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Zibari HARVERD’DA 
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Irak Dişişlere Bakanı Hoşyar 
Zibari Amerika birleşik dev-
letleri Senatosunun geçen ay 
Kabul ettiği Irakın üçe bölün-
mesine ilişkin planın başarısız
olucağını Söyledi
Amerika birleşik devletlerinde 
HARVERD ÜNÜVER estesin-
de konuşan
 Zibari eğer ülkeği etnik kökan 
ve mezheplere göre böylersin 
orda ayrımı nasıl yapacaksınız
bazı bölgeler Karaşık nüfüse 
sahipdedi 
Zibari bu yüzden kararın Irak 

halkına brakılması gerekiğini 
düşünüyorüz.
Belki üçten daha fazla dört Beş 
bölgeye ayrıya bilir ifadesini 
kullandı Irak Dişişleri Bakanı 
Amerika birleşik devletleri 
Senatosundan geçen planın iyi 
niyetli olduğnu ancak Irakın
karmaşık etnik yapasının dikkat 
alınmadığını vurguladı.
Senato geçen ay Irakın gev-
şek bir fidratif yapıaltında üç 
bölünmesine öngören bir planı 
onaylamıştı plan bağlıyıca 
değil.  

Terörü protesto gösterileri
Brüksel’de düzenlenen 
gösteride 100 Türk gö-
zaltına alındı
Terör olayler Belcika-
nın başkenti Brüksel-
de’de protesto edildi 
izinsiz düzenlenen gös-

teride 100 Türk gözaltı-
na alındı.
gösterlerin düzenlen-
di maheleleler abluka 
altına alındı polis göste-
ricilere panzerle.
Mudahele etti driniş 

gösteren prolestoculara 
basınçımış oldu.
Terör kaşıcı Slogan at-
tan göstericilere Brük-
sel büyüel çisi Fuad 
Tanday Sakinleştirmege 
çalıştı.

 IRAK’TA ŞİDDER
Bağdat’ta iki PATLAMA 
:8 ölü 22 YARALI 
Irakın başkentt Bağdatta 
düzenlenen iki intihar 
Saldırısında 8 kişi hayat-

tına Kayıpetti patlama-
larda 22 kişi yaralandığı 
bildirliyor, Bağdattaki 
patlamalardan iki bir 
binanın infilakında iş 

bulmak için sıralı bekli-
yan insanları ikincisise 
olayı Soruşturmak için 
bölgeyi giden polislere 
hedef aldı.

IRAK PETROLÜ
BEYCİ YAKIN-
LARINDA BORU 
HATTINA SALDI-
RI DÜZENLENDİ
Irakına petrol boru 
hakına sapotaj 
düzenlendi Bağ-
dattın kuzeyindek 
beyci yakınlarında 
düzenlenen Saldı-
rısorası boru hakı 
yangın çıktı boru 
hakkının Bağdattaki 
DORA Firmasine 
petrol sevkiyatında 
kullanıldığı belitir-
di,Irakın yeniden 
yapılanması çabala-
rını Hayatı yönenin 
sahip petrol Sev-
kiyatın kullanınan 
boru hakları zaman 
zaman deriniş 
çilerin Saldırlarına 
hedef oluyor.

İRAN’IN YE-
RALTINDAKİ  
HEDEFLERİ-
NİN VURUL-
MASININ 
AMAÇLANDI-
ĞI  BELİRTİLİ-
YOR
Amerika Birle-
şik Devletleri 
Savunma Ba-
kanı yeraltın-
daki hedeflerin 
vuruhmasında 
Kullanınan bir 
bo’mba geliş-
tirlmesi için 
kongreden acil 
para Telebinde 
bulundu.
Pentagon yetki-
leri Kongreden 
88 miliyon dolar 

istedi.
Uzmanlar pen-
tagonın geliş-
tirmek istedi bu 
bombayla İra-
nın yeraltındakı 
nükler teesis-
lerine vurmaya 
amaçlandığı dile 
getir diler yetki-
ler kongreyden 
istenen parayda 
13.600.ton gü-
dümlü bir bom-
banın tamam-
lanmasının vebi 
iki ağır bombar-
dıman uçakları-
nının bu bomba-
yıyı taşıyı bilir 
hali getirilmesi-
nin pilanlandığı 
belirtiliyor.

 ABD’DEN YENİ
BOMBA

Irak meclis başkanı”
MEHMUT AL MEŞ-
HADANİ” Türkiye-
yinin Irakın kuzeyin 
ekonomik yaptırım
uygulaması durumun-
da Hükümetin buradan 
boru hatıyla ceyhana 
yapılan petrol Sevkiya-
tını durdurucağını söy-
ledi.

Meşhedani sürya zi-
yareti sırasınıda yap-
tığı açıklamada Irakın
Kuzeyinin Kürtdistan 
bölgesinin baskı altı-
nalınmayacağın belir 
terek.
Irak zengin bir ülke 
eğer ekonomik yaptı-
rım olursa ceyhan hat-
tına keseceğiz didi.

-IRAK’IN KUZEYİNE EKONOMİK 
AMBARGO-

IRAK MECLİS BAŞKAN:BİZ DE 
CEYHAN BORU HATTINI KESERİZ 

36 bin kişi
için TALİYE 
EMRİ VE-
RİLDİ
Amerika bir-
leşik devlet-
lerinin KA-
LİFORNİYA 
eyaletine 
çıkan çalılık
yangının-
da bir Kişi
öldü yangı-
nınyerlişim 
alanarında 

tehadit et-
mesi üzerine 
Sandiyago 
yakınların-
daki Roma-
na Kentinde 
36 Bin kişi
için Tehliye 
EMR verildi.
Polislar ya-
pılan açık-
lamada 10 
bin kadar evi 
ulaşılmaya 
çalışıldığı’yı 

bölitirdi 1-
Kişinin öldü-
ğü 4-itfaıya 
görevisinin 
ağır  yara-
landı ve bir-
lerce hiktar 
çağlık Ara-
zinin yan-
dı ayalette 
vali Arnold 
Schwarz-
zangger olan 
üstü hal ilan 
etmişti.

KALİFORNİYA’DA YANGIN

Türkiyey ilk hızlı 
Trenını Teslim aldı 
İspanyadan alınan 
Tren 8 kasımdan ee-
tıbaren Ankara eskiş-
hir hattında deneme 
seferlere başlayacak 
hızlı tren başkentle 

eskişehir arasınında-
ki yolcunun süresin 
1 saat enderecek.
Turk demir yolların-
da yeni bir dönemi 
başlıtacak olan hızlı 
trenlerin ilki İspan-
yadan Teslim alınd,-

devlet demir yolları 
İspanyol CAV fi-
masına iki hızılı tren 
için Sipariş vermiş-
ti hızlı tren Fransa 
üzerinde 29 Ekimde 
demir yolluyla Tür-
kiyeye getirlecek. 

Türkiyénin ilk hızlı Treni

İran Cumnurbaşkanı 
Mahmud Ahmedine-
cad Emenistan>da. 
Bu, İran liderinin ül-
keye yaptığı ilk resmi 
ziyaret.
Ahmedinecad, Erivan 
temasları kapsamın-
da, Ermenistan Devlet 
Başkanı Robert Koçar-
yan ile görüşecek.
 Koçaryan ve Ahme-
dinecad>ın gündemin-
de enerji ve ulaşım
alanında işbirliği var. 
Ermenistan ve İran>-
ın, iki ülkeyi birbirine 
bağlayan bir demiryo-
lu inşa etmeyi planla-
dığı da belirtiliyor.
 Geçen yıl iki lider, Er-
menistan ve İran ara-
sındaki doğalgaz boru 
hattının açılışını yap-
mış, İran bu ay başında 

da limanlarına sevkı-
yat yapan kamyonlara 
sınırlarını açmıştı.
 Ahmedinecad, iki 
günlük ziyareti kap-
samında, Ermenistan 
Parlamentosu>na da 
hitap edecek. İran 
Cumhurbaşkanı>nın

soykırım anıtını da 
ziyaret etmesi bekleni-
yor.
 Ahmedinecad>a Eri-
van Üniversitesi>nce 
fahri doktora unvanı,
hükümet tarafından da 
devlet nişanı verilecek
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İstanbul’da ilk kez, salonların-
da 3 boyutlu film, canlı futbol 
ve basketbol maç yayınları ile 
müzik konserlerinin izlene-
bileceği çok yönlü bir sinema 
kompleksi açıldı.
AFM Yönetim Kurulu Başka-

nı Ahmet Adnan Akdemir’in 
katılımıyla gerçekleşen AFM 
İstinyepark sinema komplek-
sinin tanıtım gezisinde, basın
mensuplarına IMAX salonunda 
özel gözlüklerle 3 boyutlu film 
tanıtımlarından oluşan frag-
manlar izlettirildi.
 Alışveriş merkezinde 5 bin 

metre karelik bir kompleks 
olarak yapılan ve AFM sine-
maları arasında en büyük salon 
olma özelliğini kazanan sine-
ma kompleksinin tanıtımında 
ayrıca, dünyadan canlı konser 
ve çeşitli maçların izlettirile-
ceği 3K teknolojili salonlar ile 
çocuklu ailelerin rahatça film 
izlemelerini sağlayacak aile 
salonları da gezdirildi.
 Tanıtımın yapıldığı 3 bo-

yutlu ve dev perdeli sinema 
salonunda basın mensuplarına 
bir açıklama yapan Akdemir, 
AFM İstinyepark’ın 10 milyon 
dolarlık bir yatırımın eseri ol-
duğunu ve AFM’nin, bu açılışla 
183 sinema salonu ve 30 bin 
koltuk kapasitesine ulaştığını 
kaydetti.
Akdemir, ağırlıklı olarak tek-

noloji alt yapısına yatırım ya-
pan AFM’nin, İstinyepark’taki 
alt yapısını dekorasyon, fuaye 
ve sinema keyfini tamamlayan 
farklı alanlarla birleştirdiğini 
belirterek, sinema zincirlerinin 
en özel halkasını İstinyepark’ta 
açmış olmaktan büyük mutlu-
luk duyduğunu ve AFM’nin, 
42. yılında dünyadaki en ileri 
sinema teknolojilerini İstan-
bul’a getirdiğini vurguladı.
 Tesiste farklı müşterilere 

farklı deneyimler yaşatmayı 
istediklerini ve izleyici profili-
ne göre değişikliklerin uygula-
nacağını anlatan Akdemir, bilet 
fiyatlarının çok ucuz olmasının

bu gibi yatırımların yapıldığı 
yerlerde mümkün olmamasına 
rağmen çarşamba günleri “halk 
günü” uygulamasının yapı-
lacağını ve 3 boyutlu sinema 
salonlarında da filmlerin azami 
14 YTL’lik biletlerle izlenebile-
ceğini anlattı.
 Akdemir, sinemayı izleyiciler 

için eğlencenin merkezindeki 
bir buluşma mekanı olarak tek-
rar tanımladıklarını dile getirdi.
 Basın mensuplarının

AFM’nin satışıyla ilgili soru-
larını da yanıtlayan Akdemir, 
piyasa değeri 59 milyon dolar 
olan AFM’nin yüzde 51’inin 
ailece alınan kararla Rus Alfa 
şemsiyesi altındaki Velios 
Ltd.’ye satıldığını ve kendisinin 
yüzde 10’luk hisseyle şirketin 
başında kalacağını söyledi.
Çocuklu sinemaseverler için 

konforlu yastıkların yerleşti-
rildiği “çocuk salonları”nın
bulunduğu komplekste, bebekli 
anneler için salı günleri ses 
seviyesinin azaltıldığı, ışıkların

yarı açık konuma getirildiği, 
puset parkı ve alt değiştirme 
ünitesi imkanlarının sağlandığı 
salonlarda film izleme imkanı 
yaratıldı.
Ünlü yönetmen George Lu-

cas’ın yaratıcısı olduğu görüntü 
ve ses teknolojisi THX tekno-
lojisi ile 7 katlı apartman eni 
ölçülerindeki IMAX perdesi 

bulunan sinemada, ilk olarak 
“Derin Deniz” (Deep Sea), 
“Harry Potter ve Zümrüdüanka 
Yoldaşlığı” ve “Boewulf” adlı 3
boyutlu filmler gösterilecek.
 Sinemada ayrıca, sporseverler 

için maçların canlı yayınları ile 
müzikseverler için de dünya-
dan canlı gösterimler sunula-
cak.

Sinemada film, spor ve müzik...
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Türkiye’nin Federal Kürdistan Bölge-
sine (FKB) yönelik olası bir sınırötesi
operasyonuna karşı gerekli diplomasi 
yolunun tercih edilmesi için başta Kür-
distan’da olmak üzere Irak’ta çok sayıda
toplantı yapılırken Kürdistan Demokratik 
Parti (PDK) ile Kürdistan Yurtseverler 
Birliği (YNK) siyasi büro yetkilileri de 
konuyla ilgili değerlendirmede bulunmak 
üzere bir araya geldi. Federal Kürdistan
Başkanı Mesut Barzani başkanlığında
gerçekleşen PDK ile YNK toplantısının
ardından ortak bir bildiri yayınlandı.
Bildiride <>bölgede mevcut sorunların

daha da körüklenmesinden yana olun-
madığı>> belirtilerek ‘’Sorunun çözüme
kavuşması için gerekli adımların atılma-
sına hazırız’’ denildi.
PDK ve YNK toplantısında,  Türkiye ile 

PKK arasındaki  mevcut kriz ve bölge-
de yaşanan sorunlar başta olmak üzere
Irak ve Kürdistan’daki siyasi, güvenlik
ve iktisadi konularındaki son gelişmeler
detaylı olarak masaya yatırıldı.

Hiçbir zaman Türkiye’deki siyasi ve 
askeri sorunun bir parçası olunmadığı ve
olunmayacağı da vurgulanan bildiride, 
‘’Ne yazık ki PKK, herhangi bir yasal 
izin almadan  merkezi Irak hükümeti
veya   Kürdistan bölge  hükümeti ile bir 

siyasi  mütabakat olmaksızın sınır bölge-
lerinde konuşlanmıştır. Biz  bu örgütün
bizim için de çeşitli sorunlar yarattığının
farkındayız.’’ denildi.
‘’BM Güvenlik Konseyi kararıyla

Irak’ın güvenliğinin  ABD güçlerinin

sorumluluğu altında olduğu’’ hatırlatılan
bildiride ‘’Kumşularımızın güvenliği-
ni tehlikeye sokan  hertürlü  faaliyeti
durdurmak için Irak merkezi hükümeti
ve  ABD güçleriyle beraber sınırda ortak 
önlemler almaya hazırız’’ denildi.
‘’Kürdistan’da demokrasi sürecine

geçilmesinin ardından bu yana geçen
zamanda  bölgede bir barış ve istikrarın
faktörü oldukları ve olmaya da devam 
edecekleri’’  dikkat çekilen  bidiride 
‘’PKK’ye  destek vermiyoruz ve ona 
(PKK) herhangi bir kolaylığın sağlanma-
sına da  kesinlikle izin vermeyeceğiz’’
denildi.
Bildiride, sorunun siyasi, diplomasi 

ve barışçıl yollarla çözülmesi için başta
Irak merkezi hükümeti , ABD ve komşu
ülkeler olmak üzere Irak ve Kürdistan
halkının  dostu ve yanında  yer alan bü-
tün taraflara çağrıda bulunularak ‘’Kür-
distan bölge yönetimi, Federal Irak’ın bir 
parçası olarak bu konuda üzerine düşeni
yapmaya hazırdır’’ denildi.

PDK İLE YNK’DEN ORTAK BİLDİRİ: ‘’BÖLGEDEKİ MEV-
CUT SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN İLGİLİ TARAFLARLA 

GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINA HAZIRIZ’’ 

PNA-İran Cumhurbaş-
kanı Mahmud Ahmedi-

nejad, Ermenilerin 1915 
yılında yaşanan olay-
larla ilgili iddialarına 
ilişkin “Dünyanın her 
yerinde, kim tarafından 
yapılırsa yapılsın, bütün
zulümleri kınıyoruz” 
dedi. 
İRNA>nın geçtiği
haberde resmi ziyaret 
için Erivan>da bulunan 
Ahmedinejad, Ermeni 
lider Robert Koçaryan 
ile ortak basın toplantı-

sı düzenledikten sonra, 
Erivan Devlet Üniversi-
tesi>nde yaptığı konuş-
mada 1915 olaylarıyla 
ilgili iddialara ilişkin bir 
soru üzerine, İran İslam 
Cumhuriyeti olarak ta-
rihi olaylar karşısındaki 
tutumlarının “çok açık” 
olduğunu belirtti ve “Biz 
insanlık tarihi boyunca 
yaşanan bütün zulüm-
leri kınıyoruz” ifadesini 
kullandı.

AHMEDİNEJAD ERMENİ SOYKIRIMI TASA-
RISI KONUSUNDA: ‘’BÜTÜN ZULÜMLERİ 

KINIYORUZ’’ 
Hakkari>deki saldırının ardından

olağanüstü toplanan Irak hükümeti
PKK>ya karşı önemli adımlar ata-
caklarını duyurdu. Hükümet Sözcü-
sü, Ali El Dabbağ Türkiye>nin olası 
bir sınır ötesi operasyonuna karşı 
koyacak güçleri olmadığını söyledi.
Irak Başbakanı Nuri El Maliki, sal-

dırının ardından güvenlik kabinesini 
topladı.
 Yazılı açıklamada saldırı kınandı 

ve PKK>ya karşı önlem alındığı 
belirtildi. Ancak bu önlemlerin ne 
olduğu açıklanmadı.
 CNN International>in “Late 

Edition” programına katılan Irak 
hükümet sözcüsü Ali El Dabbağ 
da, PKK>nın hem Türkiye hem de 
Irak>ı tehdit eden bir terör örgütü 
olduğunu belirtti.
 Ali El Dabbağ, Kuzey Irak>taki 

özerk yönetiminin de terör örgütle-
rine yataklık etmeme konusunda en 
az merkezi hükümet kadar kararlı 
olduğunu vurguladı.

Dabbağ, sınır ötesi operasyona 
karşılık verecek güçleri olmadığını,
olası operasyonun Türkiye-Irak
ilişkilerini bozacağını söyledi.

“Operasyona karşı koyacak 
gücümüz yok”
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k’ta Samarra kenti ya-
kınlarında El Kaide’yle 
rakip direnişçi gruplar 
arasında çıkan çatışmalar-
da en az 16 kişi öldü.
Iraklı yetkililer, çatışma-

ların Irak’taki El Kaide 
yapılanmasıyla milliyetçi
bir grup olan İslam ordu-
su arasında yaşandığını 
söylüyor.
Her iki grubun haziran 

ayından bu yana çatışma 
halinde oldukları bildiri-
liyor.
Reuters ajansına bilgi 

veren ve adı açıklanma-
yan üst düzey bir güven-
lik yetkilisi çatışmada 
ölenler arasında Iraklı 
olmayan 2 Arap ile 1 İran-
lı’nın bulunduğunu öne 
sürdü.

Bu arada Amerikan or-
dusu biri intihar eylemcisi 
olduğunu öne sürdüğü 
iki Şii militanın bir ope-
rasyonda öldürüldüğünü 
açıkladı.
Ordunun açıklamasında, 

Diyala vilayetine bağlı 
Fevvaliye köyünde mili-
tanların sığınağına düzen-
lenen operasyonda, biri 
intihar yeleği giyen iki 
militanın uyarıları dinle-
memeleri üzerine öldü-
rüldüğü belirtildi.
Baskının esas hedef olan 

militanın ise teslim oldu-
ğu bildirildi.
Bu militanın, bir İran 

istihbarat hücresiyle bağ-
lantısı olduğu ve Ameri-
kan güçlerine saldırılar ve 
kaçırma olaylarında yer 

aldığı öne sürülüyor.
Anbar’dan Amerika’ya 

ziyaret
Irak’ın Anbar eyaletin-

den bir grup siyasi lideri, 
uluslararası liderlik prog-
ramı çerçevesinde Ameri-
ka Birleşik Devletleri’ne 
gidiyor.
Washington’da hükü-

met yetkilileri ve Kong-
re liderleriyle biraraya 
gelecek olan Iraklı siya-
setçiler daha sonra Texas 
ve Vermont eyaletinde 
toplum liderleri ve yerel 
siyasetçilerle görüşecek.
Anbar bölgesindeki aşi-

ret liderleri, Amerika Bir-
leşik Devletleri ve Irak’ın
desteğinde El Kaide’ye 
karşı mücade etmek üzere 
bir ittifak kurmuşlardı.
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Samarra’da direnişçiler çatıştı

ırak

Beyaz Saray Ulusal 
Güvenlik Konseyi söz-
cüsü Gordon Johndroe, 
ABD Başkanı George
W.Bush’un Irak Başbakanı 
Nuri el-Maliki ile bir gö-
rüşme yaptığını’’ söyledi.

Sözcü, görüntülü gö-
rüşme yapan Bush ve 
Maliki’nin PKK’nin, Irak 
topraklarının herhangi bir 
bölümünü kullanmasının
engellenmesi amacıyla
Türk hükümeti ile işbirliği
içinde çalışmak konusunda 
görüş birliğine vardıklarını 
belirtti.

 ‘’IRAK TOPRAKLARININ HERHANGİ BİR SAL-
DIRI İÇİN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ 
KONUSUNDA GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARILDI’’ 

ABD Dışişleri Bakanlığı 
sözcüsü Sean McCormack, 
‘’ABD Dışişleri Baka-
nı Condoleezza Rice>ın, 
Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan>a, Türki-
ye ve Irak hükümetlerini 
PKK konusunda birlikte 
çalışmaya cesaretlendirme 
yönünde ABD>nin müm-
kün olduğu kadar çok ça-
lışacağına söz verdiğini’’ 
söyledi. 
Düzenlediği günlük basın

toplantısında gazetecile-
rin sorularını yanıtlayan 

McCormack, Rice>ın
bugün Türk başbakan 
Erdoğan ile gerçekleştir-
diği telefon konuşmasına 
değindi ve “Rice, Türkiye 
Başbakanı Erdoğan>a, iki 
tarafı birlikte çalışma-
ya cesaretlendirmek için 
mümkün olduğu kadar çok 
çalışmaya devam edeceği-
mize söz verdi” dedi. 
Bir gazetecinin, Erme-

ni tasarısının Temsilciler 
Meclisi>ndeki konumu 
göz önüne alınırsa, AB-
D>nin Türkiye üzerindeki 

’PKK İLE İLGİLİ IRAK VE TÜRKİYE’Yİ 
BİRLİKTE ÇALIŞMA KONUSUNDA CESA-
RETLENDİRMEK İÇİN MÜMKÜN OLDU-

ĞU KADAR ÇOK ÇALIŞACAĞIZ’’ 

etkisinin azaldığı yönünde-
ki yorumu üzerine McCor-
mak, “Biz bu iki konuyu 
ayrı tutmaya çalışıyoruz” 
dedi. 
McCormack, “Tasarının

Temsilciler Meclisi Genel 
Kurulu>na gelmeyece-
ğini umuyoruz. Temsil-
ciler Meclisi liderliğini, 
tasarının Genel Kurul>da 
oylamaya getirilmemesi 
yönünde cesaretlendirdik. 
Ancak sonuç olarak bu ka-
rarı vermek onlara bağlı”
dedi. 
Bazılarının, PKK mese-

lesi ve Ermeni tasarısını 
birleştirerek, Türk-Ameri-
kan ilişkilerini sorgulama-
sının yanlış olduğuna işaret 
eden McCormack, “Türk-
Amerikan ilişkileri sağlam. 
NATO müttefikiyiz ve 
Türkiye>nin, ABD>den 
daha iyi dostu yok” diye 
konuştu. 
ABD Dışişleri Bakanı 

Rice>ın, Ankara>yı zi-
yaretinin sözkonusu olup 
olmadığı sorusu üzerine 
McCormack, İstanbul>da-
ki Irak>ın komşuları top-
lantısına katılmayı plan-
ladıklarını ve bu seyahat 
kesinleşince duyuracakla-
rını kaydetti. (ajanslar)

ABD Kongresi Başkanı 
Nancy Pelosi, Irak konu-
sunda ABD’nin önünde iki 
seçenek olduğunu söyledi:
‘’Ya asker çekmek yada 10 
yıl için kalmak’’ 

Pelosi, Irak’ta devam eden 
terör karşıtı savaşın sınır-
sız olduğunu söyleyerek,
‘’önümüzde iki yol var’’ 
dedi.

Fox News’e konuşan
Pelosi, ‘’Ya Bush’un prog-
ramına devam edip 10 yıl
daha Irak’ta teröre karşı 
savaşacağız yada ülkeden
çekileceğiz’’ dedi.

Pelosi, Irak’ta kalınması 
durumunda süresiz bir aske-
ri üssün kurulması gerekti-
ğini söyledi

PELOSİ: ‘’YA IRAK’TAN ÇEKİLECEĞİZ YADA 10 YIL DAHA KALACAĞIZ’’ 

Irak Parlamentosu Eğitim
Komisyonu Başkanı Ala
Meki, Irak’ın özgürleştirilme-
si sürecinin başlamasından bu 
yana 3 bin üniversite öğretim
görevlisinin, tıp doktorunun 
ve uzmanın hayatını kaybetti-
ğini bildirdi. 

Meki, 2003’ten bu yana  3 
bin üniversite öğretim gö-
revlisinin, tıp doktorunun ve 
uzmanın da ülkeden çıktığını 
söyledi.

Meki, ölen ve ülkeden çıkan
uzmanların çeşitli alanlarda 
yetişmiş kişiler olduğunu
söyledi.

 ‘’3 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE TIP DOK-
TORU HAYATINI KAYBETTİ’’ 
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PNA-Federal Kürdistan Bölge(FKB)Baş-
kanı Mesut Barzani Türkiye’de 22 Tem-
muz genel seçimlerinden AKP’nin zaferle 
çıkmasını “büyük bir başarı olarak” nitele-
yip olumlu karşıladıklarını söyledi. Irak’ta 
bölünmeye Irak halkının karar vereceğini

söyleyen başkan Barzani, Federal Kürdis-
tan Bölgesi başkanı sıfatıyla davet edilme-
diği hiç bir yere gitmeyeceğini söyledi.

Başkan Barzani, Türkiye ile ilişkiler, ba-
ğımsız bir Kürt devleti ve PKK konusunda 
Türkiye’de yayın yapan Akşam gazetesine 

özel bir mülakat verdi.
SEÇİM SONRASI İLİŞKİLER: Son 

seçimlerden sonra ilişkilerimizin her 
alanda gelişmesini ve geçmişteki tüm
olumsuzluklardan kurtulmasını umuyoruz.
Ayrıca unutmamak gerekir ki tüm sorunla-
ra rağmen Türk firmalarının bölgemizdeki
yatırımları ve ekonomik faaliyetleri hiç 
durmadı, tersine hep gelişti.

OLUMLU BULUYORUZ: Kuşkusuz
bunu olumlu buluyoruz. Son seçimlerin
sonuçlarını ve AKP’nin büyük başarısını 
çok önemsiyoruz. Çünkü bu seçimlerde
Türk halkının büyük bölümü şoven ve ırk-
çı söylemlere kulak asmadığını kanıtladı.
Bu tür ırkçı ve şoven söylem ve tutumlar 
hiç kimsenin yararına değildir.

TÜRKİYE İLE KDP ARASINDAKİ 
GERGİNLİK: Gerginliğin artık bittiğini
umuyorum. Biz kendi tarafımızdan bunun 
için özel bir çaba içinde olacağız. Gergin-
lik hiç kimsenin yararına değil. Türkiye ile 
dostluk ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz 
ve bu ülkenin önemini biliyoruz.

BİZİM İÇİN DE SIKINTI: Herkes bilir 
ki PKK’lılar Kandil bölgesinde, Türk
sınırına yakın ve dağlık bölgelerde bulu-
nuyor. Bizim ordumuz ise bu dönemde
Bağdat’taki güvenliği sağlamakla meş-
gul. Ancak kendi topraklarımızın komşu
ülkelere karşı kullanılmasına kesinlikle 

karşıyız ve buna izin vermeyeceğiz. Bu 
tavrımızı açık bir dille ve kesin ifadelerle 
PKK’lılara söyledik. Unutmamak gerekir 
ki PKK bizim için de bir sıkıntı kaynağı.

IRAK’IN PARÇALANMASI: Ülke üç,
dört ya da beş bölgeye bölünebilir... Buna 
Iraklılar karar verecek. Ama önemli olan, 
Irak asla eski konumunda yani merkezi bir 
hükümet tarafından yönetilen bir devlet 
olmayacak. Çünkü federal yapıların dışın-
daki tüm formüller işe yaramadı.

HERKES KÜRDİSTAN BÖLGESİNİN
SEÇİMİNE SAYGI GÖSTERMELİ.

KÜRT DEVLETİ: Bu konudaki endişe
ve korkular yersiz, nedensiz ve abartılı.
Unutmamak gerekir ki federal sistemi 
içeren anayasa Irak halkının yüzde 80’i ta-
rafından onaylanmıştır. Herkes buna saygı 
göstermek zorundadır. Başka bir ifade ile, 
komşu ülkeler Irak halkının benimsediği
sisteme destek verirlerse bölgemizdeki
sorun kendiliğinden çözülür.

Ayrıca Kürt federe bölgesi Suriye, Türki-
ye ve İran için bir tehlike oluşturmuyor.
Biz hiç kimse için bir tehlike değiliz.

TÜRKİYE ZİYARETİ: Kürt Federe 
Bölgesi Başkanı olarak Iran’dan bir davet 
aldım. Ama Suriye ve Türkiye henüz böy-
le bir davette bulunmadı. Beni Kürt Federe 
Bölgesi Başkanı olarak davet etmeyen bir 
ülkeye gitmeyi ise hiç düşünmüyorum.

SAYI (8)   1.YIL     01.11.2007      

 BAŞKAN BARZANİ: ‘’KÜRT DEVLETİ KONUSUNDAKİ 
KORKU VE ENDİŞELER YERSİZ, IRAK’TA BÖLÜNMEYE 

IRAK HALKI KARAR VERECEK’’ 

ırak

PNA-Amerikan Savun-
ma Bakanlığı Pentagon 
için savaş egzersizleri 
ve savaş sonrası durum 
senaryoları hazırlayan 
Emekli Albay Gary An-
derson ,Irak>ın Kuzey’in-
de Kürtler’in bağımsız
bir devlet kurmak isteye-
ceklerini zannetmediğini 
çünkü Türklerin buna 
izin vermeyecekelerini 
söyledi. Kür Devletinin 
kuruluşunun Türkler için 
kabul edilemez bir du-
rum olduğunu söyleyen 
Anderson Türklerin bu 
konudaki fikirlerini kendi-
lerine açıkça ilettiğini söy-
ledi. Anderson <>Kürtler 
bağımsızlık ilan ederse 
Türkler devreye girecek-
tir. Kürtler de buna sessiz 
kalmayacaklarına göre bu 
durum kuzeyde bir gerilla 
savaşına yol açabilir ve bu 
çok kötü olur. <>dedi. 

VOA>nın Irak>taki ge-
lişmeler konusunda Poto-
mac Enstitüsü bünyesinde 
çalışan Albay Anderson 
ile yaptğı söyleşisi: 

VOA: Albay Ander-
son Pentagon için savaş 
oyunları egzersizleri ya-
pıyorsunuz. Biraz açıklar 
mısınız tam olarak nasıl
bir yöntem kullanıyorsu-
nuz.? 

Gary Anderson: Çeşitli 
senaryo ya da sorunla-

rı değerlendirmek için 
değişik etnik ya da milli 
gruplara mensup insan-
ları bir araya getiriyoruz. 
Bunu gizli mekanlarda 
yapıyoruz çünkü Ame-
rikan politikalarıyla aynı 
görüşte olmayan ya da 
Amerika’dan güvenlik 
izni alamayacak kişileri 
de getirmeye çalışıyoruz. 
Bu tür kişiler en iyi sonuç 
aldığımız kişiler oluyor 
çünkü düşüncelerini 
dürüstçe söyleyebiliyor-
lar. Önlerine bir problem 
koyuyoruz ve o sorunu 
tartışmalarını istiyoruz. 
Bu kişiler Kürt yerel 
hükümeti üyesi olabilir, 
Şii ya da sünni gruplardan 
kişiler olabilir. Önlerine 
koyduğumuz soruna nasıl
tepki vereceklerini söyle-
melerini istiyoruz. Hem 
gerçekten ne yapacakları-
nı hem de eğer varsa gizli 
gündemlerini anlatma-
larını bekliyoruz. Sti-
mülasyon sırasında gizli 
gündemlerini karşı tarafa 
anlatmalarını istemiyoruz 
ancak biz bunu bilmek 
istiyoruz. Gerçek sorunla-
rı ortaya koymaya çalışı-
yoruz. Bu stimülasyonlar 
geleceği tahmin etmeyi 
değil, olası bir soruna de-
ğişik grupların nasıl tepki 
vereceğini belirlemeyi 
amaçlıyor. Böylelikle 

Amerikalı planlayıcılara 
da nasıl davranmaları 
gerektiği konusunda fikir 
veriyoruz. 

VOA: Özellikle üzerin-
de çalıştığınız konu Irak. 
Irak’ta etnik gruplar ara-
sında ne türk problemlerle 
karşılaşıyorsunuz? 

Gary Anderson: Güney 
ve orta Irak Şiiler tara-
fından kontrol ediliyor, 
batıda Sünniler kuzey-
deyse Kürtler var. Eğer 
Amerika bir çeşit denge 
sağlayamaz ve Iraklı 
farklı grupları barış içinde 
yaşamaya ikna edemez-
se bence Şiiler merkezi 
hükümeti kontrol etmek 
konusunda kendi arala-
rında bir iktidar savaşına 
girecek. Ben Kuzey’de 
Kürtler’in bağımsız bir 
devlet kurmak isteyecek-
lerini ve bunda başarılı 
olabileceklerini sanmı-
yorum. Çünkü Türkler 
buna asla izin vermez. 
Bu Türkler için kabul 
edilemez bir durum ve bu 
konudaki fikirlerini bize 
açıkça söylediler. Kürtler 
bağımsızlık ilan ederse 
Türkler devreye girecek-
tir. Kürtler de buna sessiz 
kalmayacaklarına göre bu 
durum kuzeyde bir gerilla 
savaşına yol açabilir ve bu 
çok kötü olur. 

VOA: Dolayısıyla 

siz Irak’ta bir bölünme 
yaşanacağını öngörmü-
yorsunuz.

Gary Anderson: Araplar 
arasında en azından kağıt
üzerinde Irak’ın bölün-
mesini isteyen olduğuna 
inanmıyorum. Iraklılar 
arasında hala güçlü bir 
milliyetçilik duygusu var. 
Bu Kürtler için geçerli 
olmayabilir ancak Kürtler 
de sahibi oldukları özerk-
likle Irak’ın bir parçası 
olarak kalmanın kendileri 
için en iyisi olduğunun 
farkındalar. En iyi du-
rumda olan zaten Kürt-
ler, ekonomileri çok iyi 
durumda. Türkler de PKK 
konusu hariç Kuzey Iraklı 
Kürtler’e sorun çıkarma-
ya istekli görünmüyor. 
Ancak PKK çok büyük
sorun olabilir. PKK ve 
Kerkük’teki Türkmen-
ler’in durumuna en kısa 
zamanda çözüm bulun-
ması gerekir. Türkler 
arasında Türkmenlerin 
soykırıma uğrayacağı 
endişesi hakim. 

VOA: PKK konusuna 
dönersek, Türk hüküme-
ti Irak sınırına binlerce 
asker yığarak Amerika’ya 
açık bir sinyal gönder-
mişti ancak Amerika’dan 
somut bir yanıt ya da ada-
ım gelmedi. Sizce yakın
gelecekte ortak bir PKK 

operasyonu mümkün mü?
Gary Anderson: Kürt-

ler’in sorunu şu, Eğer
PKK bizim sınırlarımız
dışında operasyon yapı-
yor derlerse bu ayrı bir
konu ancak PKK kendi 
sınırları içinde aktifse 
ancak Kürtler Amerikan 
ya da Türk askerlerinin 
kendi sınırlarını içinde
PKK peşinde gitmesini 
istemiyorsa bu sorun 
olur. Egemen devletler 

kendi sınırları tehlike
altındaysa sınır ötesi ope-
rasyon yapma hakkına
sahiptir. PKK sorunuyla 
bir an önce ilgilenmek 
Kürt yetkililerin çıkarına
olur. PKK Kürt yerel 
yönetiminin egemenlik 
ve refahı üzerinde en 
büyük tehdittir. Bir Türk
işgaline karşı ne kadar 
iyi savaşsalar da bu onlar 
için ekonomik felaket 
olur.

TÜRKLER KÜRT DEVLETİNİN KURULMASINA İZİN VERMEZ, 
BAĞIMSIZLIK İLANI GERİLLA SAVAŞINA YOL AÇABİLİR 
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Zebari, “Türk hükümeti PKK>-
ye karşı mücadele edilmesi konu-
sunda bir anlaşma metni imzalan-
masını önerdi. Ancak bu metin iyi 
hazırlanmamıştı ve metni reddet-
tik. Türkiye, uzmanlar arasında
bir çalışma başlatılmasını önerdi.
Herhangi bir ülkenin dayatmasını 
kabul edemeyiz. Anlaşma bu yüz-
den gecikti” dedi.

Zebari, Türkiye>nin Kürt yöne-
timinini diyalog sürecinin dışında
tutarak bir hata yaptığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı, merkezi 
hükümetin gücünü Irak>ta istik-
rarın sağlanması konusunda har-
cadığını, Kürdistan Bölgesi>nde
PKK>ye karşı mücadele edecek 
olanın bölgedeki Kürt otoritesi 
olduğunu söyledi.

Hoşyar Zebari, Kerkük>ün sta-
tüsü ile ilgili tartışmalarda Tür-
kiye>nin tutumundan duydukları 
rahatsızlığı da şu sözlerle ifade 
etti:

“Bu Irak hükümetinin egemen-
liğinin altındaki bir konu. Türkiye
Yunanistan>ın İzmir>in nasıl dü-
zenlenmesi konusundaki müda-
halesine tahammül etmez. Bunu 
kabul eder misiniz?”

Irak Dışişleri Bakanı, Kerkük>-
ün statüsünü belirleyecek referan-
dumun gecikmeli olsa da mutlaka 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Röportajın tam metni:
Yunus Şen: Türkiye ve Irak ara-

sındaki sorunlar ile ilgili konulara 
girmek istiyorum. En önemli iki 
konu PKK ve Kerkük. Bunlar iki 
ülke arasındaki ilişkileri olumsuz 
etkiliyor. İlk olarak PKK’yı sor-
mak istiyorum. Geçen ay Sayın
Maliki Ankara ziyaretini gerçek-
leştirdiği zaman, PKK’nın terör
örgütü olduğunu açıkladı ve bir 
çeşit memorandum imzaladı. Te-

röre karşı iki ülke arasında bir an-
laşma imzalanacaktı. Irak İçişleri
Bakanı da iki hafta içinde Anka-
ra’yı ziyaret edecekti ama bu ger-
çekleşmedi. O zamandan beri ne 
oldu?

Hoşyar Zebari: “Ankara ziyare-
ti sırasında Başbakan>ın yanında
ben de vardım. Bir mutabakat bel-
gesi konusunu tartıştık. Güvenlik
ve PKK’nın yanında birçok alanı 
kapsayacaktı. Ekonomi ve enerji 
konularında işbirliği, ikili ilişki-
ler. Sonuçta bir uzlaşma deklaras-
yonuna ulaştık. Irak hükümetinin
Türk hükümeti ile PKK konusun-
da yakın bir çalışma içine girmesi, 
tüm terör örgütlerine ve faaliyet-
lerine karşı PKK da dahil olmak 
üzere mücadele edilmesi. Bunun 
tek taraflı değil, ortak yapılması 
gerekiyor.

İkinci olarak da hiçbir şey yap-
mamak ile PKK’ya karşı silahlı 
mücadele yürütmek arasında ge-
niş bir yelpaze var. Bu iki uç ara-
sında birçok ara yöntemin tartışıl-
ması mümkün. Bu birlikte çalışma
ortamı ancak müzakereler sonucu 
gerçekleştirilebilir. Irak ve Türk
hükümetleri arasında ikili müza-
kereler yapılmalı. Ankara’da üze-
rinde anlaştığımız buydu. Evet, 
Türk hükümeti bir anlaşma im-
zalama önerisinde bulundu. Terör
ve PKK ile mücadele konusunda, 
Türk hükümeti bu planlamayı iyi
yapmamıştı. Delegasyonun bize 
sunduğu dokümanı biz reddet-
tik.”

Ne yaptınız?
“Biz reddettik, çünkü inceleme-

dik. Uzmanlarımızla, avukatla-
rımızla incelemedik. Bu yüzden
uzmanlar düzeyinde toplantılar
olması gerektiği üzerinde anlaş-
maya vardık. Böylece Irak ve 

Türk tarafları ortak bir anlayışa
varabilir. Başka bir ülkeden bir 
dayatmayı kabul edecek pozis-
yonda değiliz. Yaklaşık 2-3 ay 
içinde iki ülke uzmanlarının Bağ-
dat ya da Ankara’da bir araya 
gelmesi konusunda mutabakata 
vardık. Bu konunun profesyonel 
bir şekilde tartışılması ve bir an-
laşma gerçekleşmesi için uzlaştık.
Bu yüzden gecikme meydana gel-
di. Yeterli hazırlık yapılmamıştı.
Anlaşmanın belli unsurlarını be-
ğenmedik. O yüzden, “Hayır biz 
bunu imzalayamayız” dedik.”

Meclisinizin Kürt üyeleri olarak 
PKK’nın bir terör örgütü olarak
nitelendirilmesine itiraz ettiniz 
mi?

“Yo, hayır. Bu Irak hükümetinin
duruşudur. Bu hükümetin içinde
her şeyden önce biz Iraklıyız. Bu 
uzlaşmanın en iyi yol olacağına
biz karar verdik. İki dost ülkenin
birbiriyle çalışması için en man-
tıklı yöntem budur.”

PKK’ya karşı neden sert bir 
tutum almıyorsunuz? Dağda
PKK’ya karşı savaşamayabilirsi-
niz, ama liderlerine karşı harekete
geçebilirsiniz. Kuzey Irak’taki şe-
hirlerde bunu yapabilirsiniz. Türk
halkı bunu neden gerçekleştirme-
diğinizi anlamıyor.

“Türk hükümeti doğru kişilerle
konuşmaya istekli değil.”

Bundan neyi kastediyorsunuz?
“Size bunu izah ederim ama 

hepsini yayınlamanızı istiyorum.
Hiçbir kısmını kesmeyin. Üçlü bir
güvenlik komisyonu kurma kararı 
aldık. Türkiye, Irak ve ABD ara-
sında… PKK’ya karşı çıkmak için
bu komisyonun birlikte çalışması 
son derece önemli. Bölgesel Kürt
makamların da bu komisyona ka-
tılması çok önemli. Çalışmanın

çoğunu onlar yapacak. Onları dı-
şarıda tutmak iyi bir fikir olmaz. 
Onlar da Irak delegasyonunun bir 
parçası olacak. Irak bayrağının al-
tında oturacaklar.

Bizim teröre karşı Bağdat so-
kaklarında verdiğimiz bir savaş 
var. Oradaki birliklerimizi bu-
raya gönderemeyiz. Bu yüzden
Bölgesel Kürt Yönetimi kuzeyde 
yapılacak operasyonlara katılmak
zorunda. Maalesef Türk hüküme-
ti bunu reddetti. Onları bypass et-
mek istediler. Bu bir sorun. Iraklı 
siyasetçiler PKK’nın eylemlerine 
karşı çıkıyor. Biz sorunlarımızdan
kaçmıyoruz. Bu bir zaman sorunu. 
Hazır olduğumuz zaman harekete 
geçeceğiz.

Üçüncü olarak, PKK’ya karşı 
girişilecek harekatların ortak ze-
minde tartışılması gerekli. Siz bil-
meyebilirsiniz ama bölgede halen 
bir çok Türk askeri var. Bölgede
birçok Türk istihbarat birimi de 
mevcut. Onlar durumu izliyorlar 
ve PKK’ya karşı atılan adımlar
da var. Ancak bunlar Türkiye’de
açıklanmıyor. Türk kardeşleri-
miz Mahmur kampının bir terö-
rist üssü olduğundan şikayetçi.
Biz Bağdat’tan müdahale ettik 
ve orayı askerden arındırıp insani 
yardım merkezi haline gelmesi-
ni sağladık. Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği
ve Kızıl Haç ile birçok başka hü-
kümetle çalıştık. Söylendiği gibi 
serbestçe hareket etme yeteneği-
ne sahip değiller. Onları kısıtla-
dık. Ben burada PKK eylemlerini 
haklı çıkartma iddiasında değilim.
Türkiye’nin menfaatine karşı hiç-
bir hareketi de onaylamıyorum.
Ama bu konular gerektiği şekilde
görüşülmeli. Daha önce de yapıl-
dığı gibi, bu şekilde bir sonuç alı-
nabilir.”

Irak hükümetinin ikili bir me-
kanizma hazırladığı söyleniyor.
PKK’ya karşı… Bu doğru mu? 
İkili bir mekanizma… Türkiye ve 
Irak arasında…

Irak ve Türkiye’nin delegasyon-
lar göndererek bu konuyu çözme-
si için….

Biz hazırız… Bu yol ancak diya-
log ile açılır. Irak ve Türkiye ara-
sında… Bu konunun görüşülmesi
konusunda hiçbir tereddüdümüz
olmadı.

Böyle bir teklif olmadı mı?
“Hayır. Olmadı.”
Kerkük konusuna dönecek olur-

sak.. Referandum için belirlenen 
zaman çizelgesi, iki önemli adım
gerçekleşmediği için işe yarama-
dı. Nüfus sayımı konusunda sorun 
yaşandı. Şimdi ne olacak?

“Türkiye neden Kerkük ile bu 
kadar ilgili?”

Neden olduğunu düşünüyorsu-
nuz?

“Hayır, ben size sordum…”
Kerkük bir Türk şehri mi?
“Hayır. Ama bu önemli bir so-

run. Sizinle açık konuşayım. Ne-
den Türkiye’nin Kerkük ile ala-

kası olsun?”
Söyleyeceğiniz bu kadar mı?
“Evet!. Bu bir Irak kenti. Anaya-

sal bir süreç var. Bu süreçte şehir-
deki hiçbir topluluğa karşı ayrım-
cılık yapılmayacak. Şeffaf olacak. 
Açık olacak. Adaletsizlik yapıldı.
Bu adaletsizliğin yeniden ele alın-
ması gerekli. Hepsi Anayasamız
uyarınca. O yüzden ülkemin bir 
parçası Türk siyasetçileri, gazete-
cileri hatta generalleri tarafından
mevzu bahis edilince biz de çok
duyarlı oluyoruz. Aynı zamanda
Türkiye’de Irak’ın toprak bütün-
lüğüne ve birliğine saygı göstere-
ceğini söylüyor. Bu tür ifadeleri 
duyduğumuz zaman insanların
siniri bozuluyor. Bu Irak hükü-
metinin egemenliğinin altındaki
bir konu. Türkiye Yunanistan’ın
İzmir’İn nasıl düzenleneceği ko-
nusundaki müdahalesine taham-
mül etmez… Bunu kabul eder 
misiniz?”

Ama gazeteci benim soruları ben
soruyorum!!

“Ben de size bunu soruyorum… 
Böyle bir şeyi kabul eder miydi-
niz?”

Benim bunu yanıtlamam gerek-
tiğine inanmıyorum… Ben gaze-
teciyim ve soruları ben soruyo-
rum…

“Ama bu aynı şey… Sadece ben 
değil… Her Irak vatandaşı aynı 
şeyi hissediyor. Başka bir ülkenin
Irak’ın egemenliğine karışması 
kesinlikle kabul edilemez.” 

Referandum yıl sonuna kadar 
gerçekleşecek mi?

“Hayır, hayır. Bazı adaletsiz-
liklerin giderilmesi lazım. Sad-
dam’ın haksız yere Kerkük’e
getirdiği insanların, Baas rejimin 
yerleştirdiklerinin geri gitmesi 
gerekli. Bu doğal bir göç olmadı.
Zorlanan bir ırkçı siyasetle Ker-
kük’te bölgenin demografik bi-
leşeni değiştirilmeye çalışıldı. Bu 
bir gerçek. Bu belgelendi… Dev-
let başkanının verdiği kararlar var. 
Bunun düzeltilmesi gerekli.

İkinci olarak… Kerkük’te sa-
yım yapılması gerekiyor. Üçüncü 
olarak referandum yapılır. Za-
manlama olarak 2007 sonu karar-
laştırılmıştı. Ama süreç gecikti.
Normalleşmeye yönelik adımlar
atıldı ama tamamlanmadı. Sayım
olması gerekiyor ondan sonra re-
ferandum yapılabilir. Hükümet
görevlileri de size aynı şeyi söy-
leyecektir. Anayasa ne diyorsa o 
uygulanır.

Meclisin referandumu 2008’e 
kadar ertelediği söyleniyor.

“Yo… Hayır…”
Bu hedefler ne zaman gerçekle-

şecek?
“Komisyonlar hazırlandı. Bir 

bakan komisyonu yönetiyor. Irak 
Anayasası dışında hiçbir dayanak 
yok. Bu Anayasa için 10 milyon 
insan oy verdi.”

Yani referandumun kesin bir ta-
rihi yok mu?

“Adımların referanduma gelene 
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Rum yönetiminin KKTC>den Suriye>-
ye yapılan tarifeli gemi seferlerini en-
gellemeye yönelik girişimleri sürüyor. 
Rum Sosyalist Edek Partisi Onursal 
Başkanı Vasos Lissaridis, konuyla ilgili 
görüşmeler yapmak üzere Şam>a gitti.
 Lissaridis, Rum lider Tasos Papadopu-
los>un özel temsilcisi olarak temaslarda 
bulunacak.
 Lissaridis Şam>a hareketinden önce 
Larnaka Havaalanı>nda “Suriye ile 

geleneksel dostluk ilişkilerinin sağlam-
laştırılmasını, sürekliliğini sağlamak 
olduğunu” söyledi.
 Rum yönetimi dışişleri bakanının da 
yakın bir zamanda Şam>ı ziyaret edece-
ği belirtildi.
 KKTC ile Suriye arasındaki tarifeli 
gemi seferleri Rum yönetiminin itiraz-
larına rağmen 18 Ekim>de başlamıştı.
Seferlerde KKTC pasaportu kullanılabi-
liyor. 

Rumların engelleme girişimleri sürüyor

kadar birer birer izlenmesi 
gerekiyor. Herhangi bir ge-
cikme açıklaması yapılma-
dı. Bu önlemler alınmasa
da referandum gene de ya-
pılır… İptal edilmez.”

Hala gündemde o za-
man…

“Evet.”
Yeni bir konuya geçe-

lim. ABD komutanı David
Petraeus ilerleme raporu 
hazırladı. Rapor Irak hü-
kümetini mezhep ayrımcı-
lığı yapmakla suçluyor. Bu 
mezhep kavgası da siyasi 
uzlaşmayı engelliyor. Böy-
lece ülkenin tümündeki gü-
venlik etkileniyor.

“Rapor bugün açıklana-
cak. Yargıya varmak için
çok erken. Bana söylediği-
niz şeyleri duymadım. Bu 
önemli bir değerlendirme
raporu. Güvenlik durumu, 
ABD’nin tutumu, siyasi 
açıdan da ABD kongresi-
ne ilerlemeleri anlatan bir 
rapor, ulusal uzlaşma, ya-
sama gibi konular rapora 
yansıyacaktır.

Bu önemli bir rapor ama 
hazır, sihirli çözümler sun-
muyor. Durum halen zor. 
Askeri açıdan başarılar var, 
direnişçiler Bağdat’ın bir 
çok yerinden uzaklaştırıldı,
El Anbar gibi bölgelerde

istikrar sağlandı, insanlar 
teröristlerin yanından ay-
rılıp hükümetin saflarına
katıldı, kendi silahları ile
kontrolü ele alanlar oldu, 
ama siyasi önlemler ve hiz-
metler ile bu desteklenmez-
se, hükümet görevini yapıp
boşluğu doldurmazsa, Irak 
güvenlik güçleri devreye 
girmezse, bu durum fazla 
uzun sürmez.

Ayrıca ABD birlikleri 
2008 yılında bile yeniden 
konuşlandırılabilir. 2008 
seçim yılı olduğu için ABD 
bazı askerleri geri çekebilir.
Amerikan kamuoyu aske-
ri yükümlülüklerinin açık
uçlu olmasını istemiyor.
Bugün bu raporun nasıl çı-
kacağını göreceğiz ve Irak 
hükümeti olarak bizim de 
söyleyeceklerimiz olacak. 

Petrol kanunu, Baas üye-
lerinin listesi ve yerel se-
çimler gibi konular da 
çözülemedi… Kıstaslar
Iraklılara ait, Amerikalılara
değil… Kıstaslar ülkemizin
geleceği ile ilgili… Refahın
paylaşılması… Anayasal 
reform… ABD’nin iç poli-
tikasının zaman baskılarına
tabi olamazlar. Biz bunu 
yüzde 50 + 1 gibi basit ço-
ğunlukla yapmıyoruz…
Aksi takdirde hepsini Mec-

lis>ten geçirirdik. Ulusal 
uzlaşma istiyoruz. Bu hep 
gündeme geliyor, demok-
ratik kurallar uyarınca ça-
lışsaydık, bir haftada halle-
derdik.”

Petrol kanunu ne zaman 
Meclisten geçecek? Ne gibi 
değişiklikler getiriyor?

“Meclis>teki bloklar ara-
sında bir anlaşma var. Bu 
tamam. Büyük bir ihtimal-
le geçecek. Petrol ve gaz 
zenginliği tüm Iraklıların
malı. Tüm gelirler mer-
keze gelecek. Nüfus ve 
gereksinimler uyarınca ye-
niden dağıtılacak. Federal 
bir kurul tüm anlaşmaları 
kontrol edecek. Petrol söz-
leşmelerinin onayında sözü 
geçecek. Bu dengeli bir 
yasa, ülkenin birliğini boz-
muyor. Adil olarak zengin-
likler tüm bölgelere eşit bir 
şekilde dağılacak. Herkes 
kazanacak.”

Irak ordusu ve polisi ülke-
ye ne zaman hakim olacak? 

“Bir zaman çizelgesinden
bahsetmek zor. Bu bir sü-
reç. Yeni orduyu yaratmak-
ta ilerlemeler kaydettik. 
İçişlerinde sorunlarımız
var. Polisin, özel birlikle-
rin temizlenmesi gereki-
yor. Mezhepçi, organize 
suça bulaşmış unsurların

uzaklaştırılması lazım. Bu 
birimler doğru standartlar-
la kurulmadı. Ama ülkenin
bir çok yerinde Irak güven-
lik güçleri kontrolde, ABD 
değil.

8 il tamamen Irak kontro-
lünde. Kuzeyde de güney-
de bu halen devam eden 
bir süreç bu. Tam kontrolü 
almaya henüz hazır değiliz.
İçeride ve dışarıdaki bazı 
odaklar güven eksikliği ya-
ratıyor. İyi teçhiz edilmiş,
kendini savunabilen bir 
Irak ordusu henüz yok.”

Irak’ın geleceğinde nasıl
bir manzara var? Birçokları 
ülkenin bölüneceğini söy-
lüyor.

“Demokratik bir ülke
olacak. Federal ve birleşik
bir Irak olacak. Bu vizyon 
Anayasamızda yazılı. Çok
uluslu birlikler aniden çe-
kilirse Irak parçalanır. İç 
veya mezhepler arası savaş 
çıkarsa bölünür. Bölgesel
savaş da bu sonucu ve-
rir. Türkiye, İran ve diğer
Arap ülkeleri gibi komşu
ülkeler müdahale ederse, 
kesinlikle parçalanır. Te-
rörün Irak’ı ele geçirmesi
de diğer bir tehdit. Kimse 
ülkemizin parçalanmasını 
istemiyor. Türkiye’de ve 
dünyanın bir çok yerinde 

Kürtlerin Irak’ın ulusal 
birliğine yönelik bir tehdit 
olduğu iddia ediliyor. Hal-
buki biz Irak’ın ulusal bir-
liğini bir arada tutan bir güç 
olduk. Birçok yanlış anlaş-
ma var.”

Sizce tüm mezhep ve din-
ler Irak’ta yan yana yaşaya-
bilir mi?

“Tüm siyasi liderler Irak’ın
toprak bütünlüğü ve birliği
için çalışıyor. Demokra-
tik, Federal ve birleşik bir 
Irak istiyoruz. Çoğunluk
bu hislere sahip. Küçük bir 
azınlık her şeye muhalefet 
ediyor. Amerikalılara karşı 
savaşmak adı altında bunu 
yapıyorlar. Aslında kimse 
ülkenin bölünmesini is-
temiyor. Irak ancak birlik 
içinde kurtulabilir.”

Kuzeydeki Kürtler de 
bunu istiyor mu? 

“Evet, onların seçilmiş 
liderleri var. Sokaktaki in-
sanların ne dediğinden ba-
ğımsız olarak, bu seçilmiş 
görevliler birleşik bir Irak 
istiyor ve bu yönde çalışı-
yorlar.”

Son sorum: bölünmenin
kaçınılmaz olduğunu var-
sayalım, özellikle Türkiye,
İran ve Suriye gibi komşu
ülkeler açısından bunun so-
nuçları ne olur?

“Dün burada yer alan 
konferansta da söylendiği
üzere, Irak projesi başarısız
olursa, bölge de başarısız
olur. Hiç kimse, Irak zor bir 
zaman geçiriyor, izleyelim 
ve hiçbir şey yapmayalım
diyemez. Her ülke etkile-
nir.

Ekim’de İstanbul’da yapı-
lacak olan Dışişleri Bakan-
ları toplantısından ne tür
beklentileriniz var?

“Dün bu toplantının İstan-
bul’da yapılması kararını 
aldık. Türk delegasyonu 
bu öneriyi yaptı. Dolu bir 
gündemimiz var. Güvenlik,
enerji, göçmenler konusun-
daki komisyon raporları su-
nulacak. Komşularımızdan
eylem bekliyoruz, laf değil.
İçten destek ve bağlılık isti-
yoruz. Türkiye ile ilişkileri-
miz her zaman iyi olmuştur.
Sadece PKK’ya karşı savaş-
makta değil, ticaret, ekono-
mi, yeniden inşaat, yakıt ve 
enerji, elektrik, su gibi bir 
çok ortak çıkaralanımız var. 
Karşılıklı saygıya dayalı bir
çalışma ortamını çok istiyo-
ruz. İstikrarlı ve müreffeh
bir Irak’ın Türkiye’ye de 
büyük yararı dokunacak-
tır.”

Sayın Zebari Teşekkür
ederim...

Rus Kommersant ga-
zetesi, Türkiye>nin Ku-
zey Irak>a yönelik olası 
bir sınır ötesi operasyon 
planlamasının, bir varil 
petrolün 100 dolara ulaş-
ma senaryolarını gerçeğe
dönüştürebileceğini du-
yurdu.

Rusya>nın saygın eko-
nomi gazetelerinden 
Kommersant>ın internet-
teki sayfasında, “Biraz 
Petrol ve Askeri Karıştır-
mak” başlığıyla yayımla-
nan haberde, petrol fiyat-
larının geçen hafta rekor 
bir şekilde artarak 88 do-
lara ulaştığı belirtilerek,
petrol fiyatlarındaki bu 
yeni artışın Türkiye>nin
Kuzey Irak>a yönelik
olası operasyonundan
kaynaklandığı ifade edil-
di.

 Petrol üreticisi ülkele-
rin üyesi olduğu OPEC>-
in de artan petrol talebini 
karşılamak için üretimini

yüzde 1.8 oranında artır-
dığı vurgulanan haberde, 
“Varil başına 100 dolar 
sınırı gerçeğe dönüyor.
Bu da Rus yatırımcıları 
sevindiriyor, Rus petrol 
ve gaz stoklarının potan-
siyelini de gözle görünür
bir şekilde artırıyor” de-
nildi.

 Ortadoğu>daki siyasi 
belirsizliğin petrol fiyat-
larındaki artışın tek ge-
rekçesi olmayacak kadar 
olağan bir durum haline 
geldiği belirtilen haber-
de, “Ham petrol fiyatları,
2006 yılında İsrail Lübna-
n>ı işgal ettiğinde fırla-
mıştı. Bu defa da fiyatlar 
Türkiye>nin Kuzey Ira-
k>ı bombalamayı planla-
masından dolayı yükseli-
yor. Tüm bu gelişmelerin
perde arkasında Irak>taki 
Amerikan askeri varlığına
karşı devam eden gerilla 
savaşı yatıyor” ifadeleri 
kullanıldı.

Petrol 100 dolara çıkabilir
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California’da 250 bin kişi tahliye edildi
Dunya

California’nın güneyinde et-
kili olan yangınlar nedeniyle 
yaklaşık 250 bin kişi tahliye 
edildi. 
Yangından en fazla etkile-
nen San Diego bölgesi. 
Alevlerin tehdit ettiği has-
tane ve bakım evlerindeki 
yüzlerve kişi ambulanslarla 
buradan taşındı.
Hafta sonu başlayan yangın-
larda şimdiye dek bir kişi
öldü. 10 kişi yaralandı.
Çok sayıda ev ve 40 bin hek-
tarı aşkın açık arazi kül oldu. 
Yangınlar nedeniyle pek çok 
okul ise derslerine ara verdi. 
California Valisi Arnold 
Schwarzenegger, yedi böl-
gede olağanüstü hal ilan etti. 
Hasarın en büyük oldu-
ğu yerler arasında gösteri 
dünyasından ünlü isimlerin 
evlerinin bulunduğu Malibu 
da var. 
Yetkililer bir süre daha 
sürmesi beklenen şiddetli 
rüzgar nedeniyle yangını 

kontrol altına almakta zor-
lanıyor. Ayrıca aşırı sıcakla 
geçen yazdan beri hiç yağış 
olmadığından herşeyin ko-
layca alev aldığı belirtiliyor. 
İtfaiye yetkilileri sınırlı im-
kanlarla çalıştıklarını ve ön-
celiği tehdit altındaki evleri 
kurtarmaya yönlendirdikle-
rini belirtirken, bu koşullar 
altında evlerini kaybedenler 
arasına yenilerinin katılma-
sının kaçınılmaz olduğunu 
söylüyorlar. 
Bölgede 1.500 itfaiye men-
subu görev yapıyor. 
Yangını, hafta sonunda 
rüzgar etkisiyle kopan bir 
elektrik kablosunun başlattı-
ğı düşünülüyor. 
Yangın tehdidi altındaki böl-
gede evi olan ünlüler arasın-
da Barbra Streisand, Richard 
Gere, Pierce Brosnan, Dick 
Van Dyke, Ted Danson, 
Olivia Newton-John, Mel 
Gibson ve Sting de bulunu-
yor.

ABD, Bağdat’a tehditle diplomat gönderecek
Dışişleri Bakanlığı, Bağda-
t>taki Büyükelçiliği>ndeki
personel açığını kapatmak
için adayları <ya görevi kabul 
et ya da istifa et>> tercihine 
zorlayacak.

Dışişleri Bakanlığı Harry
Thomas, 250 civarında perso-
nele Bağdat>taki 50 pozisyon 
için <>başlıca aday>> olduk-
larını bildirmeye hazırlandık-
larını söyledi.
Thomas, ama eğer Bağdat>a
gitmeye istekli aday sayısı 
az olursa, bazı diplomatların
zorunlu olarak atanacakla-
rını, yine de kabul etmeyen 
olursa bu kişilere bakanlık-
tan ayrılmayı göze almaları 

tavsiyesinde bulunulacağını 
vurguladı.
Irak>a atamalar bugüne
kadar gönüllülük esasına
dayanıyordy.
Harry Thomas, görev için
yeterince gönüllü diplomatın
bulunacağını umduğunu vur-
gularken, aksi takdirde <>-
dışişleri bakanlığından ihraç 
etmek de dahil olmak üzere
çeşitli seçenekleri düşünecek-
lerini>> söyledi.
Adayların pazartesi günü 
durumdan haberdar edilecek-
leri, 10 gün içinde de yanıt
vermelerinin beklendiği
belirtiliyor.
Bakanlığın, önerileri cazip 
kılmak için yüklü bir mali 

paket ve cömert izin sürele-
ri de sunmaya hazırlandığı 
bildiriliyor.
Bağdat, güvenlik riskleri ve 
aileleri evde bırakma zorun-
luluğu nedeniyle diplomatla-
rın pek rağbet etmedikleri bir 
başkent.
Amerikalı diplomatlar
geçmişte de, pek de rağbet
görmeyen görevleri yağmaya
zorlanmışlardı.
1970 ve 1980>lerde bazı Afri-
ka ülkeleri zorla gönderilen
diplomatik görev merkezleri 
arasında yer alıyordu.
1969 yılında da, Dışişleri Ba-
kanlığı>na yeni alınan diplo-
matların tamamı Vietnam>a
gönderilmişti

Karnı yarıp bebek çalan kadın suçlu bulundu
ABD>de 3 yıl önce hamile bir 
kadının karnını mutfak bıçağıyla 
kesip, bebeğini çalan kadın suçlu 
bulundu. 

Missouri eyaletindeki mahkeme 
jürisi, 39 yaşındaki Lisa Mont-
gomery>yi, 23 yaşındaki hamile 
Bobbie Jo Stinnett>i öldürmek-
ten, hamile bir kadının karnını 
keserek bebeğini çıkarmaktan ve 
bebeği kaçırmaktan suçlu buldu. 

Dün toplanan jüri, 4 saat süren 
oturumdan sonra Montgomery>-
nin akıl hastası olduğu temelinde-
ki savunmasını reddetti ve zanlıyı 
suçlu buldu. 

Montgomery, hakkındaki karar 
okunduktan sonra gözyaşlarını si-
lerken, öldürülen annenin eşi Zeb 
ve Montgomery>nin eşi Kevin 
ise hiç tepki vermedi. 

Savunma avukatları, Montgo-

mery>nin psikolojik sorunları 
olduğunu ve kendini hamile 
sandığını önü sürmüş, bu yüzden 
olay anında doğru ve yanlışı ayırt 
edememiş olabileceğini söyle-
mişti. 

4 çocuktan sonra 1990>da tüpleri 
bağlanan Montgomery, birkaç 
kez hamile olduğu konusunda 
yalan söylemiş ve en son 2004>te, 
Aralık ortalarında doğum yapaca-
ğını iddia etmişti. 

Montgomery, cinayetten 1 gün
sonra doğduğu şehir Melvern>de 
yakınlarına, bebeği kendisinin 
gibiymiş gibi tanıtırken polis 
tarafından yakalandı.

Victoria adındaki kız bebeğin 
sağlık durumu iyi ve ölen annesi-
nin ailesinin yanında yaşıyor. 

Montgomery>nin ölüm cezasına 
çarptırılması bekleniyor.
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PNA-2002’de Istanbul 2.Bölge-
den AK Parti Milletvekili adayı 
ve 2004’te Çankaya’dan beledi-
ye başkanı aday adayı, Türk-
ye’de AB Girişimi Platformu 
başkanı yardımcısı ve sözcüsü 
Nil Demirkazık ile PEYAM-
NER AJANSI ve HEVLER 
POST Gazetesi için Başkent 
Hevler’de ‘’Türkiye’de Kürt 
Sorunu ve Federal Kürdistan 
Bölgesi (FKB)’nin geleceği
konulu bir röportaj yaptık. 
Nil Hanım Türkiye’de bir Kürt 
devletinin kuruluşuna yönelik 
hazırlıklar yapıldığını ve bu 
hazırlılara dair projelerin dış 
desteği etkisiz hale getirmek 
için Türk Devleti tarafından 
bizzat yapıldığını düşünüyor.
-Kürt insanına  ve Kürdistan’a  
olan ilginiz nasıl başladı?
Nil Demirkazık: 
Ben insana ve insani değerlere  
önem veriyorum. Türkiye’de 
Kürt insanı yıllarca ezildi,  
kimliği, dili, Kültürü yok 
edilmeye çalışıldı. Büyük bir 
asimilasyondan geçti. 80 yıldır
çeşitli evrelereden geçirilerek 
yok edilmeye çalışıldı. İnsani 
değerlere önem veren birinin 
bunu görmemesi imkansız. 
Mazlumaların yanında olma-
mız önceliğimizdir.
-Kürt halkının yanında yer al-
dığınız için zorluklarla karşıla-
şıyor musunuz? 
Nil Demirkazık: 
Niye Kürtlerle uğraşıyorsunuz, 
dertsiz baişınızı derde soku-
yorsunuz şeklinde eleştiriler 
alıyorum. Kürt sorunuyla uğ-
raştığım için Türkçü gruplardan 
tehditler alıyorum. Hakkımda 
açılmış çeşitli davalar var. Ve 
hatta Türkiye’de yüz kişinin 
içinde olduğu hayinler listes-
nin içindeyim tescilli Atatürk 
dişmanı ve şeyh Said’in müridi 
olarak ilan edildim. Türk bay-
rağı tişörtü giydiğm için ülkeye 
muhalefettten para cezasına 
çarptırıldım ancak bir manken 
giydiğinde bir şey demiyorlar. 
Bunun için AİHM’ye başvur-
dum. 
-Kürt  insanının size karşı 
tutumu nedir? Size nasıl bakı-
yorlar?
Nil Demirkazık:
Kürt insanı bana çok sıcak 
davranıyor ve hatta Kürt par-
tiler organizasyonlar ve siyasi 
kişiler bana destek oluyor. Bu 
olağanüstü güzel bir şey ve bu 
beni Kürtlere destek olmam 
noktasında daha da motive 
ediyor.
-Üyesi olduğunuz Ak Parti 
Kürt insanına olan bu yakınlı-
ğınızı ve ilginizi nasıl görüyor?

Nil Demirkazık: 
Sayın Erdoğan AK Partiyle 
çalışmalarının başındayken 
Kürd’ü, Arab’ı, Çerkez’i, Laz’ı 
ile  herkesi kucakladığına dair 
olumlu bir mesaj verdi.  AK 
Partinin Kürt insanına yakın-
lığım konusunda olumsuz bir 
tepkisi yok. Tam tersi bunu 
olumlu görüyor ve bundan  ra-
hatsız da değil. Kürt kimliğinin 

Ak Parti desteğiyle tanınabile-
ceğine inanıyorum.
-Sizce Türkiye’deki ‘’Kürt 
sorunu’’ nedir?

Nil Demirkazık:
Türkiye’de çok ciddi bir Kürt 
sorunu var. Bu sorun yeni değil 
yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe
tekabül ediyor. TC’nin kuru-
luşunda bir Kürt ve Kürdistan 
haritası vardı ama bu hak 
verilmedi. Daha sonra asimi-
lasyonlar oldu. Kürt kimliği
ve Kürt insanının varlığı yok 
sayıldı. 1980’lerden sonra 
Abdullah Öcalan’ın kurucusu 
olduğu PKK ile kirli bir savaşa
girildi ve 30 bin insan öldü.
Bunun 8 bini asker ve korucu-
lardan oluşuyor ki korucularda 
Kürttür. Sonuç itiberiyle savaş 
ve şiddetin çözümü olmadığı 
görüldü. Barışı sağlamanın ve 
bu kirli savaşın durdurulması-
nın en iyi yolu diyalogtur.
-Sizce Kürt insanı Türkiye’den 
ne istiyor?

Nil Demirkazık:
Kürt insanı kimliklerinin 
tanınmasını, dil ve kültürel 
haklarının verilmesini, kendi 
okullarının olmasını ve üni-
versiteye kadar Kürtçe eğitim 
verilmesini ve daha önemlisi 
de temsil hakkının verilmesini 
istiyor.
-Peki Kürt insanının nasıl bir 
siyasal talebi var? 

Nil Demirkazık: 
Siyasi bir talep olarak bir kısmı 
genel af çıkarılmasını, sorunla-
rını parlamentoda çözmeyi ve 
koruculuk sisteminin kaldırıl-
masını istiyorlar. Kürt insanı 
ayrılık istemiyor. Çünkü onlar 
İstanbul’da, Antalya’da da 
yaşamaya haklarının olduğunu 
düşünüyorlar. Yıllardır oluşan 
akrabalık bağları var. Bunlar 
nasıl kopabilir ki? Elbette ki 
Kürdistan’da (FKB) maddi ve 
manevi bir rahatlık var. Özgür
bir yaşam, demokrasi ve insan 
haklarına saygı koşulları var. 
Türkiye, gerçekte, bu durum-
dan korkuyor.
-Federal Kürdistan Bölge 
başkanı Mesut Barzani’nin 
‘’Türkiye’nin korkusu PKK ve 
-Kerkük değil Kürtlerin var-
lığıdır’’ şeklinde bir sözü var. 
Sizce Türkiye’de gerçek korku 
sayın Barzani’nin dediği gibi 
Kürt inasanının varlığı mıdır?

Nil Demirkazık: 
Dünyada devleti olmayan en 
büyük ulus Kürt ulusudur. 
Türkiye’nin bu ulusun devlet-
leşmesi karşısında çok büyük
bir korkusu var. Türkiye, İran, 
Suriye, Irak ve Türkiye’nin de 
bir bölümünü içine alan büyük
Kürdistan projesi çerçevesi 
içindeki ulusal bir Kürdistan 
devletinin kurulmasından kor-
kuyor. Türkiye aslında başka 
bir açıdan bakıldığında ülkenin 
iç savaşa sürüklenmesinden 
korkuyor. Barzani’nin bütün
Kürtleri birarada tutması ve 

birbirlerini korumaya yönelik 
birleştirici mesajları çok önem-
lidir tabiki  bu da Türkiye’yi 
korkutuyor. Aslında Türkiye 
istese de istemezse de  bu 
birlik süreci başladı bile ve bu 
birlik  te ulusal devlet şeklinde 
tamamlanacaktır. Burada bu 
ulusal devleti Türkiye kur-
malıdır ve bunu dış güçlere 
bırakmamalıdır. Türkiye’deki 
çok kültürlülük durumunda 
takip edilecek en iyi yol ön-
celikli olarak bir Federasyon 
kurulmasıdır. Bu aynı zamanda 
bölünmeye bir teşviktir de. 
Yeni yüzyılda bazı gerçekleri 
görmemiz lazım. Çok şey de-
ğişti ve Türkiye’de yeni dünya 
düzenine ayak uyduruyor. 12 
Eylül darbecisi ve eski Cum-
hurbaşkanı Kenan Evren bile 
8 eyaletten oluşan bir sistemi 
savunuyor. MİT Müsteşarı,
emekli askerler, paşalar Kür-
distan devletinin kurulmasının
görmezlikten gelinmemesi 
gerektiğinden bahsediyorlar. 
Bunlar derin devletin temsil-
cileridir. Aslında bunlar kamu 
oyunu Kürt devletinin kurul-
masına hazırlıyorlar ve aşama 
aşama Kürt devletinin kuruluşu
kamu oyu tarafından da kabul 
edilecek. Demokratların bunu 
yapması zordur Kürt devleti-
nin kuruluşunu ancak  bunlar 
hazırlayabilir.
-Yani size göre bir bölünme mi 
yaşanıyor?
|
Nil Demirkazık:
Evet önce eyalet sonra federas-
yon ve daha sonra  da bölün-
me... Sağlıklı olan da budur 
zaten. 
-Türkiye, Irak’ta yasal olarak 
var olan bir Federal Kürt Böl-
gesini tanımazken Türkiye’de 
Kürt Devletinin  kuruluşuna 
nasıl zemin oluşturabilir? Bu 
Çelişkiyi nasıl yorumluyorsu-
nuz? 

Nil Demirkazık: 
Aslında bir tepkisellik var ve 
aynı zamanda bir denge ol-
ması gerekiyor. Tek yönlü bir 

çıkışın tatmin edici olmayaca-
ğını düşünüyorum.  Tek yönlü 
düşünmek ciddi sorunlara yol 
açacaktır. 
-FKB’nin geleceğini nasıl gö-
rüyorsunuz? 

Nil Demirkazık: 
Federal Kürdistan Bölgesi çok 
ciddi bir mesafe katetti. Süreç 
çok hızlı işliyor. Kerkük’ün
geleceği ile ilgili olarak Irak 
anayasasında bulunan 140.  
maddenin uygulanmasıyla 
süreç çok daha hızlı bir şekilde 
işleyecektir. Bura insanı çok 
çağdaş, demokratik ve siyasi 
olgunlukta... Zaten izlenim-
lerimden de çıkardığım sonuç 
budur. 
-Türkmenlerin Durmunu nasıl
görüyorsunuz? 

Nil Demirkazık: 
Burada çeşitli gözlemlerde 
bulundum ve Tükmenleri FKB 
parlemantosunda temsil eden 
Kerhi Altıparmak ile görüş-
tüm. Türkmenler Türkmence 
eğitim görüyor. Okulları var. 
Televizyonları var. Gazeteleri 
ve dergileri var. Bu açıdan 
bakılığında Türkiye demokra-
tik anlamda büyük bir gerilik 
yaşıyor. Burası Türkiye’yi 
çok aşıyor. İTC Türkmelerin 
haklarınının verilmediğini dü-
şünüyor. Bu FKB yönetimine  
büyük bir haksızlıktır. Aslında 
İTC burada Tükmenleri yok 
emeye çalışıyor ve Türkmen 
haklarını baltalamaya çalışıyor. 
-AK Parti hükümetinin FKB 
ile resmi ve doğrudan görüş-
mek gibi bir çabası var mıdır? 

Nil Demirkazık: 
Sayın Barzani’nin FKB bölge 
başkanı sıfatıyla  AK Parti hü-
kümeti tarafından ciddi bir şe-
kilde tanındığını düşünüyorum. 
Şu an   bir diyalogun olmaması 
Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinden dolayıdır. Çünkü bu 
anlamda her hangi bir tepkiyle 
karşılaşmak istemiyorlar. Zaten 
daha önce yapılan diyaloglar 
var. Abdullah Gül başbakan 

ve Recep Tayyip Erdoğan 
Cumhurbaşkanı olursa diyalog 
kapıları tamamen açılır. FKB 
de bundan emin olabilir. Diya-
loglar başladığında sonuç itiba-
riyle FKB tanınır. Ve buranın
bir Kürt devleti olduğu gözardı 
edilmez. Talabani ve Erdoğan 
Arap Zirvesi konferansında 
biraraya geldi. Bu aradaki 
ilişkilerin başlaması anlamında 
atılan ilk resmi adım idi. Hem 
içerde hem dışarda dünya buna 
yönelik projeyi somut bir şekil-
de görecektir. 
-Türkiye’de Cumhurbaşkanı 
ve Büyükanıt,  ‘’Türkiye’nin 
daha önce hiç bu kadar büyük
bir tehlikeyle karşılaşmadığı-
nı’’ bildirdi.  Sizce Türkiye’nin 
korkusu nedir?

Nil Demirkazık: 
Bunlar Türkiye’nin bir asker 
devleti olduğunu düşünüyor 
ve bütün projelerini bu şekilde 
temellendiriyorlar. Bu zihniyet 
demokratik açılımları ve AB’yi  
istemez. Çünkü sahibi oldukla-
rı zihniyet gücünü kaybeder ve  
yokoluverir. 
-Barzani’yi bir devlet adamı 
olarak nasıl görüyorsunuz? 

Nil Demirkazık: 
Barzani’nin,  iki ciltlik kitabın-
da şöyle bir sözü var:  ‘’Düş-
manlarmızın sayısını azaltmak 
ve dostlarımımzın sayısını 
arttırmalıyız’’.  Bu inanılmaz 
güzel ve etkileyici bir söz. Sa-
vaştan çok barış istemesi... Bir 
devlet adamı olarak çok barışçı 
düşünüyor. 
Ben  Türk kökenli bir siyasetçi
olarak Kürt devletinin en kısa 
zamanda kurulmasını istiyo-
rum. Bu insani ve doğal bir 
haktır. İnsan herşeyden önce 
gelir. Gelecekte bir parleman-
ter olursam Türkiye ile FKB 
arasındaki ilişkilerin geliştiril-
mesi ve güçlendirilmesi için 
çalışacağım. 
Herşey için teşekkürler... 
-Biz de size teşekkür ederiz.
Hazırlayan: Agit Khorshed 
Zahır

‘’TÜRKİYE’de KAMUOYU, ‘ULUSAL BİR KÜRDİSTAN DEVLETİNİN 
KURULUŞUNA’ HAZIRLANIYOR’’ 
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Sigarayla Savaşanlar Vakfı’na kay-
yum olarak atanan Necmettin Güngör, 
günde iki paket sigara içen bir kişinin, 
Hiroşima’ya atılan atom bombasının 
öldürücü dozuna eş değer radyoakti-
vite etkisi altında kaldığını söyledi.

Vakıf olarak uzun vadede Türki-
ye’de ve dünyada sigara kullanımının 
tamamen sona ermesine yönelik ça-
lışma yürüttüklerini belirten Güngör, 
ilköğretim okullarının hedef kitle ola-
rak seçildiğine değindi.

 
Güngör, sigarayla ilgili detaylı bilgi 

de verdi:
 “Uyuşturucu kurbanlarının yüzde 

99’u önce sigara kullanmışlardır. Si-
gara, uyuşturucuya giden yolun ba-
şıdır. Tütün, dünyada en çok zehiri 
birarada bulunduran bitkidir. Tütün 
tarlasına koyun, at, eşek, inek gibi 
otobur hayvanlar, hatta yılan dahi 

girmez. Sigaranın yol açtığı <erken 
ölümler’, trafik, iş kazaları gibi tüm 
erken ölümlerin toplamından beş kat 
daha fazladır. 

 Sigara, yüzde 60 oranında kalp ve 
damar hastalıklarına, yüzde 35 oranın-
da çeşitli kanserlere yol açmaktadır. 
Günde iki paket sigara içen bir kişi, 
Hiroşima’ya atılan atom bombasının 
öldürücü dozuna eşdeğer miktarda 
radyoaktivite etkisi altında kalmakta. 
Ülkemizde çıkan orman yangınlarının 
yüzde 50’sine de söndürülmeden atı-
lan sigara izmaritleri neden olmakta-
dır.” 

 Güngör, sigarayı bırakan bir kişinin 
çok kısa süre içinde tansiyon ve nab-
zının normale döndüğünü, 3 ay sonra 
akciğer kapasitesinin yüzde 30 artığı-
nı ve 5 yıl sonra da akciğer kanserin-
den ölüm riskinin yüzde 50 azaldığını 
sözlerine ekledi

Sigara atom bombası gibi
keşkul

Kalifornıyanın stodiyolarin>da Mercedes Benz fuarın dolaysila modeller arzediyorlar   Aso:Afp

TMSF, Halide Edip’in yaşadığı köşkü satacak
Tasarruf Mevduatı Sigorta 

Fonu (TMSF), aralarında Türk 
edebiyatının ustalarından Ha-
lide Edip Adıvar’ın bir dönem 
yaşadığı Hüseyin Avni Paşa 
Korusu ve köşkünün yüzde 
65’lik hissesinin de bulunduğu, 
muhammen bedelleri toplamı 
105 milyon YTL’yi aşan 184 ta-
şınmazı yarın satışa çıkaracak.

Eskidji’nin Yenibosna’daki 
adresinde düzenlenecek açık 
artırmada, 9 taşınmazdan olu-
şan ilk grup saat 12.30’da müza-
yedeye çıkacak. Satışa çıkacak 

9 gayrimenkulün 3’ü İstanbul, 
3’ü Kocaeli, 1’i Adana, 1’i 
Samsun, 1’i de Kayseri’de yer 
alıyor.

 Saat 13.00’de 2’nci grupta 
müzayedeye çıkarılacak olan 
10 milyon 993 bin 930 YTL mu-
hammen bedeldeki 13 taşınmaz 
ise İmar Bankası’na ait.

 Saat 14.00’te 3’üncü grupta 
ise 162 taşınmaz satışa çıkarıla-
cak. Bu grupta yer alan Üskü-
dar’da yer alan Hüseyin Avni 
Paşa Korusu ve köşkünün yüz-
de 65’lik hissesi 19 milyon 200 

bin YTL muhammen bedelle 
satışa sunulacak.

Bir dönem ünlü edebiyatçı Ha-
lide Edip Adıvar’ın da yaşadığı 
köşk, satışa sunulacak taşın-
mazlar içinde en fazla muham-
men bedele sahip gayrimenkul 
olma özelliği taşıyor.

6 milyon 600 bin YTL mu-
hammen bedelli Muğla’daki tu-
rizm tesisi ile 6 milyon 260 bin 
YTL’lik üzerinde fabrika bina-
sı bulunan İstanbul’daki arsa da 
yüksek bedele sahip gayrimen-
kuller arasında bulunuyor.

Ayakkabıda bu kış kırmızı moda
Altınpark>ta açılan 

14. Uluslararası Ankara 
Ayakkabı Saraciye ve 
Moda Fuarı>na katılan 
kadın ayakkabı firma-
larına göre, bu kış, kır-
mızı renk ve aksesuarlı 
ayakkabılar moda ola-
cak.

Kadın ayakkabısı 
üreticisi Ökkeş Durak, 
yaz aylarında kadınlar 
tarafından tercih edilen 
kırmızı rengin, kış ay-
larında da tercih edil-
meye devam edeceğini 
söyledi.

 Tüketicilere, ayak-
kabı alırken rahatlığına 
dikkat etmelerini öne-

ren Durak, “Çeşit bol, 
önemli olan rahat olma-
ları. Bu sene en çok kır-
mızı renk, taşlı, süet ve 
körüklü modeller, yani 
aksesuarlı modeller çok 
moda olacak” dedi.

 Çin malları sektörü 
vurdu

 Fuara katılan yerli fir-
maların ortak şikayeti, 
Çin mallarının daha dü-
şük fiyatlı olması nede-
niyle satışların azlığı.

 Ayakkabı imalatçısı 
Mehmet Derviş Boru-
cu, 10 yıldır bu işle uğ-
raştığını belirterek, Çin 
mallarının sektöre zarar 
verdiğini söyledi.

 Borucu, “Çin malları-
na önlem alınmalı. Bun-
ların kaliteleri düşük, 
dolayısıyla fiyatları da 
düşük. Çin malları yü-
zünden bizde işçilik, çı-
rak, kalfa kalmaz oldu. 

Bunlara artık önlem 
alınmalı” diye konuştu. 
Borucu, vatandaşlardan 
da ithal mallara rağbet 
göstermemelerini, yerli 
üreticiye destek olma-
larını istedi.

Bebeği televizyon karşısında beslemeyin
 Bebeklerin televizyon karşısında
.beslenmemesi öneriliyor
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi>n-
de görev yapan Yrd. Doç. Dr. Fat-

 ma Çelik, ek gıda almaya başlayan
 ve oturmaya başlayan bebeklerin
 sofrada beslenmesi gerektiğini
.açıkaldı

 Bebeğin, anne veya babasının 
 kucağında, yemeğinin tamamını
 yemese bile sofra kültürünü ve
nasıl yenildiğini öğrenmesi için sof-
.rada bulunması öneriliyor

 Bebeğin ebeveynlerini taklit
 ettiğini, bu nedenle bebeğin aile

 bireyleriyle aynı sofrada bulunması
 gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr.
Çelik, annelerin büyük bir çoğunlu-
ğunun, bebeğin dikkatinin dağılaca-

 ğı ve daha çabuk yemeğini yiyeceği
 düşüncesinden hareketle televizyon
 .karşısında beslediğini belirtti
 Yrd. Doç. Dr. Çelik, televizyon
karşısında beslenmeye alışan bebe-

 ğin daha sonra sofraya alışmasında
:güçlük çekildiğini anlattı

 Televizyon karşında beslenme”
bebekleri sofradan uzaklaştırır. Be-

 bekler asla televizyon karşısında,
 sofranın dışında beslenmemelidir.

 Bu bebekleri sofradan uzaklaştırır.
 Televizyon karşısında beslenmeye
 alışan çocuğu bir yaşından sonra
 sofraya oturtmak isteseniz bile
  .oturmaz
Çünkü televizyon karşısında ye-
mek yemeye alışmıştır artık. Tele-

 vizyondaki hareketlilik ve renklilik
 onun ilgisini çeker. Oyunla değil
 bebeğinde yetişkinler gibi yemek
 yemesinin öğretilmesi gerekiyor.
 Televizyonla beslenen çocuğun
 dikkati dağılıyor. Bu durum bir
 müddet sonra çocukta gelişim
“.bozukluğuna neden oluyor
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Premier League eki-
bi Tottenham Hotspur, 
Hollanda menajer Martin 
Jol’un görevine son verdi.
UEFA Kupası grubundaki 

ilk maçında evinde Geta-
fe’ye 2-1 yenilen Totten-
ham, Martin Jol ile yolları-
nı ayırdı. 
 Kulüpten yapılan açık-

lamada, Jol ve yardımcısı 
Chris Hughton’ın sözleş-
mesinin feshedildiği belir-
tildi.
 Hollanda teknik adam 

yönetiminde Premier 

League’i üst üste iki kez 
beşinci sırada bitiren Tot-
tenham, bu sezon başında 
ilk dörün güçlü adayları 
arasında gösteriliyordu. 
 Kuzey Londra kulübü, 

10 haftası geride kalan 20 
takımlı ligde sadece bir 
galibiyet ve yedi puanla 
18’nci sırada yer alıyor.
 Martin Jol, Tottenham’ın 

resmi web sitesinde (www.
spurs.co.uk) yer alan açık-
lamasında, “sonuçları 
dikkate aldığımda kulübün 
içinde bulunduğu durumu 

anlayabiliyorum. Burada 
çok iyi zaman geçirdim. 
Tottenham Hotspur özel 
bir kulüp. Oyunculara ve 
bana her zaman destek ve-
ren taraftarlara çok teşek-
kür ederim. Onları unut-
mayacağım” dedi.
 Tottenham’da Jol’un 

yerini Sevilla teknik di-
rektörü Juande Ramos’un 
alması bekleniyor. İspan-
yol çalıştırıcının adı, Jol 
görevde olduğu zaman da 
İngiliz takımı için geçiyor-
du.

spor
Tottenham da Jol dönemi kapandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi 
maçında Semih’e tüküren 
PSV Eindhoven’ın savunma 
oyuncusu Eric Addo’ya dört 
maç ceza verdi.

UEFA Disiplin Komitesi, 
PSV ile Fenerbahçe’nin 0-0 
berabere kaldığı Şampiyonlar 
Ligi üçüncü hafta maçında 
Semih Şentürk’e tüküren Ad-
do’yu dört maçtan men etti.

 Addo’nun ilk yarıda oyu-
nun durduğu bir anda yaptığı 

çirkin hareket, o sırada sakat-
lanan bir oyuncuyla ilgilenen 
maçın hakemi Howard Webb 
tarafından görülmemişti.
 Disiplin Komitesi, Ad-

do’nun, Semih tarafından kış-
kırtıldığı şeklindeki savunma-
sını kabul etmedi ve PSV’nin 
Ganalı savunma oyuncusunu 
cezalandırdı.
 Fenerbahçe’nin, aynı maçta 

kırmızı kart gören Deivid’in 
cezasının kaldırılması yönün-

deki itirazı ise reddedildi.
 Komite, Deivid’in, yaptığı 

faulde kontrolsüz davrandığı 
ve iki oyuncu arasında fizik-
sel temas gerçekleştiği ge-
rekçesiyle Brezilyalı forvetin 
cezasını kaldırmadı.

 Deivid, Fenerbahçe’nin 7 
Kasım’da PSV ile İstanbul’da 
oynayacağı Şampiyonlar Ligi 
dördüncü hafta maçında for-
ma giymeyecek.

Semih e tüküren Addo ya ağır ceza

Rusya’nın başkenti Moskova’da dünya-
nın değişik bölgelerinden getirilen antika 
otomobiller sergileniyor. 

Moskova’daki <Krokus Ekspo’ fuar 
merkezindeki sergide, otomobillerin yanı 
sıra antika motosiklet ve bisikletler de yer 
alıyor.

 En yeni aracın 1970 model olduğu fuar-
da, Rusya’nın yanı sıra Belçika,Fransa, 
Almanya, İtalya, ABD, Finlandiya ve Çek 
Cumhuriyeti’nden araçlar da sergileniyor.  
Fuarda tamamı orijinal parçalardan oluşan 
otomobillerin en eskisi olan 1909 model 
Cadillac 30 modeli ziyaretçilerin en yoğun 
ilgi gösterdiği otomobil. 

 Organizatörler, fuardaki antika otomobil-
ler arasında arasında en nadirinin 1927 yılı 
yapımı Volvo OV4 Jacob, en popülerinin 
de 1939 yılı yapımı Rus Gaz-61-73 modeli 
olduğunu anlattı:

 “Fuardaki en ağır otomobili de 5 tondan 
fazla olan 1950 yılında Stalin için yapılan 

zırhlı Zis-115 model oluşturuyor. Antika 
otomobil fuarında, Sovyetler Birliği’nin üst 
düzey parti liderlerinden Molotov, Kaga-
noviç, Budeniy, Vorojilov’un kullandığı 
ve genellikle Kremlin’deki garajda tutulan 
1928 yılı yapımı Rolls-Royce Phantom 1 
marka otomobil de bulunuyor.”

 Fuarda, 1925 yılında yapılan ve 1945’te 
İngiliz uçaklarının bombardımanı sonucu 
ciddi hasar gören <Emden’ adındaki eski 
bir Alman yatı da ziyaretçilerin ilgisini 
çekti. 

 Organizatörler bu yatın Sovyet Güçleri 
tarafından savaş ganimeti olarak el konul-
duğunu belirtti. 

 <Emden’ yatı 1950 yılında Stalin tarafın-
dan Sovyet Fizikçi Abram İoffe’ye hediye 
edildi. 

 St. Petersburg civarındaki eski yat iske-
lesinde enkazları bulunan bu yatın tarihçesi 
öğrenildikten sonra 2005 yılında aslına 
sadık kalarak tamamen onarıldı.

Moskovada antika araba fuarı

Milan’ın Brezilyalı yıldızı Kaka, 
kulüplerin anlaşması halinde Real 
Madrid’de oynayacağını açıkladı.

Kaka, katıldığı bir bilgisayar oyu-
nunun tanıtımında basına yaptığı 
açıklamada, kendisini ısrarla isteyen 
Real Madrid’e gidebileceğini söyle-
di.

 Brezilyalı yıldız, Real Madrid 
Başkanı Ramon Calderon’un önce 
Milan Başkanı Silvio Berlusconi ile 
görüşmesi gerektiğini belirterek, 
“anlaşırlarsa giderim. Yoksa burada 
kalırım” dedi.

 Kaka, Milan ile 2011’e kadar söz-
leşmesi olduğunu ve bunu yenilemek 
için acele etmeyeceğini ifade etti. 

 İtalyan ve İspanyol medyası, 25 
yaşındaki oyun kurucuyu almak için 
yaz aylarında ciddi girişimlerde bu-
lunan Calderon’un, Ocak ayında bu 
transferi bitirmek için yeniden hare-
kete geçeceğini iddia ediyor.

 Kaka, Milan’dan ayrılma sinyalleri 
verdiği açıklamasında Brezilya milli 
takımından arkadaşı Ronaldinho 
hakkında da ilginç bilgiler verdi.

 Barcelona’da iyi bir dönem geçir-
meyen Ronaldinho’nun, milli takım 
kamplarında kendisine sürekli Milan 
ile ilgili sorular sorduğunu belirten 
Kaka, “transferi mümkün mü bil-
miyorum. Ama Milan için birşeyler 
hissettiği kesin” dedi.

Kaka: «Real Madrid de oynarım»
Dünyanın bir numarası Justine 

Henin, WTA Zürih finalinde Ta-
tiana Golovin’i yenerek bu sezon 
dokuzuncu turnuvasını kazandı.

Henin, iki hafta önce Stuttgart 
finalinde üç sette yendiği Golo-
vin’i bu kez Zürih finalinde 6-4, 
6-4’lük setlerle yenerek şampi-
yonluğa ulaştı. 

 Bu yıl katıldığı 13’üncü turnu-
vada dokuzuncu zaferine imza 
atan dünyanın bir numarası, 
Wimbledon’da Marion Barto-
li’ye kaybettikten sonra oynadı-
ğı 20’nci maçtan da galibiyetle 
ayrıldı.

 Henin ile oynadığı dördüncü 
maçı da yitiren 19 yaşındaki Go-

lovin, Zürih finaline hızlı başla-
yarak ilk sette 3-1 öne geçmesine 
rağmen sonunu getiremedi.

 Belçikalı tenisçi, maçtan sonra 
yaptığı açıklamada, “kariyeri-
min en iyi sezonunu yaşıyorum. 
Tatiana üzerimde güçlü bir baskı 
kurdu ama yavaş ve emin bir 
şekilde sonucu lehime çeviridim” 
ifadelerini kullandı.

 Dünyanın 18 numarası Golovin, 
Henin’in şu an tartışmasız şekil-
de WTA Tur’un en iyisi oldu-
ğunu belirterek, “ama onun gibi 
oyuncular bana ilham veriyor. 
Justine gibilerle ne kadar çok 
oynarsam o kadar çok şey öğreni-
yorum” dedi.

Süper Henin den dokuzuncu zafer
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