak bu zaman
diliminde ORTADOĞU eskisinden daha da
değerli. Bu nedenle Ortadoğu, Akdeniz,
Afrika'da savaşlar yaşanacak. SON PAYLAŞIM
İÇİN! Tabii bazı ülkelerin savaşları, denk
kuvvetler olarak yaşanması planlanırken,
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bazıları için rejimin değişmesi anlamına gelecek.
Bölgedeki savaşta en büyük kaybeden İran
olacak. Bütün işaretler bu yönü
göstermekte. İRAN BÜYÜK HEDEF!
İyi de neden? Tek petrol üreticisi o değil ki!
Öncelikle bilinmesi gereken şu:
İran'ın Gaz Ve Petrol Zenginliği Abd'nin
İştahını Kabartıyor.
OPEC'te Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük
ham petrol üreticisi olan İran'ın günlük üretimi
4 milyon varilin üzerinde. Bu da günümüzdeki
küresel petrol üretiminin yüzde 8'i civarında.
Büyük rakam yani... Hatta İran bazı günler
küresel petrol üretiminin yüzde 10'unu
gerçekleştiriyor. İran'a yapılacak operasyonla
birlikte, İngiltere merkezli başlatılan Rusya
operasyonu da tamamlanmış olacak.
Çünkü Rusya'nın petrol ve doğalgaz üretimi çok
önemli olsa da, İran'a çevreleyen bir askeri
operasyon Moskova'nın da içine kapanmasını
sağlayacak. AJAN KRİZİYLE Ruslar
itilecek ORTADOĞU'dan çıkarılacak, İran da
operasyonla çökertilecek...
PLANLARI BU!
Kanıtlanmış ham petrol rezervlerinin beşte biri
(yüzde 21.3'ü) Suudi Arabistan'da (265 milyar
varil) 150 milyar varille İran ise hemen
Arabistan'ın arkasında yer alıyor. Irak 120
milyar varil, Kuveyt 105 milyar varil, Birleşik
Arap Emirlikleri 100 milyar varil ham petrol
rezervi ile ABD'nin kıskacında.
İngiltere'nin desteğiyle bu 5 ülke
başta ARAMCO olmak üzere dev bir petrol
holdinginin içinde yer alacak. BU BÜYÜK BİR
KUŞATMA DEMEK!
Tabii buna itirazı olan var! İRAN
VE RUSYA! Doğalgaz ve petrolleri olduğu için
itiraz etmekteler ve
haklılar... AJAN OPERASYONUYLA
BAŞLAYAN
FİLM İKİ ÜLKEYİ İÇİNE ALARAK
DEVAM EDECEK...
Türkiye ise bu oyunun ortasında!
Bunu gördüğü için de AFRİN'e girdi!
Yol aldı bayrak gösterdi kılıç çekti!
Çünkü RUSYA ile İRAN sallanınca ortaya
koca bir TÜRKİYE çıkacak...
Bu arada bizi bu iki ülkeyle karşı kaşıya
getirecek adımlar atabilirler.
Bunu deneyebilirler. Amaçları İran ve Rusya'yı
silkelerken bizim de daha fazla yol almamızı

engellemek... İKİ ÜLKE KONUSUNDA ABDİNGİLTERE ittifakı kesin gibi. Bütün işaretler
Tahran ve Moskova için zor ve kritik günleri
işaret ediyor. Kendi gücüyle bölgede
yürüyen TÜRKİYE, yine kendi gücüyle masada
yer alacak.
NET! Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var!
Özellikle TÜRKİYE'ye gelen RUS
TURİSTLER üzerinde bir operasyon hazırlığı
yapıldığı bilgisi sızdı. TÜRKİYE'yi zorda
bırakmak RUSYA'nın yardımına koşmasını
engellemek için böyle bir tezgahı deneyebilirler.
Akıllarından geçtiği SIR değil. Ankara'nın
bölgede RUSYA ve İRAN'a vereceği destek
maçın sonucuna etki eder! AKSİ durumda İran
ve Rusya'nın hızla oyuncu kimliklerinin alınması
anlamına gelir! Bu nedenler İKİ ÜLKE
SALDIRI ALTINDAYKEN aramızdaki
iletişimi kesecek hamleler
gelebilir. KARLOV suikastı gibi. BUNU
BİLMELİYİZ. İRAN ve RUSYA da bilmeli ve
bu oyuna dikkat etmeli...
Kim nasıl oyun kurarsa kursun kim kiminle
anlaşırsa anlaşsın Biz Olmadan Olmaz
Olamaz...
İran'la da Rusya'la da kapışsalar gelecekleri
yer ANKARA, AKDENİZ DÜĞÜMÜN
ÇÖZÜLDÜĞÜ YER ÇÜNKÜ! Enerji
güvenliği TÜRKİYE'nin içinde olmadığı hiçbir
masada çözülemez.
ELİMİZ ÇOK AMA ÇOK GÜÇLÜ.
Türkiye'nin koltuk kaptığı ve yumruğunu
vurduğu masa kazanacak.
Bu masayı TÜRKİYE seçer. Zaten teklifler de
gelmeye başladı... 40 artı 100 yıllık plan masada.
Oyunun kurulduğu oynandığı
yer ORTADOĞU. Merkezi de bizim olduğumuz
coğrafya. Bunu bilerek gidiyoruz. Gideceğiz.
Payımızı alacağız. Onların verdiğine razı
olmayacağız. Zaten bunu EL-BAB'ta ve Afrin'de
gösterdik... Israr ederlerse yine gösteririz...
Bizim için sorun değil.
Ama MEHMETÇİĞİN girdiği yerde başka ayak
izi olmuyor!
Bunu bir daha hatırlasalar iyi olur!
URUMÇİ'den SARAYBOSNA'ya kadar biz
varız! Somali'den Moritanya'ya kadar da
ruhumuz... KOCA BİR TARİHLE...
Ayağımıza gelecekler. Pastayı biz keseceğiz...
Yeter ki bir ve bütün olalım...
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TÜRKİYE – Nebi MİŞ
Türk Medyasında Terörün Ele
Alınışı
Sadece Türkiye’de değil, dünyada da bu
tartışmanın geçmişi epeyce eskiye dayanır.
Dünyada, özellikle 11 Eylül saldırılarının
ardından terör ve medya konusu daha geniş
çalışmalara konu oldu.
BBC ve Reuters gibi dünyaca ünlü haber
mecraları yeni bir yayın politikası geliştirdi.
Terörle ilgili yaşananların nasıl
haberleştirileceği ile ilgili kılavuz hazırladı. Ama
hazırladıkları kılavuzlara önce kendileri uymadı.
Bu medya kuruluşları, çifte bir standart
geliştirerek, Batı dışı toplumlarda yaşanan
terör saldırıları ile Batıda gerçekleşen
terör eylemlerini farklı bir içerik ve görsel
sunumu ile haberleştirdiler.
Sadece terör eylemlerinin hangi coğrafyada
gerçekleştirildiğine bağlı olarak haber
sunumunu farklılaştırmadılar. Aynı
zamanda terör örgütünün kimliğine,
ideolojisine ve hangi ülkeye zarar
verdiğine bağlı olarak da haber içeriklerini
kendi koydukları standardın dışına çıkardılar.
Örneğin, İstanbul ya da Londra’da
gerçekleşen terör saldırılarının görsel
kullanımını ve haber dilini farklılaştırdılar. Yine
terör saldırısı, PKK tarafından
gerçekleştirildiyse farklı DEAŞ tarafından
düzenlendiyse farklı bir tutum takındılar.
Batı medyasının bu çifte standardını daha farklı
boyutlarla Türk medyasının bir kısmında da
görmek mümkün…
Bugüne kadar, zaman zaman Türk
medyasında “terör haberciliği” tartışmaya
açıldı. Tartışma, sıcak gündemin olduğu
dönemlerde olay merkezli olarak yapıldı.
Ama habercilik dili ve somut veri haritası
üzerinden medyanın terör saldırılarına ya da
terörizme yönelik tutumu, geniş bir çalışma ile
bugüne kadar ele alınmadı.
Bunun bir istisnası, İsmail Çağlar, Kevser
Hülya Akdemir ve Metin Erol tarafından,
SETA için hazırlanan, “Türk medyasında
terörün ele alınışı” başlıklı rapor. Söz konusu
rapor bugüne kadar Türk medyasında “terör
haberciliği” üzerine verilere dayanarak
hazırlanmış en geniş çalışma özelliğini
gösteriyor.

Rapor, 7 Haziran 2015 genel seçimlerinden
başlayarak Eylül 2017’ye kadar devam eden süre
içerisinde gerçekleşen terör eylemleri arasından
seçilen beş DEAŞ ve beş PKK saldırısının
dokuz farklı gazetede nasıl haberleştirildiğine
odaklanmış.
Gazeteler, Kemalist-Sol Medya,
Muhafazakâr-Merkez Medya ve SekülerMerkez Medya olarak gruplandırılarak
seçilmiş ve incelenmiş.
Söz konusu gazetelerin, terör saldırılarını nasıl
haberleştirdiğini anlamak ve karşılaştırmak için
6 farklı kriter seçilmiş. Bu kriterler, devletin
konumunun “başarı-başarısızlık” temelinde
nasıl ele alındığı, terör saldırısının
açıktan “kınanıp-kınanmadığı”, “kurban
hikâyesi”nin nasıl sunulduğu, “birlik
mesajı” ya da “nefret söylemi”nin kullanılıp
kullanılmadığı, haberde infial oluşturabilecek
ifade ve görüntülere yer verilip verilmediği ve
haberde teröristler ve terör örgütlerine
dair nasıl bir terminoloji kullanıldığının
tespiti gibi çok önemli başlıklardan oluşmakta.
Çalışmada, büyük dataların incelenmesinde
kullanılan farklı yazılım programlarından da
faydalanılmış.
Raporu yazan uzmanlar analizlerinde şu
sonuçlara ulaşmışlar: Kemalist-Sol Medya yoğun
bir şekilde devleti başarısızlıkla suçlamış.
Raporda bu durumun nedeninin, “bu gruptaki
gazetelerin habercilik eksikliğinden ziyade sahip
oldukları devlet karşıtı siyasi pozisyon” olduğu
sonucuna varılmış. İncelenen gazeteler arasında,
Kemalist-Sol Medya gazeteleri dışında devleti
başarısızlıkla suçlayan tek gazete Hürriyet.
Yine Cumhuriyet ve Birgün gazeteleri terör
eylemlerini açıktan kınayıp-kınamama
konusunda kötü bir performans sergilemişler.
Bu gazeteler ayrıca, terör eylemlerini
haberleştirirken “nefret söylemi”ne diğer
gazetelere oranla daha çok başvurmuşlar.
Kurban hikâyesine olumlu anlamda ağırlık
verme konusunda bütün gazeteler, diğer
kriterlere nazaran, daha özenli
davranmışlar. Bu, olumlu anlamda altı çizilmesi
gereken bir husus olarak öne çıkıyor.
Hakikatin algılanmasında ve toplumsal
birlikteliğin kırılganlaşmasında, ülkenin
bekasını ilgilendiren haber içeriklerinin sunum
şekli diğer haberlere nazaran daha büyük önem
arz ediyor.
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Terör eylemleri aynı zamanda, medyalar
üzerinden söz konusu örgütlerin politik
amacının duyurulması, toplumsal infialin
artırılması, devletlere gözdağı verme ve toplumu
sindirme amacına matuftur.
Bu açıdan, medyanın terörü nasıl ele aldığı
devletlerin terörle mücadelesi açısından
önemlidir. Bu bağlamda, burada kısaca ele
almaya çalıştığım raporun öneriler kısmında
medyaya, devlete ve sivil topluma yönelik
olarak, haber dilinin nasıl oluşturulması
gerektiği ile ilgili kılavuz niteliğinde öneriler
bulunmakta.
Rapora internet üzerinden kolayca ulaşmak
mümkün...

TÜRKİYE- Batuhan YAŞAR
2.000 yeni ByLock’çu Tespit
Edildi…
Türkiye’nin işi gerçekten zor.. Hollanda,
Belçika, Avusturya ve Fransa ile komşu
değiliz.. Sahada müthiş bir terör mücadelesi
devam ediyor.. Yurt içinde, yurt dışında.. Ama
PKK, PYD, YPG, Afrin derken FETÖ de
unutulmuyor..
Farkındasınız değil mi FETÖ’nün başı
ezildikçe Türkiye güçleniyor..
“Asıl suçlular dışarıda..”
Bu lafı siz de duymuşsunuzdur..
Devletin elinde bütün bilgiler var..
Bugün dışarıda olanlar olabilir..
Elini kolunu sallayarak dolaşanlar da..
Hepsinin sırası gelecek..
Ucu bucağı belli olmayan örgütle karşı
karşıyayız..
Keşke kökünden sökülüp atılabilse..
Merak etmeyin..
Biraz daha sabırlı olalım..
“Suçsuzlar içeride..”
Fısıldanan diğer cümle de bu..
1.5 yıldır 100 binleri aşan bir suç örgütü ile
mücadele ediliyor..
Mağduriyetler büyük oranda giderildi..
Hatalar hâlâ olabilir..
Ama su akar yatağını bulur..
Kriptolar İçin Özel İnceleme Başladı
Geçen hafta Ankara’da çok önemli bir toplantı
gerçekleşti..

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel
Kocaman başkanlığında..
İlçe savcılarının tamamı da o toplantıdaydı..
Yeni kararlar alındı..
Yeni mücadele yöntemi demek belki yanlış
olur..
“FETÖ ile mücadelede yeni aşamaya
geçildi” sanki daha doğru..
Yüksel Bey, Adil Öksüz’ün ABD
Konsolosluğundan arandığını ortaya
çıkarmıştı..
Biz de yazmıştık..
Şimdilerde ise “kripto FETÖ’cüler, abiler,
ablalar” için özel çalışma başlatıldı..
Üst Düzey İsimlere Ulaşılacak
O toplantıda önemli kararlar alındı:
-Örgütteki pozisyonu daha nitelikli
kişiler tespit edilecek..
-FETÖ’nün tepe noktasında yer alan,
kendisini gizleyen isimler ortaya
çıkartılacak..
-“2013 yılana kadar” Zaman gazetesi
abonesi olan, kurban parası veren, Bank
Asya'ya para yatıran veya diğer faaliyetlere
katılanlarla ilgilenilmeyecek..
-Ağır iş yükü altındaki mahkemeler
rahatlatılacak ve gereksiz meşguliyetten
kurtarılacak..
-Savcılar tamamen üst düzey şüphelilere
yoğunlaşacak..
Piramit altı ile uğraşıldığı zaman şüpheli sayısı
10 binleri buluyor..
Bu da kritik isimlere ulaşmayı zorlaştırıyor..
Adli Soruşturma Ayrı, İdari Soruşturma
Ayrı
‘Bu kişilerle ilgilenilmeyecek’ derken yanlış
anlaşılmasın..
2013 yılının altını bir kez daha çiziyoruz..
Kamuda soruşturmalar zaten devam ediyor..
İhraç edilenler var..
Başsavcılık bu işe karışmıyor:
-Bu şekildeki kamu görevlileri pasif görevlere
alınabilir.. Önemli görevlerden el
çektirilebilir.. Zaten yapıldı/yapılıyor..
-2013 öncesinde; sohbete gitmişse, abone
olmuşsa, para vermişse, yatırmışsa hukuki
açıdan tutuklama yapılamıyor..
-Bu kişilerin 17-25 sırasında ve sonrasında ne
yaptıklarına bakılıyor..
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-15 Temmuz’a kadar bu işlere devam edip
etmedikleri araştırılıyor..
FETÖ MÜCADELESİ BİTMEDİ
Adli ve idari süreç zaten bir taraftan yürüyor..
Burada önemli olan FETÖ’nün oyununa
düşmemek:
-10 binler suçlansın, yargılansın..
-Yeni mağdur kitleleri oluşsun..
-Bu sayede kripto abiler, ablalar
gizlenmeye devam etsin..
-TSK ve kamudaki FETÖ’cüler tespit
edilemesin..
-Tıpkı Ergenekon’daki gibi suçlu-suçsuz
aynı çuvala doldurulsun..
-Davalar ve soruşturmalar
sulandırılsın..
“Kriptolar Var Ama Buluyoruz..”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çok gerilere
gidiyor..
Soruşturmalar derinleşiyor..
Hangi yıllarda, hangi kurumların sorularının
çalındığına bakılıyor..
Askerî okul sınavları didik didik ediliyor..
Kriptolar bir bir tespit ediliyor..
Haftalık operasyonlardan bunu zaten
anlıyoruz:
-50-60 kişi gözaltına alınıyor, adli
işlemleri tamamlanıyor..
-Sonraki hafta diğer grup için düğmeye
basılıyor..
FETÖ-MAFYA İŞ BİRLİĞİ
İlginç olaylar ve bağlantılar da ortaya
çıkarılıyor..
Mesela FETÖ-mafya iş birliği..
Tespit edildi..
Soruşturma derinleşiyor..
Yeni Bylock’çulara Böyle Ulaşıldı
ByLock soruşturmaları hâlen bitirilemedi..
Ankara’da yaklaşık 15.000 kullanıcı tespit
edilmişti..
Yazışmalar incelenirken yeni ByLock
kullanıcılarına ulaşıldı..
-İki kullanıcı yazışırken üçüncü birinin
adını veriyor..
-Bu üçüncü kişiler hakkında Ankara
Cumhuriyet Başsacılığı BTK’ya yazı
yazdı.. Telefon kayıtları istendi..
-2.000 yeni ByLock kullanıcısı bu
şekilde tespit edildi..

Bu 2.000 kişiye yönelik operasyon için
son hazırlıklar yapılıyor..
FETÖ her yere kök salmış..
Mücadele bitmedi.. Devam ediyor..
Yol haritası belli.. Geri dönüş yok..
Piramidin alt tarafı veya yolu bir şekilde FETÖ
ile kesişenler tamam ama..
Asıl hedef abiler, ablalar ve kriptolar...

GÜNEŞ- Ahmet YENİLMEZ
Avrupa Birliği
Şu son bir haftada bir kul olarak çok az insana
nasip olacak bir şekilde bir uçtan diğer bir uca
koşuşturdum!
Mardin’de oyunum bitti, bir anda Kayseri’de
pastırmacı Hayrullah ağabeyin sofrasında
buldum kendimi! Daha muhteşem sofranın
hamdını yapamadan gözlerimi Paris
Havaalanı'nda pasaport kontrolünde açtım!
Hem de öyle bir açtım ki gözlerimi fal taşı
gibi! İki şeritten ibaret upuzun bir kuyruk,
hemen yanı başımızda dört şerit ise boş,
madem boş oraya geçeyim der demez
üniformalı kişilerin sanki bu niyetimle büyük
bir suç işlemişçesine muamelesi! Daha ne
olduğunu, ne suç işlediğimi anlamadan,
koluma üslubu, tavrı, kokusuyla tahminimce
Mardinli ya da Kayserili biri girdi ve “Orası
AB ülke vatandaşlarına mahsus” dedi!
AB vatandaşlarına mahsus!
Bir de, elimdeki Türkiye Cumhuriyeti
Devleti’nin bana verdiği yeşil pasaportu polise
uzattığımda, “Neden geldin? Ne zaman
döneceksin?” soruları, tam bunlara sabırla
cevap verdim derken, tekrar bir şeyler
sorulduğunu anlayınca yardım edecek birini
aradım. Sağ olsun bir
vatandaşımız, “Yanınızda ne kadar
paranız var?” diye soruyor demez mi! İşte o
anda iyice dellendim!
Bak kardeşim, elimde bulunan bu pasaport
bana bu ülkede yani Fransa’da doksan gün
kalabileceğimi söylüyor!
İkincisi, benim cebimdeki parayı sorma sebebi
ne bilmiyorum, lakin eğer paraya ihtiyacı
varsa bana söylesin!
Ortalık bir anda buz kesti!
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Köşe Yazıları – 29/03/2018
Evet benim devletim bana kefil olmuş bana
yeşil pasaport vermiş ve şu şu ülkelerde
doksan gün kalabilirsin demiş! Üstelik bu
hakkı da benim devletim bu devletin yetkilileri
ile anlaşarak vermiş!
Ne gariptir ki bir memur ne benim devletimin
ne de kendi devletinin verdiği yetkiyi
tanımıyor ve sorguluyor!
Baktı ki ben tekin değilim yarı akıllı biriyim
mührü bastı ve ben programın yapılacağı
salona geldim.
Oyunumuz, “1915’den 15 Temmuz’a” isimli
meddah gösterisi!
Bundan 103 yıl önce bu devlet yani Fransa,
ezeli düşmanı olan İngiltere ile bir araya gelip
Çanakkale’de şah damarımıza çökmüşlerdi!
Tek bir gayeleri vardı bizi yok etmek, en iyi
niyetle bizi geldiğimiz diyarlara geri
göndermek !
Muvaffak olamadılar sonra Antep’e
Maraş’a geldiler!
Antep’te Şahin Bey'in tokadını, Maraş’ta Sütçü
İmam’ın mermisini alınlarının çatısına
yediler!
Yetmedi aramızdan devşirdikleriyle 1960
darbesi devamında 12 Eylül ve 15 Temmuz
2016!
Neye uğradıklarını anlamak, ne diyeceklerine
karar vermek günler, haftalar, aylar hatta
yıllar aldı!
Fransa turnesi bitti Ankara Milli Eğitim Şura
Salonu'na geldim ve televizyonda haberleri
seyrediyorum,
Hani 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde kim
ne demiş, onu bekliyordum. Gerçi kimsenin
umurunda da değil Dünya Tiyatrolar Günü ya
neyse...
Bir anda haber kanalı canlı yayına bağlandı ve
ekranda Sayın Cumhurbaşkanımız ve AB
ülkeleri devlet başkanları! Sayın
Cumhurbaşkanımız net olarak ne istediğini
diyor lakin karşısındakiler geveleyip
duruyorlar! Devamında da en kısa zamanda
AB ile serbest dolaşım ile ilgili görüşmelerin
başlatılacağı söyleniyor!
İşte o anda Sayın Cumhurbaşkanımızın
yüzündeki ifade dikkatimi çekti!
Ne miydi?

Sürekli aynı şeyi dinleyen birinin yüzündeki
ifade nasıl olursa oydu, çünkü Sayın
Cumhurbaşkanımız içinde bulunduğu halin ne
olduğunu biliyordu! Kendisine kurşun
sıkan insanların nereden emir
aldıklarını, bu kurşun sıkanların kimler
tarafından korunduğunu biliyordu!
Kısacası Sayın Cumhurbaşkanımız,
karşısındakilerin bırakın bize serbest dolaşım
hakkı tanımayı ellerinden gelse Anadolu’da
dolaşma hakkımızı bile elimizden alacaklarını
çok iyi biliyordu!
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