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İran’da 13 ‘Sünni
militan’ asıldı
� Dış Haberler
Servisi - İran’da
Cundullah örgütüne
üye olduğu söylenen
13 kişi idam edildi.
Örgüt lideri
Abdulmelik Rigi’nin
kardeşi Abdulhamid
Rigi’nin ölüm
cezas�n�n infaz�n�n ise
başka bir güne
ertelendiği belirtildi.
Yarg�lama sürecinin
adil olmad�ğ�n�
söyleyen Uluslararas�
Af Örgütü, idamlar�n
ertelenmesini istemişti.
Tahran, san�klar�,
may�s ay�nda bir
camiye düzenlenen ve
25 kişinin ölümüne yol
açan bombal� sald�r�
dahil bir dizi sald�r�dan
sorumlu tutuyor.
Tahran ayr�ca
Pakistan’da üslenen
örgütün, El Kaide’nin
yan� s�ra d�ş güçlerle
bağlant�l� olduğunu,
silah ve para yard�m�
ald�ğ�n� söylüyor. 

14 Temmuz yine
olaylı geldi
� Dış Haberler
Servisi - Fransa’da “14
Temmuz Ulusal Gün
Kutlamalar�” öncesi
sabaha karş� gençler,
ülke genelinde çok
say�da banliyöde 317
arac� ateşe verdi.
Araçlar� yakan
gençlerle ç�kan
arbedelerde 13
güvenlik görevlisi
yaraland�, 190 kişi
gözalt�na al�nd�. Bu y�l
yak�lan araç say�s�nda,
geçen y�lki 14
Temmuz kutlamalar�
öncesi yak�lan araç
say�s�na oranla yüzde
6.73 oran�nda art�ş
görüldüğü bildirildi. 

Ku Klux Klan’cı
İsrail’de 
� TEL AVİV (AA) -
Amerikan Federal
Soruşturma Bürosu’nun
(FBI) en çok arananlar
listesindeki bir Ku Klux
Klan üyesinin Tel
Aviv’de yakaland�ğ�
bildirildi. 33 yaş�ndaki
Amerikal� Micky Louis
Mayon’un, İsrail
göçmen polisinin önceki
gece yapt�ğ�
operasyonda bir
apartman dairesinde ele
geçirildiği belirtildi.
ABD’de �rkç� sald�r�lar
düzenlemek, federal ajan
ve yarg�çlara ait araçlar�
kundaklamak ve başka
şiddet olaylar�na
kar�şmakla suçlanan
Mayon’un, bulunmamak
için gün aş�r� ev
değiştirdiği kaydedildi.
Mayon’un, 2007’de
İsrail’e kaçt�ğ� ortaya
ç�kt�.

‘Tüm Güneydoğu Arka Bölgemizdir’ kitab�n�n yazar� Alman araşt�rmac� Thörner’e göre Türkiye de etki alan�nda

Almanya’n�n geniş arka bahçesi
OSMAN ÇUTSAY

FRANKFURT - Türkiye’nin 19’uncu
yüzy�l�n ikinci yar�s�ndan sonra ad�m
ad�m Almanya’n�n nüfuz alan�na çekildiği,
ancak bu tek tarafl� bağ�ml�l�k ilişkisinin
hep göz ard� edildiği vurguland�. Halen ça-
l�şmalar�n� yay�nc� olarak sürdüren araş-
t�rmac� ve yazar Dr. Klaus Thörner, yak-
laş�k yar�m yüzy�l önce imzalanan Türk-
Alman işgücü anlaşmas�n�n Türkiye’nin
Almanya ile aras�ndaki tarihsel bağ�ml�-
l�k ilişkisini daha da pekiştirdiğini ileri sür-
dü. Cumhuriyet’in sorular�n� yan�tlayan
Alman araşt�rmac�, özellikle 1989’da her
iki Almanya’n�n  birleşmesinden sonra,
Türkiye’nin aç�k bir biçimde “Alman-
ya’nın arka bahçesinde kaldığını” ve
Berlin’in Ortadoğu politikalar� aç�s�ndan
önemli bir ülke haline geldiğini savundu. 

Bir süre önce yay�mlad�ğ� “Der gan-
ze Südosten ist unser Hinterland”
(Tüm Güneydoğu Arka Bölgemizdir)

başl�kl� kitab�yla
yeni tart�şmalar�n kap�s�n� açan Dr.
Thörner, Alman İmparatorluğu ile Os-
manl� İmparatorluğu aras�ndaki işbirli-
ğinin sonuçlar�n�n bugün de görülebile-
ceğini ve Türkiye’nin Almanya’n�n nü-
fuz alan�na girdiğini ileri sürdü. Bu nü-
fuz alanlar� politikas�n�n Atatürk dö-
nemine rasgelen Weimar Cumhuriyeti
y�llar�nda hafiflediğini hat�rlatan 45 ya-
ş�ndaki yazar, ABD ile ittifak ve NATO
sayesinde Türkiye’nin 1945-1989 dö-

neminde tümüyle Alman ç�karlar�na
bağlanmas�na engel olunabildiğini ileri
sürdü. Thörner, “Ancak, Alman hükü-
metlerinin Türkiye’yi İkinci Savaş
sonrasında kendi nüfuz alanına çekme
çabası sürdü. İşte bu noktada konuk
işçiler için 1960’ların başında imza-
lanan anlaşmalarla Almanya’ya gelen
milyonlarca Türk göçmen, Türk eko-
nomisinin Almanya’ya bağımlılığını
pekiştirmiş oldu” diye konuştu. Al-
man araşt�rmac�, Almanya’n�n Türki-

ye’ye teknoloji ve modern makineler sat-
t�ğ�n�, karş�l�ğ�nda ise ucuz tekstil ve ben-
zeri ürünler ald�ğ�n� hat�rlat�rken Leopard
tanklar�n� da örnek gösterdi ve bu ba-
ğ�ml�l�k ilişkisinin silah dahil her alan-
da sürdüğünü vurgulad�. 

Almanya’n�n, Çekoslovakya ve Yu-
goslavya’n�n çözülmesinden sonra,
1919’da kendisine karş� Doğu Avrupa’da
kurulan setleri y�k�p aşt�ğ�n� ileri süren Dr.
Thörner, şu saptamalarda bulundu: 

“Türkiye artık çok açık bir biçimde

bu Alman arka bahçesinde yer al-
maktadır. 19’uncu yüzyıl sonundan be-
ri izlenen Alman hedefi, Kuzey Deni-
zi’nden İran Körfezi’ne kadar uzanan
ve Almanya’nın egemenliğinde bir
ekonomi bölgesiydi. Bu bölgedeki ül-
kelere de en fazla bir yarı-sömürge sta-
tüsü tanınıyordu. Böyle bir bölge hâ-
lâ günceldir. Almanya’nın İran’daki
molla rejimi’yle yakın ekonomik iliş-
kileri buna bir örnektir.” 

Türkiye’deki Alman şirketlerinin çok
uzun bir süredir en büyük yat�r�mc� gru-
bu oluşturduğuna işaret eden Klaus
Thörner, iki ülke aras�ndaki ilişkileri de
şöyle yorumlad�: “Almanya, Türki-
ye’nin bir numaralı dış ticaret part-
neridir ve yine Almanya Türkiye’deki
en büyük ekonomik güçtür. Ayrıca
Türkiye’nin Almanya’ya tekstil tipi
ürünler ve ucuz işgücü ihraç ettiği
gerçeği de var. Bütün bunlar, Alman

Thörner: Türkiye’nin şu anda Almanya’n�n Güneydoğu Avrupa politikas� için hemen
hemen hiçbir anlam� bulunmuyor, çünkü Almanya, bu bölgede zaten neredeyse s�n�rs�z bir
hegemonya kurmuş durumda. Bu nedenle de diğer ülkelerle işbirliğine veya ittifaka
bağ�ml� değil. Ama Türkiye, Alman Yak�ndoğu politikas� için büyük önem taş�yor. Bu, bir
yandan İslam damgal� Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Alman
ç�karlar�na arac�l�k etmek için, diğer yandan da Türkiye’yle askeri ittifak�na bir temel direk
gözüyle bakan ABD’nin Yak�ndoğu’daki askeri konumunu geriletmek için önemlidir.

Dış Haberler Servisi - Venezüella
Devlet Başkan� Hugo Chavez,
pazar günkü haftal�k televizyon
program� “Alo Başkan”da, ABD
Başkan� Barack Obama’y�,
Honduras’ta Devlet Başkan� Jose
Manuel Zelaya’y� deviren
darbecilere destek vermekle
suçlad�.
ABD Başkan�’na “Hareketlerinle
sözlerin çelişmesin ve dünyayı
kandırma” diye seslenen Chavez,
“Obama, Honduras’taki
askerlerini çek, darbecilere
verdiğin desteği kes, banka
hesaplarını dondur, vize

taleplerini reddet, böylece bu
hükümet hemen düşer” dedi. 
Venezüella lideri, “Emperyalist
şahinlere karşı olduğunun yalan
olmadığını göster ya da git, yoksa
sonun Bush’tan kötü olur” diye
konuştu. Bolivya Devlet Başkan�
Evo Morales de “Elimde ABD
askeri komutanlığının
Honduras’taki darbeyi
tertiplediğini gösteren birinci
elden bilgiler var. Bu darbe, ABD
imparatorluğunun saldırısı ve
tahrikidir” diye konuştu. Morales,
Uruguay’�n başkenti
Montevideo’da yapt�ğ� aç�klamada,

ABD’nin değişimine inanmad�ğ�n�
belirterek “ABD’nin her zaman
şartlı işbirliği yaptığını ve
ülkelere doğal kaynakları
özelleştirmelerini ve neoliberal
ekonomik modeli uygulamaları
dayattığını” söyledi. 
Askeri darbeyle 28 Haziran’da
görevinden uzaklaşt�r�lan Zelaya
ise önceki gün Nikaragua’n�n
başkenti Managua’da yapt�ğ�
konuşmada, darbe hükümetiyle
müzakerelerde sonuç al�namamas�
ve görevine iade edilmemesi
halinde, başka yollara
başvuracağ�n� belirtti.

sömürge gücüyle Türk yarı-sö-
mürgesi arasında 1878-1918 döne-
minde yerleşiklik kazanan ilişkinin,
tekrar gündemde olduğunu göste-
riyor. Bu ilişki, halen Türkiye’nin
AB üyeliğine karşı otoriter Alman
karşıtlığıyla daha da bir belirginlik
kazanıyor.” 

Sol direnç göstermedi
Türkiye’nin yak�n tarihinde Güney-

doğu Avrupa ve Yak�ndoğu yönünde ya-
y�lmay� hedefleyen Alman planlar�na hiç
karş� ç�kmad�ğ�n� savunan Dr. Klaus
Thörner, Irak Savaş�’yla Yak�ndoğu’da
zay�flamaya başlayan ABD yüzünden,
gelecek dönemde yay�lmac� Alman ni-
yetlerinin gerçekleştirilmesinin daha
bir muhtemel ve basit olacağ� öngörü-
sünde de bulundu. Dr. Thörner, şu gö-
rüşleri ileri sürdü: 

“Türkiye’nin şu anda Alman-
ya’nın Güneydoğu Avrupa politikası
için hemen hemen hiçbir anlamı bu-
lunmuyor, çünkü Almanya, bu böl-
gede zaten neredeyse sınırsız bir he-
gemonya kurmuş durumda. Bu ne-
denle de diğer ülkelerle işbirliğine
veya ittifaka bağımlı değil. Ama, Tür-
kiye, Alman Yakındoğu politikası için
büyük önem taşıyor. Bu, bir yandan,
İslam damgalı Irak, İran, Türkme-
nistan, Azerbaycan gibi ülkelerde Al-
man çıkarlarına aracılık etmek için,
diğer yandan da Türkiye’yle askeri it-
tifakına bir temel direk gözüyle bakan
ABD’nin Yakındoğu’daki askeri ko-
numunu geriletmek için önemlidir.” 

Yugoslavya’da partizan savaş� d�ş�n-
da, Güneydoğu Avrupa ve Türkiye’de,
Alman yay�lmac� ve hegemon siyaseti-
ne karş� ciddiye al�nabilir bir direnç
gösterilmediğini kaydederken solu eleş-
tiren Thörner, sözlerini şöyle bitirdi:
“Sol, Güneydoğu Avrupa’da veya
Türkiye’de Almanya’yı, ABD ve
Büyük Britanya’nın tersine, hiç
emperyalist bir büyük güç olarak
görmedi. Çünkü Alman fetih siya-
seti, iki dünya savaşındaki 10 yıllık
dönem dışında, sadece ekonomik
araç ve yöntemlerle gerçekleştiril-
mişti. Ayrıca dünya ölçeğinde ya-
yılmış Amerikan karşıtlığı, solu,
Alman niyet ve stratejilerine karşı
körleştirdi.” 

‘Darbeye desteği kes ya da git’

ÇİMEN TURUNÇ BATURALP

BRÜKSEL - Avrupa Birliği’ne
beş y�l önce, 2004 y�l�nda üye olan
Polonya’n�n eski başbakan� Jerzy
Buzek Avrupa Parlamentosu’nda ya-
p�lan seçim sonucunda 555 oy alarak
AP başkanl�ğ�na seçildi. 

Üyesi olduğu Avrupa Parlamentosu
H�ristiyan Demokrat Grup Başkan� Jo-
seph Daul, Buzek’in seçildiği günü “ta-
rihi bir gün” olarak nitelendirdi. Da-
ul dün gerçekleşen seçimin “Avru-
pa’nın doğusuyla batısının tekrar
buluşmasının” sembolü olarak nitele-
di. Seçim sonuçlar�n�n aç�klanmas�n�n
ard�ndan başkanl�k kürsüsüne gelen
Buzek de, kendisinin bu göreve seçil-
mesinin 2004 y�l�nda AB’ye giren Do-
ğu Avrupa ülkeleri için önemli bir me-
saj olduğunu belirtti ve bu vesileyle de-
mir perdenin y�k�lmas�n� sağlayan Do-
ğu Avrupa ülkesi vatandaşlar�n� sayg�yla
and�ğ�n� söyledi. 

Buzek, “Artık doğu, batı değil tek
Avrupa var, hepimiz Avrupa’nın in-
şası için çalışıyoruz” diye konuştu.

Eski Polonya Başbakan� Buzek’in
AB’nin en önemli kurumlar�ndan bi-
ri olan Avrupa Parlamentosu’nun
başkanl�ğ�na seçilmesi, birliğe en-
tegrasyonuna kuşkuyla bak�lan Doğu
Avrupa’ya gönderilen anlaml� bir
mesaj olarak değerlendiriliyor.

Buzek, Avrupa Parlamentosu Baş-
kan� s�fat�yla önümüzdeki 2.5 y�l bo-
yunca, Brüksel’de y�lda birkaç kez
tekrarlanan AB üyesi devlet ve hü-
kümet başkanlar� zirvesine başkanl�k
edecek.  

Filipinler’de Amerikan elçiliği önünde toplanan bir grup, Honduras’taki darbeyi protesto etti. (AFP)

JERZY BUZEK

Türkiye’nin
adayl�ğ�na 
‘karş� olmayan’
başkan
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MUSTAFA BALBAY

İLE SÖYLEŞİ

Tarih : 17 Temmuz 2009 CUMA
Saat : 19.00
Yer : Cumhuriyet Kültür Merkezi
Adres : Ahmet Rasim Sokak No: 14 Çankaya Ankara

Mustafa BALBAY ve Ayd�nlar�m�za
birlikte selam gönderelim.

T.C. BEYOĞLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLANI
Dosya No: 2009/12791 E.

Bir borçtan dolay� ipotekli olup sat�lmas�na karar verilen ve aşağ�da yaz�l� özellikleri bulunan taş�nmaz sat�larak paraya çevrilecektir.
TAPU KAYDI: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel say�l� , 147.00m2 yüzölçümlü kargir apart-

manda 20/160 arsa payl� 3.kat (7) nolu bağ�ms�z bölümde kay�tl� Büro vas�fl� taş�nmaz�n tamam� borçlu ad�na kay�tl�d�r.
İMAR DURUMU: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel say�l� yer 1/1000 ölçekli 27.06.2006 tas-

dik tarihli tadilat plan�nda istikamet kesintili 0.25 / 0.75 emsalli ayr�k nizam konut alan�nda kalmaktad�r.
HUDUDU VE SAHASI: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel say�l� bölümün çap örneği yerinde

uygulanm�ş ve hudutlar�n�n aynen uyduğu görülmüştür.
HALİ HAZIR DURUMU: Sat�şa konu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi, Zincirlikuyu Caddesi, 285 pafta, 3510 ada, 15 parsel say�l� kargir niteli-

ğindeki apartman�n 3. kat 7 bağ�ms�z bölümüdür. Apartman Sel Sokak ile Zincirlikuyu Caddesi’nin kesiştiği köşede yer almaktad�r. Sel Sokağa bakan cephede kot far-
k�ndan dolay� bir zemin kat bulunmaktad�r. Zincirlikuyu Caddesi’nin olduğu cephede ise 1. kat ve apartman�n ana giriş kap�s� mevcuttur. Apatman (zemin+4 kat+bir
çat� kat�) kat�ndan ibarettir. Binaya Sel Sokak taraf�ndaki zemin katdan da girilmektedir. Çat� kat�n�n sonradan ilave edildiği anlaş�lm�şt�r. Taş�nmaz�n adresi: Büyük-
piyalepaşa Zincirlikuyu Caddesi N:254 Kas�mpaşa/İstanbul. Taş�nmaz Büyükpiyaiepaşa Camii nin karş�s�nda ve iki sokağ�n kesiştiği noktadad�r. Konum itibariyle ma-
hallenin işlek bir yerinde ve Piyalepaşa Bulvar�na çok yak�nd�r. Ulaş�m� Taksim ve Okmeydan� denilen merkezi yerlere toplu taş�m araçlar� ile kolay yap�lmaktad�r. Bi-
na 1981 y�l�nda yap�lm�ş ikinci s�n�f bir yap�d�r. Gerek d�ş cephesi gereksi iç bölümleri y�pranm�şt�r. İmalathane olarak kullan�ld�ğ�ndan içerisinde de projesine uygun
olmayan tadilatlar yap�ld�ğ� gözlenmiştir. Bina ana giriş kap�lar� ve bağ�ms�z bölüm kap�lar� demir doğramad�r. Pencere doğramalar� da demirden yap�lm�şt�r. D�ş cep-
he çok eski ve y�pranm�şt�r. Elektrik ve su vard�r ancak �s�nma sistemi yoktur. Binada asansör yoktur. Merdivenler standart ölçülere uygun değildir. Basamaklar moza-
ik, korkuluk ise demir doğramad�r. Duvarlar yar� yüksekliğe kadar yağl� boya, üst taraflar� plastik boyad�r. Sat�şa konu 7 nolu bağ�ms�z bölüm, Sel sokak taraf�ndaki
girişe göre 3.kat, Zincirlikuyu Caddesinden apartman ana kap�s�ndan girildiğinde ise 2.kat d�r. İçerisi çukulata imalathanesi olduğundan iki bölümden ibaret salon şek-
lindedir. Bölünme şekli PVC ile yap�lm�şt�r. Duvarlar tavana kadar beyaz fayans, tavan badanad�r. Yer döşemesi ise mozaik taş�d�r. Bu bağ�ms�z bölümde çukulata ya-
p�m�nda kullan�lan çeşitli dinlendirme tanklar�, diğer imalat makineleri ve iki adet elektrik panosu bulunmaktad�r. Bu bölümde mutfak, banyo gibi k�s�mlar bulunma-
maktad�r. Giriş kap�s� ve pencereler demir doğramad�r. Camlarda normal pencere cam� kullan�lm�şt�r. Bu bölümün uzun süredir kullan�lmad�ğ� anlaş�lm�şt�r. Bina uzun
süredir bak�m yap�lmad�ğ� için eskimiş ve iç k�sm� gelişigüzel tadilatlarla değiştirildiği için, tapu kayd�nda ofis olarak geçmesine rağmen halihaz�r durumu ile ofis kul-
lan�m�na uygun değildir. Apartman�n tamam� çukulata ve şekerleme imalathanesi olarak kullan�lmaktad�r. Bu konuda gerekli ruhsatlar� bulunmaktad�r.

DEĞERİ: 97.500,00-TL (doksanyedibinbeşyüztürkliras�)
SATIŞ TARİHİ VE SAATLERİ: (Birinci Aç�k Artt�rmas�)
21/08/2009 Tarihinde Saat: 15.00 ile 15.10 aras�nda.
SATIŞ ŞARTLARI VE SATIŞ YERİ: Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğü’nde aç�k artt�rma sureti ile yap�lacakt�r. Bu art�rmada tahmin edilen k�ymetin %60’n� ve rüçhanl�

alacaklar varsa alacaklar�n mecmuunu ve sat�ş masraflar�n� geçmek şart� ile ihale olunur. Böyle bir bedelle al�c� ç�kmazsa en çok art�ran�n taahhüdü baki kalmak şart�
ile 31/08/2009 tarihinde ayn� yer ve ayn� saatler aras�nda ikinci art�rmaya ç�kar�lacakt�r. Bu art�rmada da bu miktar elde edilememiş ise, gayrimenkul en çok artt�ran�n
taahüdü sakl� kalmak üzere art�rma ilan�nda gösterilen müddet sonunda en çok art�rana ihale edilecektir. Şu kadar ki art�rma bedelinin mal�n tahmin edilen k�ymetin %40’n�
bulmas� ve sat�ş isteyenin alacağ�na rüçhan� olan alacaklar�n toplam�ndan fazla olmas� ve bundan başka paraya çevirme ve paylaşt�rma masraflar�n� geçmesi laz�md�r.
Böyle’bir fazla bedelle al�c� ç�kmazsa sat�ş talebi düşecektir. 

2- Art�rmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen k�ymetin %20 nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankan�n teminat mektubunu vermeleri laz�md�r.
Sat�ş peşin para iledir. Al�c� istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, %18KDV, ihale pulu, tapu harç ve masraflar� al�c�ya aittir. Birik-
miş vergiler ve tellaliye resmi ihale bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacakl�larla diğer ilgililerin*bu gayrimenkul üzerindeki haklar�n� hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialar�n� dayanağ� belgeler ile on beş gün içe-
risinde dairemize bildirmeleri laz�md�r. Aksi takdirde haklar� tapu siciliyle sabit olmad�kça paylaşmadan hariç b�rak�lacaklard�r.

4- İhaleye kat�l�p daha sonra ihale bedelini yat�rmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm al�c�lar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli aras�n-
daki farktan ve diğer zararlardan ve ayr�ca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklard�r. İhale fark� ve temerrüt faizi ayr�ca hükme hacet kalmaks�z�n dairemizce
tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden al�nacakt�r.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede aç�k olup masraf� verildiği takdirde isteyen al�c�ya bir örneği gönderilebilir.
6 - Sat�şa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş münderecat�n� kabul etmiş say�lacaklar� başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/12791 esas say�l� dosya numaras� ile mü-

dürlüğümüze başvurmalar�, Tapuda adresi olmayanlara işbu sat�ş ilan� tebliğ yerine kaimdir, ilan olunur.
*İc.İf.K. 126.ilgililerin tabirine irtifak hakk� sahipleri de dahildir.
(Bas�n: 39454)
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