Uyuşturucu kullandım, pişmanım. Ünlü sanatçı Tarkan, uyuşturucu
kullanmaktan yargılandığı davada, şöhretin zorluklarından dolayı kısa bir süre
esrar kullandığını söyledi.

Avrupa basını: Trabzon, İnter’i rezil etti. Bordo–Mavililerin
deplasmanda İtalyan temsilcisini mağlup etmesi, Avrupa’da geniş yankı uyandırdı.
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Kartal, Maccabi’yi gole boğdu: 5-1
Avrupa Ligi’nde İsrail’in Maccabi Tel Aviv
takımını ağırlayan Beşiktaş, rakibini hezimete uğrattı. Golleri Almeida (2), Mehmet
Aurelio, Egemen ve Edu attı.
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Tunus yolunda ‘terörle mücadele'ye ilişkin önemli mesajlar

Türkiye’nin yardımlarıyla
Ramazan’ı rahat geçirdik
KÜRŞAT BAYHAN TRABLUS
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, Arap Baharı turunun son durağı olan Libya’da
görüşeceği Ulusal Geçiş Konseyi
(UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil ziyaret öncesi Türkiye’ye
sıcak mesajlar verdi. Başkent
Trablus’ta Türk gazetecileri kabul eden Abdülcelil, Türk halkına, zor günlerinde ülkesine
gönderilen insani yardımlardan
dolayı teşekkürlerini iletti. “Ramazan ayından önce ekonomik
anlamda kötü durumdaydık.

-

Ağar’a,
Susurluk
kazasından
15 yıl sonra
5 yıl hapis
METİN ARSLAN ANKARA
Eski DYP Genel Başkanı ve İçişleri Bakanı
Mehmet Ağar’ın, ‘cürüm
işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu’ iddiasıyla
yargılandığı Susurluk davasında karar çıktı. Ankara
11. Ağır Ceza Mahkemesi,
Ağar hakkında 5 yıl hapis
cezası verdi. Savcı Kubilay
Taştan’ın faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma
kapsamında tutuklu eski
emniyetçi Ayhan Çarkın’ın
tanık olarak dinlenmesi
talebini ise reddetti. Kararı
“Vicdanen rahatım, kendimden eminim.” şeklinde değerlendiren Ağar,
yargılama sürecinin devam
ettiğini belirterek, Yargıtay
sonucunun beklenmesini
istedi. Kararın Yargıtay’da
onanması durumunda
Ağar, 3 yıl 9 ay hapis yatacak. -GÜNDEM 15

-

Böyle bir zamanda Türk hükümetinin verdiği 300 milyon dolar
sayesinde Libya halkı Ramazan’ı
rahat bir şekilde geçirdik.” diyen
Abdülcelil, Türkiye’nin yaralılarını Ankara’ya götürmesi ve
Kaddafi’ye karşı göstermiş olduğu dirayeti hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi. İç savaş
sebebiyle zarar gören Türk şirketlerine ödeme yapılacağını
da belirten UGK lideri, “Sigortalamaya uymuş olan şirketlerin zararı tazmin edilecek.” bilgisini verdi. -dış haberler 20

Habur anlayışı bitti
EKREM DUMANLI TUNUS
Başbakan Tayyip Erdoğan,
‘Arap Baharı turu’nun ikinci
durağı Tunus’a giderken, beraberindeki gazetecilerin sorularını
cevapladı. Başta terörle mücadele
olmak üzere, internete sızdırılan
‘MİT-PKK görüşme kaydı’ ve dış
politik gelişmelere ilişkin önemli
açıklamalar yaptı. Terör örgütü
ve siyasî uzantılarını, “Bizden
iyi niyet ve anlayış beklemesinler.” sözleriyle uyaran Erdoğan,
bir grup PKK mensubunun
Habur’dan giriş yaparak teslim
oldukları süreci hatırlattı ve artık
Habur anlayışının bittiğine dikkat
çekti. İçişleri Bakanı İdris Naim
Şahin’in, her an kara harekâtı
olabileceğine ilişkin sözlerini,

-

‘sürçülisan’ olarak değerlendiren
Başbakan, “Bugün kendisiyle
konuştum, düzeltti. Böyle şeyler
söylenmez zaten, yapılır.” uyarısında bulundu. Bölgedeki yatırımlara yönelik tehditlere değinirken, PKK’nın bir müteahhide
yolladığı mektubu okuyan Erdoğan, “Şehirde ve kırsalda gereken
her tedbiri alıyoruz. PKK, Kandil
dışında da ağır zayiat veriyor. Bu
süreçte medyaya da terör örgütünün propagandası niteliğindeki
hususları ademe mahkûm etmek
düşüyor.” dedi. Erdoğan, bir soru
üzerine PKK’ya karşı Türkiye ile
İran arasındaki işbirliğinin de iyi
gittiğini belirtirken, Kandil’de
müşterek bir çalışma yapılabileceğinin altını çizdi. -POLİTİKA 14

FOTOĞRAF: ZAMAN, SELMAN EŞTÜRKLER

Libya’daki muhaliflerin lideri Abdülcelil:

Bölücü terör örgütü ve siyasî uzantıları geçmişte olduğu gibi
bizden iyi niyet ve anlayış beklemesin. Habur anlayışı artık bitti.
Kara harekâtı gibi şeyler söylenmez, yapılır. İçişleri Bakanı’mızın
bir sürçülisanı oldu. PKK, Kandil dışında da ağır zayiat veriyor.
İran’la aramızda gerginlik var, diyemem. Suriye için uyardık, tavır değiştirdiler. Kandil’de müşterek bir çalışma yapabiliriz.

Malum çevrelerin Hakan Fidan’ı
hedef aldığı biliniyor, onu harcamayız
Emekli Orgeneral Hasan Iğsız

Iğsız’dan itiraf:
İnternet siteleriyle
ilgili brifing aldım
yakup çetin istanbul
Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral
Hasan Iğsız, Genelkurmay
2. Başkanı olduğu dönemde,
‘kara propaganda’ amacıyla
kurulan internet siteleriyle
ilgili brifing aldığını açıkladı.
Bu sitelerin hukukî, kurumsal
ve resmî olduğunu öne süren
Iğsız, andıç sürecine kadar
bu sitelerle ilgilenmediğini
söyledi. Hasan Iğsız, sitelerin
1999 yılında kurulup, 2010
Aralık ayına kadar faaliyetine devam ettiğini ifade
etti. Iğsız bu itirafı, ‘İnternet
Andıcı’ davası ile birleştirilen ve emekli Albay Dursun
Çiçek’in de bulunduğu ‘Kaos
Planı’ davasının 34. duruşmasında yaptı. -GÜNDEM 15

-

Zaman Okur Hattý: 444 8 555

Başbakan Erdoğan, MİT-PKK görüşmesinin sızdırılmasına ilişkin de açıklamalarda
bulundu: “Kimin yaptığına dair bir bilgim var, diyemem.” ifadesini kullanan
Erdoğan, bir soru üzerine “Malum çevrelerin geçmişte de Hakan Bey’i (Fidan)
hedef aldığı biliniyor. Hatası da olsa onu harcamayız. Kolay kolay adam yemeyiz.”
dedi. Eski MİT Müsteşarı Emre Taner’i ve Fidan’ı gönül rahatlığı içinde İmralı’ya gönderdiklerini anlatan Başbakan, hükümet ile devlet tanımları arasındaki farka işaret
etti. Sızma olayının süreci etkilemeyeceğine dikkat çekti: “İstedikleri kadar tehdit
mekanizmaları oluştursunlar. Devlet üzerine düşeni yapar, karar verdiğini uygular.”

Devrimler, kanla değil seçim sandığıyla gerçekleşmeli

Mısır’ın ardından geldiği Tunus’ta coşkuyla karşılanan Erdoğan, geçici hükümetin
başkanı Beci Caid Essebsi ile görüşmesinde demokrasi mesajları verdi. Tunus’un da
İslam ve demokrasinin bir arada bulunabileceğini ispatlayacağını vurgulayan Başbakan,
devrimlerin kanla değil, seçim sandığıyla gerçekleşmesi temennisinde bulundu. Laiklik konusunda ise “Kişi değil, devlet laik olur. Laik devlet, her inanç grubuna eşit mesafededir.” dedi. -21

Çeviri hatası yüzünden laiklikle ilgili sözlerim yanlış anlaşıldı -14
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