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Bombacının 
hedefinde 

askeri birlikler 
ve polis vardı

İzmir’de önceki gün 12 kilo patlayıcıyla yaka-
lanan ve yanındaki 1 kişi ile gözaltına alınan 
G.S.’nin (30), PKK terör örgütü üyesi olduğu 
belirlendi. 5 gün önce PYD kontrolündeki 
bölgeden Türkiye’ye girerek İzmir’e giden 
G.S.’nin, askeriye ve emniyet bölgelerinde 

keşif yaptığı ve bombalı saldırı hazırlığında 
olduğu öne sürüldü. G.S.’nin saklandığı eve 
yapılan operasyonda ise dün 8 kişi daha 
gözaltına alındı. Öte yandan G.S.’nin parmak 
izlerinin, bir büre önce Aydın’da ele geçirilen 
bombalardaki izlerle eşleştiği belirtildi. 

Komutan, IŞİD ve 
YPG sınırını inceledi

Madımak Oteli’nde 1993’te öldürülen 33 aydın, olayın 22. yıldönümünde dün bir kez daha Sivas’ta anıldı. Yaklaşık 10 bin kişi, katliamın gerçekleştiği 
yere yürüdü, ölenlerin anısına karanfil bıraktı. Hayatını kaybedenlerden Metin Altıok’un milletvekili kızı Zeynep Altıok ise 22 yıl sonra ilk kez Sivas’taydı

Kemal ÇAĞLAYAN/SİVAS

S İVAS’ta 2 Temmuz 1993’te 
Pir Sultan Abdal Kül-
tür Etkinlikleri kapsa-

mında kente gelen davetlilerin 
konakladığı Madımak Oteli’nin 
dışarıda toplanan kalabalık tara-
fından ateşe verilmesi sonucu, 
33 aydın ve 2 otel görevlisiyle 
kalabalıktan da 2 kişi hayatını 
kaybetmişti. 
Tarihe 
‘Madı-
mak katli-
amı’ olarak 
geçen ola-
yın 22. yıldö-
nümünde, 
ölenler dün 
Sivas’ta bir 
kez daha 
anıldı. 
Sivas Valisi 
Alim Barut 
ve Belediye 
Başkanvekili 
Erdal Karaca 
ile protokol 
üyeleri, Bilim 
ve Kültür Merke-
zi’ne dönüştürülen 
Madımak Oteli binasına karan-
fil bıraktı. Vali Barut, “Hayatını 
kaybedenlerin acısı hâlâ içimizi 
yakmaktadır. Hepsi bizim kay-
bımız, bizim değerimiz, bizim 
geleceğimizdir. Geriye baka-
rak ilerlenmez. Tabii ki acıları-
mızı unutmayacağız ama tarihin 
tekerrür etmemesi için birlik  
ve beraberliğimizi bozmadan 
geleceğe yöneleceğiz” dedi.

10 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ
Ölenlerin yakınları, 

milletvekilleri ve halktan 
katılımcıların oluşturduğu 
yaklaşık 10 bin kişilik kortej, 
trafiğe kapatılan Atatürk 
Caddesi’nde toplanarak katliamın 
gerçekleştiği yere yürüdü. 
Ölenlerin anısına 1 dakikalık 

saygı duruşunda bulunduktan 
sonra, yaşamını yitirenlerin 
isimleri tek tek okundu ve  
binaya karanfil bırakıldı.

‘BU DAVAYI  
YENİDEN AÇACAĞIZ’
Anma etkinliğine CHP Genel 

Başkan Yardımcısı Bülent 
Ercan, CHP Ankara Milletvekili 

Aylin 
Nazlıaka, 
CHP Sivas 
Milletvekili 
Ali Akyıldız, 
CHP İzmir 
Milletvekili 
Tuncay 
Özkan, 
HDP Eş 
Genel 
Başkanı 

Figen 
Yüksekdağ 
ve CHP Genel 
Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun 

eşi Selvi 
Kılıçdaroğlu da 

katıldı. Etkinlikte 
CHP’den 70, HDP’den 

15 milletvekili yer aldı. 
HDP Eş Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ, “Biz bu 
davayı böyle bırakmayacağız. 
Bu davayı yeniden açacak, 
dündeki, bugündeki 
sorumlularını açığa çıkaracak 
bir adalet hareketini hep birlikte 
geliştireceğiz” diye konuştu. 
CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi 
Kılıçdaroğlu ise “Yaşı çok genç 
olanlar hatırlamaz, 22 yıl geçti. 
O insanlar alevlerin, dumanların 
arasında öldüler. Ama o alevler 
bizi daha da aydınlatacak, 
yolumuz hep aydınlık olacak, 
hep barış olacak. Buna gönülden 
inanıyorum. Ölenleri de 
rahmetle anıyorum” ifadesini 
kullandı. Etkinlik semah 
gösterisiyle son buldu.

MALATYA 2. Ordu Komutanı 
Orgenaral Adem Huduti, Kilis’te 
sınır birliklerini denetledi. 2. Hu- 
dut Tabur Komutanlığı’nda 
brifing alan Huduti, ardından Vali 
Süleyman Tapsız’ın da katıldığı 
toplantıda sınır hattındaki 
gelişmeleri değerlendirdi. Huduti, 
daha sonra IŞİD ve YPG’nin 
kontrolündeki bölgelere komşu 
sınır karakollarını denetledi. 

Öte yandan Kahramanman-
maraş 5. Zırhlı Birliği’ndeki tank 
taburu dün Kilis’e götürüldü. 
2. ve 4. hudut komutanlıkla-
rına sevk edilen tanklar ile obüs 
topları sınıra konuşlandırılıp 
yönleri Suriye’ye çevrildi. Diyar-
bakır 7. Kolordu Komutanlığı ise 
sınırdaki Nusaybin ve Kızıltepe 
ilçelerine 30 adet kirpi gönderdi. 
n Lokman HAPPANİ-Ahmet YUKUŞ

22 YILDIR SÖNMEYEN ATEŞ

MADIMAK’ta öldürülenlerden  
biri de şair Metin Altıok’tu. Altıok’un 7 
Haziran genel seçimlerinde CHP’den 
İzmir Milletvekili seçilen kızı Zeynep 
Altıok, babasının ölümünden 22 yıl 
sonra dün ilk kez Sivas’taydı. Altıok, 
“22 yıl buraya gelmeyi becereme-
dim. Benim için zor bir şeydi. Söylen-

mesi gerekenler 22 yıldır söylenmedi, 
yapılması gerekenler 22 yıldır yapıl-
madı. Davamız zamanaşımına uğra-
dığı zaman ‘Hayırlı olsun’ diyenler 
utanmadılar. Biz onların yerine de 
utanıyoruz. Faili meçhul siyasi  
cinayetlerin aydınlatılması için 
mücadelemizi bırakmayacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TWIT
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, Twitter hesabına, “22 yıl 
önce bugün Sivas’ta, toplumdaki 
ayrıştırmanın nelere yol açtığının 

en acı örneğini gördük. Kay-
bettiğimiz 33 canı rahmetle 

anıyorum” yazdı.

 Selvi  
Kılıçdaroğlu

Aylin 
Nazlıaka

‘22 YIL BURAYA GELEMEDİM’

HÜKÜMET, Suriye sınırındaki askeri 
hareketliliğin “bu ülkeye askeri harekât yapı-
lacağı ve bunun esas hedefinin de PYD’nin, 
diğer bir deyişle Kürtlerin etkinliğini durdur-
mak olduğu” şeklinde yorumlanmasından 
rahatsız. Dün bir grup gazeteciyle bir araya 
gelen üst düzey bir hükümet yetkilisi, “soru-
nun kaynağında IŞİD’in olduğunu, PYD’nin 
kesinlikle hedef alınmadığını” vurguladı. 
Ankara’nın, IŞİD’in Batı’ya doğru genişle-
mesinden, özellikle Mare-Cerablus hattında 
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karşısında daha 
fazla güçlenmesinden ve bunun yeni bir göç 
dalgası yaratmasından endişelendiği,  
bu nedenle her türlü tedbirin sırasıyla dev-
reye sokulacağı anlaşılıyor. Aynı yetkili, 
Afrin ve Kobani arasındaki bölgenin de  
PYD tarafından kontrol altına alınması, diğer 
bir deyişle Suriye’nin Türkiye sınırında bir 
“Kürt koridoru” yaratılması ihtimalinin şu 
aşamada gündemde olmadığını belirtiyor.

Üst düzey hükümet yetkilisi, IŞİD’i  
“İflah olmaz, tehlikeli bir terör örgütü”  
olarak nitelerken, PYD’den de “Rasyonel 
olabilecek bir aktör” diye söz etti: “Telab-
yad’ın PYD tarafından alınması tabii ki Tür-
kiye’nin çıkarınadır. Ancak eğer bu şehir 
bir fütuhat mantığıyla ele geçiriliyorsa, böl-
gede orta ve uzun vadede ciddi bir çatışma 
potansiyeline zemin hazırlanmış olur.”

Aynı yetkili, Ankara’nın PYD’den  
beklentilerini sorduğumuzda ise şu cevabı 
verdi: “Oldubittilerden vazgeçmeleri şart. 
Öncelikle nüfusun hepsi geri dönecek. 
Ayrıca o bayrak da inmeli. PYD’nin  
Telabyad’da diğer unsurlarla çalışmayı 
becerebilmesi gerekiyor. Etnik temizlik gibi 
şeylere kalkışırlarsa sorun çıkar. Bölgede 
Kürt-Arap çatışması çıkmasından Türkiye 
büyük zarar görür. Böylesi bir durumda biz, 
bu çatışmaya karşı çıkanların yanında duru-
ruz.” Son olarak, 3 saate yakın süren toplan-
tıdan birkaç izlenim aktarmak istiyorum:

1- Ankara, IŞİD’e karşı ilk kez açık 
pozisyon almak üzere.

2- TSK ile bir anlaşmazlık olmadığının 
altı çiziliyor.

3- Esad rejiminin PYD’ye ihtiyacı  
olduğu ancak PYD’nin Şam’a aynı oranda 
bağımlı olmadığı düşünülüyor.

4- Ankara’nın PYD ile temas kanalları 
hep açık.

5- Telabyad’dan sonra dillendirilen 
“PYD, IŞİD’den tehlikeli” gibi 
saptamalar daha çok iç politik kaygılarla 
irtibatlandırılıyor.

ANALİZ
RUŞEN ÇAKIR

‘MADIMAK 
KATLİAMI’NDA 
ÖLDÜRÜLENLER 
HÜZÜNLE ANILDI 

Anmada yaklaşık 
10 bin kişi yürüdü.

Etkinlik, semah 
gösterisiyle son buldu. 

HDP’den Meclis’e kadın başkanvekili
MECLİS Başkan-

lığı seçiminin ardından 
HDP, Meclis Başkanve-
killiği için isim belirledi. 
Kapalı grup toplantı-
sında kadın vekillerin 
“Bu makamda bir kadın 
olmalı” talebi üzerine 
başkanvekilliği için Van 
Milletvekili Yurdusev Özsök-
menler’in isminde anlaşıldı. 
Çanakkale Lapseki doğumlu 
Özsökmenler, gazeteci ve 
Diyarbakır Bağlar Belediye-
si’nin eski belediye başkanı. 

HDP, grup başkanvekil-
liklerinde Pervin Buldan 
ve İdris Baluken ile yola 
devam etme kararı aldı. 
İmralı heyeti sözcüsü 
Sırrı Süreyya Önder’in 
ise Meclis İdare Amir-
liği görevine devam 
edeceği belirtiliyor. 

HDP kâtip üyelik için de Erol 
Dora’yı uygun buldu. Kâtip 
üyelik için adı geçen Dilek 
Öcalan’ın bu görevi isteme-
diği ifade ediliyor. n Esra  
YAZDIÇ DEMİR/ANKARA

Yurdusev 
Özsökmenler

Beklentileri PYD’ye iletmekte çok netiz
ABD BÜYÜKELÇİSİ BASS:

ABD’nin Ankara Büyü-
kelçisi John Bass, büyü-
kelçilikte düzenlenen 
ABD’nin bağımsızlık günü 
resepsiyonunda açıkla-
malarda bulundu. ABD ve 
Türkiye’nin DAEŞ (IŞİD)
konusundaki endişeleri-
nin ortak olduğunu ve bu teh-
dide karşı birlikte çalıştıklarını 
belirten Bass, şöyle konuştu:

“Bizim açımızdan çok önemli 
olan bir şey var, o da Suriye’de 
sınır bölgesini kim kontrol edi-

yorsa DAEŞ’le müca-
dele etmeli ve DAEŞ’in o 
bölgeyi kontrol etmesini 
engellemeli. DAEŞ’in sınır-
daki varlığı, Türk hükü-
metinin yoğun çabalarına 
rağmen DAEŞ kayıplarının 
önemli bir bölümünü Tür-

kiye’den kaçakçılıkla kapatma-
sını sağlıyor... İkincisi demokratik 
ve toprak bütünlüğü korunmuş 
bir Suriye ilkesine bağlı olmak. 
Üçüncüsü de o bölgenin vatan-
daşlarının işlerini yürütmesine 

izin vermek ve çatışmalar nede-
niyle yerinden edilenlerin kendi-
lerini güvende hissettikleri zaman 
evlerine dönmelerine izin veril-
mesi.” ABD yönetimi ve Tür-
kiye’nin bu ilkelere çok tutarlı 
baktığını dile getiren Bass, “Bu 
konudaki beklentilerimizi PYD’ye 
iletmekte çok netiz. Son zaman-
larda PYD’nin DAEŞ’i çıkardığı 
bölgede bunlara bağlı kalması 
noktasında bu beklentileri ilet-
mekte çok netiz” dedi. 

n Bahar BAKIR/ANKARA

‘Hedef PYD değil, IŞİD’in 
Batı’ya genişlemesini 
engellemek’

John Bass


