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STAR
Yalçın AKDOĞAN
Trump’ın sözü, ABD’nin
sözü ve yeni dengeler!
Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik keskin

Bilindiği gibi birçok konuda ABD yönetimi
içinde yeknesak ve uyumlu bir duruş
sergilemede sıkıntılar yaşandı. Beyaz Saray,
Pentagon, CIA, Dış işleri, Merkez kuvvetler
komutanlığı, sahadaki askerler vs… Birçok
olayda farklı seslerin çıktığına şahit olduk.

çıkışı, büyük bir kararlılığın ve ciddi bir

Bundan dolayı Başkan’ın sözünün,

hazırlığın sonucuydu. PYD/PKK konusunda

ABD’nin sözü olarak uygulamaya geçmesi

ABD’nin top çeviren tavırlarına karşı

konusunda ihtiyatlı değerlendirmelerin

Cumhurbaşkanımız Erdoğan çok net bir tutum

yapılması garipsenmemeli.

ortaya koydu.

ABD’nin sadece DEAŞ için Suriye’de

Müttefikimiz bildiğimiz ABD’nin can

bulunduğunu söylemek ne kadar

düşmanımız olan PKK/PYD’ye silah

safdillik olursa, bütün Suriye

yardımı yapması, gözlem noktaları ve

politikasının kuzeyde palazlandırılan

üstlerle himaye altına alması, eğit donat

PYD üzerinden yürüyebileceğini

ile terörist unsurdan bir ordu kurmaya

düşünmek de o kadar saflık olurdu.

kalkması ve Türkiye’nin ulusal

Suriye’nin kuzeyine ve Doğu Akdeniz’e yönelik

güvenliğini tehdit eden bir otonom

nüfuz mücadelesinin enerji başta olmak üzere

bölge oluşturmaya çalışması kabul

birçok sebebe dayandığı malum. Rusya’nın

edilemezdi.

buradaki askeri konuşlanması sadece Esed

ABD Başkanı Trump’tan da buna

sevgisinden kaynaklanmıyor. ABD İran’ın

karşılık keskin bir çıkış geldi. Başkan

bölgedeki yayılımını kendisi için başlı başına

Trump, Suriye’de bulunma sebepleri olan

bir sorun olarak görüyor.

DEAŞ’ı bitirdikleri için ‘artık eve dönme
zamanının geldiğini’ söyledi. Bu çıkış, ne
kadar kararlı ve hazırlıklı bir politikayı

DEAŞ devre dışı kalınca bunun gibi faktörler
ortadan kalkmıyor.

yansıtıyor henüz bilmiyoruz.

Başkan Trump’ın başından bu yana

Başkan Erdoğan’ın çıkışı, Türkiye

Suriye’deki askeri varlık konusunda isteksiz

Cumhuriyeti’nin tavrını ve politikasını

olduğu da biliniyor. Bir de buna Türkiye ile

ortaya koyuyor. Başkan Trump’ın

yaşanan gerilim de eklenince işin sadece

çıkışının nasıl bir karşılık bulacağını

maliyeti değil siyasi sıkıntısı da ağırlaşıyor.

zaman içinde göreceğiz.

ABD eğer Suriye’deki askeri varlığını belirtilen
süre içinde çekerse bu karara, Türkiye’nin
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çıkışının ivme kazandırdığı söylenebilir, ancak

varlığını ve yadsınamazlığını da kabul etmek

şunu da unutmayalım: Hiçbir ülke büyük

durumundadır. Bu gerçeklik, yeni bir

bedeller ödediği bir alandan amaçlarına

peşmerge ambalajıyla da değiştirilemez.

ulaşmadan ve menfaatlerini koruma

ABD’nin çekilme kararını nasıl formülize

altına almadan çekilmez. ABD’nin

edileceğini ve nasıl sonuçlar doğuracağını

Suriye’yi bölgedeki rakiplerine bırakıp

zaman içinde göreceğiz.

gideceğini düşünmek de gerçekçi
olmaz.
Acaba ‘Eve dönme’ argümanı nasıl bir
tasarımın parçasıdır?
ABD’nin Suriye-İran eksenindeki
rakipleriyle ve sahadaki zorluklarla uğraşırken
Türkiye’nin değerini daha iyi anlamış olması
gerekir. Türkiye, sadece Suriye’nin kuzeyi
bağlamında değil, tüm Suriye’nin geleceği

STAR
Ahmet KEKEÇ
Sen devrimcilere ‘salak’ mı
diyorsun?
Cemal Bey, Memduh Bey, Kenan Bey, Çevik
Bey...

konusunda önemli ve yadsınamaz bir güçtür.

Bu “Bey”ler kim?

PKK terör örgütünün uzantısı olan bir örgüt

İlki, Başbakan asanların darbesi olan “27

üzerinden bütün Suriye politikasını belirleme

Mayıs”ın başına getirildi. İzmir’de yaşıyordu.

yaklaşımı çökmeye mahkûm bir yaklaşımdı.

Emekliydi.

ABD, Türkiye’nin sert tepkisini nötralize
etmek için PYD’yi önce Suriye Demokratik
Güçleri maskesi altında gizlemeye ve
meşrulaştırmaya çalıştı.
Bölgedeki Arapları, Türkmenleri ve
PYD’li olmayan Kürtleri sürecin parçası
yaparak gerçek bir sosyal/siyasi yapı
üretmek yerine, eline verdiği silahlarla
onları pasifize veya tasfiye etmeye
çalışmak tutmayacak bir yoldu.
Gelinen noktada ABD Suriye zemininde ılımlı
muhalefeti nasıl kabul etmek durumundaysa,
Fırat’ın doğusundaki farklı etnik yapıların

Darbeyi yapan genç subaylar,
işe “ağırlık” katmak için rica minnet
(esasında zorla), bunu İzmir’den alıp
getirdiler. “Darbenin başı sensin” dediler.
Orgeneral Cemal Gürsel, “Tamam” dedi.
Darbenin başına geçti.
Liyakatinin (esasında sadakatinin) ödülünü
de, Cumhurbaşkanı
seçilerek “fazlasıyla” aldı.
Cemal Bey’i “Cumhurbaşkanı” seçtirenler,
rakip aday Ali Fuat Başgil’in masasına bir
tabanca koymuşlardı. Başgil, tabancayı
görünce adaylıktan çekildi.
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Cemal Bey, dikensiz gül bahçesinin
Cumhurbaşkanı adayı olarak milletvekillerinin
huzuruna getirildi ve büyük
bir “başarıyla” seçildi.
Memduh Bey’in kim olduğuna geçmeden
önce, Cumhuriyet gazetesinde

gerektirebiliyormuş?
Demek ki “salaklık” FETÖ’cülerle sınırlı
değilmiş ve bazı gazetecileri de bu paranteze
almak icap ediyormuş.
İkinci “Bey”e gelince...

yazan “Arapkirli”soy isimli şahsa bir

Bu “Bey”in ismi Memduh Tağmaç...

hatırlatmada bulunmak istiyorum.

Genelkurmay Başkanı’ydı.

Sağa sola “yandaş” diye çemkiren ama hangi

Faruk Gürler Bey’i ve Muhsin Batur

düşüncenin, hangi arkaik ideolojinin yandaşı

Bey’i devşirerek, Cemal Madanoğlu Bey’in

olduğuna bakma gereği duymayan bu terbiye

9 Mart girişimi “akim” bıraktı. 12 Mart’ta

özürlü şahıs, “Darbecilerin başımıza geç

kendi darbesini yaptı.

teklifini kabul etmem için kafama silah

Üçüncü “Bey”in “Mustafa Kenan

dayadılar” diyen Hulusi Akar’ı boşa

Paşa” namıyla maruf Kenan

düşürmek için şöyle bir yorumda

Evren olduğunu artık hepimiz biliyoruz.

bulunmuş: “Darbe, kendi liderliği ile

Bu “Bey” çok sabırlıydı.

planlanır. Çete, başkasını silah zoruyla
kendine lider mi yapar yahu? Öyle salak
darbeci var mı?”
Şimdi bu Arapkirli’ye, “Sen 27 Mayıs
darbecilerine çete mi diyorsun? Silah
zoruyla Cemal Gürsel’i başa getirdikleri
için salaklıkla mı itham
ediyorsun?” diye sorsak, ne cevap verecek?

Bir numaralı sıkıyönetim sorumlusu
olarak “anarşik olaylara” müdahale etmedi,
izledi, şartların olgunlaşmasını bekledi. 12
Eylül 1980’de geldi, darbesini yaptı.
Bir konuşmasında, “Sabrettik,
muradımıza erdik” diyordu.
Muradına erdi gerçekten de...

Gerçi Arapkirli, Başbakan

Devlet Başkanlığı yaptığı dönem içinde 650

asanlara “çete” diyemez... Çünkü

bin kişi işkenceden geçirildi. 177 kişi

onlar “devrimci...” Ama biz yine de sormuş

hücresinde “ölü bulundu.” 50 idam cezası

olalım.

infaz edildi.

Buradan çıkarılacak hisse şu:

Dördüncü “Bey” de, elbette dönemin

Demek ki olabiliyormuş?
Demek ki “hiyerarşik ihtiyaç” (!), darbeye
başkasını ortak etmeyi

Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir...
28 Şubat darbesinin planlayıcısı, yürütücüsü
ve tamama erdiricisiydi.
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Bu “Bey”leri hatırlatmanın sebebi şu:
Bugün ağızlarını yaya yaya “Hulusi
Bey” diyenler (Bkz. CHP’nin kuduruk grup

etseydi, bugün çıkıp arsız bir
pişkinlikle “Hulusi Bey” demeyecekti.
Ne diyecekti?

başkanvekili Özgür Özel, Sözcü gazetesinin

Hulusi Paşa!

işkence sever yazarı Yılmaz Özdil ve

İlginçtir, salondakiler bunu da

bilumum matbuat ehli... “Bey”i de “hakaret
sıfatı” olarak kullanıyorlar), geçmişte darbe
yapan, elan darbe niyeti taşıyan hiçbir
generale “Bey” demediler...
Diyemediler...
Doğan Güreş’e etek giydirmişlerdi.

alkışlayacaktı!

SABAH
Melih ALTINOK
Trump’ı devirebilirler mi?

(Güreş, “Demokrasilerde ordu,
hükümetin emrindedir”demişti.)

İki yıl önce ülkesi ABD'yi "içine döndürme"

Necdet Özel’e, “Al o halıyı da, bilmem

vaadiyle seçimi kazanan

nerene ser...” diye galiz küfürler etmişlerdi.

Donald Trump, Suriye'deki askerlerini çekme

(Özel de, “Demokrasilerde ordu,

kararıyla önemli bir adım attı.

hükümetin emrindedir” demişti.)

Başkan nihayet, Obama döneminden

Bugün Hulusi Akar’a etmedikleri hakareti

devraldığı ve kendince kâr zarar

bırakmıyorlar...

hesabı yapamadan taşımak zorunda

Sebep?

kaldığı Suriye projesinin
yükünü "siyaseten" yere koyuverdi.

Darbe yapmamış olmaları ya da darbeye

Kuşkusuz bu askeri hamle, Trump'ın

direnmeleri.

içe dönme

Halk TV stüdyosuna kurulup kahramanca

hedefinin ekonomik ayağına dair

ahkâm kesen Yılmaz Özdil “Hulusi

aldığıradikal kararlardan daha etkili

Bey”dedikçe, salondaki dinleyiciler coşuyor,

sonuçlar doğuracak. Üstelik yalnızca ABD

dakikalarca bu kahraman gazeteciyi alkışlıyor.

için değil, Rusya, İsrail ve İran gibi bölgesel

Bu kahramanın “kahramanlığı” tank

aktörler açısından da...

görünceye kadardır.

Trump böylece, ilk Başkanlık konuşmasında

Özdil 15 Temmuz gecesi neredeydi, hangi

"Washington'u kuşatmış çıkar çevreleri"

güvenli delikte gizleniyordu bilmiyorum ama

diyerek işaret ettiği küreselci

Hulusi Akar darbenin başına geçmeyi kabul

statükoyu daha sert hamle
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yapmaya zorlamış oldu.

Çünkü Trump'ın "Yoldaş"

Ama Trump için kontrollü bir kriz söz

dedikleri Obama gibi desteğe devam

konusu. Başkan, "ABD'nin gençlerini eve

edeceğini sanıyorlardı.

çağırıyoruz" türünden ahlaki bir zeminde

Şimdilik sitem aşamasındalar. Twitter

sokaktaki desteğini artırıp vurdu. Arı

da PKK'lı hesaplar "Anladık ki

kovanına çomak sokacağı zamanı kendisi

Kürdün Kürt'ten başka dostu yokmuş"

belirledi.

diye arabesk çalıyorlar.

Şimdi de iki yıldır göğüslediği öncülerin en

Yazın bir kenara, ağlamaları

güçlü vuracak olan sonuncusunu görmek

geçer geçmez yine dümeni sola kıracaklar.

istiyor.

Hareketin sembollerinden çıkarttıkları çekiç

Bakalım, ABD'yi epeydir, 150 ülkeye yayılmış

orağı yeniden yerine koyacaklar...

1000 askeri üs ve sayısız diplomatik misyon

Ardından da düne kadar ABD bayrağını

üzerinden kurdukları bir kara para ve suç

göğüslerine iliştirdikleri Kürt

ağıyla yönetenleri bu kez ne kadar

gençlerini eski yoldaşları

telaşlandırdı?

olanı conilerin üzerine ölmeye

Bence Trump'ın, Suriye'deki bu çok

gönderecekler.

dengeli küresel diplomasi maçını ustaca

Nasıl olsa bu tetikçiliğe gönüllü yetiştiren

oynayıpistediğini alan Türkiye

karanlık yaygın; ve Rusya'sı, İran'ı derken

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alacağı önemli

kanlı hizmetin alıcısı da çok.

taktikler var.
Zira Erdoğan, bugün de
kendi halkının egemenliğine salça olan
ABD derin devletinin türlü kılıklarla
gönderdiği vesayetçileri her defasında

SABAH
Mahmut ÖVÜR
Bu ihanetten ders çıkar mı?

yenmeyi başardı.

ABD'nin Suriye'de çekilme kararı herkesi

PKK-YPG NE ZAMAN TEKRAR

şaşırttı ama en çok da Kürtler adına siyaset

MARKSİST OLACAK?

yaptığını sanan PKKHDP ve PYD hattını
şaşırttı. Aslında şaşılacak bir şey yok. İşin

Türkiye'nin kendilerine

bu noktaya geleceği baştan belliydi. Ama ne

tanıdığı çözüm şansını, Suriye'de uzatılan

Kandil'in baronları ne de onların

bağımsız devlet havucunun peşine düşüp

yörüngesinden çıkmak istemeyen "sivil"

elinin tersiyle iten PKK-YPG'ye

siyasetçiler bunu görmek istemedi.

bugünlerde hüzün hâkim.
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Tabii sadece onlar değil, onları

karşı ahlaki ve siyasi bir sorumluluğu

meşrulaştırmak için siyaset mühendisliğine

olduğunu" söylerken Kissinger de ona,

soyunan CHP'densol siyasi

"Gizli servis operasyonlarının bir

hareketlere, hiçbiri görmedi. Oysa yakın

hayır işiolmadığını" hatırlattı.

tarihi biraz izleyen, küresel güçlerin bölgede

Bu yanlışlar tarihini bilmesi

etnik ve dini farklılıkları nasıl kullandığını

gereken Mesud Barzani bile bunlardan

biraz bilen, bu sonun kaçınılmaz olduğunu

ders almadı ki, Türkiye'yle kurulan sıcak

görürdü.

ilişkilere ve ciddi kazanımlara sahip

Bu gerçekler defalarca yazılmasına rağmen

"Bölgesel Yönetim" fırsatını

Barzani'nin KDP'sinden HDP ve PYD'ye,

"bağımsızlık" hayali uğruna heba etti. Ne

hiçbiri elde edilen kazanımların kıymetini

çok güvendiği İsrail ve ABD arkasında

bilmedi. Ne dönüp, Stalin'in 1945'te

durdu, ne de dünya bu çıkışını haklı buldu.

Mahabat Kürt Cumhuriyeti girişimini, ne de

Türkiye'nin ve dostlarının bütün uyarılarına

ABD'nin 1975'teki Cezayir

rağmen inadından vazgeçmedi. Hatta 2008-

Anlaşmasıyla Molla Mustafa Barzani'yi

2012 arasında Erbil'de başkonsolosluk

satışından ders çıkardı... Ne de en

yapan Fransız

son Mesud Barzani'nin bağımsızlık

diplomat Frederic Tissot'nun şu uyarısı

hayalinin neden hüsrana dönüştüğüne

bile işe yaramadı: "Kürt

baktı.

dostum, 'dostunuz' Kissinger'in 1975'te

Tarihin farklı dönemlerinde Kürt siyasi

Cezayir Anlaşması'nı organizeederek

aktörleri hep aynı yanlışı yaptı. Bunu

sizi sırtınızdan

"ihanet" olarak açıklamaları da gerçeği

hançerlediğini unutmayın..."

değiştirmedi. Birkaç kez yazdım, yakın

Başkan Erdoğan'ın sık sık kullandığı bir

tarihin en çarpıcı fotoğrafı 1975'te

söz var; "Müslüman aynı yerden iki

yaşandı. Molla Mustafa Barzani,

kere sokulmaz." Ama ne yazık ki bu söz,

1973'te Nixon yönetiminden 16 milyon

Kürt siyasi aktörler için geçerli değil. Geçerli

dolar yardım alarak (Tıpkı PYD gibi) bir

olsa döne döne aynı yanlışları yaparlar mı?

ayaklanma başlattı ama başaramadı. Çünkü

Alın Türkiye örneğini... Çok değil,

ABD Barzani'yi sattı.

2013'te Başkan Erdoğan elini taşın altına

Geriye 50 bin ölü ve şu ibret verici anekdot

koyarak şiddeti devreden çıkartan "Çözüm

kaldı. Baba Barzani dönemin ABD

Süreci"ni başlattı. Sonra ne oldu? Bu süreç,

Dışişleri Bakanı Kissinger'e yazdığı

PKK ve HDP tarafından Suriye'de pozisyon

mektupta; "ABD'nin Kürtlere

kazanmak uğruna heba edildi. Ve Türkiye'yi
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zora sokmak için Kobani vandalizmi,

Görünürde Cumhuriyeti Halk Partisi ile İyi

hendek vahşeti, bombalamalar dahil her şey

Parti’nin geliştirdiği bir ittifak var. 24 Haziran

yapıldı.

seçimlerinde kurulan “Millet İttifakı”ndan

Sonra da antiemperyalist, sosyalist

biraz farklı. Örneğin Saadet Partisi bu kez yok.

olduğunu söyleyenler Suriye'de ABD

Yine diğer küçük partiler de…

bayrağı altında Türkiye'ye karşı savaşmaya
hazırlandı. Utanç verici ve halkları
düşmanlaştıran şu söz bile söylendi:
"Arkamızda ABD, Rusya var.
Kimse bizi durduramaz."
Şimdi gelinen noktaya bakın. PKK-HDP ve
PYD hattı şimdi ne diyecek? Yeni bir
"küresel komplo" mu? Ne
derlerse desinler, onlar, Öcalan'ın
yakalandığı "Büyük komplo"yu ABD'yi
karşılarına almamak için görmezden
gelseler de, ABD onları kullanıp atmakta hiç
tereddüt etmedi. Aslında ABD onlara değil,
onlar bu pozisyona düşerek halka ihanet
ettiler. Bu utanç verici sondan bir ders
çıkartacaklarını da sanmıyorum.

Bu kez sözüm ona sadece 2 parti bu ittifakta.
Ancak 24 Haziran seçimleri sürecinde “Milet
İttifakı”nın desteği ile Meclis’te yer bulan…
Daha da açalım… CHP’nin “Her evden bir oy
da HDP’ye” söylemine, “Kürt siyasal
hareketinin temsilcisi HDP’dir” cümlesini
eklemlendiren Meral Akşener, “Terörle
arasına mesafe koyamayan” HDP’yi Meclis’e
taşımıştı.
Yani “Millet İttifakı”nın zımni ortağı
HDP’ydi. Bugün de CHP ve İP’in
kurduğu ittifakın 3’ncü ortağı yine
HDP.
Zira HDP sözcülerinin, “CHP’nin adaylarını
destekleyeceğiz” açıklaması ortadadır. Kandil

YENİŞAFAK
Hasan ÖZTÜRK
CHP/İP-HDP formülüyle
Erdoğan’a çentik atma
hayali
Mindere çıkacak rakipler bir bir belirleniyor.
Yerel seçimlere geri sayım sürüyor. CHP/İPHDP ittifakı İstanbul için Ekrem
İmamoğlu’nu, Ankara için Mansur Yavaş’ı

kaçkınlarının Kılıçdaroğlu ve Akşener’i son bir
kez bir araya getirmek için sınır ötesinden ses
vermesi ortadadır.
Buraya kadar anlamadığımız bir şey
yok.
Ha bir de 11’nci Cumhurbaşkanımız Abdullah
Gül’ün 24 Haziran seçimlerinde
“Anlaşamadılar o yüzden aday değilim”

büyükşehir belediye başkan adayı yaptı.
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diyerek geri çekildiği günlerde o ittifaka

hesapları yok. Onlara akıl verenlerin de tek bir

verdiği desteği hatırlıyorum.

hesabı var o da aynı.

Buraya kadar hepsi aleni, görünür, şahit

Mansur Yavaş’ın orijini belli, maksadı

olduklarımız.

da..! “Rozetsizlik”le başlamıştı söze.

Fakat, acaba hangi motivasyon “milliyetçi

İmamoğlu’nun orijini de belli, maksadı da..!

muhafazakar” olduğunu söyleyen İP seçmeni

“Hayırlı cumalar”la muhafazakarlara göz

ile Marksist Leninist bir terör örgütünün

kırmayla başlayacak, gerisini merakla

uzantısı partinin sempatizanını sandıkta aynı

bekleyeceğiz.

refleksi göstermeye itecek?
İyi de muhafazakarların oylarına talip olan
Yine hangi motivasyon, laik Kemalist bir CHP

CHP ile İP’in HDP’lileri kendi adaylarına

seçmeni ile HDP seçmenini sandıkta aynı

yönlendirmesi nasıl mümkün olacak?

kişiye oy vermeye sevk edecek?
Burada sanırım “emir demiri keser”
Yaşadığı şehirde, ilçede, mahallede daha iyi

kuralına güveniyorlar.

belediye hizmeti alacağı gerekçesi mi?
HDP’nin seçmenini nasıl yönlendirdiğini daha
Ya da ideolojik tercihleri mi?

önceki seçimlerde gördük. Özellikle doğu ve
güneydoğuda blok halinde hangi bölgede ne

Hiçbiri!
Tek bir motivasyonları var. “Erdoğan’a bir
çentik atmak.” Başka da bir şey değil!
Bir de bugünlerde Kılıçdaroğlu’na “Akşener ile
görüşün, HDP’yi dışlamayın” nasihatında
bulunan Sayın Abdullah Gül’ün tutumu var ki

kadar oy gerekiyorsa tam da o kadar oy
oranında partilerine destek verdi HDP
seçmeni birçok kez(!)
(İşin gerçeği HDP seçmeninin yerine
sandıklara oy pusulalarını dolduran
militanların hesap kitap işiydi hepsi de.)

dikkate değer! (Star’dan Yahya Bostan’ın
iddiası bugüne kadar yalanlanmamıştır.)

Bu kez de Kandil’den gelen emiri harfiyen

Hani bu yerel seçimdi? Hani bu “Hizmet

uygulayacakları hesaplanıyor!

yarışı”ydı?
Muhalefetin tek bir motivasyonu var,
“Erdoğan’a bir çizik atmak!” Başkaca bir

Oysa bu kez silahların gölgesinde seçime
gidilmiyor. HDP’nin sosyolojisi bu kez daha
heterojen.
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PKK terör örgütünün hem doğu ve

kafanızda tabanca varken ‘Hayır’ diyecek kaç

güneydoğuda hem batıda etkisi kırıldı,

kişi var?”

kırılıyor.
İşte bu sözler, Özgür Özel’i ilzam etti…
O halde, HDP’lilerin blok oyunu alarak
seçimde ipi göğüsleyeceğini hesap eden
CHP’nin ve İP’in adayları bu hesabı bir kez
daha düşünmeli.

Özgür’ün genel başkanı “Benim Adım Kemal”
FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe teşebbüsü
için başından beri “Kontrollü!” diyerek aslında
kimlerin safında olduğunu gösteriyor.

Yerel seçimler öncesi mindere çıkacak adaylar

Kılıçdaroğlu, OHAL uygulamasına atfen 20

belli oluyor. Fakat, minderde kim hangi

Temmuz için “darbe” diyor!

taktikle oyun kuracak bunu da önümüzdeki
günlerde göreceğiz.

Eh, kontrollü olan Kılıçdaroğlu’nun
kendisidir.

Bir de minderin kenarında bekleyenler var ki
onlar için tek bir hesap var “Erdoğan’a çizik
atmak!”
Gerisi mi? Umurlarında değil.

Artık, başlıktaki sualin cevabına geçebiliriz:
CHP’liler; Hulusi Akar’a 15 Temmuz gecesi
darbecilere canı pahasına direndiği, ‘HAYIR!’
dediği için BOZUK çalıyorlar, ateş

İzliyoruz…

püskürüyorlar!

YENİŞAFAK
Tamer KORKMAZ

ABD’nin FETÖ eliyle giriştiği 15 Temmuz

CHP, Hulusi Akar’a neden
bozuk çalıyor?
Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz

darbe teşebbüsünün başarısızlığa uğraması;
özelde bu Özgür’ü genelde CHP yönetimini
“büyük bir hayal kırıklığına” uğratmıştır.
-Asıl mesele, budur!

darbe kalkışmasına ilişkin olarak kendisini

Sırası gelmişken, Hulusi Akar’a karşı taarruz

itham eden CHP Grup Başkan Vekili Özgür

eden Özgür Özel’in kısa bir süre evvelinde

Özel’e aynen şöyle dedi: “O alçaklar girdiler,

“HDP ile gönül ittifakımız var” dediğini de

kafamıza silah dayadılar. Başımıza geçeceksin,

hatırlayalım…

dediler. Ben bunu reddettim. İçinizde
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Özgür’ün genel başkanı “Benim Adım Kemal”

Donald Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz”

de hendek kazan PKK’lı teröristlere

yollu açıklamasına temkinli yaklaşmak

“Arkadaşlar” diyordu!

gerekiyor. Daha önce Trump birkaç kez
çekileceklerini ilan etti ama arkası gelmedi

Vaziyet böyleyken…
Son üç buçuk sene zarfında PKK terörünün
bitirilecek noktaya getirilmesinde “en başta
gelen isimlerden birisi” olan Savunma
Bakanı’na/önceki Genelkurmay Başkanı’na

daha doğrusu hemen ardından peş peşe
“Çekilmiyoruz” açıklamaları geldi…
Trump, önceki gün yine “Çekiliyoruz” dedi.
“Bu defa kesin!” gibilerden bir algı oluştu.
Beyaz Saray çekilme takvimi bile verdi.

saldırıyorlar!
Pentagon ise çekilme taraftarı değil; üstelik
ABD, SURİYE’DEN “YİNE” ÇEKİLİYOR!
Sarı Kovboy Trump , twitter’da “Suriye’de
DEAŞ’ı yendik. Orada bulunmamızın tek

“DEAŞ’la mücadele bitmedi” diye yeni bir
açıklama yaptılar!
PUTİN: “ÇEKİLME EMARESİ YOK”

nedeni buydu” diye yazdı. Ardından, Beyaz
Saray Sözcüsü “Suriye’den askerlerini

Trump’ın beyanına, Rusya da temkinli

çekeceklerini” açıkladı…

yaklaştı: “Çekileceklerine inanmıyoruz ama iyi
olur” dediler.

Altmış ila yüz gün içindeki bir çekilmeden söz
ediyorlar!

Putin’in şu sözleri de dikkat çekti: “Trump’ın
açıklamasının tam olarak ne anlama

Evvela, şu hususa bir “Ara Kalıp”
çakalım:
ABD, kendi kurduğu terör örgütünü yendiğini
ilan ediyor! Bu ne konfor, Muallâ? Geçmişin
maç spikerleri olsa; buna herhalde şöyle
derlerdi: “Vay anasını sayın seyirciler!” Sarı

geldiğinden emin değilim. ABD,
Afganistan’dan da çekileceğini söyledi. Ama 17
yıldır oradalar…
ABD’nin Suriye’den çekileceğine dair herhangi
bir emare yok! Amerikan askerinin bölgede
hiçbir meşruiyeti bulunmuyor!”

Şeytan’ın, sadece iki sene önce “DEAŞ’ı
Obama kurdu. Sahtekâr Hillary de ona

ABD, bu defa gerçekten çekiliyor mu? Şu ana

yardımcı oldu” ifşaatını unutmak yok!

dek sahada somut bir gelişme yok. Çekilmeden
kast ettiklerinin ne olduğu da net değil.
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Mesela, “Suriye’deki üslerini kapatacaklar

Tuzak kurmak, sahtekârlık, kahpelik;

mı?” belli değil!

bunların hayat tarzıdır, ne de olsa!

Türkiye’nin terör koridorunu temizlemekteki

Final: Türkiye’mizin Fırat’ın doğusuna

kararlılığını anladılar. “Pabucun pahalı”

harekâtı, daha fazla gecikmemelidir. Birkaç

olduğunu gördüler. ABD’nin bölgede

günlük süre mi; çoktan dolmuştur.

fevkalade zor durumda olduğu da aşikârdır.
Gerçekten çekilirlerse; zaten bu bir havlu
atmadır, yenilgilerinin ilanı demektir.
Bütün bunlara rağmen; Haydut Devlet ABD’ye
güvenmek mümkün değildir: Daha evvelinde,
ne laflarını gördük: hep oyalama, hep
düzenbazlık, hep numara, hep yalan dolan!
YİNE AYNI TIRAŞ MI?
Çekiliyoruz diyorlar: Öyleyse, buyurun hemen
çekilin! YPG/PKK’lı teröristleri himayeye
devam ediyorlar.
İvedilikle icraatlarını görmek zorundayız…

YENİŞAFAK
Yusuf KAPLAN
Trump’ın “Suriye’den
çekileceğiz” açıklaması ne
anlam ifade ediyor ?
ABD Başkanı Trump’ın “Suriye’den
çekileceğiz” açıklamasını yaptığı gün İran
Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye’ye geldi,
Erdoğan’la -planlanan sürenin iki katı süren“uzun” bir görüşme gerçekleştirdi.
Bugünkü yazımda, Trump’ın açıklamasını
nasıl okumamız gerektiğini, Pazar günkü
yazımda da Ruhani’nin ziyaretinin anlamlarını

Yok, öyle Amerikan tıraşı…

tartışacağım.

-En geç 100 güne kadar çekileceklermiş!

POSTMODERN DURUM:KAOSTAN
DÜZEN ÇIKARMAK!

Bu denli bir süre vermek, yeni bir oyalamanın
habercisi midir, acaba?! TSK’nın Fırat’ın

Tarih, hızlandı; her ân beklenmedik bir

doğusuna yapacağı askeri harekâtın eli

gelişme yaşanabiliyor...

kulağında: Çekilme atraksiyonuyla,
numarasıyla “Türkiye’yi birkaç ay daha
bekletip” ardından bir provokatif hadise ve
“Biz vazgeçtik, gitmiyoruz” mu diyecekler,
mesela?

Postmodern zamanlara özgü bir şekilde akıyor
tarih de her bakımdan...
Postmodern dünyada politika ya da
uluslararası ilişkiler, iki kutuplu bir ilişki
11
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biçiminden çok kutuplu, çok katmanlı,

AÇIKLAMASINA İHTİYATLI

karşılıklı bağımlılığa dayalı karmaşık ilişki

YAKLAŞMALIYIZ!

biçimlerine dönüştü.
İşte Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz”
Kaos demek bu.

açıklamasına, içinde yaşadığımız çağın ruhunu
ele veren bu teorik tahlilleri ve gözlemleri

Bu, hem dünyanın açıkça kaosa sürüklendiği

gözönünde bulundurarak bakmak gerekir.

hem de kaos üzerinden düzen üretilmeye
çalışıldığı bir sürece girdiği anlamına geliyor.

Yani hiçbir şeyi, hiçbir açıklamayı olduğu gibi
kabul etmemek; arkaplanını, nedenlerini-

Başka bir ifadeyle, postmodern dünyada, her
şey kaotik, her şey izafîleşti...
İzafîleşme, kültürel ilişkilere de, entelektüel
önermelere de, stratejik projelere de
damgasını vuran yegâne dinamik.
İzafîleşme, kaostan düzen (disorder’dan
order) çıkaran bir dinamik değil yalnızca.
Düzenin temelsizliğini, kırılganlığını ele veren,
düzenin kolaylıkla çökmesine yol açabilecek
dinamitleri de döşeyen bir dinamik aslında.
İzafîleşme’nin nihâî noktası, nihilizm’dir; her
şeyin yerle bir edilmesi.
Dün kabul edilen ilkelerin, bügün inkâr
edilmesi.
Dün yapılan anlaşmaların, bugün geçersiz ilan
edilmesi.
TRUMP’IN “SURİYE’DEN
ÇEKİLECEĞİZ”

sonuçlarını iyi irdelemek, yapılan açıklamalar
konusunda en az iki kez, üç kez düşündükten
sonra karar almak ve açıklama yapmak...
Trump’ın “Suriye’den çekiliyoruz” açıklaması,
ABD’nin görünüşte Suriye’den çekileceği ama
gerçekte Suriye’ye yerleştiği, özellikle de
bundan böyle terör örgütleri üzerinden
Suriye’ye müdahale edeceği anlamına geliyor.
Savaşlar, postmodern zamanlarda artık
simetrik savaşlar olma özelliğini yitirdi;
asimetrik savaşlara dönüştü: “Proxy” savaşlar,
vesayet savaşları yaşanıyor artık: Örgütler,
kuklalar, uydular, palyaçolar savaşıyor
efendileri adına!
İğrenç bir dünya bu!
İkiyüzlü hatta yüzsüz bir dünya!
Böylesine iğrenç bir dünyada, bizim gibi şu ya
da bu şekilde medeniyet iddiaları olan,
mazlumların umut beslediği ülkelerin ilk
bakışta işi zor ama eğer çok dikkatli gidersek,
12
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tuzakları görürsek ve tersine çevirebilecek

Aslında ciddiye alınıp, üzerine değerlendirme

stratejik zekâyla hareket edersek, uzun

yapılacak bir şahsiyet değil.... Ancak ABD’nin

vadede, geleceği, en azından bölgemizin

dünden itibaren uygulamaya koyduğu

geleceğini biz şekillendirebiliriz.

Suriye’den çekilme kararını duyunca,
bu zavallı demagoji için birkaç cümle

Trump’ın, görünüşte de olsa, Suriye’den

kurma ihtiyacı hissettim.

çekilme kararı alması, Türkiye’nin Fırat
Kalkanı harekatından bu yana gösterdiği

Baştan şunu net bir şekilde ortaya koymak

kararlı tutumun bir sonucudur; ABD’nin

lazım; Türkiye, bir bütün olarak Ortadoğu’da

bocalaması, geri adım atmasıdır.

kurgulanan senaryonun ne hazırlayacısıdır, ne

Bu çok açık.

uygulayıcısıdır!

Ama ABD askerleri kısmen de olsa Suriye’den

Suriye sorununu kucağında bulmuş, Batı’nın

çekilse bile, kuklası olan örgütlerle, terörist, iki

vicdansızlığına inat milyonlarca sivile gönlünü

yüzlü, şer şirret güçlerle ve ülkelerle işi

açmış, akan kanın sona ermesi için araçlar

götürecek...

yaratmaya çalışmıştır.

O yüzden Trump’ın “Suriye’den çekileceğiz”

Üstelik, uluslararası ilişkilerimizi etkilemeye

açıklamasına, ihtiyatlı yaklaşmamızda, her

çalışan onca provokasyona, proje terör

daim gizli ve açık tuzaklara karşı dikkatli

örgütleri DEAŞ ve PKK eliyle huzuruna

olmamızda fayda var.

yönelen tehdide rağmen.

AKŞAM
Murat KELKİTLİOĞLU

İşte Astana, Soçi süreçleri orada duruyor...
Yeni anayasa için Cenevre’de atılan adım da
ortada...

Oyun bozan Türkiye!
Siyaseten yok hükmünde olan biri, birkaç gün
önce Meclis’te Türkiye’nin dış politikasını
eleştirirken şu ifadeleri kullanmıştı: “Erdoğan
hükümetlerinin uyguladığı dış politika milli

Fiili olarak hem Fırat Kalkanı hem de
Zeytindalı Operasyonu’yla güney sınırımızda
kurgulanan senaryoları da paçavraya çevrilmiş
durumda.

değildir, İslami ve insani değerlere de

Açıkça yazayım, ABD’nin Barzani

aykırıdır.”

bölgesini de içine kapsayan ve
13
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Akdeniz’e uzanan o dar bölgedeki kukla
bir terör devleti kurma planı, yeri
geldiğinde silahlı güç kullanılarak

AKŞAM
Kurtuluş TAYİZ

bozulmuştur.

Erdoğan’ın zaferi

Öyle, kem küm edip, uluslararası ilişkilerdeki

Dış politikada işlerin Türkiye lehine

denge süreçlerini görmezden gelip ortaya

dönmesini “tesadüf” veya “şans” faktörüyle

çıkan sonuca şişe dibinden bakmak bu gerçeği

açıklamak isteyenler çıkacaktır. Donald

değiştirmez!

Trump’ın Suriye’den çekilme kararını da
ABD’deki iç çekişmelere bağlayanlar da

Bugün ne olmuştur?

olacaktır.

Başkan Erdoğan’ın “Terör örgütünün

Oysa devletler için doğru istikamete

üstlerindeki bayraklarınızı kendiniz indirin ki

girmedikçe ne tesadüfler, ne şans faktörü

o bayrakları biz size teslim etmek zorunda

olumlu bir işlev görür. Başka ülkelerin iç

kalmayalım” açıklamasının üzerinden haftalar

kavgaları veya jeopolitik imkanlar bile doğru

geçmeden ABD Suriye’den çekilme kararı

istikamette seyretmeyen bir devletin işine

almıştır!

yaramaz.

Tek başına ABD’nin Türkiye’nin bu çıkışıyla

Dünyada ve bölgede işlerin Türkiye’nin lehine

bu kararı aldığını elbette söylemiyorum!

dönmesini “doğru istikamete” girmesiyle
açıklayabiliriz. Nedir bu istikamet?

Ama, bölgede oluşan yeni ortaklıklar,
planların bir bir boşa çıkarılması, sahada ortak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce

olarak elde sadece bir terör örgütünün kalması

yaptığı bir konuşmada dile getirdiği gibi kendi

ve elbette Trump’ın iç siyasete yönelik

gücünün farkına varmak ve potansiyelini açığa

hamleleri bu sonu kaçınılmaz kıldı.

çıkarıp harekete geçmektir.

Şimdi sırada ABD askerinin eteğinde

Türkiye Cumhuriyeti devletinin dış politikası,

devletçik hayali kuranların, hayallerini

bugüne kadar Batılı devletlerin çıkarları

başlarına geçirmekte!

doğrultusunda dizayn edilip uygulandı. İkinci
Dünya Savaşı’ndan sonra ABD’nin dış
politikasının uzantısı, bir aparatı işlevi gördü
14
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adeta Türk dış politikası. ABD çıkarlarının

kararlı, bağımsız dış politikasının eseri

dışında bir politika hep “sapma” olarak

olarak görmek gerekiyor. Kaldı ki

değerlendirildi. “Eksen kayması” tartışmaları,

Trump, çekilme kararını Erdoğan’la

bu dış politika ezberinin sonucuydu.

yaptığı görüşmeden sonra netleştirdi.

Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı tecrübeler,

ABD’nin, PKK/YPG’ye yanı başımızda devlet

karşılaştığı pek çok sorun, terör ve darbe

kurma cüretinde bulunmasını Türk devletini

girişimleri “devlet aklı”nı olgunlaştırdı. Kendi

zayıf, kararsız, dağınık ve kendi tarihi

ülkesinin, milletinin, devletinin gücüne inanan

gerçeğinden kopmuş şekilde görmesinde

liderlik (Erdoğan) faktörü de buna

aramak gerekiyor. Irak’ta denediler, bundan

eklenince “Güçlü Türkiye”nin doğuşu

kısmen sonuç alınca Suriye’ye yöneldiler. Ne

mümkün olabildi.

var ki Türkiye olup biteni geç de olsa fark etti
ve Erdoğan sayesinde devleti toparlayarak

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını bu

ABD’ye çok geçmeden gereken karşılığı

gerçeğin ışığında değerlendirdiğimizde ancak

verebildi. Biraz daha geç kalınsa iş işten

anlayabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın

çoktan geçmiş olacaktı.

Türkiye’nin çıkarlarını esas alan bağımsız dış
politika çizgisi olmasa ne ABD bugün

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını ne zaman

Suriye’den çekilme planını açıklayabilirdi, ne

hayata geçeceği de artık çok önemli değil.

de Türkiye bölgesinin bu kadar güçlü, sözü

Önemli olan bu noktaya gelmeleri ve Suriye’de

geçen, kudretli devleti haline gelirdi.

Türkiye’nin önünden çekilme iradelerini
beyan etmiş olmalarıdır. Bu yüzden Trump’ın

Türkiye, ABD’ye rağmen Fırat Kalkanı,

kararı Türkiye’ye düşman çevrelerde “ABD,

Zeytindalı Operasyonu, İdlib harekâtını

Ankara’ya boyun eğdi” şeklinde yorumlandı.

düzenlemese, Fırat’ın doğusuna yönelik

Evet, durum tam da böyle!

harekât hazırlığına girişmese ABD Suriye’den
çıkma kararını açıklamazdı. Erdoğan’ın kararlı
liderliği olmasa ABD dikensiz gül bahçesi
bulmuş gibi bölgede at koşturur, cirit atar ve
yanı başımıza bir terör devletini kondururdu.
ABD’nin Suriye’den çekilme kararını
öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
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