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Türkiye’nin gündemini yaklaşık 30 yıldır
politik, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla
meşgul eden terör ve terörle mücadele
konularında çok kritik bir safhaya gelindi.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Meclis’te kabul
edilen tezkere ile hükümetin ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin Kuzey Irak’a, teröre karşı
harekât düzenleme yetkisi doğdu. Kendi
düşüncelerim ışığında tezkereye destek veriyor
ancak operasyona çok da taraf olamıyorum.

Neden Tezkereye “Evet”?
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, terörle mücadele
amacıyla bugüne kadar birçok yolu denedi.
Bunlardan bazıları sosyal ve ekonomik
alanlarda değişim sağlayıp insanları teröre
başvurmaktan caydırmaya
yönelikken, bazıları
doğrudan doğruya askeri ve
silahlı müdahale şeklinde
oldu. Bir şekilde
çözülemeyen bu sorun,
Amerika’nın Irak işgaliyle
ülkede yarattığı boşluğun
PKK için önemli bir
hareket alanı oluşturmasıyla
iyiden iyiye çözümsüzlüğe
doğru sürüklendi. Sorun, en
başından beri dış etkenleri zaten içinde
barındırıyorken, bir anda büyük ölçüde
bunlardan kaynaklanır bir hal aldı. Bunun en
önemli göstergesi de Irak’ta bölünmenin ciddi
bir şekilde konuşulmaya başlandığı son birkaç
yılda terör olaylarının artış göstermesidir.
Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurmayı
amaçlayan kişiler, bu devlete Türkiye’den de
bir parça toprak ekleyebilmek hayaliyle
saldırılarını artırdılar.

Şartlar böyleyken, T.C. Devleti’nin soruna
sadece kendi içerisinde çözüm araması
beklenemez. Açıkça görülüyor ki Irak ve
özellikle Kuzey Irak’ta etkili olan yönetim

Türkiye’ye terörle mücadele konusunda destek
vermemekte, hatta aksi yönde hareket
etmektedir. Terör örgütüne materyal bir
yardımları olmadığı anlarda dahi verdikleri
demeçlerle tavırlarını açıkça ortaya
koymaktadırlar.

Türkiye, müttefiki olan Amerika’dan da terörle
mücadele konusunda gerekli desteği göremedi.
Kendisini düştüğü durumdan nasıl çekeceğini
tam olarak kestiremeyen Amerika’nın, bu
konuda etkili bir çözüme gitmesini beklemek
de çok doğru bir politika değil.

Tüm bu şartları değerlendiren Türkiye,
çözümü kendi imkânlarıyla aramaya başlamış

ve sonuç olarak da bir
askeri operasyona izin
veren tezkereyi çıkar yol
olarak görmüştür. Siyasetin
her zaman hareketle değil
kimi zaman da tavır alarak
yürütüldüğünü göz önünde
bulundurursak, bana göre
Türkiye çok ciddi ve çok
doğru bir adım atmıştır.
Tezkereyi kabul ederek
dünya kamuoyuna olayı ne

kadar ciddiye aldığını; Amerika’ya gereği
halinde kendisinin de kullanabileceği bir güce
sahip olduğunu ve en önemlisi de Irak ve
özellikle Kuzey Irak yönetimine artık sabrın
tükendiğini, bundan sonraki adımın operasyon
olabileceğini belirtmiştir. Zaten daimi bir
çatışma halinde olduğu terör örgütüne ise
topyekûn bir mücadeleye girilebileceği tehdidi
açıkça ortaya konulmuştur.

Son zamanlarda yürütülen en doğru politika
olan bu tavırla Türkiye’nin, en azından dış
etkenlerin önünü kesebileceğini düşünüyorum.
PKK’yı terör örgütü olarak tanıyan, terörle
mücadele konusunda ortak tutum sergilemeyi



kabul eden ülkeler, bundan sonraki adımlarını ne doğrultuda
atmaları gerektiğinin farkına varacaklardır. Hala bir savaşın
içinde olan Irak, bu durumu Türkiye’yi iyice karşısına alarak
kötüye götürmek istemeyecektir. Zaten tezkerenin Mecliste
kabul edilmesinden sonra yapılan açıklamalarda biraz olsun
bu yönde bir havaya girildiği görülebiliyor.

Neden Operasyona “Hayır”?
En başında da belirttiğim gibi Türkiye’nin bir anlamda “sert”
tavrına destek vermek, operasyona taraf olmayı
kolaylaştırmıyor. Kuzey Irak’a yapılacak silahlı bir
operasyonun ne tür sonuçlar doğuracağını kestirmek çok
mümkün değil. Hiçbir sonuç kestirilemese de insanların
ölmesine neden olacağı açıkça belli olan bir durumun Türkiye
tarafından oluşturulması desteklediğim bir şey değil. Uzun
yıllardır başarılı barışçı politikalar yürütüp, kendisini savaşlar
dışında tutabilmiş bir ülke olan Türkiye, bu imajını devam
ettirebilmelidir.

Ayrıca, Irak’ın Türkiye’yle askeri anlamda bir çatışmaya
girip girmeyeceği önemli bir soru işareti. Çünkü böyle bir
durumda olay boyut değiştirip Türkiye-Irak savaşına
dönüşebilir. Eminim ki hem T.C. Devleti’nin hem de Irak
yönetiminin isteyecekleri en son şey budur. İki ülke için de
kapanması güç yaralar oluşturabilir.

Bunun yanında, Amerika’nın Afganistan’a operasyonu
örneğinde de görüldüğü gibi karşınızdaki güç eğer bir devlet
değilse hedefleri belirlemek kolay olmayabiliyor. Kamplar
halinde örgütlenmiş bir gücün ne zaman nerede olacağını ve
size nasıl cevap vereceğini bilemeyebilirsiniz. Bu da
tamamıyla bir hayal kırıklığı ve gereksiz kayıplara yol
açabilir.

Son olarak değinmek istediğim diğer önemli bir mevzu ise
Türkiye’nin Kuzey Irak’a yapacağı silahlı bir operasyonun
içerde nasıl bir cevap bulacağı sorusu. Türkiye’de yaşayan
Kürtler olaya nasıl yaklaşacak? Gerilimi artırıcı milliyetçi
söylemler insanları kutuplara doğru itebilir ve Türk Silahlı
Kuvvetleri PKK’nın kökünü kazısa bile toplumsal tahribatı
onaramayabilir.

Tüm Bunların Işığında
Tezkerenin “Aba altından sopa göstermek.” amacıyla
kullanılmasını doğru buluyor ve destekliyorum. Ancak, T.C.
Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri sabrının sınırlarını
zorlamalı ve operasyonu mümkün olduğu kadar tercih
etmemelidir. Asıl önemli görevse topluma ve toplumu
yönlendiren organlara düşmektedir. Durum ne olursa olsun,
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan insanları
birbirine düşman haline getirecek bütün hareketlerden
kaçınılmalıdır.

Yorum:
Özgür ŞENGÜL

Son AÇMÖF Toplantısında
Tezkere
PKK’ya karşı Kuzey Irak’a sınırötesi operasyon
yapılalabilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yetki veren
tezkere, Meclis’te çarşamba günü, 507 oy ile kabul edildi.

Ben, tezkerenin Türk siyasi tarihinde neredeyse görülmemiş
bir oranla kabul edilmesinin Türk ve dünya kamuoyundaki
yankılarına değinmek yerine birkaç gün geriye gidip, Avrupa
Çalışmaları Merkezi Öğrenci Forumu’nda arkadaşlarımızla
yaptığımız tartışmalardan ve vardığımız sonuçlardan
bahsetmek istiyorum.

Belirttiğim gibi birkaç gün önce AÇMÖF’ün haftalık
toplantısında tartışma gündemimiz tezkere ve Kuzey Irak’a
yapılması muhtemel sınırötesi operasyondu. Yaklaşık iki saat
kadar, sesimizin özgürce çıkabildiği bir platformda, tezkereyi
konuştuk, tartıştık. Toplantıda ortaya konulan düşünceleri
birkaç başlık altında toplayabilirim.

Öncelikle, olası bir operasyonun PKK terörü ile mücadelede
düşünüldüğü kadar etkili olamayacağı, etkili bir çözüm
üretmenin yolunun Kürt Sorunu’nu çözmekten geçtiği
konusunda neredeyse fikir birliği vardı. Ancak, bu uzlaşıdan
sonra tezkerenin gerekliliği ile ilgili düşünceler bir hayli
çeşitlilik gösteriyordu. Tezkereye karşı olanlar çoğunlukta
olsa da, karşı olma nedenleri  göz önünde bulundurulduğunda
aynı noktada olmadıkları görülüyordu. Sayıları az da olsa
tezkereyi destekleyenler de vardı. Bu dalgalanma birkaç farklı
şekilde açıklanabilir. Tezkerenin etkili bir çözüm olmadığını
düşünenler aynı zamanda Türkiye’yi, terörü bahane edip
Afganistan’a giren ABD ile aynı haksız konuma düşüreceği
için de tezkereye karşıydılar. Türkiye’yi; Irak’a sınır komşusu
olması, PKK’nın uzun geçmişi, Türkiye’nin Irak Hükümeti
ve ABD ile temasa geçmesine rağmen Kuzey Irak’taki
terörist gruplarala mücadele konusunda herhangi bir gelişme
kaydedilmemesi gibi nedenlerden dolayı ABD’nin
durumundan farklı gören diğer bir grup arkadaşımsa
tezkerenin gerekliliğini bu açılardan daha meşru görüyordu.
Yapılacak operasyonun sadece daha fazla insanın hayatını
kaybetmesine neden olacağına ve sorunu çözmeyeceğine
inananların yanı sıra öncelikle sınırlarımız içindeki terörist
gruplarla mücadele edilmesi gerektiğini düşünenler de haksız
sayılmazdı. Tezkere çıkarılmasa bile, tezkerenin Türkiye’nin
gündemine getirilmesinin (Henüz tezkere kabul edilmemişti.),
Ermeni Tasarısı’nın Amerikan Temsilciler Meclisi Genel
Kurulu’na getirilmesini önleme çabalarında Türkiye’nin elini
güçlendireceğini savunanlar olduğu gibi; tezkere gündeme
geldikten sonra kabul edilmemesinin Türkiye’nin
Ortadoğu’da aktif bir aktör olma çabasını gölgeleyeceğini
düşünenler de vardı. Farklı bir bakış açısıyla yorumlanan bir
diğer görüş ise; tezkerenin kabul edilmemesi durumda
Ortadoğu’da başat aktörler arasında yer alamayacağımızı bu
nedenle tezkereyi çıkarıp operasyon için değil fakat
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diplomatik olarak kullanmamız gerektiğini savunuyordu. Son
olarak da tezkereyi kabul edip Kuzey Irak’taki terörist gruplar
ile mücadele konusunda Irak Hükümeti ve ABD ile kurulacak
temasların sonuç vermemesi halinde operasyonun yapılmasını
meşru ve hatta yerinde görenlerin olduğunu söyleyebilirim.

Kısacası, arkadaşlarımın çoğu tezkereyi Türk Silahlı
Kuvvetleri’nden çok Türk diplomasinin kullanmasının
yerinde olduğunu düşünüyor ve diplomatik açılımları dikkate
almadığı takdirde tezkereye de operasyona da karşı çıkıyor.

Toplantıda konuşulanları bu şekilde özetlemeye çalıştım. Bu
düşüncelerin kıymeti, doğruluklarından veya haklılıklarından
gelmiyor; önemliler çünkü Türkiye’de gençlerin ne
düşündüğünü yansıtıyorlar. Asıl dikkate değer nokta şu ki
çoğunluğu Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde
olan yaklaşık 20 kişilik bu grubun büyük bir çoğunlukla karşı
olduğu tezkere TBMM tarafından oransal olarak denk
sayılabilecek bir çoğunlukla kabul edildi.

Çelişkili gibi görünen bu durum bence, arkadaşlarımın
devletin iç ve dış politikalarına yansıtılamayacak kadar
hümanist olan yaklaşımlarından kaynaklanıyor. Belki de
bizler ütopya sayılabilecek bir devletin ve dünya düzeninin
hayalini kuruyoruz. Mevcut durumu anlamamızı sağlayan güç
ilişkisi, güç dengesi, hegemonya, ulusal güvenlik, ulusal çıkar
gibi kavramları; olması gerekeni resmederken vurguladığımız
insan hakları, demokrasi, eşitlik, refah, barış gibi kavramların
yanında yeterince hesaba katmıyoruz.

Yorum:
Zeynep Birsu ERDOĞAN

Anayasa Değişikliği:
Sistem Değişikliği
Türkiye yönetim sisteminin belirlenmesi noktasında çok
kritik bir dönemeçte. 21 Ekim’deki referandumda oylanacak
olan anayasa değişikliğiyle bundan sonraki sistemin ne
olduğu belirlenecek. Özellikle Atatürk sonrası dönemde
parlamenter sistemle yönetilen Türkiye, anayasa değişikliği
için %50+1 “Evet” oyu kullanıldığı takdirde yarı başkanlık
sistemine geçiş yönünde bir adım atmış olacak.

Konunun en başında tanımları görmek yorumlar oluşturmak
için faydalı olabilir. Parlamenter sistem, yönetim ve temsil
hakkının halk tarafından seçilmiş vekillerde olduğu;
Cumhurbaşkanı’nın ise sınırlı yetkiler ve sembolik temsille
yönetimin gözetleyicisi olduğu sistemdir. Başkanlık sistemi,
yönetimde ve temsilde iki kuvvetin bulunduğu;
Cumhurbaşkanı’nın da yapılacak düzenlemelerde en geniş
yetkiye, parlamento üzerinde de önemli bir etkiye sahip
olabildiği sistemdir. Bunların yanında bir de Türkiye için
muhtemel yarı başkanlık sistemi vardır. Bu sistemde ise
parlamentonun gücü azaltılıp, yürütmenin gücü artırılmıştır.
Başkan ve Başbakan yürütme gücünü birlikte kullanırlar. Bu

sistemler için sırasıyla örnekler Türkiye, ABD ve Fransa
olarak verilebilir.

Bu sistemlerden birisinin diğerlerinden daha iyi olduğunu
savunmak çok da kolay değil. ABD’nin kullandığı başkanlık
sisteminin Türkiye’deki parlamenter sistemden başarısız
olduğu söylenemez. Aynı şekilde Fransa’da uygulanan yarı
başkanlık sisteminin diğerlerinden iyi olduğu da
savunulamaz. Ancak, burada önemli olan nokta şudur:
toplumlar sistemlerini tarihleri ve gelenekleri temelinde
oluşturmuşlardır. Bu temeller bazen olumsuz tecrübelerden
çıkarılan dersler olabilir. Bu bağlamda Türkiye
Cumhuriyeti’nin, Osmanlı’nın son dönemlerinden alınan
derslerle, yönetimin tek bir kişinin elinden alınarak halkın
seçtiği temsilcilere verildiği bir sistemi kendine uygun
bulduğunu söyleyebiliriz.

İşte Türk toplumu, 21 Ekim’de oylayacağı anayasa değişikliği
ile bundan sonra hangi sistemle yönetilmek istediğine karar
verecek. Demokrasinin uygulanması noktasında sıkıntılar
yaşayan Türkiye’nin sistemini yarı başkanlığa doğru
yöneltmesi pek hayırlı olmayabilir. Özellikle son dönemde
AKP’nin meclisteki çoğunluğu ve iktidardaki gücü örneği ile
temsil hakkını eline geçirenin ne şekilde kullanacağının tam
da kestirilemeyeceğinin kanıtlanmış olması, bu sistem
değişikliğine çekinceyle yaklaşılmasına neden olan en büyük
etken. AKP’nin yaptığı düzenlemelerin doğruluğunu ya da
yanlışlığını tartışmıyorum ama düzenlemeleri yaparken
arkasındaki çoğunluğu temel alarak geride kalanları nasıl
görmezden geldiğinden bahsediyorum. Yönetim ve temsil
yetkisini doğrudan doğruya halktan alacağı çoğunluk
oylarıyla 5+5 yıl olarak eline geçirecek bir
Cumhurbaşkanı’nın, bu hakkını nasıl kullanacağını şimdiden
bilmek mümkün değil.

Aslında son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı üzerinden yapılan
tartışmalarda bir başka karışık durum söz konusu.
Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesini
destekleyenler aynı zamanda yetkilerinin de azaltılması ve
Cumhurbaşkanı’nın sembolik olması gerekliliğini de
savunuyorlar. Halkın kendisini temsil hakkını verdiği
Cumhurbaşkanı’nı sembolik kılmak ne kadar mümkün, o da
tartışılması gereken bir nokta. “Beni halk seçti, ben istediğimi
yaparım.” diyebilecek bir Cumhurbaşkanı’nın var olduğu
sistemde parlamentonun sembolik olmaya daha yakın
olacağını söyleyebiliriz.

Kısa vadede çok büyük sorunlar oluşturmasa da bu anayasa
değişikliğinin, uzun vadede problemler yaratacağını
düşünüyorum. Türkiye’de temsil probleminin ortadan
kaldırılması gerekirken, tek bir kişiye doğrudan doğruya
temsil ve yönetim hakkının verilmesi günümüzde yaşanan
bazı sorunların daha da çıkmaza doğru gitmesine neden
olabilir.

Yorum:
Özgür ŞENGÜL
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Türk Parlamentosu Anayasa
Değişikliğini Onayladı*
Aylardır süren saldırıların ardından Türk meclis üyeleri
Kuzey Irak’a askeri bir operasyon için hükümete yetki verdi
(17 Ekim). O bölgede konuşlanan Kürt direnişçilerini hedef
alan bu girişim Hem ABD hem de AB’li yetkilileri askeri
müdahaleden kaçınılması yönünde harekete geçirdi.

Tezkere, kısmen Irak’tan düzenlenen Türk-Kürt ayrılıkçı
milisleri tarafından Türk güvenlik güçlerine ve sivillere karşı
aylardır geçekleştirilen saldırıların ardından kabul edildi.

Birçok kesiminde karmaşanın halen sürdüğü Irak’ta, ABD ve
Irak hükümeti kendini sıkışmış durumda hissetmekte ve
ABD,  Türkiye’deki etnik kardeşlerine sert bir şekilde
eylemler düzenleyen Iraklı Kürtleri
baskı altında tutmaya gönüllü
gözüküyor.

Geçtiğimiz hafta, muhtemel kara
saldırısına karşı çok sayıda Türk birliği
Irak sınırına yerleştirildi.

Uluslararası Herald Tribune raporuna
göre, hükümet sözcüsü Cemil Çiçek
parlamentoda ‘ Sabrımızın tükendiği
bir noktaya geldik.’ Şekline bir
açıklama yaptı.

Ancak; Türk hükümeti geçen hafta yaptığı açıklamada
tezkerenin hemen operasyon anlamına gelmediğini, aksine,
bunu gerektiren bir durum olduğunda çabuk kararlar
verebilmesi için hükümete yetkinin verilmesi anlamını
taşıdığını söyledi.

Geçen zaman içerisinde, hem ABD hem de AB tarafından
yinelenen öneri, çözümün kuvvet kullanmak yerine, Irak
hükümetiyle yürütülecek bir ortaklık ve diplomasi yoluyla
sağlanabileceği yönündeydi.

Avrupa Komisyonu sözcüsü Çarşamba günü verdiği demeçte:
‘Türkiye’nin bu problemi gerekli otoritelerle uzlaşı
aracılığıyla çözmesi çok mühimdir.’ dedi.

Ayrıca şunları ekledi: ‘AB ve Türkiye her zaman Irak’ın
özgürlüğüne, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne
bağlığını yinelemiştir.’

Avrupa Parlamentosu Üyeleri Türk hamlesine karşı pek
görülmedik şekilde çabucak tepki gösterdi. Çarşamba akşamı,
Türk askeri müdahalesinin doğurabileceği sonuçları üzerinde
taslağın muhtemel hükümleri çoktan tartışılmaya başlanmıştı.

Konuyla ilgili yeni ifadeler ise önümüzdeki Çarşamba (24
Ekim) oylanacak olan Türkiye’nin Avrupa Birliği genel
ilerleme raporunda yer alacaktır.

Çeviri:
Ayşe Burcu ARSLAN

Kaynak:
 EUobserver.com

18 Ekim 2007
http://euobserver.com/?aid=24993

* Jochen Luypaert

Türkiye Irak’a Harekat İçin
Tezkere Verdi*
Türkiye Parlamentosu, Kuzey Irak’ta saklanan Kürt asileriyle
çarpışmak üzere oraya birlikler gönderilmesine Çarşamba

günü büyük çoğunluğun oyuyla izin
verdi. Böylece, Bağdat hükümetine ve
onun Washington’daki destekçilerine
sert bir mesaj gönderildi. Ancak, bir
NATO üyesi olan Türkiye, bunun
işleme hemen koyulmayacağını da
belirtti.

507’ye 19 oy, Amerika Birleşik
Devletleri’nden beklenenlerin aylardır
gerçekleştirilmemesinin sonucu oldu.
ABD, Irak’tan Türkiye’ye saldırılarda

bulunan Kürt asilerini eleştirse de Kürt gruplarının buna karşı
durmasını sağlayamadı. ABD başkanı Bush, Çarşamba günü
diplomatik çözümlerin bulunmasına yönelik dileklerini
yineledi.

Aslında yapılan oylama, Türkiye’nin bu sorunlu ve karmaşık
bölgedeki konumunun, ABD’nin önemli bir müttefiki
olduğunun hatırlanmasını amaçlıyor.

Bu oylama tam da Temsilciler Meclisi’nden Birinci Dünya
Savaşı sırasındaki Ermeni katliamını soykırım olarak
niteleyen tasarısının geçişi sırasında gerçekleşti. Türkiye’nin
Irak’taki müttefikliğini kabul eden Kongre liderleri,
Çarşamba günü kabul edilen tezkere üzerine tasarıyı
beklemeye aldılar.

1991 Körfez savaşı sırasında Türkiye büyükelçisi olan
Morton Abramowitz, Türkiye’deki oylamayla ilgili:
“Türkiye-Amerika ilişkilerini tanımlayan bir süreçteyiz,”
dedi. “Bu, Amerikalılara ve Iraklı Kürtlere bir uyarı
işaretidir.”

Türkiye’deki ve Amerika’daki güvenlik uzmanları
Türkiye’nin Amerika’yı büyük çaplı bir askeri operasyonla
küstürmeyeceği konusunda hemfikirler. Hükümet ise; halkın
artan ölümlere öfkesi, Amerika’nın eylemsizliği karşısında
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askeri harekata senelerdir olduğundan daha yakın.
Oylama ABD, Suriye ve Irak’ın liderlerinden yankı buldu.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Irak Başbakanı  Nuri
Kamal al-Maliki, Türkiye’yle yaptığı telefon görüşmesinde
Recep Tayyip Erdoğan’a: “Ne gerekiyorsa birlikte yapalım,”
dedi.

Türkiye ABD’nin Irak’a savaşı sırasında uçakların
Türkiye’den geçmesini sağlayarak destek oluyor. Ancak
Amerika resmi olarak bu bölgeyi işgal etmiş olsa da bu
yardımları karşılıksız bırakıyor.

Oylama Başbakan Erdoğan’ın durumunu hassaslaştırıyor.
Askerin geçtiğimiz bahardaki harekat isteğine şüpheyle
yaklaşan Erdoğan, şimdi kendisi harekete geçmeyi
savunuyor.

Siyasal analizci Mehmet Altan: “Oraya girmeyi kimse
istemez, girmenin bir anlamı yok; ama parlamentonun
hareketi, ABD ile olan ilişkilerde önemli bir araç,” yorumunu
yaptı.

Erdoğan kendisini Türkiye’nin bölgedeki çıkarlarının tersine
yol açan kararlar verirken bulabilir. Abramowitz İncirlik
üssünü buna örnek olarak veriyor. Amerika’nın burayı
kullanışını engellemek Türkiye’nin amaçlarından olan Irak’ı
bütün tutmayı zorlaştırabilir. Bundan sonra olacakların ABD
ve Iraklı Kürt müttefiklerine bağlı olacağını ekliyor. Erdoğan,
tezkerenin onları harekete geçirmek için bir neden olması için
çalışıyor.

Barham Salih, Irak Başbakanın Kürt vekili, Londra’daki
resmi bir ziyaret sırasında Bush’a yakın bir tonla: “Tehditler
yararsız. Türkiye’nin operasyonu Irak, Türkiye ve bizim ikili
ilişkilerimiz açısından için çok ciddi anlamlar taşıyacaktır,”
dedi.
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Geniş çaplı bir operasyonun sonuçları tehlikeli olacaktır.
Türkiye Avrupa Birliği’ne kabul edilmek isterken,
görüşmeler önemli ölçüde zarar görecektir. Irak’taki Kuzey
Kürt bölgesi Türk şirketleriyle, büyüyen ekonomisiyle,
işleyen siyasi sistemiyle ABD girişimleri için önemli bir
nokta.

Egemen Bağış, kuzey bölgedeki Kürt asilerine karşı harekete
geçilmiş olsa, Kongre Ermeni soykırımı tasarısını düşürmüş
olursa saldırı olmayacağını söyledi.
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europe/18turkey.html?pagewanted=2&_r=2&hp
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