
C M Y B

Dünya32

soldan sağa yukarıdan aşağıya
1) Şiddetli hastalık, ivegen. - Öz-
verili. 2) Atların tırnaklarına ça-
kılan demir parçası. - (Halk ağzı) 
Yılanın attığı deri. - Sakıncalı du-
rum. 3) Tahtadan alçak iskemle. 
- Nehir. 4) Titan´ın simgesi. - En 
çok, çoğu kez. - Sezyum´un sim-
gesi. 5) Kesilmiş hayvan ayağı. - 
Topun ateşleme deliği. 6) Belli 
bir biçim vererek kesmek. - Se-
yelan. 7) İtikat. - Noksan. 8) Er-
kek kişi. - Sert ve katı madde. - 
Gerekenden eksik. 9) Ahilik 
ocağından olan. - Çeviklik. 10) 
Kripton´un simgesi. - Kaygı. - 
Yaratılmış bütün canlılar. 11) 
Osmanlı´da 
Başkomutan. 
- (Felsefe) 
Tatbiki. 12) 
Ortadan kal-
dırma. - İhti-
yaca yetme-
yecek kadar 
az. - Dona-
rak yağan su 
buharı. 

1) Fizikde, artı uç. - Bizmut´un 
simgesi. - İnatçı, hırçın. 2) Sekre-
ter. - Başkalarına söylenmeyen, 
gizli. 3) Yüce. - Yarı mat yazı 
kâğıdı. - Rodyum´un simgesi. 4) 
Reçine ile yapılan bir tür alkollü iç-
ki. - Tavır, davranış. 5) Manda 
pastırması. - Düz duruşlu yer, düz-
lek yapı. 6) Belgegeçer. - Koyun, 
kuzu gibi hayvanların çıkardığı 
ses. - Bırakma. 7) Hane, konut. - 
Banknot ve metal para. 8) Birbi-
rinden gittikçe uzaklaşan ışınlar, 
çizgiler. - Binek hayvanı. 9) Ni-
san. - Nakit veya menkul değerleri 
kullanarak alım satım, takas, borç-

lanma vb. piyasa hareke-
ti. 10) Kötü göz. - Tibet 
öküzü. - Dişi sığır. 11) 
Bir hesap gereğince da-
ha alınmamış olan para. 
- Bir pamuk türü. 12) 
Bir tür dans. - Bir kimse-
nin başkaları tarafından 
dokunulmaması ve saygı 
gösterilmesi gereken if-
feti. - Kumandan.
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FRANSA Dışişleri 
Bakanı Jean-Marc 
Ayrault, bugün 

yapacağı Ankara ziyareti 
sırasında Türk demok-
rasisinin sembolü olan 
TBMM’yi de ziyaret ede-
rek, 15 Temmuz gecesi 
gerçekleştirilmek istenen 
darbeyi bertaraf etmek ve demokra-
siyi savunmak için seferber olan Türk 
halkının cesaretine duyduğu saygıyı 
ifade edeceğini kaydetti. Bugünkü te-
masları sırasında Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali 
Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile biraraya gelecek olan 
Ayrault, ziyareti öncesi mesajlarını 
Hürriyet aracılığıyla verdi. 

◊ Türkiye’nin 15 Temmuz’da 
yaşadığı darbe girişimi 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

15 Temmuz gecesi meydana gelen 
olaylar gerçek bir şok etkisi yarattı. 
Demokratik yolla seçilmiş olan bir 
hükümete yönelik bir darbe girişi-
minin 2016 yılında hâlâ Türkiye’de 
olabileceğini nasıl düşünebilirdik? 
Bana gelince, o günün gayet net 
anısını halen belleğimde taşıyorum: 
Fransa’nın, Ulusal Bayram kutlamala-
rı sırasında Nice kentinde büyük çaplı 
bir saldırıya maruz kalmasından 24 
saat geçmemişken, Türkiye’den gelen 
ilk haberler yeni bir şok oluşturu-
yordu. Fransa, bu darbe girişimini 
kınayan ilk ülkeler arasında yer aldı. 
16 Temmuz günü Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğümü 
hatırlıyorum. Tüm darbe mağdur-
ları için taziyelerimi sunarak, aynı 
zamanda, demokratik kurumların 
savunulması için Türk halkının ve 

eğilimleri ne olursa olsun, tüm siyasi 
güçlerin göstermiş oldukları cesaret 
ve özveriyi selamladım. Türk demok-
rasisinin sembolü olan ve 15 Temmuz 
gecesi böylesine ağır bir saldırıya 
maruz kalan Büyük Millet Meclisi’ne 
giderek, Fransa adına, demokrasiyi 
savunmak için seferber olan Türk hal-
kının cesaretine duyduğum saygıyı 
ifade edeceğim.

DARBECİLERİ YARGILAMAK
İSTEMENİZ ANLAŞILIR 

◊ Türkiye, darbe girişimi 
sonrasında önemli kararlar aldı 
ve Fransa gibi Olağanüstü Hal 
ilan etti. Türkiye’nin tepkisini 
nasıl değerlendirirsiniz?

Türk otoritelerinin, darbe girişimi 
faillerinin yargılanıp cezalandırılma-
ları için her şeyi yapmak istemeleri 
anlaşılır niteliktedir. Öte yandan, 
Türkiye’nin şu anda, terör başta ol-
mak üzere, mücadele etmek zorunda 
olduğu çeşitli tehditlerin içerdiği 
tehlikeyi de azımsamıyoruz. Tüm bir 
halk tarafından yaşanan bu travma-
dan sonra, sonuçta demokrasinin bu 
sınavdan güçlenmiş olarak çıkması 
için Türk kurumlarının mümkün olan 
en kısa zamanda normal ve sakin bir 
işleyişe kavuşabilmeleri önemlidir.

Avrupalı paydaşlarımız gibi, Türk 
otoritelerinin tepkisinin, hukuk devle-
ti ve - ifade özgürlüğü ve Türkiye’nin 
uluslararası taahhütleri dâhil olmak 
üzere - temel özgürlüklere saygılı bir 
çerçevede yer alması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Bu ilkeler, Sayın Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun da yakın zamanda 
Avrupa Konseyi’nde hatırlatmış oldu-
ğu gibi, Türkiye’nin de sahip olduğu 
değerlerin merkezinde yer almak-

tadır. Darbe girişiminin ertesi günü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk 
halkına yapmış olduğu ulusal birlik 
çağrısının ruhuna uygun şekilde, de-
mokrasiyi ve kurumları güçlendirme 
çabasına herkes ortak edilmelidir. 

TERÖRİSTLERLE, FİKİR
BEYAN EDENLER AYRILMALI
◊ Türkiye ile AB arasında 

müzaekere edilen vize 
serbestisi konusundaki 
tıkanıklık nasıl aşılabilir?

Türkiye ve Avrupa Birliği, her 
zamankinden daha fazla, birlikte 
çalışma ihtiyacındadırlar. 18 Mart 
tarihli AB-Türkiye zirvesinde güçlü 
taahhütlerde bulunulmuştur: Birlikte 
hareket edilerek karşılaştığımız tarihi 
soruna daha iyi karşı koyulabilecek, 
düzensiz göç akımlarıyla mücadele 
edilerek insanların hayatı kurtarılabi-
lecektir. Vize serbestisi anlaşmasının 
yürürlüğe girebilmesi için, yerine ge-
tirilmesi beklenen kıstasların doldu-
rulmasına ilişkin görüşmeler devam 
etmektedir. Terörle Mücadele Yasası 
(TMY) ile ilgili olarak, hiçbir şekilde, 
Türkiye’nin bu belayla mücadele ede-
bilme kapasitesini azaltmasını talep 
etmiyoruz. Terörizmle karşı karşıya 
kalan Fransa gibi bir ülke, bu tehdit-
le mücadele etme gereğini anlayıp 
paylaşmaktadır. Bu mücadele, Fransa 
ve Türkiye’nin İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin 
Sözleşme çerçevesinde taahhüt ettik-
leri gibi, özgürlükler ve temel haklara 
saygılı şekilde yapılmalıdır. Arzu 
ettiğimiz, terör eylemlerinin failleriy-
le, kanunlara saygılı biçimde özgürce 
fikirlerini beyan eden insanlar arasın-
da açık bir ayırım yapılmasıdır.

Cilvegözü’nden
10 tank girdi

Irak askeri ile 
Peşmerge gerilimi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Öz-
gür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, PYD’nin 

yaklaşık 8 ay önce Suriye’nin kuzeyinde 
ele geçirdiği Mare’nin batısı ile güneyba-
tısındaki bölgeleri geri almak için yoğun 
bir taarruz başlattı. ÖSO’ya bu tarruzunda 
destek vermek amacıyla Suriye’de bulunan 
bazı Türk tanklarının ÖSO denetiminde olan 
Mare’ye konuşlandıkları bildirildi. Suriye 
Türkmen Meclisi Dış İlişkiler Sorumlusu 
Abdrurrahman Mustafa dün sabah kendisi-
ne bölgeden Hatay’ın Cilvegözü sınır kapısı 
yakınlarındaki Sermede mevkinden yaklaşık 
10 kadar Türk tankının da Suriye’ye giriş 
yaptığı bilgisi geldiğini söyledi. Dört günden 
beri bölgede ÖSO ile PYD arasında yoğun 
çatışmalar yaşandığını ifade eden Mustafa, 
Hürriyet’e şunları anlattı:

SERMEDE’DEN 10 TANK GİRDİ
“PYD’nin 8 ay önce işgal ettiği Minnak 

(Minniğ) Havaalanı ile Şeyh İsa, Tel Rıfat, Hır-
bil ve Um Hoş civarında çatışmalar yoğun-
laşmış durumda. Türk topçu birliği özellikle 
Mare’nin güneybatısındaki Hırbil köyü 
yakınlarındaki PYD mevzilerini yoğun ateş 
altına aldı. Mare’de de Türk tankları konuş-
lanmış durumda. Bölgeden gelen son bilgi, 
Cilvegözü yakınlarındaki Sermede’de sadece 
askeri unsurların geçmesi için açılmış yerden 
10 kadar Türk tankının Suriye’ye geçiş 
yaptığı yönünde. PYD,  ÖSO’nun güneydeki 
El Bab’a inmesini önlemeye çalışıyor. Kendisi 
El Bab’a inmeyi ve Afrin ile Menbiç’i birleş-
tirme hesapları yapıyor. ÖSO güçleri El Bab’a 
13 kilometre, PYD unsurları ise 18 kilometre 
uzaklıkta.”  ◊ Uğur ERGAN / ANKARA

 Demokrasi sınavında 
normale dönmek önemli

Bugün Ankara’da yapacağı temaslar 
öncesinde Hürriyet’e konuşan Fransa 

Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault, TBMM 
ziyaretinde demokrasiyi savunmak için 

seferber olan Türk halkının cesaretine 
duyduğu saygıyı ifade 

edeceğini kaydetti. 
Ayrault’nun bazı 
mesajları şöyle:

◊ Türk 
otoritelerinin, 
darbe girişimi 

faillerinin 
yargılanıp 

cezalandırılmaları 
için her şeyi yapmak 

istemeleri anlaşılır 
niteliktedir.

◊ Demokrasinin bu 
sınavdan güçlenmiş 

olarak çıkması için 
kurumların mümkün 

olan en kısa sürede 
normal işleyişe 

kavuşabilmeleri 
önemlidir.

Serkan 
DEMİRTAŞ

ANKARA

◊ Türkiye ve Fransa DEAŞ’la 
mücadelede aynı saflarda. DEAŞ’a 
karşı mücadelede hangi noktadayız?

Fransa ve Türkiye, DEAŞ’a karşı oluştu-
rulan uluslararası koalisyonun üyesidirler. 
Aynı önceliği paylaşmaktadırlar: Bölgenin 
istikrara kavuşmasını kolaylaştırmak için 
mümkün olan her şeyi hayata geçirmek. 
Irak’ta Musul taarruzunun başlamasıyla, 
kentin kurtarılması doğrultusunda arazide 
hızlı gelişmeler sağlanmıştır. Irak ve bölgenin 
geleceği açısından belirleyici bir önemi olan 
bu savaşın tüm yönlerini ele almak amacıyla, 
20’den fazla ülke ve uluslararası kurumun ka-
tılımıyla, geçtiğimiz perşembe günü Paris’te 
bir toplantı düzenledim. Tabiatıyla Türkiye 
bu toplantıya davetliydi ve tartışmalara etkin 
bir şekilde katıldı. DEAŞ Suriye’de gerilemek-
tedir. Özgür Suriye Ordusu’nun savaşcılarına 
destek olan ‘Fırat Kalkanı’” operasyonu buna 
katkıda bulunmaktadır. 

FIRAT KALKANI, OLUMLU
KATKI VERİYOR

* Türkiye-Fransa ilişkilerini nasıl 
görüyorsunuz? Fransa’nın Türkiye’nin 
AB üyeliğine bakışında bir değişim var 
mı?

İlişkilerimiz bugün, Fransız Cumhurbaş-
kanı’nın Ocak 2014 tarihli devlet ziyaretinde 
tesis edilen ve öncelikli alanları tanımlayan 
stratejik bir ortaklık çerçevesine oturmaktadır. 
Ziyaretim, bu alanların her biriyle, 2017-2019 
dönemi için  yeni hedefler belirlemeyi müm-
kün kılabilmelidir. İşbirliğimiz, yabancı uyruk-
lu savaşçılar dâhil olmak üzere, doğal olarak 
DEAŞ ile mücadeleyi de kapsamaktadır. Ancak, 
ikili gündemimiz sadece kriz ve tehditlerden 
oluşmamaktadır. Özellikle ulaştırma, enerji 
veya tarım alanında, yapılandırıcı projelerle 
geleceğe birlikte bakıyoruz. Fransa ve Türkiye 
ayrıca, çok çeşitli sektörlerde birinci sınıf eko-
nomik ve ticari ortaklardır. Bu ilişkiler daha 
da güçlendirilebilir. Avrupa Birliği ile olan 
ilişkiye gelince, bunun uzun bir yol olduğunu 
kabul ediyorum. Ancak, bu süreç, büyümesi, 
modernizasyonu ve demokratikleşmesinde 
Türkiye’ye eşlik edilebilmesini de sağlamalıdır.

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ
UZUN BİR SÜREÇ 

Suriyeli Türkmen yetkili: 

51 PYD HEDEFİNE ATIŞ
TSK’dan dün yapılan açıklama da, El Bab 

yolunda ÖSO ile PYD arasında şiddetli çatışma-
lar olduğunu ortaya koydu. Açıklamada, “Mare 
sektöründe muhalif unsurlardan oluşan Özel 
Görev Kuvvet Grubu’nun, karadan ve havadan 
sağlanan yoğun ateş desteği ile Mare güneyinde 
yer alan 3 meskun mahallin (Şeyh İsa, Hırbil ve Um 
Hoş) PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesine 
yönelik harekâtı devam etmiştir. 51 PYD/PKK 
hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak 
manevra kabiliyetinden yoksun bırakılmıştır” de-
nildi. Çatışmalarda 4 muhalif yaşamını yitirirken, 
20 muhalif yaralandı, 3 PYD’li de etkisiz hale ge-
tirildi. TSK ayrıca, Türk savaş uçaklarının Cubban 
güneyi ile Burj’da düzenlediği hava harekâtlarında 
4 bomba atarak DEAŞ’a ait 4 binayı imha ettiğini, 
11 DEAŞ’lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. 
Top atışlarıyla da 8 DEAŞ hedefi vuruldu. Koalis-
yon güçlerinin gerçekleştirdiği hava harekâtında 
da Kar Kalbayn’da DEAŞ’a ait bir top imha edildi.

Uğur ERGAN / ANKARA

IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi’nin (IBKY) 
silahlı gücü Peşmerge birlikleri dün 
sabaha karşı 06.45’te Musul’un 12 

kilometre kuzeydoğusunda yer alan ve 
DEAŞ’ın eline bulunan Başika kasabasına 
harekât başlatırken, bölgede konuşlan-
mış Türk topçu birliği de harekâta ateş 
desteği sağladı. Böylece Türk askeri Musul 
operasyonuna dün ilk kez aktif olarak 
katılmış oldu.   

PEŞMERGE TALEP ETTİ: Hürri-
yet’in askeri kaynaklardan elde ettiği 
bilgiye göre, Peşmerge güçleri önceki gün 
Başika Üssü’ndeki Türk askeri birliği ile 
irtibata geçerek, Başika’da DEAŞ’a yönelik 
operasyonun başlayacağını bildirdi ve 
Türk askerinden topçu ateşiyle destek 
vermesini istedi. Ankara’dan gelen “Des-

tek verilsin” talimatı 
üzerine, Türk topçu 
birliği dün Peşmerge’nin 
operasyonuna Fırtına 
obüsleri, çok namlulu 
roketatarlar ve diğer un-
surlarla atış desteği verdi. Bir 
askeri kaynak Hürriyet’e, “Başi-
ka’daki topçu birliklerimiz zaman zaman 
DEAŞ hedeflerine ateş açıyorlar. Bu atışlar 
Peşmerge’den gelen atış isteği doğrul-
tusunda yapılıyor. Birliğimize yönelik 
şu an itibariyle (dün saat 16.00 sıraları) 
herhangi bir saldırı yok. Hem Başika’da, 
hem de Suriye’de herhangi bir zayiatımız 
söz konusu değil” dedi. 

REUTERS: BAŞİKA ALINDI: İngiliz 
Reuters ajansı Başika kasabasının dün 
öğleden sonra Peşmerge güçlerinin eline 
geçtiğini açıkladı. Reuters’a konuşan 

Amerikalı bir yetkili, Irak 
Bölgesel Kürt Yönetimi 
lideri Mesut Barzani’nin Er-
bil’de bir araya geldiği ABD 

Savunma Bakanı Ashton 
Carter’a Başika’nın alındığını 

söylediğini belirtti. Ancak Anado-
lu Ajansı (AA) ilçenin kuşatıldığını, 

çatışmaların sürdüğünü duyurdu. 
◊ Irak ordusu, Musul’un güneyine 

düzenlenen hava saldırısında DEAŞ’ın 
lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin önde gelen 
yardımcılarından Ebu Usame ile bir çok 
korumasının öldürüldüğünü duyurdu. 
Irak Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı 
açıklamada, Bağdadi’nin önde gelen yar-
dımcılarından Ebu Usame’nin bulunduğu 
yönünde alınan istihbarat doğrultusunda 
Musul yakınlarındaki Telleskuf beldesine 
hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.     

ÖSO, SDG 
kontrolünde-

ki Tel Rıfat’a 
dayandı.BAŞIKA’DA 

TÜRK 
TOPÇUSU DA 
DEVREDE
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ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, cuma 
günü Ankara’da, cumartesi günü Bağdat’taki 
temaslarının ardından dün Irak Bölgesel Kürt 
Yönetimi’nin başkenti Erbil’deydi. IBKY Başkanı 
Mesud Barzani, ABD heyetini Erbil’deki başkanlık 
konutunda kabul etti. Görüşmede Türkiye’nin 
Musul operasyonuna katılımının ele alınması da 
bekleniyordu. Bakan Ashton Carter, Ankara’da-
ki görüşmelerinin ardından Türkiye’nin Musul 
operasyonunda rol oynamasıyla ilgili prensip 
anlaşması olduğunu belirtmiş, ancak bir gün sonra 
Irak Başbakanı Haydar el İbadi, ‘Teşekkür ederiz, 
ihtiyacımız yok’ yanıtını vermişti. 

Carter, Barzani ile görüştü

BİLGİ NOTU: 
Başika bölgesinde eski 

Musul Valisi Esil Nuceyfi’nin 
komutasındaki Ninova Muhafızları 

gücüne eğitim verildiği Türk 
üssü de bulunuyor. Musul’un 

12 km kuzeydoğusundaki 
Başika kasabası DEAŞ 

denetimindeydi. 

Fransa Dışişleri 
Bakanı Ayrault 

Hürriyet’e 
konuştu:

Musul operasyonunun yedinci gününde Peşmerge’nin Musul’un 
kuzeydoğusunda DEAŞ’ın elindeki Başika kasabasına yönelik harekâtına 
bölgede konuşlanmış Türk topçu birliği de destek verdi. Türk askeri 
böylece ilk kez aktif olarak harekâta katılmış oldu. Reuters’a 
göre Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başika merkezinin alındığını 
duyururken, A.A. kuşatma ve çatışmaların sürdüğünü bildirdi.

Gülden AYDIN/Sebati KARAKURT
◊ Pazar sabahı Irak ordusu ve ABD’li as-

kerlerle birlikte Peşmerge; DEAŞ’ı üç koldan 
kıskaca alma harekâtı başlattı. Cumartesi 
kurtarılan Bartilla ve Hamdaniye cephelerin-
de Irak ordusu, Başika’da ABD’li askerlerle 
birlikte Peşmerge savaşıyor. DEAŞ bu cephe-
lerden söküldüğünde 20 km uzaklıktaki Mu-
sul’a girilecek. Dün Irak askerleriyle, önceki 
gün DEAŞ’tan alınan Bartilla’ya girdik.

◊ Yolculuğumuz sırasında, Irak ordusu-
nun zırhlı araçlarla kestikleri Bartilla-Musul 
yolunda, geçişlerine izin verilmeyen Peşmer-
ge ile Irak askerleri arasında oldukça sert itiş 
kakışa tanık olduk. Peşmerge güçleri, Irak 
toprağındaki Bartilla’ya alınmadılar.

◊ 7 Ağustos 2014’te DEAŞ’ın işgal  ettiği 
12 bin nüfuslu Bartilla’da 9 bin Hıristiyan 
yaşıyordu. Kilisenin papazları Abuna David 
ile Ab Yakub, Irak askerlerine “Kilisemize 
gitmek istiyoruz” diyorlar. Kilise tahrip edil-
miş, ama onarılabilir durumda. Hıristiyan 
Behnam ise ağlıyor. “DEAŞ gelmeden bir gün 
önce kaçtığımız için kimseyi öldüremediler. 
Ezidi kadınlara yaptıklarını bizimkilere yapa-
madılar. Ama evimizi elimizden aldılar.”


