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Türkyada Yeni Anayasa Tas-
lağı
Başbakan Recep tayıp Erdoğan 
Amerik Birleşik Devletlerindeki 
Tamasları sıra sında iç polatika 
ilişkin masaj larda verdi Amerikan 
basında konuşan Erdoğan kimse-
nin anayasa değişikli konusunda 
kaygılanmasını istedi Erdoğan 
Amerikan PBS Televizyonu ve wall 
strid cörnal gezittesini verdi demeç-
lerde mevcut anayasanın geçmişte 
yapılan değişiklerle yamalı buhçaya 
döndüğnü Söyledi. Erdoğan ünü-
versitelerle ordu başta olmak üzere 
bazı kasimlerin anayasa değişlik 
ilişkin kaygılerile ilgili Sonuçları 

baktığında herkes rahatıyacak dedi. 
Başbakan ayrıca Terörile mucadele 
konusunda Türkiyenin çaba safeti-
ğini anacak aynı desteğini muttefik-
lerinen göremediğini Söyledi. 

********************************

AFGANİTAN’DA SALDIRI
Afanistanin başkenti kabilde orduya 
aet bir otubüse düzenlenen saldırıda 
en az 31 kişi hayıpetti Cumartesi 
günü sabahta başkent kabilde bir 
patlama meyda  na geldi çok sayda 
yaralı ve ölü olduğunu berlitityor 
polisin otu büse intihar saldırısı 
düzenlendiği belirtiyor polisin otu 

büse intihar saldırısı düzenlendiği 
ancak yetkilerden bilinin patlama-
ya yol kenarmeye yerleştirlen bir 
bombanın neden olduğunun söyldi 
belitiryor.

*************************************

Tom Kaysi
Amerik Dışişleri Bakanı Başakanın 
Erdoğanın dile getirdi PKK nın 
elinde Amerikayı ait Top ve Tank-
laroluğü Sözünü destek liyecek bir 
bilginin ellerinde bulunmadığın 
bildirdi.
Dişiler Bakanı Sözcüsü Tom Kaysi 
Erdoğanın PKK kamplarında Am-
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Irak’ın bölünmesi planınının oylan-
mak üzere bu hafta ABD kongresine 
sunulacağı belirtildi. Ancak planla 
ilgili kararına uygulması konusunda 

bir bağlayıcılığın olmadığı belirtildi. 
Planı hazırlayan taraflar, ülkede şid-
detin sona ermesi için bu planın tek 
çözüm yolu olduğunu savunuyor.
AFP’nin geçtiği haberde, Irak’ın 
bölünmesi planının Demokrat 
Partili senatör Joseph Biden tara-
fından hazırlandığı ve Biden’ın bu 
planı ülkede kaos yaşanmadan ABD 
güçlerinin çekilmesi için tek siyasi 
anahtar olarak gördüğü belirtildi.
Haberde, buna karşılık Bush yöne-
timinin Irak’ın Kürt, Sünni  ve Şii 
olmak üzere bir kaç devlete bölün-
mesine karşı çıktığı belirtildi.
Irak’ın bölünmesi planının Lesley 
Glib ve Bush yönetiminin eski 
Dışilişkiler Komisyonu başkanı 
Jimmy Carter’ın desteğiyle yazıldığı 
belirtildi.

IRAK’IN ÜÇE BÖLÜNMESİ PLANI IRAK’IN ÜÇE BÖLÜNMESİ PLANI 
AMERİKAN KONGRESİ’NDEAMERİKAN KONGRESİ’NDE

Suleyimaniye kentinde Amerikan ordusu taraftan Iranli bir unsuru yakalandı. bu nedenile Iran 
Hükümeti 25 Eylülde 2007 . birden bir Hajiumran kapıyı Iran ve Irak sınırında kapattı. bu yapmayı 
Şaşırı bir durum Sınırında meydanegeldi çok Tırlar ve kişiler bu kapıyı bekliyorlar. bu yüzden Kürt 
Hükümetti bu yapmayı protesto etti.                                                                                               Aso: Afp

Için üzerindeki patalaycılarla okulu ha-
vaucurmaya hazır Maskli bir Saldırgan 
onlarca çocuk ve Öğretmeleri rehin kapo 
önünde haretli bir Şekilde Saldırgana 
iknaetmeye çalışan bir adam bu Sahneye 
fransız devlet televizyonun çektiği bir fi-
limdan. Filim bundan 14 yıl önce fransının 
nehir kentinde yaşanan bir rehine krizan-
latıyor olay bu kadar ilginc ve dramatik 
kılan rehıne kurtarma oprasyona katılan 
tanıdık bir isim fransa cumhur başkanı 
nikola Sarkozi O zamanlar olayin yaşandi-
ği Nehir kentinin belediye başkanı polisin 
en okulu çevirdiği Srada sınıfa girip canlı 

bom bayla yüzyüze sıkı bir pazarla tutuşu-
yor Sarkozi ve Sınıftan kucağında Luy adlı 
bir çocukla Çıkıyor  48 Saatlik pazarah So-
nunda Salldıgan kahvesinine uykuyle açık 
onuyla olarak sarsamletiyor ve özel bir tim 
görevisi tarafından vurularak öldülüliyor 
Sarkozi adınının fransada duyulduğu ve 
olğuluna kurtardı çocuğu  ismini verecek 
kadar da Sarkozi etkileyan bu olay Şipli 
bir filmi konu oldu canlı bomba adlı TV 
filminde 14 yılnıda önce yaşanan olay bu 
dramatik Sahnalarla canlandılıyor filim bu 
hafta fransiz Televizyon laranda götirile-
cek.  

Sarkozy’nin Cesareti film olduSarkozy’nin Cesareti film oldu

rikaya ait Top Tank gibi 
ağir silahlerin çıktı Sözü-
nün neyedayanandığını 
bilmediğini Söyledi Keysi 
böyle bir durumu Ameri-
kan Devleti ve Amerikan 
ordusunun benim hiç bir 
mensubu kesinlikle des-
teklemez elimde bu ediayı 
desteklecek hiç bir bilgi 
yok dedi.

****************************

HILLARY CLINTON
Amarikad Dimukrat 
Başkan Adaylar arasın 
En şanslı konunda görü-
len senatör Hilari kilintn 
Iraka ilişkin görüşlenin 
CBS Televizyonna an-
latı Irak _ taki Amrikan 
muharb birliklerin çoğu-
nun geri çekilmesini için 
tarih verilmesin savunma 
CLINTON geriye kalan 
Amrikan eskerlerinin EL 
kayıdayile Mücadeleği 

ve Irak Ordusun Eğitim-
li Sürdürmesi geriktiği 
belirti.
HILLARY CLINTON 
Amarikan Ordusunu 
Önemli bölümünün bu 
Şekilden Iraktan çeklime-
sinen Sonrada Kürtlerin  
kurunması gerektiğine dile 
getirdi ve bence Küzey-
de kürtlere ilişkin görev 
devam edecek dedi.
CLINTON  Kürtlerin 
hem kurumalsının hemda 
Topraklarında Terörist-
lere Barındırmamalısın 
Sağlanmas için daha fazla 
çalışmaliyız diye konuştu.
Sinatör CLINTON Cum-
huriyetçi başkan Buşu Irak 
politakasını değiştirmaya 
zorlamak içinde dimuk-
ratl ların kontrolundakı 
kongrenin savaş onedenile 
kesmesin istedi CLIN-
TON Amerikan ordusu 
Irakataki iç savaşı Hakan-
lık yapamaz dedi.

Federal Kürdistan Bölgesi-
(FKB) Güvenlik Ajansı ey-
lem hazırlığındaki ik teröris-
tin yakalandığını bildiridi. 
Güvenlik Ajansı tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, 
teröristlerin bomba yük-
lü bir araçla terörist eylem 
hazırlığı içinde oldukları ve 
teröristlerin Hewler Emiyet 
güçlerine bağlı ant-terör timi 

tarafından yakalandıkları 
belirtildi. 
Açıklamada, iki teröristin 
22.09.2007 de yakalandık-
larını ve yakalananlardan 
Muhammed Cemal Semin 
(1982)’nin Kürt ve Kıfri 
kentinden olduğu diğerinin 
ise Ebu-Hicai olarak tanınan 
Hiseyin Hasan Cuma Salih 
(1986) olduğu ve bu kişinin 
Muhammed Cemal Samini 
Hewler’de düzenlenecek 
olan bir bombalama eylemi 
için hazırlamaya çalıştığı 
belirtildi. 
Açıklamada, Samin ve diğer 
teröristin gerçekleştirecek-
leri eylemden hemen önce 
yakalandıkları belirtildi.

KÜRDİSTAN GÜVENLİK AJANSIKÜRDİSTAN GÜVENLİK AJANSI

TERÖRİST EYLEM HAZIRLIĞI TERÖRİST EYLEM HAZIRLIĞI 
İÇİNDEKİ İKİ KİŞİ YAKALANDI’’ İÇİNDEKİ İKİ KİŞİ YAKALANDI’’ 
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Irak ABD tasarısını reddetti

SAYI (7)   1.YIL     01.10.2007 HABAR

Amerikan Senatosu ‘nun Irak 
‘ın gevşek bir federasyon için-
de 3 bölgeye ayrılmasını ön-
gören bir tasarıyı kabul etmesi 
tepki çekti. Irak Başbakanı 
Nuri El Maliki planı < ‘felaket 
‘ ‘ olarak niteleyerek reddetti. 
Irak Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Adil Abdülmehdi de, < 
‘Bu Irak ‘ın iç meselesidir ‘ ‘ 
dedi. Arap Birliği ise planı <
‘yıkıcı ‘ ‘ olarak tanımladı.
Maliki, Irak ‘ın federatif yapı 
içinde Şii, Sünni ve Kürt böl-
gelerine ayrılmasını öngören,
önde gelen Demokrat Senatör
Joe Biden tarafından önerilen
planın ABD Kongresi ‘nin 
üst kanadı Senato ‘da önceki
gün kabul edilmesinden sonra 
konuyla ilgili ilk kez yaptığı 
açıklamada, plana tepki gös-

terdi.
 Nuri El Maliki, BM Genel 
Kurulu için bulunduğu New 
York ‘tan dönüşünde uçakta
yaptığı açıklamada, konunun 
Irak halkını ilgilendiren Irak 
‘ın bir işi olduğunu ve halkın
ülkenin birliğini istediğini
kaydederek, “Irak ‘ın bölün-
mesinin felaket gibi bir karar 
ve bir sorun olduğunu” söyle-
di.
 Iraklı Şii Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Abdülmehdi de, 
< ‘Irak ‘ı ilgilendiren konula-
rı Irak Anayasası belirler ‘ ‘ 
diyerek tasarıya karşı çıktı.
 Abdülmehdi, Irak ‘ın binlerce 
yıldır birlik içinde olduğunu,
bu birliği ve beraberliği koru-
yacak dirayeti bulunduğunu
söyleyerek, “Hiçkimse Irak ‘ın

bölünmesini hayal edemez” 
dedi.
 Arap Birliği ‘nden yapılan
açıklamada da üye ülkelerin,
plana ciddiyet ve kararlılıkla
karşı çıkması istendi.
 Senato ‘da 23 ‘e karşı 75 oyla 
kabul edilen tasarı, Irak ‘ın tek 
ülke olarak kalmasını, ancak 
Şii, Sünni ve Kürt bölgelerine
ayrılmasını öngörüyor.
 Petrol gelirlerinin denetimi-
nin ise Bağdat yönetiminde
kalması öneriliyor.
 Bazı çevreler, ileride Irak ‘ın
üç <ayrı ülkeye ‘ bölünmesine
yeşil ışık yakacağı gerekçesiy-
le tasarıya karşı çıkıyor.
 Federatif yapıya onay
 ABD Kongresi ‘nin üst
kanadı Senato, önde gelen 
Demokrat Senatör Joe Biden 

tarafından önerilen ve Irak ‘ın
gevşek bir federatif yapı içinde
3 bölgeye ayrılmasını öngören,

ancak bağlayıcılık taşımayan
bir tasarıyı 26 Eylül ‘de ezici 
çoğunlukla

MUTTEKİ: ’’İRAN, IRAK’IN 
GÜVENLİĞİ VE İSTİKRARI İÇİN TÜM ÇABALARINI 

ORTAYA KOYUYOR’’ 

-İran Dışişleri 
Bakanı Menuçehr 

Mutteki 62. BM 
Genel Kurul oturu-

mu için gittiği New 
York’ta Avust-
ralyalı meslektaşı 
ile görüşmesinde 
İran’ın Irak’ta 
güvenlik ve istikrar 
için bütün çabasını 
ortaya koyduğunu 
söyledi. 
İRNA’nın geçtiği
haberde, Mutte-
ki bu görüşmede 
Irak’ın güvenlik 
ve istikrarının iyi 
ilişkilere sahip ülke 
olarak İran açısın-
dan önemine deği-

nerek, İran’ı Irak’ta 
istikrar ve güven-
liğin sağlanması 
için çaba harcadı-
ğını ama Irak’ın en 
önemli sorunlarının
başında işgal güç-
lerinin bu ülkedeki 
varlığının geldiğini 
belirtti. 
Mutteki ABD’nin 
Irak konusunda 
başarısız olduğunun 
da herkes tarafın-
dan kabul edilmesi 
gerektiğinin altını 
çizdi. 

Taliban Karzai ‘ye katılmayı reddetti
Taliban, < ‘Afganis-
tan ‘da ABD önder-
liğindeki NATO as-
kerleri çekilmedikçe
‘ ‘ Devlet Başkanı 
Hamid Karzai ile 
görüşmeyi ve hü-
kümetine katılmayı 
kesinlikle reddetti.
Taliban sözcüsü 
Kari Yusuf Ahmedi, 
“Afganistan Dev-
let Başkanı Karzai 
görevi bıraksa dahi, 
NATO askerleri ül-
keden çekilmedikçe
hiçbir müzakereye 
girmeyeceklerini” 
söyledi.
 Karzai, dünkü 
basın toplantısın-

da, “Taliban lideri 
Molla Ömer ‘le 
bizzat görüşebile-
ceğini, hatta ortak 

hükümet kurma 
zemini hazırlana-
bileceğini” ilan 
etmişti.

“Diaspora menfaat şebekesi”
New York ‘ta Türk
toplumu temsilcileri ile 
bir araya gelen Başba-
kan Tayyip Erdoğan,
ABD ‘deki Ermeni 
diasporasının < ‘menfa-
at şebekesi ‘ ‘ olduğunu
söyledi.

Erdoğan, Ermeni mese-
lesini tarihçilerin konu 
edinmesini, siyaset-
çilerin araştırmalar
tamamlandıktan sonra 
konuşması gerektiğini
yineledi.

Başbakan Erdoğan,
diasporanın ABD 
Meclisi ‘nden bir karar 
çıkartarak Türkiye ‘yi 
mahkum etmeye güçleri
yetmeyeceğini söyledi.

Başbakan, “Burada bir 
diaspora var, açık konu-
şuyorum bunlar menfaat
şebekesidir ve buradan 
nasıl menfaatleneceğiz
onun peşindeler. Biz bu 
konuda dik duruyoruz, 
dik durmaya devam 
edeceğiz. Bütün dost-
larımıza bildiğimizi

anlatıyoruz, değişik ül-
kelerde lobiler, kulisler 
yapmak suretiyle yan-
larından aldıkları birile-
riyle meclisten bir karar 
çıkartarak Türkiye ‘yi 
mahkum etmeye güçleri
yetmez, böyle bedava iş 
yoktur” dedi.

Erdoğan, Türkiye ‘nin 
Ermeni Patriği Mu-
tafyan ‘ın ABD ‘deki 
konuşmasının güven-
lik gerekçesiyle iptal 
edilmesini de “Konuş-
turmadılar” diye yo-
rumladı.

Başbakan Erdoğan
sözlerini şöyle devam 
ettirdi:

“Bütün iyi niyetlerimizi 
hep suistimal ediyor-
lar, bakın işte buyrun, 
Türkiye ‘deki Ermeni 
Patriği Mutafyan ‘ı bu-
rada konuşturtmadılar.
Niye konuşturtmadılar?
Türkiye ‘de şu anda 
bizimle birlikte yaşayan
onlar, Ermeni vatandaş-
larımın bizden şikayeti

yok ki, benim partimin 
içinde Ermeni vatandaş-
lar var.”

“Olumlu adımlar attık”

Erdoğan Türkiye ‘nin 
Ermenistan ‘a hava tra-
fiğini açması, Van Gölü 
‘nde Akdamar adasında
Ermeni kilisesini ha-
zineden alınan parayla 
restore edip hizmete 
açması gibi attığı tüm
olumlu yaklaşımları-
na karşısında “Onlar 
Türkiye ‘nin ve Türk
milletinin aleyhinde bu 
tür çirkin kampanya-
lar sürdürüyorlar, bazı 
dostlar da, sağolsunlar,
bu oyuna geliyorlar, 
onlara da gerektiği gibi 
biz söylüyoruz yanlış
yapıyorsunuz diyoruz, 
yanlış yapmanız da 
aramızdaki münasebet-
leri zedeliyor diyoruz” 
Temenni ediyorum ki 
ergeç hak yerini bula-
caktır” dedi. 

Darbe iddiaları:
Kendisine bir vatandaş 

tarafından yöneltilen,
“Türkiye ‘de neden 
emeklig eneraller 
darbe yapmak istiyor?” 
yönündeki sorusunu 
okuduktan sonra ya-
nıtlamaya başlarken,
salondan “darbe istemi-
yoruz efendim” biçi-
minde bir tepki gelince 
Erdoğan, “Sağolun, ben 
de istemiyorum. Öyle
bir derdimiz yok zaten, 
Türkiye artık bir darbe-
ler ülkesi olarak anıl-
mayacaktır, bunu böyle
biliniz” diye konuştu.
 Erdoğan, “Türkiye
tercihini yapmıştır ve 
bu tercih demokrasidir. 
Bütün mesele bunu sağ-
lıklı bir şekilde çalıştır-
maktır. Şunu bilmenizi 
istiyorum. Bu tür zaman 
zaman çığırtkanlıklar
içinde olanlar menfa-
atleri zedelenenlerdir, 
bunu da böyle bili-
niz, bu böyledir. Eğer
farklılıkları zenginlik
olarak görebilirsek,
demokrasiyi, laikliği,
sosyal ve hukuk devleti 
anlayışımızı tam ma-

nasıyla kavrar, yerine 
oturtursak birçok şey
çözülecektir” ifadesini 
kullandı.
 AB üyeliği:
Başbakan Erdoğan,
hükümetin Türkiye ‘nin 
AB süreci konusunda 
en ufak bir tereddütü 
olmadığını ve Türkiye
‘nin cumhurbaşkanı ve
hükümetiyle AB süre-
cine inanmış bir ülke
olduğunu söyledi.

Erdoğan, “Şu anda hu-
zurluyuz, rahatız, niye? 
AB sürecine inanmış bir

cumhurbaşkanımız var, 
AB sürecine inanmış bir
başbakan var, AB süre-
cine inanmış bir dışişleri
bakanı var, AB sürecine
inanmış bir hükümet
var, bunun için de hep 
birlikte koşturuyoruz,
koşturacağız” dedi.

AB sürecinin kolay bir 
süreç olmadığına işaret
eden Erdoğan, “Tabii 
ki önümüze engeller 
çıkaracaklar, ama biz 
de o engellere rağmen
çalışmamızı sürdürüyo-
ruz” diye konuştu.
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Kerkük’ten Türkiye’ye 
uzanan petrol boru hat-
tına karşı düzenlenen 
sabotajları önlemek için 
başlatılan kampanya, 
savaşın başlangıcından 
bu yana ilk kez sürekli 
petrol ihracatına cevaz 
verdi. 

Irak devlet petrol şirke-
ti bu ay itibarıyla Türk 
limanı Ceyhan’da 15 
milyon varil satışa hazır
ham petrol stokladı. Bu 
miktar savaşın başından 
bu yana en büyük rakama 
işaret ediyor. Ve yabancı 
petrol yatırımcıları da bu 
durumu dikkate almaya 
başlıyor.

Dünyanın ikinci büyük
petrol rezervlerine sahip 
olan Irak’ın muazzam 
petrol rezervleri ile kar-
şılaştırıldığında, bugün-
lerde Ceyhan’a akan 
ham petrolün miktarı son 
derecede mütevazı. An-
cak, satış kabiliyeti ve 
Irak halkına para sağla-
mak, söz konusu boru 
hattının güvenli olmasına 
doğrudan bağlı. Bu yılın
ilk üç ayında, Beyci’deki 
merkezi Irak rafinerisi 
30 kez saldırıya uğradı.
Bu saldırılar sonucunda 
“önemli” finansal kayıp-
lar yaşandı. Ancak, geçen 
altı aydır, saldırıların
miktarı 10’dan daha az.

Irak>ın bekası
Albay Jack Pritchard’a 
göre, boru hattının gü-

venliğinde kaydedilen 
ilerleme 3 bin Iraklı 
askerin başarılı bir şekil-
de eğitilmesi sonucunda 
sağlandı. Bundan bir yıl
önce, ABD Kara Kuv-
vetleri’nin 7’inci Arazi 
Topçu Alayı’na bağlı 
3. Tabur Kerkük’e in-
tikal etti. Tabur Komu-
tanı Pritchard’a göre, o 
dönemde, birçok Iraklı 
güvenlik görevlisinin 
boru hattına saldırmak 
için direnişçilerle bir-
likte hareket ettiğinden 
şüpheleniliyordu. Çürük
elmalara ayıklandı ve 
yerlerine Bağdat’tan yeni 
piyade birimleri yerleş-
tirildi. Pritchard, Iraklı-
ların önündeki en büyük
iddianın “Irak ordusunun 
bekası ve yolsuzluktan 
korunması” olduğunu 
söylüyor.

Boru hattının korunması 
için inşa edilen istihkam-
ların, 30 milyon dolarlık
bir maliyetle Mart ayında 
bitirileceği belirtiliyor. 
Söz konusu maliyet, 
Irak’ın Beyci-Kerkük
boru hattından bir günde 
akan ham petrolün değe-
rine eşit.

Kerkük’teki Iraklı yetki-
liler, bölgedeki kuyuların
mevcut durumda gün-
de 520 bin varil üretim 
yaptığını belirtiyor. Bu 
miktarın 320 bin varili 
Ceyhan’a pompalanıyor. 
Petrol Bakanlığı’ndaki 
yetkililere göre, günlük

üretimin toplamı 2.4 mil-
yon varil. Bu rakam nere-
deyse savaş öncesindeki 
düzeylere yaklaşıyor. 
Ancak, tarafsız analistler 
günlük üretimin 2 milyon 
varile yaklaştığını düşü-
nüyor.

Dev şirketler sırada
Iraklı petrol yetkilileri 
geçenlerde Ürdün’ün
başkenti Amman’da 
yapılan bir toplantıda, 
güney Irak’ta Chevron, 
Kerkük havzasında Shell 
ve doğu Bağdat’ta da 
Japex’in kuyu geliştirme 
olasılıklarını masaya ya-
tırdıklarını söylediler.

Kürtler, Şiiler ve Sün-
niler ulusal petrol zen-
ginliğinin bölüşümü için 
birbirleriyle mücadele 
ediyor. Kürtlerin yaptı-
ğı anlaşmalar daha çok 
kuzey Irak’ın ülkenin 
geriye kalanından daha 
güvenli bir yer oldu-
ğu temelinde gelişiyor. 
Ancak, Teksas eyaletinin 
Dallas kentindeki Rice 
Üniversitesi’ndeki James 
A. Baker III Enstitü-
sü’nde Kamu Politikaları 
araştırma görevlisi Amy 
Myers Jaffe, petrol şir-
ketlerinin kuzey Irak’ta 
da dikkatli olması gerek-
tiğini belirtiyor.
Jaffe’e göre, Türkiye’nin 
ayrı bir Kürt devleti-
ne ilişkin kaygıları göz
önüne alındığında, eğer 
kuzey Irak ülkenin geri-
ye kalanından kopmaya 

başlarsa, Türkiye, ve 
hatta Irak’ın güneyindeki 
bölge, kendi toprakla-
rı üzerinden, Kürtlerin 
petrol ihracatına izin 
vermeyebilir. Jaffe şöyle 
diyor: “Eğer uluslararası 
bir petrol şirketiyseniz, 

Irak’ın kuzeyinde (An-
kara tarafından) izlenen 
siyasetleri dikkate almak 
zorundasınız.”  (Tom A. 
Peter, Leslie Sabbag-
h,28.09.2007, Christian 
Science Monitor, Ç:
Referans)

 IRAK’TA PETROL İHRACATI ARTIYOR
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Irak ‘ta ABD Büyükelçili-
ği ‘ni ve elçilik personelini 
koruyan Amerikan özel 

güvenlik şirketi Blackwa-
ter ‘ın, 2004 ‘te 4 çalışanı-
nın linç edilmesinin, Ame-

rikan ordusunun Felluce 
‘deki kanlı operasyonunun 
başlamasına neden olduğu

ortaya çıktı.

Blackwater şirketinin adı 
son olarak 11 Iraklı sivi-
lin öldürülmesi olayında 
geçmişti.

Amerikan Temsilciler 
Meclisi ‘nin bir komisyo-
nu tarafından hazırlanan 
raporda, 31 Mart 2004 ‘te, 
4 Blackwater çalışanının
Felluce ‘de korudukları bir 
Amerikan aracına düzen-
lenen saldırıdan sonra 
kalabalık tarafından linç 
edilmelerini takiben Ame-
rikan ordusunun Felluce 
‘ye operasyon düzenlediği
belirtildi.

Raporda, 1 ay süren 
operasyonda 36 Amerikan 
askerinin yanı sıra 200 ka-
dar direnişçiyle 600 kadar 
Iraklı sivilin öldüğü hatır-
latıldı.

Görüntüleri bütün dün-
yada gösterilen bu olaya 
dair raporda ayrıca, Black-
water ‘ın direnişçilerin 

faaliyetlerinin yoğun ve 
etkili olduğu bu bölgeye 
ekip göndermeden önce 
yeterince hazırlanmadı-
ğı, yeterli kaynağa sahip 
olmadığı ve personeli için 
yeterli desteği sağlamadığı 
belirtildi.

Raporda, “Blackwater 
bu görevi riskleri dikkate 
almadan, ekibini malze-
me, tavsiyeler ve istihba-
rat bakımından yeterince 
donatmadan kabul etmiş-
tir. İfadelere göre, bu olay 
yaşanmayabilirdi ya da en 
azından riskler azaltılabi-
lirdi” denildi.

Raporda, bu davranı-
şın, çatışma bölgelerinde 
görev yapmak için özel 
şirketlere başvurulmasının
sonuçları bakımından cid-
di sorunları da beraberinde 
getirdiği vurgulandı.

Raporun, Bağdat ‘ta 11 si-
vilin ölümüyle sonuçlanan 
olaydan birkaç gün sonra 
yayımlandığı belirtiliyor.

Felluce ‘nin ardından Blackwater çıktı
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CNN Editör yunus 
şenin

 Turkiye ve Irak 
arasında sorun larla 
ılljılı
Konularla loaşlamak 

istiyorum en önemli-
Iki konn PKK ve Ker-
kük. bunlar iki ülke
asındaki ilişkiler 

olumsuzluk etkilior.
Ilk olarak PKK 

sormak istiyorum 
Geçen ay sayın Ma-
liki Ankara zıyaretin 
jerçekleştirdi
Zaman PKK nın

terör örgütü oldğunu 
açıklada
vebir çeşit memu-

ralndum imzaladı 
teröre karşı
iki ülke arasında bir 

anlaşma imzalana-
caktı Irak
içişleri bakanida iki 

hafta içinde Ankara-
ya ziyaret
etecekti Ama bu 

gerçekleşmdi oza-
mandan beri
ne oldu?

Zebari 
Ankara ziyaraeti 

sırasında başbakan 
yerinde bende
vardım bir mutaba-

kat belgısı konusu 
tartıştık
Güvenlık ve PKK 

nın yanla pek çokadı-
na kapsıyacaktır
Ekonomi ve Enerji 

konulanında işbırliği
ikili
Ilişkiler sonuçta bir 

uzlaşma deklerasyona 
ulaştık Irak Hükü-

mettinin Türk Hükü-
metile PKK konusun-
da yakın bir çalişma 
için girmesi vetüm
terör örgütlerine ve
Faaliyetlerine karşı 

PKK da dahil olma 
üzere mücadele edil-
mesi bunum tek
 tarafı değl ortak 

Yapilmasi gerekiyor 
ikinci olarakta hiç 
bir şey yapmamakta 
PKK ya karşısilahli 
Mücadele yürütmek 
arasında geniş bir 
yervası var bu iki ucu 
arasında pek 
çok ara yünetimi tar-

tıl şılması
mümkün bu birlikte 

çalışma ortamı ancak 
muzakere Sonucu 
gerçekleştiri bilir 
Irak ve Türk Hükü-
metiler arasında ikili 
muzakerler yapılmalı 
Ankarada üzerinde 
anlaştırmız buydı 
Evet Türk Hükümeti 
bi anlaşma imzalama 
arasınibulunda
Terör ve PKK ile 

mücadele konusun-
da Türk Hükümeti 
bu pılanlamayı  iyi 
yapmamıştı deleges-
yonun bize Sondurdu 
dökümanı biz red 
ettik.
- Ne Yaptınız

Zebarı
 Biz red ettik çünkü 

incelemedik. uzman-
larmızla  avukatlar-
mızla incelemedik 
bu yüzden uzmanlar 
düzeynde toplantı-
lar olması gerektiği

üzerınde anlaşma 
yapardık böylece 
Irak ve Türk tarafları 
ortak yanlışla verebi-
lir başka bir ülkeden 
bir dayatmay kabul 
edecek posızyonda 
değiliz yaklaşık iki 
üç ay içinde iki ülke 
uzmanlarımın Bağ-
dat yada Ankarada 
biraraya gelmesi 
konusunda mutabaka 
vardık bu konunum 
profisonal bir Şekil-
di tratışlıması ve bir 
anlaşma geçekleşmesi 
için uzlaştık bu yüz-
den geçikme mey-
danageldik yeterli 
hazırlık yapılmamıştı 
anlaşmanın beli un-
surlrin bağen medik .
  Oyüzden

Zebari
 Hayir biz bunu im-

zalamayiz dedik
 Meclisinsin Kürt 

öyeleri olarak PKK 
nın bir Terör örgüttü 
olarak nitelan tınme-
sini Eitiraz etiniz mi?
Zebarı yokyok hayır

bu Irak  Hükümetinin 
durumşdur bu Hükü-
metin içinde her şey 
dönemce biz Irakliyiz 
bu üzlaşmanın en iyi 
olucağına biz karar 
verdik. Iki dost ülke-
nın birbirile çalışması 
için en martıkla yön-
tem budur 
 - PKK ayı karşıne-

den sert bir tutalım-
yorsunuz? 
dağda PKKaya karşı 

savaşa myabilir mi-
siniz ama liderlerine 
karşı harekete geçer 
bilirsiniz kuzay Irak-
taki Şehirlerde bunu 
yapabilirsiniz Türk 
halkı neden gerçek-
leştırmı diniz anlam-
miyor.

Zebari
 Türk hükümeti doğ-

ru kişilerle konuşma-
yı istekli değil.
 bundan kast ediyor-

sunuz

Zebari
 size buna izah 

ederim ama hepsini 
yayınlamanızı isti-
yorum hiç bir kıs-
mını kesmiyin. Üçlü 
güvenlik komsyonu 
kuruma kararı aldık
Türk Irak ve Ameri-
ka arasında PKK ya 
kars çıkmak için bu 
komsyonun birlikte 
çalışması Son dere-
ce önemli bölgesel 

Kürt makamların bu 
komsyonu katlması 
çok önemli çalışmın
çoğ ne yapcak onları 
dışarı Tutmak iyi bir 
fikir olmaz onlarda 
Irak delgasyonun bir 
parça sol olacak.

Irak bayranın altında 
Oturacak.
Bizim terör karşı 

Bağdat sokaklanıda 
vardıymı nız bir savaş 
var oradaki birlikley-
mize buraya gönder-
limiyiz ve bu yüzden 
bölgesel Kürk yöneti-
mi kyzeyde yapılacak 
oprasıyon lara katıl-
mak zorunda maele-
sef Türk Hükümeti 
bunu red etti . onları 
baypas etmek istedi-
ler bubir sorun Iraklı 
Siyasetçiler PKK nın
eylamlarane karşı 
Çıkıyor biz sorunla-
rımızdan kaçmıyoruz 
bu bir zaman sorun 
hazır olduğumuz 
zaman Tabi hareke-
te geçeceğiz üçüncü 
olarak PKK ya karşı 
girişliyecek harakat-
larını ortak zemine 
Tartışlıması gerekli 
siz bilimiye bilirsiniz 
ama bölgede halen 
pek çok Türk Askeri 
var bölgede pek çok 
tip istihbarat girmide 
mevcud onlar durum 
izdiyorlar ve PKK ya 
karşı Atlan adımlar-
da var ancak bundan  
Türkyda açıklanmı-
yor Türk karadeşlar-
mız mahmur kam-
pının bir terörist üst 
oldğu Şikayetçi biz 
Bağdattan mudahele 
etik ve oraya Asker-
den aranlarıp insani 
yardım merkezine 
gelemesin sağladık. 
Birleşmeş milletler 

multeciler yüksek ko-
misarli ve kızılhaçla 
pek çok başka Hükü-
metle çalıştık.
Söylendiği gibi 

sarbethiç harekeğine 
sahip diğiller. Onlara 
kısıtladık ben bur-
da PKK eclamlerini  
hafta çıkarma ediası-
na değilim Türkenin 
menfeetine karşı hiç 
bir haraketide onayle-
minyorum ama bu ko-
nuda gerektigi Şikilde 
görüşün bilir daha 
öncede yapılığı gibi 
bu Şekilde bir sonuç 
anla bilir. 
- Irak Hükümetin 

ikili bir mikanızma 
hazırladı söyleniyor 
PKK ya karşı bu doğ-
ru mu?

Zibari
anlamamdım ne de-

mek istiyorsunuz?
  kili bir mikanızma 

Türkiye ve Irak ara-
sında böyle bir Teklif 
olmadı mı?

Zibari
 Hayır olmadı.
 Kerkük konusu-

na dönücek olursak 
Rifrandom için be-
lirlenen zaman çizal-
gisi iki önemli adım
gerçeklesmidi için 
işa yaramadı nüfüs
sayımı konuunda 
soru yaşandı Şimdi ne 
olucak?

Zibari
 Türkiye neden Ker-

kükte bu kadar ilgili?
 neden olduğun dü-

şüyor sunuz?

Zibari 
Hayır ben size sor-

dum. bu bir Türk 
şehrimi?

 Hayır ama bu önem-
li soru

Zibari
sizin açik konşıyım

neden Türkiyenin 
Kerkükle elaka olsun?
 Söyleciğiniz bu ka-

dar mı?

Zibari
 Evet bu bir Irak 

kenti anayasal bir 
süreç var bu süreçte 
şehirdeki hi bir Top-
lula karşı ayrımcılık
yapılmıyacak açık
olucak. Adalet sizlik 
yapıldı bu adalet sizin 
yeniden elealınma-
sı gerekli o yüzden 
ülkemin bir parcası 
Türk siyasetçileri ge-
zeteci hatta generalle-
ri Tarafınan bizde çok 
dugar olduyoruz.
Aynı zamanda Tür-

kiyde Irakın Toprak 
bütülügüne ve birliği-
ne saygı göstericiğinli 
söyliyor bu tür ifade-
leri duy duğu zamzn 
insandan serine bozlı-
yor. Bu Irak Hüküme-
tinin egemenleğinin 
attındaki bir konu.
Türkiyeye yünanis-

tanin izmirin nasıl
düzeninleceğini 
konusundaki müda-
halesine kabul etmez 
bunu kabul edermisi-
niz
 bunun yanıtlamam 

gerektiğine inan mi-
yorum
Zibari
Sadece ben değil her 

Irak kardeşe aynı Şey 
istiyor. Başka bir ül-
kenin Irakınegemen-
liği karışması kensin-
lik kabul edilemez
 Rifirandom yıl so-

nuna kadar gerçekleş-
tirecek mi?
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Özel Röportaj 

Zebari CNN Türké Konuştu (1-2)
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Irak Başbakanı Nuri 
Maliki, ABD Senato-
su’nun Irak’ı üçe bölen 
planını şahsen reddetti. 
İran yönetimi de, ABD 
Senatosu’nun kabul ettiği, 
Irak’ın federatif bir yapı 
içinde 3 bölgeye ayrılma-
sını öngören plana karşı 
olduğunu açıkladı.
El Irakiye TV’sinde 

konuşan Maliki, “Böyle 
sorunları karara bağlamak 
Iraklılara düşer. Iraklılar 
da ülkelerinin bütünlü-
ğünü muhafazadan yana” 
dedi.
 Maliki, “Senato’da ge-

çen çarşamba kabul edi-
len, Irak’ı Kürtler, Şiiler 
ve Sünniler arasında üç 
bölgeye ayıran planın
arkasında olanların, böy-
le teklifler sunacakları-
na Irak’ın egemenlik ve 
ulusal bütünlüğünü ko-
rumalarının çok daha iyi 
olacağını” söyledi.
 Irak Başbakanı, Irak’ın

parçalanmasının sadece 
ülke için değil, bütün böl-
ge açısından felaket olaca-
ğını belirtti.
 Hükümet sözcüsü Ali 

Dabbah, zorlayıcı özellik 
taşımayan senato planını 
dün kınamıştı. George 
Bush hükümeti de Sena-
to’da kabul edilen plana 
sıcak bakmıyor.
 Planı hazırlayanlar ise 

bunun Irak’ta şiddeti dur-

duracak tek çözüm oldu-
ğunu iddia ediyor.

İran Irak’ın bölünmesine 
karşı

İran Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Muhammed Ali 
Hüseyni, ABD Senato-
su’nun kararını “Irak’ın
içişlerine açık müdahale” 
olarak gördüklerini söy-
ledi.
 Bu girişimi, Irak’ın

toprak bütünlüğü ve milli 
hakimiyetine de aykırı 
bulduklarını belirten Hü-
seyni, “Bu karar ABD’nin 
Irak’taki hatalar zincirinin 
devamı” diye konuştu.
 Hüseyni, tasarının Nuri 

El Maliki hükümetini za-
yıflatmak için kabul edil-
diğini savundu.

İran’ın, Irak’taki siyasi 
sürece ve anayasaya saygı 
gösterdiğini, El Maliki 
hükümetini desteklediği-
ni vurgulayan Hüseyni, 
Irak’ın geleceğini belir-
lemenin Iraklıların doğal 
hakkı olduğunu, dola-
yısıyla bu ülkeyle ilgili 
bütün kararların Irak halkı 
tarafından kanuni yollar-
dan alınması gerektiğini 
belirtti.
 Irak’ın 3’e bölünmesi 

gibi girişimlerin Irak’ın
bütünlüğünü tahrip ve 
bölgedeki istikrarsızlığı 
artırma amaçlı olduğunu 
ifade eden sözcü, İran ola-
rak bu girişimi kınadıkla-

rını kaydetti.

ABD Kongresi’nin üst 
kanadı Senato, önde gelen 
Demokrat Senatör Joe 
Biden tarafından öneri-
len ve Irak’ın gevşek bir 
federatif yapı içinde 3 
bölgeye ayrılmasını ön-
gören, ancak bağlayıcılığı 
bulunmayan tasarıyı ezici 
çoğunlukla kabul etmişti.

Senato genel kurulunda-
ki oylamada 23’e karşı 75 
oyla kabul edilen tasarı,
Irak’ın tek ülke olarak 
kalmasını, ancak Şii, 
Sünni ve Kürt bölgelerine 
ayrılmasını, petrol gelirle-
rinin denetiminin ise Bağ-
dat yönetiminde kalmasını 
öneriyor.

Beyatlı: “Irak’ ın kaderi 
Iraklılarda”
 Irak Türkleri Kültür ve 

Yardımlaşma Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kemal Beyatlı, ABD Se-
natosu’nun planına ilişkin, 
“Irak’ın toprağı bir bü-
tündür ve Irak’ın kaderini 
yalnızca Irak halkı çizebi-
lir” dedi.
 Beyatlı, “Son derece çir-

kin olan bir teklif, teklifin 
çirkinliği yanında kabul 
edilmesi daha da çirkindir. 
Irak’ın toprağı bir bütün-
dür ve Irak’ın kaderini 
yalnızca Irak halkı çize-

bilir. Binlerce kilometre 
uzaktan Irak halkının
geleceği tayin edilemez” 
diye konuştu.
 Beyatlı, “ABD’nin 

yönettiği Irak’ta her gün
toplu katliamlarla sarsıl-
maktayız. Gözyaşı ve acı-
larla insanlar hayatlarını 
sürdürmektedirler. Irak’ı 
parçalayarak mevcut 
acılara yenisini eklemek 
isteyen ABD yönetimine 
Irak halkı olarak asla izin 
vermeyeceğiz” ifadesini 
kullandı.

Federatif yapıya onay
 ABD Kongresi’nin üst 

kanadı Senato, önde gelen 
Demokrat Senatör Joe 
Biden tarafından öneri-
len ve Irak’ın gevşek bir 

federatif yapı içinde 3 
bölgeye ayrılmasını ön-
gören, ancak bağlayıcılık
taşımayan bir tasarıyı 26 
Eylül’de ezici çoğunlukla 
kabul etmişti.

Tasarının bağlayıcılığı 
bulunmuyor. Senato’da 
23’e karşı 75 oyla kabul 
edilen tasarı, Irak’ın tek 
ülke olarak kalmasını,
ancak Şii, Sünni ve Kürt 
bölgelerine ayrılmasını 
öngörüyor.
 Petrol gelirlerinin dene-

timinin ise Bağdat yöne-
timinde kalması önerili-
yor. Bazı çevreler, ileride 
Irak’ın üç <ayrı ülkeye’ 
bölünmesine yeşil ışık ya-
kacağı gerekçesiyle tasarı-
ya karşı çıkıyor.
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Maliki ABD’nin Irak planını reddetti
ırak

ABD Senatosu’nda benimse-
nen, Irak’ın etnik veya mezhep-
sel bölgelere bölünmesi yö-
nündeki tavsiye kararına, ABD 
Bağdat Büyükelçisi de tepki 
gösterdi. Büyükelçilik, bölün-
menin olağanüstü bir yıkım ve 

kan getireceğini açıkladı.

Büyükelçilikten yapılan açık-
lamada, Irak’ın bölünmesi gibi 
bir planın ABD’nin gündemin-
de yer almadığı, Irak’a barış 
ve istikrar getirme yönündeki 

çabalara destek verildiği kayde-
dildi.
 ABD Bağdat Büyükelçili-

ği’nin açıklamasında, ama-
cın “kendisini yönetebilen ve 
kendisine yetebilen birleşik, 
demokratik ve federal bir Irak 

olduğu” vurgulandı.

Kral Abdullah da eleştirdi

Ürdün Kralı Abdullah da, 
ABD Senatosu’nun Irak’ın üçe
bölünmesi yönündeki tavsiye 
kararını eleştirerek, Irak’ın top-
rak bütünlüğünün korunması 
gerektiğini söyledi.

Abdullah, Irak Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Adil Abdül Mehdi 
ile görüşmesinden sonra yaptığı 
açıklamada, Irak’ın bütünlüğü-
nün korunmasının temel şartı-
nın da, ülke içinde uzlaşmanın
sağlanması olduğunu kaydetti.

Irak’taki Sünni, Şii ve Kürtler 
arasında bir “uzlaşma anlaş-
ması imzalanması” çağrısında 
bulunan Abdullah, böylece Irak 
halkının siyasal sürece daha 
etkin katılımının da sağlanmış 
olacağını belirtti.

Federatif yapıya onay

ABD Kongresi’nin üst kanadı 
Senato, önde gelen Demokrat 
Senatör Joe Biden taraf ından 
önerilen ve Irak’ın gevşek bir 
federatif yapı içinde 3 bölgeye 
ayrılmasını öngören, ancak bağ-
layıcılık taşımayan bir tasarıyı 
26 Eylül’de ezici çoğunlukla 

Bölünmeye ABD Büyükelçisi de karşı
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• Irak’ta g üvenliğe yılda 7 
milyar dolar

Tüm Türkiye Haberleri 
Irak İçişleri Bakanı Cevad 

Bolani Türkiye ve Irak arasın-
da terörle mücadele anlaşma-
sının ayrıntılarını ele almak 
üzere Ankara’ya geldi. Irak 
Başbakanı Nuri El Maliki’nin 
7 Ağustos’taki ziyaretinde im-

zalanması kararlaştırılan an-
laşmanın detayları Bolani’nin 
temaslarında belirlenecek.

Bolani’yi Esenboğa Havaala-
nında İçişleri Bakanlığı Müste-
şarı Şehabeddin Harput, Irak’ın
Ankara Büyükelçisi Sabah 
Ümran ve diğer yetkililer kar-
şıladı.

Bolani havaalanında yaptığı 

kısa açıklamada, Türkiye ile 
ilişkileri geliştirmek istedikle-
rini söyleyerek, ziyareti çerçe-
vesinde her konuyu ele almaya 
hazır olduklarını kaydetti.

Bolani, iki ülke arasındaki iş-
birliğinin yetkililerin kararlılı-
ğına bağlı olduğunu belirterek, 
bölücü terör örgütü PKK konu-
sundaki soruya karşılık, “Tür-
kiye’ye karşı olan herhangi bir 
kişi ya da grubu kabul etmeyiz. 
Bütün konuları ele almak için 
buradayız” diye konuştu.

Bolani, Irak’ın devrik lideri 
Saddam Hüseyin dönemin-
de aktif olarak işleyen, ancak 
daha sonra yürürlükten kalkan 
terörle mücadele anlaşmasının
yeniden hayata geçebilmesi 
için temaslarda bulunacak.

Irak Başbakanı Nuri El Mali-
ki’nin 7 Ağustos’taki Ankara 
ziyaretinde iki ülke arasında 
mutabakat zaptı imzalanarak, 
Irak İçişleri Bakanı’nın ayrın-
tılar için 2 hafta içinde Türki-
ye’ye geleceği duyurulmuştu.

“Anlaşmanın ayrıntıları be-

lirlenecek”
Irak’taki iç karışıklıklar ne-

deniyle Irak İçişleri Bakanı 
belirlenen zamanda Ankara’ya 
gelememişti. Bolani’nin bu 
gecikmeli ziyaretinde terörle 
mücadele anlaşmasının ayrın-
tılarının belirlenmesi bekleni-
yor.

 Bolani İçişleri Bakanlığı’nın
dışında MİT ve Genelkurmay 
Başkanlığı yetkilileri ile de 
görüşecek.

Türkiye’nin anlaşmada en 
çok üzerinde durduğu konu 
<sıcak takip hakkı’. PKK’ya 
karşı Irak sınırında yapılan 
operasyonlarda terör örgütü 
üyelerinin Irak’a çekilmeleri 
Türk askerinin işini zorlaştırı-
yor.

Ankara bu sorunu aşmak 
için gerektiğinde teröristlerin 
ardından Irak içine girebilme-
yi istiyor. Ancak daha önceki 
anlaşmada bulunan bu mad-
deye özellikle Iraklı Kürtler 
karşı çıkıyor.

150 PKK’lının iadesi isteni-

yor
Bağdat yönetimi Türki-

ye’nin tek taraflı sınır ötesi 
operasyon yapmasını istemi-
yor. Anlaşmanın Maliki’nin 
Ankara ziyaretinde imzalan-
mamasının temelinde de Irak 
Kürdistan Demokrat Partisi 
lideri Mesud Barzani’nin bu 
maddeye itiraz etmesi yatı-
yordu.

Türkiye anlaşma ile Bağdat 
yönetimine daha önce bildir-
diği 150 PKK’lının iade edil-
mesini istiyor.

Irak İçişleri Bakanı Bolani 
Ankara’da İçişleri Bakanlı-
ğı’ndaki temaslarında Em-
niyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanl ığı 
yetkilileri ile görüşecek.

Bolani’nin MİT ve Genel-
kurmay Başkanlığı yetkili-
leriyle de bir araya gelmesi 
bekleniyor. İki gün sürecek 
toplantılarda anlaşma metni 
üzerinde uzlaşma sağlanırsa 15 
gün içinde imzaların atılması 
gerekiyor. 

SAYI (7)   1.YIL     01.10.2007

 Irak İçişleri Bakanı Ankara’da

Maliki’nin ziyaretinde mutabakat zaptı imzalanmıştı 

Türkıya

CNN T ÜRK

Cumhurbaşkanı Ab-
dullah Gül, Rektörler 
Komitesi>nin anayasa 
hazırlıklarına dair gö-
rüş bildirmesiyle ilgili 
olarak <>Üniversiteler 
toplumda olup bitenlere 
sessiz kalamaz>> dedi. 
Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan ise aynı konuda 
<>Rekt örler kendi işine 
baksın>> ifadesini kul-
lanmıştı.

Devletin zirvesi, Rek-
törler Komitesi>nin, AK 
Parti>nin yeni anaya-
sa çalışmalarıyla ilgili 
görüş bildirmesini farklı 
değerlendirdi.

Başbakan Erdoğan, 
Rektörler Komitesi>nin 
“sivil anayasa girişimine 
ara verilmeli” talebine 
sert yanıt vermişti.

Erdoğan, “Rektör-
ler kendi işine baksın. 
Buna hakları yok. Buna 
Rektörler Kurulu karar 
veremez. Bu, hukuki te-
mel oluşturmaya yönelik 
bir çalışma (...) Anayasa 
yapma görevi rektör-
lerinse TBMM>nin bir 
anlamı yok. Herkes ye-
rini, konumunu bilecek” 
demişti.

Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül ise, dün Hacet-
tepe Üniversitesi’nde 

konuşurken, üniver-
sitelerin de katıldığı 
türban tartışmalarının
devam ettiği bir ortam-
da, akademi dünyasının
toplamdaki gelişmelere 
sessiz kalamayacağını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül, konuşmasında, 
toplum adına karanlığı 
kurcalama görevinin 
aydınlarda olduğunu 
vurguladı.

Gül, “Üniversiteler 
toplumda olup bitenlere 
karşı elbette sessiz kala-
maz.. Bunu yaparken de 
çoğulculuğun temsilcisi 
olmalı, aklı ve bilimi ön
planda tutmalılar” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, 
basına önceden dağıtı-
lan konuşma metninde 
yer alan “Üniversiteler 
tabii ki konuşmalı, ken-
dilerine kulak verilecek 
sözler söylemeliler” 
şeklindeki ifadeyi ise 
okumadı.

“Tartışma maksatlı ya-
ratılıyor”

Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Tunçalp Özgen 
de, “Rektörler kendi işi-
ne baksın” diyen Başba-
kan>a mesaj g önderdi.

Siyasi iktidarlara ters 
gelse de, üniversitele-

rin fikirlerini açıkla-
masının demokrasinin, 
çağdaşlaşmanın gereği
olduğunu belirten Öz-
gen, “Aksi halde rejimin 
teminatı gitmiştir” dedi.

Rektör Tunçalp Öz-
gen, “Hergün gazetelere 
bir iki madde verilerek 

maksatlı bir tartışma ya-
ratılıyor... Böylece bazı 
maddeler gizlenmek 
isteniyor” görüşünü sa-
vundu.

Anayasa çalışmalarını 
aceleci bulan Özgen, 
partiler üstü bir uzlaşma 
metni hazırlanmasını 

isteyerek “Yöneticiler 
kamplaşma yaratmaktan 
çekinmeli” dedi.  
Rektör Özgen, sık sık

alkışlarla kesilen konuş-
masını “Üniversitelerde 
hiçbir şey din süzgecin-
den geçirilerek incelen-
mez” sözleriyle tamam-
ladı.

“Üniversiteler sessiz kalamaz”
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UNESCO, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi ve 
Eminönü Belediyesi’nin
Süleymaniye Camii çev-
resinde başlatacağı kentsel
dönüşüm projesine tepki 
göstererek, binaların yıkıl-
masıyla kentsel dokunun 
bozulacağını iddia etti.

Birleşmiş Milletler Eği-
tim Bilim ve Kültür Ku-
rumu’na bağlı İstanbul
Mirası Yürütme Komi-
tesi üyeleri Süleymaniye
Camii çevresindeki tarihi 
yapıların yıkılma planını 
eleştirdi.

Süleymaniye Camii çevre-
sinde önümüzdeki aylarda 
başlatılacak kentsel dönü-
şüm projesi kapsamında,
bölgede, Osmanlı döne-
minden kalan 2 bin 800 ah-
şap bina yıkılacak, Osman-
lı mimarisi tarzında, çelik
üzerine yeni binalar inşaa
edilecek.

UNESCO Koruma Kuru-
lu “Tarihi doku bozulur, 
İstanbul Dünya Kültür
Mirası Listesi’nden çıkarı-
labilir” diye görüş belirtti.

İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Kadir Top-

baş ise “Kimsenin endişe
duymasına gerek yok. 
UNESCO demese bile 

Süleymaniye bölgesinin
ne kadar değerli olduğunu
biliyoruz” diyerek kurula 

cevap verdi.

Topbaş, özgün yapının

dışına çıkılmayacağını be-
lirterek “Endişeye mahal 
yok” dedi.

UNESCO İstanbul’da yıkıma karşı
Türkıya

Türkiye’deki 35 ilin şe-
hirler haritası, internette-
ki en yaygın arama sitesi 
Google’da yayınlanmaya 
başlandı. Haritaları kilo-
metrelerce yol katederek 
hazırlayan ekipler, git-
tikleri şehirlerde ilginç 
deneyimler yaşadı.

Google’da yayınlanan 
Türkiye’nin 35 ilinin 
haritası sayesinde artık
tarifle adres vermek tarih 
oluyor. Dünyanın herhan-
gi bir yerinden Google’a 
girenler, şimdilik Türki-
ye’deki 35 ilin sokakla-
rına, caddelerine ya da 
istedikleri herhangi bir 
adrese bir <tık’la ula-
şabiliyorlar. Google’da 
yayınlanan dijital haritayı 
bir Türk firması hazırla-
dı.

Başarsoft Genel Müdü-
rü Alim Küçükpehlivan 
“Biz yolları dolaşarak 
bilgisayar ortamına ak-
tarıyoruz” açıklamasını 
yaptı.

Şehirlerin tüm detayları 
dijital haritada gözler 
önüne serilmiş durumda. 
Haritalarda marketten ec-
zaneye, okuldan otaparka 
kadar her şeyi bulmak 
mümkün. Türkiye’deki 

şehir haritalarına girmek 
için http://maps.google.
com/ internet adresinin 
harita arama bölümüne 
şehrin ismi yazılıyor.

Dijital haritada yer alma-
yan tek yer ise; Anka-
ra’daki Çinçin mahallesi.
Küçükpehlivan bu du-
rumu  “Her sokağa gir-
mek gibi bir hedefimiz 
olduğu için arkadaşlar 
Ankara’daki Çinçin’e 
de girmek istemişler... 
O gün orada bir silahlı 
çatışma olduğunu farke-
diyorlar ve o anda zaten 
elinde kalaşnikof olan 
biri durduruyor” sözleriy-
le açıkladı.

Ekipler, Çinçin mahalle-
sini Google’a sokmakta 
kararlı.

Küçükpehlivan “Orada 
eczane, okul ya da mahal-
le varsa o bilgileri hari-
tamıza kaydedemediler. 
Ancak önümüzdeki gün-
lerde emniyet ekipleri ile 
birlikte yeniden o mahal-
leye gireceğiz, Google’a 
Çinçin’i sokacağız” dedi.

İnternet kullanıcıları 6 ay 
sonra Google aracılığıyla 
Türkiye’deki 81 ile ulaşı-
labilecek

Türkiye’deki 35 il Google’da
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Türkiye yeni madeni euro’dan “silindi”
Dunya

CNN T ÜRK
İngiliz Financial Times 
gazetesi, Türkiye’nin, 20-
04’ten sonra yeni üyelerin 
katılımıyla değiştirilmesine 

karar verilen 1 euroluk yeni 
madeni paraların arkasındaki 
Avrupa haritasından silindi-
ğini yazdı.
Türkiye’nin bulunmadığı 

yeni madeni euro’lar gelecek 
yıl tedavüle girecek.
Financial Times’ın haberin-
de, Avrupa Komisyonu’nun 
madeni paraların arkasına 

Hazar Denizi’ne kadar uza-
nan, Türkiye’yi de içine alan 
bir Avrupa haritası konulma-
sını önerdiği, ancak ulusal 
hükümetlerin temsil edildiği
Avrupa Konseyi’nde, Türki-
ye’nin haritadan çıkartılma-
sına karar verildiği kayde-
dildi. 
Gazetenin Brüksel muhabiri 
Andrew Bounds’un imzasını 
taşıyan haberde, Türkiye’nin 
haritadan silinmesi için, yeni 
paralar üzerindeki haritada 
AB üyelerinden “Kıbrıs”-
ın (Güney Kıbrıs) yüzlerce 
kilometre daha batıda, Girit 
adası yakınlarında gösteril-
diği belirtildi. 
Haberde görüşlerine yer 
verilen, Avrupa Parlamento-
su’nun İtalyan liberal üyeleri 
Marco Cappato ve Marco 
Pannella “Konsey, bilerek ve 
gizlice Türkiye’yi yeni hari-
tadan silmiştir. Belarus gibi 
bir dikta yönetimi haritada 
var, ama katılım müzake-
releri yürüten Türkiye gibi 
demokratik bir ülke yok” 
diyerek tepki gösterdi.
Financial Times, Kon-
sey’den henüz konuyla ilgili 
bir açıklama yapılmadığını 
yazdı.

Gazete ayrıca, konuyu araş-
tıran Pannella ve Cappato’ya 
Avrupa Komisyonu’ndan 
yazılan mektupta, haritayı 
Konsey’in değiştirdiğinin 
doğrulandığını bildirdi.
Financial Times, İtalyan 
milletvekillerinin hala bu 
çizimi değiştimeye çalıştığını 
da belirtti.
 AB Komisyonu doğruladı
AB Komisyonu da, yeni 
madeni eurolarının dizay-
nında Türkiye’yi de Avrupa 
haritasına dahil eden kendi 
önerilerinin üye devletlerce 
değiştirildiğini doğruladı.
Ekonomik ve parasal işler-
den sorumlu AB Komisyonu 
Üyesi Joaquin Almunia’n ın
sözcüsü Amelia Torres, Ha-
ritadan Türkiye’nin çıkarılma-
sı için Kıbrıs adasının yerinin 
değiştirilmesi konusunda “yo-
rum yapamayacağını” belirtti. 
Torres,”Geçmişte nasıl ol-
duysa (AB’ye) yeni üyeler 
katıldığında (dizayn) değişir” 
dedi. Sözcü Torres, 2008 yılı 
başında euroya geçecek olan 
Kıbrıs Rum kesimi ve Mal-
ta’da madeni paraların yeni 
dizayna uygun olarka piya-
saya sürüleceğini sözlerini 
ekledi.

İran ile mutabakata 
ABD gölgesi

Amerikan Temsilciler Meclisi 
Türkiye’nin İran’la yaptığı ener-
ji işbirliğini yakından ilgilendi-
ren bir karar aldı. İran’ın enerji 
sektörüne yatırım yapan yabancı 
şirketlere yönelik yaptırımların
ağırlaştırılmasını öngören yasa 
tasarısı kabul edildi. 

1997’den bu yana yürürlükte
olan mevcut yasa, İran’ın petrol 
ve doğalgaz sektörlerine 20 mil-
yon dolardan fazla yatırım yapan 
şirketlere yaptırım uygulanması-
nı tavsiye ediyordu. 
Ancak bu yaptırımların ilanı 
zorunlu değildi.
Temsilciler Meclisi’nde kabul 
edilen tasarı ise, yasalaşması du-

rumunda, söz konusu şirketlere
yaptırım uygulanmasını otoma-
tik hale getiriyor. 
Tasarının yasalaşması için
ABD Kongresi’nin üst kanadı 
olan Senato’dan da geçmesi
ve ABD Başkanı George W. 
Bush’un onayını alması gere-
kiyor.
Tasarı yasalaşırsa Türkiye’nin
de yaptırımlara maruz kalması 
gündeme gelebilecek. 
Ankara’nın Tahran’la imzala-
dığı mutabakat zaptı, İran’da
yıllık 3.5 milyar dolarlık yatı-
rım öngörüyor.
Bush yönetimi ise bir süredir
bu işbirliğinden rahatsızlığını 
dile getiriyor.

AB tuhaf bir karar vermiş olacak
Ermenistan Başbakanı 
Serj Sarkisyan, <’AB’nin 
Türkiye’yi, Ermenistan ile 
ilişkilerde ilerleme sağ-
lamadan üyeliğe alması 
halinde tuhaf bir karar ver-
miş olacağını’’ savundu.
Temaslarda bulunmak için 
Rusya’nın başkenti Mos-
kova’ya giden Sarkisyan, 
Rusya Başbakanı Viktor 
Zubkov ile g örüşmesinin 
ardından basın toplantısı 
düzenledi.
“Avrupalılar için, AB’nin 
ilkelerine bazen ters düşen 

bir ülkeyi birliğe almanın
tuhaf bir durum olacağını”
öne süren Sarkisyan, “Ben 
zaman geçtikçe onla-
rın (Türkiye) bu noktayı 
savunmalarının (Erivan 
ile ilişkileri geliştirmeme) 
daha zor olacağına ina-
nıyorum. Çünkü Türkiye 
AB’ye katılmak istiyor ve 
önünde uzun bir müzake-
re süreci var” görüşünü 
savundu.
“Ermenistan’ın Türkiye ile 
diplomatik ilişki kurmaya 
hazır olduğunu”söyleyen 

Sarkisyan, “Türkiye ile 
hiçbir koşul öne sürmeden 
diplomatik ilişki kurmaya 
hazırız. Oysa Türk tarafı 
diplomatik ilişki için koşul 
öne sürmekte. Bu konuda 
top Türkiye’nin sahasında. 
Bize bağlı olan hiçbir şey 
yok” diye konuştu.
Ermenistan Devlet Baş-
kanı Robert Koçaryan’ın
yakın müttefiki olan 
Sarkisyan’ın gelecek yıl
Koçaryan’ın yerine baş-
kanlığa aday olması bekle-
niyor.www.a
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Irak’ta kaybolan ve  
PKK’nın eline geçtiği iddia 
edilen Amerikan silahları 
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
gündeminde. Bakanlık Söz-
cüsü Tom Casey, iddiaların
kanıtlanması durumunda 
sorumluların yargılanacağını 
söyledi.

Düzenlediği günlük basın
toplantısında bir soruyu ya-
nıtlayan Tom Casey,
Amerikan yapımı silahların, 
Irak’taki PKK’lı teröristlerin 
eline geçtiği
yönündeki iddiaları değer-
lendirdi.

Casey, “Biz (ABD Dışişleri 
Bakanlığı) ve ABD Savunma 
Bakanlığı, bu meseleyi
çok ciddiye alıyor. ABD 
Savunma Bakanlığı’nın bu 
meseleyle ilgili soruşturma 
yürüttüğünü biliyorum. El-
bette ABD Dışişleri Bakan-
lığı, bakanlık müfettişinin 
de daha önce belirttiği gibi, 
ABD Savunma Bakanlığı 

ile kişi veya kişilere yönelik 
silah kaçırmayla ilgili iddia-
ların araştırılmasında işbirli-
ği yaptı” dedi.

Tom Casey, “Biz, bu konuya 
çok ciddiyetle yaklaşıyoruz. 
ABD Savunma
Bakanlığı da bu meseleye 
çok ciddiyetle yaklaşıyor. 
Bu iddiaların
doğruluğunun kanıtlanması 
durumunda niyet, sorumlu 
kişilerin bulunması
ve kanunlar önünde yargı-
lanmasıdır” diye konuştu.

Olay PKK operasyonunda 
ortaya çıktı
 Pentagon yetkilileri, Ameri-
kan ordusu tarafından Irak’a 
gönderilen bazı silahların
Türkiye’de güvenlik güçleri 
tarafından   PKK’ya karşı 
yapılan operasyonlarda ele 
geçirildiğini doğrulamıştı.

Amerikan basınında yer alan 
bazı haberlerde de silahla-
rın, bir süre önce Irak’ta 11 
sivilin öldürülmesi olayına 

adı karışan “Blackwater” 
şirketinde çalışan bazı kişiler 
tarafından PKK’ya verildiği
iddia edilmişti. 
 Irak’ta ABD’li yetkilile-

rin korunmasıyla görevli 
Blackwater şirketi, şimdiye 
kadar yüz milyonlarca dolar 
değerinde koruma ihaleleri 
kazanmış bulunuyor.
 Blackwater ve diğer koru-

ma şirketleri görevlilerinin, 
paralı asker olarak görül-
mesi ve bunların çalışma 
kurallarının açıkça belirlen-
memiş olması, eleştirilere 
yol açıyor

Sorumlular yargılanacak

Avrupa Birliği (AB) Konse-
yi’nin, gelecek yıl tedavüle 
girecek yeni madeni euro 
paralarının arkasındaki ha-
ritadan Türkiye’yi 
sildiği bildiril-
di. 

Finan-
cial 
Ti-

mes 
ga-
zetesi-
ne göre, 
Avrupa 
Komisyonu, 
gelecek yıl tedavüle 
girecek yeni madeni euro 
paralarının arkasında yer 
alacak olan Avrupa haritası 
için tüm Türkiye’yi de kap-
sayan ve Hazar Denizi’ne 
kadar uzanan bir haritayı 
önermişti.

Ancak AB üyesi ülkelerin 
hükümetlerinin temsil edil-
diği AB Konseyi’nin özel 
bir toplantıda Komisyon ta-
rafından önerilen haritanın

değiştirildiğini kaydeden 
Financial Times, Konsey’in, 
haritayı “sömürgecilik stili 
bir yaklaşımla ile yeniden 

çizdiğini belirtti.

İngiliz ga-
zetede, 

böy-
lece 

“AB 
üyesi 

Kıbrıs’ın
Türkiye’nin 

altındaki gerçek 
konumundan çekilerek 

yüzlerce kilometre daha Ba-
tı’da Girit adasının yanında 
gösterildiğiöne’’ dikkat 
çekti.

Financial Times de, Türkiye 
ile üyelik müzakereleri-
nin başladığı 2005’den beri 
sorunlu olduğunu belirterek 
“Birçok AB politikacısı,
şimdi tam üyelik yerine 
‘imtiyazlı ortaklık’ı tercih 
ediyor diye yazdı

AB, TÜRKİYE’Yİ
 MADENİ EURO’DAN SİLDİ Avrupa Birliği, Türki-

ye ile üyelik müzake-
relerinde, iki başlığın
daha açılmasına onay 
verdi. <Tüketicinin ve 
Sağlığın Korunması’
ile <Avrupa Üzerin-
den Giden Ulaştırma 
Ağları’ başlıklarının
açılması bekleniyor.
Bu iki başlıkla ilgili 
müzakere pozisyon 
belgesi iletildi.
 Avrupa Birliği ile 
bugüne kadar 35 baş-
lıktan 4’ünün müza-
kereleri başlatıldı.
 Bunlar, <Bilim ve 
Araştırma’, <İsta-
tistik’, <Sanayi ve 
İşletme’ ve <Mali 
Kontrol’den oluşuyor.
 AB, 11 Aralık 20-
06’da Türkiye’nin 
Kıbrıs Rum kesimine 
ait gemi ve uçaklarına 

liman ve havaalan-
larını açmamasını 
gerekçe göstererek 
8 başlığın açılmasını 
askıya almıştı.
 Bazı başlıklar ise 
<tam üyeliği hedef-
lediği’ gerekçesiyle 
Fransa tarafından 
engelleniyor.

 Fransa’dan bugüne 
kadar yapılan açık-
lamalara göre bu 
itirazın 5 başlık için 
geçerli olduğu belir-
tildi.
 Buna göre Fransa, 
tarım sübvansiyonları,
bölgesel yardımlar, 
euro para birimiyle 

ilgili kriterleri içeren 
ortak ekonomi ve para 
politikası ile Türki-
ye’nin AB kurumları 
içindeki temsili ve 
Türk vatandaşları için 
AB vatandaşlık hakla-
rını kapsayan başlık-
ların açılmasına yeşil 
ışık yakmayacak.

İki başlıkta daha müzakere başlıyor

İsveç’te bir sanatçı,
Hazreti İsa’nın <’köpek 
şeklinde’’ heykelini ya-
parak yeni bir tartışma 
başlattı. Ancak heykel, 
sergilenmeye başlan-
dıktan birkaç saat sonra 
ortadan kayboldu.
İsveç haber ajansı 
TT’nin betimlemesine 
göre, beyaz renkli kö-
peğin büyük bir cinsel 
organı ve kan lekeli 
kafasında dikenden bir 
tacı bulunuyor.
 Heykelin bugün
İsveç’in güneyindeki 
Skaanes Fagerhult 
kasabasında kavşağa

yerleştirildiğini belir-
ten TT, ancak yapıtın
sadece birkaç saat sonra 
ortadan kaybolduğunu 
duyurdu.
 Heykeli yontan Stig 
Ramsing, yerel Helsing-
borgs Dagblad gazetesi-
nin elektronik sayfasına 
yaptığı açıklamada, 
“Heykele, (tahrik olmuş 
kavşak köpeği) adını 
verdim. Dinin, toplumu 
ele geçirmesine son 
verilmesini istiyorum” 
dedi.
 59 yaşındaki sanatçı,
“Lars Vilks’ten sonra 
bayrağı almak ve din 

konusunda sağduyulu 
bir tartışma başlatmak 
istiyorum” dedi.
 Hz. Muhammed kari-
katürü
İsveç’te köpek hey-
kellerinin kavşaklarda 
sergilenmesi son iki 
yıldır göze çarpan 
bir sanat formu olarak 
kabul ediliyor.
 Hz. Muhammed’e ha-
karet eden çizimi nede-
niyle büyük tepki çeken 
İsveçli karikatürist Lars 
Vilks’in başına, Irak’ta-
ki El Kaide örgütünün
lideri Ebu Ömer El Bağ-
dadi adıyla yayımlanan 

bir ses kaydında 100 bin 
dolar ödül konulduğu
açıklanmıştı.
 Vilks, İsveç güvenlik 
güçlerinin bu tehdidin 
çok ciddi olduğu yö-
nündeki uyarısı üzerine, 
uzun bir süre başka bir 
yerde yaşamak zorunda 
kalacağını bildirmişti.
 El Kaide’nin bir inter-
net sitesinde yayınladığı 
ses kaydında, karikatürü 
19 Ağustos’ta yayımla-
yan İsveç gazetesinin 
yazı işleri müdürünün
başına da 50 bin dolar 
ödül konulduğu belirtil-
mişti.

İsveç’te bu kez Hazreti İsa heykeli
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Osmanlı’dan günümüze saraylar ve 
evlerdeki Ramazan davetlerinin göz-
desi güllaç, iftar sofralarının en çok 
tercih edilen tatlısı. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuru-
luş ve yükselme dönemlerinden bu 
yana geleneksel Türk mutfağı içinde 
yer alan güllaç, o dönemlerde kömür 
ocaklarında saç tavalara dökülürdü.  

Demetler haline getirilen güllaç yap-
rakları, kamıştan yapılmış sırt küfele-
rinde Osmanlı saray mutfağına ve paşa 
konaklarına taşınır, ahçılar tarafından 
değişik biçimlerde hazırlanarak ko-
nuklara sunulurdu. 

 İstanbul’dan Saffet Abdullah Güllaç-
ları’nın Satış Müdürü Erdal Arseven, 
güllaca, tatlının yapımı sırasında kul-
lanılan gülsuyu nedeniyle”güllü-aş” 
denildiğini, bunun da zamanla güllaca 
dönüştüğünü söyledi. 

 Arseven, güllacın, Kanuni Sultan 
Süleyman’ın çocukları için yapılan 
sünnet düğünü menüsünde yer aldığı-
nın bilindiğini anlattı. 

 Herhangi bir katkı maddesi içerme-
yen güllacın, mısır nişastası, un ve su-
dan üretildiğini söyleyen Arseven, bu 
tatlının, hazırlanan hamurun tavalara 
dökülmesiyle yapıldığını belirterek, 
ağırlığı 30 gram olan ince ve yuvarlak 
bir 

yapraktan oluşan güllacın üzerindeki 
desenin tam olması gerektiğini söyle-
di. 

 Arseven, iyi güllaç pişirmenin püf 
noktalarını sıraladı:

 •  Güllaç tatlısı, bol süt kullanılarak 
yapılmalıdır. 

•  Tatlısı yapıldıktan sonra güllaç yap-
rakları hava ile temas etmemelidir. 

•  Ilık olması gereken süt, yaprakların 
kabarık tarafından dökülmelidir. 

•  Güllaç, yerken ağızda dağılmalıdır. 
•  Süslemesi de doğasına uygun şekil-

de sade olmalıdır. En fazla ceviz, fın-
dık, fıstık veya kiraz şekeriyle süslen-
mesi uygun olur. 

 
Erdal Arseven, içerdiği karbonhidrat-

lar nedeniyle vücut hücrelerinin fonk-
siyonları ve metabolik faaliyetlerin de-
vamı için gerekli enerjinin kısa sürede 
ve kolayca elde edilmesini sağlayan 
güllacın, vücudun dokularında depo-
lanmayan içeriğiyle diyet yapanların 
da güvenle tercih edebilecekleri bir 
tatlı olduğuna işaret etti. 

 
Arseven,güllacın iftarda yenildiği za-

man sindirim sistemini rahatlattığını, 
sahurda yenildiğinde de kolay hazme-
dilen iyi bir enerji kaynağı olma özel-
liklerini taşıdığını ifade etti.  

 Klasik güllaç tarifi:
Klasik güllaç tarifine göre 3 kilogram 

süt, 1 kilogram şekerle kaynatılarak, 
ılık hale getirilir. Güllaç yaprakları, 
parlak tarafı üste gelecek şekilde tek 
tek bu karışımla ıslatılarak, tepsiye 
yerleştirilir. Orta kısmına dövülmüş 
ceviz veya fındık konulur. 

 Kalan güllaç yaprakları teker teker 
sütlü şerbet ile ıslatılarak tepsiye yer-
leştirilir.Kalan süt, güllacın üzerine 
dökülür, yarım saat kadar bekletilir. 
Üzeri isteğe bağlı olarak, dövülmüş 
fıstık, nar tanesi, vişne tanesi,dondur-
ma gibi malzemelerle süslenir, servis 
edilir

Ramazan’ın ağır topu: Güllaç
keşkul

Çocukların beyin geli-
şimi için haftada iki gün 
balık tüketmeleri gere-
kiyor.

Ondokuz Mayıs Üni-
versitesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Şükrü Küçü-
ködük, “Çocukların nor-
mal gelişiminin yanı sıra 
beyin gelişimleri için de 
haftada iki gün mutlaka 
balık tüketmeleri gere-
kir” dedi. 

 
Prof. Dr. Küçüködük, 

beslenme ile beyin geli-
şimi arasında yakından 
ilişki olduğunu söyledi.

 
Beyin yapısının büyük 

kısmının yağ dokusun-
dan oluştuğunu belirten 
Prof. Dr. Küçüködük, 
çocuk beslenmesinde 
yağ içerikli gıdaların 
büyük önem arz ettiğini 
kaydetti. 

 Omega-3 ve Omega-6 
yağ asitlerinin sinir hüc-
relerinin (nöron) büyü-
me ve gelişmesinde son 
derece önemli rol üst-
lendiğini bildiren Prof. 
Dr. Küçüködük, Ome-
ga-3 yağ asitlerinin, so-
ğuk su balıklarında bol 
miktarda bulunduğunu 
açıkladı.

 Balığın sağlıklı beslen-
mede vazgeçilmez bir 
gıda maddesi olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Kü-
çüködük, özellikle ço-
cuklara genel gelişimin 
yanı sıra beyin gelişimi 
için de balık yedirilmesi 
gerektiğini vurguladı.

 
Prof. Dr. Küçüködük, 

çocuklara yedinci aydan 
itibaren balık yedirilme-
sini önerdi:

 
“Çocukların normal 

gelişiminin yanı sıra be-
yin gelişimleri için de 
haftada iki gün mutlaka 
balık tüketmeleri gere-
kir. Özellikle somon, 
uskumru, ton balığı, sar-
dalya gibi balıklar Ome-
ga-3 yönünden oldukça 
zengin balıklardır. 

 
Omega-3 yağ asitlerin-

den DHA insan beynin-
deki hücrelerin yenilen-
mesine katkıda bulunur. 
Balık türüne göre Ome-
ga-3 miktarı farklılık 
gösterebilir. 

 Genellikle ızgarası ya-
pılan balıklar, Omega-3 
yönünden zengin balık-
lar. Ülkemizde en çok 
tüketilen balıklardan 
olan hamsi de Omega-3 

ihtiyacını karşılayacak 
düzeyde.”

 
“Gebeler de balık tü-

ketmeli”
 Beyin gelişiminin anne 

karnında başladığını be-
lirten Prof. Dr. Küçü-
ködük, anne karnındaki 
bebeğin gelişimi ve anne 
sağlığı için gebelerin de 
mutlaka balık tüketme-
leri gerektiğini söyledi.

 
Gebelikte özellikle son 

3 ayda anneden bebeğe 
önemli ölçüde Omega-3 
yağasitleri aktarıldığını 
bildiren Prof. Dr. Küçü-
ködük, gebelerin bu dö-
nemde bol miktarda ba-
lık tüketmesinin yararlı 
olacağını belirtti.

 
Prof. Dr. Küçüködük, 

bol balık yiyen gebeler-
de erken doğum, düşük 
ağırlıklı bebek doğurma 
riskinin de az olduğunu 
kaydetti.

Zeki çocuk için balık

Erbilin Ramazan Geceleri.                                                                                                        Aso:Afp
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Premier League ekibi 
Arsenal 403 milyon do-
larlık 2006-2007 sezonu 
cirosuyla İngiltere’nin 
en zengin kulübü unva-
nını aldı
Arsenal yönetimi, 

2006-2007 sezonu 
gelirini kamuoyuna 
sunarak, yabancı yatırı-
ma ihtiyacı olmadığını 
açıkladı.
Takımın yeni stadı 

Emirates’e taşınmasıy-
la maç başına elde et-
tiği gelirin altı milyon 
doları aştığını belirten 
Arsenal’in işletme 
direktörü Keith Edel-

man geçtiğimiz sezon 
403 milyon dolar ciro 
yaptıklarını söyledi. 
Edelman, yabancı 

işadamları tarafından 
satın alınan rakipleri 
Manchester United, Li-
verpool ve Chelsea’den 
ekonomik olarak daha 
güçlü hale geldiklerini 
ifade ederek, “biz büt-
çemizi kendimiz yürü-
tüyoruz” dedi. 
Arsenal geçen sezon 

Manchester United’dan 
64, Chelsea’den 100 ve 
Liverpool’dan da 161 
milyon dolar daha faz-
la ciro yaptı.

spor
Arsenal İngiltere nin en zengini

Yunanistan>da200 kilometre güney batıyı patra kentinın son dunya Şampıyonun 23 
Eylül 2007>de başlattı. Bu Şampıonda ipoymağı yerli Cam baz oynamak Rus timi 
taraftan dönüştü.                                                                                                       Aso:Afp

Ümit milli futbol takımı teknik 
direktörü Ünal Karaman, Türk 
milli takımında forma giymek 
için teklif beklediğini söyleyen 
Galatasaraylı Barış Özbek’in 
Alman milli takımını seçtiğini 
açıkladı.

Karaman, Türkiye Futbol Fede-
rasyonu’nun web sitesinde yer 
alan açıklamasında, “Özbek’e 
teklif yapıldı, o Almanya’yı seç-
ti” ifadesini kullandı.

 
Barış Özbek’e ümit milli takı-

mında oynaması için daha önce 
teklif götürüldüğünü belirten 
Karaman, genç futbolcunun A 
milli takımda oynama şansı kal-
madığını dile getirdi.
 
Karaman, Barış’ın milli takım-

lara kazandırılması için Fatih 
Terim ile yaptıkları istişare 
sonucu yaklaşık bir ay önce 
girişimde bulunduklarını ifade 

ederek şunları söyledi:
 
“Hukuk kurulumuzun da gö-

rüşünü alarak, doğum günü 
olan 14 Eylül’den önce, yani 
FIFA’nın belirlediği yaş sınırına 
ulaşmadan, Barış’ı 8 Eylül’de 
Liechtenstein ile yaptığımız 
2009 Avrupa Şampiyonası eleme 
maçında oynatmayı planladık. 
Kendisine ulaşamadığımız için 
bu teklifi Galatasaray A.Ş Genel 
Müdürü Adnan Sezgin aracılı-

ğıyla ilettik. 
 
“Önce bu konuyu düşüneceğini 

ve Alman milli takımındaki ant-
renörüyle görüşüp karar vere-
ceği cevabını aldık. Daha sonra 
da Barış Özbek 12 Eylül’de 
oynanan İsveç maçında, Alman 
ümit milli takımı formasını tek-
rar giydi ve tercihini bu yönde 
kullandı. Ardından da Türk milli 
takımını seçmesi için gereken 
süre zaten doldu.”

Karaman:Barış Almanyayı seçti

Milano Savcılığı, Serie A takımları Milan 
ve Inter hakkında bütçede usulsüzlük iddi-
asıyla soruşturma başlattı.

Savcılık, Milano’nun iki kulübünün, 2003 
ve 2004 yıllarında bütçe açıklarını giderme 
amacıyla karşılıklı oyuncu alışverişi sıra-
sında fatura şişirme yoluna başvurduğunu 
ileri sürüyor.

İddiaların doğrulanması durumunda, her 
iki kulüp de para cezasının yanı sıra usul-
süzlük neticesinde sağlanan gelirlerine el 
konulması riskiyle karşı karşıya kalacak.

Savcı Carlo Nocerino, soruşturmaya konu 
olan iddialarla ilgili ifade vermek üzere, 
bütçelerde imzası bulunan Milan’dan as-
başkan Adriano Galliani, Inter’den başkan 
yardımcısı Rinaldo Gelfi ve selefi Mauro 
Gambaro hakkında celp belgesi hazırladı.

Zanlıların yargıya sevk edilmelerine ge-
rek olup olmadığına ifadelerin alınması ve 
belgelerin incelenmesi neticesinde, Milano 
Önsoruşturma Hakimliği tarafından karar 
verilecek.

İtalya Futbol Federasyonu Disiplin 
Kurulu da iki kulüp hakkındaki iddiaları 
mercek altına aldı. Federasyon, Milano 
Savcılığı’na başvuruda bulunarak, iddialara 
dayanak oluşturan belgelerin kopyalarının 
kendilerine de gönderilmesini istedi.

Milano kulüplerine bütçe soruşturması

25’inci Avrupa Bayan-
lar Voleybol Şampiyona-
sı finallerinde Türkiye, 
2’nci tur (E) Grubu’ndaki 
ilk maçında Almanya’ya 
3-0 yenildi.

Turnuvanın ilk turunda 
sadece Hırvatistan’ı ye-
nerek bir üst tura yükse-
len Türkiye, 2’nci tur ilk 
maçında yine ilk turda 
yaptığı basit hataları 
tekrarlayınca, Almanya 
karşılaşmasından mağlup 
ayrıldı.  

İlk 2 sette iyi oyun ku-
ran, ancak disiplinli oy-

nayan ve çok iyi savun-
ma yapan Alman milli 
takımı karşısında istediği 
puanları alamayan ay-
yıldızlılar, rakibine basit 
hatalarla puan kaptırdı.

 Alman milli oyuncu 
Buagaa’nın sert ve hızlı 
smaçlarına kötü blok 
yapan milliler, rakibin 
servislerine de yeterli 
karşılığı veremedi ve 
maçtan 3-0 yenik ayrıl-
mak zorunda kaldı. 

 İlk iki seti oldukça 
çekişmeli geçen maçta 
bayan voleybol milli 

takımı, 3’üncü sette 
20-20 beraberliği yakala-
masının ardından birden 
açıldı ve güzel oyun 
sergilemeye başladı.
 Maçı 30-30’a kadar 

dengeli bir şekilde 
getiren ay-yıldızlılar, 
karşılaşmanın son an-
larında talihsiz 2 puan 
kaybederek gruptaki 
ilk mağlubiyetini aldı.
 Avrupa Şampiyo-

nası’nda milli takım, 
yarın TSİ 16.00’da 
İtalya ile karşı karşıya 
gelecek.

Filenin Sultanları Almanyaya mağlup
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KÜRT YÖNETMEN BEHMEN QUBADİ 55. KÜRT YÖNETMEN BEHMEN QUBADİ 55. 
ULUSLARARASI SAİNT SEBASTİAN FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI SAİNT SEBASTİAN FİLM FESTİVALİ 

JÜRİ ÜYESİ SEÇİLDİJÜRİ ÜYESİ SEÇİLDİ
Ünlü Kürt yönetmen 
Behmen Qubadi 
İspanya’da başlayan 
55. Uluslararası 
Saint Sebastian film 
festivali jüri üyesi 
seçildi. 
Qubadi’nin 10 gün
boyunca devam 
edecek ve dünyanın
en önemli sinema 
organizasyonlarından 
biri olarak 
kabul edilen 55. 
Uluslararası Saint 
Sebastian film 
festivalinde jüri 
üyesi olarak görev 
yapacağı bildirildi. 
Qubadi bugüne kadar 
“Kaplumbağalar da 
Uçar” ve “Yarım Ay” 
adlı yapımlarıyla 
festivalin altın sedef 
ödülünü almıştı.

Lopez İngilizce albüme geri Lopez İngilizce albüme geri 
dönüyordönüyor

Altı ay önce çıkan ve listelerde 10 
numaraya kadar yükselen <Coma Ana 
Una Mujer> adlı İspanyolca albümün
ardından Jennifer Lopez, 9 Ekim>de 
İngilizce albüm çıkaracak.
Lopez>in albümünün adı <Brave> ve 
albümden çıkacak ilk single>ın adı da <Do 
It Well>.
Lopez albümü anlattı:
«Albüm hakkında konuşmayı çok
seviyorum. İnsanları albümden haberdar 
etmeyi seviyorum.. Çünkü, yaşamınızın
2 yılını bu albüme vermişsiniz, kalbinizi 
ruhunuzu müziğinize katmışsınız, her bir 
notanın ve sözün  baştan sona düşünülmüş 
ve mükemmel olması gerekiyor.
Tam olarak yaratmak istediğinize
uygun olup olmadığından emin olmak 
için  albümü milyonlarca kez dinlemek 
gerekir... Ancak bu şekilde cesur bir 

albümle çıkabilirsiniz. Albümün adının
aşk ve ilişkilerle de ilgili, dünyaya verdiği
pozitif bir mesaj var. İnsanların bundan 
emin olmasını istiyorum.
<Brave> albümü benim için şu anlama 
geliyor. Ben kendi hayatımı yaşıyorum.
Ne zaman yeni bir albüm yapsam hayatımı 
gözden geçiriyorum. Kim olduğumu ve 
nasıl hissetiğimi değerlendiriyorum . 
Tüm bu duygularım bir rüzgar gibi albüme
taşınıyor. Bu albümde de <Brave> adlı 
bir parça var.  Albümün kırılma noktası 
diyebilirim. <Brave>, aşkla ve aşık
olmaktan korkmamakla ilgili... Başka
ilişkilerde yaşanmış olan zor durumlar ve 
zor anlardan sonra yeniden aşık olmak..
Bence tüm albüm bu cesaretle ilgili.. 
Pozitif aşkla ilgili... Bu aşkın büyük
bir enerjisi var ve bu enerji albümün
tamamında var 

Mısır>da firavun 
Tutankamon>un mezarında
3 bin yıllık 8 sepet meyve 
bulundu.
Mısır Eski Eserler Yüksek
Konseyi>nin açıklamasında,
arkeolojik keşfin, Konsey 
Başkanı Zahi Havas 
başkanlığında bir Mısırlı 
arkeolog ekibi tarafından,
Krallar Vadisi>ndeki 
Tutankamon mezarının
hazine odasında yapıldığı 
belirtildi.
 Eski Mısır>da ölülere
sunulan bir tür hurma 
olan ve 50 cm boyundaki 
sepetlerde bulunan palmiye 
meyvesi hala iyi durumda 
bulunuyor.

 Mısırlı arkeologlar,
kazılarda, 20 adet bir metre 
yüksekliğinde armut biçimli
kaplara da rastladı.

 Bu kapların firavunun öteki
dünyaya yolculuğu için
erzakla doldurulmak üzere
konulduğu düşünülüyor.

3 bin yıllık 8 sepet meyve3 bin yıllık 8 sepet meyve

Çin oyncu yau mink bir kıza Ermağan sonuyor.
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