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ABD-Gül Gizli Mutabakat

GÝZLÝ MUTABAKAT DOÐRULANDI
Türkiye&rsquo;nin güvenliðinden sorumlu güvenilir kaynaklardan öðrendiðimize göre, 11 Türk subay ve astsubayýnýn bir ABD b
tarafýndan Süleymaniye&rsquo;de esir alýnmasýndan sonra, AKP hükümeti ile ABD hükümetinin yetkili kýldýðý üst düzey yöneti
arasýnda çok gizli görüþmeler yapýlmýþ ve ABD&rsquo;nin uzun süredir dayattýðý mutabakat konusunda anlaþmaya varýlmýþtý

Ýþçi Partisi, hem askeri çevrelerde ve Dýþiþleri Bakanlýðýnda, hem de AKP çevrelerinde araþtýrma yaparak, gizli görüþmeler ve
mutabakatýn içeriðinin &ldquo;ne yazýk ki doðru&rdquo; olduðunu saptamýþtýr.

ABD Büyükelçisi Pearson da, PKK/KADEK ile Türk hükümetinin bilgisi dahilinde görüþme yaptýklarýný açýklayarak, Gizli Mutaba
doðrulamýþtýr.

GÝZLÝ MUTABAKATIN TARÝHÇESÝ
Uzun süredir Türkiye&rsquo;ye dayatýlan mutabakatýn yol gösterici prensiplerini içeren ilk hali, ABD Dýþiþleri Bakýný Powell ile
Abdullah Gül arasýndaki görüþmelerde iki sayfalýk ve 9 maddelik bir metin halinde kabul edilmiþtir. Abdullah Gül, bu gizli anlaþm
Sedat Sertoðlu&rsquo;na itiraf etmiþtir (Bkz. Vatan, 24 Mayýs 2003).

Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Uður Ziyal&rsquo;in 15-19 Haziran 2003 tarihleri arasýndaki Washington temaslarý, gizli mutaba
zemininde yürütülmüþtür. Ziyal&rsquo;in, temaslardan sonra Dýþiþleri Bakanlýðý&rsquo;nda yaptýðý özel toplantýda verdiði bilgi
mutabakat ile ayný yöndedir.

Gizli mutabakat, en son geçen hafta AKP hükümeti ile ABD üst düzey yetkilileri arasýnda gizli görüþmelerde sonuca baðlanmýþt
GÝZLÝ MUTABAKATIN ÝÇERÝÐÝ
Gizli mutabakatýn içeriði özetle þöyledir :

1. Türk askeri Irak&rsquo;ýn kuzeyinden çekilecek: Irak&rsquo;ýn kuzeyinde bulunan bütün Türk birlikleri ve Türk ordusuna baðl
kuvvetler, dört ay içinde aþamalý olarak Türkiye sýnýrlarý içine çekilecek.
2. Sýnýr harekâtlarýna son: Türk ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun, sýnýr ötesi harekâtta bulunmayacak.
PKK/KADEK&rsquo;in Türkiye egemenlik alaný dýþýnda takip ve bastýrýlmasý harekâtlarýna da son verilecek.

3. PKK&rsquo;ya askerî harekât için ABD&rsquo;den izin: PKK/KADEK&rsquo;E karþý Türkiye devletinin egemenlik alaný içinde
yapýlacak askerî harekâtlar için, ABD askerî makamlarýna haber ve bilgi verilecek, izin alýnacak.

4. Türkiye&rsquo;ye ambargo ve askerî yaptýrým tehdidi: Eðer Türk Silahlý Kuvvetleri, PKK/KADEK&rsquo;e karþý ABD askeri
makamlarýna bilgi vermeden ve izin almadan harekât yapacak olursa, ABD hükümeti, &ldquo;Kürt halkýna karþý þiddet kullanýld
soykýrým uygulandýðý&rdquo; çerçevesi içinde uyarýda bulunma hakkýný kullanabilecek. Bu durumda ABD gerekli gördüðü amb
silahlý müdahale gibi siyasal ve askerî yaptýrýmlarý saklý tutacak.

5. ABD&rsquo;nin Ýran ve Ortadoðu harekâtlarýna aktif destek ve katýlým: Türkiye, ABD&rsquo;nin Ýran&rsquo;a ve diðer Orta
ülkelerine karþý uygulayacaðý sýnýrlý askerî harekâtlara, ABD&rsquo;nin talep etmesi halinde þartsýz olarak üs ve taþýma kolay
saðlayacak, askerî birlik verecek. Türk birliklerinin üst komuta yetkisi, ABD komutanlýðýnda olacak.

6. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim: Türk ordusunun asker sayýsý ve silah kuvveti, ABD&rsquo;nin uygun bulduðu
sayý ve kabiliyete indirilecek, özellikle tank ve aðýr silahlarýn miktarý düþürülecek, savaþ uçaðý sayýsý sýnýrlanacak, bütün silah
bundan sonra aðýrlýklý olarak kýsa menzilli taktik savunma kavramýna [Belgede konsept deniyor] göre ayarlanacak,
Türkiye&rsquo;de bulunan ABD ve NATO irtibat subaylarýnýn görev alanlarý ve yetkileri geniþletilecektir.
7. Irak&rsquo;ýn kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafýndan resmen tanýnacak: Irak&rsquo;ýn kuzeyinde kurulmuþ olan
ve sözümona &lsquo;Kürdistan&rsquo; adý verilen kukla devlet, resmen ilan edildikten sonra, Türkiye tarafýndan da resmen
tanýnacak. Türk devletinin kukla devletin kuruluþunu &ldquo;savaþ nedeni&rdquo; sayan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi ve bu
yöndeki politika ve kararlarý kaldýrýlacak.
8. PKK/KADEK elemanlarýna geniþ kapsamlý af: Abdullah Öcalan ve diðer dört lideri dýþýnda bütün PKK/KADEK yönetici ve
elemanlarýna geniþ kapsamlý af çýkarýlacak.

9. PKK/KADEK yasallaþtýrýlacak: Etnik gruplarýn yasal siyasete katýlmalarý önündeki bütün yasal kýsýtlamalar ve engeller kald
Af yasasýyla baðlantýlý olarak PKK/KADEK&rsquo;e yasal siyaset düzleminde yer alma olanaðý saðlanacak, hapiste veya daðda
bulunan yöneticilerin siyasal mücadeleye katýlmalarý için gerekli hukukî ve siyasal önlemler alýnacak ve uygulanacak.
10. Belediyelere özerklik: Kamu Reformu Yasasý ve yeni Yerel Yönetim Yasalarý hýzla çýkartýlarak, Türkiye&rsquo;deki Kürt
nüfusun yoðun olarak yaþadýðý þehir ve kasabalarýn belediyelerinin özerkleþmesi süreci kararlý olarak yürütülecek.
https://turkcutoplumcu.org

Joomla TR!

Oluþturma: 19 June, 2021, 04:13

Türkçü Toplumcu Görüþ, Türkçü Bilinçlenme, Türkçü Toplumcu Yol, Büyük Uyanýþ, Uyan Türk

11. Dört yýlda aþamalý olarak federasyona geçiþ: Türkiye, dört yýl içinde uygulanacak bir planla, üniter devlet yapýsýný terkede
federasyona geçecek.
12. Kýbrýs&rsquo;ta Denktaþ devredýþý býrakýlacak ve Annan Planý küçük deðiþikliklerle uygulanacak: KKTC Cumhurbaþkaný
Denktaþ, &ldquo;Arafat modeli&rdquo; denen uygulamayla devre dýþý býrakýlarak, Kýbrýs&rsquo;ta Annan Planý bazý küçük
deðiþikliklerle hayata geçirilecek.
13. Ege&rsquo;de Yunanistan&rsquo;ýn taleplerine esnek tutum: Ege kýta sahanlýðý konusunda Türkiye, Yunan doktrinine
daha esnek davranacak, Türk jetlerinin uçuþ alaný daraltýlacak, sýk sýk ortaya çýkan &ldquo;it dalaþý&rdquo; sorunu Yunanistan
rahatsýz edilmeden çözülecek.
14. Ermenistan&rsquo;a yönelik kýsýtlamalarýn kaldýrýlmasý: Türkiye&rsquo;nin Ermenistan ile iliþkileri normalleþtirilecek ve
iyileþtirilecek, sýnýr ticaretinde Ermeniler lehine düzenlemeler yapýlacak, Ermenilerin Türkiye&rsquo;ye gezilerindeki bazý
kýsýtlamalar kaldýrýlacak.
CUMHURÝYET TARÝHÝNÝN EN AÐIR SUÇU ÝÞLENÝYOR
Sayýn Milletvekili,
Milletimizden ve TBMM&rsquo;den gizli olarak baþka bir devlet ile mutabakatta bulunmak, aðýr bir suçtur.
Mutabakatýn uygulanmasýna baþlanmýþtýr. Bu uygulamaya þu veya bu düzeyde hizmette bulunmak da suçtur.
Bu Gizli Mutabakatla iþlenen suçlar þunlardýr:

1. TCK 125. maddede tanýmlanan suç: Türk Ceza Kanunu&rsquo;nun Ýkinci Kitabýnýn Birinci Babýnda &ldquo;Devletin
Þahsiyetine Karþý Cürümler&rdquo; düzenlenmiþtir. 125. Madde, Devletin ülkesine, egemenliðine ve birliðine karþý cürümlerden
cezalandýrmaktadýr. Burada korunan hukuki yarar, Devletin ülkesinin bütünlüðü ve egemenliðidir. Söz konusu yararlar, maddeye
dört çeþit eylemle ihlal edilebileceðinden, seçimlik hareketli bir suç söz konusudur. Ayrý ayrý suç oluþturan eylemler þunlardýr:
1. Devletin topraklarýnýn tamamýný veya bir kýsmýný yabancý bir devletin egemenliði altýna koymaya,
2. Devletin baðýmsýzlýðýný azaltmaya,
3. Devletin birliðini bozmaya,
4. Devletin egemenliði altýnda bulunan topraklardan bir kýsmýný Devlet idaresinden ayýrmaya
matuf (yönelik) fiil veya fiillerden birini iþlemek.

Her dört halde de suçun maddi unsurunun oluþabilmesi için, maddede yazýlý maksatlarýn gerçekleþmiþ olmasý gerekmiyor. Am
yönelik eylemlerden birinin iþlenmiþ bulunmasý suçun oluþmasý için yeterlidir.
Failler, Hükümet mensuplarýdýr. Bulunduklarý konum itibariyle, maddede yazýlý hedefleri gerçekleþtirmeye elveriþli olanaklara
sahiptirler.

TCK 127. maddede tanýmlanan suç: &ldquo;Yabancý devletin, Türkiye devletine karþý savaþ açmasý veya hasmane hareketler
bulunmasý maksadýyla yabancý ile anlaþan veya bu maksada yönelik diðer eylemlere giriþen kimseler&rdquo; suç iþlemiþlerdir.
Türkiye devletini tarafsýzlýk ilanýna veya tarafsýzlýðýný korumasýna veya savaþ ilanýna veya savaþýn devamýna veya barýþ an
yapmaya mecbur kýlmak veya mecbur kýlmaya yönelik faaliyette bulunmak için yabancýyla anlaþmak da suçtur.
Tayyip Erdoðan ve Abdullah Gül, Mutabakata göre, &ldquo;ABD&rsquo;nin Ýran&rsquo;a ve diðer Ortadoðu ülkelerine karþý
uygulayacaðý sýnýrlý askerî harekâtlara, ABD&rsquo;nin talep etmesi halinde þartsýz olarak üs ve taþýma kolaylýklarý saðlamak
birlik vermek&rdquo; taahüdünde bulunmuþlardýr. Hatta bu tür sözler, kamuoyu önünde verilmektedir. ABD ile Ortadoðu&rsquo;d
askeri iþbirliðinin baþka bir anlamý yoktur. ABD, Ýran ve Suriye&rsquo;ye karþý düþmanca niyetlerini açýklamýþtýr. Bu koþullard
ABD&rsquo;nin Ýran&rsquo;a karþý giriþeceði askerî harekâtlara þu veya bu alanda destek vermek, &ldquo;Türkiye&rsquo;ye
yönelik hasmane hareketlere neden olma&rdquo; eyleminin iþlenmekte olduðunu ifade eder.
Bu suçun tamamlanmasý için, belirtilen maksatla yabancý ile anlaþma yeterli olup, savaþýn gerçekleþmiþ bulunmasýna ihtiyaç y
Maddede geçen &ldquo;bu maksada matuf fiiller&rdquo;, anlaþma dýþýnda savaþý tahrik edebilecek nitelikteki her türlü faaliyeti
hileli eylemleri kapsamaktadýr. Anýlan maddede, savaþ kýþkýrtýcýlýðý yapmak da ayný þekilde cezalandýrýlmaktadýr.
TCK 146. maddede tanýmlanan suç: Bu madde bilindiði gibi, kurulu anayasal düzeni ve TBMM&rsquo;yi cebren tedbil, taðyir
ve ýskat teþebbüsünü ceza yaptýrýmýna baðlamýþtýr.

Anayasa&rsquo;nýn Baþlangýç bölümünde ve ilk maddelerinde, anayasal düzen tanýmlanmýþtýr. Buna göre, millet iradesinin m
üstünlüðü, egemenliðin kayýtsýz þartsýz Türk Milletine ait olmasý, devletin milleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüðü, anayasal düz
ilkeleri içindedir.

Maddede, maddi unsur olarak &ldquo;teþebbüs edenler&rdquo; ibaresi kullanýlmýþ olduðundan, Anayasa&rsquo;nýn öngördüðü
ortadan kaldýrmaya veya bu düzen üzerine baþka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasýný önlemeye Anayasa
hükümlerine aykýrý ve Anayasanýn müsaade etmediði bir usulle icraya baþlama cezalandýrma için yeterlidir. Çünkü, 146. madde
tanýmlanan suç, tehlike suçudur. Bu suç, idare edilenler tarafýndan iþlenebileceði gibi, kullanýlan vasýtanýn neticeyi elde etmeye
elveriþli olup olmamasý açýsýndan daha çok idare edenler tarafýndan iþlenmeye elveriþlidir.
ABD ile Gizli Mutabakatýn maddeleri incelendiði zaman, 146. maddede korunan anayasal düzenin en temel kurum ve
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ilkelerini cebren ortadan kaldýrma ve deðiþtirme suçunun oluþtuðu görülür.

Öte yandan bu Gizli Mutabakatý kararlaþtýran ve uygulamaya baþlayanlar, yasama organýna ait yetkileri kullanarak, Türkiye Bü
Millet Meclisi&rsquo;ni ýskata teþebbüs suçunu da iþlemiþlerdir.
Anayasa&rsquo;nýn 92. Maddesine göre; &ldquo;milletlerarasý hukukun meþru saydýðý hallerde savaþ hali ilanýna&rdquo; ve
&ldquo;yabancý silahlý kuvvetlerin Türkiye&rsquo;de bulunmasýna izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet
Meclisi&rsquo;nindir&rdquo;. Varýlan Gizli Mutabakat, doðrudan yetki ve sorumluluðunda bulunan bu gibi temel konularda
Türkiye Büyük Millet Meclisi&rsquo;ni devre dýþý býrakmaktadýr.
GÝZLÝ MUTABAKAT UYGULANIYOR
Sayýn Milletvekili,

Bu Gizli Mutabakatýn, milletimizin baðýmsýzlýðýný, devletin egemenliði ve tekliðini, Türkiye&rsquo;nin bütünlüðünü açýkça ortad
ve Türk Silahlý Kuvvetleri&rsquo;ni zaafa uðratarak etkisiz hale getirmeye yönelik içeriði, çeþitli uygulamalarla doðrulanmaktadýr
þey apaçýk dünya kamuoyunun ve milletimizin gözleri önünde cereyan etmektedir.

Abdullah Gül, ABD Dýþiþleri Bakaný Powell ile 2 sayfa dokuz maddelik bir gizli antlaþma yaptýðýný itiraf etmiþtir (Vatan, 24 May
2003).
ABD, Türk askerini Kuzey Irak&rsquo;tan çýkartmak için askeri eylemlere baþlamýþtýr ve Erdoðan-Gül ikilisi, Türkiye&rsquo;nin
egemenliðini ve toprak bütünlüðünü tehdit eden bu eylemlerde ABD ile açýk iþbirliði halindedir.
ABD ile PKK/KADEK arasýndaki görüþmelerin Türk hükümetinin bilgisi dahilinde yürütüldüðünü, ABD Büyükelçisi açýklamýþtýr.

Erdoðün hükümetinin ABD&rsquo;yle Ortadoðu&rsquo;da askerî iþbirliði faaliyetinin Ýran ve Suriye baþta olmak üzere komþular
hedef aldýðý, hem ABD yetkilileri, hem de Erdoðan hükümeti yetkilileri tarafýndan sýk sýk açýklanmakta ve müzakere edilmekted
ABD&rsquo;nin Türk Ordusunun askeri gücünü indirmeye ve savunma kavramýný belirlemeye yönelik baskýlarý hayata
geçirilmektedir.

Hükümetle iþbirliði halindeki çevreler, Kuzey Irak&rsquo;ta fiilen kurulan kukla devletin Türkiye tarafýndan tanýnmasý için herkes
gözü önünde kamuoyunu imal faaliyeti yürütüyorlar.

PKK/KADEK elemanlarýnýn affedilmesi yönündeki yasal düzenlemelerin de ABD&rsquo;nin baskýlarýyla hazýrlandýðý ortadadý
Yine Türkiye devletinin tekliði ilkesinin belediyelerin özerkleþtirilmesi üzerinden adým adým tasfiyesi planlarý da açýkça
uygulanmaktadýr.

Tayyip Erdoðan-Abdullah Gül ikilisinin Türkiye&rsquo;nin güvenliðine ve KKTC&rsquo;nin egemenliðine karþý ABD ile Kofi Anna
Planýný hayata geçirecek tertiplere girdiði ve Cumhurbaþkaný Denktaþ&rsquo;ý sýrtýndan hançerlediði de herkesin çýplak gözle
izlediði olgulardýr.

37 yýldýr onaylanmayan Ýkiz Ýhanet Yasalarýnýn, sinsi tertiplerle ve TBMM çoðunluðunun haberi bile olmadan onaylatýlmasý d
ABD ile Gizli Mutabakat sürecinde gerçekleþtirilmiþtir ve suç kanýtlarý arasýndadýr.
Gizli Mutabakat&rsquo;ýn kabul edilmesinin ötesinde uygulanmaya baþladýðýný gösteren kanýtlar, ortalýkta dolaþmaktadýr ve
toplanmayý beklemektedir.
Ne var ki suçlular, suçlarýný milletvekili dokunulmazlýðýndan yararlanarak iþlemeye devam ediyorlar.
Hiç kimse, hele TBMM ve üyeleri, böyle aðýr suçlarýn iþlenmesini kayýtsýz bir tavýrla seyredemez.
TBMM&rsquo;NÝN SORUMLULUÐU
Bu durumda TBMM ve tek tek bütün milletvekilleri aðýr bir sorumlulukla karþý karþýya bulunuyorlar.
Anayasa&rsquo;nýn 83. Maddesinde yer alan &ldquo;yasama dokunulmazlýðý&rdquo; ve 100. Maddesindeki düzenleme bu
tarihi sorumluluðunuzu daha da artýrmaktadýr.

Anayasa&rsquo;nýn 148. Maddesi, bu suçlarý iþleyen hükümet mensuplarýnýn &ldquo;Yüce Divan&rdquo; sýfatýyla Anayasa
Mahkemesi&rsquo;nde yargýlanmalarýný öngörmektedir. Ancak, bu yargýlamanýn yapýlabilmesi için öncelikle 100. Madde uyarý
&ldquo;Meclis soruþturmasý&rdquo; yapýlmasý gerekmektedir.

Bunun için, ABD ile bu Gizli Mutabakatý gerçekleþtiren Baþbakan ve Dýþiþleri Bakaný sýfatlarýný taþýyan zatlar hakkýnda, Türk
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Millet Meclisi üye tam sayýsýnýn onda birinin, yani yalnýzca 55 sayýn milletvekilinin vereceði soruþturma önergesi yeterli olacakt

&ldquo;Yüce Divan&rdquo;da iddia makamýný temsil edecek olan Yargýtay C. Baþsavcýlýðý&rsquo;nýn göreve baþlayabilmesi,
sizlerin bu tarihi görevi yerine getirmenize, vereceðiniz meclis soruþturmasý önergesi ile baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan
ve Baþbakan Yardýmcýsý Abdullah Gül olmak üzere sorumlularýn Yüce Divan&rsquo;a sevkinin önünü açmanýza baðlýdýr.
Sayýn TBMM Baþkaný ve Sayýn Milletvekilleri,
TBMM, AKP iktidarý ile ABD arasýnda yapýlan Gizli Mutabakatý görüþmek için derhal toplanmalýdýr.
Milletimiz, Gizli Mutabakat konusunun soruþturulmasý için, 55 sorumlu milletvekilinin anayasal görevlerini yerine getirmelerini
beklemektedir.
Saygýlarýmla.
Doðu Perinçek
Ýþçi Partisi Genel Baþkaný
Abdullah Gül&rsquo;ün ABD Dýþiþleri Bakaný Powell ile yaptýðý
gizli antlaþmanýn yer aldýðý Vatan gazetesi haberi
Irak'ta yaþananlar bölgeye örnek olsun

Balgat'taki Bakanlýk binasýnýn ikinci katýndaki odasýnda görüþtüðümüz Abdullah Gül, þimdiye kadar söylemediði veya söyleyem
VATAN'a anlattý
24.05.2003

Balgat'taki Bakanlýk binasýnýn ikinci katýndaki odasýnda görüþtüðümüz Abdullah Gül, þimdiye kadar söylemediði veya söyleyem
VATAN'a anlattý. Bomba gibi açýklamalar yaptý. Gül'ün açýklamalarý, Türk dýþ politikasýnýn bundan sonra izleyeceði rotayý da
gösteriyor. Bakýn kimlere ne ne uyarýlarda bulundu?

Ortadoðulu liderlere
* "Ankara ile Washington'un 50 yýllýk stratejik iliþkileri gelecekte çok daha yaygýnlaþýp geliþecektir. Sana þunu açýkça söyleyey
Ortadoðu'daki bütün rejimler deðiþecek. Þeffaflýk ve demokrasi egemen olacak. Bu bölgede ekonomik sistemler de deðiþecek ve
piyasa ekonomisi kurallarý egemen olacak. Ortadoðulu liderler halklarýna demokrasi ve tam özgürlük vermedikçe, sistemlerinin
yürümesi mümkün deðil. Irak'ta yaþananlar bütün bölge liderlerine örnek olsun."

* "Bu konudaki görüþlerimi, Suriye ve Ýran gezilerimde de ayrýca Arap Birliði toplantýsýnda, hatta son gittiðim Pakistan'da Devle
Baþkaný Müþerrefe dahil herkese her platformda söyledim. Ortadoðu hak ve özgürlüklerin geliþeceði bir bölge olacak. Biz bu özg
olmamasýndan nefret ediyoruz. Ortadoðu'nun bu duruma gelmesinden bölge liderleri sorumludur. Demokratik açýlýmlara öncü
olmamýþlardýr. Bölge ancak þeffaf, modern ve serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasý ile kurtulabilir."

Amerikan yönetimine
* "Ben bu gezileri yapmadan önce, þimdi senin oturduðun koltukta (Eliyle koltuða vurdu) ABD Dýþiþleri Bakaný Powell oturuyord
Onunla 2 sayfalýk 9 maddelik bir plan üzerinde anlaþtýk. Ama ben her yaptýðýmý kalkýp açýklayamam ki... Powell Suriye'ye gide
de benimle konuþtu. Gizli olan bir sürü geliþme var.."
* "Sen benim tezkereyi Meclis'e getirene kadar neler çektiðimi biliyor musun? Bakanlar Kurulu'nda 4 arkadaþýmý ne kadar zor
ikna ettiðimi biliyor musunuz? Bu süreçte Amerikan yönetimine 4 mektup yazdým. Hepsinde de temkinli olmamýz gerektiðini
anlatmaya çalýþtým. Sonuçta ne oldu? (Eli ile iþaret ediyor) Sadece 3 oy Sedat, 3 oy eksik kaldý. Cumhurbaþkaný Sezer'in
tutumunu da hatýrlayýn..."

'Sizden ders almalýyým'
* "Riyad'daki toplantýya Suudi Dýþiþleri Bakaný Faysal ve Suriye Dýþiþleri Bakaný Þara, hatta onlara Kuveyt ve Bahreyn Dýþiþl
Bakanlarý da katýlmýþtý. Toplantýda Irak konusunda, ABD'yi aðýr kelimelerle suçlayan bir bildiri hazýrladýlar. Ben karþý çýktým
bildirideki ifadeleri deðiþtirttim. Faruk Þara'ya 'Bak bu bildiri böyle çýkarsa bunun size hiçbir faydasý olmaz. Üstelik zararý olur. Ira
dikkatle bakýn' dedim. Þara deðiþime razý oldu. Faysal ise bana geldi 'Ben bu adamý 20 yýldýr tanýrým. Nasýl oldu da hemen ik
ettiniz. Sizden ders almam lazým' dedi."

* "Bak þimdi, Suriye'nin, ABD'nin Ýsrail-Filistin barýþý için hazýrladýðý" Yol haritasýný "Suriye neden dinamitlemeye kalkýþmýyo
Bizim bu konuda oynadýðýmýz çok önemli rol var. Ama dedim ya, her þeyi kalkýp açýklayamýyorum" diye konuþtu.
Saldýrmakta haksýzlar
* Genelkurmay'ýn tutumunun eleþtirilmesine de karþý çýkan Gül "Ýnsanlar kalktý Genelkurmay'ýn ABD ile iliþkiler konusundaki
tutumunu eleþtirdi. Sen de eleþtirdin. Ama ben onlarý koruyacaðým þimdi.. ABD temsilcisi Halilzad buradan Irak'a geçecekti.
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Baktýk yanýnda 70 dolayýnda asker var. Bunlar nedir diye sorduk. Koruma dediler. 70 koruma olur mu diye yeniden sorduk.
Halilzad bunlarýn kendisi ile birlikte gidip geri döneceðini söyledi. Ama kendisi tek baþýna geri döndü. Ne yapacaktý Genelkurma
Susup oturacak mýydý?" dedi.

Türkiye'deki çevrelere
* Abdullah Gül, Türkiye'deki bazý çevrelerin tutumundan da rahatsýz. Ýnsanlarýn bilmeden yorumlar yaptýðýný anlatarak, "Bu
konuda Türk ve Amerikalý yetkililer arasýnda þöyle bir fark var; Biz geçmiþte yaþýyoruz. Hala tezkeredeyiz. Onlar ise artýk gelec
bakýyor. Artýk biz de geleceðe bakmayý öðrenelim. Ama bilip bilmeyen herkes eleþtiriyor. Tezkere sonrasý Amerikalýlarýn hayal
kýrýklýðýný çok iyi anlýyorum.. Sana gelen mesajlar bana da geldi. Ama artýk onlar, bunlarý geride býrakmaya hazýr, ama biz de
sanki. Ne yapýlmak isteniyor?" dedi.

Bundan sonrasýna dair
* Amerikan yönetimine Irak'ta normale geçiþte bizim ne gibi katkýlarýmýz olabileceðine iliþkin yazýlý metin verdiklerini, bunun þu
anda incelenmekte olduðunu anlatan Gül, Irak polisinin eðitimi ve insani yardým ekiplerinin gönderilmesini önerdiklerini,
Washington'dan cevap beklediklerini anlattý.

* Gül, Türkiye'nin Washington büyükelçiliðindeki diplomat sayýsýnýn sadece 9 iken, Fransa'nýn 400 olduðunu, bunun da Türkiye
büyük bir ayýp olduðundan söz etti.
* Gül, 6'ýncý Uyum Paketi'nin aynen Meclis'ten geçeceðini söyledi.
* Washington'da yýlda 1.5 milyon dolar ödediðimiz lobi þirketinin hiçbir iþe yaramadýðýndan da bahsettik.
Haber: Sedat SERTOÐLU
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