Edebiyatımızın ‘dokunulmazlar’ı kimler? Türk edebiyatında
01 eleştirilemez, hak ettiğinden fazla itibar
gören yazarlar ve eserler var mı? Kitap Zamanı,
bu soruyu şair, yazar ve eleştirmenlere sordu.

12 Dev Adam, bu kez hakeme yenildi. Millilerimiz, hakem
24 kararlarıyla Polonya maçını 84-83
kaybetti. Devler, bugün İspanya’yı geçemezse tur şansı averaj hesaplarına kalacak.

BDP, asker-sivil ilişkisinde normalleşmeden rahatsız POLİTİKA12

5 EYLÜL 2011 PAZARTESİ WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr

NATO’nun füze
savunma radarları
Diyarbakır’a
kuruluyor

ZAMAN, YARDIM KAMPINA GİDEN 500 KİLOMETRELİK ÖLÜM YOLUNDA MÜLTECİLERE EŞLİK ETTİ

Somali’den Kenya’ya

ölümüne yolculuk

AZİZ İSTEGÜN DİYARBAKIR
NATO’nun 2010 Lizbon zirvesinde kabul ettiği füze savunma sistemiyle ilgili radarların Türkiye’de nereye yerleştirileceği belli oldu. Alınan bilgilere
göre, yeri sır gibi saklanan radar, daha önce ABD tarafından kullanılan ancak Ekim 1998’de devre dışı bırakılan Diyarbakır’ın Pirinçlik köyündeki askerî tesislere konuşlandırılacak. Sistemin Türkiye’deki komuta merkezi
de Diyarbakır 2. Taktik Hava Komutanlığı’nda kurulacak. Yıl sonundan önce konuşlandırılacak AN/TPY-2
adındaki radar sistemi, Almanya’daki bir merkezden
komuta ve kontrol edilecek. Bu merkezde Türkiye, general seviyesinde bir temsilci bulunduracak ve bununla kontrolde söz sahibi olacak. NATO şemsiyesi altında
uzun yıllar ABD tarafından kullanılan Pirinçlik’teki radar sayesinde, Suriye, İran ve Irak sınır bölgeleri kontrol ediliyordu. Sistemin bir benzeri de Mardin’de bulunuyor. Her iki radar sisteminin yeniden aktif hale gelmesi için fizibilite çalışmaları yapılıyor. -DIŞ HABERLER 15
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Şehit teğmenin son mesajı:

Şehadete, bayrama
gider gibi gideriz
FERHAT ÖZER YOZGAT
Tunceli merkez Geyiksuyu kırsalında güvenlik
güçleri ile teröristler arasında yaşanan çatışmada
şehit düşen Teğmen Bahadır Fuat Buharalıoğlu (28) ve
Uzman Çavuş Bekir Erciyes dün memleketlerinde toprağa verildi. Şehit teğmenin bir ay önce Facebook adresine yazdığı mesaj ise yürekleri dağladı. “Biz şehadete düğün bayrama gider gibi gidenleriz.” notunu yazan
Buharalıoğlu’nun son izninde ailesine de veda mektubu bıraktığı öğrenildi. “Gidiyorum ama dönememek
de var. Hakkınızı helal edin.” diyen şehit teğmen, otomobilini ise aile üyelerine yine duygusal sözlerle teslim
etmiş: “Bana dağda araba lazım olmaz. Alın kullanın.
Belki gelemem, gelemezsem sizin olsun.” -GÜNDEM 13
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İsrail’de
450 bin kişi
sokağa döküldü
İsrail’de hayat pahalılığını ve
sosyal adaletsizliği protesto
edenler, ülke tarihinin en
büyük gösterisine imza attı.
Cadde ve parklardaki çadırlarla simgelenen protestolar,
50 günü aşkın süredir kesintisiz devam ediyor. Cumartesi
gecesi ülke çapında 400-450
bin dolayında kişi sokaklara
döküldü. Tel Aviv’deki Medina meydanını dolduran İsrailliler, ‘parlamentoyu harekete geçmeye’ çağırdı. -15

Davutoğlu’ndan Avrupa’ya 4 mesaj
Mesele Türkiye ile İsrail arasında değil, İsrail’le uluslararası toplum arasında. O gemide Avrupalılar da vardı.
Arap Baharı yaşayan ülkelere Haçlı
ve sömürge mantığıyla yaklaşmayın.
Bu, dönüşümün eksenini kaydırır.
İsrail, barışa şans vermeyen bir politika izliyor. Demokrasi için ayaklanan
halklar, İsrail’e karşı bilenebilir.
Mezhep çatışması, Libya ve Suriye’de
dönüşümün önündeki en büyük tehlikedir. Çatışmayı yönetmek çok zor.

CELİL SAĞIR SOPOT
Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu,
Polonya’nın Sopot şehrinde gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları Gayri-Resmi
Toplantısı’nda Avrupalılara Mavi Marmara baskını ve Ortadoğu’daki gelişmelere
ilişkin önemli uyarılarda bulundu. Davutoğlu, Sopot’tan Ankara’ya dönerken beraberindeki gazetecilere, toplantıda yaptığı
konuşmanın ana çerçevesini aktardı. Mavi
Marmara’da AB üyesi ülkelerin vatandaşlarının da olduğunu hatırlatan Davutoğlu,
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“Bu bizimle İsrail arasında bir mesele değil,
İsrail ile uluslararası hukuk, ahlak ve uluslararası toplum arasında bir mesele.” dedi.
Avrupa’nın Arap Baharı’nın yaşandığı bölgeye, geçmişten kalan Haçlı veya sömürgeci mantığıyla yaklaşmaması gerektiğini
belirten Dışişleri Bakanı, bu algıyı yıkacak
demokrasi ve hukuk gibi değerlerin önemine işaret etti: “Kimseye empoze eder şekilde davranılmamalı. Sömürge algısı oluşursa, dönüşümün ekseni kayar. Otoriter
rejimler bunu kullanır.” -DIŞ HABERLER 14

Obama’nın Türkiye ve İsrail’le imtihanı ALİ H. ASLAN -14
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MEHMET ALİ POYRAZ DADAAB
özel Yaklaşık dört yıldır bir damla yağmur
düşmemiş Güney Somali’ye... Kuraklıhaber ğa dayanabilen birkaç bitki, birkaç hayvan hayatta. Yol kenarları, keçi ve inek ölüleriyle dolu. Tarım ve hayvancılıkla geçinen halkın
hiçbir şeyi kalmamış. Yağmur bekleyen umutları ise siyasi çatışmalar söndürmüş. Halkın
tek çaresi var: Yaşamak için yardım kamplarına ulaşmak... Onların deyimiyle ‘ölüm yolu’nu
geçmek o kadar kolay değil. Somali’den Kenya’ya yaklaşık 500 kilometre yürümek gerekiyor. Kimi çocuklarını kimi 20 yıllık hayat arkadaşını kaybetmiş bu yolda. Fakat kamp, son
umutları. İki tercihten birini seçiyorlar. Ya kalıp ölüme teslim olacaklar ya da ölümüne
bir yolculukla Kenya’daki Dadaab kampına ulaşacaklar. Ortalama bir ay süren ‘ölüm
yolculuğu’nda vahşi hayvanların saldırısına uğrayan da var, açlığa dayanamayıp hayata veda eden de... Somalililerin bu dramına tanık olmak için ölüm yolundan geçiyoruz. Yolda mola veren bir aileye fotoğraf çekmek için yaklaşıyoruz. Her şeyini kaybeden bu insanlar gülümsemeyi
unutmamış. Aile reisi Borow Aden,
oldukça halsiz. Çocuklarından birini hastalık sebebiyle kaybetmiş. En küçüğünü ise sırtlanlar parçalamış. Tek tesellisi, dört
çocuğu ve eşi ile birlikte kampa yaklaşmış olmaları... -GÜNDEM 02

Tatil trafiğinde acı bilanço:
9 günde 162 can gitti
ZEYNEP HAŞLAK İSTANBUL ÖZGÜR YILDIZ YALOVA
9 günlük bayram tatili sona erdi. Trafik kazalarında yine ağır bir bilanço ortaya çıktı. Tatil süresince 162 kişi hayatını kaybederken, 907
kişi de yaralandı. Tatilin son günü ise şehirler arası yollarda trafik çilesi vardı. Yalova-İzmit karayolundaki araç kuyruğu 14 kilometreye ulaştı. Sabahın ilk saatlerine kadar oluşan kuyruğu eritebilmek için Topçular Arabalı Vapur İskelesi’nden İstanbul’a ek seferler konuldu. TEM Otoyolu Kocaeli mevkiinde de uzun araç konvoyları oluşurken, kimi yerlerde trafik durma noktasına geldi. Otogarlardaki yoğunluk da ikiye katlandı. Otogar girişi tıkanınca bazı yolcular, otobüslerden inip yürümeyi tercih etti. Otogarda
insan ve araçlar kadar yük ve eşya yoğunluğu da göze çarptı. -GÜNDEM 04
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Bayramı zehir ettiler EKREM DUMANLI -18

