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Canım muhalefetimle baş başa 
SALiH TUNA

Bu CHP o CHP değil, anlamı-
yorsunuz.

Kılıçdaroğlu "AKP, bizim terk ettiğimiz CHP'dir..." di-
yor, daha ne demesini bekliyorsunuz?

"CHP de Erdoğan'ın terk ettiği AKP'dir" demesini mi?
Geçenlerde CHP'li bir milletvekili, "İktidara geldiği-

mizde AK Parti'nin ilk yılları gibi yöneteceğiz..." demiş-
ti. Bu size bir şey anlatmıyor mu?

Bakınız...
"Ruhundan yani Erdoğan'dan kopartılmış AK Parti'ye

AKP denir" tanımını yaptığım 2014'ten beri şuncağızı an-
latmaya çalışıyorum: "Yeni CHP, FETÖ'nün özlemini duy-
duğu AKP'dir."

Umut bağladığınız altılı masa da, AKP'nin kuruluş aşa-
masında yer alan Akşener, AKP Genel Başkanı eski-
si Davutoğlu, AKP'li Bakan eskisi Babacan'dan müteşekkil
değil mi?

AKP'nin fabrika ayarlarına özlem duyanlar ile bu ayar-
lara uygun şekilde ülkeyi yöneteceğiz diyenlerin dışında
o masada ne var?

Küresel emperyalizm, 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgalden
kurtaran muazzam direnişe başkomutanlık yapan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ı iktidardan düşürmek için muha-
lefeti konsolide ediyor, siz hâlâ sağda solda BOP Eşbaş-
kanı diye laga luga ediyorsunuz!

Sözcü gazeteniz de "Atatürk Türkiye'sinde ekonomi"
başlıklarıyla aklı sıra AK Parti'ye nispet ediyor, siz de afi-
yetle yiyorsunuz.

İçinizden biri çıkıp da, "Siz o dönemi, Kılıçdaroğlu'nun
ekonomi programlarını hazırladığını söylediği Baba-
can'a anlatın..." demiyor. 

TB2 çok mu dokundu size?!..
HiKMET GENÇ 

Demem o ki Türk İHA-Sİ-
HA'ları TB2 Bayraktar bir dünya markası. Tüm dünya-
nın kabullendiği ileri teknolojiyle üretilmiş yerli ve mil-
li silahımız... 27 ülkeye ihraç ediyoruz...

Hayretle ve hayranlıkla izleyenler olduğu gibi, endi-
şeye kapılanlar var. Önlenemez yükselişiyle Türkiye'nin
artık kendilerine rakip olduğunu gören gelişmiş Batı ül-
keleri endişeleniyor.

Kendi çıkarlarını gözeten, boyun eğmeyen, bağımsız
ve güçlü Türkiye'den rahatsız olan emperyalistleri de en-
dişelendiriyoruz elbette.

Lakin ülkenin medarı iftiharı milli İHA-SİHA'ları-
mızdan rahatsızlık duyan.., yalan söyleyip iftira atmaya
kalkan siyasetçiyi nereye koyacağız?.. "Nereye aitsiniz, kime
hizmet ediyorsunuz?" diye sorunca da kızıyorlar.

Seçim vaadine bakın. "İktidara gelirsek, dokunulmaz
denen İHA-SiHA'lara dokunacağız. Kusura bakmayın
ama biz 'dokunacağız'" diyor.

Neden?.. TB2 çok mu dokundu size?!..

Başkalaştırma kabul edilemez
OğUZ YILMAZ

Son dönemde Boğaziçi
Üniversitesi Kütüphanesi bölüm başlıklarına “Tur-
kish/Türkiyeli” ibaresi asılmasıyla hızlanan bir farkındalık
ile birçok yayınevinin de aslında bu Türkiyeli tanımını kul-
lanmaya başladığını gördük.  Yayınevine göre değiş-
mekle beraber Türkiyeli, Türkçe, yerli kelimeleri Türk ke-

limesinin yerine konulmaya çalışılıyor.
Şunu iyi anlamak lazım: Türkiyeli kelimesi kulla-

nılmaya başlanarak kaldırılan “Türk” kelimesi bir ırki
anlama dönüşebilecektir. Mesela birisi Türk’üm de-
diğinde kendini ırk olarak Türk adlandırıyor olacak-
tır. Bu sefer Türk kelimesi gerçekte ırki bir kelime hâ-
line gelecektir. Diğer kökenlerinde kendini, kendile-
rini, kendi ırkları ile adlandırabileceği bir akımı baş-
latmanın ilk adımı işte bu “Türkiyeli” kelimesini yer-
leştirmeye çalışmaktır. Yani, aslında Türkiyeli demek
tam bir ırkçılıktır, sonu kaçınılmaz şekilde, farklılaş-
tırma, bölme, ulusluktan uzaklaştırmadır.

Bir diğer tanım da “Türkçe edebiyat”tır. Peki, bazı so-
rular soralım. “Türkçe edebiyat” olarak tanımlanan bir
eser Fransızcaya çevrilse artık Fransızca edebiyat mı ola-
caktır?

Bir diğer tanım da “Türkiye edebiyatı”dır. Birkaç ya-
yınevinin ve kitapçının “Türkiye edebiyatı” olarak ta-
nımladığı edebiyatta Osmanlı Devleti zamanında yazılan
bir eser bu sınıfa girecek midir?

Yaygın bir kitap mağaza zinciri olan DR’nin katego-
ri isimlendirmeleri de evlere şenliktir. Türk Klasik, Tür-
kiye Roman, Türk Öykü gibi başlıkları hemen bugün in-
ternet sayfalarından görebilirsiniz. Bir dükkânlarına git-
tiğinizde ise raflarda Türk Roman Öykü ve Türkiye Ro-
man Öykü olarak iki farklı bölüm olduğunu da belirte-
yim! Ne farkı var diye sordunuz sanırım. Bilen varsa beri
gelsin!

Ne bu iş, ne bu laçkalık! Nereden baksanız yaman bir
çelişki… Ne uğruna?

İlk çağrım, aydın ve yazarlaradır; kitabınızı özgürlük
maskesiyle ülkenize ırkçılık eken bu yayınevlerinden ya-
yınlatmayın. İkinci çağrım, ilgili devlet kurumlarımızadır;
burada lakayıt bir kullanımın ulusumuza karşı bir psi-
kolojik harekât adımı, bir bilinçaltı domino taşı olarak kul-
lanılmasına izin verilmemelidir.

Bu çelişkili tanımların çoğunun kullanımı, birer tur-

nusol kâğıdı gibi, her türlü emperyalizme karşı olan ulus
devletimizi yıpratmaya çalışan şuurlu/şuursuz emperya-
lizm işçilerini gösterecektir.

Babacan'dan Akşener'e şantaj
KURTULUş TAYiZ

Altılı masadaki büyük
kavga adayın kim olaca-
ğıyla ilgilidir. Babacan'ın, Kandil ve HDP'nin talep-
lerini gündeme taşımasının en çok kime zarar vere-
ceğine bakmak gerekir.

Kemal Kılıçdaroğlu, şu ana kadar İYİ Parti ve Me-
ral Akşener'in bu konudaki hassasiyetini bildiği için
Kandil ve HDP'ye açıktan sarmaş dolaş hareketler içi-
ne giremiyor. Bu noktada her iki tarafı da kırıp dök-
meden bir dengede tutmaya çalışıyor.

Zira aksi hareketinin en çok ortağı İYİ Parti'ye za-
rar vereceğini biliyor.

Fakat Babacan, altılı masada aday belirleme sü-
recine girildiği bu son düzlükte nedense Kandil ve
HDP'ye sıcak mesajlar göndererek Akşener'in da-
marına basmayı tercih ediyor.

Babacan'ın çıkışları İYİ Parti'yi de Akşener'i de mil-
liyetçi seçmen nezdinde bitirir niteliktedir.

Peki, aynı masada oturan, aynı yola çıkan aktörler
neden birbirlerini zor durumda bırakacak siyasi çı-
kışlar yapar? Neden ortak konular üzerinden, bir-
birini kırmadan tırıs tırıs gitmek yerine aralarındaki
fay hatlarını harekete geçirecek ayrıştırıcı tezlerle
öne çıkar?

Ali Babacan, altılı masanın ortak adayıyla ilgili ayak
direyen Meral Akşener'e açıkça şantaj yapıyor. Gül'ü
daha önce veto eden Akşener'den rövanş mı alıyor-
lar yoksa hâlâ Abdullah Gül ismi için mi bastırıyor-
lar, emin değilim. Ama Babacan'ın Abdullah Gül'ün
gölgesi olduğunu göz önüne alırsak arka plana odak-
lanmanın daha faydalı olacağını düşünüyorum.

medyaninhalleri@aydinlik.com.tr
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KUNTAY GÜCÜM

ALTILI Masa programının merkezinde
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üye-
lik hedefinin yer aldığını biliyoruz. Me-

ral Akşener bu uğurda her şeyi yapacaklarını
tekrarladı. Masa Atlantik dünyasıyla ve özel-
likle AB ile hükümete göre daha yakın ve de-
rin ilişkilere sahip olduğunu sürekli vurgulu-
yor ve haksız olduğunu da söyleyemeyiz.  

Hükümet kanadı da Batı’ya yönelik eleş-
tirilerine rağmen AB üyelik hedefinden
vazgeçmiş değil. Adalet ve Kalkınma
Partisi programında “Türkiye Av-
rupa Birliği ile ilişkilerinde, taah-
hütlerini ve Birliğin üyelik için öteki
aday ülkelerin de yerine getirmesini
istediği şartları bir an önce sağlayacak,
gündemin yapay sorunlarla meşgul
edilmesini önlemeye çalışacaktır” ifa-
desi yer alıyor.

2014’de Gümrük Birliği’ni güncel-
lenmesi için AB ile ortak çalışma
grubu oluşturuldu ve çalışma 2015’te
yazılı rapora dönüştü. Gümrük Bir-
liği bugünkü mevcut haliyle sadece sa-
nayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürün-
lerini kapsıyor. Güncelleme ile “karşı-
laşılan sistemik sorunlara çözüm bu-
lunması ve AB ile tercihli ticari ve eko-
nomik ilişkilerin tarım, kamu alımları,
hizmetler ve e-ticaret gibi yeni alanlara
genişletilmesi” amaçlanmıştı. 

15 Temmuz sonrasında da hükümet yetki-
lileri Gümrük Birliği’nin tarım ve hizmetler sek-
törlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini sa-
vunan açıklamalar yaptılar.

Gümrük Birliği, 1996’da tam üyeliğe giden
yolda geçici düzenleme olarak yürürlüğe so-
kulmuş ve tam üyeliğe kadar tahammül edi-
lecek statü olarak tanımlanmıştı. Birliğin Tür-
kiye dışında 30 bin kişinin yaşadığı San Mari-
no ve 80 bin kişinin yaşadığı Andorra ile
Gümrük Birliği var ve iki ülke için de gündemde
üyelik yok.

Türkiye 2023 seçimlerine giderken, Birliğin
gündeminde Türkiye’nin tam üyeliğinin yer al-
madığını da AB resmi metinlerinde görebili-
yoruz.

AB’NİN GÜNDEMİNDE
TÜRKİYE’NİN ÜYELİĞİ YOK 

AB Resmi Gazetesi 23 Aralık 2022 tarihli
sayısında, Birliğin 2023 ve 2024 yasama önce-
likleri hakkında Avrupa Parlamentosu, Avru-
pa Birliği Konseyi ve Avrupa Komisyonu or-
tak bildirisini yayınlandı. (1) Karbon salınımı,
göçmen sorunu ve dijital ekonominin inşasına
kadar çeşitli konularda temel tezlerin yer aldığı
bildirinin 4. maddesinin başlığı “Dünyada da-
ha güçlü bir Avrupa.” Paragrafta Birliğin ge-
nişleme politikası için şunlar söyleniyor:

“Batı Balkanlardaki aday ülkelerle ve Uk-
rayna, Moldova Cumhuriyeti, Gürcistan ile Bir-
liğe gelecekteki katılımları için işbirliğimizi de-
vam ettireceğiz.”

Türkiye ile ilgili herhangi bir ifade ise yer
almadı.  

Arnavutluk, Moldova, Makedonya, Kara-
bağ, Sırbistan, Ukrayna ve Türkiye Avrupa Bir-
liği’ne aday ülke statüsüne sahip.

Potansiyel aday ülkeler listesinde ise Bos-
na-Hersek, Kosova ve Gürcistan var. Gürcis-
tan’ın aday ülke statüsünü kazanması için
2022 yazında önemli adımlar atıldı. 

Listeye baktığımızda, ortak bildiride yer alan
“Batı Balkanlardaki aday

ülkelerle
ve Ukrayna, Moldova Cumhuriyeti, Gürcistan”
ifadesinin, Türkiye dışındaki aday ülkeleri ve
potansiyel aday ülkeleri kapsadığı görülüyor.
Bildiri, Türkiye’nin üyeliğinin Birlik günde-
minde yer almadığını açıklamış oluyor.

GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE 
AÇILAN GEDİK 

Gümrük Birliği sanayi ve işlenmiş tarım
ürünlerinde karşılıklı olarak gümrük vergile-
ri ile eş etkili vergilerin sıfırlanması anlamına
gelir. Gümrük birliği serbest dolaşım esasına
göre çalıştıklarından hem Birlik bölgesinde ve
Türkiye’de üretilmiş (menşe kazanmış) eşya-
lar hem de üçüncü ülke menşeli olsalar da ver-
gileri ödenerek ithal edilmiş eşyalar Gümrük
Birliği kapsamında işlem görüyor. 

Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA’lar) ise
gümrük birliklerinden farklı olarak sadece ta-
raf ülkelerden gönderilen menşeli eşyalar için
uygulanır.

Salgın döneminde Türkiye de, diğer birçok
ülke gibi, dış ticarette korumacı önlemlere yö-
neldi ve korumacılık İlave Gümrük Vergileri
(İGV) yoluyla uygulandı. Birçok ürün grubu
İGV kapsamına alındı ve bu vergilerin oran-
ları gümrük vergisine göre oldukça yüksek. Sü-
reç 2010’ların ikinci yarısında başlamıştı; fakat
salgın sonrası Türk dış ticaret rejiminin artık
1980 ve 1990’lardaki biçimiyle liberal olmadı-
ğını söyleyebiliriz. 

İGV’ler tarife dışı korumacı tedbirler için-
de yer alsalar da, tarife korumacılığına en ya-
kın dış ticaret önlemi.

Gümrük Birliği esası, AB’de üretilmiş eş-
yalarla birlikte AB’ye ithal edilerek serbest do-
laşım statüsü kazanmış eşyalara da gümrük ver-
gisi ve eş etkili vergileri engelliyor. Fakat Tür-
kiye İlave Gümrük Vergisi muafiyetini AB’den
gelen eşyalardan sadece AB menşeli olanlar için
uyguluyor; AB’de serbest dolaşım statüsü ka-
zanmış olsa da, üçüncü ülke menşeli eşyalar-
dan İlave Gümrük Vergisi tahsil ediliyor.

İGV uygulaması Gümrük Birliği’nin
1996’daki kuruluşundan bugüne Gümrük

Birliği’nde açılmış en büyük gedik ol-
du. İGV yönünden Türkiye’nin
AB’ye yönelik dış ticaret rejiminde
Gümrük Birliğinin değil serbest ti-

caret anlaşmalarının esaslarının
uygulandığını, Gümrük Birliğinin
yıpranma sürecine girebileceğini
söyleyebiliriz.

GÜMRÜK BİRLİĞİ
YERİNE STA

Gümrük Birliği, Türkiye’nin
sadece birlik üyesi ülkelerle
değil, üçüncü ülkelerle de ticari
ilişkilerini düzenler. Gümrük
Birliği devam ettiği sürece
Türkiye Birliğin serbest ticaret
anlaşmalarını takip etmek zo-
runda.

Türkiye, AB ilişkileriyle ba-
ğımlı olarak Batı Balkan Menşe Kü-

mülasyonu ve Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kü-
mülasyonuna da üye. Kümülasyon serbest ti-
caret bölgesi anlamına geliyor ve taraf ülkele-
rin ikili serbest ticaret anlaşmalarıyla oluşuyor. 

Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyo-
nunda AB ve Türkiye dışında şu ülkeler yer alır:
EFTA ülkeleri, Suriye (Türkiye 2015’de askı-
ya aldı), Lübnan, Filistin, İsrail, Ürdün, Mısır,
Tunus, Cezayir, Fas ve Faroe Adaları.

Batı Balkan Menşe Kümülasyonu ise AB ve
Türkiye’ye ilave olarak şu ülkelerden oluşur:
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Ka-
radağ ve Sırbistan.

Brexit sonrası İngiltere de AB ve Türkiye
ile ticari ilişkilerini serbest ticaret anlaşmala-
rıyla tekrar düzenledi. Türkiye Cumhuriyeti ile
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Kral-
lığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması 2021
yılı Şubat ayında onaylanarak yürürlüğe girdi. 

Türkiye 1996 Ortak Konseyi kararıyla
Gümrük Birliği’ni başlattı. 1999 itibaren de aday
ülke statüsüne sahip. 30 yıla yaklaşan süreç, üye-
lik hedefinin, doğru olup olmadığı bir yana, ger-
çekçi olmadığını gösterdi. 

Hem ortak bildiri hem de Gümrük Birli-
ği’nin yıpranma sürecine bakarak, Gümrük
Birliği yerine Türkiye-AB ticari ilişkilerinin
serbest ticaret anlaşmasıyla düzenlenmesinin,
her iki taraf açısından da daha sağlıklı ola-
cağını söyleyebiliriz.  

KAYNAK: 
1-  accessionhttps://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:491:FU
LL&from=EN
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AB’ye üyelik vaadi ve
gerçekler dünyası
İGV uygulaması Gümrük Birliği’nin 1996’daki kuruluşundan bugüne Gümrük
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ÖMER LÜTFİ TAŞCIOĞLU/
E. KUR. ALB. DOÇ. DR.

EMEKLİ Korgeneral
Hasan Kundakçı kendisini
tanımlamak için “kahra-
man” sözcüğünün yetersiz
kaldığı bir komutandı.

Piyade Okulundan me-
zun olduktan sonra Ko-
re’de Takım Komutanlığı,
Ağrı ve Tendürek Dağları
eteklerinde Hudut Bölük
Komutanlığı, Kıbrıs Barış
Harekâtı sırasında Atina
Askeri Ataşeliği, Kıbrıs’ta
Alay Komutanlığı, Siirt’te
Tugay Komutanlığı, Özel
Harp Daire Başkanlığı, iki
kez Tümen Komutanlığı,
iki kez Kıbrıs Türk Barış
Kuvvetleri Komutanlığı ve
Jandarma Asayiş Komu-
tanlığı gibi çok önemli gö-
revler yapmıştır. Türk top-
raklarını teröristlere dar
ettikten sonra Çelik Hare-
kâtıyla teröristleri ininde
vuran çok değerli bir ko-
mutandır.

Kundakçı Paşam, kor-
general rütbesindeyken em-
rinde Kurmay Albay rüt-
besiyle görev yapmış ol-
mak benim için bir onurdur.
Emrinde görev yaptığım süre içinde ağ-
zından bir kez olsun incitici bir söz çıktı-
ğını veya astlarıyla yüksek sesle konuştu-
ğunu duymadım. 

Askerler görev sırasında ve düşman
karşısında yenilmez bir savaşçı, sosyal ha-
yatta ise bir beyefendi olmak zorunda-
dır. Bu iki özelliğe bir arada sahip olan
komutanlardan biriydi Kundakçı Paşa.

MÜTEVAZI İNSAN KARARLI
KOMUTAN 

Operasyonlarda kullandığı silah ne-
deniyle “Tamburalı Paşa” olarak hafıza-
lara kazınan Kundakçı Paşa, karargâh gö-
revleri sırasında ve sosyal yaşantısında em-
rindeki personeli arkadaşı, kardeşi, ya da
evladı gibi gören son derece mütevazı bir
komutandı. 

Kıbrıs Barış Kuvvetleri Komutanlığı sı-
rasında bayrak direğinden Türk bayrağı-
nı indirmeye kalkan Rum militanın bay-
rak direğinden aşağıya Türk bayrağı ye-
rine kendi cesedinin inmesi ve Rum’a yar-
dım eden iki İngiliz askerinin kalçaların-
dan vurulması ile sonuçlanan kışkırtma te-
şebbüsünden sonra Kıbrıs Rum Yöneti-

minin başvurusu üzerine İnterpol tara-
fından hakkında kırmızı bülten çıkarıldı-

ğı için 27 yıl yurt dışına çı-
kamayan Kundakçı Paşa
bu konuyu aşağıdaki söz-
lerle yorumlamıştı: “Bay-
rağı indirilmiş bir komutan
olarak anılmaktansa yurt dı-
şına çıkamayan komutan
olarak bilinmeyi tercih edi-
yorum.”

Kundakçı Paşamın 2017
yılında Vatan Partisi’ne ka-
tılması da onun vatan de-
ğerlerine bağlı bir parti üye-
si olmayı büyük partilere gi-
rip milletvekili olmaya ter-
cih ettiğini, dolayısıyla vatan
sevgisini makam ve mevki-
den daha önemli gördü-
ğünü gösteren önemli bir
husustur.

İYİ BİR YAZARDI

Aynı zamanda iyi bir
yazar olan Kumdakçı Pa-
şa Türkiye’nin bekası ile il-
gili konularda; “Güney-
doğu’da Unutulmayanlar”,
“Kuzey Irak Operasyo-
nu”, “Kıbrıs Barış Hare-
kâtı”, “Emperyalizmin
Maşası Ermeniler”, “Em-
peryalizmin Kullandığı Er-
meniler”, “Ayvalık’ta Yu-

nan İşgal Kuvvetlerine İlk Kurşunu
Atan Ali Çetinkaya” ve “Mehmetçik’ten
Anılar” adlı yedi kitap yazmıştır. 

Kumdakçı Paşamla emekli olduktan
sonra da birçok kez karşılaştık ve sohbet
ettik. Kendisini son gördüğüm yer ise ken-
disiyle tanışmak ve yazdığı kitapları almak
isteyenlerin kuyruk olduğu 28 Şubat- 8
Mart 2020 tarihleri arasında düzenle-
nen Ankara Kitap Fuarı idi.

Yazar olarak katıldığım fuara Hasan
Kumdakçı Paşamın da katıldığını öğre-
nince kitaplarını imzaladığı standa gittim.
Geçmişte komutanlığını yaptığı bir suba-
yı yazar olarak görmekten dolayı Kundakçı
Paşam çok mutlu olmuştu. Kendisiyle
uzun süre sohbet ettikten sonra adıma im-
zaladığı Kıbrıs Barış Harekâtı adlı kitabına
yazdığı yandaki fotoğrafta yer alan ve Er-
meni meselesinin önemini vurgulayan
sözler tüm vatanseverlerin dikkate alma-
sı gereken önemli bir tavsiyedir. 

Bu dünyadan hoş sedalar bırakarak ay-
rılan komutanıma Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum.
Türk ordusu ve Türk milleti sana min-
nettardır değerli komutanım. 


