
Londra’nın ünlü Trafalgar Meydanı’nda ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
eyleminde buluşan Kürtler ve dostları, hem Öcalan’ın 
üzerindeki tecridi kınayıp özgürlüğünü talep etti, hem de 
Minbic zaferini selamladı.
Eyleme katılan Uluslararası İmralı Heyeti Üyesi ve İngiltere 
Adalet ve Barış Komisyonu üyesi Papaz Joe Ryan “Bir 
süre önce Öcalan ile görüşme talebinde bulunduk ancak 
bu talebimiz Türk devleti tarafından reddedildi. Bu yönlü 

çalışmalarımıza ve eylemlerimize devam edeceğiz. Öcalan 
üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit koşulları insanlık dışı olup 
kesinlikle kabullenebileceğimiz birşey değildir. Öcalan özgür 
olana kadar eylemlerimize devam edeceğiz” dedi. 
Bir süre önce ‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası başlatan 
Britanya’nın en büyük sendikası Unite the Union’dan Steve 
Turner ise “Öcalan ömürboyu hapis cezasına çarptırılarak 
Kürt halkının sesi kısılmak istendi. Bizler ülkenin en büyük 

sendikası olarak Öcalan’a Özgürlük kampanyası başlatmış 
olmaktan onur duyuyoruz. Öcalan’ın özgürlüğü barış 
açısından çok önemli, çünkü o barış sürecinin mimarıdır. 
Bir taraf cezaevindeyken barış görüşmeleri yürüyemez, bu 
yüzden Türk devleti derhal buna son vermelidir. Britanya 
devleti de Kürtleri görmezden gelmeyi bırakıp sürece 
müdahil olmalıdır.”
Haberin devamı sayfa 6’da...
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Türkiye’de yaşanan darbe girişiminden sonra gözler 
yine Cemaatlere çevrildi. Üzerinden bir ay geçmesine 
rağmen halen tonla cevapsız sorunun geriye kaldığı 
darbe girişiminde kimler rol aldı, Türkiye’deki Cemaatlerin 
örgütlenmesi, Cemaatlerin devlet ile olan ideolojik ve 
organik bağları, Kürt mücadelesine yaklaşımları neler? 
Bu ve çok daha fazla başlığı Londra’da yaşayan 
akademisyen araştırmacı Dr Deniz Çiftçi ile konuştuk.
Aladdin Sinayiç’in özel röportajının 1. bölümü sayfa 10 ve 11’de...

Tüm yönleriyle Türkiye’deki 
cemaat Örgütlenmesi ve 
darbe Girişimi...
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Harringay esnafının Trafik İsyanı 
Çok sayıda Tür-

kiye ve Kıbrıslı 
girişimcinin faaliyet 
gösterdiği Harrin-
gay Green Lanes’te 
esnaf, Turnpike 
Lane ve Finsbury 
Park arasındaki 
Wightman Road’un 
süresiz olarak trafiğe 
kapatılması planına 
tepki gösterdi.

Haberin devamı 
sayfa 14’de...

yazı dizisi-1: darbeyi kim yaptı?
Ruslara ait 

hediyelik eşya den-
ince ilk akla ge-
len Matruşka’dır . 
Matruşka her biri 
ikiye bölünen birini 
açtıkça içinden bir 
diğeri çıkan ebatları 
farklı  yedi adet 
aynı kadın figürlü 
oyuncaktır.

Bülent Bingöl’ün 
yazı dizisi sayfa sayfa 
16’da...

3 Ton kokain davasında karar 
Verildi! 2 Türk’e 42 yıl Hapis

İskoçya’da Yük-
sek Mahkeme, Bri-
tanya kara sularında 
bugüne kadar ele 
geçirilen en büyük 
miktardaki kokaini 
taşıyan gemini 
kaptanı Mümin 
Şahin’e 22 yıl, Emin 
Özmen’e 20 yıl hap-
is cezası verdi.

Haberin devamı 
sayfa 13’te...

ahmet Güven’in “nar Taneleri” 
adlı kitabı

Araştırmacı yazar ve 
Londra Kırkısraklılar 
Dayanışma Derneği Başkanı 
Ahmet Güven’in kaleme 
aldığı “Nar Taneleri” adlı 
kitabı Haziran ayında 
Londra’da okuyucular ile 
buluştu. Hrant Dink anısına 
atfedilen ve Ermenilere 
yönelik katliam ve soykırım 
olaylarını konu edinen ki-
tapta üç döneme ait dokuz 
yaşam öyküsü ve bir söyleşi 
yer almakta. Haberin devamı sayfa 22 ve 23’te…

komUTan aGİT’Ten ebÛ LeyLa’ya... eruh’tan minbic’e
Tarihi 15 Ağustos 

Atılımı’nın 33. 
yılı... Eruh’ta atılan 
ilk kurşun, bugün 
Minbic’i özgürleştirdi. 
Kürdistan’ın dört 
parçası ve yurtdışında 
yaşayan Kürtler, ulusal 
diriliş bayramını 
Komutan Agit ile Ebû 
Leyla’nın birleşen 
direniş ruhuyla 
kutluyor.

Haberin devamı sayfa 20 ve 
21’de…
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Hackney’de yeni belediye 
başkanı Seçimi
Hackney belediye başkanı 
Jules Pipe’nın istifa etmesi-
yle, yeni başkanlık seçimi 15 
eylül olarak belirlendi.

Pipe, bu yıl Londra Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak seçilen Sadiq Khan tarafından 
başkan yardımcısı seçilmesinin ardından 14 
yıl sürdürdüğü Hackney belediye başkanlık 
görevinden istifa etti.

Hackney ve Newham belediye başkanlarını 
halk seçimi ile belirleyen iki Londra belediyesi. 
Londra’nın diğer belediyelerinde, belediye 
başkanı belediye meclisi tarafından seçiliyor ve 
her yıl değişiyor.

İşçi Parti’li olan Pipe, son olarak 2014 
yılında yüzde 60 oy ile tekrar seçimi kazanarak 
görevine devam hakkını kazanmıştı. Pipe, 
çalışmalarına Londra Büyükşehir Belediyes-
inde, planlama, rejenerasyon ve kabiliyet için 
başkan yardımcısı görevinde devam edecek.

Pipe, istifası ve yeni görevine ilişkin şöyle 
konuştu: ‘‘Şehrimize hizmet vermek için 
muhteşem bir fırsat ama ayrılma kararımı 
kolay almadım. İki asır Hackney halkına 
hizmet vermek büyük bir şerefti ve Beledi-
yenin tüm başardıklarından dolayı onur duy-
uyorum: okullarımızın değişiminden, temiz 
sokakları, yeni konutları, belediye vergisini 10 
yıl dondurulması, ödüllü hizmetleri, en mağdur 
vatandaşlarımızın hayatlarında fark yaratmak.

‘‘Hackney’i ülkenin en kötü yerel yöneti-
minden en iyileri arasına taşımaya öncülük et-
mek, her zaman büyük onur duyacağım bir şey 
olacaktır. Hackney eşsi bir yer. Londra’nın en 
iyi yönlerini yansıtıyor ve umuyorum ki City 
Hall’dan (Londra Belediye Başkanlığı) fark 
yaratmaya devam edebilirim.

Belediye başkanlık seçiminde İşçi Parti’nin 
adayı Philip Glanville olarak belirlenirken, Mu-
hafazakar Parti adayı Amy Gray oldu.

Hackney belediye başkan yardımcısı olan 
Glanville, konuttan sorunlu meclis üyesi. 
Glanville üç rakibini geride bırakarak adaylık 
hakkını kazanmıştı.

Muhafazakar Parti’li Gray, eski öğretmen ve 
2015 yılında yapılan genel seçimlerde Hackney 
North & Stoke Newington bölgesinde partinin 
milletvekili adayı olmuştu.

Belediye başkanlığı için son aday belirleme 
tarihi 18 Ağustos.

Hackney’de yaşayan vatandaşlar, eğer seçim 
kayıtları yoksa, 31 Ağustos’a kadar kayıtlarını 
yapabilirler.

Londra’da 24 Saat metro 
cuma Gecesi başlıyor
Londra metrosunda 
beklenen 24 saatlik 
hizmet, cuma gecesi, 
19 ağustos’ta, central 
ve Victoria hatlarında 
başlayacak. 

Cuma ve Cumartesi gece-
leri yürüyecek olan metro 
hizmeti, Londra’nın gece 
hayatına destek sunmayı ve 
gece çalışanlara kolaylık 
sağlamayı hedefliyor.

Gece metrosunun başlaması, 
Transport for London (Londra 
Ulaşım Dairesi) ve sendikalar 
arasındaki çalışma koşullarına 
ilişkin anlaşmazlıktan dolayı 
gecikmişti.

Gece metrosunda Victoria 
hattı tümüyle hizmette ola-
cak, fakat, Central Line Ealing 
Broadway ve Loughton ya da 
Hainault arası yürüyecek.

Northen, Jubilee ve Picca-
dilly metro hatları son baharda 
gece hizmetinde olacaklar.

TfL, gece metrosu 
kullanıcılarının kendilerini güv-
ende hissetmeleri için daha fa-
zla polisin görevlendirileceğini 

açıkladı.

Tren tarifeleri off peak (indi-
rimli tarife) ücretinde olacak ve 
bir gün içerisinde geçerli olan 
travelcard’lar (günlük ulaşım 
bileti) 04:30’a kadar geçerli 
olacak.

anma etkinliğine büyük ilgi
Geçtiğimiz hafta millet-
vekili Faysal Sarıyıldız’ın da 
katıldığı 3 şehit gerillayı anma 
etkinliğine ilgi yoğundu. 

Harringey’de bulunan dernekte yapılan anma 
etkinliğinde HDP Şırnak Milletvekili Faysal 
Sarıyıldız ile Ciwanen Azad UK gençliğinden bir 
temsilci konuşma yaptı. Sarıyıldız konuşmasında 
türkiye ve Kürdistan’daki gelinen mevcut duru-
mu d değerlendirdi. 

23 Mayıs günü 8 yoldaşıyla beraber şehit 
düşen, Şerwan Amara (Mehmet Salih Büyüktaş), 
Çiyager Batman (Cihad turkan) ve Sefkan Dersim 
için düzenlenen anma etkinliği kitlesel katılım ile 
gerçekleşirken organizasyonda şehitler anısına 
saygı duruşu ve açıklamada yapıldı.

Jules Pipe’

amy Gray Philip Glanville
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Londra merkezde ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
eylemine yoğun İlgi

bir süredir başta kürdistan olmak üzere 
tüm dünyada devam edene ‘Öcalan’a 
Özgürlük’ eylemleri devam ediyor. bugün 
(Pazar) Londra merkezinde britanya 
kürt Halk meclisi öncülüğünde ‘Öcalan’a 
Özgürlük’ adı altında bir yürüyüş düzen-
lendi. Trafalgar meydanında toplanan 
kitle daha sonra oxford circus’ta bulu-
nan bbc televizyonu binasına kadar bir 
yürüyüş gerçekleştirdi. 

Bugün öğleden sonra Londra en 
ünlü meydanlarından olan Trafal-
gar Square’de Öcalan’a özgürlük’ 
şiarıyla bir araya geldi. Kürt halk 
önderi Abdullah Öcalan posterleri ve 
PKK, KCK, YPG bayrakları kaldıran 
kalabalık, sık sık Öcalan’a Özgürlük, 
imralı cezaevi kapatılsın sloganları 
haykırdı. 

SABRIMIZ KALMADI
Trafalgar meydanında yapılan 

konuşmalarda Kürt halk önderi 
Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit 
kınanırken, bir yıldan fazladır devam 
eden görüş yasağının derhal kaldırılıp 
ailesi ve avukatlarıyla görüştürülmesi 
çağrısı yapıldı. Britanya Kürt Halk 
Meclisi adına yapılan açıklamada, 
artık Kürt halkının sabrının kalmadığı 
ifade edilerek, Türk devletinin 

çığlıklarımıza kulak kapatmaya de-
vam etmesi telafisi mümkün olmayan 
sonuçlar doğurabileceği uyarısı yaptı.  

teCrİt İNsalık DıŞı
Eyleme katılan insan hakları sa-

vunucusu ve papaz Joe Ryan bir 
konuşma yaparak Öcalan üzerinde-
ki tecridin sonlandırılması çağrısı 
yaptı;  ‘‘Bir süre önce bir delegasy-
onla beraber Abdullah Öcalan ile 
görüşme talebinde bulunduk, ancak 
bu talebimiz Türk devleti tarafından 
red edildi. Bu yönlü çalışmalarımıza 
ve eylemlerimize devam edeceğiz. 
Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış 
tecrit koşulları insanlık dışı olup kes-
inlikle kabullenebileceğimiz birşey 
değildir. Katolik klişesi papazı, 
bir insan hakları savunucusu ve 
Kürtler gibi aynı süreçlerden geçmiş 

bir İrlandalı olarak Kürt halkıyla 
dayanışma içerisinde olmaya devam 
edeceğim. Kürt lider Abdullah Öca-
lan özgür olana kadar eylemlerimize 
devam edeceğiz.’’ 

brİtaNYa DeVletİ kÜrt 
HalkıNıN talePlerİNe 
kUlak VerMelİ

Bir süre önce ‘Öcalan’a Özgürlük’ 
kampanyası başlatan Britanya’nın en 
büyük sendikası Unite the Union’dan 
Steve Turner Öcalan’ın özgürlüğünün 
önemine değindi: ‘‘Abdullah Öca-
lan son 17 yıldır Türkiye’de imralı 
adasında bir cezaevinde tecrit altında 
tutulmaktadır. Birkaç devletin gi-
zli servisleri ortaklığında yapılan bir 
operasyonla hukuksuz bir şekilde 
kaçırılan Abdullah Öcalan ömür 
boyu hapis cezasına çarptırılarak 
Kürt halkının sesi kısılmak istendi. 
Bizler ülkenin en büyük sendikası 
olarak Öcalan’a Özgürlük kampanyası 
başlatmış olmaktan onur duyuyoruz. 
Kürdistan kentlerindeki savaş ve 
Öcalan üzerindeki tecrit uluslararası 
hukuk ihlali ve ciddi bir insan hakkı 
ihlalidir. Öcalan’ın özgürlüğü barış 
açısından çok önemli, çünkü o 
barış sürecinin mimarıdır. Bir taraf 
cezaevindeyken barış görüşmeleri 
yürüyemez, bu yüzden Türk devleti 
derhal buna son vermelidir. Britanya 
devleti de Kürtleri görmezden gelmeyi 
bırakıp sürece müdahil olmalıdır. Türk 
devletinin yaptıkları kesinlikle kab-
ullenilmemelidir. Abdullah Öcalan 
Nelson Mandela değildir. Ama ikisi 
arasında büyük parallelikler vardır. 
İkisi de halkının özgürlüğü için büyük 
bedeller ödemişlerdir.’’ 

Türk devletinin Kürt halkına yöne-
lik saldırılarını derhal durdurması 
çağrısı yapan Steve Turner ‘Öcalan’a 
Özgürlük’ sözüyle konuşmasını 
sonlandırdı. 

Trafalgar meydanında bir saat de-
vam eden mini mitingden sonra kitle 
yürüyüşe geçti. Pazar günü olması 
ve havanından güneşli olmasından 
kaynaklı kalabalık olan Londra 
merkezinde yürüyüş boyunca bildi-
riler dağıtıldı. BBC binası önüne 
varan kitle adına Mark Campbell ve 
Ercan Akbal birer konuşma yaptı. 
Yapılan konuşmalar ardından eylem 
sona erdi. 

POlİsteN faŞİst Hareket
Yürüyüş devam ederken görevli 

bir polisin bir kadın aktiviste dönük 
şiddet içeren hareketi kısa süreli 
gerginliğe yol açtı. Görevli aktivist 
kitlenin önünden yürürken polis sert 
bir şekilde kolundan tutarak yolun 
kenarına çekti. Polisin bu hareketi üz-
erine bazı eylemciler polise sert tepki 
gösterdi. Davranışını yanlış bulup tep-
ki gösteren eylemcilere, ‘burası ben-
im ülkem, neyin yalnış neyin doğru 
olduğunu bana söyleyemezsiniz’ 
şeklinde ırkçı cevap veren polis mem-
uru tepkilerin daha da artmasına neden 
oldu. Eylem bitiminde orada bulunan 
diğer polisler tarafından yaşanan olay 
ile ilgili tutanak tutuldu.
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kobani: bir kültüre Sahip çıkma
Son zamanlarda kürdis-
tan ve Türkiye’de, özel-
likle bölünmüş sınır kes-
imlerinde, işyerleri ve 
sokak tabelalarına arapça 
eklenmesi veya işyerlerine 
arapça isimler konulması 
haber ve yorum olarak 
gündeme geldi.

Önce devletin tutumu eleştirildi. İş sahip-
lerinin tutumu ve tavrı tartışıldı. Bu ikilem 
nüfusun büyük ve etkili , tarihi bir kesimini 
oluşturan Kürd Milleti üzerinden yapılmaya 
başlandı. Olumlu veya olumsuz bir bağ kurul-
maya çalışıldı.

Bunun nedenleri çeşitli boyutlarda 
tartışıldı. Esnafın neden Kürdçe veya Kürd be-
lirlemesi olan imgeler kullanmadığı tartışıldı, 
haber yapıldı. Meselenin özü ve psiko-politik 
tartışması derin. Kürdistan’da, Türkiye ve 
yurtdışında bu tartışmalara her kesim kendine 
göre cevaplar bulmaya çalıştıysa da, sonuçta 
Kürdler kendilerini belirleyen tanımlamalarda 
uzak durdukları, daha çokda komşu Türk kül-
tür ve isimlerini tercih ettikleri görüldü.

İşin özü Kürd esnaf ve ticaret sahipleri 
yanlış kaygı ve savunmalara dayanarak bu tarz 
kendi kültürünü ifadede zorlanıyor. Çeşitli 

biçimlerde emek ve katkı süreci içinde olsa 
da; kültürel açık sahiplenmeden kaçınıyor. 
Böylesi bir sahip çıkışın halktada karşılığını 
bulamayacağını düşünürek, yanlış bir algı ile 
kültürünü ortada bırakıyor.

Bilindiği gibi sahip çıkmadaki bu çeking-
enlik daha çok kuzey Kürd Milletinden görül-
üyor. Ülkemizin öbür kesimleri bu isimler ve 
kültürel sahiplenmede başarılı duruyor. Oysa 

kendimizi doğru ifade ederek daha da sonuca 
ulaşabiliriz. Kültürel kimlik temelli duruş hem 
kişiyi hemde toplumu güçlendirir.

Kobani, yeni dönem Kürd Modern 
kimliğinin temsili ve gücü oldu. 

Londra’da 20 yıla yakın inşaat sektörünün 
her alanında oldukça nitelikli ve başarılı işler 
yapan, Tiger Construction, ismini ve logosunu 
yeni bir tarzın başlangıcı olarak Kobani’leştirdi. 

Bu tavır bütün Kürd esnaf ve işletmelerine 
örnek oluşturmalıdır. Kendini doğru tanımlama 
ve ifade hem toplumu hemde bireyi her alanda 
daha güçlü etkili ve başarılı kılar. Bir Millet ve 
toplum ancak böyle varlığını güçlendirir kabul-
lendirir ve ileriye taşır.

Adres: 442C, Hertford Road, Edmon-
ton, London. N9 8AB. Telefon : 020 3620 
79 04.
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mustafa yalçıner ve aydın çubukçu birlik çağırısı yaptı
bağzı görüşmeler ve toplantılar ile ayrıca kürt-Türk Toplum 
merkezi day-mer’in düzenlediği ‘Türkiye’de datbe ve demokra-
si’ konulu panelde konuşmacı olarak katılmak üzere Londra’da 
bulunan Gazeteci yazar mustafa yalçıner ve evrensel kültür 
Genel yayın yönetmeni aydın çubukcu gazetemize konuştu. 

Reportaj Erem Kansoy

Evrensel yayın organları ve Hayatın Sesi televizyonunun da diğe tümr muhalif medya kanalları, 
Kürt basını gibi AKP hükümeti tarafından RTÜK yolu ile zulme uğratıldığı son zamanlarda ve özel-
likle 15 temmuz darbe girişimi süreci ile çalışmalarını hızlandıran Yalçıner ve Çubukcu gençlere 
birlik olup mücadeleyi yükseltme çağırısı da yaptı. Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan 
insanlık dışı tecrid ile ilgili sorularımızı da yanıtlayan iki tecrübeli isim ‘Kürt halkı liderine ihtiyacı 
var’ vurgusu yaptı.

Öncelikle, HDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarıyla ilgili aşamalar, Kürt halk önderi Abdul-
lah Öcalan’a uygulanan tecrid ve kaygılar, Avrupa’da yaşayan toplumlar Türkiye ve Kürdistan’da 
yaşanan faşist saldırıları durdurmak adına neler yapmalı, yine Türkiye’de gazeteci ve akademisyen-
lere uygulanan baskı ve izolasyonlar, Minbij’in özgürleştirilmesi ile PYD-YPG güçlerinin konumu 
ve önümüzdeki süreçte Suriye, ve son olarak ise HDP Eş Başkanı Selahhatin Demirtaşın son yaptığı 
parti grup toplantısındaki konuşmada vurguladığı ‘Erdoğan paralele yapı meselesini mahkemeye 
götürmüyor, götürürse bir çok belge ortaya çıkacak, aslında kendisinin paralele yapı olduğu görül-
ecek, boylesi yapıların ilişkisi olmayan tek yer biziz’ sözleri üzerine nasıl yorum getirdiklerini sor-
duk. Özellikle sayısız gençlik örgütü ile birçok konferans ve panele katılan Yalçıner ve Çubukcu 
geleceğimiz olan gençlerimiz için birlik çağırısıda yaptı. 

aydın çubukçu 
evrensel kültür Genel yayın 
yönetmeni

“kürt halkını muhattapsız 
bırakmak, temsilcisiz bırakma ve 
bu temsilsizlik ortamında kendi 
planlarını uygulamak istiyorlar”

“Çözüm süreci diyer başlayan ve daha çok Kürt 
halkının aktif hareketliliği ile Erdoğan’ın gerici 
politikaları arasındaki çelişkiy açığa çıkartan 
bir süreçten geçtik. Şuanda geldiğimiz noktada 
HDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığının 
kaldırılması, esas olarak devletin Kürt özgürlük 
hareketi karşısında kendi planlarını uygulaya-
cak bir konuma getirmesi bir operasyonudur. 
Şöyle hesaplıyorlar; Kürt halkını muhattapsız 
bırakmak, temsilcisiz bırakma ve bu temsilsiz-
lik ortamında kendi planlarına kendi kafalarına 
uygun politikalarını icra edecek noktalar yarat-
mak istiyorlar. Bunun yoluda doğrudan doğruya 
şuanda HDP’li milletvekillerinin ve HDP’nin 
devre dışı bırakılmasıdır. 

Kürt gericilerden, Kürt’leri temsil etmeyen 
örneğin korucu, aşiretlerinden, melelerden, 
kendine bağlı çevrelerden, komisyonculardan, 
mütahitlerden, oluşan zengin bir Kürt temsilciler 
grubu inşa edip işte sizin temsilciniz budur ben 
bunlarla konuşacağım deyebilmek için HDP’yi 
saf dışı bırakmak işte böyle bir planın parçasıdır. 

“Öcalan’ın sesinin dünyaya 
duyurulması son derece 
önemli bir meseledir”

Abdullah Öcalan Kürt halkının özgürlük ve 
hak mücadelesinin tescillenmiş temsilcisidir. 
O’nu tecrid etmek verilen mücadelenin önemli 
bir bölümünü devre dışı bırakmak demektir. 
Kürt milletvekillerinin dokunulmazlıklarının 
kaldırılması ile Öcalan’ın tecrid edilmesi bir 
birine bağlı meselelerdir. Dolayısıyla burada 
O’nu etkisiz bırakmak, sesinin duyulamaması 
halinde tutulmasını sağlamak yeni bir muhattap 
inşa etme sürecinin bir parçasıdır. Bunun mut-
laka kırılması gerekir, Öcalan’ın sesinin dün-
yaya duyurulması son derece önemli bir mese-
ledir. Bu mücadelede O’nun düşüncelerinin, yol 
göstericiliğinin olmaması Kürt halkı için önemli 
bir eksikliktir. Dolayısıyla tecride karşı verilen 
mücadele son derece önemlidir.  

“O’nlara göz dağı vermekte doğrudan 
demokrasi mücadelesine göz dağı 
vermek anlamına gelmektedir”

Gazetecilere yapılan baskılar demokrasi mü-
cadelesi yolundaki önemli engellerden biridir. 
Gazeteciler halkın sözcüsüdüri halkın kulağıdır-
dilidir. O’nlardan mahrum kalındığı zaman 
halkın zayıflatılacağı bastırılacağı düşünülüyor, 
Özellikle Hayat televizyonu ve Evrensel gaze-
tesinin Diyarbakır muhabirlerinin gözaltına 
alınması bir yıldırma programın bir parçasıdır 
çünkü Hayat televizyonu ve Evrensel gazetesi 
oradaki hak ve özgürlük mücadelesinin, duyuru-
cusu arkadaşlarımızdı. 

Sur,Cizre,Nusaybin bütün ordaki zulmü 
yıkımı net bir şekilde aktarmayı başarmış 
arkadaşlarımızdı fakat baskı altındalar veya 
gözaltındalar. Onlara göz dağı vermekte 
doğrudan doğruya demokrasi mücadelesine göz 
dağı vermek anlamına gelmektedir.  Bu tüm mu-
halif basın için geçerlidir, gazetecileir susturarak 
halkı zayıflatmaya çalışıyorlar. 

“rusya ve amerika ile olan 
ilişkilerin sinir uçları…”

Haritada bakıldığı zaman Minbij küçük bir 
nokta olarak görünüyor ama şuanda orada elde 
edilen başarı uluslar arası çapta son derece 
önemli bir başarıdır. Suriye politikasının 6 ay 
içerisinde çok büyük değişikliklere uğrayacağını 
söylüyor Türkiye hükümeti, bunda elbette orada-
ki gelişmelerde rol oynuyor. Gerek Rusya ile 
olan, gerekse Amerika ile olan ilişkiler Minbiç, 
Halep gibi noktalarda bir düğüm noktası haline 
gelmektedir .

Minbij’te elde edilen başarı yalnızca 
Türkiye’nin vahşi Süriye politikaları bazında 
değil bölgedeki Kürt halkının bölgesel et-
kisinin rtmasında da son derece önemli bir rol 
oynayacaktır. Dolayısıyla haritada görüen o 
küçük nokta şuanda genel olara Ortadoğu srunu-
nun özel olarakta Suriye sorununun en önemli 
sinir uçlarından birisidir. Türkiye hükümeti 
açsınından Orda elde edilen başarı zincirleme 
olarak pekçok ilişkiyi gözden geçirmeyi gerek-
tirecektir. Bunun Türkiye’nin iç politikalarınada 
yansımaları olacağını şimdiden kestirebiliriz. 

“Hırsızlık,yolsuzluk, bir birlerinden 
arsa çalmaya çalışırken bir birlerinin 
gırtlağına yapışacak kadar vahşiler”

Selahattin Demirtaş’ın espirili bir şekilde 
bahs ettiği şey aslında çok önemli bir gerçeği 
ifade ediyor, Ortada bir yapı var, paralel yapı 
diye bir şey yok ve bunun içindeki çatışmalar 
görülebiliyor. Ayn zaanda emperyalist güçlerle 
olan ilişkilerinde dahil olduğu da daha büyük bir 
çerçeve içerisinde değerlendirilebilinir. 

Bunun adil mahkemeler karşısında dile ge-
tirilmesi pekçok belgenin ortaya dökülmesine 
yol açacak. Ve ozaman görülecektir ki paralele 
yapı denilen şey bir birleşik yapıdır, bir soygun 
bir zulum çetesidir. Bunun tamamlayıcısı olarak 
Demirtaş şuuda söylemişti; Bizim dışımızda 
herkes bu işin içindedir dedi. Doğrudur mu-
halefet güçleri dışında, herkes bu işin içindedir 
çünkü bu bir yapı sorunudur. Türkiye devletinin 
yanında sadece devletin değil sermayeninde 
yapısal bir sorunudur. Hırsızlık,yolsuzluk, bir 
birlerinden arsa çalmaya çalışırken bir birler-
inin gırtlağına yapışacak kadar vahşileşmeleri,  
doğrudan doğruya Tükiye’nin, kapitalizmin 
yapısal sorunudur. Namuslu emekçilerden, 
ezilenlerden, başka herkes bu işin içindedir. 

Eğer gerçekten mahkemeler ciddi, adil, ger-
çekçi mahkemeler olacaksa bu olduğu gibi bu 
yapının da açığa çıkmasını sağlayacaktır. 

“Gençlerimiz neyapması 
gerektiğini biliyorlar, birlik 
olup mücadele etsinler”

Geleceğimiz olan Türk ve Kürt gençlerimiz, 
öğrencilerimiz, genç işçilerimiz önemli ölçüde 
verilen hak ve demokrasi mücadelesinin içer-
isindedirler. Ne yapmaları gerektiğini iyi bili-
yorlar, birlikte mücadeleyi yükselterek devam 
etmelidirler.”

mustafa yalçıner 
Gazeteci-yazar 

“amaç kürt halkının 
sesini bastırmak”

“HDP milletvekillerinin dokunulmazlığını 
kaldırarak, başta Kürt halkının sesini kesmeye 
çalışıyorlar, ikinci olarakta kesdikleri sesin yer-

ine kanaat önderleri vs. Diye tanımladıkları ko-
rucudur, tarikat şeyhidir gibi başka muhatapların 
önünü açmaya çalışıyorlar. Üçüncü olarak 
ise burjuva demokrasisinin refahını üretmeye 
uğraşıyorlar, yürütme ile yasama arasındaki 
bağlantıyı koparıp yasamayı doğrudan yütürmeye 
bağlamaya çalışıyorlar. Vekillik seçilmişliktir, 
seçilmişi doğrudan yürütmeye bağlıyorlar ve 
yine onun kararıyla görevden almaya gidiyorlar. 

“kürt halkının önderine sahip 
çıkmasına kimse mani olamaz”

Başta şunu söylemek lazım, her türlü yasakcılık 
ve tecrid faşizmin karakterinde vardır. Bu kabul 
edilebilir değildir. Kuşkusuz Kürt halkının kendi 
önderine sahip çıkma hakkı tanınmamazlık edil-
inemez. Darbeyi gerçekleştirmeye çalışanların 
ilk yaptıkları şey İmralı’ya bir hücüm bot yola 
çıkartmaktı. Önümüzdeki süreçte ne olur bunu 
önceden kestirmek biraz zor. 

“avrupa’dan destek kesilmememeli, 
uluslararası destek çok önemli”

Bu gün verilen mücadeleye kuşkusuz uluslar 
arası desteğin her yönden katkı sağlayacağını 
söyleyebiliriz. Hem Kürt halk ulusal mücade-
lesi hem de bütün bir demokrasi mücadelesi 
bakımından önemlidir. Kürt ulusal hareketinin 
yakılan yıkılan kentleri, Kürt halkının bütün 
kısılan sesleriyler bir dış yardıma ihtiyacı 
olduğu ortadadır. Mesele sadece Kürt halkı üz-
erinden değildir tüm türkiye halkları bir yıkıma 
sürüklenmektedir, yönetimi bir tek kişinin elinde 
toplamaya çalışıyorlar. Faşizme karşı açık ve 
net bir şekilde konulacak tepki ve mücadelede 
uluslar arası desteğin çok önemli olduğunu 
söyleyebiliriz. 

“Havuz medyası propaganda 
yarışı içerisinde, ayrıca Minbij 
zaferinde amerika’da bölgede”

Son dönemlerde havuz medyasına 
bakıldığında, FETÖ, PYD ve PKK’nin ayni 
şeyler olduğu yönünde yoğun bir bombardıman 
var tamamının terörist olduğunu ilan ediyorlar. 
Bu bir propaganda ve kampanyadır. Minbij’in 
özgürleştirilmesinde en önemli noktalardan 
biride kırmızı çizgi diye tabir ettikleri Fırat’ın 
batısına geçme olayının gerçekliğidir. İşin bir 
diğer belirleyici boyutuda bunun Türkiye’yi 
değil PYD ile beraber davranmayı seçen 
Amerika ile birlikte gerçekleştirilmiş olması. 
Dolayısıyla Türkiye’nin tutumu sadece PYD’ye 
değil Amerika’ya karşı da çıkmak gibi bir takım 
sıkıntıları da içermektedir. Binali Yıldırım 
Amerikaya şunu dedi; PYD işte burayı kur-
tarmaz burdan çekilecek diye söz vermiştiniz 
hadi çekilsin, dedi’ ama gelişmelerin ben bu 
yönde olacağını sanmıyorum. 

Paralele yapı söylentileri, devlete sızdırılmış, 
haberimiz yoktu söylentileri gerçeği yansıtmıyor. 
Ortada bir yapı olduğu kesin, ne yaptılarsa be-
raber yaptılar, ergenekon savcısını dahil olduğunu 
dahi söylemişti Erdoğan. Berabece yaptıkları 
şeyleri şimdi kişisel çıkarları çakıştığı için 
cepheleştirilmeye çalışılıyor. Cemaat Erdoğanı 
tasviye etmeye çalışmıştı ama püskürtüldü, 
şimdide Erdoğan cemaatı tasviye etmeye çalışıyor. 
Türkiyeyi kim yönetiyor sorunuza gelince ise, el-
bette burjuva yönetiyor, tekelcilik yönetiyor di-
yebiliriz. Erdoğan bilinçli olarak kendi tek kişilik 
yönetim sisteminde adımlarını sağlamlaştırarak 
atmaya devam ediyor. 

“birlikte omuz omuza 
mücadele edin!”

Birlik, mücadele, bu mücadeleyi bir Türk 
genci açısından ihmal etmeden bütün olarak bir 
demokrasi mücadelesi olarak yürütlmesi için 
elden gelenin arda konulmaması gençlerden 
isteğimizdir. Doğruluğuna hep inandığım slogan 
‘gençlik gelecek gelecek sosyalizm, gençler bir-
lik olup mücadeleyi yükseltmeliler.”
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Türkiye’de yaşanan darbe girişiminden sonra gözler yine cemaatlere 
çevrildi. üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen tonla cevapsız so-
runun geriye kaldığı darbe girişiminde kimler rol aldı, Türkiye’deki 
cemaatlerin örgütlenmesi, cemaatlerin devlet ile olan ideolojik ve or-
ganik bağları, kürt mücadelesine yaklaşımları neler? bu ve çok daha 
fazla başlığı Londra’da yaşayan akademisyen araştırmacı dr deniz çiftçi 
ile konuştuk. Siyaset bilimi ve Uluslararası ilişkiler uzmanı olan çiftçi 
Türkiye’deki islami cemaatleri yakından takip eden bir isim. 

Röportaj: Aladdin Sinayiç

Türkiye de darbe ilgili soruları 
sormadan önce sizin de  Türk 
ve Kürt İslam cemaatleri üzerine 
yaptığınız araştırmaları göz önüne 
aldığımızda, Türkiye de ki İslamcı 
hareketlerin Kürtlere yaklaşımını 
nasıl ifade edersiniz?

Türkiye’de ki İslami cemaatler örgütlü bir 
yapı olarak 1950’lerden sonra örgütlenmeye 
başladılar.  Süleyman Hilmi Tunahan’ın bir nevi 
başlattığı ve kendi ismini alan Süleymancılar 
hareketi ile başlayan İslamcı cemaat örgütlen-
meleri daha sonra , özellikle Bediüzzaman Said 
Kurdi’nin 1960 yılındaki vefatından sonra daha 
da ivme kazanmıştır. Süleymancıları daha sonra 
Nurcu Ekolünü takip eden Yazıcılar ve Okuyuc-
ular gurubu, daha sonra daha çok Sufi bir kimlik 
etrafında şekillenen Menzilciler devam etmiştir. 
Nurcu Ekolün devamı olarak Gülen hareketi 
de 1970’lerde filizlenmeye başladı.  Tüm bu 
hareketler dini referans noktasında Kuran, 
Sünnet, Tevhit gibi dinin temel prensiplerini 
oluşturan noktalarda hemfikirler. 

Hatta hepsinde Türk İslam sentezini esas 
alan bir anlayışta ortaktır. Sadece aracı veya 
açıklayıcı referanslar noktasında, örgütlenme 
modeli açısınındın ve en önemlisi iktidar ve  
‘güç’ kavramı ile ilişikleri noktasında hususunda 
ayrılmaktadırlar. Manjaj (Yöntem) konusunda da 
bazıları arasında farklar mevcuttur.

Bu cemaatlerin hemen hemen hepsinin Kürt 
sorununa yaklaşımı devletin resmi yaklaşımın 
üzerinden şekillenmektedir. Zaten Türk-Islam 
sentezini benimsemek Kürtleri inkar etmek ile 
bir nevi eş anlamlıdır.

sÜNNİ kÜrtlerİN %17’sİ 
CeMaatlerİN İÇerİsİNDeDİr

Buna rağmen, bugün Kürtlerin (Sünni Kürtler-
in) yaklaşık olarak %17’si herhangi bir dini cemaat, 
tarikat veya yapılanma ile aktif hatta örgütsel bir 
ilişki içeresindedir.  Daha çok Sünni Kürtler bu 
yapılanmalarda yer almaktadır.  Daha ilginç olanı 
ise Kürtlerin yaklaşık olarak %30’nun herhangi 
bir İslami cemaat veya tarikat ile belli bir dere-
cede ilişkilendiğidir. Yani Kürtlerin yaklaşık olarak 
üçte biri Türkiye’deki bir İslami cemaat ile ilişkiye 
geçmiştir.  Buradaki istatistiklerden yanılma payını 
genelde %4 gibi çok yüksek tutsak bile hatırı sayılır 
bir Kürt nüfusu bu cemaatlerde yer almaktadır.

Bu cemaatlerin Kürtler arasındaki örgütlenme 
tarzları da birbirinden farklılıklar göstermektedir. 
Hatta adeta sanki bir görev paylaşımı yapmış gi-

bilerdir. Örneğin; Gülen cemaati Kürtlerin daha 
çok eğitimli kesimini hedef olarak seçmiştir. 
Buna karşın Süleymancılar daha çok küçük 
yaştaki Kürt çocuklarını ortaokul yaşlarından iti-
baren evlerinden alıp Türkiye’nin farklı bölgeler-
inde yoğun bir Kuran eğitimine tabi tutmaktadır. 
Küçük yaştaki kız çocuklarına daha ayrı bir 
önem veriyorlar. Süleymancılar şuan Kürtler 
arasında en hızlı örgütlenen cemaattir. Öte 
yandan Menzilciler daha çok Kürt alt sınıfları 
ile yani eğitim düzeyi oldukça düşük Kürtleri 
(Köyleri, kasabaları, varoşları vs) hedef kitle 
olarak seçmiştir. Tabi Gülen cemaatinden doğan 
boşluğu doldurmak için Menzilciler de artık üst 
sınıflar arasında örgütlemeye başlamıştır.

GÜleN, beDİÜzzaMaN 
HaYattaYkeN sırf kÜrt OlDUĞU 
İÇİN zİYaretİNe GİtMeDİ

Bu cemaatlerin Kürt kimliğine olan me-
safelerini anlamak veya daha doğrusu Kürt so-
runu noktasında devlet ile nasıl örtüştüklerini 
anlamak için özelikle Nurcu Ekolünden gelen-
lerin bu Ekolün kurucusu olan Bediüzzaman ve 
onun eserleri Risale-i Nurlara yaklaşımını iyi 
irdelemek gerekir. Fethullah Gülen daha Bediüz-
zaman hayatta iken onu sırf Kürt olduğu için zi-
yaret etmediğini bizzat kendisi söylemiştir. Aynı 
şekilde diğer bir çok cemaat veya o cemaatlere 
mensup kişiler de Bediüzzaman sırf Kürt olduğu 
için Nurcu çizgiye mesafeli durmuşlardır. Hatta 
bazıları daha ileri gidip Bediüzzaman’ın Seyyid 
olduğunu ve bunun üzerinden onun soy kütüğünü 
Arap kimliğine dayandırmaya çalışmışlardır.  Bu 
cemaat veya kişilere göre Arap kimliği Kürt 
kimliğine göre daha kabul edilebilir bir kimliktir.

Bediüzzaman, her ne kadar hayatının ilk 30-
35 yılında yani Birinci Said döneminde Kürt so-
rununa oldukça duyarlı olup Kürt cemaatlerinde 
aktif yer alsa da, Cumhuriyetin kurulmasından 
sonra hayatının 25 yılını cezaevinde geçirmiş ve 
bu dönemde (ikinci Said dönemi) daha çok Te-
olojik meselelere ilgi göstermiştir. Bu dönemde 
Kürt sorunu ile ilgili çok fazla yazıp çizmemiştir. 
Zaten koşulları da yoktu. Buna rağmen Bediüz-
zaman Risale-i Nurlarında Kürt ve Kürdis-
tan kelimelerine yer vermiş bu noktada hatta 
Kürtlere; ‘kendi devletinizi veya kendi kendinizi 
yönetecek yol yöntemler bulun’ gibi dolaylı bazı 
söylemler ile de hitap etmiştir.

beDİÜzzaMaN’ıN kİtaParıNDakİ 
kÜrt Ve kÜrDİstaN 
kelİMelerİ ÇıkartılDı

Bediüzzaman’ın Risalelerine büyük önem 
veren Nurcu cemaatler Bediüzzaman’ın 

vefatından hemen sonra onun Risalelerinde-
ki Kürtler ile ilgili bölümleri, ayrıca Kürt ve 
Kürdistan kavramlarını değiştirmişlerdir. Yani 
Türkiye’deki İslamcı cemaatler Nurcu olsalar 
dahi Bediüzzaman’ın Kürt kimliğini veya Kürt 
kimliğinin kendisini hazzetmemişlerdir.

Bu cemaatlere tepki olarak ve daha çok Kürt 
kimliğini İslami bir zeminde temsil eden önce 
Med-Zehra cemaati Sıddık Dursun Seyhanzade 
öncülüğünde 1973’te ortaya çıkmıştır. Daha son-
ra 1992’de İzzettin Yıldırım önlüğünde Zehra ce-
maati ortaya çıkmıştır. Zehra cemaati bugün da-
hil olmak üzere her zaman Türkiye’deki İslamcı 
cemaatlerin ve devletin hedefi olmuştur. Örneğin 
Hizbullah’ın eli ile liderleri İzzettin Yıldırım 
Ocak 2000’de öldürüldü.

kÜrtlere karŞı DeVlet-
tarİkat-OrDU İttİfakı

Özetlersek, Türkiye’de Kürt Ulus kimliğine 
karşılık her zaman bir Devlet-Tarikat-Ordu ve 
hatta Halk ittifakı söz konusudur.

Son bir not, bugün Türkiye’de Süleymancıların 
yaklaşık olarak 3 milyon, Menzilcilerim 4 mi-
lyon, diğer cemaatlerin ise 6-7 milyon arasında 
değişen takipçisi mevcut. Gülen cemaatinin ise 
800bin-1milyon civarında takipçisinin olduğu 
tahmin edilmektedir. Tüm bu rakamlar kesinliği 
test edilmemiş veriler olsa da aşağı yukarı tah-
min edilen oranlardır.

CeMaatler İNGİltere’De 
OlDUkÇa ÖrGÜtlÜ

Ayrıca İngiltere özeline gelirsek Türk-
İslam cemaatlerinin hepsi İngiltere’de özel-
likle Londra’da oldukça örgütlülerdir.  Bu ce-
maatlerin çok sayıda öğrenci yurtları, evleri, 
farklı eğitim ve kültür kurumları mevcut. Zaten 
bunları çokta saklamıyorlar. Hepsi legal kurum 
ve kuruluşlardır.

Bu cemaatler İngiltere’de hatırı sayılır Alevi 
ile de ilişki ve diyalog içerisindedirler. 

Türkiye’deki dini hareketler ve 
cemaatler üzerine yürüttüğünüz 
akademik çalışmalardan kaynaklı 
Gülen cemaatini de yakından 
incelediniz. Bu çalışmalarınız 
sürecinde hiç aklınıza gelirmiydi, 
‘hizmet hareketi’ olarak kendisini 
tanıtan dini bir cemaatin bir 
gün böyle askeri bir darbeye 
girişebileceği?

Türkiye’deki İslamcı hareketlerin yapısal 
karakterlerini göz önüne aldığımızda, bu ce-
maatlerin çoğunluğunun 2002 yılına kadar dev-
letin seküler-laik karakterine daha çok  ideolojik 
bir duruş sergileyerek karşı geldiklerini görüy-
oruz. Bu ideolojik karşı duruş devlete karşı hiç 
bir zaman  militan bir karakter almamış daha çok 
savunma pozisyonunda yer almış. 

Örneğin; Türkiye’de bugün var olan ve toplum-
da hatırı sayılır bir karşılık bulan   Süleymancılar, 
Menzilciler, İskenderiyeciler veya Erenciler hep-
si daha çok savunma pozisyonundalardı.  Gülen 
cemaati de 2002 yılına kadar bu pozisyonunu çok 
dikkatli bir şekilde korudu. Hatta 2008-9 yılında 
kadarda çok rengini belli etmedi. Ama ne zaman-
ki artık devlet mekanizmalarını güç dengelerini 
değiştirebilecek bir güce kavuştular, o zaman 
savunma pozisyonundan çok devlete sahip olma 
veya devleti ya doğrudan yada kendilerine yakın 
iktidarlar tarafından yönetme evresine geçtiler.

CeMaatler DeVletİ HeP aNa 
OCak Olarak GÖrDÜler

Türkiye’deki İslamcı cemaatlerin daha çok 
Nurcu orjinli olması ve Türk Ulusal kimliğini 
yapısal bir bileşeni haline getirmeleri de bu ce-
maatler ile devlet arasında her zaman üstü örtük 
bir ilişkinin var olmasını beraberinde getirmiştir. 
Diğer bir ifade ile cemaatlerin Kemalist cum-
huriyetin  ‘assertive  sekülarism’ karakterine 
ideolojik bir karşı duruş sergileseler de Türkiye 
Cumhuriyetini devlet yapan diğer tüm ideolojik, 
örgütsel ve yapısal karakterine karşı gelmediler.  
Türkiye’deki İslamcı Cemaatler Devleti bu nok-
tada ideolojik ‘Ana Ocak’ olarak gördüler, ve 
karşı gelmeyi düşünmediler.

Diğer Müslüman Ülkelerdeki İslamcı 
hareketler ile karşılaştırdığımızda Türk-İslam 
cemaatleri bu yüzden oldukça devletçidir. 
Örneğin Mısır, Suudi Arabistan, Endonezya, 
Ürdün ve diğer bir çok Müslüman ülkedeki 
İslami hareket veya cemaatlere baktığımızda 
çoğu Selefi ve Vahabi bir İslami teoloji üzerin-
den şekillenip ‘devlet olgusunun’ kendisi olmak 
üzere bu devleti temsil eden rejim karakteri ve 
yönetim mekanizmalarına da karşı gelirler ve 
çoğu silahlı savaş vermekten kaçınmazlar. Bu 
yüzden aynı cemaatler kendileri ile ‘devletleri’ 
arasına ideolojik, teolojik, ve örgütsel anlamda 
bir mesafe koymuşlardır. Bu cemaatler Etnisite, 
Ulus veya benzeri ‘kavmi’ kimliklere mesafe-
li durmuşlardır. Fakat Türkiye’deki İslamcı 
hareketlerde bu durum ortaya çıkmamış.  Türk-
İslam cemaatleri bu olguların hepsini kendine 
münhasır diyebileceğimiz bir Türk-İslam pro-
totipi ile harmanlamışlardır.

Özel röportaj: Tüm yönleriyle Türkiye’deki cemaat 
Örgütlenmesi ve darbe Girişimi (1.bölüm)
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CeMaatler HİÇbİr zaMaN aleVİ 
İNaNCıNı İÇselleŞtİrMeDİ

Zaten bu şekillenmeden kaynaklıdır ki, Türk 
İslam cemaatlerinin hemen hemen hepsi etnik 
olarak Kürt kimliğini, dinsel olarak ta Alevi 
inancını hiç bir zaman içselleştirememişlerdir.

Gülen cemaatinin devleti yönetme isteği 
veya kendi Türk İslam sentezini devlette hakim 
kılmak istemesi 2002 veya sonrasında ortaya 
çıkmış bir durum değildir. Gülenciler örgütlen-
meye başladıkları 1980’lerin sonundan itibaren 
devleti ileride nasıl yönetebilirler diye hareket 
ettiler. Bu temel bir hedefti cemaatte. Zaten bun-
dan dolayıdır ki, oldukça pragmatik bir duruş 
sergileyip, Türkiye’de iktidarların rengine göre 
renk aldılar uzun süre. Ne zaman ki AKP’nin 
Türkiye’yi, kendilerinin de AKP’yi yönetebi-
lecek bir güce sahip olduklarını gördüler, özel-
likle 2009 yılından sonra iktidardan doğrudan 
‘pay’ istediler.

Bu noktada herkesin çok merak ettiği ce-
maatin böyle bir şiddete başvurup vurmayacağı 
sorusu akla geliyor.

CeMaatİN İÇerİsİNDe kısa 
bİr DÖNeM kalaN bİrİsİ 
Olarak ŞİDDet kalkıŞMası 
bekleMİYOrDUM

Gülen Hareketin teolojik ve ideolojik doktrin-
lerini ele aldığımızda, her zaman şiddetle arasına 
mesafe koyan, daha çok yumuşak güç dediğimiz 
bir alan üzerinden hareket eden ve bu doğrultuda 
büyük başarı elde eden bir hareket olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu hareketi takip eden ve daha 
önce az çok içinde kalan birisi olarak söyleye-
bilirim ki, bu düzeyde bir şiddet kalkışmasına 
başvuracağını açıkçası beklemiyordum. Ama 
kumpaslarla operasyon yapma, insan tutuklama 
veya  bireysel bazlı bir takım şiddet olaylarına 
girişebileceğini tahmin edebiliyordum. Za-
ten buna yönelik birçok emare de vardı ve 
duymuştum. 

Peki ‘’Gülen Hareketi’nin böyle bir darbeye 
kalkışabilmesine veya bir kamikaze hareketine 
kalkışabilmesine neler sebep oldu, nasıl böyle bir 
eylem yaptı’’ gibi bir soruya cevap verecek olur-
sak ya da ‘’gerçekten cemaat  böyle bir şiddete 
başvurur muydu, aklınıza gelir miydi?’’ sorusuna 
cevap verecek olursak; evet aklıma gelmiyordu. 
Ama cemaat böyle bir şeyi yapmaz gibi kesin 
çizgilerim de yok. 

Birincisi; cemaat her eylemini her zaman 
kendi üzerinden yapmaz. Daha çok kendisine 
yakın veya ortak çıkarlarda buluştuğu başka bazı 
yapılanmalar üzerinden yapabilir. Cemaatin il-
keleri bu noktada oldukça geçirgendir.

İkincisi, cemaatin  nihai hedefi (Türk İslam 
Sentezi), bu hedef doğrultusunda kırk yıldır 
oluşturduğu örgütlenme tarzı ve en önemlisi, 

bunca kazanımlarına karşın cemaatin bugün yüz 
yüze kaldığı savaş, Türkiye’deki kazanımlarının 
AKP tarafından açık bir şekilde tehdit edilm-
esi bana; Cemaat, AKP’ye bu kadar kaybı 
göze alamaz ve bu hamleyi yapabilir algısını 
oluşturuyor.

CeMaatÇİler; bİze seMPatİ 
DUYYaN sUbaYlar DarbeYe 
Destek VerDİler

Burada altını çizeyim cemaat bir askeri darbe 
içerisine tüm cemaat mensuplarının katıldığı 
sistematik bir hazırlıkla girmemiş olabilir ama 
cemaate yakın çok sayıda subayın bu darbe-
nin stratejik beynini oluşturduğunu görebiliriz. 
Nitekim hatırı sayılır sayıda cemaatçi de (en 
azından benim konuştuğum cemaatçiler arasında) 
cemaat böyle şiddet eylemlerine başvurmaz ama 
cemaate sempati duyan bazı subaylar, AKP’nin 
son dönemde yaptıklarını kabul  etmeyip bu dar-
beye destek vermiş olabilirler diyor.

Cemaatçiler öyle yorumluyor, 
peki sizce Gülen Cemaati bu işin 
neresinde ve başka hangi güçler 
dahil olmuş olabilir?

Bir defa darbeyi salt Gülen Cemaati üzerinden 
okumak, bu cemaat üzerinden sonuçlar üretmeye 
kalkışmak, Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu 
siyasal süreci, hatta sosyolojik dokusunu ve ordu 
içinde artık son 4-5 yılda oluşmaya başlayan 
farklı güç ilişkileri vu bunun etrafında şekillenen 
çatışmaları görmezden gelmemiz anlamına gelir.

Bundan dolayı soruyu şöyle sormak belki 
daha doğru olabilir: ‘’Gülen Cemaati böyle bir 
darbeyi yapabilmek için farklı gruplarla nasıl 
ittifak geliştirebildi, bu farklı gruplar Gülen 
Cemaati’yle böyle bir ittifaka nasıl girebildi’’?

Darbe GİrİŞİMİNDe 
bİrÇOk tUHaflık Var

Şunu çok net söyleyebilirim ki; darbenin 
yapılış tarzı kısmi oranda profesyonellik, ancak 
bir o kadar da acemilikleri barındırıyor. Cemaat 
gibi bir hareketin örgütlenme yapısını göz önüne 
aldığımızda, ki oldukça hiyerarşik bir örgütlenme 
modeli olan bir yapılanmadır, bu darbede bir çok 
tuhaflık zaten hemen göze çarpıyor. Cemaatin çok 
acemi bir kalkışmaya gireceğini düşünmek zor-
dur. Cemaat bu kadar acemice davranmaz diye 
düşünüyorum. Ama öte yandan bu kadar cesur bir 
şekilde ve aynı anda birçok yerde askeri sokağa 
çıkarmaya çalışmak ta, cemaate yakın subayların 
stratejik öncülüğünde olabilecek bir eylemdir. 

DarbeNİN strateJİk beYNİNİN 
CeMaat OlMa İHtİMalİ YÜksek

Bunu şöyle özetleyebilirim; darbenin stratejik 
beyninin cemaate ait olma ihtimali çok yüksek. 

Ama sokaktaki güçlerin ve sokağa çıkan askerin 
büyük bir çoğunluğu, ordu içerisinde daha katı 
bir Kemalist Seküler çizgiye sahip olan, bu nok-
tada Erdoğan’a artık çok keskin çizgilerle karşı 
gelen ve hatta Erdoğan ile ittifak kuran Doğu 
Perinçek ve Ergenekon zihniyetine sahip gener-
allerle de çatışmaya başlayan askerlerdir. 

Bu darbe Gülen Cemaati’yle, Ergenekon-AKP 
ittifakına karşı gelen ve her ne olursa AKP’nin git-
mesi gerektiğini düşünen subaylar arasında oluşan 
bir ittifakın sonucu olabilir. Genel anlamıyla bir 
ittifaklar darbesidir diyebiliriz.

15 Temmuz’u iyi planlanmış bir 
AKP oyunu olarak görenler de 
var. Ya da bir şekilde AKP’nin bir 
parmağı var diyenler. Siz nasıl 
yorumluyorsunuz, AKP’nin bu 
darbe girişiminde bir parmağı 
olabilir mi?

‘’AKP böyle bir darbeyi yaptı mı veya ger-
çekten bu işte parmağı  var mı’’  gibi bir soruya 
cevap vermek, ancak komplo teorisi gibi 
yaklaşımlarla açıklana bilinir. Ancak sonuçlar 
üzerinden soruya dönersek; her ne olursa olsun 
bu darbe, AKP’nin iktidarını güçlendirmiştir.

Aynı şekilde Erdoğan’ın bireysel iktidarını 
güçlendirmiştir. Ve bunun da ötesinde, anayasal 
olarak zaten meşru olan bir hükümet ve lider, 
toplumsal zeminde ve hatırı sayılır bir kesimde 
gücünü pekiştirmiştir. 

Tabi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın neredeyse 
uçan kuştan haberinin olması veya AKP ile it-
tifak yapan Doğu Perinçek gurubunun ve ona 
yakın hatırı sayılır bir subayın orduda bulunması 
ve bunlara rağmen böyle bir darbeden haberleri 
olmaması kuşku yaratan bazı noktalardır. 

Belki şöyle diyebiliriz, AKP  (kendileri de 
zaten itiraf etti) böyle bir darbeyi bekliyordu 
ama  zamanlaması ve şiddeti derecesi noktasında 
ciddi bir istihbarata sahip değildi.

AKP ile Gülen cemaati uzun 
bir dönem iktidarı paylaştılar, 
hemen hemen her konuda 
ortak bir çalışma yürüttüler. 
Cemaatin devlet kurumlarına en 
çok fazla yerleştiği dönem AKP 
iktidarı dönemine denk geliyor. 
Ortaklık neden bitti, esas savaşı 
kim ve nasıl başlattı, kısaca 
değerlendirebilirmisiniz?

Bugün Türkiye’de İslamcı kesimlerin 
kendi aralarında  strateji noktasında bazı fikir 
ayrılıkları ve metot konusunda farklılıkları olsa 
da, hemen hemen hepsinin birleştiği çok güçlü 
bir zemin vardır. Örneğin; Türkiye’ye özgü bir 
Türk-İslam sentezi yaratma, bu Islam sentezini 
milliyetçilikle harmanlama, Türk kimliğini el-
lerinden geldiği kadar cemaatlerinin temel il-
kelerinin biraz daha üstünde tutma ve en önem-
lisi Türkiye’deki etnik ve dini gruplara oldukça 
mesafeli durup, devlet zihniyetini temsil etmedir. 
AKP ile Gülen cemaati bu saydığım prensiplerde 

net bir şekilde anlaştılar.  

CeMaat OlMasaYDı akP 
UlUslararası alaNDa bU 
MeŞrUİYetİ YakalaYaMazDı

Ama şunu belirtmek gerekir ki; Gülen Ce-
maati, 1970’lerden sonra Türkiye’de örgütlenm-
eye başlayan ve adeta tırnağıyla toprağı kazıyarak 
bu güne gelen ve gerek Türkiye içinde, gerekse 
uluslararası zeminde büyük bir güç kazanan bir 
harekettir. Cemaat Türkiye’deki ve uluslararası 
alandaki gücünü kullanarak, AKP’nin 2002’de 
iktidara gelmesinde çok önemli bir rol oynadı. 
Evet AKP’nin çok önemli bir toplumsal karşılığı 
olabilir, o günün şartları  AKP’yi iktidara ge-
tirmeye çok elverişli olabilir, ancak cemaat 
olmasaydı AKP  uluslararası alanda bu kadar 
kolay meşruiyet kazanamazdı, ayrıca 2004, 
2005, 2006 yıllarında teşebbüs olduğu anlaşılan 
darbe girişimlerine karşı direnemezdi. En önem-
lisi, AKP’ye,  ciddi bir muhalefet temsil edebi-
lecek güçlerin elimine edilmesinde cemaat gerek 
istihbaratı, gerekse örgütsel gücünü kullandı ve 
AKP’nin  iktidarını pekiştirmesini sağladı. 

AKP’nin iktidarını sağlamlaştırmasında ce-
maat çok muazzam bir  rol oynadı. Fakat günün 
sonunda cemaat AKP’ye bu gücü verdikten son-
ra ve AKP artık 2008-2011 yılları arasında kend-
isine karşı askeri bir kalkışmaya girişebilecek 
muhalif askerleri de elimine ettikten sonra adeta 
tek hakim güç olmaya başladı. Cemaat bu nok-
tada AKP’ye şunu söylemeye başladı: ‘’Ben seni 
istediğin yere getirdim, kırk yıllık emeğimle 
senin gücünü kurumsallaştırdım, bundan son-
ra ben istiyorum’’. Ve cemaat bundan sonra 
Türkiye’deki güç sistemine ortak olmak istedi. 
Güç sistemine ortak olmak istediği noktaların 
başında ise Milli İstihbarat Teşkilatı geliyordu. 
İç ve dış siyasette dengeleri belirleyen bir aktör 
olmak için Gulen cemaati MIT’in için sızmaya 
her zaman çok ciddi bir önem atfettiler.

Cemaat bu amaçla AKP’ye adeta kendisini 
dayattı ve birçok kurumda güç istedi. Bu istek 
ilk etapta AKP’yi kaygılandırmamış olabilir. 
Fakat, cemaatin neredeyse devletin beynini 
oluşturan kurumların iradesini AKP’den iste-
mesi ve Türkiye’de AKP’yi destekleyen diğer 
cemaatlerinde Gülen cemaatinden oldukça 
endişe duymaya başlaması,  Cemaat ile AKP 
arasında gerginliği tetikleyen iki önemli sebeptir. 
Tabi iç ve dış siyasette farklı zeminlerde farklı 
vizyonlara sahip olmaları da iki güç arasındaki 
gerginliğin şekillenmesinde oldukça önemlidir. 
Örneğim İran ve İsrail ile ilişikler gibi.

saVaŞ zİHNİYet 
farklılıĞıNDaN DeĞİl GÜÇ 
PaYlaŞıMıNDaN kaYNaklı

Dolayısıyla AKP’nin cemaatin gücünden 
çekinmeye başlaması, cemaatin de kendisini 
adeta AKP’ye dayatması, diğer tarikatların bu 
yüzden AKP’ye ye adeta rest çekmesi, Erdoğan’ı 
cemaate mesafeli durmaya itti ve bu durum 
aralarındaki çatışmayı daha da pekiştirdi. Bunun 
yanında Erdoğan’ın otoriter kişiliği, her şeyi tek 
başına kontrol etme arzusu ve bunun dışında ben 
merkezciliği ve gücünü cemaatle paylaşmaması, 
cemaatin gücünü kontrol etme eğilimi göstermes-
ine sebep oldu. 

Özetleyecek olursak; diğer cemaatlerin Gül-
en Cemaati yüzünden AKP’ye baskı yapmaya 
başlaması, AKP’nin cemaatin gücünden kork-
maya başlaması ve Erdoğan’ın karakteristik 
özellikleri, AKP’yi cemaate karşı tavır almaya 
yöneltti. Cemaat de kendisine çok fazla güvendiği 
ve güç abartması yaptığı için  hatta güç zehirlen-
mesi yaşadığı için AKP ile savaşı göze aldı ve bu 
savaş başladı. Ama bu iki yapı arasında ideolojik, 
dinsel ve kimliksel anlamda çok ciddi farklılıklar 
olduğunu söylemek mümkün değil. Sadece 
bazı iç ve dış politika konularında bir nüans 
farklılıkları var ama aralarındaki esas kavga, güç 
paylaşımında sahip olmak istedikleri oranlardır. 
Cemaat, çok fazla, hatta gücünden de fazla bir 
oranda pay istedi ve AKP’de buna karşı geldi ve 
bu savaş ikisini bu güne kadar getirdi.

Röportajın ikinci bölümü gelecek 
haftaki sayımızda.
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Faşist olmak ile demokratik 
olmak arasındaki kalın çizgi

Türkiye demokrasi şenlikleri 
ile dolu. İnanılmaz demokra-
tik bir ülkenin, inanılmaz dere-
cede demokratikleşmiş insanları, 
demokratik bir şekilde her akşam 
üstü bedeva toplu taşımalarına 
binip miting alanlarına gidiyor, 
orada bedava dağıtılan yemek 
ve içeceklerden içtikten sonra 
ne kadar demokratik bir ülkede 
yaşadıkları ile gururlanıp yine 
aynı bedava toplu taşımalarla geri 
dönüyorlar.

Bu demokrasi çılgınlığı 
aklımızı başımızdan alıyor. Tabiki 
Türkiye Cumhuriyeti hiç olmadığı 
kadar demokratik bir halde yöne-
tiliyor. Bu demokratik çılgınlıkta 
demokrasi için haykıran her insan 
demokrasinin gereklerini yerine 
birebir getiriyor.

Tabi bu demokratik şölenlere 
HDP’nin çağrılmadığını saymaz-
sak. Birde olağan üstü hal ba-
hanesi ile polis tarafından basılıp 
talan edilen HDP binalarınıda 
görmezden gelelim lütfen. Şarkıcı 
Sıla’nın Yeni Kapı şovuna açıkça 
şov demesinin ardından AKP’li 
belediyeler tarafından konser-
lerinin iptal edilmesini, AKP 
taraftarlarından aldığı tehditleri, 
mağruz kaldığı hakaretleri, 
küfürleri saymazsak. Yenikapı 
şovunda bulunmayan, onaylama-
yan, umursamayan herkesin Fet-
ullah Gülen savunucusu olarak 
göz altlarında sorgulanmasınıda 
saymıyoruz tabiki. Bu arada 
OHAL ile beraber İnsan Hakları 
Bildirgesine bağlılığında askıya 
alındığını unutmayın. Yani hiçbir 
sorgu standart (artık Türkiye 
şartlarında ne kadar standart ola-
bilirse) sorgu olmayacak. Yani 
sorgulamayanı yapacak şahıs şu 
dönemde sorgulama tekniği ile il-
gili hesap vermeyecek. Sorgudaki 
kişilere elektrik verilmesi, dışkı 
yedirilmesi, çırılçıplak soyu-
lup soğuk hücrelerde günlerce 
bekletilmesi, yemek ve su ver-
ilmemesi normalleştirilmiş oldu. 
Hızsızlığına, tacizine, tecavüzüne 
normalmiş gibi bakan bir yönetim 
artık işkencesinide normalleştirdi.

Geçen haftalarda İngilteredeki 
bir Türk öğrenci birliğinden bir 
grup öğrenci toplanıp BBC ve The 

Guardian binaları önüne gittiler. 
Burada bu medya kuruluşlarının 
‘darbeyi’ desteklediğini, ‘demokra-
si mitinglerini’ istemediğini, ül-
keyi yıkmak, bölmek istediğini 
gibi onlarca şeyi sıraladılar. 

Bu medya kuruluşlarının etik 
anlayışı ile ilgili yazmayacağım. 
Özellikle Mardin, Şırnak ve 
Diyarbakır yıkımlarında ses-
siz kalmalarından sonra etikleri 
konusunda bu kuruluşları 
savunmayacağım. Ama ülkede 
olan onca demokrasi dışı davranışı, 
ırkçılığı, faşistliği, hırsızlığı, 
tecavüzü görmezden gelen bu 
öğrencilere söyleyecek söz bul-
makta zorlanıyorum. Türkiyede 
yaşanan bu oyunları nasıl olurda 
görmezsiniz. Yoksa sizde mi ülk-
enin aslında güllük gülistanlık bir 
yer olduğunu düşünenlerdensiniz. 
Yoksa sizde mi ‘tek millet’ diye 
attığınız sloganlarda ‘Türkiye Tür-
klerindir’, ‘Ne Mutlu Türküm Di-
yene’, ‘Bir Türk Dünyaya Bedel’ 
mi demek istediniz?

Oynanan bir oyun arıyorsanız 
alın size en super oyunu Tayyip 
oynuyor. Türkiye’de darba oldu, 
bunun farkına varmadınız mı? Tür-
kiye, sivil bir darbenin merkezinde 
oturuyor. Sindirilmiş MHP ve 
CHP’de bu darbenin içinde bulu-
nuyor. Böyle bir adama apaçık bir 
şekilde destek çıkıyorlar. Hırsızın 
ayağına gitmemek üzerine boş ke-
seden sallayanlar şimdi önünde el 
pençe duruyorlar.

Düzenlenen o demokrasi mit-
inglerinin her biri aslında AKP 
mitingleriydi. O mitinglerde 
tüm AKP’liler gururlar katılıp 
sultanlarına bağlılık yemini et-
tiler. Eğer sizde o mitinglerden 
birine katıldıysanız, sizde bir 
AKP’lisiniz demektir. Eğer bu-
nun farkına henüz varmadıysanız 
varmak üzeresiniz, ama bundan 
pişmanlık duymayacaksanız o za-
man kendinizden korkun. 

Demokratik her protes-
toyu destekliyorum, ama 
bunu yaparken bencilce 
davranıyorsanız, demokrasinin sa-
dece size uygulanması gerektiğini 
düşünüyorsanız o savunduklarınız 
bomboş laf kalabalığından başka 
birşey olmayacaktır. 

köşe yazısı

Tom 
WEBB

İngiliz polisinden ağır küfür 
ve ırkçı söylemler!
Geçtiğimiz gün merkez Londra’da yapılan kitlesel Öcalan’a Özgürlük 
yürüyüşünde bir İngiliz polisi önce genç bir eylemciye ardından roj kadın 
meclisi üyesi bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulundu. eylem boyunca 
görev yapan ve sürekli eylemcilerin arasına karışan iki İngiliz polisinin gün 
boyu süren provokasyon uğraşları başarısız oldu.

Erem Kansoy 

Uzun süredir Kürt halkı Daiş çetelerine karşı savaş 
veren en büyük güç olarak Avrupa’da kabul görmesi ile 
özellikle İngiltere’de düzenlenen bir çok eyleme göz yu-
man veya müdahale etmeyen İngiliz polisi İngiltere’de 
yaşayan Kürt’lere karşı tavır almaya başladı. 

Daha önceki dönemlerde eski Türk Başbakanı 
Davutoğlunun Londra ziyaretinde de Kürt halkına karşı 
şiddete başvuran İngiliz polisinin akıllarda kalan son 
çılgınlığı olsa da özellikle Kobane sürecinden önceki 
dönemlerde ingiltere’de yaşayan Kürt’leri, baskın, tu-
tuklama, sınır dışı etme ve kriminalize etmesiyle İngiliz 
polisi namı biliniyor. 

sebepsiz yere zor kullandı
CW 3206 yaka numaralı İngiliz polisi ırkçı söylemi 

ve kadına yönelik ağıza alınamayacak ağır küfürü ile 
büyük tepki topladı.

 Olay görgü tanıklarında şok etkisi yaratırken 
yürüyüşte bulunan diğer polislerden de olumsuz tepkiler 
yükselmesine neden oldu. 

Yürüyüşün son bulacağı BBC binasına yaklaşık 10 
dakika mesafe uzaklıkta iken, Ciwanen Azad UK meclisi 
üyesi genç bir kadını kortejin en önünde yürürken sebe-
psiz yere kolundan sert bir şekilde tutup kenara çekmesi 
ile hem dikkatleri hemde sert tepkileri çeken CW 3206 
yaka numaralı, İngiliz olduğu anlaşılan polis sadece bu 
sebepsiz ve çirkin hareketiyle sınırlı kalmadı.

“burası benim ülkem, neyin yalnış neyin 
doğru olduğunu bana söyleyemezsiniz!”

Kortejin BBC binasına gelmesine dakikalar kala 
ise yine ayni yaka numaralı polise yaptığının yalnış 
olduğunu belirten, Roj Kadın Meclisi’nden bir temsil-
ciye yönelik çirkin bir saldırıyı daha gerçekleştiren polis 
olayın büyümesine neden olsada bunun bir provakasy-
on çalışması olduğunu anlayan eylemciler stratejik 
davranarak polisi saf dışı bıraktı. 

Temsilcinin CW 3206 yaka numaralı polise genç 
bir kadına sebepsiz yere şiddet içerikli bir uygulama 
göstermesinin yanlış olduğunu söylemesi üzerine, polis 
ağıza alınamayacak çok ağır bir küfürle cevap verdi. Bu es-
nada agresif tavırlarıyla zaten okları üzerine çeken polisin 
etrafını saran eylemciler ve İrlandalı aktivist Mak Campell 
sarf edilen çirkin küfüre tanık oldu. İngiliz polisine sert 
tepkiler gösterilirken, CW 3206 yaka numaralı provakatör 
polis dayanamayıp içindeki ırkçılığı açığa çıkardı. 

Davranışını yanlış bulup tepki gösteren eylemcilere, 
‘burası benim ülkem, neyin yalnış neyin doğru olduğunu 
bana söyleyemezsiniz’ şeklinde ırkçı ve ayırımcı bir 
söylemle kayıtlara geçmeyi başaran polisin yaptıklarına 
kendi meslek arkadaşlarıda tanık oldu. Bunun üzerine 
polisin görev alanı değiştirilerek kortejin sonuna alındı. 

İfadeler alınıp tutanak yazıldı
Yaşanan provokasyon girişiminin ardından BBC 

binası önünde, bölgede görev yapan başka bir polis 
tarafından öncelikle genç kadın dinlendi ve notlar aldı. 
Daha sonra görgü tanıklarındanda yaşananları dinleyen 
polis memuru görgü tanıklarının iletişim bilgilerini aldı 
ve tutanak hazırladı. Tutanağı hazırlayan polis memuru, 
tutanağın en kısa sürede ilgili merciye ulaştırılacağını, 
işlemleri başlatacağını ve yaşanan olaydan dolayı 
üzüntüsünü dile getirdi. 

saldırgan ve ırkçı söylemler sarf 
eden İngiliz polisine karşı yasal 
işlem başlatılması bekleniyor.
sayısız eylemde polis müdahalesi yok

İngiltere’de yaşam sürdüren yurt sever Kürt halkı 
ve dostları Türkiye ve Kürdistanda yaşanan Kürtlere ve 
ortadoğu halklarına karşı yürütülen savaşın hem derhal son 
bulması, Önder öcalana özgürlük, daiş çetelernin insanlık 

dışı zulmünü dünyaya duyurma, HDP milletvekillerinin 
dokunulmazlıkları, Kobane süreci gibi çok ciddi ve önem-
li alanlarda sayısız radikal eylem gerçekleştirdi. 

Özellikle Londra’da düzenlenen ünlü Londra 
köprüsünün trafiğe kapatılması, Muhafazakar parti-
nin merkezde bulunan ofisinin işkali, Heatrow hava 
alanının, en işlek yer altı istanyonlarının ve yoğun trafik 
alan büyük kavşakların işkali başta olmak üzere sayısız 
radikal eylem gerçekleştiren Kürt hareketine karşı her 
zaman çevrede geniş güvenlik önlemleri alsada İngiliz 
polisi bu güne kadar Davutoğlu eylemi dışında hiçbir 
eylemde müdahale etmedi. 

İngiliz polisinin göçmenlere yönelik 
kriminalizasyon politikaları

Özellikle son 1 yıl içerisinde İngiltere’de yaşayan 
Türk ve Kürt göçmenlerine yönelik İngiliz polisinin 
kriminalize etme politikaları giderek artıyor. Başta, 
‘PKK’ye katılacak’ gerekçesiyle yaklaşık 2 yıl tutukla-
nan genç Kürt kızı olmak üzere, bir çok sorgulama ve 
yine eylemlerde proveke girişimleri ile İngiliz polisi 
halkları düşmanlaştırmaya ve kriminalize etmeye yoğun 
çaba harcadığı artık gözle görülür hale geldi. 

Geçtiğimiz aylarda, Halk Cephesi ve Andolu Kültür 
Derneği çadır eylemine çevik kuvvet ile baskın yapan 
İngiliz polisi bununla kalmayıp Halk Cphesi üyeler-
inin evlerinede baskınlar düzenlemişti.  Baskınlardan 
akıllarda kalan görüntüler ise küçük bir kız çocuğunun 
gösleri önünde annesinin İngiliz polisi tarafından 
saçlarından tutularak yerlerde sürüklendiği zulmü ve 
küçük çocuğu feryadı kalmıştı. 

Yine ayni tutum içerisinde İngiliz polisi, Türk eski 
Başbakanı Davutoğlu protestosu ve Halk Cephesi 
baskınlarında olduğu gibi 18 yaş altı çocuklarıda zor kul-
lanarak tutuklamış ve ‘saatler sonra 18 yaş altı olduğunu 
gördük’ gereçesiyle serbest bırakarak dehşet dolu anları 
güzel çocukların temiz yüreklerine kazımıştı. İngiliz 
polisinin başta Türk soluna yönelik ev baskınların da 
insanlık dışı uygulama ve yöntemler içerdiği de bilniyor.

Her fırsatta başta Kürtler olmak üzere, sosyal-
ist, demokrat ve devrimci her kesimi kriminalize etme 
çabası içerisinde olan İngiliz polisi öyle görülüyor ki 
stratejik provekelerini hızlandıracaktır. 

son dönemlerde polis takibi
Hemen hemen her eylem ve etkinlikte kolayca tesbit 

edilebilinen sivil İngiliz polislerinin de kitle etrafında fır 
dönmesi de dikkatleri çekiyor. Başta Heatrow havaalanı 
eylemleri olmak üzere bir çok eylemde de İngiliz polisi 
video kayıt cihazları ile kitleyi kayıt altına almayada ha-
len düzenlenen eylemlerde devam ediyor.
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Gençlerimiz neden intihar ediyor 
 Geçtiğimiz günlerde bir gencimiz intiharı 

ve gene bir babanın oğlu tarafından öldürül-
mesi toplumumuzu üzüntüye boğup yine 
gençlerimiz hakkında endişenlenmeye yol 
açtı. Ne hikmetse gençlerimizi anlama yada 
onların sorunlarının ne olduğu konusunda kafa 
yormayı ancak başımıza böyle işler geldiğinde 
düşünüyoruz. Bunun yanında yine ancak böyle 
olumsuz gelişmelerden sonra yaşadığımız ülke 
İngiltere’de olup bitenleri kulak verme ve bu 
ülkedeki sorunlarımızın ne olduğu konusunda 
tesbit yapmaya çalışıyoruz. Bu yaklaşım bizleri 
şimdiye kadar kısmı bir şekilde kurtarmış olsa 
bile değişmediği sürece önümüzdeki dönem 
başka bir şekilde farklı gençlerimiz hakkında 
bizlere kötü haberleri getirecetir. Onun için ilk 
olarak yapılması ve dikkat edilmesi gereken, 
gençlerimizin gerek göçmen bir toplumdan 
üyesi olmasından kaynaklanan gerekse yaşadığı 
ülkedeki genel gençliğin yaşadığı tecrübe 
ettiği sorunları iyi tesbit etmemisi olacaktır. 
Sizlere bugün dilim döndükçe bu sorunlar ve 
yapilabilinecekler konusundaki düşüncelerimi 
paylaşacağım, umarım faydalı olur. 

 İngiltere’de genel gençlik açısından 
gelişmelerin iyi gittgini söylemek yanlış 
olur. İngiltere’de ilk defa genç kuşak anne 
ve babasından daha kötü bir yaşam kalites-
ine sahip olacak. Bu söylem benden daha çok 
İngiltere’deki ekonomik gelişmeler nezinde In-
stitute of Fiscal Studies kurumunun yaptığı bir 
açıklama. Yine bu açıklamayı yapan Institute of 
Fiscal Studies bunu hükümetin aldığı ekonomik 
kararlar, piyasalar ve yapılan kanun ve yasa 
değişiklikleri üzerinden kaynaklandığından 
dile getiriyor. 2010-2015 arası koalisyon 
hükümeti, 2015’den şimdeye kadar olan 
dönemde ise Muhafazakar Parti yaptığı kesinti 
politikalar ile en çokta gençliğe darbe vuruldu. 
Bazı büyük başlıkları hatırlayalım, ‘Univer-
site harçları £6000-£900’, ‘Eğitim fonlarına 
kesinti’,’Belediye bütçelerinde büyük kesintiler 
(ki nerdeyse tüm belediyelerde kesintiler gen-
çlik bölümünden oldu)’, ‘Gençler için zihinsel 
yardım bütçesi kalmadı gibi’ vs.. Bu ve buna 
benzer bir çok başlığı eminim son altı yıl içinde 
İngiltere’deki yerel medyada görmüşünüzdür. 
Bu gelişmeler tabiki İngiltere’deki genel 
gençliği etkilediği kadar bizim gençlerimizi, 
yane Türkiye ve Kürt gençleride etkiliyor. Gen-
çlerin daha iyi ve daha mutlu bir hayat kurması 
için gereken olanakların ellerinden alınması hiç 
şüphesiz onların zihinsel ve ruhsal hallerinide 
etkiliyor. Bu durumda daha iyi sosyal bir çevr-
eye yakın gençler gereken desteği alıp durumları 
konusunda daha iyi bir yere gelirken bazıları ise 
çözümü farklı ve çoğu zaman hayatlarına mal 
olan yöntemlerde buluyor.

Bu gelişmelerin İngiltere’deki gençlik üzer-
indeki etkisini anlamak için yapmamız gereken 
ulusal istatistiklere bakmak olacak.İlk olarak 
İngiltere’de intihar konusunda ulusal istatikleri 
tutan tek kuruluş olan Samaritans 2016 raporun-
da bazı dikkat çeken bilgilere bakalım. Samari-
tans raporu intihar konusunda 2014 yılına kadar 
olan süreci kapsıyor, her ne kadar günümüz 
verileri olması bile yakın tarihimiz olması bu 
konuda bir çerçeve çizmemiz açısında önemli 
olacaktır. Bu verilerin en başında intihar sayısı 
geliyor, İngiltere’de 2014 yılında 6122 intihar 
yaşanırken bu sayı bir önceki yıla göre 10.8% 
bir artışı gösterdi.İntihar oranı en çok 45-49 
yaş arasın erkekler arasında görülürken in-
tihar sayısında en büyük yükseliş 15-34 yaş 
arası erkeklerde görüldü. Erkekler intihar oranı 
kadınlara göre daha yüksek olurken, diğer 
yıllara göre kadın intihar sayısında 8.3% gibi 
bir artış görüldü. 2014 yılındaki bu veriler gerek 

erkekler gereksede kadınlar için İngiltere’de 
şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakamları 
oluşturdu. Bu veriler İngiltere’deki genel nüfu-
sa tekabül etmesine rağmen aslında bizlere bazı 
şeyleri gösterir durumdalar. Bu göstergelerden 
en belirgin ise İngiltere’de düne göre daha fazla 
intiharın yaşanması olurken diğer bir veri ise 
15-34 yaş arasındaki kesimlerden, özelliklede 
erkeklerde intihar sayısının artmış olması. Aynı 
zamanda bu verilerin yıl bazında en yüksek 
rakamları oluşturduğunu söylemek dikkat çe-
kici bir başka önemli nokta.  

Bu rakamların gençlik açısından yanmasına 
bakmak için genç yaş grubuna yakında bakın 
bir kurum olan YoungMinds in bu konudaki 
istatiklerine bakmak faydalı olacak. Gençlerin 
zihinsel ve ruhsal sağlığı konusunda çalışma 
yürüten ve bu konuda en büyük vakıflardan biri 
olan YoungMinds sitesindeki istatistiklerde yu-
karda söylediklerimizi destekler durumda. Bu 
istatisklerden bazılarını şöyle:

 • İngiltere’deki gençlerin 26% yane her 4 
tanesinden biri intihar etmeyi düşünmüş. 

 • Gençlerin ve çocukların sorunlarını 
konuşmak için aradıkları ChildLine sadece 
2013/14 yılınde intihar konusunda 34,517 gence 
danışmanlık servisi verdiği açıkladı – bu sayı 
diğer yıllara göre 116% bir artışı gösterdi. 

 • Gençler arasında depresyon ve kaygı 
(anxiety) gibi zihinsel hastalıklarda 70% gibi 
bir artış gösterdi. 

 • Ruhsal hastalıklar ile hastanelerin acil 
servislerine getirilen genç ve çocukların sayısı 
diğer yıllara oranan iki katı arttı. 

 • Okul döneminde zorbalığa uğrayan 
çocukların 55% genç ve yetişkin hayatlarında 
depresiv hastalığı ile mücadele ediyorlar. 

Yukarda verilen istatik bilgilerinin içinde 
göçmen, yada Türkiyeli ve Kürt gençlerin 
olmadığını düşünmek kabullenmemek başka 
birşey olamaz. Tabiiki bu ülkede yaşayan 
çocuklarımız gittikleri okul ve aldıkları 
sağlık yardımları çervesinde bu tür servislerin 
varlığından haberdar durumundalar ve yeri 
geldiğinde kullanacaktır. Bizim yada göçmen 
gençler için durumu daha da zorlaştıran ise daha 
önceki yazılarımda da bir çok defa belirtigim, 
İngiltere’de yaşayan göçmen çocuklar yuk-
ardaki bu sorunların yanında aynı zamanda göç-
men olmaktan kaynaklan sorunlar yaşıyorlar. 
Bu sorunlar daha önceki yıllarda anne-baba ve 
çocuk arasındaki kültür çatışması, kimlik so-
runu yada oturum sorunu olurken son yıllarda 
artan ırkçılık ve göçmen karşıtı söylemler ile 
ırkçılığıda sorunlar listesine ekledi. Göçmen 
toplumda yaşayan bir genç her ne kadar bu ülk-
ede doğmuş yada büyümüş olsa bile bulunduğu 
sosyal ortamdan dolayı halen göçmen toplumun 
bir üyesidir ve bu özellikleri taşır. Bu çercevede 
büyüyen gençlerin zihinsel ve ruhsal durumu 
göçmen yaşantısından büyük bir ölçüde etkile-
nir. Bu durum ancak sağlıklı bir entegresyon 
sürecinin tamamlanması ile azaltılıp yada or-
tadan kaldırılabilinir. Aksi takdirde gençlerimi-
zin sorunlarını daha da büyütüp onların sorunlar 
çemberinden çıkmasını zorlaştıracaksınız. 

 Sorunun kaynağı ne olursa olsun 
çocuklarımızın ve gençlerimizin zihinsel 
ve ruhsal sorunları yaşayacağını ve konuda 
birşeyler yapılması gerçeği olacaktır. Aynı za-
manda onların sorunlarını ve yaşadıklarını daha 
iyi anlamak için yüzümüzü yaşadığımız ülkeye 
daha fazla dönmemiz doğru bir entegresyon 
sürecini takip etmemiz gerektiği büyük önem 
taşımaktadır. Ancak bunlar yapıldığında bir 
çözüm sürecini başlatmış olabiliriz.  

3 Ton kokain davasında 
karar Verildi! 2 Türk’e 
42 yıl Hapis

İskoçya’da yüksek 
mahkeme, britanya kara 
sularında bugüne kadar 
ele geçirilen en büyük 
miktardaki kokaini taşıyan 
gemini kaptanı mümin 
Şahin’e 22 yıl, emin 
Özmen’e 20 yıl hapis cezası 
verdi.

İskoçya açıklarında MV Hamal adlı Tazan-
ya bandıralı gemiye yapılan operasyonda 
ele geçen 3 ton kokain davasıyla ilgili son 
duruşma yapıldı. Geminin Türk kaptanlarına 
toplam 42 yıl hapis cezası verildi. Britanya 
kara sularında bugüne kadar ele geçirilen en 
büyük miktardaki kokainin değerinin 512 mi-
lyon Sterlin olduğu açıklandı.

İskoçya’nın Glasgow şehrindeki Yük-
sek Mahkeme (High Court), gemini kaptanı 
Mümin Şahin’e 22 yıl, Emin Özmen’e 20 yıl 
hapis cezası verdi. Uyuşturucu operasyonunda 
yakalanan diğer dört kişinin suça karıştıklarına 
dair bir delil olmadığı için haklarında bir mah-

kumiyet kararına varılmadı.
Şahin ve Özmen, 23 Nisan 2015 tarihinde 

İskoçya açıklarında MV Hamal isimli rö-
morköre düzenlenen baskında piyasa değeri 
500 milyonluk uyuşturucuyla yakalanmıştı.

Fransız polisinin yaptığı ihbar üzerine Mv 
Hamal’da yapılan aramada çelik panelle kaplı 
özel bölümler matkaplarla delinmişti. 3 ton 
kokain, 128 balya halinde özel yapım çelik 
tankın içine gizlenmiş, giriş kapısının üzerine 
beton dökülmüş, üstüne de ‘ilk yardım dolabı’ 
yerleştirilmiş şekilde bulundu. Kokainin her 
bir paketi su geçirmeyen plastik torbalara 
dikkatlice konulmuş, balyalar koli bandıyla 
ambalajlı olarak ele geçirildi.

İngiltere Ulusal Suç İdaresi (NCA) Dene-
tleme ve Araştırma görevlisi Alistair Gow, 
3.2 tonluk uyuşturucuyu polislerin özel bir 
vinç yardımıyla ve insan zinciri oluşturarak 
elden ele gemiden indirdiklerini anlattı. 
Gow, “Çok derin bir araştırma yapmak zo-
runda kaldık, bunun için özel bir ekip çalıştı. 
Bütün uyuşturucuyu römorktan çıkarmak iki 
günümüzü aldı. Konu ile ilgili soruşturma 
ve araştırma sürecimiz tamamen uluslararası 
düzeyde gerçekleşti. Bu süreçte Fransa, 
Tanzanya, Guyana ve Türkiye gibi ülkelerle 
işbirliği içerisinde takibimizi sürdürdük” 
dedi.
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Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
 (Maternity Cover) Part time 21hrs per week - fixed term until March 2017 - salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domes-
tic violence support services across Lon-
don Boroughs. Post holder is expected 
to provide one to one crises intervention 
support service to survivors of abuse and 
some time-limited case work. The post 
holder is also expected to organise and 
facilitate workshops and discussion ses-

sions with English and Turkish speaking 
women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

Violence against Women and Girls (VaWG) advice Worker
Part-time 28hrs per week - fixed term until March 2017 - salary: £23,337
We are a women only organisation pro-
viding a number of services to Turkish/
Kurdish/Turkish Cypriot women and 
women from other backgrounds. IMECE 
is looking for two new members of staff 
to join its small and friendly team. You 
will be well organised, have excellent 
communication, IT and admin skills, and 
enjoy a demanding and varied workload. 

This post is created to improve women’s 
access to generic and specialist domestic 
violence support services across London 
Boroughs. Post holder is expected to pro-
vide one to one crises intervention support 
service to survivors of abuse and some 
time-limited case work. The post holder 
is also expected to organise and facilitate 
workshops and discussion sessions with 

English and Turkish speaking women. 

IMECE’s advice service’s quality is as-
sured through CAADA and Advice Qual-
ity Standards framework. Some experi-
ence of working with Turkish/Kurdish/
Turkish Cypriot women experiencing vio-
lence and experience of providing advice 
are essential.

HOW TO APPLY
For an application 
pack, please e-mail: 
recruitment@
imece.org.uk

Closing date for 
application: 5pm on 
26th August 2016

The interviews will 
be held on:  week 
beginning September 
19th of September  

Charity Registration 
No: 1056696 

Open to women only 
(exemption under 
the Equality Act 2010 
Schedule 9, Part 1)

IMECE job VaCanCıes

Harringay esnafının Trafik İsyanı 

çok sayıda Türkiye ve kıbrıslı girişimcinin faali-
yet gösterdiği Harringay Green Lanes’te esnaf, 
Turnpike Lane ve Finsbury Park arasındaki Wight-
man road’un süresiz olarak trafiğe kapatılması 
planına tepki gösterdi. Green Lanes’in paralelinde 
bulunan cadde, nisan ayında başlayan ve halen 
devam eden köprü ve tren raylarının yenilenmesi 
çalışmaları nedeni ile trafiğe kapalı bulunuyor. 

Bölgede yaşayan bir grup sakin, 
Eylül ayı sonunda tamamlanması 
beklenen çalışmaların ardından cad-
denin trafiğe kapalı tutulmaya de-
vam edilmesi talebi ile belediyeye 
başvurmuştu. Hazırladıkları kapsamlı 

bir dosya ile caddenin çocukların oyun 
ihtiyacını karşılayabilecekleri bir ala-
na dönüşmesi gerektiğini savunan 
sakinlere bazı belediye meclis üyeleri 
ile bürokratlar da destek veriyor.

Green Lanes üzerinde bulunan 

işyeri sahipleri ise Çarşamba günü bir 
araya gelerek söz konusu plana tepki 
gösterdiler. Bölgede yaşayan bir grup 
sakinin kendi görüşlerini dikkate al-
madan yaptığı başvurunun ticari di-
namizmi yok edeceğine işaret eden 
esnaf gerekirse protesto eylemleri 
düzenleyerek olası bir düzenlemeye 
karşı çıkacaklarını vurguladı.   

220 dolayında işyerini temsil eden 
Harringay Esnaf Derneği’nin çağrısı 
ile toplanan 30 dolayında işletme 
sahibi, Wightman Road’un trafiğe 
kapatılması halinde ticari faaliyetler-
inin ciddi biçimde etkileneceğini 
ifade ettiler. Üç ayı aşkın süredir de-
vam eden trafik sorununun işlerini 
neredeyse yarı yarıya etkilediğine 
dikkat çeken esnaf, Turnpike Lane 
ile Manor House arasında yaşanan 

trafik yoğunluğunun diğer bölgelerde 
yaşayan binlerce insanı Harringay’e 
gelmekten alıkoyduğunu kaydettiler.  
Eylül ayında okulların açılması ile 
birlikte yaşanacak trafik karmaşasının 
içinden çıkılmaz bir hal alacağı 
uyarısında bulunan esnaf, park 
sıkıntısı yüzünden müşteri çekme-
kte zorlanan işyerlerinin kapanma 
noktasına gelebileceğinden yakındılar. 

Cadde üzerinde bulunan işyeri 
sahipleri 10 kişilik bir komite 
kurulmasında mutabık kalırken, uz-
manlara hazırlatılacak karşı bir raporu 
belediyeye sunma kararı aldı. 

Toplantıda söz alan Esnaf Derneği 
Başkanı Şefik Mehmet ve sekreter 
Rob Chau, esnaf olarak  canla başla 
çalışarak Harringay’i bir cazibe 

merkezi haline getirdiklerini söyledil-
er. Harringay Green Lanes’in bölgede 
faaliyet gösteren restoran, café, bar 
ve süpermarketlerle Londra’nın farklı 
bölgelerinden ziyaretçi çektiğini vur-
gulayan dernek yöneticileri, özellikle 
son yıllarda büyük gelişme gösteren 
ticari atmosferin çevrede bulunan 
gayrımenkul fiyatlarına da büyük etki 
yaptığını belirttiler. Çok sayıda pro-
fesyonelin yaşamak için akın ettiği 
Harringay’in, kozmopolit yapısı 
ile onlarca farklı etnik kökenden 
insanın bir arada yaşadığı örnek bir 
yaşam alanı haline geldiğini söyleyen 
Şefik Mehmet, 50 yıldır bulunduğu 
Harringay’in bugünlere gelmesinde 
katkısı olan esnafın mağdur edilmem-
esi gerektiğini vurguladı.  
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Fenerbahçe’nin eski forvetlerinden atkinson 
polis tarafından öldürüldü
1995-1997 yılları arasında 
Fenerbahçe forması da 
giymiş olan 48 yaşındaki 
eski İngiliz futbolcu dalian 
atkinson, polisin evinde şok 
tabancası ile açtığı ateş so-
nucu hayatını kaybetti.

İngiliz polisi günün ilk saatlerinde alınan bir 
ihbar üzerine Atkinson’un Shropshire’daki evine 
gitti.

Emniyetten yapılan açıklamada, Atkinson’un 
şok tabancasıyla vurulmasının ardından müda-
halelerin yapıldığı, ancak eski futbolcunun 90 

dakika sonra hayatını kaybettiği belirtildi.
Dalian Atkinson’u hastaneye yetiştirmeye 

çalışan ambulans servisinin sözcüsüyse, yolda 
durumu kötüye giden eski futbolcunun kalp krizi 
geçirdiğini belirtti.

Polisin, ne yönde bir ihbar üzerine 
Atkinson’un evine gittiği hakkında ise henüz 
açıklama yapılmadı

Ölümü incelenecek
Sky News televizyon kanalına konuşan 

Atkinson’un komşularından birisi “Onu 
çocukluğundan beri tanırdım. Herkesle iyi geçinir-
di. Başının derde girdiğini hiç görmedim” dedi.

İngiltere’de polis, “Ölümcül olmayan silah’ 
olarak sınıflandırılan şok tabancaları taşıyor.

Atkinson’un ölümünün bağımsız bir komite 
tarafından inceleneceği belirtiliyor.

Londralı kız Öğrenci 
Suriye’deki Hava 
Saldırısında Öldü

Londra’dan Suriye’ye giden üç 
kız öğrenciden 16 yaşındaki kadi-
za Sultana’nın, hava saldırısında 
öldürüldüğü öne sürüldü.

16 yaşındaki Kadiza 
Sultana’nın ailesi ve avukatı, 
genç kızın bir Rus hava 
saldırısında öldüğünün 
düşünüldüğünü söyledi. Sul-
tana, geçen yıl iki arkadaşıyla 
birlikte Londra’nın Bethnal 
Green ilçesinden ayrılarak 
Suriye’ye gitmişti.

Aile avukatı Tasnime 
Akunjee BBC’nin Newsnight 
programına, Sultana’nın 
birkaç hafta önce öldüğüne 
dair bir bilgi aldıklarını söyle-
di. Avukat, Suriye’deki şartlar 
nedeniyle bu bilgiyi bağımsız 
kaynaklar tarafından 
doğrulatma imkanlarının 
olmadığını belirtti.

Ajunjee, genç kızın 
Suriye’deki hayatında hay-
al kırıklığına uğradığını, 
IŞİD’den ayrılıp İngiltere’ye 
dönmek istediğini, an-

cak yakalanıp örgüt 
tarafından vahşi bir şekilde 
cezalandırılma riskini göze 
alamadığını söyledi.

Hepsi aynı yaşta olan 
Sultana ile okul arkadaşları 
Shamima Begum ve 
Amira Abase, 17 Şubat 
2015’te, ailelerine dışarı 
çıktıklarını söyledikten 
sonra Londra’daki Gatwick 
Havalimanı’ndan Türkiye’ye 
uçmuş buradan da Suriye’ye 
geçmişti.

Genç kızların Suriye’ye 
geçtikten sonra Rakka ken-
tine gittiği düşünülüyor. 
Aynı okuldan başka bir kız 
öğrenci de Aralık 2015’te 
Suriye’ye kaçmıştı. Ailelerin 
avukatı geçen yıl, üç genç 
kızdan ikisinin evlendiklerini 
söylemişti.
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Özgür Gündem’e kapatma kararı
Özgür Gündem gazetesi, İstanbul 8. Sulh ceza 
mahkemesi tarafından “Pkk propagandasını yaptığı” 
iddiasıyla kapatıldı.

Özgür Gündem gazetesi, PKK 
propagandası yaptığı gerekçesi-
yle İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkem-
esi tarafından kapatıldı. Konuya 
ilişkin Özgür Gündem editörü Gü-
nay Aksoy, ise kendilerine ulaşan 
bir tebligatın olmadığını söylerken 
İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimi Erdoğan 
Şimşek tarafından verilen kararda şu 
ifadelere yer verildi: “Özgür Gündem 
isimli gazetenin sürekli terör örgütü 
propagandası yaptığı ve silahlı terör 
örgütünün yayın organı gibi hareket 
ettiği iddiasıyla yetkilileri hakkında 
TCK’nın 301/1, 314/2, 220/1,2,8, 
3713 sayılı yasanın 7/2 maddeleri 
uyarınca soruşturma başlatıldığı 
anlaşılmış olmakla anılan gazetenin 
T.C. anayasasının 28’inci mad-
desinin son fıkrası uyarınca geçici 
olarak kapatılmasına”  Verilen karar 
kapsamında Özgür Gündem gazetesi 
yöneticilerine soruşturma başlatıldı.

Özgür Gündem’e 
polis baskını!

Özgür Gündem’in İstanbul’daki 
binasına polis baskını yapıldı.

Hakkında kapatılma kararı ver-
ilen Özgür Gündem gazetesinin 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki 
binasına polis baskını yapıldı. Polis 
ekiplerinin binada arama yapmaya 
başladığı öğrenildi. Gazete binasına 
çevik kuvvet ekipleri de girdi. Polis, 
bina içindekileri gözaltına almakla 
tehdit ediyor.

Özgürlükçü Hukukçular 
Derneği’nden (ÖHD) avukatların da 
gazete binasına gittiği belirtildi.

Hakkında İstanbul 8’inci Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından kapatılma kararı 
verilen Özgür Gündem Gazetesi’ne 
TEM polisleri tarafından yapılan 

baskın sonucu aralarında gazetenin 
Genel Yayın Yönetmeni Zana 
Kaya’nın da bulunduğu gazeteciler ve 
gazete binasında bulunan misafirler de 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar 
arasında DİHA muhabiri Mesut Kaynar 
da bulunuyor. Polis saldırısı sırasında 
canlı yayında olan İMC TV’nin de 
kamerasına polislerce el konuldu. 

Gözaltına alınan gazetecilerin, po-
lis aracına götürüldükleri sırada giy-
silerinin yırtılmış halde olduğu görül-
dü. Polis şiddetine direnen gazeteciler 
gözaltı aracına bindirildi. Gazeteciler-
in gözaltına alınmasını takip eden 
gazetecilerin çekim yapmasına izin 
verilmiyor. 

Öte yandan bina içinde bulu-

nan gazetenin avukatları ise, “Bu 
hukuksuzluğa alet olmayız” sözleriyle 
tepki göstererek, gazete binasından 
ayrıldı. 

Gözaltına alınan bazı gazetecilerin 
isimleri şöyle:

Günay Aslan, Reyhan Hacıoğlu, 
Ender Öndeş, Doğan Güzel, Ersin 
Çaksu, Kemal Bozkurt, Sinan Balık, 
Önder Elaldı, Davut Uçar, Zana 
Kaya, Fırat Yeşilçınar. Dicle Haber 
Ajansı muhabiri Mesut Karnak. imc 
TV muhabiri Gülfem Karataş ve imc 
TV kameramanı Gökhan Çetin.

Polisin araması devam ederken, 
bilgisayarlara el koyma kararı olduğu 
belirtildi. 

Özgür Gündem Gazetesine dönük 
“kapatma” kararının ardından gazete 
binasına çok sayıda çevik kuvvet polisi-
yle baskın gerçekleştirilmesine ve çok 
sayıda çalışanının gözaltına alınmasına 
rağmen gazete dayanışma hazırlandı. 

Yarın 4 sayfa olarak okuyucu-
suyla buluşacak olan gazete “Boyun 
eğmeyeceğiz” manşetiyle çıkacak. 

Gazete sosyal medyada, 
“Basın şehitlerimize sözümüz var, 
susmayacağız” şeklinde tweet atarak 
gazetenin 4 sayfa çıkacağını duyurdu. 

britanya olimpiyatlarda başarı kaydediyor
brezilya’nın rio 
şehrinde devam eden 
olimpiyat oyunları’nda 
britanya’nın sporcu 
takımı büyük başarı elde 
etmeye devam ediyor.

Özellikle bisiklet yarışlarında 
çok sayıda altın madalya kazanan 
Britanya, önceki Olimpiyatlardaki 
performanslarını geçmeyi hedefliyor. 
Londra 2012 Olimpiyat Oyunları’nın 
başarılı sporcular yetiştirmek için 
miras kalması, ülkenin bu yılki 
başarısında katkısı olduğu görülüyor.

Britanyalı bisikletçiler gerçekleşen 
sekiz yarışta, takım yarışları da da-
hil,  beş altın üç de gümüş  madalya 
kazandı. Bisikletçi Laura Trott, 
dördüncü altın Olimpiyat madalyasını 
kazanarak, Britanya’nın en başarılı 
Olimpiyat sporcusu oldu.

Toplamda 18 altın madalyası bulu-
nan, Britanya’nın Olimpik sporcuları, 
Team GB, judo ve rugby hariç, 
tüm dallarda madalya kazanmayı 
başardı. Devam eden yarışlarla, Team 
GB’nin Londra’da elde ettiği 29 altın 
madalya sayısını geçmsi beklenili-
yor. Londra’da toplamda 65 madalya 

kazanan Team GB, Rio’da on birinci 
günde 47 madalyası bulunuyor.

Britanya’nın sevilen atletler-
inden Mo Farah, 10 bin km koşu 
yarışında altın madalya kazanarak, 
Londra Olimpiyatlarındaki başarısını 

tekrarlamış oldu.

Team GB, özellikle bisiklet, jim-
nastik ve kayakta başarı elde etti.

Öte yandan, ABD’li yüzücü Mi-
chael Phelps Rio Olimpiyatlarında 

aldığı madalyalarla birlikle, toplamda 
21 Olimpik altın madalya kazanmış 
oldu.

Jamaika’lı Usain Bolt da, 100 me-
tre koşuda birinciliği kaptırmayarak, 
tahtını elinde tuttu.

Madalya tablosunda ABD, toplam 
83 madalyayla lider, Britanya ikinci, 
Çin ise üçüncü.

On birinci gününde olan olimpi-
yatlar, 22 Ağustos’ta gerçekleşecek 
kapanış töreniyle sona erecek.
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darbeyi kim yaptı?
ruslara ait hediyelik eşya denince ilk akla gelen matruşka’dır. matruşka her 
biri ikiye bölünen birini açtıkça içinden bir diğeri çıkan ebatları farklı  yedi 
adet aynı kadın figürlü oyuncaktır.
Bülent Bingöl-Londra

Darbe dolayısıyla anlatacağım 
gerçekliğin iç içe geçmiş gerçek-
liklerden hangisi olduğunu bulmayı 
size bırakıyorum.

Hali hazırda gerçekleşen darbe-
nin sonuçları Erdoğan’a iktidar tekeli 
vermiş bulunuyor.  Ülkenin  başta 
Meclisi, Hukuk kurumları , Medya,....
vb. kurumları Kanun Hükmünde karar-
namelerle (KHK) devre dışı bırakılmış 
durumdadırlar. Yapılan darbe Naylon 
darbe mi yoksa F. Gülen’in yaptığı 
darbemedir tartışmaları ülke içinde 
ve dışında farklı yaklaşımlar mevcut. 
Ancak an itibarı ile oluşan pozisyonda  
Erdoğan bu darbe sonucunda mutlak 
iktidarı yakalamış görünüyor.

Aşağıda anlatılacak panoramik ve 
kronolojik anlatımlarda darbe veya 
darbelere giden yol ve hangi darbelerin 
kimler tarafından yapıldığı iç içe geçmiş 
resimlerin anca resmin bütününde okuy-
ucu karar verebilecektir.

1989’da Sovyetler’in 
dağılmasından sonra çok kutuplu 
dünya düzeni oluştu. Amerika Soğuk 
savaş döneminden beri özellikle 
Ortadoğu’da (yeşil İslam kuşak proje-
si) milliyetçi, dinsel akımlara yatırım 
yapmış tek adamlı diktatörlüklerle işi 
kurtarmıştı. Amerika yeni dönemde 
(1990 sonrası) ise Ortadoğu’yu ekono-
mik açıdan bir pazara dönüştürmek 
istiyordu. Amerika halihazırda 
Ortadoğu’da var olan sosyal , kül-
türel ve siyasal hegomonik yapının 
yürüyemeyeceğini bilerek Büyük 
Ortadoğu Projesini  ikame etti.

akP Ve CeMaat Darbelerle 
İktİDara kOŞUYOrlar!

Bu projenin ( BOP) teme-
li Ilımlı İslam Yönetimlerine 
geçiştir. Amerika’nın her zaman 
Ortadoğu’daki operasyon odası 
Türkiye olmuştur. Onun için önce-
likli yapılanma burada başlatılmış, 
1990’lardan sonra fiili olarak Fethul-
lah Hareketi desteklenmiştir. Abdullah 
Gül ve Erdoğan’ın ileride Başbakan 
ve Cumhurbaşkanı olacakları daha 
2000 yılından önce basında telafuz 

ediliyordu. Ekonomik çalkantılarla, 
operasyonlarla Fethulah Gülen ve 
Erdoğan AKP ortaklığını iktidara ge-
tirildiler(2002).

Bu arada seküler ve ülkenin  asıl haki-
mi olan Türk ordusu 1990’lardan itibaren 
yeni düzende iktidarının elinden alınacağı 
kaygısıyla NATO Ordusu olmasına 
rağmen NATO’ya diş bileniyor, Avrasyacı 
oluşumlara kaymaktan bahsediyordu. 
Doğu Perinçek ekibi Ordu içinde bu fikri 
örgütlüyordu.

2003 yılındaki 2. İkinci Körfez 
savaşında Türkiye Meclisi 1 Mart tez-
keresiyle Amerika’yı yüz üstü bıraktı; 
AKP bu kararı Amerika’ya Ordu enge-
line takılma olarak açıkladı. Amerika 
ile Türk Ordu’su arasındaki makas ve 
çekişme arttı.

Süreç içerisinde Gülen ve  Akp 
Amerika tarafından desteklendiler, 
Gülen ve AKP ikilisi devleti yönet-
mekten çok ele geçiriyorlardı. AKP ve 
Gülen Sürekli operasyonlarla toplumu 
hop oturtup hop ayağa kaldırıyorlardı; 
Türban, İmam Hatip , Sendikalar 
Yasası, Medya yasası,  YÖK yasası, 
Rektör Seçimleri, Danıştay, Sayıştay, 
Ergenekon, Balyoz, Oda tv, KCK 
operasyonları, Özelleştirme yasaları, 
....vb akla gelebilecek sosyal siyasal 
kültürel ve ekonomik her alanda  kom-
plolar yaparak bir değil Yüzlerce darbe 
yaparak devleti beraber ele geçirdiler. 

Özellikle belirtmekte fayda var 
AKP daha önce YAŞ  toplantılarında 
Ordunun dinci subayları atma 
kararlarına hep şerh koyarak engel-
liyordu , fakat zamanla 2007 Ergene-
kon , 2010 Balyoz operasyonları ile 
Ordu içindeki zinde Avrasyacı Kemal-
ist Askerleri derdest edip Fethullahçı 
Subayları yerleştirdi. Iddianameleri 
genellikle Hükümeti devirmeye yöne-
lik savlara dayandırılıyordu, halbuki bu 
Ergenekoncu subaylar on binlerce faili 
meçhuller cinayetler işlemiş binlerce 
köy yakmışlardı. AKP bu bir kısım 
subayı işledikleri cinayetlerden değil 
ama kendi İktidarı hakkındaki sözde 
söylemlerden yargıladı.

Operasyon yiyen her kesim 
adeta yılan sokmuş gibi zehirle-
nerek meramını anlatamadan felçli 

kalıyorlardı. Her seçim öncesi yeniden 
perdeler açılıyor; yeni düşmanlar or-
taya çıkıyor ve Erdoğan ilahi bir kahra-
man olarak olaya müdahale ediyor ül-
keyi kurtarıyor  ve Başbakan oluyordu. 

Gülen ve Erdoğan nerdeyse 
bütün rakiplerini alt etmiş devleti ele 
geçirmişken , devletin iktidar tepesinde 
iki ustalaşmış koçbaş egolu şövalye 
olarak karşı karşıya kaldılar (2011).  
Cemaat AKP’yi iktidar yapmanın diyeti 
olarak sürekli iktidar alanı ve rantı talep 
ediyordu, Milli Eğitim bakanlığından 
milyar dolar tablet (2011)ve daha 
sonrasında akıllı sınıf tahtası (2013) 
talepleri karşılanmamıştı. Bunlar ilk 
ortaklık çatlamalarıydı. 

2011 yılından sonraki bu kaçınılmaz 
çekişme alttan alta bir birini boşa 
çıkarmalarla başlayıp, 17-25 Aralık 2013 
yılında Erdoğan’ın kirli çamaşırlarının 
Gülen tarafından ortaya saçılmasıyla 
ölümüne savaş başladı. İktidar için iki 
ortağın ihanet savaşı malumun aşikar 
ilanı oldu. 

YOlsUzlUklarDaN kaÇıŞ 
İÇİN kÜrtlere saVaŞ İlaNı!

Erdoğan başta bocalamasına rağmen 
hayati mesele olduğundan ölümüne 
direnip toparlandı. Ancak ilerde zayıf 
düştüğü her anında yine bu mesele 
karşısına çıkacaktı ve bunun için mutlak 
iktidar sahibi olması gerekiyordu.

Bu dönemde Erdoğan’ın dış dünya 
ile daha pek sorunu yoktu. Ancak ülke 
içinde  durum aynı değildi, acilen bütün 
toplumun dikkatini üstüne çekecek 
milli bir meseleye ihtiyaç vardı. Tekçi 
devlet anlayışının yaratmış olduğu 
şovenist hassasiyet her daim ama-
deydi. Kürtlere saldırmak tek çareydi. 
Erdoğan Dolmabahçe’de sadece barış 
masasını devirmedi, topyekün Türkiye 
sahası için  de  resmi savaş kararını aldı 
(Mart 2015). Rojava2da zaten Kürtlere 
karşı daha çok el altında bulundurma 
niyetiyle kontrollü bir savaş açmıştı 
Cihadçılar aracılığı ile (2012).

Erdoğan şovenist toplumun 
adına Kürtlere karşı savaştıkça 
kutuplaştırdığı toplumum desteği 
artıyor, toplum Erdoğan’ın 17-25 

Aralık 2013 Yolsuzluklarını unutmaya 
meyilleniyordu. Dolayısıyla içerde 
iktidar olabilmesi uğruna Kürtlerle , 
Amerika , AB ile arasındaki makası 
açmayı göze alıyordu.

Bu temelde Erdoğan  Amerika’nın 
Arap baharı Suriye bölümündeki ak-
tif rolünden yavaş yavaş çark etmeye 
başladı. Amerika’nın ılımlı Müslü-
manlara  devrim yardımını , MIT 
aracılığıyla radikal Cihadçı Nusra 
ve İşid örgütlerine manipüle edip 
Kürtlere saldırttı. Tırlarla silah sevk 
etti, savaşçı gönderdi ve bu örgütlerin 
operasyonlarını direk yönetti. İşid’in 
nerdeyse tek derdi Kürtlerle savaşmak 
oldu; Serekani, Şengal,Kobani,...

erDOĞaN bastırıYOr 
kÜrtler YeNİlMİYOrlar!

Ancak Kürtler Rojava’da her ye-
rde direndi ve galip geldiler.  Özel-
likle Kobani direnişi Kürtlere tarihi 
bir milat oldu (13 Eylül 2014- 27 
Ocak 2015) Kürtler galip geldikçe 
içerde Cumhurbaşkanı Erdoğan daha 
sorgulanır oluyordu ve partisi AKP A. 
Davutoğlu liderliğinde güç kaybediyor-
du. Erdoğan kendisi de meydanlara in-
mesine ve müdahelelerine rağmen yet-
erli desteği alamıyordu. Türkiye içinde 
7 Haziran 2015 seçimlerinden önce 
HDP’ye korkunç baskılar uygulandı; 
Mersin, Adana, Bingöl, Erzurum, 
Diyarbakır,...vb bir çok yerde göz 
göre göre taşeroncu İŞİD’in katliam 
saldırıları oldu. HDP ve S. Demirtaş  “ 
Seni başkan yaptırmayacağız” söylem-
leriyle 7 Haziran seçimlerinde tarihi 
başarı elde ettiler.

7 Haziran seçimlerinde AKP tek 
başına hükümet olamadı. Erdoğan 
için içerde dışarda çember daralıyor 
ve kendini sorgulatmayacak mutlak 
iktidara bir türlü erişemiyordu. 

7 Haziran itibariyle AKP halen 
deniz üzerinde halen yüzebilen bir 
gemiydi, ama rotasız kalmıştı. Her kes-
imin AKP’ye kanca atma hevesi vardı, 
fakat  AKP yaralıydı (yolsuzluklar ve 
İşid destekçiliği) herkesle özellikle içe 
dönük rantçı iktidar arayışında olan 
muhalifleriyle işbirliği yapamazdı. 
Erdoğan Dolayısıyla ya kendisini sor-
gulatmayacak yeni bir projeye tes-
lim olacaktı yada kendisi yeni bir yol 
bulacaktı. Bu noktada Türkiye’deki 
Demokratik  cephe uluslararası kon-
jonktürü kullanarak stratejik veya tak-
tik hamle\operasyon \ proje yapmaktan 
uzak durdu, sonuç alınabilmesi zayıf 
bir ihtimal olmasına rağmen o da ayrı 
bir tartışma konusu oldu. 

Bu tartışmanın bir benzeri 
Rojava’da İŞİD karşısında Kürtlerin 
Amerika ile çıkarlarının kesişimi 
temelinde ortak hareket etmeleri 
noktasında çokça yapıldı. Yine  min-
valde İkinci dünya savaşında Ameri-
kan ve Batının  Sovyetler’le  Nazilere 
karşı ortak savaşmaları böyle  tarihsel 
kesişmelere iyi bir örnektir. Kaldı ki 
aşırı kutuplaşmış savaşan taraflar için 
düşmanın iyisi ahlaklısı değil yanlış 
yapanı düşkünü muteberdir.

erDOĞaN kONtrOllÜ kaOs İle 
YeNİDeN seÇİMe YÖNelİYOr!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kendince 
içerde ve dışarda kendisi için çıkış 
yolu bulamayınca, aylarca koalisyon 
kuramama mizansenlerine girişti, ve 
malumun ilanı başarısız koalisyon 
denemeleri ardından Hükümetin 
Başbakanı Davutoğlu’na erken seçim 
kararı aldırdı.

Kaos stratejisi uygulayarak 
yine Kürtleri hedefine alıp Türkleri 
arkasına alacaktı. Erdoğan Rojava’da 
İşid ve Cihadçılara destek verdi, 
içerde ise İşid ile beraber Kürtlere 

savaş açtı. İşid kılığında daha çok 
Türkiye sınırından giren Cihadçılar 25 
Haziranda (2015) Kobani katliamında 
250 üzerinde sivil öldürüldü, 20 
Temmuzda (2015) Suruç’ta Kobani 
ile dayanışma amacındaki Öğrenci 
katliamı, 10 Ekimde (2015) Ankara 
Barış mitingi katliamı,...vb yönelim-
lerle HDP’ye nefes aldırılmadı. Yine 
Ağustos 2015 operasyonlarıyla Kürt 
illerinde planlı  provokasyonlarla gen-
çleri plansız Hendek savaşına mecbur 
ettiler.

Erdoğan Aynı süreçte Avrupa 
Birliğini planlı Mülteci akınlarıyla  ve 
Amerika’yı ise İncirliğin kullanımı 
veya Suriye’deki operasyonlarını 
riske etme ile tehdit ederek susturdu.

Kaos kampanyasının sonucunda 
Kürtleri hedefe koyarak Türk halkını 
şovenizme sevk edip arkasına alarak 
1 Kasım 20152te  % 50’yi bulan 
oylarıyla  gücünü pekiştirdi.

Erdoğan seçimle rahatladı, ancak 
Kürtleri ne Rojava’da ne de Bakur’da 
yenemiyordu. Yenemeyince yaratılan 
şovenizm karşısında hedef olabilirdi, 
o temelde cihadçılara ısrarla yardıma 
devam ediyordu. Bu uğurda Suriye 
sınırında 26 Kasım 2015 tarihinde Rus  
savaş uçağını düşürdü ve Rusya’yla 
karşı karşıya gelindi. Bir bütün olarak 
ülke yeniden türbülansa girdi, diş 
ilişkilerde ve ekonomik açıdan zor bir 
sürece girildi.

seÇİM zaferİ erDOĞaNı 
kUrtarMıYOr!

Özünde içerde ve dışarda çevrilen 
dolaplar ve sonuçlarını,  seçim 
başarısı kapatamıyordu. Erdoğan 
İçerde sürekli savaş halinde olduğu 
Fethullaçılarla mücadelede Başbakanı 
Ahmet Davutoğlu’nu yeterli görmüy-
or böylece kendi cephesinde de rahat 
olamıyordu.

Erdoğan yaptığı hamlelerle bir 
türlü rahata kavuşamıyordu; en başta 
Kürtleri yenemiyor, Fethullaçiları 
tamamen ele geçiremiyor , ekibini 
oluşturamıyor, Amerika ve AB ile 
anlaşamıyordu. 

Türkiye’nin Suriye’ye di-
rek Cihadçıları desteklemesinden, 
Rojava’da Kürtlerin Fırat’ın batı 
yakasına geçmesine ayak diretmesi, 
yine mülteci şantajı ve Fethullah hareke-
tine baskıları Amerika’yı Erdoğan’a 
karşı tavır ve operasyona itti. Amerika 
22 Mart 2016 da Erdoğan’ın İran’a 
ambargo dönemindeki ve 17-25 Aralık 
operasyonlarının kalpazan şifresi Rızza 
Sarrabı tutukladı. Rusya İŞİD ve Ameri-
ka Rıza Zerrab dosyası ile Erdoğan’ı 
uluslararası mahkemelerde yargılamak 
üzere hazırlıklara başladılar.

Erdoğan Yolsuzluklarımı 
kapatayım hafızalardan sileyim derk-
en algı daha da büyüyordu. Her şey 
dönüp dolaşıyor ayağına dolanıyordu. 

Devamı edece: 
Devşirmeleri buluşturan ortak kader
Erdoğan perinçek ortaklığı başlıyor!
Pazarlıklar; türkiye eksen mi kayıyor?
Görülmemiş sahipsiz darbe, 
darbedar darbe!
Darbe anormallikleri
Darbenin getirdikleri
Devşirme mekaniğinin sonuçları, 
Türkide siyaseti değerlendirmede 
düşülen eksik faktör devşirmecilik.
Pozitivist yaklaşımla diyalektik 
açıklaması- yansıyan ışık orneği- 
düz mantık- derin pozitivist ide-
oloji mi basit devşirmecilik mi?
Kısa islam değerlendirmesi
Kemalizm ulusmillet 
Çare?
Zübükteki gazetecinin çakmağı?
Sahi ne oldu o diploma meselesi.

yazı dizisi - 1
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İsveç Savcıları assange 
İçin Londra’ya Gelecek
İsveç Savcılığı, İsveç’te 
tecavüzle suçlanan Wikileaks’in 
kurucusu Julian assange’ın 
ifadesinin Londra’daki ekvador 
büyükelçiliğinde alınacağını 
duyurdu.

İsveç Savcılığından yapılan açıklamada, dört yıldır 
Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde kalan Julian 
Assange’ın ifadesinin büyükelçilik binasında alınacağı 
belirtildi. Assange’ın ifadesini almak için İsveçli savcı 
Isgren Aker’in Londra’ya gitmeye hazırlandığı kayded-
ildi. Stockholm Başsavcısı Karin Rosande da İsveç res-
mi televizyonu SVT’ye yaptığı açıklamada, Assange’ın 
ifade vereceği tarihin henüz kesinleşmediğini, gelecek 
haftalarda bir tarihin ayarlanacağını söyledi.

Son gelişmelerle ilgili Ekvador Dışişleri 
Bakanlığından yapılan açıklamada da “(Assange’ın) 
Önümüzdeki haftalarda İngiltere’deki Ekvador 
Büyükelçiliğinde ifade vermesi için tarih belirlenecek” 
ifadesi kullanıldı.

4 YılDır bİr ODaDa YaŞıYOr
İngiliz mahkemesi 2012 yılında, Avustralya 

vatandaşı Assange’ın, iki kadına tecavüzle suçlandığı 
İsveç’e iadesine karar vermişti. Assange, bu kararın 
ardından, Haziran 2012’de İngiltere’deyken İsveç’e 
iade edilirse ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için 
Ekvador’un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Ekvador, çok sayıda ABD Dışişleri Bakanlığı 
yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna 

duyuran ve tartışmalara neden olan Assange’ın siyasi 
iltica talebini kabul etmişti. 45 yaşındaki Assange’ın 
büyükelçilik binasından çıkması halinde şartlı tahliye 
koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanması ve 
İsveç’e iade edilmesi bekleniyor. 4 yıldır diplomatik 
misyonun bir odasında yaşayan Assange’ın sağlığından 
zaman zaman endişe ediliyor. 
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Tarihi 15 ağustos atılımı’nın 33. 
yılı... eruh’ta atılan ilk kurşun, 
bugün minbic’i özgürleştirdi. 
kürdistan’ın dört parçası ve 
yurtdışında yaşayan kürtler, ul-
usal diriliş bayramını komutan 
agit ile ebû Leyla’nın birleşen 
direniş ruhuyla kutluyor, kürt 
Halk Önderi abdullah Öcalan’ı 
selamlıyor ve ölümsüz şehitlerin 
yolunda özgürlüğe yürüme 
sözünü yineliyor.

İsmet Kayhan

Omyanus ormanları... Komutan Agit talimatı 
okudu. Sonra tüzüğü... Silahlı propaganda 
programını ve ilan bildirisini de okudu. 22 Tem-
muz 1984 günü Lolan’da yapılan toplantıda 
silahlı mücadeleye başlama ve üç ilçenin 
basılması kararı alınmıştı. Eruh baskınının koor-
dinesini Mahsum Korkmaz (Agit) yapacaktı. 
(...) Komutan Agit, planı oluştururken, Lenin’in, 
“kumaşı kesmeden önce yedi kez ölçün” sözünü 
hatırda tutuyordu. Plana son şekil verildik-
ten sonra geniş ve düz bir saha üzerinde eylem 
maketini yaptılar. Agit burada hedefi açıkladı. 
Eylemin amacı, önemi ve hedefin özellikleri 
hakkında verilen bilgilerden sonra plan açıklanıp 
tartışmaya sunuldu. Oy birliğiyle kabul edildi. 
(...)

Mustafa Yöndem’den (Erdal) başlayarak 
sancağı öperek tek tek yemin etti gerilla-
lar: “PKK’ye, şehitlere, halka kanımızın son 
damlasına kadar bağlı kalacağım.”

Erdal, Bedran, Şiyar, Musa, Hacı, Ferhan, Se-
lim, Ali, Resul, Bijî, Kerim ve diğerleri...

Tam 30 kişiydiler... İlk kurşunu sıkma onu-
runa sahip 30 kişi... Agit’in yardımcıları Erdal, 
Bedran ve Şiyar’dı. Baskın akşam saat 21:00’da 
yapılmak üzere planlandı. Eylem süresi 1 saat 
olarak belirlendi. Hareket noktası Çirav Dağı; 
geri çekilme hattı Herekol Dağı olarak tespit 
edildi.

Baskın için beş grup oluşturuldu.  Saldırı 
Grubu: Erdal, Selim, Şiyar, Fikret, Musa, Hay-
dar, Azad, Ferhan. RBC Atış Grubu: Haşim, 
Baran, Keleş (milis) Savunma grubu: Kazım, 
İbrahim (milis) Komuta: Agit ve yanında dik-
tiryof kullanıcısı Serdar Bölüğün avlusunda 
bulunan gazino ve komutan lojmanlarını basan 
grup: Bedran, Bijî, Kerim Propaganda, yayın 
dağıtımı, pankart ve banka soygunu için iki grup 
oluşturuldu.  Camide hitap grubu: Tevfik, Ömer 
Şoreş. Bildiri, pankart, soygun grubu: Botan, 
Cengo, Bozan 

Yol kesmeye iki grup çıkarıldı. 
Eruh-Sirt yolunu kesen grup: Hacı, Xelîl, 

Salih 
Eruh-Şırnak yolunu kesen grup: Ali, Cuma, 

Xelîl (üçü de milis)
Ayrılık vakti gelmişti. Gerillalar birbirlerine 

sarılıp ayrıldılar. (...)
Ve gerillalar, çok uzun gelen bir gün ardından 

akşam üzeri toplandı. İlk etapta yolları ve tel-
efon hatlarını kesecek gruplar, belirlenen yer-
lere gönderildi. Karanlık çökünce birliğin ana 
mevcudiyeti görev kollarına göre düzenlenmiş 
bir yürüyüşle Eruh’a doğru inmeye başladı.

Kısa bir süre sonra artık ilçenin sokaklarına 
girmişti. Sıra halinde arka arkaya dizilen gerilla-
lar, sokağı doldurmuştu. Düşman bölüğüne yüz 
metre kala bir araba çıktı fakat hızla mevziye 

yattıkları için gerillaları fark etmedi. Ciddi bir ak-
silikle karşılaşmamaları büyük bir şanstı. Kısa bir 
ilerlemeden sonra seri bir şekilde üç kola ayrılarak 
planlanan hedeflere doğru hızla ilerlediler.

Bölüğün binası, subay gazinosu, kahve-
hane, banka ve camiye bir anda ulaşmışlardı. 
Açılan ilk ateşle bölüğün kapısındaki nöbetçi 
etkisizleştirilmiş, ardından bölüğün üst katlarını 
hedef alan B-7 ateşi ve onun ardından gazinoya 
dalış kısa süreli aralıklarla yaşanmıştı.

Seri kurşun ve bomba atışları içinde bir anda 
iki katlı askeri bina gerillalarca ele geçirilmişti. 
Gazino tarafından açılan düşman ateşi, bölüğün 
kapısından içeriye girmekte olan bir gerillayı 
parmağından yaraladı. Fakat düşman ateşi der-
hal bastırıldı. Bu esnada açılan ateşle, bölük 
komutanının iki çocuğu kol ve bacaklarından 
yara almıştı. Gerillalar özür diledi; anneleriyle 
birlikte çocukları ateş hattından uzaklaştırıp has-
taneye gönderdiler.

Bölüğün işgalinden sonra esir alınan ask-
erler, bölüğün avlusuna toplatıldı ve HRK’nin 
amaçları kendilerine anlatıldı.

Komutan Agit o anı, “Erlerin bir kısmı sevinç 
içindeydi. ‘Bizi de kurtardınız hemşerim’ diyen-
ler de oldu. Bize katılmak isteyen erleri almak 
istemedik” sözleriyle anlatacaktı.

Diğer yandan cami hoparlöründen HRK 
Kuruluş Bildirisi okunuyordu. Bildiriyi okuyan 
gerilla, heyecandan kendini tutamayınca şiir 
dizelerini de bildirinin içine katıyordu. Bu ara 
bölük deposu açılmış, militanlar ele geçirilen 
silahları ve cephaneyi dışarıya yığıyorlardı.

Komutan Agit, bölükte biraz inceleme 
yaptıktan sonra gerillaların kontrol altında 
tuttukları kahvelerden birine uğradı. Kahve-
deki durumu yerinde gören Agit, o anı şöyle 
anlatıyordu:

“Köylü arkadaşın biri, halkı kumar oynadıkları 
için eleştiriyordu. Bu kaba ve yersiz bir davranış 
olduğu için müdahale edip özür diledik ve rahat 
olmalarını, kendileri için savaştığımızı söyledim. 
Bunun üzerine kahvehanedekiler, topluca yerl-
erinden kalkıp kucaklaşmak istedi. Sigara, çay, 
su ikramında bulundular. Bir bardak sularını 
içip amaçlarımızı açıkladıktan sonra, ‘Cezaevini 
açalım mı‘ diye bir soru yönelttiğimizde, hep 
beraber, ‘Haydi’ dediler. Diğer kahvelerde ise, 
‘Bijî PKK, Bijî Serok Apo’ sloganları ortalığı 
çınlatıyordu.”

Kahvehanelerde bildiri dağıtımı ve 
pankartların asımı tamamlandıktan sonra bölük 
çevresinde alınan güvenlik kordonu içinde tüm 
görev kolları, verilen işaret üzerine bir araya 
geldi. Gerillanın bir kaybı yoktu. Düşmandan 1 

ölü, 6 yaralı vardı. Yaralı gerillanın zaten yarası 
hafifti.

Ele geçirilen düşman silah ve araçları epey 
fazlaydı. Katırlarla taşımak güçtü. Yükü ancak 
bir kamyon taşıyabilirdi. YSE’ye ait bir kamyona 
el koyup yüklemeye başladılar. Bu arada geride 
kalanları da tahrip ettiler. Atatürk büstü dağıtıldı. 
Garnizondaki iki televizyon, komutana ait taksi, 
cemse, hükümet binası, banka ve postane ateşe 
verildi.

Gerillalar ilçeyi birkaç saat elde tuttuktan 
sonra bırakmışlardı. Yüksek ve dik yamaçlı dağı 
ağır yükler altında aşmaya çalışıyorlardı, Eruh’u 
basan gerillalar... Ama susuzluktan takatları 
kesilmişti.

Fakat mutluydular, sevinçliydiler. Eruh’u 
basmışlardı. 29’uncu isyanı başlatmışlardı. İlk 
kurşunu sıkan gerillalar yolda rastladıkları bir 
pınarın başında bir süre dinlenip biraz önce 
bastıkları Eruh’un ışıklarını seyre daldılar.

***
Eylem sonrası anı Agit şöyle tarif ede-

cekti: “O arada kendi kendime ‘Birçok kim-
senin varlığından bile haberdar olmadığı Eruh 
kasabası, artık herkesin yakından tanıyacağı bir 
yer olacak ve bu vesileyle Kürt’ün adı da artık 
dünyada konuşulacaktır’ diyordum.”

DURAN KALKAN ANLATIYOR...

 o güne  nasıl gelindi?
(12 Eylül rejimi sonrasında) Mevcut durumu 

kapsamlı değerlendiren ve gelişmeleri gözlemley-
en Önder Apo, yapılan parti yönetim toplantısı 
ardından süreci yeniden değerlendirerek, askeri 
örgütlenme ve eylem konusunda daha yeni ve 
kapsamlı çalışma ve örgütlenme planları ortaya 
çıkartmış ve bu düşüncelerini ülke zeminine 
84 Haziranı’nda aktarmıştır. Fuat arkadaş eli-
yle ulaştırılan bu talimat ülkedeki yönetimimiz 
tarafından değerlendirilmiş ve Lolan’da yapılan 
toplantıyla da 15 Ağustos eylemlerini örgütleme 
ve geliştirme süreci başlatılmıştır. 

Hrk’nin kuruluşu
Bundan sonraki süreç açısından şunları 

söyleyebiliriz:
Haziran ayı sonunda Lolan’da yapılan 

toplantı altı kişiyle gerçekleştirilmiştir. Ben, 
Cuma ve Fuat arkadaşlarla birlikte, Fatma, Se-
lim ve Ebubekir de bu toplantıya katılmışlardır. 
Toplantının önemi şuradadır. Bu toplantıda Önder 
Apo’nun hem silahlı örgütlenmeyi hem de kitle 
çalışmalarını yürütecek birimlerin örgütlendi-
rilmesine dair düşünceleri değerlendirilerek 
somut örgütsel planlamalara gidilmiştir. Silahlı 
eylemi yürütecek askeri örgütlenme ile kitle 

çalışmasını yürütecek, yine silaha ve kırda üslen-
meye dayalı kitle çalışmalarını yürütecek silahlı 
birimlerin örgütlendirilmesi ayrıştırılmıştır. 
Yani iki temel görev temelinde, iki kol olarak 
parti gücünün örgütlendirilmesi öngörülmüştür. 
Bu şekilde bir kol silahlı propaganda takımları 
biçiminde silahlı direnişi yürütmekten sorumlu 
olurken, diğeri de gerilla grupları temelinde 
örgütlenip kasabalar düzeyinde kitle çalışması 
yürütmekten sorumlu kılınmışlardır. 

Silahlı propaganda birlikleri olarak üç takımın 
örgütlendirilmesi ve bu üç takıma yeni bir ismin 
verilmesi kararlaştırılmıştır. Çünkü yeni bir süreç 
başlatılacak ve silahlı şiddet içine girilecekti. Bu 
silahlı şiddetten PKK’nin sorumlu tutulmaması, 
ona terörist damgasının vurulmaması için bu 
sorumluluğu üstlenecek yeni bir askeri örgütlen-
meye bir ihtiyaç haline gelmişti. O zamanki 
yönetimimizin düşüncesi en azından böyleydi. 
Bu temelde de üç silahlı propaganda takımından 
oluşan askeri örgütlenmeye Hêzên Rizgariya 
Kurdistan (HRK) ismi verildi. HRK’nin, bir 
büyük eylemle kuruluş bildirisi dağıtılarak 
kuruluşu ilan edilecekti. Bu çerçevede HRK’nin 
ilan bildirisi ve afişler propaganda malzemesi 
olarak hazırlandı. Ozan Sefkan (Celal Ercan) 
arkadaş Avrupa’dan gelmişti ve ozanlığı yanında 
çok iyi bir teknik ressamdı da; çeşitli resimler 
çizdi ve gerillayı propaganda edecek şekilde 
onları çoğalttı. Diğer yandan bu toplantımız söz 
konusu silahlı propaganda takımlarının görev-
lendirilmesi konusunda da bir iskelet ortaya 
çıkardı, takımları isimlendirdi, yine komutasının 
önemli bir kısmını görevlendirdi. Agit arkadaş 
bu toplantıda 14 Temmuz Silahlı Propaganda 
Takımı’nın komutanı olarak resmen görevlendi-
rildi. Hem geriye kalan örgütsel düzenlemelerin 
tamamlanması hem de eylem planlanmasının 
yapılması, pratik konusunda bilgisi olan 
arkadaşlarla yapılacak toplantıda netleştirilmeye 
bırakılarak söz konusu toplantımız tamamlandı.

Şikefta birîndara toplantısı
Bu aynı zamanda 15 Ağustos atılım sürecinin 

başlangıcı anlamına da gelmiştir. Bu toplantıdan 
ortaya çıkartılan sonuçlar Zap çevresinde, Şikefta 
Birîndara alanında, Çukurca, Gever, Şemzinan 
gibi alanlarda faaliyet yürüten gerilla birimlerin-
in katıldığı geniş bir toplantıda değerlendirilerek 
planlama tamamlandı. Şikefta Birîndara’daki 
toplantı silahlı propaganda takımlarının komuta 
ve savaşçı gücünün tümüyle belirlenmesini 
gerçekleştirdi. Yine 15 Ağustos eylemlerinin 
nasıl olacağını belirledi. Pratik sahadan gelenler 
olduğu için pratik ortamlara, kasabalara ilişkin 
bilgiler, belgeler getirmişlerdi, çeşitli resimler, 
krokiler çizmişlerdi; bunların tartışılması, özel-
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likle Şemdinli’ye ilişkin hazırlanan krokinin 
tartışılmasından, bir kasaba baskınlarının yapılıp 
yapılamayacağı fikri ortaya çıktı. Bu görüş genel 
kabul görünce de HRK ilanının kasaba baskınları 
biçiminde gerçekleştirilmesi görüşü, karar 
düzeyine ulaştı. 

Bunun üzerine de hangi kasabalara yöne-
lik baskın eylemlerinin düzenlenebileceği 
tartışması yapıldı ve sonuçta Şemdinli, Eruh ve 
Çatak kasabaları belirlemeleri yapıldı. Çünkü 
biz, Botan-Hakkari alanında bir silahlı direniş 
mücadelesi başlatacaktık. Partimizin kararı ve 
planlaması böyleydi. Dolayısıyla bu üç kasaba 
bir direniş zemininin pratikte çizilmesine olanak 
yaratıyordu. Bu üçgeni eylem alanı yapmalıydık 
ki, düşman eylemlerin duyulmamasını propa-
ganda araçlarına kontrol koyarak gizlese de, 
her eylem pratikte çevresine yayılınca, esas 
olarak hiç olmazsa silahlı direniş yürütmek 
istediğimiz sahada bu eylemler bu biçimde 
duyulabilecekti. Kısaca, o zamanki koşullara 
ve yürütmek istediğimiz silahlı direniş çer-
çevesine bu kasabaların basılması uygundu. 
Bu kasabalar aynı zamanda alanın en küçük 
kasabalarıydı. O nedenle de bu kasabalara birer 
takımlık güçle baskın yapmak ve bunu başarıyla 
yürütmek mümkün olabilirdi. Bu kasabaların 
küçük olmaları da baskınların buralara yapılması 
kararının alınmasına kuşkusuz bir etken oldu. 

Aynı toplantımız eylem çerçevesini de çizdi. 
Çünkü gerçekleşecek olan sadece bir eylem 
değildi; bir dizi, iç içe eylemi gerçekleştirme 
hedefimiz vardı. Buna göre de beş-altı hedefi 
içeren birer eylem planlaması oluşturuldu. Bir 
yandan askeri karakolların basılması, ordunun 
etkisiz hale getirilmesi, onlara darbe vurulması, 

diğer yandan adliye depolarının basılıp silah ve 
mühimmata el konulması, yine hazırlanan HRK 
kuruluş bildirisinin genişçe kahvelerde, caddeler-
de dağıtılması, hazırlanan afişlerin yapıştırılması 
vb. biçimde birçok askeri ve siyasi eylemin iç 
içe birlikte yapılmasını öngören bir eylem planı 
oluşturuldu. Baskınların ardından gelişmeler 
nasıl olacaktı, orası çok kestirilemiyordu. 

yazılı belge olmadan...
Acaba ordu nasıl bir tutum içine girecekti. 

Eğer ürküntü ile küçük karakolları bir araya 
toplama gerçekleşirse, bu eylemler ardından 
peş peşe bu bir araya toplanmak istenen bazı 
karakolların vurulabileceği de ek olarak eylem 
planına dahil edilmişti. Eylem zamanlaması 
olarak 15 Ağustos, yetiştirilebilecek bir zaman 
olarak seçildi. Zaten Temmuz ayı ortasında 
böyle bir eylem planlamasına ulaşılmıştı. O ned-
enle de eylem alanlarına Temmuz sonu ya da 
Ağustos başında ulaşmak imkansızdı. Bir yan-
dan Eruh’a, diğer yandan Çatak’a ulaşılamazdı. 
Belki Şemdinli takımı hedefe ulaşabilirdi, -za-
ten takımın hemen tamamı toplantıya katılan 
arkadaşlardan oluşuyordu- ama Eruh ve Çatak’a 
en erken Ağustos’un ortasında ulaşılabilirdi. 
Farklı bir tarihi de belirlememiz, yazılı belge 
oluşturmamamız nedeniyle tercih edilmiyordu. 

Bütün bu çalışmaları yaparken hiç yazılı 
belge, talimat hazırlamadık. Çünkü duyulur ve 
deşifre olur diye endişe duyuyorduk. Öyle ki, her 
şey sözlü, kulaktan kulağa fısıldar biçimde gizli-
likle yapılıyordu. Başarının sırrı olarak gizlilik 
görülüyordu ve ne olursa olsun bu eylem mutla-
ka başarılı olmalıydı. Çünkü Siverek direnişi, M. 
Celal Bucak’a saldırı eylemi başarılı olmamış, 

daha sonraki süreç başarısız kalıp, silahlı mü-
cadele süreci kesintiye uğramıştı. Bir kere daha 
aynı akıbeti yaşamamak için mutlaka burada 
başarılı olmak gerekiyordu. Başarılı olmanın 
yegane yolu olarak da gizlilik görülüyordu. Gi-
zli bir biçimde yürütülen çalışmalarda eylem-
leri aynı günde yapabilmek, hata yapmamak 
için bilinen bir tarihin oluşturulması gerekliydi. 
15 Ağustos, bu anlamda ayın ortası olarak ey-
lem tarihi olması için belirlendi. İş bölümü 
yapılarak, toplantıya katılanların iş bölümü te-
melinde bu eylemleri örgütlendirmesi yönünde 
harekete geçildi. Çünkü hem Eruh hem de Ça-
tak eylemini yapacak komuta toplantıda yoktu, 
kendi sahalarındaydılar. O komutaya eylem 
talimatının ulaştırılması, yine eylem için yapılan 
hazırlıkların materyallerinin verilmesi ve eyleme 
sevk edilmesi gerekiyordu.

Öcalan’ın mesajı: ya savaş ya da...
Toplantıya katılan yönetim kendi içinde böyle 

bir iş bölümü yaparak harekete geçti. Harekete 
geçerken Önder Apo’dan yine bir mesaj, ülkede 
pratik çalışmaları yürüten yönetimimize ulaştı. 
Bir grup arkadaş toplantı yerine geldi ve Önder-
lik mesajı olarak, eylem yapılmasının ve daha 
fazla zaman geçirilmemesinin iletildiği belirtildi. 
O mesajda Önder Apo, “Ya savaşa girilir ya da 
silahlar bırakılır” demiştir. 

Eylem planlaması o arkadaşlara aktarılarak 
kendilerinin de katılması önerildi ve onlar da 
uygun bulup katılım gösterdiler. Mesajı getiren 
Bingöllü Xalît arkadaştı, Libya’dan katılmış 
yiğit bir militandı. 1987’de Kiği çevresinde 
hainler tarafından; ajanlar, korucular tarafından 
pusuda katledildi. Yapılan eylem planlaması 
Çatak dışında, Eruh ve Şemdinli’de hayata 
geçirildi. Şemdinli takımı zaten eylem yerinde 
örgütlendi, daha sonra da planlamalar gözden 
geçirilerek eyleme gitti. Eylem talimatı Agit 
arkadaşa Botan’ın Çırav Dağı’nda verildi. Agit 
arkadaş oradan derhal Gabar alanına geçerek 

14 Temmuz silahlı propaganda takımını örgü-
tledi ve kıl payı Eruh eylemini gerçekleştirdi. 
Çatak eylemini Terzi Cemal yapacaktı, ona da 
bilgiyi Ebubekir ulaştıracaktı. Sözde zamanında 
Ebubekir Terzi Cemal’i bulamadı, böylece de ey-
lem talimatı ulaştırılmamış oldu ve Çatak’ta ey-
lem yapılamadı. Eruh ve Şemdinli eylemleri ise, 
planlandığı gibi başarıyla gerçekleşti. 

Üçte iki oranında eylem planı başarılı olmuştu. 
Kapsam itibariyle de planlananlar önemli ölçüde 
gerçekleşmişti. Eruh eylemi askeri bakımdan 
60’tan fazla silaha el koyma ile kapsamlı bir 
propaganda biçiminde gerçekleşirken, Şemdinli 
eylemi daha çok çatışmalı olmuş, subay 
lojmanlarında birçok subayın yaralanmasına yol 
açmıştı. 

12 Eylül yönetimi Eruh ve Şemdinli eylem-
lerini iki gün gizledi. Basına yansıdığı kadarıyla 
bu baskınları, bir ayaklanma olarak değerlendirip 
tedbirler geliştirerek gizli tutmaya çalışmışlardı. 
Fakat daha fazla gizli tutamadılar, 17 Ağustos 
günü BBC radyosu aracılığıyla bütün dünyaya 
Eruh ve Şemdinli eylemleri duyuruldu. Ey-
lemlerin bir ayaklanma değil gerilla baskınları 
olduğunu anlayınca 12 Eylül yönetimi, “Güneş 
Harekatı” adı altında bir imha operasyonu 
başlatmak istedi. Her iki takımımız üzerine 
büyük askeri güçlerle aniden gelmeye çalıştılar 
fakat bir sonuç alamadılar. Güneş Harekatı, önce 
“24 saat”, sonra “48 saat”, sonra da “72 saat” 
ömür biçtiyse de, bir türlü eylemcileri bulma ve 
imha etmeyi başaramadı. 

Kenan Evren, “kılıç artıkları” dedi; “birkaç 
çapulcu-eşkıyanın hareketidir, devlet yakında 
hesabını soracak” diyerek güvence verdi, 
fakat işlerin öyle olmadığını görünce bizzat 
gelip Şemdinli’yi ziyaret etmek zorunda kaldı. 
Şemdinli’den dönüşte Kenan Evren’in konvo-
yuna gerilla birlikleri saldırı yaptı ve iki askeri 
vurdu. Bu, düşman cephesini korkuttuğu gibi, 
gerillada büyük bir moral güç ortaya çıkardı.
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araştırmacı yazar ve Londra 
kırkısraklılar dayanışma derneği 
başkanı ahmet Güven’in kaleme 
aldığı “nar Taneleri” adlı kitabı 
Haziran ayında Londra’da okuy-
ucular ile buluştu. Hrant dink 
anısına atfedilen ve ermenilere 
yönelik katliam ve soykırım 
olaylarını konu edinen kitapta üç 
döneme ait dokuz yaşam öyküsü 
ve bir söyleşi yer almakta. 

Suna Alan

Çalışmanın, soykırımda hayatını kaybeden 
kurbanları anmak ve acılarını unutmamak ve bu-
nunla birlikte sürgünden kurtulan ve kıyıda köşede 
‘nar taneleri’gibi dağılıp kalmış insanların yaşam 
öykülerini belgelemek gibi iki ana amacı var. 
Öyküler kurtaranların, kurtulanların ve tanıkların 
çocuklarından Kayseri, Maraş, Malatya, Adana, 
Sivas ve Tokat’tan kayıt altına alınarak yazılmış. 
Öykülerde Kızılbaş Kürtlerin baskı ve zulme 
rağmen sağ kalan Ermenilere sahip çıktıkları göze 
çarpmaktadır.

Hrant Dink anısına atfedilen kitabında yazar 
Ahmet Güven, Ermenilerin soykırıma uğradığı 

üç döneme ait öyküleri kayıt altına alıyor. II. 
Abdulhamit’in soykırım ve asimilasyon politikası 
altında 1894-1896 yılları arasında on binlerce 
Ermeni’nin katledildiği döneme ait öyküler ki-
tapta yeralırken, yine iktidarı II. Abdulhamit’ten 
devralan ve Türk unsura dayalı Büyük Turan 
Devleti’ni kurmak isteyen İttihatçılar’ın Büyük 
Turan Devleti önünde Ermenileri engel olarak 
görüp 1915 yılında gerçekleştirdikleri planlı ve 
sistemli soykırımdan yaşanmış öyküler mevcut. 

Son olarak Birinci Dünya Savaşı’nın yenilgisi 
sonucu İttihat ve Terakki Partisi tasfiye olur. 
Dolayısıyla soykırımdan kurtulan ve sürülen 
Ermeniler yurtlarına geri dönerler. Ancak 1919 
yılında İttihat ve Terakki’den gelen kadrolarla 
1920’lerin başında yeniden gerçekleştirilen 
soykırıma dair öyküler var kitapta.

“Menekşe Hatun” öyküsü, II. Abdülham-
it döneminde, “Hacin Direnişi ve Zaruhi”nin 
öyküsü Mustafa Kemal döneminde, diğer yedi 

öykü ise 1915 döneminde yaşananlara dair. Gaze-
temize konuşan yazar Güven: ‘’Kırkısraklı Erme-
niler”, kurtaranların çocuklarından kaleme alındı 
ve kurtulanların çocukları tarafından teyid edildi. 
“Şamsi (Samuel) ve “Duyan Var mı?” adlı öyküler 
kurtaranların çocuklarından kaydedildi. “Gördüğü 
Bir Düş Değildi, Menekşe Hatun, Hacin Direnişi 
ve Zarahi, Dönük Memed” öyküleri kurtulanların 
çocuklarından kaydeledildi. “Gürünlü İki 
Kardeş”, üçüncü şahıslardan kaydedildi. Ayrıca 
değerli dostum araştırmacı yazar Abbas Tan nen-
esi Varter’ın yaşam öyküsünün kaleme alarak bu 
çalışmaya katkı sundu’’ dedi.

Güven devamla: ‘’ Yerli ve üretken bir halk 
olan Ermenileri kendi yurtlarından söküp at-
mak ve kültürlerini yok etmek için 1915 yılında 
ittihatçılar tarafından planlı ve sistemli bir 
şekilde soykırım yapılarak yaklaşık 1,5 milyon 
insan vahşice katledilip, mallarına ve mülkler-
ine el konuldu. Bu ilk değildi, aslında 1915’de 
yapılan soykırım 1894’de II. Abdülhamit döne-
minde başlatıldı ve 1920’lerde Mustafa Kemal’in 
başında bulunduğu Türk yöneticileri tarafından 
devam ettirildi. Ermenilerin çığlığı o zamanlar 
duyulmadığı gibi bugün de duyulmuyor. Eğer 
Ermenilerin çığlığı duyulsaydı aynı dönem Süry-
anilere, Asurilere, Êzîdîlere, 1921’de Koçgiri’de, 
1938’de Dersim’de ve bugün Kürdistan’da 
Kürtlere soykırım yapılamayacaktı ‘’ dedi. 

kİtaPtaN aNekDOtlar:
Menekşe Hatun:  

*Malatya ve Maraş tarafından kırım haberl-

ahmet Güven’in “nar Taneleri” adlı kitabı
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eri gelir. Kırıma direnen Ermeni yerleşkelerinde 
Maraş bölgesinde bir Zeytun bir de Hacin 
kalmıştır. Aynı zamanda Osmanlı, Ermenilere 
destek çıkmasınlar diye Kızılbaşları da katlet-
meye başlar. O yıl Akçadağ’ın (Arga)Tümukan 
(Tümükler) köyünde bir günde kırkdan fazla 
Kızılbaş Kürt katledilir.

*Geçmişinden pek bahsetmez, yaşadığı vahşeti 
anlatıp çocuklarını üzmek istemez. Zaman za-
man görümcesi Huri ile biraraya geldiklerinde 
dertleşirler. Huri, 1915 yılında Osmanli’ya 
başkaldırdığı için Harput’da arkadaşları ile be-
raber idam edilen Kürecikli Memed Ali (Mamad 
Ali Axikê)’nin eşidir.

kırkısraklı ermeniler (bi 
serî Heyv û roye bî): 

*Gürün’den kaçarak yola çıkanlar üç asker 
tarafından yakalanırlar. İki asker hepsini yaka-
layarak kollarını bağlar. Artık kurtuluş yoktur. 
Ama askerlerden birisi az Türkçesiyle, “yazıktır 
bağlamayın” der. “Bağlarız-bağlayamazsınız” 
derken, hepsini serbest bıraktırmayı başarır ve 
yanlarına yaklaşıp sessizce “Binboğa Dağları’nın 
doruklarına çıkın oralarda Kızılbaş Kürt köyleri 
vardır sizlere zaval gelmez kurtulursunuz” der.

*Del-Hesen “ bi serî heyv û roye bî ku ez 
nabem, hun qet merak makin (Ayın ve Güneşin 
başı için ki kimseye söylemem, merak etmeyin)” 
der ve gider.

Bogos “bunlar Kızılbaş Kürtlerdir. Bizim 
gibi Ayın ve Güneşin başına yemin ederler. Ben 
güveniyorum” diye cevap verir.

*Müfreze, Binboğaların Kızılbaş Kürt köy-
lerine sürekli baskınlar yapmaktadır. Kırkısrak 
ise bu köylerin başında gelir. Kürecik tarafından 
gelip bu dağların arasına sığınan Kırkısraklılar 
ekmeğine cömert, değneğine yiğit insanlar olarak 
göze batarlar. Müfreze baskınlarına rağmen Er-
meniler sır içinde sır edilir. 

Şamsi (samuel):
*1915 yılı ‘dadi feryat’ (adalet) dyenlerin 

dağlara sığındığı, Tanrı diyenlerin kendilerini 
çağırdığı bir zamandı. Yer Malatya - Akçadağ 
(Arga) ilçesine bağlı Kürecik’ti ve yangın yeriydi. 
Bu ilk değildi, Osmanlı tarihi boyunca Kürecikli-
ler Kızılbaş kimliklerinden dolayı çeşitli katliam-
lara ve baskılara uğramışlardı. Kürecikliler; 
“önce insan” diyordu, Osmanlı “önce islam” 
diyordu. İnsanı Hak, Hakkı insan gören Küre-
cikliler Kürtçe kendilerine: “Kurmanc” diyor-
du. Osmanlı; “Kızılbaş” deyip katliam ve baskı 
yapıyor, kat be kat vergi ve asker istiyordu. Yok-
sulluk ve zulüm vardı.

*Kürecikliler Memed Ali (Mamad Ali Axikê) 
öncülüğünde vergi ve asker vermeyi red edip, 
soykırıma karşı çıkarlar.

*Husenê Alli Şamsi’yi alıp eve getirir, eşi 
Delal’a durumu anlatır. Soran olursa, Şamsi’nin 
Ermeni olduğunu söylemeyeceklerdir, Elbistan’ın 
bir köyünden kuzu çobanı olarak getirdiklerini 
söyleyeceklerdir. Çünkü köyü hergün askerler ba-
sar. Ermeni olmak ne kadar suçsa, saklamak da 
o kadar suçtur. Hele saklayan bir Kızılbaş ise bu 
daha da büyük bir suçtur. 

ahmet Güven’in “nar Taneleri” adlı kitabı
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külter nerede?

annesinin “Umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum” dediği 
Hurşit külter’in akıbeti 81 gündür bilinmiyor

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Şırnak İl 
Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs’tan bu 
yana haber alınamıyor. Akıbeti 81 gündür bilin-
meyen Hurşit Külter için yapılan başvurulardan 
da herhangi bir sonuç alınabilmiş değil. Adli, 
kolluk ve idari birimler, tanık ifadelerine 
rağmen Hurşit Külter’in gözaltına alınmadığını 
savunuyor. 

Külter’in annesi Kerime Külter, “Devlet 
oğlumu bana geri versin. Ben her şeye rağmen 
umudumu yitirmedim, oğlumu bekliyorum”  
diye konuştu.

İnsan hakları örgütleri ise Külter’in bulunması 
için girişimlerini sürdürüyor. Ancak Külter’in 
akıbetine dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yapılan 
başvurulardan da bir sonuç yok.

abi külter: Hükümet Hurşit’i 
darbecilere sorsun

Kardeşinin darbe girişiminde bulunan ask-
erler tarafından gözaltına alındığını dile getiren 
ağabeyi Kamil Külter, kardeşinin akıbetinden so-
rumlu olan hükümetten, tutuklanan darbeci ask-
erlerden kardeşinin akıbetinin sorulmasını istedi.

Ne olmuştu?
27 Mayıs’ta “BÖF” adlı, özel harekatçılara 

ait olduğu düşünülen bir Twitter hesabından, 
Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair 
fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım 
geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

Külter’in ise ailesine gönderdiği son 
mesajında etrafının sarıldığını ifade ettiği ve 
“Hakkınızı helal edin” dediği belirtilmişti.

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emni-
yet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı 
yanıtını verirken; Şırnak Valiliği’nden de 
Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir 
açıklama yapılmıştı. Yine İHD’li avukatlara da 
23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu 
isimde birisi gözaltında değil” demişti.

HDP Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik 
ve Aycan İrmez, Külter’in akıbetiyle ilgili 
İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali 
Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e 
soru önergesi vermişti.

Külter ailesinin İl Emniyet Müdürlüğü, 
Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır 
Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları 
başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok 
bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar önce 
BM’ye başvuru yaptı. İHD’de ise 3 Haziran’da 
Külter için AİHM’e başvuruda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 
Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye 
müfettişini bu konunun araştırılması ve incelen-
mesiyle ilgili görevlendirdiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kir-
by, düzenlendiği günlük basın açıklamasında 
Hurşit Külter için araştırma yapacaklarını 
söyledi.Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 23 
Haziran’da İçişleri Bakanlığı’nın bir mülkiye 
müfettişini bu konunun araştırılması ve incelen-
mesiyle ilgili görevlendirdiğini söylemişti.

İsveç’ten Türkiye’ye çocuk istismarı uyarısı
Türkiye anayasa 
mahkemesi’nin (aym) 15 
yaşından küçüklere her tür-
lü tacizin cinsel istismar 
sayan hükmü iptal etmes-
ine İsveç’teki çocuk hakları 
örgütleri sert tepki gösterdi.

Örgütler Türkiye’nin seks suçluları için 
bir çekim merkezi olabileceği uyarısında bu-
lundu. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki 
havalimanının panosuna da ‘Türkiye 15 yaşından 
küçük çocuklarla cinsel ilişkilere izin veriyor’ 
yazılı ibare asıldı. 

AYM’nin 15 yaşından küçük çocuklara 
yönelik her türlü cinsel davranışı 8 ila 15 yıl 
hapis cezası verilmesini öngören Türk Ceza 
Kanunu’nun 103. maddesinin ilgili fıkrasını iptal 
etmesi İsveç medyasında geniş yer buldu.

Yazılı ve görsel medya AYM’nin kararını 

“Türkiye çocuklarla cinsel ilişkiye izin veriyor”, 
“Türkiye cinsel ilişki için yaş sınırını kaldırıyor” 
ve “12 yaşındakilerin cinsel ilişkiye girmeleri 
serbest bırakılıyor”  başlıklarıyla kamuoyuna 
duyururken, çocuk hakları örgütleri, Türkiye’yi 
altına imza attığı uluslararası sözleşmelere uy-
mamakla suçladı.

‘Türkiye seks suçluları için 
çekim merkezine dönüşebilir’

Çocuklara karşı cinsel istismar ve sömürüye 
karşı mücadele eden Çocuk Fuhuşu, Çocuk Por-

nografisi ve Cinsel Amaçlı Çocuk Ticaretine 
Son (ECPAT) örgütünün Basın Sekreteri 
Thomas Andersson, AYM’nin kararını tamami-
yle saçma bulduğunu, kararın çocukların cin-
sel sömürüye uğrama risklerini artırdığını ve 
Türkiye’nin aralarında Birleşmiş Milletler 
Çocuk Sözleşmesi’nin de bulunduğu uluslararası 
sözleşmeleri ihlal ettiğini belirtti.

Cinsel ilişkiye girme yaşının ülkeden ülk-
eye farklılıklar gösterdiğini hatırlatan Anders-
son, “Ama bunu 12 yaşına indirmek çocukların 
tehlikeye uğrama riskini arttırıyor. Bu, cinsel 
sömürüye karşı mücadelede yanlış bir yol-
dur”  dedi.

AYM’nin aldığı kararın bir dizi olumsuz 
sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunan An-
dersson, çocukları cinsel olarak istismar etmek 
isteyen kişilerin ceza alma riskinin az olduğu ve 
çocukların yoksulluk içinde yaşadıkları ülkeleri 
tercih ettiklerini söylüyor.

İsveçli pedofillerin en fazla Güney Asya 
ülkelerini, özellikle de Kamboçya, Filipinler 
ve Doğu Avrupa’ya gittiklerini hatırlattıktan 
sonra “Çocukların onay vermeleri halinde cin-

sel ilişkiye girilmesinin yasallaşması çocukları 
cinsel olarak istismar etmek isteyen kişiler için 
Türkiye’yi bir çekim merkezi haline getirme ris-
kini arttırır” şeklinde konuştu.

baskılar geri adım attırabilir
Andersson, kararın sadece çocukları cin-

sel sömürüye açık hale getireceğini, çocuk ev-
liliklerinin yaygınlaşacağını ve tüm bunların 
çocukların haklarını koruyan ve güvence altına 
alan uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu 
söyledi.

Anderson, uluslararası baskıların Türkiye’ye 
geri adım attırabileceğine de dikkat çekti. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Sekreteri 
Elisabeth Dahlin, AYM kararını ‘ tuhaf bir geri 
adım’ olarak değerlendirirken, ”Kadınların hiç 
bir şey söyleme haklarının olmadığı sisteme 
dönülüyor” diyerek tepki gösterdi. 

Finlandiya Dış Politika Enstitüsü Türkiye 
Uzmanı Toni Alaranta ise, AYM ve tüm hukuk 
sisteminin karmaşa içinde bulunduğunu söyledi.  

Sözkonusu yasa değişikliğinin 13 Ocak 2017 
tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. 

kıbrıs’ta 1700 yıllık devasa bir at 
arabası yarışı mozaiği bulundu

Güney Kıbrıs’ta MS 4. yüzyıla tarihlenen, ve 
hipodromda gerçekleşen bir at arabası yarışını 
betimleyen devasa bir taban mozaiği bulundu. 
Mozaik Kıbrıs’ta türünün tek örneği, ve düny-
ada da birkaç adet örnekten biri.

11 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde 
olan mozaiğin hepsi henüz ortaya çıkarılmadı. 
Mozaiğin, Romalı zengin ya da soylu bir bireyin 
villasının parçası olabileceği düşünülüyor. Mo-
zaik Lefkoşa’nın 30 km batısında bulunuyor.

Kıbrıs Tarihi Eserler departmanı arkeo-
logu Fryni Hadjichristofi Associated Press’e 
yaptığı açıklamada dünyada bu mozaiğe benzer, 
hipodromda geçen bir at arabası yarışı betimley-
en sadece yedi adet mozaik olduğunu söyledi.

Bu mozaiği diğerlerinden ayıran ise çok ince 
detayları olması, her birine 4 at koşulmuş dört 
at arabasının yarıştığı yarıştan eksiksiz sahneler 
betimlemesi. Bu antik Roma’da birbiriyle re-
kabet içinde olan farklı grupları temsil ediyor 
olabilir.

Hadjichristofi “Hipodrom antik Roma 
zamanlarında çok önemliydi, imparatorun insan-
lara göründüğü ve gücünü yansıttığı yerdi” diyor.

Mozaik aynı zamanda, hakkında çok az şey 
bilinen, adanın iç bölümlerinin antik tarihine 
de ışık tutuyor. Adadaki antik keşiflerin çoğu 
şehir ve kasabaların kurulduğu kıyı şeridinde 
yapılıyor.

Mozaiğin küçük bir parçası ilk olarak 1938 
yılında, tarlasını süren bir çiftçi tarafından 
bulunmuştu. Yetkililer eserin bulunduğu yeri 
kaydetti, fakat neredeyse 80 yıl sonrasına kadar 
tam teşekküllü kazılar başlamadı. Hadjichristofi, 
bunun nedeninin Tarihi Eserler Departmanı’nın 
başka yerlerdeki çalışmalara öncelik vermesi 
olduğunu söylüyor.

Hadjichristofi bir nehrin yanında bulunan 
bu bölgenin verimli topraklarıyla ve meyve 
bahçeleriyle bilindiğini söylüyor.

Hadjichristofi antik dönemde Kıbrıs’ın 
zengin bir ada olduğunu, ve bakır, kereste ve 
çanak-çömlek ürettiğini söylüyor. Bunların 
birçok örneği çevredeki ülkelerde görülebili-
yor. Hadjichristofi “Kıbrıs’ın bir zamanlar 
zengin olduğunu biliyoruz, bu son keşifler de 
bunu kanıtlıyor” diyor.

Geçen ay da deniz kıyısında olan bir şehir 
olan Larnaka’da kanalizasyon çalışmaları 
sırasında, Herkül’ün Görevlerini betimleyen 
başka bir nadir mozaik bulunmuştu:
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artık, sesle nesneler 
uçurulabiliyor!
bilim insanları, 
ultrasound kul-
lanarak büyük 
n e s n e l e r i n 
uçuru lab i l eceğ i 
yeni bir yöntem 
keşfettiler.

Bilim insanları çok uzun 
senelerdir ses dalgalarını 
kullanarak maddelerin 
kaldırılmasının hayalini 
kuruyorlardı. Ancak bunun 
olabilmesi için kaldırılan 
cismin, yayılan sesin dal-
ga boyundan daha küçük 
olması gerekiyordu. Bu da 
ancak çok küçük cisimlerin 
kaldırılabilmesi anlamına 
geliyordu.

Brezilyalı ve İngiliz bilim 

insanları, sesin kendi dalga 
boyundan büyük nesneleri de 
kaldırabileceğini keşfettiler. 
Ses dalgasından 3.6 kat 
daha büyük bir polyesteri 
kaldıran bilim insanları, 
bunu başarabilmek adına 3 
farklı ses çıkışı kullandılar. 
Bu çıkışlar, polyester topu 

kaldıramayan, ancak ite-
bilecek kadar güçlü olan 
ses dalgaları yayıyorlar. 3 
Farklı konumda olan çıkışlar 
(eşkenar üçgen şeklinde 
yerleştirilmişler) topu iti-
yor ve havada kalmasını 
sağlıyor. Yani bir anlamda 
birliket çalışıyorlar.

çin pazarında yer bulmak
Yıllarca birçok teknoloji 

devi Çin pazarında yer bul-
maya çalıştı. Bir buçuk mil-
yardan fazla nüfusu ile ko-
caman bir pazar durumunda 
olan Çin’e giriş aslında 
sanıldığı kadar kolay değil. 

Facebook sitesini Çin’de 
ziyaret etmeye çalışırsanız, 
klasik mavi temalı Facebook 
sayfaları yerine ‘bu sayfa 
görüntülenemiyor’ mesajı 
ile karşılaşabilirsiniz. Bu-
nun sebebi Facebook’da 
kurulan bazı sayfaların Çin 
içerisinde bulunan bazı 
bölgelerde özerklik istekler-
inden oluşması. Kendisi ile 
iş birliği yapılmasını isteyen 
Çin yönetimi en son çözümü 
siteyi komple kapatmakta 
bulmuştu.

2004 yılında Çin pazarına 
giren Google’ın Çin’e özel 
bir sayfa yaratmış olması 
ve arama sonuçlarını çok 
ağır bir şekilde sansürleyip 
sunması işe ayramıştı. Fakat 
2010 yılında bu sayfasını 
klasik sayfaları ile değiştiren 
Google yeniden Çin 
topraklarında yasaklanmıştı.

Yasaklanan tek site Fa-

cebook ve Google değil. 
Yahoo, Yourtube, Twit-
ter hatta Wikipedia bile 
Çin içerisinde erişime 
engellenmiş durumda. 

Bu servislerin yasaklanmış 
olması Çin’in bu servislerden 
muhaf olması anlamına gelmi-
yor. Bu sitelerin yaptıklarını 
yapan Çin içerisinden 
çıkmış siteler şu anda Çin 
kullanıcılarının gözdesi. 

Öte yandan birçok büyük 
şirketin Online satışları ile 
Çin’e girmeye çalışmasıda 
şirketler için hüsranla 
sonuçlandı. Amazon’un ül-
keye her giriş denemesinde 
Alibaba sitesi tarafından 
hüsrana uğratılması bunun 
en büyük örneği. Dünyada 
birçok ülkede etkili bir 

şekilde kullanılan Uber’in 
Çin’deki rakibi Didi Chux-
ing tarafından alt edilmes-
inin ardından Uber’in rakibi 
ile birleşme kararı alması 
bu pazarın aslında zorlu bir 
pazar olduğunu gösteriyor.

Çin’e İnternetin 
gelişinin dünyanın genel-
ine yayılışından birkaç 
yıl sonra oluşu, Çin’li 
kullanıcıların İnternet kul-
lanmaya cep telefonlarından 
başlamasına yol açmıştı. 
Bu durum kullanıcıların 
kullanım alışkanlıklarının 
dünyanın genelinden daha 
farklı olmasına yol açıyor. 
Böylece standard masa üstü 
siteleri ile Çin piyasasına 
girmeye çalışan birçok şirket 
ilk yılında kaybediyor.

iPhone kulaklık girişini iptal ediyor
Geçtiğimiz günlerde basına sızan ve 

yeni iPhone 7’nin özelliklerini oraya koy-
an belgelerde iPhone’un yeni versiyonunda 
alışılageldik 3.5mm jack girişi olarak bilinen 
ve neredeyse tüm kulaklıklarda kullanılan 
klasik giriş bölümünü iptal edeceği gözlem-
lendi. Geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük satış 
düşüşünü yaşayan iPhone’un bu değişiklikle 
satışlarının dahada düşeceği yönünde söylentil-
erde dolaşmaya başladı. 

Plana göre iPhone’da bulunan 3.5mm jack 
girişi komple kaldırılıp, bunun yerine iPhone 
5’lerden itibaren devreye konulan şarj giriş 
bölümü kullanılacak. Tabiki aynı bağlantı 
noktasını hem kulaklık, hem şarj, hemde veri 

transferi olarak kullanmanın insanlara açacağı 
zorlukların hesap edilmediğide tahmin ediliyor.

amazon’un İHa yardımı ile kargo 
iletimi yaklaşıyor

3 yıl önce Amazon’dan yapılan açıklama ile 
İnsansız Hava Araçları (İHA) yardımı ile sit-
eden satın alınan ürünlerin iletimi konusunda 
yoğun çalışmalar yapıldığı bildirilmişti. Geçen 
yılın bütçesini açıklayan Amazon’un bu proje 
için çok paralar harcadığı görüldü. Hatta bu 
paralar Google, Microsoft ve Apple’ın toplam 
harcamalarından dahada fazla olduğu görüldü.

Amazon’un sürekli genişleyen müşteri kitles-
ini memnun etmesi için Sonraki Gün, Aynı Gün 
hatta bazı şehirlerde Bir saat İçinde kargo teslimatı 
seçenekleri vermeye başlaması ile kargo konusu 
çok önemli hale gelmeye başladı. Bu konu ile ilgili 
olarak koca bir kargo ordusu çalıştıran Amazon’un 
bu çalışmasının uzun dönemde şirkete çok büyük 
kazan sağlayacağı tahmin ediliyor.

İlaç şirketleri tedavileri çekici kulmak 
için para iadesi yapmaya başladı

Bazı ilaç şirketleri, çok pahalı olan tedavi 
türlerini daha çekici kılabilmek için para iadesi 
yapmaya başkadılar.

GlaxoSmithKline (GSK) olarak bilinen 
İngilterenin en büyük ilaç firması yeni pi-
yasaya sürdükleri, Bubble Boy olarak bilinen 
hastalığa karşı geliştirilen gen tedavisininde 
para iadesi yapacağını açıkladı. Avrupa’da 
her yıl ortalama 15 kişide görülen ve hastanın 
normal hava ortamlarından arındırılmış bir 
şekilde yaşamasına yol açan bu hastalığın teda-
visinin ortalama £500,000 olduğu açıklandı. Bu 

açıklamanın hemen ardından, bu yeni tedavinin 
işe yaramaması durumunda hastanın parasının 
iade edileceği ve devamındaki tedavilerin ücret-
siz yapılacağı söylendi.

GSK bu hastalığın tedavisi için son 
13 yıldır çalışıyordu. Yapılan bütün tes-
tler ve gerçek hastalar üzerindeki den-
emelerin yüzde 100 başarılı olduğu ve 
hastalığın görüldüğü hsata sayısının azlığı 
göz önünde bulundurulursa GSK’ın büyük 
maddi kayıplarda olmayacağıda söylentiler 
arasında

Google’ın yeni işletim sistemi Fuchsia!
Google, Android ile hiçbir alakası olmayan 

yeni bir işletim sistemi geliştiriyor.
Google yeni bir işletim sistemi üzerinde 

çalışıyor ve bu işletim sisteminin Android ile 
hiçbir alakası yok. Kod paylaşım sitesi GitHub 
üzerinde keşfedilen işletim sisteminin adı ise 

Fuchsia!
Bu işletim sistemi Android tabanlı değil ve 

Linux çekirdeği üzerine de inşa edilmemiş. 
GitHub sayfasında keşfedilen kodlar, “Pink 
+ Purple == Fuchsia (yeni İşletim Sistemi)” 
şeklinde oldu.
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ailenizin kasabı 
Mr Butcher  
kaliteli hizmete devam ediyor

Uzun yıllardır sektördeki öncü isimlerden 
olan Mr. Butcher yaz aylarına özel indirimleri 
ile müşterileri memnuniyeti ve kaliteli hizmete 
odaklanıyor. Mr.Butcher’de Kıbrıs’a özgü, 
Pekmez, Pastırma, Hellim, Molehiya, Helva’nın 
yanı sıra tüm et ve Tavuk çeşitlerini günlük ve 
taze olarak temin edebiliyorsunuz. Uygun fiyatları 
ve güler yüzlü personeli ile müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet veren Mr. Butcher, günlük özel in-
dirim paketleri ile de sektördeki farkını da ortaya 
koyuyor. Yüksek kaliteli, et ve tavuk ürünleri ile 
yöresel gıda ürünlerini, toptan fiyatına, perakente 
satın alabileceğiniz tek adres Mr. Butcher. 

Özellikle kuzey Londra’da geniş bir dağıtım 
ağı bulunan Mr.Butcher 50 Pound ve üzeri 
alışverişlerinizde adresinize servis de yapıyor. 

Mr. Butcher geçtiğimiz sezon büyük bir 
atılım gerçekleştirerek bir çok restaurant ve 
kafeyede taze et ve ürünleri günlük kapıya 
teslim servisi ile öncü isimlerden olmayı kısa 
sürede başardı. Erdinç Canlıer yönetiminde, 
Wood - green bölgesindeki Mr. Butcher şubesi, 
6 Commerce Road, London, N22 8ED adres-
inde, Tel: 020 8889 5550 numaralı telefonlardan 
daha fazla bilgi almak ve siparişleriniz için 
ulaşabilirsiniz.
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dIy center’den 
kaçırılmaz fırsatlar
Uzun yıllardır sektördeki profesy-
onel hizmetleri ile fark yaratan dIy 
center, yeni evli çiftlere özel ve 
ayrıca yaz kampanyası ile yine fark 
yaratıyor. 

Güler yüzlü, güvenilir ve müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmetlerine devam eden DIY Center İngiltere’de 
bir ilke imza atarak 14mm kalınlığında yüksek kalite-
li parkeleri de hizmetinize sunuyor. Zemin ve duvar 
fayansları, parke çeşitleri, banyo dolap ve aksesuarları, 
mutfak dolapları ve tüm ev eşyalarınızda yüksek kaliteli 
ürünleri uygun fiyatlara bulabileeğiniz DIY Center özel-
likle kredili ödeme imkaanı ile de bütçenize en uygun 
şekilde alış veriş imkanı sağlıyor. 

İç dekorasyonda kaliteyi en uygun fiyata bulacağınız 
adres DIY Center’de ürün yelpazesi Türkiye ve 
Avrupa’dan özenle seçilerek müşterilere sunuluyor. 

DIY Center iş yeri sahibi İbrahim Taş DIY Center’e 
gerçekleştirdiğimiz ziyarette gazetemize konuşarak 
yürütülen çalışmalar ve kampanyaları ile ilgili bilgi 
verdi. 

İbrahim taş
“DIY Center’de müşteri memnuniyeti odaklı 

çaışmalarımız devam ediyor. Buna bağlı olarak 
yaz kampanyamız ve yeni evli çiftlerimize yöne-
lik yaptığımız kampanya büyük ilgi görüyor. İş yeri 
ve ev dekorasyonu için gerekli tüm malzemeleri 
bulabileceğiniz tek adres DIY Center’de bütün ürünler 
Türkiye ve Avrupa’dan yüksek kaliteli olanlar özenle 
seçilerek müşterelerimize sunuyoruz. 

İngiltere’de bir ilk
İngiltere’de bir ilki gerçekleştirerek, yüksek kaliteli 

ve dayanıklı 14mm parkeleri getirtdik. Almanya’da özel 
olarak üretilen laminate yer döşemeleri ve gerekli tüm 
malzemelerini DIY Center’den uygun fiyatlara temin 
edebilirsiniz. 

kaçırılmaz yaz kampanyası ve 
yeni evli çiftlere özel indirim

DIY Center olarak bu yıl yine yaz kampanyamızda 
fark yaratıyoruz. Tüm ürünlerimizde %10 ile %20 
arasında değişen indirimlerimiz ile yüksek kaliteli ürün-
lerimizi uygun fiyatlara alabiliyor müşterilerimiz. 

Ayrıca yeni evli çiftlerimize yönelik yaptığımız 
kampanyamız da büyük ilgi gördü, kampanyamızda 

yeni evli çiftlerimize evlerini kurarken bizden yaptığı 
alışverişlerde ek olarak seçilmiş ürünlerimizi de %50 
indirim ile temin edebiliyorlar. Lavabo, tuvalet, duş ka-
bini ve musluklar ile daha bir çok seçilmiş üründe %50 
indirimimiz büyük ilgi gördü. 

DIY Center’de ayrıca ihtiyacınıza göre gerekli tüm 
ölçüler alınıyor, fiyat belirleniyor ve onay alındıktan 
sonra ürünlerimizi hazırlıyoruz. 

banyo,Mutfak ve fayanslarda 
geniş ürün yelpazesi

Tahretli Türk tuvaletleri, desenli duş kabinleri, yük-
sek kalite bataryalar musluklar, Türkiyede üretilen ban-
yo dolapları, tüm banyo ürünleri ve lavabolar da DIY 
Center’den fiyat almadan işe başlamayınız. 

Mutfak ürünlerimizde ise sektördeki farkımız 
birkez daha ortaya çıkıyor. Mutfak ürünlerimizde tam 
90 çeşit ürün seçeneğini müşterilerimize sunuyoruz. 
Dolaplar,bankolar, fırınlar ve mutfak için gerekli tüm 
elektronik eşyalar DIY Center’de. 

Fayans alırken de DIY Center’e uğramadan karar 
vermeyin. DIY Center’de yer ve duvar fayansları olmak 
üzere tam 250 çeşitlik çok geniş ürün yelpazesi bulu-
nuyor. Avrupa ve Türkiye’den özenle seçerek yüksek 
kalitede hizmetinize sunuyoruz. 

Türkiye’de öel olarak üretilmiş ev ve iş yerleri için 
kullanılan KARO yer taşlarınıda sadece DIY Center’de 
bulabilirsiniz.

Stock malzemesi olan tüm ürünlerimizi ayni günden 
Princess düğün salonu altında bulunan binamızdan 
temin edebilir veya bir sonraki gün adresinize teslim 
edebiliriz.”

DIY Center 4 Princes road, Edmonton, London N18 
3PR adresinde bulunuyor. Daha fazla bilgi için 0208 
803 9153 veya 07983 616 621 numaraları telefonlardan 
yetkililere ulaşabiliirsiniz. Ayrıca www.diy-center.co.uk 
internet adresinden de DIY center’in hizmetlerinden ya-
rarlanabilirsiniz. 
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rus jetleri İran’dan 
kalkıp IŞİd ve nusra 
cephesi’ni vurdu

rusya Savunma bakanlığı, İran’daki rus savaş uçaklarının 
Suriye’de hava saldırıları düzenlediğini ve “çok sayıda” isyancının 
öldürüldüğünü açıkladı.

Savunma Bakanlığı, Halep, İdlib ve 
Deyrizor’daki saldırılarda, “IŞİD ve Nusra 
Cephesi gibi terörist grupların” hedef alındığını 
duyurdu.

Bakanlık ayrıca İran’ın Hamadan üssünden 
düzenlenen saldırılarda Tupolev Tu-22M3 tipi 
uzun menzilli ve Sukhoi Su-34 gibi kısa menzilli 
bombardıman uçaklarının kullanıldığını bildirdi.

Rusya devlet televizyonu Rossiya 24 de daha 
önce Rusya’nın, üste bombardıman uçakları 
konuşlandırdığını aktarmıştı. Hamadan’da kaç 

Rus uçağı olduğu ise henüz bilinmiyor.

Daha kısa sürede, daha az maliyetle
Tupolev-22, Rusya’nın 1960’lı yıllardan 

beri kullandığı ve düzenli olarak geliştirdiği, 
nükleer başlık da takılabilen uzun menzilli bir 
bombardıman uçağı.

Rusya daha önce Mozdok’taki üssünden 
kalkan uzun menzilli bombardıman uçaklarıyla 
Suriye’de hava saldırıları düzenliyor ancak bu 
uçaklar Suriye hava sahasına girmeden önce 
yaklaşık 2000 kilometre mesafe kaydediyordu.
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İdrar torbanız size sağlığınız 
hakkında ne söylemeye çalışıyor?

Tıp doktoru ürojinekolo-
jist raymand rackley’in 
söylediğine göre “İdrar torbası 
problemlerinin sebeplerinin 
80%’i idrar torbası dışındaki 
durumlarla ilgilidir. dr. rackley, 
bu problemlerin sinir sistemi 
veya dolaşım sistemi ile ilgili 
problemleri de içerebileceğin 
belirtmektedir.

Peki neye dikkat etmelisiniz? Bu soruya To-
plum Sağlığı Yüksek Lisans Mezunu Jinekolog ve 
Doğum Uzmanı Dr. Cecile Unger, “Her zamanki 
alışkanlıklarınızdan ayrılma şeklindeki tüm prob-
lemlere dikkat etmelisiniz” dedi.

Dr. Unger’in söylediğine göre; “İdrar yapmak 
birden bire acı vermeye başlarsa, idrarınızın ren-
gi değişirse veya içinde kan varsa, çok sık idrar 
yapıyorsanız veya hiç idrar yapamıyorsanız – tüm 
bunlar, boşaltım sisteminiz mükemmel şekilde 
çalışmadığının işaretleridir ve tıbbi yardım 
almalısınız.”

takip etmeniz gereken 
üç temel gösterge:
1. İdrara çıkıştaki artış

Ne sıklıkta idrar yapmak zorunda kaldığınız, 
vücudunuzun genel su tutma durumunun iyi bir 
göstergesidir. 24 saatlik bir sürede 6 ila 8 defa 
idrar yapmak normal kabul edilir.

Bundan daha sık idrar yapıyorsanız, bu ba-
sitçe çok fazla sıvı tükettiğiniz, çok fazla kafein 
aldığınız anlamına geliyor olabilir. Kafein idrar 
söktürücüdür ve vücuttan sıvıları uzaklaştırır.

Ancak sıklıkla idrar yapmak birçok daha ci-
ddi durumun göstergesi de olabilir.  İdrar torbası 
enfeksiyonu, prostat problemleri, kalp sorunları, 
bacak şişmesi  veya idrar torbasının kronik ilti-
haplanma bozukluğu olan interstisyel sistit (ağrılı 
idrar kesesi sendromu olarak da bilinir) bu prob-
lemlerden bazılarıdır.

Sıklıkla idrar yapmak aşırı aktif idrar torbasını 
belirtisi de olabilir. Bu durum sıklıkla görülen 
ve kolayca tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. 
Birçok problemden kaynaklanıyor olabilir. Sinir 
hasarları, ilaçlar, enfeksiyonlar, aşırı kilolu olmak 
ve östrojen eksikliği bunlardan bazılarıdır.

Şayet bir kadınsanız, sıklıkla idrar yapma 
ihtiyacı hissetmeniz, idrar kesesi gibi pelvik 

organların az desteklenmesinin göstergesi de ola-
bilir. Bu durum, idrar torbasının zayıf pelvik taban 
kasları nedeniyle vajinal boşluğa düşmesi ile olur 
ve tipik olarak doğumdan sonra görülür.

Bazı insanlar yaşlandıkça geceleri daha fazla 
idrar yapma ihtiyacı hissettiklerini görürler. Dr. 
Rackley bunun oldukça tipik olduğunu söyleme-
ktedir.

Dr. Rackley’e göre; “İnsanlar yaşlandıkça 
gece boşaltımında artış olacaktır. Fakat birçok 
insan, 60 yaşından sonra, nadiren gecede iki de-
fadan fazla uyanır. Bundan fazla uyanıyorsanız, 
bu durum genel sağlığınız ile ilgili bir durumdan 
kaynaklanıyor olabilir.”

2. Pembe, kırmızı veya kahverengi bir renk
İdrarınız pembe veya kırmızımsı görünüy-

orsa ve yakın zamanda bol miktarda pancar, 
böğürtlen veya yayla muzu yemediyseniz, bu renk 
idrarınızda kan olduğunun işareti olabilir. Bu ciddi 
bir belirtidir ve bu konuda mümkün olan en kısa 
sürede bir doktor ile görüşmeniz gerekir.

Dr. Unger’in söylediğine göre; “İdrarda kan 
olması asla normal bir durum değildir ve derhal 
tıbbi müdahale gerektirir”. Kanlı idrar kanser be-
lirtisi olabilir.

Amber veya kahverengi gibi koyu renkler su 
kaybına işaret eder. İçtiğiniz sıvı miktarını arttırın 
ve kahveyi azaltın. İdrarınız hala koyu renkli ise, 
doktorunuzla görüşün.

3. İdrarını tutamama
İdrarını tutamama, istemsiz üre kaybı anlamına 

gelir. İki tip boşaltım idrarını tutamama durumu 
vardır:  stres idrarını tutamama ve dürtü idrarını 
tutamama.

Kadınların öksürürken, gülerken, aksırırken 
veya gayretlice egzersiz yaparken idrar 
kaçırmalarına stres idrarını tutamaması denir ve 
tipik olarak idrar yolundaki zayıflık ile ilgilidir. 
Stres idrarını tutamama ayrıca fazla kilolu ol-
makla da ilgilidir. Fazla kilo, boşaltım sistemini 
destekleyen  pelvik taban kaslarına ek baskı uygu-
lar. Stres idrarını tutamama durumu, kilo kaybı,  
pelvik kası egzersizleri veya küçük bir cerrahi 
operasyon ile tedavi edilebilir.

İdrar yapmak konusunda müthiş bir dürtü his-
seden ve tuvalete yetişemeden kaçıran kadınlarda 
dürtü idrarını tutamama problemi olabilir. Bu 
durum aşırı aktif idrar torbası ile ilgilidir ve 
idrar torbasının zamanından önce kasılmasından 
kaynaklanır.

Bu durum idrar torbası yeniden eğitimi, il-
açlar, idrar torbası kasının bir kısmını felç eden 
botulinum toksini enjeksiyonu ile veya cildin 
altına yerleştirilen ve idrar torbasını kontrol eden 
sinirleri etkileyen irkilteç tarzı bir cihaz yolu ile 
sağlanabilir.

obez erkekler daha büyük erken 
ölüm riskiyle karşı karşıya

Biliminsanları bu durumun nedeninin tam 
olarak anlaşılamadığını belirtirken obez erkeklerin 
daha büyük bir şeker hastalığı ve tehlikeli düzey-
lerde karaciğer yağlanması sorunu yaşadıklarını 
vurguladı.

Lancet Tıp Dergisi’nde yayımlanan 
araştırmaya göre ayrıca, obezite Kuzey Amerika 
ve Avrupa’da sigaradan sonraki en büyük ikinci 
ölüm nedeni.

Uluslararası bir ekibin yaptığı araştırmada, 
dünya çapında dört milyon kişinin incelendiği 189 
çalışmanın sonuçları ele alındı.

Uzmanlar sigara tiryakiliği ve ciddi hastalıklar 
yüzünden kilo vermiş olanları araştırmanın dışında 
tutmak için, ele alınan çalışmalar yapılmaya 
başlandığında hiç sigara içmemiş ve uzun süreli 
hastalığı olmayanlara odaklandı.

Araştırmada kişinin kilosu arttıkça, ölüm ris-
kinin de yükseldiği görüldü.

‘Sigaradan sonraki en büyük erken ölüm ned-
eni’

Obezite ve ölüm riski arasındaki ilişkinin de 
erkeklerde daha belirgin olduğu anlaşıldı.

Örneğin Kuzey Amerika’da obezite dışında 
sağlık sorunu olmayan erkeklerde 70 yaşından 
önce ölme riski yüzde 29’ken, normal kilolu 
erkeklerde yüzde 19.

Kadınlarda ise 70 yaşından önce ölme riski 
normal kilolularda yüzde 11’ken, aşırı kilolularda 
yüzde 14.

Prof Richard Peto “Avrupa ve Kuzey 
Amerika’daki erken ölümlerin dörtte birinin ned-
eni sigara. Tiryakiler sigarayı bırakarak bu riski 
azaltabilir. Ancak şu anda obezite Avrupa’da her 
yedi ölümden birinin, Kuzey Amerika’daysa beş 
ölümden birinin nedeni.” dedi.

Sabah kapılan virüsler ‘daha tehlikeli’
İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi’nde 

yapılan bir araştırmaya göre sabah saatlerinde 
vücuda giren virüsler daha tehlikeli oluyor. Jet-
lag ya da farklı mesai saatleri nedeniyle vücut 
saatleri bozulanlar da enfeksiyonlara karşı daha 
savunmasız hale geliyor.

Çalışmaya göre virüsler sabah saatlerinde 
kapılırsa, hastalıklara yol açma ihtimali 10 kat 
artıyor.

Uzmanlar, bulgularının salgın hastalıkların 
yayılmasını önlemede yeni yollar bulunmasını 
sağlayabileceğini söylüyor.

Bakteri ya da parazitlerin tersine virüsler-
in çoğalabilmesi için hücrelerin içindeki 
mekanizmayı ele geçirmesi gerekiyor.

Ancak hücrelerde, vücut saati olarak bilinen 24 
saatlik döngüde çok büyük farklılıklar oluyor.

Çalışmada farelere grip veya uçuklara yol açan 
virüsler verildi.

Sabah saatlerinde enfekte olan farelerle, akşam 
olanlar arasındaki virüs seviyesi arasında 10 kat 
fark tespit edildi.

Uzmanlar akşam verilen virüslerin “tüm işçiler 
evlerine gittikten sonra bir fabrikayı ele geçirmeye 
çalışıp, başarısız olduklarını” söyledi.

Araştırmayı yapan uzmanlardan Prof. Akh-
ilesh Reddy BBC’ye yaptığı açıklamada “Büyük 
bir fark var. Virüsler doğru zamanda, doğru 
mekanizmalara ihtiyacı var. Aksi takdirde hiç 
çoğalamayabilir. Ancak sabah kapılan bir enfek-
siyon daha hızlı ilerleyip, tüm vucudu ele geçire-
bilir” dedi.

Reddy bulguların salgın hastalıkları kontrol 
altına almakta faydalı olabileceğine inanıyor.

‘Farklı mesailerde çalışanlar risk altında’
Çalışmada hayvanların vücut saatleri 

bozulduğunda da virüslerin çoğalmasına izin 

veren bir duruma geldikleri tespit edildi.
Dr. Rachel Edgar “Bu durum mesai usulü 

çalışanların, bazı geceler çalışıp, bazı geceler 
dinlenenlerin, yani vücut saatleri bozulanların 
viral hastalıklara daha açık bir durumda olduğu 
anlamına geliyor” dedi.

Araştırmacılar çalışmada sadece iki virüs 
kullandı.

Ancak birinin DNA, birinin de RNA virüsü 
gibi çok farklı yapıda iki virüs olması, sabah 
saatlerinde riskin arttığı bulgusunun diğer birçok 
virüs için de geçerli olması ihtimalini arttırıyor.

İnsan vücudunun çalışması için talimatlar 
veren genlerin yüzde 10’u, gün boyunca faali-
yetlerini değiştiriyor ve bu faaliyet vücut saati 
tarafından kontrol ediliyor.

Araştırmada uzmanlar faaliyeti öğleden sonra 
zirve yapan saat geni Bmal1 üzerinde odaklandı.

Prof. Reddy “Bmal1 bağlantısı önemli çünkü 
sabah saatlerinde faaliyetleri az olduğunda enfek-
siyonlara daha açık hale geliyorsunuz. Bmal1’in 
faaliyeti kış aylarında da azalıyor. Bu durum yılın 
bi döneminde enfeksiyon riskinin neden arttığını 
açıklayabilir” dedi. BBC

SAĞLIK SAYFASI
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 
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TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

Hurdar Hand  
Crafts
El sanatları kursu verilir  
Takı, Mosaic, geleneksel  
el sanatları.

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRANTWOOD ROAD, BRANTWOOD ESTATE 
UNIT A1/A3 TOTTENHAM, N17 0DX  LONDON

07440 041 718

İletişim: ruslan Usta 07710583091

İletişim: 07776266555

eleman aranıyor

eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

Waterloo’daki restaurant için;
- coffee shop şefi (kahvaltı şefi)

- grill şefi - et hazırlığı/kasap 
- şef yardımcıları - mutfak ara elem
- garson (bay ve bayan) - barmen

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz
İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+44 7517 499470
20 Hana Mews, Goulton road, London E5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PekenLer LImITed
conSULTancy SerVIceS 

markeTInG
SaLeS PUbLIc reLaTIonS SoUrcIInG 

ITHaLaT IHracaT LoJISTIk Ve PaZarLama 
danISmanLIGI

bedran ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli coffee Shop 

Şefi aranıyor
mille end bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London



kurdistanî û dostên wan yên li Londonê roja yekşemê wiha 
bang kirin; “Heta ku ewlekarî û tenduristiya rêber apo garantî 
bibe û azad bibe, çalakiyên me wê bênavber dewam bikin. em 
bang li hemû gelê xwe dikin ku çalakiyên xwe zêde bikin û bang 
li dewleta Tirk dikin ku sebrame test neke”

Bi şîara ´Ji Ocalan re Azadî´ roja Yekşemê 
li navenda Londonê meşeke dirêj hat li dar 
xistin. Meş ji qada Trafalgarê dest pê kir û 
heta avahiya televîzyona BBC berdewam 
kir. Di çalakiyê bal hat kişandin ser rewşa 
Ocalan û hat gotin ku ev salek û nîve bi 
rêberê gelê Kurd Ocalan re hevdîtin pêk 
nayên û fikara gelê Kurd piştî hewldana 
darbeyê ya 15 Tîrmehê zêdetir bûye. 
Di axaftinan hatî kirin de hat gotin ku 
hikûmeta AKP´ê dijminatiya gelê Kurd dike: 
“Weke Kurdistanî û dostên, ji tenduristî 
û ewlekariya Birêz Ocalan bi fikar in. 
Kengî heyetan rû bi rû pê re hevdîtin kir û 
daxuyanî dan, hingî em ê baweriya xwe bi 
daxuyaniyên wan bînin. Ji bilî vê yekê, em 
ji ti daxuyaniyê bawer nakin.”
Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye

telgraf.co.uk
rOJNaMeYa HefteYÎ

Çarşem,
17/08/2016 Hê

jm
ar

534

‘HeTa aZad bIbe, em 
Ê berXWedana XWe 
meZIn bIkIn’

ozgur Gundem: 
em ê serê xwe 
netewînin!

Rêveberê Weşana Giştî ya Rojnameya Ozgur 
Gundemê Zana Kaya got, “Kevneşopiya çapemeniya 
azad wê serî li ber ti biryara darbeyê netewîne û wê 
heta dawiyê mafê agahdarbûna gel biparêze.”

Piştî biryara dadgeha Tirk ya di derbarê girtina 
rojnameya Ozgur Gundem de ji gelek derdoran 
nerazîbûn hat nîşandan. Piştî biryara dadgehê polêsan 
ser avahiya Ozgur Gundemê de girt û 23 kesên li 
avahiyê bi awayekî hovane binçav kirin.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 4´an de ye
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Xaçepirs

bersiva Hefteya borî PÊkenok:

dûayên kurd û Tirkekî
Dibêjin ku Kurd û Tirkek ku her du jî 

pir feqîr in, diçin hizûra Xwedê. Dibêjin 
-Ya Rebbî em feqîr in û ji 
te hinek tiştan dixwazin. 
Xwedê dibêje “em daxwaza evdên xwe 
qebûldikin lê çi kesên ji xwe re çi bixwaze 
em du qetên wi didin cîranê wî jî. Hûn çi ji 
xwe re bixwazin em ê du qata bidin hevalê 
wî, de ka Kurdo tu pêşî bixwaze.”

Kurd dibêje: 
-Ya Rebbî ez dixwazim tu 

100 pezî 20 dewarî bidî min. 
Xwedê dibê baş e min 100 pez 
û 20 dewar dan te û 200 pez û 
40 dewarî jî da cîranê te yê Tirk. 
Kurd spasiya Xwedê dike û disekine. Xwedê 
ji yê Tirk dipirse ka tu çi dixwazî, dibêje; 
-Ey Allah’ım ez tu tiştek naxwazim, tenê 
çavekî min kor bike…

(Ger ku xweda dûayê wî qebûl bike, 
û çavekê wî kor bike tê wateya ku dê du 
çavên cîranê wî kor bike.)

Dilê te ji kîjan qewmî ye
Û destê kîjan pêxemberî
Li ruyê te geriye
Şewqa hezar û yek rojê
Li çavên te kom kiriye
Ne dimirim û ne dijîm
Barana evîna te
Li ser pencereya dil de
Dibe Yusif
Dibe Mem
Dibe Romeo 
De ka bêje Birîno 
Tu ji kîjan qewmiye
Û destên kîjan pêxemberî
Li ruyê te geriye

Bêrîvan Zînzal
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kurdistanî li Londonê ji bo azadiya ocalan meşiyan

bi pêşengiya meclîsa Gelê kurd a brîtanyayê, 
li navenda paytexta Îngilîstan Londonê meşa 
‘Ji ocalan re azadî’ hat lidarxistin. çalakî roja 
yekşemê hat lidarxistin. 

Bi hezaran çalakger li Trafalgar Sqûare 
ku yek ji meydanên navdar ên Londonê ne, 
bi şiyara “Ji Ocalan re azadî” li hev civiyan. 
Di çalakiyê de wêneyên Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan, alên PKK, KCK û YPG’ê 
hatin hildan û dirûşmên “Ji Ocalan re azadî”, 
“Bila girtîgeha Îmraliyê were girtin” hatin 
qîrîn.

ÊDÎ sebra Me NeMa Ye
Di axaftinên li meydana Trafalgarê de 

tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-
lan hat şermezarkirin û hat xwestin, qedexeya 
hevdîtinê ya zêdeyî sal û nîvek e dewam dike, 

derhal bê rakirin û destûr bê dayîn malbat û 
parêzer hevdîtinê bikin. Li ser navê Meclîsa 
Gelê Kurd a Brîtanyuayê daxuyanî hat dayîn 
û hat destnîşankirin, ku êdî sebra gelê Kurd 
nema ye. Di daxuyaniyê de hişyarî hat dayîn 
û hat gotin, eger dewleta Tirk guhê xwe bi vî 
rengî li qîrîna me bigire, wê encamên gelekî 
giran rû bidin ku telafîkirina wan nepêkan e.

teCrÎD reWŞeke lı 
DerVeYÎ MırOVaHıYÊ Ye

Ji parêzvanên mafên mirovan û papaz Joe 
Ryan jî li qada çalakiyê axivî û got, “Beriya 
niha bi demekê, tevî şandeyekê me xwestin bi 

Abdullah Ocalan re hevdîtinê bikin. Lê belê 
dewleta Tirk ev daxwaza me red kir. Xebat û 
çalakiyên me yên di vî warî de wê bidomin. 
Tecrîda giran a li ser Ocalan rewşeke li dijî 
mirovahiyê ye û ne tiştekî were qebûlkirin 
e. Weke papazekî dêra Katolîk, parêzvanekî 
mafên mirovan û weke Îrlandayiyekî ji heman 
pêvajoyê derbas bûye, ez ê her tim piştgiriyê 
bidim gelê Kurd. Heta ku Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan azad bibe, em ê çalakiyên 
xwe bidomînin.”

DıVÊ DeWleta 
brÎtaNYaYÊ DaXWazÊN 
GelÊ kUrD bıbıHÎze

Ji sendîkaya Unite the Union, ku mez-
intirîn sendîkaya Brîtanyayê ye û beriya niha 
bi demekê kampanya “Ji Ocalan re azadî” 
da destpêkirin Steve Tûrner, bal kişand ser 
girîngiya azadiya Ocalan. Tûrner bang li 
dewleta Tirk kir, ku derhal dawî li êrîşên xwe 
yên li hemberî gelê Kurd bîne û bi gotina “Ji 

Ocalan re azadî” axaftina xwe qedand.
Piştî mîtîngeke kurt a li meydana Trafal-

garê girseya gel dest bi meşê kir. Ji ber ku tav 
hebû û roja Yekşemê bû, navenda sûkê qel-
ebalix bû. Lewma çalakgeran gelek belavok 
belav kirin. Piştî ku girseya gel gihaşt ber 
avahiya BBC, li ser navê çalakgeran Mark 
Campbell û Ercan Akbal axivîn. Li dû axaf-
tinan çalakî qediya.

HeWlDaNa faŞÎst a POlÎs
Di dema meşê de polîsekî işareta şîdetê li 

çalakgerek jin kir û ev yek bû sedema rûdana 
aloziyê. Çalakgera wezîfedar, ku li pêşiya gir-
seyê dimeşiya, polîs bi tundî bi milê wê ve 
gir û ew dehf da qiraxa rê. Çalakgeran jî ner-
azîbûneke tund nîşanî vê helwesta polîs da. Li 
ser nerazîbûna girseyê, polîsê navborî got, ‘ev 
der welatê min e, hûn nikarin ji min re bêjin 
çi şaş e, çi rast e’. Ev gotinên nîjadperestî yê 
polîs, nerazîbûna girseya gel zêdetir kir. Piştî 
ku çalakî qediya, polîsên din ên li wê derê, li 
ser vê rewşê raporek amade kirin.



ozgur Gundem: em ê serê xwe netewînin!
rêveberê Weşana Giştî 
ya rojnameya ozgur 
Gundemê Zana kaya 
got, “kevneşopiya 
çapemeniya azad wê 
serî li ber ti biryara 
darbeyê netewîne û wê 
heta dawiyê mafê agah-
darbûna gel biparêze.”

Rêveberê Weşana Giştî ya Roj-
nameya Ozgur Gundemê Zana Kaya 
nerazîbûn nîşanî biryara 8. Dadgeha 
Ceza ya Sûlhê ya Stenbolê da.

Daxuyaniya Zana Kaya ya li ser 
mijarê bi vî rengî ye:

“Beriya biryara Rewşa Awarte, 
ji xwe êrîşên giran li rojnameya me 
dihatin kirin. Bi kampanya xwe ya 
piştgiriyê me beşeke girîng a van 
êrîşan şikandibûn. Desthilatdariya ku 
hewldana darbeyê ya 15’ê Tîrmehê 
ji xwe re weke firsendekê dît, xwe 
spartiye Rewşa Awarte û êrîşî hemû 
organên weşanê yên demokratîk 
mûxalîf dike. Ev biryar, ragihan-
dina vê yekê ye. Kevneşopiya çape-
meniya azad wê serî li ber ti biryara 
darbeyê netewîne û wê heta dawiyê 
mafê agahdarbûna gel biparêze. Em 
bang li hemû organên weşanê yên 
demokratîk, rojnamevan, rêxistinên 
pîşeyê çapemeniyê, rêxistinên ci-
vakî yên sivîl û gelê xwe dikin, ku 
piştgiriyê bidin rojnameya me û 
xwedî lê derkevin.”

Dı serDeGırtıNa OzGUr 
GUNDeMÊ De 23 kes 
HatıN bıNÇaVkırıN

Herî kêm 23 kesên ku ji ber serde-
girtina li ser Rojnameya Ozgur Gun-
demê ji bo piştevaniyê hatibûn hatin 
binçavkirin.

Hate hînbûn ku herî kêm 23 
kesên ku ji ber serdegirtina li ser 
Rojnameya Ozgur Gundemê ku bi 
biryara 8. Hakimtiya Sûlh Ceza ya 
Stenbolê hate girtin, ji bo piştevaniyê 
hatibûn hatin binçavkirin.

Yên hatin binçavkirin, birin Şaxa 
Têkoşîna Bi Terorê Re ya Midûriyeta 
Emniyetê ya Stenbolê.

Navên kesên ku binçavkirina wan 
zelal bûne wiha ne;

Xebatkarên Ozgur Gundemê Gu-
nay Aksoy, Kemal Bozkûrt, Rey-
han Hacioglû, Onder Elaldi, Ender 
Ondeş, Sînan Balik, Davût Ûçar, 
Firat Yeşilçinar, İnan Kizilkaya, 
Zeki Erden, Elif Aydogmuş, Bilir 
Kaya, Ersin Çaksu, Sevdiye Ergur-
buz, Amine Demirkiran, Bayram 
Balci û Burcu Ozkaya û nûçegîhanên 
DÎHA’yê Ozgur Paksoy û Mesut 
Kaynar, nûçegîhana ÎMC TV Gulfem 
Karataş û kameramanê İMC TV 
Gokhan Çetîn.

Ji Odeya Tabîban a Sten-
bolê Yilmaz Bozkurt û xebatkarê 
Weşanxaneya Dogû Huseyîn Gunduz 
ên piştî biryara girtinê bi armanca 
destkê hatibûn avahiya rojnameyê jî 
hatin binçavkirin.

OGC: ÇaPeMeNıYa 
azaD WÊ bı PaŞ Ve 
GaV NeaVÊJe

Cemîyeta Rojnamevanên Azad 
(OGC) têkildarî girtina rojnameya 
Ozgur Gundemê daxuyanî da û got 
ew ê gavan şûnde navjin.

Cemîyeta Rojnamevanên Azad 
(OGC) têkildarî biryara girtina 
Ozgur Gundemê daxuyanî da û got, 
bi konsepta şer bi dehan xebatkarên 
çapemeniya azad hatin girtin, rojne-
mevan hatin qetilkirin û ajansên wan 
ê nûçeyan hatin girtin.

OGC’ wiha pê de çû: ‘’Bi kon-
septa şer a dawî re heya niha bi de-
han xebatkarên çapemeniya azad 
hatin girtin. Xebatkarên rojnameyê 
hatin kuştin, ajansên nûçeyan hatine 
girtin. Bi taybetî jî piştî hewldana 
darbeya 15’ê Tîrmehê, AKP ya ku bi 
ser çapemeniyê de zextên xwe zêde 
kiriye, bêhtir jî berê xwe daye çape-
meniya azad. Herî dawî jî, mînaka 
vê îro Ozgur Gundem bi biryara 8. 
Dadgeha Cizayê ya Silhê, bi hinceta 
ku propagandaya PKK’ê kiriye hati-
ye girtin, bi ser bînahiya rojnameyê 
de hatiye girtin, bi dehan xebatkarên 
wê bi lêdanê hatin binçavkirin.’’

Di berdewamiya daxûyaniyê de 
tê gotin, heta niha ew ti caran weke 
çapemeniya azad li hember zextên bi 
vî rengî, wan gav bi şûn de navêtine 
û ji niha û şûn de jî wê navêjin.

OGC di daxûyaniya xwe de zex-
tên li ser Ozgur Gundemê şermezar 
dike û wiha anî ziman:,‘’Heta 
dawiyê em ê li pişt Ozgur Gun-
demê bin. Em wekî komeleyê 
bang li hemû hevpîşeyên xwe, rêx-
istinên demokratîk ên girseyî û 
xwendekarên Ozgur Gundemê dikin 
ku li rojnameya xwe xwedî derbik-
evin û bibin dengê Ozgur Gundemê’’
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Pêngava Rizgarkirina Minbicê ya di 1’ê Hezîranê de destpê kir, 
73 rojan dewam kir. Di endama pêngavê de bi dehan gund, gundik û 
navenda bajarê Minbicê bi temamî ji çeteyên DAIŞ’ê hat paqijkirin. 
Bi qasî 200 hezar sivîl hatin rizgarkirin.

Çend wêne ji meşa serketin û azadiyê ya şervanên Meclîsa Leşkerî 
a Minbicê...

Wêne: Rodî Said-Reuters

bi wêneyan rizgar kirina minbicê


