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Pentagon, gelişmiş İran silahlarının 
Irak’taki Şii militanlara geçişini önle-
mek için Irak’ın İran sınırı yakınına bir 
askeri üs kurmayı planlıyor.

Wall Street Journal’ın internet site-
sinde yayınladığı habere göre, üs İran 
sınırına 3-4 kilometre mesafede olacak 
ve en az 2 yıl kullanılacak.

Gazetenin haberine göre, 3’üncü 
Piyade Tümeni’nin komutanı General 
Rick Lynch, Pentagon’un ayrıca İran 
sınırından Bağdat’a uzanan belli başlı 
karayolları üzerine kontrol noktaları 
kurmayı planladığını söyledi.

Bunun yanı sıra ABD Savunma 

Bakanlığı’nın, iki ülke arasındaki tek 
resmi sınır geçişine patlayıcı saptayan 
dedektörler ve X-Ray cihazları yerleş-
tirmeyi planladığı bildirildi.

Pentagon sözcüsü Jonathan Withing-
ton da, haber hakkında yorum yap-
mazken, «Koalisyon ve Iraklı ortak-
larının şiddeti önlemek ve Irak halkını 
korumak için, ordu malzeme hatlarını 
kesmek de dahil düşmana baskı uygula-
mayı sürdüreceklerini» söyledi.

Lynch de İran’dan gelen cephaneliğin 
Irak’a girmesi sorunuyla karşı karşıya 
bulunduklarını ve bunu durdurmak 
zorunda olduklarını belirtti. 
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Beklenen oldu, ABD’nin Bağ-
dat Büyükelçisi Ryan Crocker 
ve Irak’taki ABD kuvvetlerinin 
komutanı David Petraeus tarafın-
dan hazırlanan Irak raporundan 
<’Irak’tan asker çekilmesin’’ 
mesajı çıktı. Petraeus, en fazla 30 
bin asker çekmek için 2008 yazına 
takvim verdi, Crocker Irak’taki sü-
reci <’devrim’’ olarak nitelendirdi.
ABD’nin Irak Büyükelçisi Ryan 
Crocker, Ortadoğu’nun sıcak gün-
lerinde Lübnan’da büyükelçilik 
yapan bir diplomat.
Irak’taki Amerikan kuvvetlerinin 
komutanı David Petraeus da, Viet-
nam savaşı üzerine doktora yapmış 
bir asker.
Petraeus - Crocker ikilisi tarafın-
dan hazırlanan yeni Irak raporun-
dan sürpriz çıkmadı. Irak’ta şidde-
tin azalmasını grafiklerle anlatan 
Petraeus, «Hemen asker çekmek 
felaket olur» dedi.
Petraeus, «Irak’taki askerlerimizi 
zorlukla elde ettiğimiz güvenliği 
tehlikeye atmadan, yaz aylarına 
kadar azaltabileceğimize inanı-
yorum. 2008 yazına kadar 30 bir 
asker çekilebilir. İlk aşamada bu 
ay sonuna kadar donanmaya bağlı 

bir birlik ve aralık ortasında da bir 
tugay Irak’tan ayrılıp eve dönebi-
lir» diye konuştu.
Petraeus’un bu sözleri, Irak’tan 
hemen asker çekilmesini isteyen 
Demokratları da salonda bulunan 
ve «Askerler eve dönsün» yazılı 
tişört giyen savaş karşıtı kadınları 
da memnun etmedi.
Crocker Türkiye’ye işaret etti
Büyükelçi Ryan Crocker da otu-
rumdaki konuşmasında, Irak’ın 
komşularıyla iyi ilişkiler geliş-
tirmesinin önemine değinirken, 
İstanbul’da ekim ayında yapılacak 
Irak’a komşu ülkeler toplantısına 
işaret etti.
Ryan Crocker, Irak’ın aynı zaman-
da Türkiye üzerinden petrol ihraç 
ettiğine de dikkati çekti.
Diplomatik üslübundan taviz 
vermeyen Crocker, Irak deneyi-
mini «devrim» olarak nitelendirdi, 
«hükümetin önünde bazı engeller 
olsa da Irak’ta hedeflenen güven-
lik seviyesine ulaşılabileceğini» 
söyledi.
İran’a ağır suçlama
Konuşması sık sık protestolarla bö-
lünen Petraeus, İran’a ise ağır bir 
suçlama yöneltti. Petraeus, İran’ın 

«Irak’tan asker çekilmesin»«Irak’tan asker çekilmesin»

Irak-İran sınırına üs kuruyor

Şii militanlarını «Irak’taki ABD 
birliklerine ve Irak yönetimine 
karşı savaş başlatmak»la suçladı.
Petraeus ayrıca, El Anbar başta 
olmak üzere, El Kaide’nin 
Irak’ın pek çok bölgesinde kabul 
görmediğini vurguladı.
Petraeus, «İran’ın, çıkarlarına 
hizmet etmesi ve Irak devleti ile 
Irak’taki koalisyon güçlerine 
karşı savaş yürütmek amacıyla, 
Iraklı milisleri Hizbullah’a ben-
zer bir güç haline dönüştürmeye 
çalıştığı daha açık görülüyor» 
diye konuştu.
 
Demokratlar tatmin olmadı
Komisyonun Demokrat üyeleri 
ise ikiliyi bir hayli zorladı. Dış 
İlişkiler Komitesi Başkanı Tom 
Lantos, aşamalı olarak asker 
çekmeye neden karşı olduklarını 
anlattı.

Lantos, «Irak’taki savaş ordu-
muzu mahvetti. Çocuklarını 
kaybedenler yasa boğuldu. Hem 
Irak halkının hem de bizim 
selametimiz için bir an önce 
çekilmeliyiz» dedi.
Crocker - Petraeus raporu, 
ABD’nin bundan sonraki Irak 
stratejisinde belirleyici olacak. 
Ancak Demokratların komis-
yondaki tavrı, ABD Başkanı 
George Bush’a «Asker çek» 
baskısının devam edeceğini 
gösteriyor.
Savaş protestocuları da yer aldı
Petraeus kongrede konuşurken 
ABD Başkanı Bush, Irak Başba-
kanı Nuri El Maliki’yi telefonla 
aradı. Bush’un, gelecek birkaç 
gün içinde Irak’taki durumla 
ilgili ulusa seslenmesi de bekle-
niyor.
USA Today ve Gallup tara-

fından yaptırılan bir kamuoyu 
yoklamasına göre, Amerikan 
halkının yüzde 60’ı, Amerikan 
askerlerinin Irak’tan çekilmesi-
ne ilişkin bir takvim açıklanması 
gerektiğine inanıyor. 
Beyaz Saray ise bunun terörist-
leri cesaretlendirmek anlamına 
geleceği görüşünü savunuyor ve 
takvim açıklamayı reddediyor. 
Aynı ankete göre halkın sadece 
yüzde 35’i, Irak’ta durum düze-
linceye kadar askerlerin bölgede 
tutulması gerektiğine inanıyor.
Öte yandan, oturumu izlemek 
üzere Kongre binasına gelen ve 
savaş karşıtlığında yürüttüğü 
önderlikle dikkatleri üstüne top-
layan Cindy Sheehan tutuklandı.
Irak’ta oğlunu kaybeden Shee-
han’ın polis memuruna saldır-
maktan tutuklandığı belirtildi.

AL-Kadımıya Semtınde Bağdata Elktrık-Gaz-Mazot ve Asayış sızlık protesto                         Aso-afp

Bin Laden: İslam’ı kucaklayın
El Kaide lideri Usame 

bin Laden, üç yıl ara-
dan sonra yayınladığı 
yeni video kaydında, 
Amerika Birleşik Dev-
letleri’ne Irak’taki 
savaşı sona erdirmek 
için İslamı kucaklama 
çağrısı yaptı.

Bin Laden’in bundan 
önceki görüntüleri üç 
yıl önce yayınlanmıştı 

11 Eylül saldırılarının 
altıncı yıldönümü yak-
laşırken ortaya çıkan 
görüntüler konusunda 
bir Amerikalı yetkili, 
yaptıkları inceleme 
sonucunda görüntüler-
deki kişinin Usame bin 
Laden olduğuna inan-
dıklarını açıkladı.

Bu açıklama, bin La-
den’in öldüğü yolunda-
ki iddiaları da çürütür 
nitelikte.

El Cezire televizyonu, 

Usame bin Laden’e ait 
yeni görüntülerin kısa 
bir bölümünü dün ak-
şam yayınladı.

Bir masada oturarak 
açıklamasını okuyan 
Usame bin Laden’in gö-
rüldüğü kayıtta, ekranın 
altında ise <Şeyh Usa-
me bin Ladin’in Ame-
rikan halkına mesajı’ 
ifadesi yer alıyor.

Amerikalı yetkililer, 
konuşma metnini ince-
lediklerini, görüntüler-
deki kişinin Amerika 
Birleşik Devletleri’ne 
karşı açık bir tehditte ya 
da saldırı çağrısında bu-
lunmadığını söylediler.

Usame bin Laden, ko-
nuşmasında, Amerikan 
halkının, Başkan Geor-
ge Bush’u savaşı sona 
erdirmeye ikna edeme-
diğini ifade ediyor.
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Bin Laden: İslam’ı kucaklayın
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 Genel Sekreter’in Irak 

ziyareti Mart 2007 
Birleşmiş Milletler Irak Yardım

Misyonu 
14.08.2007 - Birleşmiş Milletler, 

2003 yılında oluşturulan Irak Yardım
Misyonu (UNAMI) aracılığıyla Irak 
halkına bugüne kadar bir çok konuda 
yardımcı ve oldu katkıda bulundu. 
BM?nin katkılarıyla iki genel 
seçim ve bir referandum yapıldı,
Irak anayasa taslağı hazırlandı,
insani yardım faaliyetlerinin 
koordinasyonu gerçekleştirildi, 
insan hakları önplana çıkarıldı. BM 
Güvenlik Konseyi tarafından 10 
Ağustos tarihinde kabul edilen 1770 
sayılı karar ile BM artık Irak?ta daha 
fazla sorumluluk üstleniyor. Ulusal 
uzlaşı ve komşular ile iyi ilişkilere 
katkıda bulunmak da UNAMI>nin 
yeni görevleri arasında yer alıyor. 
UNAMI>nin başında Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin 
Irak Özel Temsilcisi Eşref Gazi 
bulunuyor. Genel Sekreterin daha 
önceki temsilcisi Sergio Vieira 
de Mello Irak?ta 19 Ağustos 2003 
tarihinde uğradığı bombalı intihar 
saldırısı sonucu 21 BM görevlisi ile 
birlikte hayatını kaybetmişti. Saldırı 
sonrası BM personeli Irak dışına 
tahliye edilmiş, 2004 yılıyla birlikte 
artırılmış güvenlik önelemleri 
eşliğinde BM personeli Irak>a geri 
dönmeye başlamıştı. Bugün, 300 
kadarı uluslararası memur olmak 
üzere yaklaşık 700 BM personeli 
Irak, Kuveyt ve Ürdün?de görev 
yapıyor. Güvenlik Konseyi kararının
memnuniyetle karşılandığını 
belirten Genel Sekreter Ban Ki-
moon, birinci önceliklerinin 
personellerinin güvenliği olduğunu 
söyledi. Güvenlik Konseyi 
UNAMI>nin görev süresini uzattı 
Güvenlik Konseyi, 10 Ağustos 2007 
tarihinde aldığı 1770 sayılı karar 
ile UNAMI>nin görev süresini 
bir yıl daha uzattı. BM Genel 
Sekreteri Ban Ki-moon konuyla 
ilgili olarak yaptığı açıklamada, 
karardan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve BM>ye ulusal barış,
bölgesel diyalog, insani yardım
ve insan hakları konularında 
çalışmalarını daha da ileriye 
götürme imkanı verilmesinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak 
isterseniz lütfen www.uniraq.org 
internet adresini ziyaret ediniz.

Amerikan ABC Televizyonu’nun elde ettiği konuşma 
metnine göre bin Laden, «Büyük bir hata yaptınız. Bu 
savaşı başlatan kişileri ne sorumlu tuttunuz ne de ceza-
landırdınız» diyor.

«Bush’un ilk dönemini tamamlamasına izin verdiniz 
ve daha da ilginci onu bir dönem için daha seçtiniz. Bu, 
O’na Irak ve Afganistan’daki savaşı sürdürmek için 
açık bir yetki verdi» diyen bin Laden savaşı sona erdir-
menin iki yolu bulunduğunu ifade ediyor.

«İlk yolu bizim kan dökmeye ve size karşı savaşma-
ya devam etmemiz, ikinci yol ise sizin Amerika’nın
demokrasisini reddederek İslam’a dönmeniz» diyen 
bin Laden, sözlerini «Sizi İslam’ı kucaklamaya davet 
ediyorum» diye sürdürüyor.

Konuşmada Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sar-
kozy’den de bahsedilmesi, sözkonusu video kaydının
Mayıs ayından sonra yapıldığını gösteriyor.

İNGİLTERE, IRAK’TAN 500 ASKERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI
-İngiltere, Irak’taki 

askerlerini azaltma planı 
çerçevesinde ülkeden 500 
askerini çekmeye başladı-
ğını bildirdi. 

Ordu tarafından dün
yapılan açıklamada, 

Kraliyet Muharebe Sü-
vari Grubuna bağlı 250 
askerin, 4 hafta içerisinde 
İngiltere’ye döneceği ve 
İlerleyen aylar içerisinde 
de 250 İngiliz askerinin 
daha Irak’tan ayrılacağı 

belirtildi.
Ordunun açıklamasında, 

asker azaltmanın uzun va-
deli bir politika olduğu ve 
bu politikada bir değişik-
lik olmadığı kaydedildi.

Çekilme sonucu İngil-

tere’nin Irak’taki asker 
sayısı 5000’e düşecek. 

İngiltere’nin Irak’taki 
askerlerinin büyük bö-
lümü güneyde bulunan 
Basra kentinde bulunu-
yor.

HEWLER’DE TÜRK VE İRAN BOMBARDIMANLARINA 
KARŞI PROTESTO GÖSTERİSİ 

Agit Kh.Zaher/ Hewler:Federal 
Kürdistan Bölgesi(FKB)’nde faaliyet 
gösteren 20 sivil toplum kuruluşu, İran
ve Türk ordusunun Kürdistan Bölge-
si’ne yönelik bombardımlarını protesto
etmek amacıyla bu sabah sessiz bir 
gösteri düzenledi.

Gösteriye, Kürdistan Kadınları Biri-
liği, Kürdistan Gazeteciler Birliği ve 

Kürdistan Öğrenci kuruluşları gibi sivil 
organizasyonlar katıldı.

Yaklaşık 1000 kişini katıldığı gösteri
Ankawa ilçesinden Parlemanto binası-
na kadar devam etti. Parlemanto bina-
sında toplanan göstericiler Türk ve İran
orudusu tarafından yapılan gösterilerin
en kısa zamanda son bulması çağrısında
bulundular.

Sessiz olarak gerçeşkleştirilen göste-
ride <’Saldırılara ve savaşa hayır’’ , <’ 
İran ve Türk saldırılarını kınıyoruz’’
ve <’Kürdistan Topraklarına saldırılara
hayır’’ yazılı pankartlar taşındı.

Gösteriye ilişkin PNA’ya demeç veren
Gösteri Hazırlık Komisyonu sözcüsü 
Miraç Mustafa, <’İran ve Türk bom-
bardımalarının durdurulmasını istiyo-
ruz. Saldırılar uluslar arası kanunlara
aykırıdır. 18 devlet tarafından kabul 
edilen BM’nin 17.ve 18. madelerine 
göre saldırılar Irak’ın birliğini tehdit ni-
teliği taşıyor. BM, saldırıları incelemeli
ve saldırların durdurulması için yasal 
çalışmalar başlatmalı. Komşu ülkeler
uluslararsı yasalara uymalı ve Saldırıla-
rı en kısa zamanda durdurmalı’’ dedi. 

Mustafa, <’ BM’ye ve Kürdistan
hükümetine, bombardımanların yapıl-
dığı yerlerde incelemeler başlatması ve
mağdur halka gerekli yardımı yapması 
çağrısında bulunuyoruz’’ dedi.

Gösteri Tertip Komisyonu tarafından
hazırlanan ve bombardımların durdu-
rulmasını talep eden bir mektup parle-
manto sözcüsüne verildi.

Göstericiler, gösterinin sonunda ses-
sizce dağıldılar.

Kongresi’ne Irak raporu
ABD’nin Irak’taki birliklerinin 

komutanı Orgeneral David Petraeus 
ve Bağdat Büyükelçisi Ryan Crocker, 
Irak’a takviye asker gönderme strate-
jisinin sonuçları hakkında Kongre’ye 
bilgi verecek.

Petreaus tavsiyelerinde ordunun du-
rumunu göz önünde tutacağını söylü-
yor 

ABD Başkanı George Bush’un ka-
rarıyla Şubat-Haziran ayları arasında 
Irak’a 30 binden fazla takviye asker 
gönderildi. 

Halen Irak’ta yaklaşık 168 bin Ameri-
kan askeri var. Bush, özellikle Bağdat 
ve çevresinde güvenliği artırmayı,
Irak hükümetinin gerekli siyasi atılımı 
yapabilmesini amaçlıyordu. 

Petreaus ve Crocker, iki gün boyunca 

Kongre bünyesindeki dört ayrı komis-
yonda ifade verecekler. 

İki kanadında da Demokratlar’ın
çoğunlukta olduğu bu komisyonlarda-
ki oturumlara, ABD’nin Irak stratejisi 
açısından büyük önem atfediliyor.

Asker artırımı kararının önünü kes-
meye çalışan Demokratlar, son aylarda 
askerlerin geri çekilmesi için yoğun 
bir siyasi baskı uyguluyor. 

Gözlemciler, şimdiye kadar Ameri-
kalı bir generalin Kongre’de verdiği
ifadenin bu kadar çok ilgi görmediğini 
belirtiyorlar.

Petreaus’un Kongre’de, takviye birlik 
gönderme kararının mezhep çatışma-
larını durdurduğu tespitini iletmesi ve 
uygulamaya devam edilmesini isteme-
si bekleniyor. 

Generalin bununla birlikte önümüz-
deki yıldan itibaren aşamalı olarak 
birlik çekilmesini kabul edeceği belir-
tiliyor.

Orgeneral David Petraeus, geçen haf-
ta ordunun taahhütlerini hafifletmek 
üzere Irak’ta asker sayısının azaltılma-
sının düşünülebileceğini söylemişti. 

Amerikan ABC televizyonunun so-
rularını yanıtlayan Petraeus, ordunun 
Irak’ta askeri olarak yapabilecekleri-
nin sınırlı olduğunu belirtti. 

Petraeus, «asker sayısında indirime 
gitmek için gelecek Mart ayı doğru bir 
zaman mıdır?» sorusuna <Hesaplarınız
aşağı yukarı doğrudur’ diyerek yanıt
vermişti. 

Irak hükümeti de değerlendirilecek
Orgeneral Petreaus ve Crocker’ın

raporunda ayrıca, Irak hükümetinin 
icraatının da eleştirileceği tahmin 
ediliyor. 

Asker takviyesi kararı alınırken, Irak 
hükümetinden de belli siyasi, ekono-
mik ve askeri hedefleri yerine getirme-
si istenmişti. 

Raporda belirlenen 18 ölçütten ne 
kadarında başarı sağlandığı da tartışı-
lacak. 

Ancak bu raporun açıklanması önce-
sinde Kongre bünyesinde hazırlanan 
benzer raporlarda, 18 ölçütten sadece 
üçünün tam olarak dördünün ise kıs-
men yerine getirildiği belirtiliyordu. 

Crocker ve bazı Amerikalı yetkililer, 
son dönemdeki açıklamalarında Irak 
Başbakanı Nuri el-Maliki’yi açıkça
eleştirmekten de kaçınmamıştı
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BBC ile Amerikan ABC ve 
Japon NHK Televizyonu’nun 
Irak’ta ortaklaşa düzenlediği
bir kamuoyu yoklamasına göre, 
Iraklıların büyük bölümünün
ABD’nin asker takviyesi ope-
rasyonunun olumlu sonuç ver-
mediğine inanıyor. 
Anket beklentiler açısından 
daha karamsar bir manzara su-
nuyor 
Ankete katılanların yüzde 70’i, 
son altı ayda, Amerikalıların
asker takviyesi operasyonu 
kapsamındaki bölgelerde asa-
yiş durumunun kötüye gittiğine 
inanıyor. 
Iraklıların yüzde 60’ına yakın
bölümü, ABD ve İngiltere’nin 
başını çektiği yabancı askerlere 
saldırı düzenlemenin caiz oldu-
ğunu düşünüyor. 
Katılımcıların yüzde 65’i de 
Irak hükümetinin icraatından 
memnun olmadıklarını belirtti. 
İşsizlik, en büyük sorunlar ara-
sında sıralanırken, elektrik, gaz 
ve yakıt gibi temel hizmetlerin 
düzenli sağlanamaması da en 
çok şikayet edilen konulardan. 

Geçen ay düzenlenen ankete ül-
kenin 18 vilayetinde belirlenen 
450 semtte, iki bini aşkın Iraklı 
katıldı.
Anket sonuçları, Irak’taki ABD 
kuvvetlerinin komutanı General 
David Petraeus’un operasyon-
ların başarısı konusunda Kong-
re’ye bilgi vermesinin hemen 
öncesinde açıklandı.
Petreaus, sene başında alınan 
asker takviyesi kararının etkile-
rini yorumlayacak ve bir sonraki 
adım için tavsiyelerde buluna-
cak. 
Anket, bu ortamda tartışmaları 
daha da alevlendirebilir. 
BBC ile ABC News; Irak’ın
2003 yılında ABD öncülüğünde 
işgalinden bu yana dördüncü 
kez bu yönde bir anket yapıyor. 
Iraklıların geleceğe bakışı bu 
ankette çok daha karamsar. 
«İşler gelecek yıl daha iyi ola-
cak mı?» sorusuna iki yıl önce 
halkın yüzde 64’ü, evet daha 
iyi olacak diye yanıt verirken, 
şimdi bu yanıtı verenlerin oranı 
sadece yüzde 29.
Yabancı askerlerin ülkeden 

çekilmesini isteyenlerin sayısı 
Şubat ayında düzenlenen son 
ankete göre artmış görünüyor. 
Ancak katılımcıların yarıdan 
çoğu askerlerin hala güvenlik 

koşulları iyileşene dek ülkede 
kalmasını istiyor. 
Anketin ayrıntılı sonuçlarını 
TSİ 13.00’ten itibaren bu sayfa-
da bulabilirsiniz

Iraklılara göre takviye başarısız
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Irak Başbakanı Nuri el Maliki, komşu
ülkelerin Irak’ta güvenliğin iyileştiril-
mesi için «daha fazla çaba harcaması-

nı» istedi. 
İngiliz askerleri, Basra Havaalanı 

dışındaki ana üsse çekildi

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu
Irak’ın komşularının katıldığı bölgesel
güvenlik konferansının açılışında Irak 
Başbakanı Maliki konuşma yaptı.
Maliki, «Hepinizi ciddi çalışmaya ve 

uğrunda kalkıp buraya geldiğiniz he-
deflere ulaşabilmemiz için daha fazla 
çaba harcamaya davet ediyorum» 
dedi.
Türkiye, İran, Suriye, Ürdün ve Suu-

di Arabistan’dan yetkililerle BM Gü-
venlik Konseyi ve G8 temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda, Maliki hükümeti-
nin Irak’ta durumu normalleştirmeye
kararlı olduğunu anlattı.
Maliki, «Irak toprakları, müttefikler-

le rakiplerin kapıştığı bir alan. Bölge
tehlikeyle karşı karşıya» diye konuştu.
Maliki’den sonra söz alan Dışişleri

Bakanı Hoşyar Zebari de «Terörist
sızmalarını önlemek için sınırlarımızı 
kontrol altına almak istiyoruz» dedi. 
Irak Dışişleri Bakanı Zebari, komşu

ülkelerden sınırlarını daha iyi kontrol 
etmelerini isteyerek, Irak’taki terörün
onların topraklarına da sıçrayabileceği
uyarısında bulundu. 

Zebari, «Ülke içinde ulusal uzlaşmaya
yaptığımız vurguya rağmen, komşu-
larımızla ve genel olarak uluslararası 
toplulukla da uzlaşmaya ihtiyacımız
var. Ve sizin, özellikle de yakın kom-
şularımızın desteğine ve taahhütlerine
ihtiyacımız olan kritik bir dönemde-
yiz» dedi. 
Iraklı bakan komşu ülkelerin «sınırları 

kontrol etmek ve teröristlerle katillerin 
Irak’a sızmasını önlemek için aktif bi-
çimde çalışmaları» gerektiğini söyledi.
Zebari, «Terörizmle mücadele edil-

meli, çünkü teröristlerin, Irak’ta yak-
tıkları ateş sınırların ötesine yayılacak
ve komşu ülkeleri tehlikeye sokacak» 
dedi.
Zebari, tehlikeye girecek ülkelerin

adını vermedi ama Irak ve ABD, 
Suriye’yi yabancı militanların Irak’a 
girmesine izin vermekle, İran’ı ise Şii
militanlara silah sağlamakla suçluyor.
Irak hükümeti ayrıca, Irak’taki intihar 

saldırılarını düzenleyenlerin büyük
çoğunluğunun Suudi vatandaşı oldu-
ğunu belirtiyor.

Irak ve komşu ülkeler konferansı

CNN TÜRK
Bu yıl sonunda yapılması plan-
lanan Kerkük referandumunun 
ertelenmesi olasılığı artıyor. 
Irak Parlamentosu, Anayasa 
değişikliklerinden sorumlu 
komisyonun çalışma süresini 
gelecek yılın ocak ayına kadar 
uzattı. Komisyon, Kerkük’ün
statüsüne dair 140’ıncı madde-
den de sorumlu.
Komisyon Başkanı Human Ha-
mudi, Parlamento’daki boykot 
nedeniyle komisyonun 4 konu-
da ilerleme sağlayamadığını ve 
komisyonun çalışma süresinin 
ocak ayına kadar uzatıldığını 
söyledi.
Bu dört konu Anayasa’nın
giriş metni, Medeni Kanun’un 

41’inci maddesi, devlet baş-
kanının yargı yetkisi ve Ker-
kük’ün statüsüyle ilgili 140’un-
cu madde.
Parlamento’nun bu kararı Ker-
kük referandumunun ertelen-
mesi yönündeki  beklentileri 
güçlendiriyor.
Referundumu düzenleyen 
140’ıncı madde, nüfus sayı-
mı yapılmasını öngörüyordu. 
Ancak sayım verilen sürenin 
dolmasına rağmen yapılamadı.
Kerkük’te normalleştirme 
sürecinde kentten çıkacak 
Araplara ödenecek tazminat da, 
2008 yılı bütçesine aktarıldı. Bu 
da, referandumun gelecek yıla 
kalacağı ihtimalini güçlendiren 
bir başka gelişme

Kerkük referandumu ertelenebilir  
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-The Economist dergisi, Temmuz seçimle-
rinden beri Türkler ile Iraklı Kürtlerin daha 
iyi geçindiğini öne sürerek Türkiye ile Iraklı 
Kürtlerin arasında bir uzlaşma sağlanması 
olasılığının arttığını savundu.The Econo-
mist, 5-10 yıl uslu durarak sabretmeleri, 
ekonomilerini yürümesini sağlamaları, bir 
miktar özgürlük tesis etmeleri ve çatışma-
lardan uzak durmaları halinde dünyanın
geri kalan bölümünün, Irak Kürtlerinin 
<meşru kendi geleceğini tayin etme hak-
kı’nı görmezlikten gelmesinin, giderek ar-
tan bir biçimde zorlaşacağı yorumunu yaptı.

ANKA’nın geçtiği haberde The Econo-
mist dergisi, son sayısında Kürdistan Böl-
gesin’deki gelişmeler ve bölgede bağımsız
bir devlet kurulması olasılığı gibi konulara 
çok geniş bir değerlendirmesine yer verdi. 
Iraklı Kürtlerin hiçbir zaman bu kadar iyi 
bir dönemi yaşamadığını belirten dergi, Ku-
zey Irak’ta Arapça pek kullanmadığını, 25 
yaş altındaki Kürtlerin çok azının Arapçayı 
iyi anladığını, Irak bayrağının hiçbir yerde 
görünmediğini kaydetti. 

<Irak Kürdistan’ının sınırları nerede?’ diye 
sorulan yazıda Kürdistan’da devlet daire-
lerinde ve diğer yerlerde görülen standart 
haritanın, halen Kürtlerin kontrolündeki 
bölgeden çok daha büyük olarak gösteril-

diğine dikkat çekildi. Ancak dergi, söz ko-
nusu haritanın Türkiye, İran ve Suriye’deki 
Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerini 
dahil edilmediğine de işaret etti. 

İngiliz dergisi, Kürtlerin komşuları ile 
ilişkilerin <kritik’ bir mesele olduğunu be-
lirtirken de Türkiye’nin, sık sık Kerkük’ün
ele geçirilmesi halinde <Irak Kürdistan’ını 
işgal etme tehdidinde’ bulunduğu kaydetti. 

Türkiye’nin de, PKK’nın <3 binden fazla 
gerilla’sının kovulmadığı veya kuşatılma-
ması halinde de işgal tehdidinde bulundu-
ğunu yazan dergi, PKK’nın söz konusu böl-
gede Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölelere 
yönelik <öldürücü operasyonlar için planlar 
ve eğitim’ yaptığına dikkat çekti. 

Iraklı Kürtlerin PKK’yı bir <baş belası’
olarak görmekle birlikte <etnik kardeşleri-
nin kanını dökmelerinin beklenmeyeceğini» 
belirten dergi, <Bunun yerine Türklerin on-
larla müzakere etmesi gerektiğini savunu-
yorlar’ diye yazdı. Dergi şöyle devam etti: 
<Ancak Iraklı Kürt liderleri, PKK’ya, Iraklı 
Kürt toprakları içerisinde saldırılırsa ? belki, 
Ortadoğu’da pek rastlanmayan ve kritik bir 
Müslüman müttefik olan Türkiye ile ilişki-
leri iyileştirme ihtiyacını duyan Amerikalı-
ların suç ortaklığı ile de -, göz yumabilirler. 
Ancak sıradan birçok Kürt öfkelenirdi.’ 

Buna karşın The Economist, Türkler ile 
Iraklı Kürtlerin, <Türkiye’nin ılımlı İslamcı 
hükümetin Temmuz’da yeniden seçilme-
sinden beri daha iyi geçiniyorlar’ derken 
AKP’nin <Türkiye’nin Kürt bölgelerinde 
kayda değer bir sonuç aldığına dikkat çekti. 

Türkiye’nin, ayrıca Iraklı Kürtlerin en bü-
yük ticaret ortağı olduğuna da işaret edildiği
yazıda şu değerlendirme de yapıldı:

<Örneğin Erbin’in büyük yeni havaalanı 
Türk (ve Britanyalı) bir projedir. Eğer Türki-
ye ile Irak Kürdistanı, eskiye oranla sağlan-
ması daha mümkün görünen bir uzlaşmaya 
varabilirse bu Irak Kürdistan’ının yaşama 
şansını önemli ölçüde artırırdı.’ 

Kürtlerin akıllıca hareket etmesi halinde 
bağımsızlık için acele etmeyeceğini yazan 
dergi, bağlımlı oldukları dış güçlerin buna 
izin vermeyeceğini savunarak şöyle devam 
etti: 

<Özellikle Türkiye ve ABD, onların kop-
masına izin vermez. Türkler, onlara askeri 
olarak saldırmazsa da ekonomik olarak 
boğazlarını sıkarlar. Amerikalılar da, Türk-
ler ve Araplar’ın gözüne girmenin stratejik 
olarak daha önemli olduğu düşüncesiyle 
sırtını onlara dönebilir.’ 

Buna karşın The Economist, 5-10 yıl uslu 
durarak sabretmeleri, ekonomilerini yü-

rümesini sağlamaları, bir miktar özgürlük
tesis etmeleri ve çatışmalardan uzak durma-
ları halinde dünyanın geri kalan bölümü-
nün, Irak Kürtlerin <haklı kendi geleceğini 
tayın etme hakkı’nı görmezlikten gelmesi-
nin, giderek artan bir biçimde zorlaşacağı 
yorumunu yaptı.
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’ÇATIŞMALARIN DURMASI VE ÖZGÜRLÜĞÜN TAHSİSİ HALİNDE 5-10 YIL 
İÇİNDE KÜRTLERİN KENDİ KADERLERİNİ TAYİN ETMESİNİN

 GÖRMEZLİKTEN GELİNMESİ ZORLAŞIR’’  

ırak

Asker sayısını artırması onrasında da 
Irak’taki şiddeti durduramayan ABD, 
Maliki hükümetine yüklense de bu kanlı 
işgalden başka sorumlu yok. Britanya’nın
güneyi terk etmeye başlamasıyla durum 
iyice kötüleşebilir 

Görünen o ki Washington ve Londra’nın
saatleri aynı ritimde işlemiyor. Washington 
ve Bağdat’ınkiler için de aynı şey söyle-
nebilir. ABD sadece Britanya’nın Irak’ın
güneyinden çekilmeye yönelik beklenen 
kararının etkilerinden değil, Nuri el Ma-
liki hükümetinin işleyişinden de endişeli. 
Washington bu hükümetinin iktidardaki her 
gününün, Irak’ta daha fazla Amerikan kanı 
dökülmesi anlamına geldiğini ifade ediyor. 

Acaba koalisyonlar mı bölünüyor yoksa 
sadece ilişkiler mi kötüleşiyor? 

ABD Irak’ın güneyindeki 5 bin Britanya 
askerinin bir veya iki yıl daha kalmasını 
istiyor. Ancak Britanya Başbakanı Gordon 
Brown, Washington ve Londra’nın çekilme 
kararları arasında hiçbir bağlantı bulunma-
dığını açıkladı.

Bu tür sözleri eski Britanya Başbaka-
nı Tony Blair’den duymadık. Ancak, 
Brown’un Blair’inkilerden farklı özel iç 
hesapları var. Brown, Irak’taki Amerikan 
güçlerinin komutanı ve büyükelçisinin 15 
Eylül’de sunacağı raporun, ABD’nin son 
askeri stratejisini haklı gösteren bir tablo 
çizeceğini düşünüyor. Bu strateji, Irak’taki 

Amerikan askerlerinin sayısının 160 bine 
çıkarılması üzerine inşa edildi. 

Peki Washington’ın söz konusu rapor 
doğrultusunda güç sayısını azaltacağını ilan 
etmesi beklenirken Londra’yı kraldan çok 
kralcı kılan ne? ABD geçen bahar Irak’a 
ek güç gönderdiğinde, Irak’ın kuzeyi, 
doğusu ve ortasına yoğunlaşarak, Britan-
ya’nın sorumluluğunda olduğu için güneyi 
görmezden geldi. Londra çekilme niyetini 
gerçekleştirirse Amerikan güçleri güneyde-
ki boşluğu doldurmak zorunda kalacak. 

Britanya, güneydeki Basra’nın kontrolünü 
kaybettiğini yadsımıyor. Britanya güçleri, 
havaalanında gizlenmeyi seçerek kente 
girmeye cesaret edemedi. Peki söz konusu 

rapor sonrası Bush önerilere yine karşı ko-
yar ve gerginliği artırma planını sürdürürse 
ne olacak? Bu durumda kozlar yeniden pay-
laşılacak ve Britanya çekilmeyi erteleyip 
ertelememe konusunda kararsız kalacak. 

Amerikalıların tekrarlanan başarısız-
lıkların sorumluluğunu yüklediği Maliki 
hükümetine gelince, Maliki şu an 17 baka-
nının istifa etmesi veya kabine toplantılarını 
boykot kararı alması sonrası, üyelerinin 
yarısıyla çalışan bir hükümete başkanlık
ediyor. Zayıf merkezi hükümet, 200 bin 
Türk askerinin sınırlarına yığınak yaptığı 
Kürdistan bölgesine kararlarını dayatamı-
yor, kendisini zayıflıkla veya Irak’a istikrar 
getirecek ulusal uzlaşıyı sağlayamamakla 
suçlayan ABD’yi hoşnut edemiyor. 

Maliki bu yüzden, Türkiye başbakanıyla 
Irak’ın Kuzeyindeki PKK savaşçılarının
varlığını engellemek için iki gün önce imza-
ladığı anlaşmayı hayata geçirme noktasında 
ihtiyaç duyduğu araçlara sahip değil. Ayrıca 
Washington’ın istediği ulusal uzlaşıyı 
sağlamak için gereken şartlar da mevcut 
değil. Zira bütün Şii ve Kürt partiler silahlı 
milislere sahip ve birçok Sünni partisi silah-
lı Sünni örgütlerle bağlantılı.

Maliki öğüt almak için Ankara’dan sonra 
Tahran’ı da ziyaret etti. Fakat mezhep 
temelli şiddet, iç savaşa, işgale direniş ve 
istikrar getirme çabalarına baskın geli-
yor. Ayrıca ABD zaten yeterli düşman ve 
çıkmazla mücadele etmiyormuş gibi, İran 
ve Suriye’yi Irak’taki direnişi gizlice des-
teklemekle suçlayarak Şiilere yükleniyor. 
Amerikalıların Irak’ta yaşananların temel 
nedeninin savaş ve işgal kararı olduğunu 
itiraf etmemesi, sorunu derinleştiriyor. Irak-
lılar arasında kimsenin ne zaman sonlana-
cağını bilmediği kanlı savaşlar çıkaran şey 
bu karardır. (MAZİN HAMMAD, Ürdün
gazetesi Düstur, 9 Ağustos 2007, Ç:Radikal)

’MALİKİ, PKK KONUSUNDA TÜRKİYE İLE YAPTIĞI ANLAŞ-
MAYI HAYATA GEÇİRECEK ARAÇLARA SAHİP DEĞİL’’   
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«Kendisini hâlâ Irak’ın cumhurbaşkanı 
zannediyor, titiz, çok kötü kahve yapıyor 
ve Doritos’a bayılıyor.»

Saddam Hüseyin’in tutulduğu hapisha-
nenin eski gardiyanı, Irak’ın devrik lide-
rinin cezaevi hayatıyla ilgili böyle diyor.

Gardiyana göre, iktidarı süresince ger-
çekleşen katliamlar ve cinayetlerle ilgili 
mahkemeye çıkması beklenen Saddam 
Hüseyin, kirli çamaşırlarını kendisi yı-
kıyor, hapishane avlusunda kuşlara yem 
atıyor.

20 yaşındaki Amerikalı gardiyan Sean 
O’Shea, Saddam Hüseyin’in cezaevin-
deki günlük yaşamıyla ilgili ayrıntıları 
ABD’de yayımlanan GQ dergisine 
anlattı.

Resmi olarak Irak yönetiminin nezareti 
altında görünse de, Saddam Hüseyin gizli 
bir yerde Amerikalı askerler tarafından 
gözaltında tutuluyor.

ABD’nin Irak işgalinden bir yıl önce 
Pennsylvania Ulusal Muhafızlarına ka-
tılan O’Shea, GQ dergisine dünyanın en 
ünlü mahkumunun günlük hayatı hakkın-
daki ayrıntıları anlatan beş gardiyandan 
biri.

<Saddam’ın en sevdiği yiyecek: Dori-
tos’

Sean O’Shea, dergiye verdiği bilgiler-
le Saddam Hüseyin’in hapishanedeki 
tekdüze hayatının ayrıntılı bir portresini 
çiziyor.

Devrik liderin günlük tuvalet ziyaretle-
rini, yemek saatlerini, boş zamanlarında 
yaptıklarını ve düzenli olarak girdiği

check-up’ları anlatıyor. 
O’Shea’nin anlattığına göre, Saddam 

Hüseyin’in hücresinde bir yatak, bir 
sandalye, bir havlu, birkaç kitap ve bir 
seccade bulunuyor.

Saddam Hüseyin, zamanının çoğunu 
küçük defterlere Arapça notlar alarak 
geçiriyor. 

Gardiyan O’Shea, Saddam Hüseyin’in 
her gün çiçeklerini suladığını, yemek ye-
meden önce çatal-bıçaklarını ıslak bezle 
sildiğini belirtiyor.

Irak’ın devrik cumhurbaşkanının ayrıca, 
hücresine konulan koşu bandını istemedi-
ği, bunun yerine bir pinpon masası talep 
ettiği ancak bu isteğinin yerine getiril-
mediği de gardiyanın dergiye aktardığı 
bilgiler arasında. 

Ayrıca Saddam Hüseyin’in öğünlerin-
de sık sık Cheetos yediği, ancak bir gün
kendisine bir poşet Doritos getirilme-
siyle tercihlerinin tamamen değiştiği de 
belirtiliyor.

Gardiyan O’Shea’nin anlattıklarına 
göre, Doritos poşeti geldiğinde Saddam 
Hüseyin bunu hemen bir köşeye çekile-
rek hızlı hızlı yemeye başlamış.

<Ben hâlâ Irak’ın cumhurbaşkanıyım’
Saddam Hüseyin’in fiziksel olarak 

güçten düştüğü, ancak kendine güve-
nini kaybetmediğini söylüyor Sean 
O’Shea.

Tikritli bir çiftçi çocuğu olan Saddam 
Hüseyin, hâlâ Küba puroları içmekten 
büyük keyif alıyor ve ara sıra O’She-
a’ye <iyi bir kadının nasıl bulunacağı ve 

nasıl hizada tutulacağı’ üzerine tavsiye-
ler de veriyor.

Gardiyan Sean O’Shea, Saddam 
Hüseyin’in kendisini ülkesine karşı 
suç işlemekle yargılamak isteyen Iraklı 
savcılarla yaptığı bir toplantıdan nasıl
öfkeyle ayrıldığını da anlatıyor.

«Bakanlarmış... Ne bakanları? Ben hâlâ 
bu ülkenin cumhurbaşkanıyım» diye ba-
ğırmış hücresinde Saddam Hüseyin.

O’Shea, ABD eski başkanı Ronald 
Reagan’ın öldüğü haberini verdiğinde 
Saddam Hüseyin’in sessizliğe büründü-

ğünü de belirtiyor.
Sean O’Shea ayrıca, Saddam Hsüe-

yin’in ABD Başkanı Bush’la görüşmek 
ve <kendisiyle barışmak’ istediğini de 
söylüyor.

Bir dönem muazzam saraylar ve sonsuz 
refah içinde yaşayan Saddam Hüseyin, 
şimdi genç bir Amerikalı askerin gözeti-
minde tuvalete gitmek zorunda. 

Gardiyan Sean O’Shea, Saddam Hü-
seyin için «Çok kötü bir adamdı» diyor 
ama ekliyor: «Bizim yanımıza geldiğinde 
ise çökmüş bir adamdı.»
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Saddam Hüseyin’in dört duvar arası hayatı

Yıl sonuna doğru yapılması planlanan Kerkük referandu-
muyla ilgili Kerküklüler’in görüşlerinde çelişkiler var

. Kimi referandumun zamanında 
yapılmasını desteklerken, bazıları 
ise referandumun gerekli olmadığını 
düşünüyor. 

Irak Anayasası’na göre bu yılın son-
larında yapılması planlanan Kerkük
referandumu ile ilgili Kerküklüler 
farklı düşünce içinde. Mahmud Şükür
Mahmud isimli Kürt asıllı Kerkük-

lü, «Ben Arap, Kürt ve Türkmenler 
arasında yaşıyorum. Hepimiz aynı 
duygular içerisindeyiz, birbirimizle 
herhangi bir sorunumuz yok. Bizim 
için önemli olan Irak’tır, şehirler 
değil» dedi. 

Ali Mahmut isimli Türkmen asıllı 
Iraklı ise referandumun hiçbir anlamı 

olmadığını düşündüğünü ifade etti. 
Mahmut, «Referandumun bizi birbi-
rimizden ayırmaktan başka bir anla-
mı yok. Bu memlekette Arap, Kürt, 
Türkmen, Hıristiyan hepimiz kardeş-
çe yaşıyoruz. Referandum yabancıla-
rın planıdır. Bizim bu planlara karşı 
durmamız gerekiyor. Bu memleket 
için iyi şeyler düşünsünler, başka bir 

şey istemiyoruz» şeklinde konuştu. 
Kerkük’ün Kuzey Irak’a bağlanma-

sını isteyen Kerküklü Ahmet Mustafa 
ise «Burası Kürdistan’a bağlanırsa 
daha güvenli olur. Biz burada Türk-
men, Kürt, Arap hep birarada yaşıyo-
ruz ve problemimiz de yok. Referan-
dum olursa memnuniyetle katılırız. 
Referandumun olmasını istemeyen 
kesimler var. Biz, referandumun 
yapılmasını ve demokrasi gelmesini 
istiyoruz. Herkesin gözü önünde bir 
sorunumuz olmadığı anlaşılsın» dedi. 

Kerkük İl Meclis Üyesi Hasan 
Turan da «Irak Türkmen Cephesi ve 
partiler olarak referandumun olma-
sını istemiyoruz. Kerkük’ün özel bir 
statüye sahip olması ve hiçbir bölge-
ye bağlanmamasını istiyoruz. Zaten 
geçici anayasanın 53. maddesinde 
Kerkük ve Bağdat’ın özel bir statüye 
sahip olması hiçbir bölgeye bağlan-
maması söz konusuydu. Bunun yeni 
anayasada da yer almasını istiyoruz» 
diye konuştu. 

Kerkük İl Meclis Üyesi İbrahim 
Halil, «Anayasanın 140. maddesin-
deki Kerkük’le ilgili referandum, 
önceden belirlendiği gibi bu yılın
sonunda yapılmalıdır. Referandum 
sistemi dünyanın her yerinde geçer-
lidir. Genelde sorunlu bölgeler için 
yapılıyor. Referandum Kerkük’ün
geleceğini belirleyecektir ve biz bu 
durumu destekliyoruz. Kerkük’teki 
bütün kesimlerinde referandumda oy 
kullanmasını istiyoruz» ifadelerini 
kullandı.
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-Başta Büyükanıt olmak üzere asker-
ler, Atatürk Türkiye’sinin değiştiğinin
farkında. Yoksa seçim sürecinin tamam-
lanmasına izin vermezlerdi. Türkiye ar-
tık ordu tarafından <eğitilmeye’ ihtiyaç 
duymuyor

Türkiye’deki İslamcılar, Abdullah 
Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesi üze-
rine istedikleri kadar kutlama yapabi-
lirler. Gül de, milliyetçiler ve laiklerin 
kibirli muhalefetine rağmen cumhurbaş-
kanı seçilmesini, Atatürk’ün devletinin 
kuruluşundan bu yana hiçbir selefinin 
kutlamadığı gibi kutlayabilir. Fakat 
<ikinci cumhuriyet’in ritmini kontrol 
altına almak ve cumhurbaşkanlığı se-
çimleri şokunu sindirmek için uzun bir 
zaman gerekecek. 

Bu arada first lady Hayrünnisa Gül’le
birlikte başörtüsü Köşk’e girerken, 
bitkin cumhuriyetin yaşadığı değişikliği
bağnaz bir fanatizizm diye özetleme
eğilimi de basite indirgenmiş gibi görü-
nüyor.

İslamcıların Gül’ün cumhurbaşkanlı-
ğını kazanmasıyla elde ettikleri zaferin 
asker-laik <koruyucuların’ yenilgisi ol-
madığını söylemek sadece, yeni kimliği-
ni arayan Türkiye’deki büyük dönüşüm
savaşının seçim döneminin bitişi sonrası 
başladığı anlamına geliyor. Muhalif-
ler ve özellikle de anayasal çoğunlu-
ğu bozmak için ilk cumhurbaşkanlığı 
oylamasına girmeyen ancak başarılı da
olamayan CHP, silahlı güçlerin cumhur-
başkanını boykot etmesini bekliyor. 

Ordu liderlerinin Gül’ün yemin töre-
nine katılmaktan kaçınmaları askerin
öfkesini gösterse de, bu durum anayasa-
nın askeri kurumun başkomutanı olarak
adlandırdığı cumhurbaşkanına isyana 
dönüşmez. Fakat generaller darbe planı 
yapar ve 1980’deki Kenan Evren dene-
yimini tekrarlarsa durum değişir.

Aslında, başta Genelkurmay Başkanı 
Yaşar Büyükanıt olmak üzere asker-
ler, Atatürk Türkiye’sinin değiştiğinin
farkında. Yoksa seçim sürecinin ta-
mamlanmasına izin vermezlerdi. Bitkin 
cumhuriyet artık, savaşlara veya gene-
rallerin eğitimine ihtiyaç duymuyor.

Fakat, Gül ne kadar laikliğe tutunmak 
ve toplumsal çeşitliliği korumak üzere
yemin etse de, generallerin endişeleri

dinmeyecektir. Oysa, çeşitliliğin kabul 
edilmesi, Kürt milliyetçiliğine dair fark-
lı bir sürecin başlaması için yeterli. 

Yeni dönemdeki ilk çatışma anayasa-
nın değiştirilmesi üzerine yaşanabilir.
Milliyetçiler bu konuyu, orduyu cum-
hurbaşkanına ve <İslamcıların yöneti-
mine’ karşı kışkırtmak için fırsat olarak 
görecek. Belki de Gül’ü düşürecekler...
Oysa birçokları, AKP’nin Müslüman
Kardeşler’e, Hamas’a, hatta Ceza-
yir’deki İslami Kurtuluş Cephesi’ne
benzemediği gerçeğini göz ardı ediyor-
lar. Muhalifler, Gül’ün Türkiye’sinin
AB’ye yöneldiğini, ABD’nin müttefiki
ve İsrail’in dostu olarak kalacağını 
unutuyor.

Washington’la bağlantılar ve mo-
dern Avrupa kimliği, Türk ordusunun 
Gül’ün cumhurbaşkanlığını kazan-
masıyla yaşadığı şokunu atlatmak için
bazı tercihlere başvurmasını engelliyor.
Türkiye’deki herkes, ülkenin <İslam-
laştırılması tehlikesi’ diye adlandırılan
şeyin, AKP’yi destekleyenlerin ilerle-
yişini durdurmayı amaçlayan bir abartı 
olduğunun farkında. Ayrıca cumhuri-
yetin, partinin politikaları sayesinde
<ekonomik refah kasesi’nden büyük bir 
yudum aldı.

Amerikan <işbirliğine’ işaret eden 
öfkeli çığlıklarsa, AKP’nin adayının
cumhurbaşkanlığı köşküne girişini
kolaylaştırdı. Bu çığlıklar, generallerin 
ABD’nin Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti 
kurma projesine yönelik şüphelerinin
son yankısı. Anayasa değişikliği sa-
vaşına ve AB üyeliği sürecinin rayına
girmesine kadar Türkiye, Amerikalıla-
rın gözünde Irak savaşının sonuçlarını 
kontrol altına almak açısından bir köşe
taşı olarak kalacak. Gül’ün Türkiye’si-
nin, ABD Irak’tan çekildikten sonra, 
<İran baskını’yla mücadele edecek ilk 
ülkelerden biri olacağı fısıltı değil. Tür-
kiye büyük dönüşümler döneminde.
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TÜRKİYE’DE ORDU ATATÜRK TÜRKİYESİ’NİN DEĞİŞ-
TİĞİNİN FARKINDA...  

Türkıya

-AKP’nin hükümet, başbakanlık
ve cumhurbaşkanlığını ele geçir-
mesi nedeniyle Türkiye’de yeni 
bir darbe gerçekleşebilir. Ancak 
ordu, böyle bir adımla tarihte ilk 
defa halkın çoğunluğunu karşısına
alacağını biliyor.

İslamcı demokrat Abdullah 
Gül’ün Kemal Atatürk’ün laik 
otoriter <taht’ına yükselmesiyle
birlikte ortaya üç önemli soru 
çıkıyor. İlki, acaba ordu halkın
dileğine boyun eğecek mi, yoksa 
yarım asırdır yaptığı gibi yeni 
dönüşümleri engellemek için
tankların zincirleriyle bu halk 
adına beşinci kez harekete mi 
geçecek?

İkincisi şu: Ordu harekete geç-
mezse, İslam’la demokrasi ara-
sında halihazırdaki nişanın kalıcı 
ve başarılı bir evliliğe dönüşeceği
ifade edilebilir mi? Son olarak, 
bu ülkede büyüyen İslam demok-
rasisinin bütün Arap bölgesi ve 
İslam dünyasının örnek alacağı 
bir modele dönüşme şansı ne?

İlk sorudan başlayalım. Erdo-
ğan hükümetiyle ordu arasındaki
ilişkilerin, hükümetin yeni İs-
lamcıların siyasi otoritenin bütün

eklemlerini -cumhurbaşkanlığı,
hükümet ve meclis- ele geçir-
mesi sonrası daha fazla gerginlik 
yaşanacağına kuşku yok. Gül’ün,
seçilmesinden önce ve sonra 
kendisinin ve başbakan Tayyip 
Erdoğan’ın <herkes için kaçınıl-
maz sosyal barış projesi’yle laik 
rejimi koruyacaklarına dair güçlü 
garantiler verdiği doğru. Ancak, 
iktidardaki AKP’nin hali- hazır-
daki anayasanın değiştirilmesini
veya Atatürkçü hukuk düzenle-
melerinin yerini alacak yeni bir 
anayasa yazılmasını içeren ek-
siksiz bir reform projesine sahip 
olduğu da bir gerçek.

Gül ve Erdoğan, reformcu plan-
larının bir <ikinci cumhuriyet’ 
projesi olduğu yönündeki söylen-
tileri yalanlıyor. Bu proje ordu-
nun sistem üzerindeki Atatürkçü 
vesayetini şiddetle eleştiriyor ve 
siyasi düzlemde otoriter bir yöne-
timden demokratik bir yönetime,
ekonomik düzlemde tarımdan
sanayi ve gelişmiş teknolojiye,
sivil veya askeri seçkinler tara-
fından dayatılan bir devlet-millet 
kavramından demokratik dev-
let-millet kavramına geçilmesi

çağrısı yapıyor.
Doğal olarak ordu, <ikinci cum-

huriyet’in kurulmasını kesinlikle
kabul etmeyecektir. Zira bu proje 
uzun vadede, ordunun kışlaların
surlarının arkasından yürüttüğü 
siyasi otoritesinin temellerini ve 
devasa ekonomik çıkarlarını silip
süpürür.

Bu yüzden beşinci bir askeri 
darbe ihtimali önümüzdeki yıllar-
da, son beş yıla göre daha yüksek
olacak.

Her halükârda genelkurmay 
başkanı orgeneral Yaşar Büyüka-
nıt, Gül’ün seçilmesi öncesinde
yaptığı «Cumhuriyetin üniter
yapısını içine sindiremeyen bölü-
cülerle laik yapısını sistematik bir 
yaklaşımla aşındırmaya çalışan
şer odaklarının yaklaşımlarını,
tüm ulusumuz çok açık olarak 
izlemektedir» açıklamasında bu 
durumu ima etti. Ayrıca Bü-
yükanıt ve diğer generallerin 
cumhurbaşkanının yemin törenini
boykot etme kararları, bu durumu 
açıkça gösterdi. Böyle bir boykot 
modern Türkiye tarihinde ilk defa 
yaşanıyordu.  Darbe gündemde,
ancak ordu bu kez, otoriter ve 

düşüncesiz herhangi bir adımının,
tarihinde ilk kez kendisini halkla 
karşı karşıya getireceğini iyi idrak 
etmeli. Peki bunun böyle olacağı-
nın kanıtı ne? İki kanıt var. İslam-
cı hareketin eski lideri Necmettin 
Erbakan, ilkine epey önceden
değinmişti: «Bizler (İslamcılar)
iktidara kesinlikle geleceğiz.
Fakat soru şu: Acaba ordu bunu 
kanlı veya kansız yapmamıza

imkân tanıyacak mı? Biz bütün
ihtimallere hazırız.» İkincisiyse,
bir İngiliz araştırmacının vardığı 
çıkarım: «İslam demokrasisi de-
neyimi yol almaya başladığında,
kan akmaması düşük ihtimal.» 
Türkiye’nin yanı sıra, İslam
demokrasisi deneyiminin Arap 
ve İslam coğrafyasında muhtemel 
geleceğinin nasıl şekilleneceğiyse
başka bir makalenin konusu... 

’’ORDU DARBE YAPARSA HALKI KARŞISINA ALIR’’ 
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-Türk istihbarat teşki-
latı MİT eski Müsteşar
Yardımcısı Cevat Öneş,
<yeni bir devlet yapısı ve
anlayışı gerekli’ yolun-
daki ifadelerine açıklık
getirerek <’Türkiye Cum-
huriyeti’nin bölünme-par-
çalanma korkusunun sona 
erdirilmesi gereklidir’’ 
dedi. Öneş, <anayasal va-
tandaşlık’ için de <’neden 
olmasın’’ diye konuştu.
CNN TÜRK’te yayınlanan
<Ankara Kulisi’ progra-
mına katılan Cevat Öneş,
Fikret Bila ve Murat Yet-
kin’in sorularını yanıtladı.
Röportajdan öne çıkan
bölümler

Murat Yetkin: Kürt konfe-
ransına katılım nedeniniz 
neydi?
Cevat Öneş: «Sayın Yet-
kin şunu açıklıkla ifade 
edeyim. Konferans çağ-
rısında çözümün Türki-
ye’nin iç dinamiklerinde
olduğu belirtiliyordu. Sos-
yal barışı sosyal adaletten 
ayrı düşünmeyen bir an-
layış denmişti. Şahsen ben 
bundan etkilendim ve böy-
lesine bir barış çağrısına
sivil vatandaş olarak tepki-
siz kalamayacağımı dü-
şünerek katılayım dedim. 
Şimdi ben o konferansta 
çeşitli olumsuzluklar ve 
yeterli olmayan değer-
lendirmelerle kartşılaştım
ama fotoğrafın tümü çer-
çevesinde bir çözümün, bir 
diyalogun başlayabileceği
beklentisi var. Çeşitli etnik 
kökenleriyle birçok insan 
da oradaydı. Bu talebin 
yaygınlaşması gerekiyor.
Bir sinerji yaratılması 
gerekiyor. Ancak toplum-
sal taleplerle başlatılan
toplumsal iradeler çözüm
getirebilir»

Fikret Bila: Yeni bir dev-
let yapısı ve anlayışı ge-
rekli dediniz. Bundan neyi 
kastediyor sunuz?
Cevat Öneş: «Bu çağdaş-
demokratik yapı. Zaten 
AB sürecini yaşayan ve 
AB kriterleri çerçevesinde
değişmekte olan Türkiye
bu cevabı veriyor. Top-
lumsal talebin hazırlan-
ması gerekli. Bir talebin 
içinden bir toplumsal siya-
sal proje çıkması gerekli.
Siyasi iradenin duruşu ve 
bu siyasi iradenin güven
vermesi gerekiyor. Türki-
ye Cumhuriyeti’nin bö-
lünme-parçalanma kor-
kusunun sona erdirilmesi 
gereklidir. Artık devletin 
bölünmesi gibi bir du-
rumla karşılaşma olasılığı 
yoktur. Parlamento’daki 
partiler 1982 Anayasa-

sı’nın değiştirilmesinden
yana. Bizim Anadolu zen-
ginliğimizi ortaya çıkaran
bir değişim neden olmasın.
T.C. <nin kuruluş amacına
ters düşmeyen bir anayasa 
neden olmasın. Atatürk’ün
<Ne mutlu Türküm diye-
ne’ ifadesini bir soy eğili-
mi göstermeyen bir sözdü.
O halde bunu çağımızın
getirdiği noktada, anayasal 
maddelerle neden kucakla-
mayalım. Bir anayasal va-
tandaşlık, anayasal yurtse-
verlik gibi kapsayacak bir 
yaklaşımı neden çıkarma-
yalım. <Ne mutlu Türküm
diyene’ yerine <Ne mutlu 
Türkiye vatandaşıyım
diyene’ ibaresi konulabilir. 
Bu öneri daha çok ifadenin 
kaldırılması değil, sadece 
ifadeyi kavramlarla ge-
nişletmeyi amaçlayan bir 
öneri»
«Siyaset yeniden şekillen-
meli»
Murat Yetkin: Sayın De-
mirel de cumhurbaşkanlığı 
döneminde bu tip beyan-
larda bulundu ama o dö-
nem siyasi partilerden öyle
tepkiler aldı ki. Bu öneriyi
ortaya koyanları dışlayan
bir refleks çıkıyor hep...
Cevat Öneş: «Burada bir 
proje üretememe eksikliği
var ve iç politikanın is-
tismar edilmesi olayı var.
Bu ortaya çıkan toplumsal 
talepler siyaseti de etki-
leyecektir ve siyasetin de 
yeniden şekillendirilmesi-
ni sağlayacaktır»
Fikret Bila: MGK toplan-
tılarından sonra bildiriler 
yayınlanır. Bu bildirilerde 
genelde bölücülük tehdidi 
ilk sıralarda yer alır. Siz 
aslında bunun böyle ol-
madıgını belirtiyorsunuz.
Bölünme kaygısı boş bir
kaygı mı?
Cevat Öneş: «Sayın Bila 
ben 1966 yılında teşiki-
lata girdim. Komünizm
tehdidiyle büyüdük sonra 
bölücü tehditlerle uğraş-
tık, sonra da irtica tehdidi 
karşımıza çıktı. Ama bu 
tehditler temel unsurlar 
değil sonuçlardır. Bunlar 
yapısal sorunumuzdur, 
sistemden kaynaklanan 
sorunumuzdur»
Murat Yetkin: Sizce 
Irak’taki PKK varlığının
çözülmesi neyi ne kadar 
etkileyecek?

Cevat Öneş: «Savaş konu-
sunda bu kelimenin olduğu
yerde 1 defa değil 10 defa 
düşüneceksiniz. Ortadoğu
zaten kaynayan bir kazan. 
Oradaki münferit olaylarla 
ilgili bir söylem oluşturup,
hasbel kadar oraya girer-
seniz nasıl çıkacağınızı da

düşünmek zorundasınız»
Fikret Bila: Türkiye so-
nuçlarla değil bunların ne-
denleriyle mi ilgileniyor? 
Nedir bunun nedenleri? 
Atatürk’ün Kürt politi-
kasında bir hata mı var-
dı? Bir asimülasyona mı 
yönelmişlerdi? Bir de Kürt
tezleri de var. Siz bu tezle-
re katılıyor musunuz?
Cevat Öneş: «T.C. <nin 
kuruluşunda bir yanlışlık
olmadığı ortada. Bugün
yarattığı değerler sistemi 
aksak işleyen, zaman za-
man kesintiye uğrayan de-
mokrasimize rağmen çok
değerli bir gelişme kaydet-
miştir. Dağılan ve yıkılan
bir Osmanlı’nın devamıyız
ama çağımızın gerektirdiği
sistemler içinde yeniden 
doğduk. Kurtuluş Sava-
şı’ndan nasıl çıktık? Biz 
bu durumdan Anadolu’da 
bahsettiğimiz farklı etnik
ve farklı inanç sahiplerinin
birlikteliğiyle çıktık yani. 
Anadolu’nun çok renkli 
çiçek bahçesinin güzel-
liğiyle çıktık. T.C.’nin 
kuruluşunda bir hata yok. 
Bir konsensus var. Ancak 
uygulanan politikalarımız
beklenen bütünleşmeyi
sağlayamadı, aksine ayrıl-
mayı tetikledi. Bu bütün-
selliği yeniden yaratmayı 
başarmamız gerekiyor. O 
gün gittiğim konferansta 
da bunu gördüm. Önemli
olan bunu organize ede-
bilmek ve şekillendirebil-
mek»
«1938’den beri izlenen po-
litikalarda yanlışlıklar var»
Fikret Bila: 1938’den 
sonra izlenen politikalarda 
yanlışlar var dediniz? O 
günden beri izlenen poli-
tikalar bizleri bugünlere
getirdi dediniz. Kürtlere
dönük bir soykırım mı 
oldu?
Cevat Öneş: «Kırılma
noktası olarak Kürt is-
yanlarını almak lazım.
Bir güvensizlik ortamının
yaratılması ve sonra de-
vam etmesi, Ortadoğu’ya
verilen şekillenmeden
bu politikaların ön plana 
çıkması, Kürt hareketinde 
bağımsızlık gibi taleple-
rin hareketleri şekillen-
mesine yol açmıştır. Bu 
Türkiye’de de böyledir
Ortadoğu’da da. Tabi T. 
C. bu sıkıntılar karşısında
bir süre asimilasyon içinde
bir bütünleştirme hareketi 
içerisine girdi ve olmadı.
Bizim düşündüğümğz
çağdaş bir entegrasyonu 
gerçekleştiremedi»
Murat Yetkin: «PKK’yı 
ortaya çıkaran 12 Eylül
sonrasında oluşan Diyar-
bakır cezaevidir denir. 

Benzeştirme, tekleştirme
politikaları yüzünden bu-
tunleşme olamadı dediniz.
PKK 20 yıldır saldırı dü-
zenliyor ama ülkede Türk-
Kürt çatışması olmuyor.
Tekleştirme poltikasının
amacı neydi ? Yanlış olan
unsurları nelerdi?
Cevat Öneş: «Bugün
Türkçe konuşamayan Gü-
neydoğulu milyonlarla ifa-
de edilen bir kadın sorunu 
varsa, eğer anadili dışında
Türkçe’yi onlara öğrete-
memişsek bu bir sorundur. 
Doğu ile Güneydoğu’nun
geri kalmışlığı neticesin-
de bu temel bir sorundur. 
Feodal yapı çözülememiş-
se bundan siyasal şekil-
lenmenin etkisi var demek 
zorundayız. Mesela Kürt
kimliğini kabul eden in-
sanlarımız doğuştan Kürt
diline sahipler. Ama siz 
onlara «Kürt değilsiniz»
diye ortaya çıkarsanız bir 
dayanışma ortamını öldü-
rürsünüz»
Fikret Bila: Gelinen nok-
tada bize kamusal alanda 
Kürtçe eğitim verin bize 
diyorlar. Kürtçenin ikinci 
resmi bir dil olması gibi
bir önlem var mı sizin ka-
fanızda?
Cevat Öneş: «Türkçe’nin
resmi dil olduğu konusun-
da kimsenin kafasında bir 
tartışma yok. Şimdi bura-
da anadilin konuşulması 
meselesi gündeme geliyor. 
Ancak bunun eğitim dili 
olarak kullanılması mese-
lesi biraz da bizim imkan-
larımızla alakalı bir olay. 
Bu kısa vadeli bir olay 
değil. Uzun vadede Tür-
kiye’nin gelişmişliğiyle
yapacağı katkı çerçevesin-
de tartışılmalı»
Murat Yetkin: Söyledik-
lerinizden şunu çıkartıyo-
rum. «Türkiye şu an bir 
Irak bataklığının kıyısında
duruyor. Ama bundan etki-
lenmemesi mümkün değil.
Kürt devletinin oluşması 
kaçınılmaz gözüküyor,
bundan etkilenmemek için
ülkedeki düzenlemeleri
yeniden gözden geçirmek
gerekli»
Cevat Öneş: «Evet. Tür-
kiye’nin imkan ve kabili-
yeti toplumsal bütünlüğü 
ve dayanışması ile doğru
orantılıdır. Türkiye bütün-
lüğünü kendi içindeki da-
yanışma ile sağlayabilir»
Fikret Bila: Biz bir ulu-
sal bütünlük sağlamalıyız
diyorsunuz. Bir taraftan da 
ayrı kimliklerle bütünleş-
meden söz ediyorsunuz. 
Bu çelişki değil mi?

Cevat Öneş: «Ben ulus 
devletin parçalanacağını 

düşünmüyorum. 20’nci 
yüzyıldaki ulus devletle 
21’inci yüzyıldaki ulusçu
devlet arasındaki farka 
dikkat çekmek istiyorum. 
Sadece gelişmelere uyum 
sağlayan, değişim yaratan 
ve zenginlikler içerisinde
bütünlüğü arayan bir yeni 
ulus devlet anlayışı olarak
merak ediyorum. Yoksa 
ulus devletler var olmaya 
devam edecektir»
«70 milyonluk T.C. 3.5 
milyonluk Kürt devletin-
den korkmamalı»
Fikret Bila: Kürt devle-
tinin kurulmasına nasıl
bakıyorsunuz?
Cevat Öneş: «( Kuzey 
Irak’ta)Orada oluşacak
bağımsız bir yapıyla eğer
ilişkilerimiz iyi değilse
ve o yapı bir süper güçle
bağlantılıysa, siyasi yöne-
lişleri de bizim demografik 
yapımızı etkileyecektir.
Ama 70 milyonluk bir 
Türkiye’nin 3.5 milyon-
luk bir oluşum karşısında
bütünlüğünü koruması 
durumunda böylesi ge-
lişmelerden korkması 
gibi bir bir ihtimal olaca-
ğını sanmıyorum. Zaten 
şu aşamadan sonra sizin 
müdahale edebileceğiniz
bir durum olduğunu da 
sanmıyorum. «Eğer dik-
katle bakacak olursak. 
1’inci Körfez Savaşı ile
Irak’a yönelen ABD gücü,
ardından Irak’ın işgali. Bu 
Saddam’dan kaynaklanan 
bişey değildir, kitle imha 
silahlarından da değildi.
Bunlar göstermelik sebep-
lerdi. Afganistan’ın işga-
linden sonra Irak’ın işgali.
Somali’ye olan etkilerini 
düşündüğünüz zaman 
bunlar hep petrol savaşla-
rıyla ilgili. Petrolün ulaşım
yolları üzerindeki denetim 
meselesi. Bu dünyanın
yeniden şekillenmesin-
de güçler arasındaki bir 
savaş. Yani Irak olayına
Şiilerin, Kürtlerin meselesi 
olarak bakamayız. Artık
bugün gördük ki demok-
rasilerden bahsedilemiyor. 
ABD halkının sahip oldu-
gu süper gücün yarattığı 
değerlere rağmen özellikle
belirli politikalar nedeniy-
le Ortadoğu’ya yönelen
bir petrol savaşıydı. Irak 
bir bölünmüşlük kavgası 
içerisine girdi ve bir parça-
lanma durumu ortaya çıktı.
Yani bu durumda Irak’ta 
demokrasiden bahsede-
meyiz. Ortadoğu’da yön-
lendirilen ülkeler var ama 
bununla çelişen halklar da 
var. Irak’ta anayasayı bu-
gün halk değil ABD şekil-
lendirdi. Kuzey Irak’ta bir 
federe devlet oluşturdu»

’TÜRKİYE, KÜRT DEVLETİ’nin KURUL-
MASINDAN KORKMAMALI’’ 
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Castro’ya renksiz’ doğumgünü
Dunya

Küba lideri Fidel Castro bugün
81 yaşına girerken, ülkede 10 
yıldır ilk kez Castro’nun do-
ğum günü resmi törenle kutlan-
mıyor.
Fidel Castro geçirdiği bağırsak 
ameliyatı sonrası bir yıldan 
uzun süredir halk karşısına çık-
mış değil.
Castro geçen ay da Devrim 
Günü şenliklerine katılmamıştı.
Oysa Küba lideri, iktidara gel-
diği 1959’dan bu yana bu şen-
likleri hiç kaçırmamıştı.
Bu şenlikler sırasında çeşitli 
konserler verilir, geçit törenle-
ri sırasında bayraklar sallanır
ve çocuklar dağıtılan pastaları 
yerlerdi.
Küba’daki muhabirimiz Simon 
Watts, şenliklerin hep Cast-
ro’ya <devrimin babası’ imajı 
verdiğini söylüyor.
Simon Watts’ın dikkat çektiği
bir diğer nokta da, halen Cast-
ro’nun görevine vekalet eden 
kardeşi Raul Castro’nun, hal-
kın soğukkanlılığını muhafaza 
etmesini ve hükümetin bütün-
lüğünü sağladığı için takdir 
edilmesi.
Raul Castro ayrıca Küba Ge-
nelkurmay Başkanı konumun-
da.
Birçok uzman Küba’da halen 
bir geçis sürecinin yaşandığını 
düşünürken, Fidel Castro kritik 
tüm kararlarda kendisine danı-
şıldığını söylüyor.
İki aydır fotoğrafı bile çekil-
meyen Fidel Castro’nun halen 
nerede bulunduğu ve sağlık

durumunun ne olduğu ise dev-
let sırrı.

Fidel Castro: Sağlığım iyi
Küba’da Devlet Başkanı Fidel 
Castro son 10 aydır ilk kez sağ-
lık durumuyla ilgili ayrıntıları 
açıkladı.
Fidel Castro, geçen yıl Tem-
muz ayında, yetkilerini geçici 
olarak kardeşi Raul Castro’ya 
devretmişti.
Fidel Castro, bir gazetede ya-
yımlanan makalesinde rahat-
sızlanması ardından bir değil 
birkaç ameliyat geçirdiğini 
açıkladı.
Ameliyatın başlangıçta başa-
rılı olmadığını belirten Castro 
aylarca damardan beslenmek 
zorunda kaldığını ifade etti.
Ancak şimdi durumunun daha 
iyi olduğunu belirten Küba 
lideri, sağlığının her geçen gün
iyileştiğini, kilosunun sabitleş-
tiğini kaydetti.
Hükümetin yayınladığı bazı fo-
toğraflar ve kısa video görüntü-
leri dışında Fidel Castro, son 10 
aydır halkın karşısına çıkmadı.
Castro’nun sağlığı resmî olarak 
Küba’da hükümet sırrı kabul 
ediliyor.
Castro’nun kalın bağırsak ra-
hatsızlığı olduğuna inanılıyor.
Açıklamada, Küba’yı yarım
yüzyıldır yöneten Castro’nun 
ne zaman halkının karşısına 
çıkacağına dair bir ipucu bu-
lunmuyor.
Küba lideri, bu süreyi önemli 
konular üzerinde düşünmek ve 

okumak için kullandığını, yakın
dostlarıyla telefonla görüştüğü-
nü belirtiyor.
80 yaşındaki Castro, süratle 
eski sağlığına kavuşması önün-
deki tek engelin yaşı olduğunu 
söyledi.
«Yaşlanma etkilerinden büyük
bir tehlike yok» diyen Castro, 
gençliğinde yaşadığı <zor ve 
belirsiz’ zamanlarda bedenini 
ve sağlığını hırpaladığını belirt-
ti.
Castro’nun yaşam mücadelesi

Venezuela Cumhurbaşkanı 
Hugo Chavez, Küba lideri Fi-
del Castro’nun sağlığının çok 
kötü olduğunu ve yaşamı için 
mücadele ettiğini söyledi.
Brezilya’nın Rio de Janeiro 
kentinde düzenlenen Güney 
Amerika liderleri zirvesinde 
konuşan Chavez, bu hafta ba-
şında Küba lideriyle telefonda 
yaklaşık yarım saat sohbet etti-
ğini söyledi.
Fidel Castro rahatsızlığı sonrası 
yetkilerini kardeşi Raul Cast-
ro’ya devrettiğinden bu yana 
kamuoyu önünde görülmemiş-
ti.
Chavez’in, Castro’nun sağlığı-
nın gerçekten ne durumda ol-
duğunu bilen az sayıda kişiden 
birisi olduğu düşünülüyor.
Venezuela lideri, Brezilya’daki 
Mercosur Zirvesi’nde yaptığı 
konuşmada Fidel Castro’nun 
duruunu <hassas’ diye niteledi.
Yakın dostunun, yaşamı için 
mücadele verdiğini söyleyen 
Chavez, bunu, Castro’nun 50 
yıl önce verdiği devrimci mü-
cadeleye benzetti.
Chavez’in açıklaması, Küba’da 
devlet kontrolündeki basın or-
ganlarında yayınlanmadı. Küba 
basını, son altı ayda Fidel Cast-
ro’nun hastalığıyla ilgili hiç-
bir ayrıntı yayınlamadı. Cast-
ro’nun sağlık durumu Küba’da 
<devlet sırrı’ olarak değerlen-
diriliyor.
Ancak Kübalılar, İspanyol 
basınında yer alan, Castro’nun 
<ağır hasta’ olduğu yolundaki 
iddialardan da haberdarlar.
Geçen Ağustos ayında, cast-
ro’nun yetkilerini devretmesi 
ardından güvenlik önlemleri 
arttırılmıştı ancak şu anda Ha-
vana sokaklarında herhangi bir 
olağan dışı güvenlik uygulama-
sı görülmüyor.
AB İran’a yaptırım uygulaya-
cak

AB Dışişleri Bakanları nükleer 
programını askıya almayı red-
deden İran’a karşı yaptırım uy-
gulanması önerisini kabul etti.
Lüksemburg’da başlayan ve 
iki gün sürecek olan zirvede 
benimsenen yaptırımlar arasın-
da bazı İran yetkililerinin mal 
varlıklarının dondurulması, bu 
kişilerin AB ülkelerine giriş-
lerinin yasaklanması ve İran’a 
silah ihracatının yasaklanması 
bulunuyor.
Birleşmiş Milletler, İran’a uy-
guladığı yaptırım kararları da, 
nükleer programında rol oyna-

yan kurum ve kişilere seyahat 
yasakları ve <’kısmi silah am-
bargosu’’ öngörüyordu.
Avrupa Birliği Dışişleri Bakan-
ları ise, BM’nin seyahat sınır-
lamalarına benzer bir yasağı 
kabul ederken, <’tam silah 
ambargosu’’ uygulamaya karar 
verdi.
AB’nin Dış Politika Yetkilisi 
Javier Solana, İran’ın nükleer 
alandaki baş görüşmecisi Ali 
Laricani ile Çarşamba günü 
Türkiye’de bir araya gelecekle-
rini açıkladı.
Bu görüşme, BM’nin son yap-
tırım kararlarını almasından 
bu yana İran’la gerçekleşen ilk 
temas olacak.
Rusya ile soğuyan ilişkiler
AB Dışişleri bakanları Lük-
semburg zirvesinde ayrıca 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei 
Lavrov ile de görüşecekler.
BBC Moskova muhabiri, Rus-
ya’nın giderek daha etkili hale 
gelen dış politikası yüzünden 
Batı ile arasında önemli görüş 
ayrılıkları oluştuğuna işaret 
ediyor ve Lavrov ile görüş-
menin sorunlu geçebileceğini 
kaydediyor.
Rusya ve AB arasında, ticaret, 
enerji ve siyaset alanındaki 
ilişkiler, son dönemde gitgide 
gerginleşti.
Yetkililer hafta sonunda Mos-
kova’yı Polonya’dan ihraç 
ettiği etlere getirdiği yasaktan 
vazgeçmeye ikna edemedi.
Bu durum gelecek ay yapılacak 
AB-Rusya zirvesine olumsuz 
yansıyabilir. Çünkü Polonya 
da, ihracat yasağına tepki ola-
rak AB’nin, Moskova ile enerji 
ve ticari işbirliği amaçlayan bir 
anlaşma yapmasını engelliyor.
AB dışişleri bakanları bugün
Lüksemburg’da Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey İvanov ile ya-
pacakları görüşmede, gelecek 
ayki zirvenin gündemini de 
belirlemeye çalışacaklar.
Moskova, ayrıca, ABD’nin, 
aynı zamanda NATO mensubu 
olan bazı birlik ülkelerinde, 
füze savunma sistemi kurma 
planından rahatsız.
Rusya ile AB arasındaki iliş-
kilerdeki gerginliğin bir diğer 
işareti de, Londra’da düzenle-
nen <Rusya Ekonomik Foru-
mu’na katılması öngörülen üst 
düzey Rus yetkililerin ve Rus 
enerji devleri Gazprom ile Ros-
neft’in toplantıdan çekildikleri-
ni açıklanması oldu. 
Sözkonusu yetkililerin Krem-
lin’den gelen istek üzerine bu 
önemli yatırım konferansından 
çekildikleri kaberleri geldiyse 
de Moskova, bu kişilerin Lond-
ra konferansına katılmalarını 
yasakladığı haberlerini yalan-
ladı.
Diğer gündem maddeleri
Kosova’nın geleceği de masa-
daki sorunlu konulardan birisi. 
Kremlin yönetimi, Kosova’nın
bağımsız olması yönündeki 
BM önerisini eleştiriyor.
AB Dışişleri Bakanları Lük-
semburg zirvesindeki bir diğer 
madde de, enerji kaynakları ve 
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yasakladığı haberlerini yalan-
ladı.
Diğer gündem maddeleri
Kosova’nın geleceği de masa-
daki sorunlu konulardan birisi. 
Kremlin yönetimi, Kosova’nın
bağımsız olması yönündeki 
BM önerisini eleştiriyor.
AB Dışişleri Bakanları Lük-
semburg zirvesindeki bir diğer 
madde de, enerji kaynakları ve 
Birlik için öncelik kazanmaya 
başlayan Orta Asya ülkeleri ile 
ilişkiler konusunda bir çerçeve 
oluşturulması.
Bu bağlamda, ticari işbirliği ve 
yatırımla, çevre koruma ve hu-
kukun üstünlüğünün, bir arada 
düşünülmesi isteniyor.  
Kübalı <casuslar’ yeniden yar-
gılanacak

ABD’de bir temyiz mahkeme-
si, Miami’de casusluk yapmak 
suçundan hapse atılan beş 
Küba vatandaşının yeniden 
yargılanmasına hükmetti.

Mahkeme, ilk duruşmanın adil 
koşullarda yapılmadığına karar 
verdi.
Yargıç Miami’de çok sayıda 
Kübalı sürgünün bulunması-
nın sanıklara karşı önyargılı 
bir hava yarattığını belirtti.
Amerikan askeri tesislerini 
gözetlemek ve Castro yöneti-
mine muhalif Kübalı grupların
arasına sızmakla suçlanan Kü-
balılar, 1998’de tutuklanmış ve 
2001 yılında 15 ila 19 yıl ara-
sında değişen hapis cezalarına 
çarptırılmıştı.
Sanıklar, duruşmada casus-
luk yaptıklarını kabul etmişler 
ancak amaçlarının Amerika’ya 
zarar vermek değil, Küba’ya 
yönelik saldırıları önlemek 
olduğunu söylemişlerdi.
Küba Hükümeti, ülkedeki bazı 
bombalı saldırıların arkasında 
sürgündeki muhaliflerin oldu-
ğuna inanıyor.
Fidel Castro yönetimi yargıla-
nan Kübalıları kahraman ilan 
etmiş ve serbest bırakılmala-
rını sağlamak için uluslararası 
kampanya başlatmıştı.
Geçtiğimiz ay bir Birleşmiş 
Milletler komisyonu, mahke-
menin tarafsızlığı konusunda 
endişe belirtmiş ve verilen 
cezaların gereğinden fazla ağır
olduğunu kaydetmişti.
Küba Meclis Başkanı Ricar-
do Alarcon ise Fransız AFP 
ajansına yaptığı açıklamada, 
«Bu karar, terörü teşvik eden-
lere, teröre karşı savaş açtığını 
söylerken gerçekte teröristleri 
koruyan ve Amerika’da teröre 
muhalefet ettikleri için genç 
insanları hapse atanlara karşı 
bir zaferdir» dedi.  
<CIA soruşturma peşinde’

Amerikan Merkezi Haberalma 
Örgütü CIA’in, örgütün gizli 
gözetim merkezleri kurduğu
yolunda çıkan haber hakkın-
da cezai soruşturma açılması 
yolunda harekete geçtiği bildi-
riliyor.
Amerikalı yetkililerin, hassas 
bilgilerin gazeteye sızdırıldığı-
nı söyledikleri belirtiliyor.
Söz konusu haber geçen hafta, 
the Washington Post gazete-
sinde yayımlanmıştı.

Gazete, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin yasal yüküm-
lülüklerinden sıyrılmak için 
CIA’ye, dünyanın çeşitli ül-
kelerinde gözetim merkezleri 
kurdurduğunu bildirmişti.
Bu merkezlere ev sahipliği
ediyor olduğu düşünülen ül-
kelerden Tayland, Romanya, 
Polonya ve Slovakya suçlama-
ları kabul etmemişti.
Amerikan yönetimi şu ana 
kadar The Washington Post 
gazetesindeki haberle ilgili 
olarak yorum yapmayı reddet-
mişti.
Cumhuriyetçi Parti’nin Tem-
silciler Meclisi ve Senato’daki 
liderleri de, haberin sızdırıldı-
ğı yolundaki iddiaların soruş-
turulmasını istediler.
The Washington Post gazete-
siyse şu ana kadar gelişmelerle 
ilgil bir yorum yapmadı.
Pentagon’dan işkenceye yasak
Amerikan Savunma Bakan-
lığı daha önce terör zanlıları 
ve gözaltında tutulan kişilere 
işkenceyi yasaklayan bir ge-
nelge yayımlamıştı.
Genelgeyle her tür fiziksel ve 
zihinsel işkence yöntemi ya-
saklanıyor.
Yasaklanan yöntemler arasın-
da köpeklerin sorgu sırasında 
korkutma amaçlı kullanılması 
da var.
Genelgede, kullanılan tüm
sorgu tekniklerinin en üst dü-
zey makamlardan onay almış 
olması gerektiği vurgulanıyor.
Ayrıca personelden herhangi 
bir taciz ya da kötü muameleyi 
mutlaka bildirmesi isteniyor.
Pentagon Sözcüsü Brian Whit-
man ilk kez bu tür bir genelge 
yayımladıkladıklarını açıkladı.
Amerikan ordu yetkilileri 
yeni talimatların Irak’taki Ebu 
Gureyb Cezaevi’nde ortaya 
çıkanlara benzer skandalları 
önlemeye yönelik olduğunu 
söylüyorlar.
Pentagon önceki gün Irak’ta 
görev yapan beş Amerikan 
askerinin daha resmen mah-
kumlara kötü muamelede 
bulunmakla suçlandıklarını 
açıklamıştı.
Washington muhabirimiz 
Jonathan Beale ise son genel-
genin sadece askerleri kapsa-
dığını, CIA’in denetimindeki 
kişilerin önerge kapsamına 
girmediğini söylüyor.
ABD Senatosu’nun Irak atağı

Amerika Birleşik Devletleri 
Senatosu, Bush Yönetimi’nin 
düzenli Irak raporları hazırla-
masını öngören tasarıyı onay-
ladı.
Cumhuriyetçi Parti tarafın-
dan hazırlanan ve 19’a karşı 
79 oyla kabul edilen öneri, 
Irak’taki birliklerin, ülkede 
güvenliği sağlamak için öncü 
rol üstlenmesini ve Bush yö-
netiminin Irak’tan çekilme 
stratejisine açıklık kazandır-
masını istiyor.
Ancak kabul edilen tasarıda, 
Amerika Birleşik Devletleri 
askerlerinin Irak’tan çekil-
meleri konusunda bir takvim 
talep edilmiyor.
Kongre bu tasarıyla, Irak’ta 
güvenliğin sağlanması konu-
sunda Iraklı güçlerin ön plana 

çıkmasını, böylece, ülkedeki 
Amerikan askerlerinin aşamalı 
olarak geri çekilmesinin başla-
yabilmesini istedi.
Tasarı ayrıca, Beyaz Saray’ın
Kongre’ye düzenli raporlarla 
Irak’taki ilerlemeler hakkında 
bilgi vermesini de öngörüyor.
Senato, Demokrat Partili se-
natörlerin, Irak’tan çekilme 
takvimi sunulmasını isteyen 
teklifini ise reddetti.
Savunma Bakanı Donald 
Rusmfeld, Irak’taki direnişçi-
lere, direnmeye devam ederek 
kazanabilecekleri yönünde 
yanlış umut verilmemesi ge-
rektiğini söyledi.
Takvim talep edilmiyor
Cumhuriyetçi Parti tarafından 
hazırlanan ve Senato’da kabul 
edilen tasarı, Demokratlar’ın
hazırladığı ve Irak’tan plan-
lanmış bir geri çekilme için 
takvim belirlenmesini öngö-
ren bir diğer tasarı kadar kesin 
şartlar öne sürmüyor.
Gözlemciler, aralarındaki 
görüş ayrılıklarına rağmen iki 
partinin en azından Irak konu-
sunda bir strateji ihtiyacı üze-
rinde ortak zemin bulduğunu 
belirtiyorlar.
Tasarı, iki partiye üye sena-
törlerin Irak’ta kontrolü Irak-
lılar’ın ele alması gerektiği
konusunda görüş birliği içinde 
olduklarını ve gelecek ay-
larda Amerikan askerlerinin 
Irak’tan ayrılmasının yolunu 
açacak bir plana ihtiyaç duy-
duklarını gösteriyor.

Tasarıyı hazırlayan senatör-
lerden John W. Warner, amaç-
larının Iraklılar’a, sözlerinin 
arkasında olduklarını göster-
mek ve Irak yönetimini ken-
di kendilerini yönetecek ve 
güvenliği sağlayacak adımlar 
atmak için harekete geçirmek 
olduğunu belirtiyor.
Hazırlanan tasarının Bush 
yönetimine bir eleştiri olarak 
algılanmaması gerektiğini söy-
leyen Warner, bunun sadece 
yapılması gerekenleri ortaya 
koyan bir belge olduğunu ifa-
de etti.
Demokrat Partililer, bu tasarı-
nın, Cumhuriyetçi Parti içinde 
bir değişime işaret ettiğini, 
halk arasında Irak konusunda 
giderek artan huzursuzluğun 
farkına varıldığını belirtiyor-
lar.
Dönüm noktası
Cumhuriyetçi Senatör Bill 
Frist, hazırladıkları tasarının, 
Demokratlar tarafından Sena-
to’ya sunulan ve Irak’tan geri 
çekilme için bir takvim talep 
eden tasarıya alternatif oldu-
ğunu söyledi.
Demokrat Senatör Joseph Lie-
berman da yeni tasarıyı, Kong-
re’nin Irak’ı ele alışında bir 
dönüm noktası olarak gördü-
ğünü açıkladı.
Hem Demokratlar hem de 
Cumhuriyetçiler tarafından ha-
zırlanan tasarılar, Kongre’nin 
Irak konusundaki en kapsamlı 
ve direkt ifadeleri olarak de-
ğerlendiriliyor.
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  Ramazan ayı yaklaşırken uz-
manlar, yaşlı ve hamilelerin yanı 
sıra kalp ve tansiyon gibi kronik 
hastalığı bulunanların oruç tut-
masının sakıncalı olduğunu belir-
terek, ay boyunca ağır yiyecekler 
tüketilmemesi, bol sıvı alınması 
ve ağır sporlar yapılmaması öne-
risinde bulundu. 
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 

Koptagel İlgün, Ramazan ayında 
bazı özel durumu olanların oruç 
tutmasının sakıncalı olduğunu 
belirtti.
Bu grupta Parkinson, Alzheimer, 

sara, psikiyatrik bozukluk, kan-
ser, daha öncemide ülseri ve ka-
naması geçirenler, şeker, kalp ve 
tansiyon, mide ve bağırsak has-
taları, kronik böbrek yetmezliği 
olanlar, yaşlı ve vücutça düşkün 
kişiler, düzenli olarak ilaç kullan-
ması gerekenler, ameliyatlı veya 
ameliyatın dinlenme döneminde 
bulunanlar, hamile veya çocuk 
emzirenler bulunuyor. 
İlgün, Ramazan’da beslenme ve 

egzersizde dikkat edilmesi gere-
ken kurallar bulunduğuna da dik-
kat çekti.
Prof. Dr. İlgün, «İftarda özel-

likle, iftariye adı altında yenen 
şarküteri ağırlıklı besinlerden az 

tüketin. Hamur işi yiyecekler ve 
pideyi asgari miktarda yiyin. Ye-
meği yavaş yiyin, iyi çiğneyin. İf-

tar ve sahur arasında sıvı tüketi-
mine ağırlık verin. İftar yemeğini 
fazla kaçıranlar rahatlamak için 
soda gibi gazlı içecekleri elle-
rinden bırakamıyor. Sodayı fazla 
kaçırmayın, su ve ayran tüketin. 
Hazır meyve sularını az tüketin» 
dedi. 
İftar ve sahurda, adeta açığı ka-

patmak amacıyla fazla ve sık 
aralıklarlaiçilen sigaranın, kanın 
oksijen oranını düşürdüğünü dile 
getiren Koptagel İlgün, «Dolu 
olan mide de sindirim sırasında 
oksijeni tüketeceğinden, sigara-
nın verdiği zarar daha da artacak-
tır» dedi. 
«Ramazan ayında en fazla yapı-

lan hatalar arasında tok karnına 
ağır sporyapmak geliyor» diyen 
Prof. Dr. Koptagel İlgün, halı sa-
hada top oynamak, koşmak, spor 
salonuna gitmek yerine, iftardan 
birkaç saat sonra ritmik yürüyüş 
yapmanın sağlık açısından daha 

yararlı olduğunu sözlerine ekle-
di. 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Şen-

gül Sangu Talak da, Ramazan’da 
iftar vesahur dışında 2 ara öğün-
le toplam 4 öğün beslenilmesi-
ne özen gösterilmesi gerektiğini 
söyledi. 
Su, zeytin, peynir veya hurma 

gibi yiyeceklerden birer parçayla 
oruç açıldıktan sonra yemeğe çor-
bayla devam edilmesi gerektiğini 
belirten Talak, daha sonra ağır ol-
mayan sebze, ızgara ve salata gibi 
yiyecekler tüketilmesine özen gös-
terilmesini tavsiye etti. 

Talak, ağır olmamak koşuluyla 
sütlü tatlı veya meyvenin ara öğün 
olarak tercih edilebileceğini dile 
getirerek, «Sahurda ise susamaya 
neden olmayacak hafif, bol lifli, 
kızartma ve kavurma gibi yağlı 
yiyeceklerin olmadığı kahvaltı-
ya dayalı besinler tüketilmeli» 
dedi. 

Ramazan’da sağlıklı olmak için...
keşkul

Avrupalı otomobil üre-
ticileri, egzoz emisyo-
nunun 2012 yılına kadar 
azaltılmasına ilişkin AB 
projesiyle mücadele et-
meyi kararlaştırdı.
Porsche şirketinin baş-

kanı Wendelin Winde-
king, bir Alman gaze-
tesine verdiği demeçte, 
kilometrede halen 160 
gram olan egzoz emis-
yonunun beş yıla kadar 
yeni otomobillerde 120 
grama düşürülmesi fik-
rini <saflık’ olarak nite-
lendirdi.
Peugeot firmasının pat-

ronu Christian Streiff 
de, projeyi <gerçek dışı’ 
bulduklarını belirtti.
İki şirket, AB’ye karşı 

ortaklaşa ve kararlı şe-

kilde davranmayı karar-
laştırdı.
Alman Otomobil Üre-

ticileri Derneği Başka-
nı Matthias Wissman 
da, «Bu konuya Avru-
palı Üreticiler Derneği 
(ACEA) çerçevesinde 
çözüm bulunması konu-
sunda fikir birliği sağ-
landı» dedi.
Gazete, otomobil üreti-

cilerinin, ayrıntılar hak-
kında ise henüz anlaşa-
madıklarını yazdı.
AB, yeni mevzuata uy-

mamaları halinde oto-
mobil üreticilerine mali 
yaptırım uygulamayı ta-
sarlıyor.
AB Komisyonu, mevzu-

at tasarısını 2008’in ilk 
yarısında açıklayacak. 
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Malta maçında iki milli fut-
bolcu sakatlanmıştı 

 Tüm Futbol Haberleri 
Euro 2008 elemelerinde 

Malta’yla 2-2 berabere kalan 
A Milli Takım’da, sakat 
futbolculardan Arda ve Sabri, 
Macaristan karşısında forma 
giyemeyecek. Bu gelişme 
üzerine, Emre Aşık aday kad-
roya davet edildi.

Türkiye’nin Malta’yla 2-2 
berabere kaldığı Euro 2008 
Eleme Gurubu maçında sa-
katlanan Sabri ve Arda, Gala-
tasaray kulüp doktoru Murat 
Çevik tarafından kontrolden 
geçirildi.

Çevik, Sabri’nin kuyruk 
kemiğinde kırık olduğunu 

belirterek, «Bu futbolcunun 
6-8 hafta sahalardan uzak 
kalabileceğini tahmin ediyo-
ruz» dedi.

Arda’nın sağ bacak üst 
adalesine darbe aldığını ve 
bu bölgesinde ikinci dere-
cede kanama bulunduğunu 
kaydeden Murat Çevik, genç 
oyuncunun en iyi ihtimalle 
iki haftada sahalara dönebi-
leceğini, ancak bu sürenin 
bir aya kadar çıkabileceğini 
belirtti.

Ayyıldızlı ekipte iki fut-
bolcunun kadrodan çıkarıl-
masının ardından, Galatasa-
ray’dan Ankaraspor’a kiralık 
giden Emre Aşık Milli Ta-
kım’a çağırıldı.

spor
Sabri ve Arda kadro dışı

Feldk¬amp, gazetecilerin soruları-
nı yanıtladı 

 Tüm Futbol Haberleri 
 Galatasaray Teknik Direktörü Karl 

Heinz Feldkamp, (A) Milli Takım’ın 
Malta ile 2-2 berabere kaldığı kar-
şılaşmayı kazanması gerektiğini 
söyledi.

Galatasaray’ın bu sabah yaptığı 
antrenmandan sonra basın mensup-
larına açıklama yapan Feldkamp, 
«Milli takımın rahat kazanması 
gereken bir maçtı. Ama maalesef 
olmadı. Öte yandan, Norveç de 
deplasmanda kazandı. O da bizim 
işimizi zorlaştırdı» dedi.

Emre Aşık’ın (A) Milli Takım 
kadrosuna alınmasıyla ilgili soruya 
Feldkamp, «Fatih Terim’in kadroya 
çağıracağı oyuncular onun takdirin-
dedir. Bu nedenle benim bu konuda 
yorum yapmam yanlış olur. Fatih 
hoca ihtiyaç duyduğu oyuncuları ça-
ğırdı, bundan sonra çağıracak da. Bu 
onun görevi» diye cevaplandırdı.

Fatih Terim’in milli takımda 
sakatlanan Arda ve Sabri ile ilgili 
kendileriyle diyaloğa geçmesinin 
önemine değinen Feldkamp, «Fatih 
Terim sakatlıklar konusunda direkt 
bizimle diyaloğa geçerek üzüntüle-
rini belirtti. Bu da konuya ne kadar 
önem verdiğini gösterir. O gelişme-
lerden diyalog açısından çok mem-
nun oldum» dedi.

Bir basın mensubunun «Konyaspor 
sert futbol oynuyor, buna bir önlem 
alacak mısınız?» sorusu üzerine, 
«Sert oynuyorlarsa sahaya çıkmayız. 
Sert oynuyorlarsa ne işimiz var sa-
hada» tepkisini gösteren Feldkamp, 
«Şimdiye kadar oynadığımız maçlar 
iyiydi. Oynadığımız karşılaşmalarda 
hakemler de iyi performans ortaya 
koydular. Biz de oynayacağımız 

maçlara yönelik çalışmalarımızı en 
iyi şekilde yapıyoruz» diye konuştu.

 Alman çalıştırıcı, Emre Belözoğlu 
ile ilgili bir soruya da, «Emre konu-
suyla hiç karşılaşmadık. Öyle bir şey 
olursa konuşuruz. Emre bize gelmek 
istiyorsa önce onun bunu açıklaması 
lazım» şeklinde cevaplandırdı.

«Oruç tutmayı yasaklamak anlam-
sız»

Karl Heinz Feldkamp, kontrol 
edilemeyeceği için futbolculara oruç 
tutmayı yasaklamanın hiçbir anlam 

taşıyamayacağını söyledi.
Bir basın mensubunun sorusu üze-

rine, «Sizin bu konuda bir tavsiyeniz 
olabilir mi?» karşılığını veren Feld-
kamp, «Futbolcuların hepsinin bura-
da mukaveleleri var, bunun gereğini 
yapmak durumundalar. Tabi onların 
burada ne yaptıklarını, her şeyi ile 
tam olarak kontrol etmem mümkün 
değil. Bazı yasakları koyup onu 
kontrol edemiyorsanız, bunun hiçbir 
anlamı yok. Kontrol edemeyeceği-
niz bir yasağın ne önemi var» dedi.

Milliler Malta’yı rahat yenebilirdi

Gay şu an dünyanın 
en hızlı sprinteri ol-
duğunu bir kez daha 
kanıtladı 
ABD’li sprinter 

Tyson Gay Dünya 
Şampiyonası’nda 100 
metrenin ardından 
200 metreyi de kazan-
dı. Gay, şampiyona 
tarihinde duble yapan 
üçüncü sprinter oldu.
Tyson Gay 200 met-

re finalinde altın ma-
dalyayı 19.76 saniye-
lik zamanla kazandı.
Jamaikalı Usain 

Bolt 19.91 ile gümüş, 
Gay’in vatandaşı ve 
antrenman arkadaşı 
Wallace Spearmon 
20.05 ile bronz madal-
yanın sahibi oldu.

Gay’den önce dünya 
şampiyonaları tari-
hinde Maurice Gre-
ene 1999’da, Justin 
Gatlin 2005’te 100 ve 
200 metrede duble 
yapmıştı. 
Bayanlar 400 metre 

engellide altın madal-
yayı 53.31 saniyeyle 
Avustralyalı Jana 
Rawlison kazandı. 
Rus Yuliya Pechon-
kina ikinci sırada ka-
lıp şampiyon unvanı-
nı kaybetti. Jamaikalı 
Nickiesha Wilson 
üçüncü oldu. 
Erkekler uzun atla-

mayı son hakkındaki 
8.57 metrelik derece-
siyle birinci sırada bi-
tiren Panamalı Irving 

Saladino, ülkesine 
dünya şampiyonaları 
tarihinde ilk kez altın 
madalya kazandırdı. 
Avrupa şampiyo-

nu İtalyan Andrew 
Howe 8.47 ile ikinci, 
olimpiyat şampiyonu 
Amerikan Dwight 
Phillips 8.30 ile üçün-
cü sırayı aldı. 
Bayanlar çekiç at-

mada altın madalya 
74.76 metrelik dere-
cesiyle Alman Betty 
Heidler’in oldu. He-
idler kariyerinin ilk 
dünya şampiyonluğu-
na ulaşırken Kübalı 
Yipsi Moreno gümüş, 
Çinli Zhang Wenxiu 
bronz madalya elde 
etti.

Gay 200 metrede de 

geçilmedi

Shawn johnson Şampıoşıpsde bırıncı çıktı .                             ştutgarda 2007
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Ruslar bugünlerde sinirli mi 
sinirli!
Hani derler ya, çatacak adam 
arıyor diye, işte o durumdalar.
Özellikle işyerlerinde gergin bir 
hava var.
Yan bakmak, gözünün üstünde 
kaşı olmak başlı başına tartışma 
nedeni. Tabii, bir de sinirlerine 
hakim olamayan, çalışma arka-
daşlarına tekme tokat girişenler 
var.
Peki neden?
Yanıtı basit: Türkiye sendoru-
mu ya da tam adını söylemek 
gerekirse, <’Türkiye’de tatil 
sonrası sendrom’’.
Şaka gibi geliyor, ama değil. 

Hem de ciddi gazetelerden Yeni 
İzvestiya’nın Cuma günkü 
manşetine konu olacak kadar 
değil.
Rus kamuoyu bu rahatsızlıkla 
ilk kez bir kaç yıl önce tanıştı.
Önceleri yarı şaka yarı ciddi, 
biraz gazeteci abartması diye 
algılandı.
Ama daha sonra bunun bir 
eğilim halinde yayıldığı anla-
şıldı ve <’Türkiye sendromu’’ 
kavramı psikoloji literatürüne 
girdi.
Rahatsızlık ilk ortaya çıktığında 
belirtileri keyifsizlik ve çalış-
mak istememekti.
Tabii aslında sadece Rusya’ya 

özgü bir durum değil.
Tatil sonrası hemen hemen her 
insan iş yaşamına dönüşte zor-
luklarla karşılaşıyor.
Ama nedense Ruslardaki etkisi 
biraz daha ağır oluyor.
Rusların en çok gittiği yabancı 
ülke Türkiye olduğu için de 
rahatsızlık bu adla anılıyor.
Yeni İzvestiya, eylülün ilk 
günlerinde işyerlerinde sık sık
tartışmalar yaşandığını, hatta 
zaman zaman kavgalar çıktığı-
nı, ancak bu olayların çoğunun 
polise bildirilmediğini yazdı.
Psikolog Mark Sandomirskiy, 
tatil sonrası sendorumun bir 
depresyon şekli olarak ortaya 

çıktığını, özellikle memurların
çalışma ortamına dönmekte 
sıkıntı yaşadığını söylüyor.
Bir başka psikolog, Anna 
Loseva da tatil dönüşü kişinin 
çevresindeki olumsuz unsurları 
abarttığını, olayları gerçektekin-
den farklı algıladığını, bunun 
da çatışma ortamı yarattığını 
düşünüyor.
Sosyolog Nadejda Borisova ise, 
tatil sonrası sendromun farklı 
aşamalardan geçerek daha tehli-
keli bir boyut kazandığını şöyle 
anlatıyor:
<’Önceleri tatilden dönenlerin 
sadece keyfi yerinde olmazdı.
Bir süre sonra rahatsızlık şekil 
değiştirdi ve tatil dönüşü işten 
ayrılmalar başladı. Günümüzde 
ise, gereksiz bir saldırganlık ha-

lini aldı. Bugün Rusların yüzde 
70’inin işyerlerindeki sorunlar 
nedeniyle sinirleri bozulmuş 
durumda.’’
İnternet sitelerinde, sabrı taşan 
memurların şefin kafasına kola 
şişesini nasıl geçirdiği, sıradan 
bahanelerle nasıl istifa mektup-
ları yazıldığı anlatılıyor.
İşin en ilginç yanı ise, tatil son-
rası çatacak yer arıyanların mes-
lekleri. Birinci sırada gazeteci-
ler var; ikinci sırada doktorlar 
ve üçüncü sırada inanması güç 
ama tasarımcılar yer alıyor.
Yani durum vahim! Daha da va-
himi ise Türkiye’ye gidenlerin 
sayısı her yıl attığına göre, bu 
rahatsızlıktan muzdarip olanla-
rın yakınlarda tedavi umudunun 
bulunmaması.
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Beslenme normalden farklı olmamalıBeslenme normalden farklı olmamalı
Çanakkale OnsekizMart 
Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık
Yüksek Okulu Müdürü Prof.
Dr. GünhanErdem, Ramazan 
ayınında günlerin uzun 
olması nedeniyle, beslenme 
biçiminin normalden farklılık
göstermemesi gerektiğini
söyledi.
Prof. Dr. Erdem, yanlış 
beslenmenin, Ramazan ayı 
sonunda ciddi sağlık sorunlarına
neden olabileceğini belirtti.
Erdem, ramazan ayının her 
yıl yaz aylarına biraz daha 
yaklaşması nedeniyle uzun 
günlere rastladığına, uzun süren
açlığın ise iştahı ve doyma eşiğini
artırdığa; bu nedenle çok fazla 
yemek yiyen insanların dengesiz 
beslenmeye bağlı olarak bazı 

sağlık sorunları yaşayabileceğine
işaret etti.
Prof. Dr. Erdem, sahurda tok 
tutacak ve bazı besinlerin
eksikliğine gerek bırakmayacak
şekilde beslenilmesi gerektiğini
vurguladı.
Prof. Dr. Erdem, Ramazan>da 
tuz, yağ ve protein içeriği
yüksek olan besinlerin 
susuzluğu körükleyeceğini,
bunun için yağ ve tuzdan uzak 
tutulmuş, protein miktarı daha
az, karbonhidrata daha fazla 
dayalı bir diyet gerektiğini ifade 
ederek, «Yemekler, tuzsuz ve 
yağsız pişirilmelidir. Çünkü 
tuz tansiyonu yükseltecektir.
Yağlı yiyecekleri sindirmek 
için de safra tuzlarına ihtiyaç 
duyulacaktır. Onun için ramazan 

ayındaki beslenmenin yağdan ve 
tuzdan arındırılmasında fayda 
var» dedi.

«Sahura kalkılması gerekiyor»
Prof. Dr. Erdem, Ramazan>da 
sahura mutlaka kalkılması 
gerektiğini bildirdi.
Sahura kalkmadan oruç 
tutanlarda aç kalma süresi daha 
da artacağı için metabolizmanın
hızı ve kan şekerinin düşeceğine
işaret eden Prof. Dr.Erdem, 
«Bu nedenle Ramazan>da 
iftar vaktiyle sahur arasında
küçük porsiyonlarla sıklıkla
beslenilmeli ve azar azar su 
içilmelidir. Bu yapılmadığı 
takdirde baş ağrısı, halsizlik gibi 
sağlık sorunları ortaya çıkabilir»
diye konuştu.

Pavarotti’nin 45 yıllık kariyeriPavarotti’nin 45 yıllık kariyeri

Uzun süren hastalığı 
ardından 71 yaşında ölen 
İtalyan opera sanatçısı Lu-
ciano Pavarotti, neslinin 
en büyük tenorlarından 
kabul ediliyordu.
Pavarotti operanın po-
pülerleşmesine katkıda 
bulundu 
Pavarotti 12 Ekim 1935’te 
İtalya’nın Modena kentin-
de dünyaya geldi. 
Onu müzikle aynı zaman-
da amatör bir tenor olan, 
fırıncı babası tanıştırdı.
Başta kariyeri için hayali 

futbol olan Pavarotti, me-
zuniyeti sonrası hayatını 
ilkokul öğretmenliği ile 
kazanmaya başladı.
19 yaşında ciddi bir müzik 
eğitimi almaya başlayan 
Pavarotti, ilk olarak 29 Ni-
san 1961’de sahneye çıktı.
Ülkenin kuzeyindeki 
Reggio Emilio operasında 
sahnelenen La Bohe-
me’deki Rodolfo rolü, ilk 
başrolüydü.
Aralarında Ankara’nın da 
yer aldığı bir çok Avrupa 
kentinde konuk sanatçı 

olarak giden Pavarotti, 
ABD’de ilk kez 1965’te 
sahneye çıktı. Ününü dün-
yaya yayan pek çok eseri 
burada seslendirdi. 
New York’taki Metropo-
litan Operası’nda düzenle-
nen <Üç Tenor’ konserleri 
tarihe geçti. 
1990’da İtalya’da dü-
zenlenen futbol Dünya 
Kupası’nın teması olarak, 
Turandot operasından 
kendi seslendirdiği Nessun 
Dorma aryasının seçilmesi 
dinleyici kitlesini müthiş 
bir şekilde geliştirdi. 
Şampiyona sırasında şef 
Zubin Mehta yönetiminde, 
Jose Carreras ve Placido 
Domingo ile beraber ver-
diği <Üç Tenor’ konseri 
tüm zamanların en önemli 
klasik müzik konserlerin-
den biri kabul ediliyor. 
Bu konserin kaydı da en 
fazla satan klasik müzik 
albümü oldu. Ancak Pava-
rotti albümleriyle sadece 
klasik müzik alanında 
değil, müzik piyasasının
genelinde en çok satış ya-

kalayan isimlerden biriydi.
Dev konserler
1992’de Londra’daki Hyde 
Park ilk kez bir klasik mü-
zik konserine ev sahipliği
ettiğinde Luciano Pava-
rotti, 150 bin izleyiciye 
söylüyordu. 
<Üç Tenor’ konserleri 
tarihe geçti 
1993 Haziran’ında New 
York’taki Central Park’ta-
ki konseri 500 bin kişiyi 
çekerek yeni bir rekor 
kırdı.
Aynı yılın Eylül ayında, 
Eyfel Kulesi önündeki 
konserine bu kez 300 bin 
hayranı katıldı.
Pavarotti 2004 yılında 
New York’ta, Puccini’nin 
Tosca operasında son kez 
başrolde sahneye çıktı.
Ressam Mario Cavaro-
dossi rolünde, 12 dakika 
boyunca ayakta alkışlandı.
Son yıllarda Sting, Bono, 
Bryan Adams gibi pop yıl-
dızları ile yaptığı düetler 
klasik müziğin muhafaza-
kar kesimlerince eleştirilse 
de, pek çokları Pavarot-

ti’nin operayı popüler-
leştirerek klasik müziğe
büyük bir hizmet ettiğini 
düşünüyor. 
Pavarotti’nin en çok tartı-
şılan yönlerinden biri ise 
pek çok performanstan son 
anda vazgeçerek iptallere 
yol açmasıydı.
Pek çok konseri sırt so-
runları, laranjit ve gırtlak 
enfeksiyonu gibi nedenler-
le son anda iptal edildi. 
Pavarotti aynı zamanda, 
genç isimlere verdiği
derslerle, Galler Prensesi 
Diana ile kara mayın-
larının yasaklanmasına 
çalışmaları ve Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Ör-
gütü ile yürüttüğü yardım
çalışmaları ile adından söz
ettirdi. 
İlk kez 1961’de Adua 
Veroni ile evlenen Pava-
rotti’nin, 35 yılın ardından 
boşanmayla sonuçlanan bu 
evlilikten üç çocuğu vardı.
68 yaşındaki Pavarotti, 
33 yaşındaki yardımcısı 
Mantovani ile dokuz yıllık
ilişkileri ardından evlendi 

Pavarotti, 2003’te yardım-
cısı Nicoletta Mantovani 
ile uzun süreli ilişkisinden 
dördüncü kez baba oldu. 
Çift aynı yılın sonlarında 
evlendi. 
Pavarotti 2004’te ise 40 
kenti kapsayan bir sahne-
lere veda turuna çıkmıştı.
Pavarotti’nin son konseri 
2005’te Tayvan’da düzen-
lendi. 
Sanatçı son olarak 10 
Şubat 2006’da Torino’da 
yapılan Kış Olimpiyat-
ları’nın açılışında halkın
karşısına çıkarak Nessun 
Dorma aryasını seslendir-
mişti.
71 yaşındaki Pavarotti, 
Temmuz 2006’da pankreas 
kanseri rahatsızlığından 
ötürü New York’ta ameli-
yat olmuş, kendisine geçen 
sürede beş kür kemoterapi 
uygulanmıştı.
Eşi Nicoletta Temmuz’da 
verdiği bir mülakatta eşi-
nin kansere karşı <aslanlar 
gibi mücadele ettiğini’, 
tedavisinin de iyi gittiğini 
söylemişti.
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