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Bir Yılda 80 Kişi Bıçaklı Saldırılarda Yaşamını Yitirdi
Başkent Londra’da yılbaşı gecesi toplam 

dört gencin daha bıçaklı saldırılarda haya-
tını kaybetmesiyle, 2017 içinde kentteki bu 

tip saldırılarda ölenlerin sayısı 80’e yükseldi. 
Yılbaşı gecesi başkent Londra’da birisi 17, bi-

risi 18 ve diğer ikisi 20 olmak üzere 4 kişi bıçaklı 
saldırılarda hayatlarını kaybederken, beşinci kişi 
de halen yoğun bakımda. 2017 yılında bıçaklı sal-
dırılarda hayatını kaybeden gençlerin sayısı 80’e 
ulaşırken, bu rakam son 10 yılın en üst düzeyine 
ulaşmış oldu. 

Başkent Londra’da bıçaklı suçların oranında 
büyük oranda yaşanan bu artış ile birlikte asitli 

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq 
Khan da 2018 yılında bıçaklı suçlarla aktif müca-
dele edileceğini belirtti. 

Yapılan araştırmalara göre Birleşik Krallık 
genelinde her 14 dakikada bir, bir bıçaklı saldı-
rı yaşanıyor. Bıçaklı suçlara karışanların çoğun-
luğunu 18 yaş altı genç oluşturuyor.  

Toplumumuzun yoğun  olarak yaşadığı Kuzey 
Londra bıçaklı saldırıların çok fazla yaşandığı böl-
geler arasında. Aslen Elbistanlı olan 21 yaşında-
ki Kaan Aslan da yaklaşık bir buçuk ay önce 
Hackney’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybet-
mişti. 

saldırılar da tüm yıl gündemdeki yerini korudu. 
Metropolitan Polis birimi yetkilisi Sir Craig Mac-

key mevcut durumu ‘olağan dışı’ olarak yorumlar-
ken, sivil toplum örgütleri ve toplumsal organizas-
yonlarla birlikte çalışarak bu suçlara karşı mücadele 
etmenin önemine değindi. 

“Bıçaklı saldırıların artışının altında yatan neden 
oldukça karmaşık, bunu etkileyen çeşitli nedenler 
var. Okullarda yaptığımız aramalarda çok sayıda bı-
çak ele geçirdik. Gençlerin neden bıçak taşıma ihti-
yacı gördüklerini bulmamız gerekiyor, bunun için de 
sivil toplum örgütleri, ve diğer toplumsal kurumların 
ortak çalışmasına ihtiyaç var.”

2018 yılının size ve sevdiklerinize 

sağlık, mutluluk ve başarı, 

Dünya’ya adalet ve barış 

getirmesi dileğiyle... 

Bi hêviya ku sala 2018´an ji we û 

hezkiriyên we re dilşadî, 

kêfxweşî û serkeftinê û 

ji cîhanê re jî edalet û aşitiyê bîne...
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Paris katliamının 5’inci yıl dönümünde PKK 
kurucularından Sakine Cansız, KNK Paris 
Temsilcisi Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi 

üyesi Leyla Şaylemez için Fransa’nın Londra Büyü-
kelçiliği önünde bir eylem düzenlendi. 

Londra merkezli çalışmalarını yürüten Roj Kadın 
Meclisi tarafından Fransa Büyükelçiliği önünde ya-
pılan eylemde adalet çağrısı yapıldı. 9 Ocak 2013’te 

Başbakan Theresa May, yeni yılda İngilizlerin 
“yenilenmiş özgüven ve gurur” hissedeceği-
ni söyledi.

Brexit’in 2018’de de önemli konuların başında 
geleceğini ancak hükümetin tek hedefinin bu ol-
madığını söyleyen May, eğitim ve sağlık sistemine 
yatırım yaparak sıradan insanların hayatlarını değiş-
tireceklerini belirtti. 

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy 
Corbyn ise partilerinin “İngiliz siyasetinin 
merkezine yerleştiğini” söyledi ve “eski si-

yasi uzlaşı bitmiştir” dedi.
Corbyn, “yeni İngiltere’nin” her zamankinden 

yakın olduğunu söyledi ve iktidardaki Muhafazakar 
Parti’yi elitlere hizmet eden bir gelir adaletsizliği ya-
ratmakla suçladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan bir araştırmanın so-
nuçlarına göre Birleşik Krallık’taki 60 bin 
evin iki yıldır boş olduğu, 11 bin tanesinin  

de 10 senedir boş olduğu açıklandı. 
Liberal Demokrat Parti tarafından yapılan araştır-

mada 600 bin evsizin olduğu Birleşik Krallık’ta 60 
bin evin boş olduğu ve kimsenin yaşamadığı ortaya 
çıktı. 

Veriler 275 belediyeden alınan rakamlarla oluştu-
ruldu. Liberal Demokratlar lideri Vince Cable mev-

Paris’te katledilen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez cinayetinin  Fransa tarafından halen 
aydınlatılmadığı belirtilirken, katil Ömer Güney’in 
cezaevinde ölümüyle beraber olayın arkasındaki 
gerçek güçlerin görmezden gelindiği ifade edildi. 

Açıklamada Fransa hükümetine çağrı yapan ka-
dınlar, cinayetin arkasındaki Türk devletinin Fransız 
mercilerce deşifre edilmesi istendi. 

May, 2018’de “daha güçlü ve daha adil bir top-
lum” hedeflerine yaklaşacaklarını açıkladı.

2017’de baskın seçim düzenleyerek parlamentoda 
çoğunluğunu kaybeden Theresa May, bu durumun 
getirdikleri zorlukları kabul ederken “Gerçek test 
karşınıza çıkan zorluklarla nasıl yüzleştiğinizdir” 
dedi.

Jeremy Corbyn, İngiltere’deki ekonomik durgun-
luğun sorumlusu olarak hükümeti gösterirken “Mu-
hafazakarlar güçsüz, dağınık ve yeni fikirleri yok. 
İşçi Partisi insanlara sağladığı güvenlerle herkesin 
yeteneklerini ortaya çıkarmasını, yaratıcılığını kul-
lanabilmesini ve hayallerini gerçekleştirebilmesini 
sağlayacak” ifadelerini kullandı.

cut tabloyu ‘Ulusal skandal’ olarak ifade etti. 
 “Evsizlik krizinin her gün biraz daha büyüdüğü 

ve daha fazla insanın soğuk sokaklarda yatmak zo-
runda kaldığı böylesi bir zamanda, binlerce evin boş 
olması ulusal bir skandal.’’ 

Ülke genelinde 13 tane belediye yarı yıldan fazla 
boş kalan evleri kullanma hakkına sahip. 

Konut vakfı olarak bilinen Shelter yaptığı son 
açıklamaya göre ülke genelinde sokakta kalan veya 
geçici evde yaşayan 307 bin kişi bulunuyor. 

HABERLER02 03 OCAK 2018

Fransa’nın Londra Büyükelçiliği Önünde 

Theresa May: 

Jeremy Corbyn 

2018’de Britanyalıların Gururu ve 
Özgüveni Yenilenecek

Eski siyasi uzlaşı bitmiştir

‘Adalet’ Eylemi

300 Bin Evsiz Var
60 Bin Ev Yıllardır Boş



0303 OCAK 2018

0208 342 70 70 
07816 646 345
Ground Floor, The Coliseum, 11 Salisbury Promenade,
Green Lanes, London, N8 0RX
Email: sersan@ersans.co.uk
Web: www.ersans.co.uk 

Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir*

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR

KAZA DAVALARI
Araba / Minicab Kazaları

İşyeri Kazaları
ve Diğer Kazalar

GÖÇMENLİK DAVALARI
Evlilik / Nişan Vizesi
Ankara Antlaşması

Turist Vizesi
Sürekli Oturum Başvurusu

CONVEYANCING
İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı

AİLE HUKUKU
Aile Hukuku

Boşanma davaları
Ayrılık
Çocuk

Aile içi şiddet 

ERSAN&CO SOLICITORS

KAZA Ml YAPTlNlZ ?
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

*Terms and Conditions apply

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında 
hizmet vermektedir.

Avukat Serpil Ersan ile hukuk 
programı Euro Star ekranlarında



04 03 OCAK 2018



0503 OCAK 2018 HABERLER

Birleşik Krallık’ta Aralık 2016’da terör listesi-
ne alınan “Ulusal Eylem” (National Action) 
adlı aşırı sağcı örgüte yönelik düzenlenen 

operasyonda 6 kişi kişi gözaltına alındı.
West Midlands Polisinden yapılan açıklamada, 

örgüte yönelik çeşitli adreslere dün akşam yapılan 
baskınlarda 21-37 yaşlarındaki biri kadın 6 kişinin 
gözaltına alındığı bildirildi.

Bu kişilerin terörle mücadele yasası kapsamında 
“terör eylemine hazırlık ve terör eylemini tahrik” 
şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Aralık 2016’da terör listesine alınan Ulusal Ey-
lem, listede “ırkçı neo nazi grup” olarak nitelendi-
riliyor. Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyon-
larda, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 
yaklaşık 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem örgütünün, ana muhalefetteki İşçi 

Liverpool’da bulunan bin 600 araç kapasiteli 
bir kat otoparkında yılbaşı gecesi yangın çık-
tı. Görgü tanıkları, otoparkta bulunan eski bir 

Land Rover’dan alevler çıktığını ve alevlerin diğer 
araçlara sıçradığını ifade etti.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk 
edildiği ve kimsenin yaralanmadığı yangında bin 
400 aracın zarar gördüğü belirtildi. İtfaiye ekipleri, 

İngiltere İçişleri Bakanlığı Güvenlikten Sorumlu 
Bakan Yardımcısı Ben Wallace, “terörizm ve ra-
dikalizmle mücadele etmeyen” terör şirketlerine 

vergi cezası verilmesi gerektiğini söyledi.
Facebook, Google ve YouTube gibi şirketlerin ra-

dikal içerikleri kaldırmakta yavaş kaldığını belirten 
Wallace, bu durumda hükümetin harekete geçerek 
şirketlere ceza vermesini önerdi.

Teknoloji şirketlerini “acımasız vurguncular” 
olarak tanımlayan Wallace, hükümetin interneti de-
netlemek için milyonlarca sterlin harcamak zorunda 
kaldığını belirtti. 

Sunday Times’a konuşan Wallace, WhatsApp gibi 
yazışma programlarının şifreli iletişim sağlaması ve 
şirketlerin hükümetlere erişim izni vermemesi nede-
niyle “internetin anarşik vahşi bir ortama” dönüştü-
ğünü savunarak, “Şifreleme teknolojisi ve radikal-
leşmenin maliyetini kolluk kuvvetleri ödüyor” dedi.

‘Şirketle artık bahane üretmesin’
Wallace, şirketlerin artık bahane üretmemesi ge-

rektiğini, hükümetin buna karşı vergi cezaları da 
dahil olmak üzere tüm seçenekleri değerlendirmesi 
gerektiğine dikkat çekti. 

Söyleşinin yayınlanmasının ardından Facebook, 
Wallace’ın “kâr onlar için güvenlikten daha önem-

Ağustos ayında istifa eden ve geçen hafta iti-
bariyle görevi sona eren İngiltere Polis Fe-
derasyonu Başkanı Steve White, ülkedeki 

polis reformunu masonların engellediğini söyledi.
Üç yıl boyunca Federasyon başkanlığı görevini 

yürüten White, Guardian gazetesine yaptığı açıkla-
mada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ 
etkili olduklarını düşündüğünü belirtti.

White, masonların, kadınların ve etnik 
azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini en-
gellediğini de öne sürdü.

Masonluk, dünyanın en gizli örgütlen-
melerinden biri olarak görülüyor. Bu ör-
gütlenmeyi eleştirenler, mason localarının 
gizli faaliyet yürüttüğünü ve üyelerinin 
çıkarlarını, kamunun çıkarlarının önüne 
koyacak şekilde hareket ettiğini belirtiyor.

Masonlarsa bu eleştiriyi kabul etmiyor 
ve kamusal hizmetlerle ilgili belli ilkelere 
sahip olduklarını ve yüksek ahlaki değer-
lerle hareket ettiklerini söylüyor.

White, polis teşkilatının kimi alanlarında 
içinde hatırı sayılır oranda masonun bulun-
duğunu, bunu tuhaf bulduğunu söyledi.

İngiltere Birleşik Büyük Locası’nın söz-

Partisinin 2016’daki AB referandumu öncesinde öl-
dürülen kadın milletvekili Jo Cox’un katili Thomas 
Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk du-
ruşmada adını soran hakime “Hainlere ölüm, Britan-
ya’ya özgürlük” sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, 
örgütün sloganları arasında yer alıyor. Örgüt, Mair’e 
destek veren sosyal medya paylaşımlarıyla da gün-
deme gelmişti.

Birleşik Krallık’ta terör listesinde yer alan bir 
örgüte üyelik 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabi-
liyor.

Ülkenin terör örgütleri listesinde 70’i uluslararası, 
14’ü Kuzey İrlanda bağlantılı 84 yapı yer alıyor. 

Ulusal Eylem İngiltere’de terör listesine alınan ilk 
aşırı sağcı örgüt olmuştu.

bir otomobilde bulunan 2 köpeğin kurtarıldığını ve 
yangın sırasında otoparkta başka bir hayvan bulun-
madığını açıkladı. Araçları zarar gören ve evlerine 
ulaşamayan insanlar ise barınaklara yerleştirildi.

Otoparkın yanındaki Liverpool Echo Arena’da 
düzenlenecek yılbaşı etkinliği iptal edildi. Yangında 
dumanların yükselmesi nedeniyle, çevredeki binalar 
tahliye edildi.

li” sözünün gerçeği yansıtmadığını belirterek, tepki 
gösterdi. 

YouTube ise radikalliğin “karmaşık bir sorun” ol-
duğunu ve bununla mücadelenin herkes için zor bir 
görev olduğunu belirtti.

Vergi cezası önerisi, bakanların teknoloji şirketle-
rine baskı uygulamak için yeni yöntemler bulmaya 
çalıştığını gösteriyor.

Bu yöntemin ne kadar güçlü olduğu ise tartışmalı.
Teknoloji şirketlerinin gelirleri o kadar yüksek ki 

vergi veya bir para cezası onların yöntemlerini de-
ğiştirmelerini sağlamayabilir.

Google ve Facebook radikal içerikleri kaldırmak 
için yeni önlemler açıklamıştı. Bunlar arasında ya-
pay zekayla bu videoların tespiti de vardı. Fakat ba-
kanlar şirketlerin daha da ileri gitmesini istiyor.

Öte yandan Telegram ve Wordpress gibi şirketler 
daha fazla sorunla karşılaşabilir. Bu şirketler radi-
kallerin platformlarını kullanmalarını engellemek 
için daha az çaba gösterdi.

İngiltere hükümetinin, merkezi ülke dışında bu-
lunan teknoloji şirketlerine karşı önlem alması ne-
redeyse imkansız. Yetkilerin daha önce bu şirketlere 
yönelik önlem denemeleri de sonuçsuz kalmıştı.

cüsü Mike Baker ise polislerin localarına üye olma-
maları için bir neden bulunmadığını açıkladı.

White, 120 bin emniyet çalışanını temsil eden 
Federasyon’dan, ülkedeki polis teşkilatının reformu 
konusundaki görüş ayrılıkları üzerinden oluşan bö-
lünmeler sonucunda Ağustos ayında istifa etmişti.

Emniyet reformunu 
masonlar engelliyor

Radikalizmle Mücadele Etmeyen 
Şirketlere Vergi Cezası Verilsin

Liverpool’da Yüzlerce Otomobil Yandı

Terör Listesinde Bulunan 

Faşist İngiliz 
Örgüte Operasyon

Wallace:
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Dünyanın ilk dijital parası Bitcoin’in alıcısı 
gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sanal 
para birimi olarak adından bahsettiren Bit-

coin, yatırımcıların da kafasını karıştırmaya başladı. 
Kimi uzmanlar dijital para birimi için önümüzdeki 
yıllarda çok daha popüler olacağı yönünde görüşle-
rini açıklarken kimi uzmanlar ise bu yatırım birimi-
nin devletlerin kontrolünde olmamasından kaynaklı 
güvenli olmadığı yönünde açıklamalarda bulunu-
yorlar. Kim neyi savunursa savunsun 2018 yılında 
bitcoin yatırım birimleri arasında rekor üstüne rekor 
kıracak gibi bir duruş sergiliyor. 

Bitcoin Nedir? 
Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto tara-

fından deneysel olarak başlatılmış, herhangi bir 
merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan, 
ancak ülkelerin para birimleriyle alınıp satılabilen, 
herhangi bir üçüncü parti hizmetine aracı kurumuna 
gerek kalmadan transferi yapılabilen bir tür dijital 
para birimidir. Küresel piyasalarda, dolar ve euro-
ya alternatif olarak lanse edilen Bitcoin’in sembolü, 
finansal piyasalardaki kısaltması ise BTC olarak ad-
landırılıyor.

Çıkış nedeni? 
Hayatımızın her alanına giren dijital dünyada sa-

nal ihtiyaç birimi olarak ortaya çıkan Bitcoin’in ya-
ratıcısı çıkış nedenini şöyle açıklıyor: “İnternet üze-
rinden alışveriş bugün neredeyse tamamen güvenilir 
bir üçüncü taraf olarak elektronik ödemeleri işleyen 
finansal kurumlara bağımlı hale geldi. Bu sistem 
çoğu işlem için oldukça iyi çalışıyor olsa da hala 
güvene dayalı bir model olmanın zayıflığını barındı-
rıyor. Arabuluculuk hizmetlerinin gideri işlem gider-
lerini yükseltiyor ve mümkün olan en küçük işlem 
miktarını sınırladığı için küçük ödeme işlemlerini 
engelliyor, bunun yanında geri döndürülemeyen hiz-
metler için geri döndürülemeyen ödeme alma imka-
nının olmaması daha da masraflı hale geliyor. İşlemi 
geri döndürme ihtimali ile birlikte güvenme ihtiyacı 
da artıyor. Bu maliyetler ve ödeme belirsizlikleri yüz 
yüze alışverişte fiziksel para kullanımıyla giderile-
bilir ancak güven duyulan bir üçüncü taraf olmadan 
bir iletişim kanalı üzerinden ödeme yapılabilecek bir 
mekanizma bulunmamakta. İhtiyacımız olan güven 

yerine kriptografik kanıta dayalı iki tarafın üçüncü 
bir güvenilir kişiye gerek duymadan birbirleriyle iş-
lem yapabileceği bir elektronik ödeme sistemidir.”

Bitcoin ne kadar güvenilir? 
Yaratıcısının güven temelli bir kripto para olarak 

tanımladığı Bitcoin’in finans dünyasında ne kadar 
güvenilir olduğu da yaklaşık 10 yıllık zaman içeri-
sinde çok tartışıldı. 

Hackerlar tarafından zaman zaman bu sistemin 
temeline inilmeye çalışılsa da sistemin kendi içeri-
sinde imkansıza yakın çözümlemeye sahip olduğu 
söyleniyor. Her bir satın alma işleminde kullanılan 
bilgisayarların bir halkanın zincirini oluşturarak iş-
lemin gerçekleştiğini anlatan uzmanlar. Dolayısıyla 
tek bir işlemin hacklenmiş olmasının sistemi tehli-
keye atmadığını anlatıyorlar. 

Nerelerde Kullanılıyor? 
Sanal dünyada ilk olarak yatırım amaçlı kullanıl-

maya başlayan Bitcoin zaman içerisinde alım satım 
yapılan her türlü alış verişlerde de kullanıma sunul-
du. İlk olarak 2013 yılında ABD’de bir federal mah-
keme Bitcoin’in para yerine kullanılabileceği kararı-
na vardı. Sonrasında Bitcoin sektör içerisinde daha 
da yaygın bir para cinsi olarak karşımıza çıkmaya 
başladı. 2014 yılında Microsoft Bitcoin ile yapılan 
ödemeleri kabul etti. Bu gelişmeler hükümetler ara-
sında endişe yaratmaya başladı. Hiçbir devlete veya 
kuruma bağlı olmadan yapılan finansal işlemlerin 
güvenli olmadığı yönünde açıklamalar yapan bazı 
devlet yetkilileri, endişelerini Bitcoin’nin kara para 
aklama yöntemi olarak kullanılabilecek bir sistem 
olduğunu savunarak aktardılar. Konuya ilişkin 2010 
yılında hükümetler arası bir örgüt, bu tür ödeme sis-
temlerinin kara para aklamakta kullanıldığını öne 
süren bir rapor yayınladı.

Avrupa Merkez Bankası ve Avrupa Bankacılık 
İdaresi, dijital para birimleri konusunda kapsamlı ra-
porlar hazırladı. Diğer bir deyişle, Bitcoin’in finans 
dünyasında ana akımın bir parçası haline gelme sü-
reci çoktan başladı.

Para yerini almayacak görüşlerine inat bitcoin; 
bilgisayar firmaları, inşaat firmaları, danışmanlık 
şirketleri, reklam ajansları, avukatlık büroları, ecza-
neler, müzik ve oyun siteleri, tiyatrolar, ayrıca hedi-
ye kartlarına çevrilerek büyük mağazalarda alışveriş 
yapmada da kullanılabileceği gibi uçak, tatil bilet-

lerini almada da kullanılıyor. Kullanım alanlarını 
daha detaylı incelemek isteyen okuyucularımız için 
coinmap.org sitesini ziyaret edebileceklerini belirte-
biliriz. 

Bitcoin Nasıl Kullanılıyor?
Bitcoin için sanal cüzdan gerekiyor, oluşturmak 

da gayet basit. Bu sanal cüzdanınızı cep telefonu-
nuzda, bilgisayarınızda oluşturabileceğiniz gibi 
internet üzerinde bulunan web servislerinden de 
yararlanabilirsiniz. Kişi başına cüzdan sınırı bulun-
muyor. Dilediğiniz kadar cüzdan oluşturabilirsiniz. 
Üstelik oluşturacağınız cüzdan için özel bilgilerinizi 
vermenize de gerek yoktur. Oluşturacağınız bu sanal 
cüzdan ile para alabilir, para gönderebilir hatta alış 
veriş bile yapabilirsiniz.

Bitcoin Kullanmanın Avantajları
Enflasyon riski düşüktür. Enflasyona sebebiyet 

veren etkilerden biri de tedavüldeki reel para arz-
larındaki artıştır. Tedavüldeki para arzının artması 
doğru orantılı olarak enflasyonu da arttırır. Ancak 
bu sistem Bitcoin için geçerli değildir. Çünkü Bitco-
in sistemi, sonu olan bir sistemdir. Teknik tasarımı 
itibariyle maksimum 21 milyon adet Bitcoin üre-
tilebilir. Dolayısıyla Bitcoin’in enflasyon riski çok 
düşüktür.

Çökme riski düşük. Reel para birimlerinin çökü-
şü, hükümetlere bağlı yaşanan hiper enflasyonlardan 
kaynaklanır. Bitcoin sisteminde herhangi bir hükü-
mete bağlı olmadığı için, çökme riski oldukça dü-
şüktür.

Güvenli, basit ve ucuz. Kredi kartı veya PayPal 
gibi ödeme sistemlerinin kullanıldığı klasik online 
işlemlerde satıcı tarafından bakılırsa; alıcının pa-
rasını geri talep etmesi durumunda 3. şahıs servis-
lerini kullanmak gerekiyor. Bu aşamada güvenlik 
tehlikeye girebiliyor ve olay karmaşık bir hale dö-
nüşebiliyor. Bitcoin’de ise geri talep etme gibi bir 
sistem olmadığı için bu tarz bir güvenlik sorunu da 
haliyle yaşanmıyor. Olaya alıcı tarafından bakılırsa 
da; ödeme yapma ve hesaplar arası para transferi 
yapma gibi işlemler daha güvenli ve daha ucuz hale 
geliyor. Çünkü Bitcoin teknolojisi peer to peer (P2P) 
sistemiyle; yani hiç bir aracı olmadan direkt olarak 
eşler-arası çalışıyor.

Taşıması kolay: Milyarlarca dolar değerindeki 
bitcoinlerinizi kьзьk bir hafıza kartında bile taşıya-
bilirsiniz. Bunu nakit para ile yada başka bir sistem 
ile yapmak imkansız sanırım.

İzi sьrьlemez: Bitcoinlerin takip edilemiyor olma-
sının yada herhangi bir iz bırakmamasının avantaj-
ları olduğu kadar dezavantajları da var muhakkak. 
Цrneğin Bitcoin sisteminizdeki mali kaynağınızın 
ne kadar olduğu yada hesabınız hakkındaki diğer 
bilgiler, hьkьmetler de dahil olmak ьzere hiзkimse 
tarafından bilinemez ve takip edilemez. Dolayısıyla 
hьkьmetlerin mali kaynağınıza gцz dikmesini (ver-
gi) цnlenmiş olursunuz.

Bitcoin’in Dezavantajları
Avantajlarından bahsettiğimiz Bitcoin’in bu özel-

liği pek tabi dezavantaja hatta tehlikeli durumlara 
da dönüşebilir. İzinin sürülemez olması, suçların 
rahat rahat işlenebilmesi anlamına geliyor. Uyuştu-

rucu gibi yasal olmayan maddelerin satılması tarzı 
durumlar için oldukça uygun bir ortam hazırlıyor 
Bitcoin teknolojisi. Bazı hükümetlerin Bitcoin’i bir 
para birimi olarak kabul etmemelerinin en büyük se-
bebi ise budur.

Kaybetmesi kolay. Kredi kartınızı kaybettiğiniz-
de ya da banka hesabınız başka birisi tarafından ele 
geçirildiğinde, bankanızı arayarak durumu anında 
kurtarabilirsiniz. Hatta yetmezse polisi bile devre-
ye sokup kaybınızı giderebilirsiniz. Ancak Bitcoin 
için aynı şeyler geçerli değil. Bitcoin sisteminde; 
kaybettiğiniz Bitcoinleri, ya da ele geçirilen Bitcoin 
cüzdanınızı geri almak için kullanabileceğiniz bir 
mekanizma yok. 

Her ne kadar gelişim aşamasında olsa da, şu anda 
Bitcoin sahibi olmaktaki en büyük amaç yatırım.

Bitcoin’in değer grafiğine baktığımızda herkesin 
aklından Bitcoin yatırımı yapmak geçebilir. Ancak 
Bitcoin değeri nasıl hızla yükseldiyse düşme riski de 
o kadar fazla. Dolayısıyla yapılacak olan yatırımla-
rın dengeli ve düşünerek yapılması gerekiyor.

Uzmanlar Bitcoin’in Geleceği Hakkında 
Ne Söylüyor? 

Wall Street’in iki öncü kuruluşunun Bitcoin vade-
li işlemlerini başlatmasının ardından kripto paranın 
değeri 19 bin dolar seviyesine yaklaşmış durumda.

Yıla 1000 dolar seviyesinden başlayan Bitcoin’in 
kesintisiz yükselişini önceden tahmin eden ABD’li 
yatırım uzmanı Ronnie Moas için ise gelinen sevi-
yeler sürpriz değil.

ABD’de yayın yapan ekonomi kanalı CNBC’ye 
konuşan Standpoint Research’ün kurucusu Moas, 
“Bitcoin için ‘Al’ tavsiyesi verdiğimde fiyat mevcut 
seviyenin yüzde 500 altındaydı” diyor ve yeni bir 
yüzde 500 artış beklediğini ifade ediyor.

Bitcoin’in gelecekte 300 ila 400 bin dolar sevi-
yesine kadar yükselebileceğini ifade eden Moas, 
tahminini arz-talep dengesine dayandırarak şunları 
söyledi: “Dünyada ne kadar altın rezervi olduğunu 
bilmiyoruz. Ama toplam Bitcoin rezervinin ne oldu-
ğunu kesin olarak biliyoruz. İki yıl içerisinde dünya 
genelinde 300 milyon kişi Bitcoin almanın peşinde 
olacak.”

Moas’ın tahminlerini fazlasıyla iyimser bulan uz-
manlar da yok değil.

Singapur merkezli varlık yönetimi şirketi OC-
BC’nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vasu 
Menon, Bitcoin’i fazlasıyla riskli bulduklarını söy-
lüyor ve “Bitcoin’deki fiyat artışını destekleyecek 
nitelikte bir temel göremiyoruz” diyor.

İngiltere’de finans sektörünü düzenleyen ve de-
netleyen Finansal Hizmetler İdaresi’nin (FSA) Ge-
nel Müdürü Andrew Bailey ise Bitcoin’e yatırım 
yapanlara “tüm paralarını kaybetmeye hazır olma” 
uyarısını yapıyor.

BBC’nin Newsnight programına konuşan Bailey, 
“Bu bir para birimi değil. Aslında bu, Bitcoin formu 
içinde regüle edilmiyor. Fiyatlandırma anlamında 
çok oynak bir emtia. Geçen yıl ne yaşandığına ba-
karak sizi uyarmak isterim. Eğer Bitcoin’e yatırım 
yapmak isterseniz tüm paranızı kaybetmeye hazır 
olun. Bu benim en ciddi uyarımdır” diye konuşmuş-
tu.

Geleceğin Para Birimi

Bitcoin
Suzan Doğan



Mem Ararat Kürt halkının tarihsel 
ve toplumsal yaşanmışlıklarını 
sanatının arka planına alarak mü-

zik üreten bir sanatçı. Mardin/Derik’in bir 
köyünde büyüyen Mem Ararat kaynağını 
yaşadığı coğrafyadan aldığını dile getiriyor.

Çoğumuz onu “Zana û Andok, Dil Disoje 
ve Lorika Cemila” ile tanıdık. Şimdiye kadar 
Kurdîka ve Quling Ewr û Baran adında iki 
albümü olan Mem Ararat ile  Londra’da 
verdiği konser sonrasında hazırlıklarını yü-
rüttüğü yeni albümünü de konuştuk.

- Mem Ararat kimdir? Bize biraz ken-
dinden bahseder misin?

- Kızıltepe ile  Derik arasında kalan bir 
köyde doğdum. Yani biraz Derikli biraz da 
Kızıltepeliyim. Müzikle uğraşıyorum ve şar-
kı söylüyorum. Doğrusu kendim hakkında 
daha başka ne söyleyebilirim bilmiyorum.

- Müziğe ilgin nasıl başladı ve nasıl ge-
lişti?

- Hep söylerim: Ben müziği seçmedim; 
müzik beni seçti.

- Sanatında toplumsal olana dair ( 
Aşk, ayrılık,  savaş ve mücadele gibi te-
malar) bir çok olaya değiniyorsun, bu-
nun kaynağı nedir?

- Kürdistan’da yaşamak sizi bu tür bir 
kaynağın sahibi yapıyor. 

- Bir Kürt olarak sen de yaşanılan zor 
günlerin etkilerini yaşadın. Bunun en 
net örneğini Lorîka Cemîla da görüyo-
ruz. Neler söylemek istersin?

- Doğrusu bu konuyu konuşunca bu acı-
ya haksızlık ediyormuş gibi hissediyorum. 
Bazı konulardan konuşmak şarkı söyle-
mekten daha zordur.

- Bir çok ülkede konserlerin düzenle-
niyor. Ve şimdi de Londra da böylesi bir 
etkinlikte sevenlerinle buluştun duygu-
larını bize aktarır mısın?

- Londra konseri benim açımdan çok 
güzel bir deneyimdi. Sanırım mesleki an-
lamda Avrupa’da yaptığımız en tatmin 
edici konserdi. Evet Avrupa’da bir çok et-
kinliğe katılma fırsatım oldu ama açıkçası 
pek çoğu mesleki anlamda tatmin edici 
olmaktan çok uzaktı. Zira merkezine mü-
zik ve sanatı alan organizasyonlar değildi. 
Dolayısıyla yapmak istediğimiz müziği icra 
etmemize olanak sağlayamıyordu. Bun-
dan dolayı Avrupa’da müzik yapma fikrine 
uzun süre soğuk baktım ve halen de biraz 
ürkek hissediyorum.  Çünkü pek çok etkin-
likte ağız tadıyla müzik yapamadık. Organi-
zasyonlar çok özensizdi maalesef. Fakat bu 
son Londra konseri bu anlamda atılmış iyi 
bir adımdı. Bu güzel organizasyon için sev-

gili Mustafa Gündoğdu’ya ve sanatçı dost-
larım sevgili Tara Jaff ve Suna Alan’a teşek-
kür ediyorum. Dilerim Avrupa’da yaşayan 
dostlarımız bu konuya bundan sonra biraz 
daha özen gösterirler. 

“Müzik sesle düşünme, hissetme biçimi 
ve bu içselliği paylaşmanın yolu, hem 
de büyük bir tesellidir”

- Yaptığın sanatla nasıl bir bağ kuru-
yorsun?

- Bir müzisyen olarak sahneden indiğim-
de işimi layıkıyla yapmış olmanın iç huzuru 
benim için vazgeçilmezdir. Aksi durumda 
kendimi gerçekten mutsuz hissediyorum. 
Müziğe, sanata ve genel olarak düşünce-
lerime, duygularıma ve inançlarıma kötü 
davranmış gibi hissediyorum. Dinleyicile-
rime saygısızlık yaptığımı ve kendimden 
uzaklaştığımı hissediyorum. 

Bence müzik sadece sesten ibaret değil-
dir. Hatta ses sadece müziğin taşıyıcısıdır. 
Müzik sesten biraz daha şiirseldir. Benim 
açımdan müzik hem bir iletişim kanalı, 
hem yüksek sesle düşünme ve hissetme 
biçimi ve bu içselliği paylaşmanın yolu, 
hem de büyük bir tesellidir. Sevgi gibi, an-
lam gibi, estetik gibi... Kendi kendini ger-
çekleştirmek gibi...

Kuşkusuz zorlu bir dünyada yaşıyoruz. 
Bir insan olarak kendime ve dünyaya kat-
lanabilmek için geliştirdiğim yollardan biri 
de müziktir. Evet bu sevgi gibi bir şeydir. 
Bence sanat birinci adımda bireysel ikinci 
adımda ise toplumsaldır. Ama özensizce 
yapıldığında bireye de topluma da haksız-
lıktır.

- Kürt müziğini biraz konuşalım. Sen-
ce Kürt müziğine tarihsel olarak baktı-
ğımız da nasıl bir aşamada şu anda?

- Bizim coğrafyamızda bir kaos var şu 
an. Doğrusu pek çok şey tersyüz olmuş 
durumda. Kürtlerin müziği Kürtlerin ka-
deri ile paralel bir çizgide ilerliyor gibime 
geliyor bazen. İyimser olmak için birçok 
gerekçeye sahibiz fakat, kötümser olmak 
için de pek çok parametre var. Doğrusu 
olağanüstü durumlardan geçiyoruz. Ama 
ben kişisel olarak ümitli ve olumlu olmayı 
tercih ederim.

- Müziğinle ilgili bugüne kadar nasıl 
tepkiler aldın veya herhangi bir sorunla 
karşılaştın mı?

- Çok güzel tepkiler aldık ve yer yer eleş-
tiriler de aldık. Hepsi de benim için son 
derece değerlidir. Sorun kısmına gelince; 
sorundan çok ne var? Kürtçe bir şeyler 
yapmak çılgınca bir şeydir. Evet çılgınca bir 
şeydir ve benim açımdan çok güzel bir şey-
dir. Kürtçe başta Kürtler tarafından olmak 
üzere çok incitilmiş bir dildir. Çok güzel bir 
dildir ayrıca. Kürtçe bir Kürde başka diller-
de sahip olamayacağı imkanlar sunar, ama 
Kürtler halen bunun çok farkında değiller 
sanki. Ben bu konuda pek çok kişiye göre 
daha şanslıyım sanırım, bunu erken yaşta  
fark ettim.

“Kürtçe muhteşem bir şiir ve müzik 
dilidir” 

- Dünya müziği ile Kürt müziğini karşı-
laştırdığımızda neler söylemek istersin?

- Uygarlık bizim coğrafyamızda başlamış 
ve bu Kürtçe için çok önemli bir noktadır 
ve bunun avantajlarına sahiptir de... Kürt-
çe’ye baktığınızda bütün olumsuzluklara 
rağmen bu avantajlara sahip olduğunu 
görürsünüz ama dediğim gibi incitilmiş bir 
dildir ve henüz resmi bir dilin sahip oldu-
ğu imkanlara sahip değildir. Bu da sadece 
Kürt müziğini değil genel olarak Kürtçe ya-
pılan herşeyi saldırıya açık hale getiriyor. 
Fakat benim açımdan Kürtçe muhteşem 
bir şiir ve müzik dilidir.  

Resmi dil olmanın imkanlarına sahip ola-
mayan diller genellikle şehirlileşemezler. 
Kürtçe buna rağmen şehir dili olmuştur. 
Her ne kadar bu konuda bir takım sıkıntılar 
yaşıyor olsa da, ki mevcut şartlar göz önün-
de bulundurulduğunda bu çok normaldir, 
Kürtçe şehirli bir dildir ve uzun zamandır 
da öyleydi. 

İnanıyorum ki Kürt müziği de zamanla 
dünya müzikleri arasında hak ettiği yeri 
bulacaktır. Bu benim inancım ve ümidim-
dir. Ama ayrıca bir dinleyici olarak biz Kürt 
müzisyenlerin işlerini biraz daha ciddiye 
almaları gerektiğini düşünüyorum. Bence 
biraz daha özenli olmalıyız.

 “İncitilmiş bir dil olan Kürtçeye sevgiy-
le yaklaşmak istiyorum”

- Sizin kendinize biçtiğiniz müzikal 
misyonunuz nedir?

- Bence bir sanatçı bir toplumun kaderi-
ni iyi yönde etkileyebilir.  Elbette haddimi 
aşmak istemem, bunu yaptığımı iddia da 
etmiyorum, ama sahip olduğum imkanla-
rın farkındayım. Ben müzik yapmaya de-
vam edeceğim ve bunu Kürtçe yapacağım. 
İncitilmiş bir dil olan, şiirin ve müziğin dili 
Kürtçe’ye sevgiyle dokunmak  ve elimden 
geldiğince ona saygımı ifade etmek istiyo-
rum. Bunun için elimden geleni yapmak 
istiyorum. Dilerim başarılı olurum.

- Son olarak yeni albüm çalışmaların 
var mı? Varsa nasıl bir albüm çalışması 
planlıyorsun?

- Evet yeni bir albüm için stüdyo kayıt-
larına başladık. Ümidim ve çabam odur ki 
yeni bir sound ve yeni bir repertuarla ken-
dimizde bir ‘yeni’yi yaratmak. Çalışıyoruz 
ve arayış içindeyiz. Dilerim bu arayışımız iyi 
keşifler yapmamızı sağlar.
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“Kendime Ve Dünyaya Katlanabilmek İçin 
Geliştirdiğim Yollardan Biridir Müzik”

Zozan Yaşar
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Bankacılık
Ulus Group 

Sektörüne Giriyor

Türkiyeli topluma hiz-
met verecek yeni bir 
bankanın kuruluşuna 

start verildi. Ulus Group 
güvencesi altında Türkiye-
li esnaf hedefli fakat tüm 
toplumu kapsayan bir banka 

olarak hizmet verme misyo-
nunu üstlenen Ulus Bank için 

yetkili mercilere başvurular yapıldı 
ve bankanın temeli olarak First Premier Prepaid 
Card hizmete sunuldu. 

Geçtiğimiz pazartesi basın lansmanı yapılan kart 
konusunda bilgi aldığımız Ulus Group yetkilisi 
Haydar Ülüş, “Bu kartla kendi dilinde hizmet al-
mak isteyen tüm insanlarımıza kendilerini özel his-
settirecek bir hizmeti sunmaktan gurur duyuyoruz” 
dedi. 

Banka çalışmalarının alt yapısı niteliğinde olan 
First Premier Prepaid Card başvuruları online 
olarak ve postanelerde yapılabiliyor. Ülüş, bu kartla 
ilk etapta kendi paranızı yatırıp kullanabileceğiniz 
bir kart olarak hizmet verileceğini anlatarak, kartın 
ileriki süreçte fonksiyonlarının artırılacağı bilgisini 
aktardı. Master Card güvencesi altında kullanıcıların 
hizmetine sunulan alışveriş ve para kartının önemli 
bir özelliği online olarak para yüklemesi yapılabile-
ceği gibi postanede ve pay pointlerde kartınıza iste-
diğiniz kadar para aktarımında bulunabileceksiniz. 

“Doğru Zamanda Sektöre Girdik”
Sektörde uzun yıllardır tecrübeli olduklarını ve 

zaman içerisinde Türkiyeli toplumun böyle bir ihti-
yacı olduğunu gözlemlediklerini ve o nedenle böyle 
bir girişime öncülük ettiklerini anlatan Haydar Ülüş, 
“Son zamanlarda yaşanan siyasi gelişmeler banka-

cılık sektörünü çok etkiledi. Sokak bankacılığı dedi-
ğimiz bir terim doğdu. Bu terim internet üzeri yapı-
lan hesap açmadan tutun alışverişler yapmak gibi 
işlemleri kapsayan bir bankacılık hizmeti anlamına 
geliyor. 

Bankaların şubelerinin zaman içinde kapanması 
gibi durumlar söz konusu oldu. Çünkü kazandıkla-
rı karları şube giderlerine ve eleman masraflarına 
harcamama gibi bir düşünce yapısı oluştu. Tekno-
lojik gelişmeler bunun önünü açtı. Randevular ya-
pılıp zamanında işlemlerin yapılamaması zaman 
kaybına neden olan işlemler günümüz koşullarında 
yer bulmuyor. İnsanlar internet üzeri işlemlerini ya-
pıp zamandan tasarruf etme gayretine girdiler. İn-
ternetle birlikte bankacılık online olmaya başladı. 
Birçok banka hala şubelerini kapatma durumunda. 
Yönetimi kolay olan işlemler günümüz dünyasında 
yer buluyor. Sanal ortamda yapılan bankacılık daha 
cazip hale gelmeye başladı. Burada bizim toplumu-
muz kendi dilinde hizmet almak istiyor. Bunca banka 
içerisinde kendilerini temsil edebilecek bir bankanın 
olmadığını düşünen halkımızın taleplerini zaman 
içinde gördük ve bu girişimi başlatmanın doğru 
zaman olduğuna karar vererek bugün bu bankanın 
kurulum startını verdik. Sektörün zor olduğunu ve bu 
sektörde yer edinmenin bizi zorlayacağını açıkçası 
düşünmüyorum. Çünkü sektörün yabancısı değiliz 
ve halkımızın talebi bizim bu adımı atmamız gerekti-
ğini ortaya koydu” dedi. 

Banka Şubeleri de Açacağız
İleriki süreçte banka şubelerini de açacaklarını an-

latan Ülüş, bankaların artık kapasitelerini doldurdu-
ğunu düşündüğünü dile getirdi. Avrupa’da yaşayan 
Türkiyeli toplumun içinde cezbedici bir banka hiz-
meti sunan kuruluşun olmadığını da savunan Haydar 
Ülüş, “Yetersiz kaldıklarını düşündük ve bu noktada 
sektörün ihtiyacını karşılayalım istedik. Esnaf bankı 

kuralım istedik. Küçük esnaflar için debit kartı olan, 
çek defteri olan, pos makinesi olan… Biz böyle bir 
iş planı yazmaya başladık. Yatırımcılarımızla görüş-
tük. Onlar da uygun buldu sonra ekibimizi oluştur-
duk” diyerek bu girişimdeki planlarını anlattı. 

Uzun vadeli bir proje
“Bu uzun vadeli bir proje. 12 kişilik bir ekibimiz 

var şu an. Finans, denetleme, muhasebede hepsi 
alanında uzman insanlar. Marketing alanında da 
tecrübeli arkadaşlarımız. 

Hedefimiz Avrupa’daki Türkiyeli esnafa çözüm 
üretmek. Bireysel bankacılıkta da tercih olmak isti-
yoruz. Birçok insanımız kendi dilinde hizmet alamı-
yor. Aldığı hizmette de çok zorlanıyor. Biz bu sorunu 
ortadan kaldırmak istiyoruz. Birinciliğimiz toplu-
mun kendisi. Kısa zamanda Avrupa’ya açılmak gibi 
bir düşüncemiz de projemiz içerisinde yer alıyor” 
diyen Ülüş, bireysel bankacılıkla start verdikleri 
bankacılık sektörüne girişlerindeki hizmet anlayışı-
nın nasıl olacağını ise şu şekilde aktardı: 

“Online başvuru ile 5 dakika içinde gerçekleşe-
bilecek bir hesap açma işlemi oluyor. 7 gün için-
de kartları adreslerine teslim ediliyor. Kredi che-
ck kontrolü olmadan gerçekleşen bir işlemdir bu. 

Kimseye kriminal bir suçu olmadığı sürece kart 
alamazsınız diye bir sorun çıkarmıyoruz.” 

Güvenlik Önemli
Hizmet verdikleri alanın çok ciddi bir güvenlik 

sorunu olduğunun da bilincinde olduklarını ve bu 
anlamda master card güvencesi dışında kendilerinin 
de özel güvenlik çalışmalarının olduğunu anlatan 
Ulus Group yetkilisi Haydar Ülüş, “Bize kart baş-
vurusu yapan kişi bilgilerini girdikten sonra bir gü-
venlik araştırması sistem tarafından yapılıyor. Kart 
teslim alındıktan sonra bir kart aktive işlemi yapı-
lıyor. O aktivite işleminde gerekli güvenlik kontrol-
lerini yapıyoruz. Sistem Master Card güvencesinde. 
Ayrıca perde arkası bilgiler girildikten sonra bizim 
de kendimize ait güvenlik araştırmalarımız yapılıyor 
arkadaşlarımız tarafından. Bizde bankaların kul-
landığı elektronik güvenlik sistemini kullanıyoruz. 
Ayrıca bizim sistemimizde kişinin soruşturması yapı-
lırken eksik veya farklı bir bilgi olduğu taktirde o ki-
şiye direk reddetmek gibi bir işlem yapılmıyor. İkinci 
aşamaya geçilip daha detaylı bir bilgi talebinde 
bulunuluyor. Bu aşamada kişinin kendisi arkadaşla-
rımızla bire bir görüşme yaparak kart başvurusunu 
hemen yapmış oluyor” dedi. 
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132017’DE TÜRKİYE

Muğla’nın Fethiye ilçesinde PKK’li oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiye çıplak bir şekilde yere yatırı-
larak işkence edildi.

OHAL’in, uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Tezkere ertesi gün AKP ve 
MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. Böylelikle OHAL 5. kez 3 ay uzatılmış oldu.

Meral Akşener, Ankara’da Nazım Hikmet Kültür Merkezinde düzenlenen programda partisinin ismini ‘İYİ PAR-
Tİ’ olarak açıkladı.

Ankara’da 23 yıllık Melih Gökçek dönemi sona erdi. Gökçek, açıklamasında ‘Erdoğan’ın emrine uyarak istifa 
ediyorum’ dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın örgütlerinin tepkilerine rağmen kabul edilen müftüler nikah kıyma yetkisi 
veren kanunu onayladı.

Paradise Papers olarak adlandırılan milyonlarca yeni belge, zengin ve siyasetçilerin vergi cennetlerindeki 
yatırım sırlarını açığa çıkardı.

KHK ile kapatılan ÇHD’nin Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, İstanbul Çağlayan Adliyesi’ndeki sorgusunun 
ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara katliamının firari sanığı Edremit Türe’nin El Kaide üyesi olarak emniyet tarafından 2012’de takibe 
alınmasına rağmen yakalanmadığı ortaya çıktı.

Hakan Atilla’ya karşı tanıklık yapan Reza Zarrab Egemen Bağış’ın kendisine yardım ettiğini ve Zafer Çağla-
yan’a 50 milyon avro rüşvet verdiğini anlattı. 
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İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’yi görevden uzaklaştırdı.

Galatasaray’da Igor Tudor’un görevden alınması sonrası Fatih Terim’le anlaşıldı ve 4. Fatih Terim dönemi baş-
ladı.

OHAL kapsamında yayımlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni KHK ile 2 bin 76 kişi ihraç edildi, taşeron düzenle-
mesi, sivillere cezasızlık zırhı ve tutuklulara tek tip dayatması hayata geçirildi.

696 sayılı KHK kapsamında, “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar” nedeniyle cezaevinde 
hükümlü ve tutuklu bulunanlar, duruşmalara badem kurusu ve gri renginde tulum giyerek getirilecek.
 Darbe sanıkları badem kurusu kıyafetlerle duruşmaya gelecek.

2017 yılının son KHK’sı ile de sokaklarda hükümet karşıtı protestoları bastırmak için saldıran sivillere de 
cezasızlık geldi. 

Madde 121: 8/1/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile bazı 
kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“( 2 ) Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksı-
zın 17/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki 
eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında birinci fıkra hükümleri uygulanır.”
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Sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Şerif Mardin İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını 
kaybetti.

Reza Zarrab’ın ABD’de tutuklu yargılandığı davada ekonomi eski bakanı Zafer Çağlayan’a dair tutuklama ve 
mal varlığına el koyma kararı verildi. Erdoğan karara ilişkin ‘Türkiye’ye yönelik bir adım’ dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘TEOG kalkacak’ ifadesinden 3 gün sonra harekete geçen MEB, TEOG’un kaldırıl-
dığını açıkladı.

İstifa tartışmalarıyla gündemde öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yaptığı basın 
açıklaması ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde yapılacak referandum öncesinde TBMM’de Suriye-Irak tezkeresini uzatan tezkere 
AKP, CHP ve MHP’nin oyları ile kabul edildi.

Yazar Emrah Serbes, ölümlü bir trafik kazasının sorumlusu olduğunu açıklayarak teslim olduğunu duyurdu. 
Serbes, tutuklandı.
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Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 2 erkek, 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’u tecavüz edip başını 
taşla ezerek, 11 aylık oğlu Halaf Al Rahmun’u ise boğarak öldürdü.

OHAL’in 3 ay daha uzaltılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
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Çiğli’de, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Sakin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını 
yitirdi.

Dev-Genç önderlerinden Bülent Uluer yaşamını yitirdi
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MİT TIR’ları davasında mahkeme CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında 25 yıl hapis cezası vererek tu-
tuklama kararı verdi.

Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yürüyüşe geçti. Adalet Yürüyüşü Anka-
ra’dan İstanbul’a 24 gün sürdü.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tam 979 gün sonra AKP’ye üye oldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurucusu olduğu AKP’nin Genel Başkanlığı’na bugün yapılan olağanüstü kongreyle 
döndü.

Beşiktaş, deplasmanda Gaziantepspor’u 4 golle geçerek üst üste 2., toplamda 15. şampiyonluğunu kazandı.
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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu açıkladığı raporda Ocak ayında 38 kadının katledildiğini,
14 kadına cinsel şiddet uygulandığını ve 34 çocuğun da istismar edildiğini duyurdu.

Barış imzacısı olduğu için Beşiktaş saldırısı sonrasında hedef gösterilen ve sözleşmesine son verilen
Arş. Gör. Mehmet Fatih Traş intihar etti

Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde görev yaparken ‘FETÖ’ soruşturmasında sorgulanan Yardımcı 
Doçent Mustafa Sadık Akdağ intihar etti.

OHAL kapsamında çıkarılan 686 sayılı KHK ile çoğu barış imzacısı 330 akademisyen ihraç edildi. 686 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan KHK ile toplam 4 bin 464 kişi me-
muriyetten ihraç edildi.
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-HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın parti üyeliği düşürüldü. Yüksekdağ’ın daha önce de milletvekilliği 
düşürülmüştü.

-Yüksel Caddesi’nde ‘işimi geri istiyorum’ eylemini sürdüren eğitimciler 9 Mart 2017 tarihinde TBMM’ye gi-
derek basın açıklaması yaptı. Meclis’te polis tarafından gözaltına alınan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 
gözaltındayken açlık grevine başladı. Özakça ve Gülmen’in eylemi hala devam ediyor.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde konvoyu durdurulan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, polislerce sınır 
dışı edildi. Kaya Almanya’ya gönderildi. Bu gelişme üzerine TL yabancı paralar karşısında değer kaybetti.

Galatasaray Yönetimi, olağanüstü toplantısında FETÖ’cülükle suçlanan Hakan Şükür ve Arif Erdem hakkında 
ihraç kararı aldı.

Gözaltına alınan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Reza Zarrab ile işbirliği yaptığı 
gerekçesiyle ABD’de tutuklandı.
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689 ile 690 sayılı KHK’lerle 484 akademisyen ve 3974 kamu emekçisi ihraç edildi. Evlilik programları da 
yasaklandı.

29
NİSAN

Kayseri’de görülen Ali İsmail Korkmaz davasında Yargıtay’ın bozma kararından sonra mahkeme yeni kararını 
açıkladı. Daha önce 3 yıl 4 ay hapis cezası alan fırıncı Ebubekir Harlar, bu kez 6 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. İlk yargılamada beraat eden polis memuru Hüseyin Engin ise 7 ay 15 gün hapis cezası aldı, ancak 
hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Referandumun resmi olmayan sonuçları açıklandı. Türkiye genelinde yüzde 51.4 ‘evet’, yüzde 48.6 ‘hayır’ çık-
tı. OHAL baskısı altında ve eşitsiz koşullarda gidilen halk oylamasına şaibeler damga vurdu. Yaşanan çeşitli 
hile ve ihlallerin yanı sıra YSK skandal kararlara imza attı. Tüm bunlara rağmen İstanbul, Ankara, İzmir dahil 
birçok büyükşehir başkanlığa ‘hayır’ dedi.

Anayasa değişikliğinin oylandığı referandumdan, resmi olmayan sonuçlara göre az farkla ‘evet’ çıktı. So-
nuçlara seçim yasağına rağmen süren evet propagandası, açık oy, gizli sayım, sandık kaçırma, müşahitleri 
gözaltına alma gibi ihlallerin gölgesi düştü.

Asıl skandal ise YSK’nın kendi genelgesini ve kanunları hiçe sayarak, henüz oylama sürerken yaptığı kural 
değişikliği oldu. AKP’lilerin isteği üzerine sandık kurulu mührü taşımayan pusula ve zarflar YSK tarafından 
geçerli sayıldı. YSK ayrıca bir süre siyasi partilere bilgi akışını kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ciddi şaibeye ve İstanbul ve Ankara gibi en büyük kentlerde kaybetmelerine rağmen 
ucu ucuna gelen ‘evet’i ‘başarı’ olarak değerlendirdi. Erdoğan, “Sonucu küçümsemeye kalkmayın, atı alan 
Üsküdar’ı geçti” diye konuştu. İlk işlerinin idamı getirmek olacağını söyleyen Erdoğan, “Bir halk oylaması da 
onun için yapacağız” dedi.
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Ortaköy’de ünlü gece kulübü Reina’da silahlı saldırı gerçekleşti. 39 kişi yaşamını yitirdi.
Saldırıyı DAİŞ adına Abdulkadir Masharipov üstlendi.

OHAL’in, 19 Ocak Perşembe günü itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresi, 
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Bayraklı’daki İzmir Adliyesine yakın bir noktada bombalı saldırı gerçekleştirildi. 
Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri) üstlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan KHK ile devlet kadrolarında yer alan binlerce memurun görevine son verildi. 
İhraç edilenler arasında barış bildirisine imza atan akademisyenler de var. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine hakkında tutuklama kararı çıkarılan HDP Sözcüsü Ay-
han Bilgen Diyarbakır Adliyesindeki işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklandı. Haber ajansları, Bilgen 
için adliyedeki işlemleri tamamlanmadan ‘tutuklandı’ diye haber servis etmişti.
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İstanbul’da LGBTİ 15. Onur Yürüyüşü İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına rağmen yapıldı. Yürüyüşe 
polis saldırdı, gözaltılar yaşandı.
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Manisa’da yaklaşık 731 asker, akşam yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırıldı. Ye-
mek şirketinde 24 çalışan gözaltına alındı.
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Dersim Belediye Eşbaşkanları Mehmet Ali Bul ve Nurhayat Altun’un tutuklanmasının ardından kayyum olarak 
atanan Vali yardımcısı Olgun Öner, Belediye Başkan yardımcılığı yapan Hüseyin Tunç’u görevden aldı.

Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu HDP miletvekili Nursel Aydoğan’ın duruşmasına katılan HDP 
Amed Milletvekili Ziya Pir, duruşma ardından adliye önünde polisler tarafından gözaltına alındı.

Van’ın Edremit ilçesinde gece saatlerinde bir eve baskın düzenleyen Türk polisi 2 kişiyi infaz etti.

İHD, Kuzey Kürdistan’da 2016 yılında 50 bine yakın hak ihlalinin yaşandığını açıkladı.

Kayyum atanan Nusaybin Belediyesi eşbaşkanları Cengiz Kök ve Sara Kaya, bugün çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Türk ordusu Rojava-Bakurê Kürdistan sınırı yakınlarında sivillere saldırdı. Saldırıda sivillerden 2’si yaşamını 
yitirdi, 5’i yaralandı.

Saray Belediyesi DBP’li Meclis üyesi Burhan Özevli aracında ölü bulundu

Ağrı’nın Tukak ilçesi Belediye Eş Başkanı Fırat Öztürk, tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece “Örgüt 
üyesi olma” iddiasıyla tutuklandı.

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklandı.

Siyasi soykırım operasyonlarında Doğubayazıt Belediye Eşbaşkanları Murat Rohat Özbay ve Delal Tekde-
mir’in de aralarında olduğu 7 kişi tutuklandı.

ABD’nin Suriye ve Irak’ta DAİŞ’e karşı operasyonlarını yöneten Korgeneral Stephen Townsend, çetelere yöne-
lik Rakka operasyonunda Kürt güçlerin yer almasını beklediklerini söyledi.

Hewler’de asayiş, Şengal’e yapılan saldırıyı protesto eden ve aralarında Demokratik Halk Cephesi Başkanlık 
Komitesi Sorumlusu Dr. Mıhemed Kiyanî’nin de bulunduğu onlarca kişiyi gözaltına aldı

Erciş Belediye eş başkanları Diba Keskin ve Abdurrahman Çağan’a bugün görülen duruşmada 13 yıl 9 ay 
hapis cezası verildi.

İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici gözaltına alındı.

-Şengal’de KDP güçlerinin bulunduğu mevzilere doğru protesto yürüyüşü düzenleyen kitlenin üzerine ateş 
açıldı. Saldırıda bir kişi katledildi, 10 kişi ise yaralandı.

-Almanya’da yaşamını yitiren Êzidî sanatçı Hozan Dilgeş, memleketi olan Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı 
Fiskine köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

33 devrimcinin katledildiği Suruç iddianamesi, Urfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Katli-
amın sorumlusu olarak ismi geçen 6 kişiden 3’ü ölü. Haklarında hapis cezası istenen 3 kişiden 2’sinin ise 
Suriye’de olduğu öğrenildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, 43 günlük tutukluluğunun ardından tahliye edildi. 

Kürt medyasının emektar ismi Mahmut Önder, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ta tedavi gördüğü hasta-
nede yaşamını yitirdi.

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın iddianamesi kabul edildi. İddianamede Demirtaş için 43 yıldan 142 
yıla kadar hapis istendi.

Şırnak’ın Roboski köyünde Türk savaş uçakları tarafından 28 Aralık 2011’de yapılan bombardıman sonucu 
yaşamını yitiren 34 kişi için 4 yıl önce Amed’in Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde açılan Rojava Parkı’ndaki 
Roboski anıtı kaldırıldı. Heykeltıraş Suat Yakut tarafından yapılan anıtta, 8 füze maketi, avuçlarını açmış 
ağıt yakan kadın heykeli etrafında katliamda yaşamını yitiren 34 kişinin isimlerinin yazılı olduğu mermerler 
bulunuyordu.

-Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Siirt Belediyesi Eş Başkanı Tuncer Bakırhan hakkında, 114 yıl hapis 
istemiyle dava açıldı.

-Urfa’da aralarında Viranşehir Belediye Eş Başkanı Emrullah Cin ile Bozova Belediye Eş Başkanı Zeynel Taş’ın 
da olduğu 21 kişi tutuklandı.
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KurdSat TV’nin program sunucusu Soran Saqizî Hewlêr’de katledildi. 

Güney Kürdistan’da Goran hareketi lideri Newşirvan Mustafa hayatını kaybetti. Mustafa, binlerce kişi tarafın-
dan Girte Zergete’de son yolculuğuna uğurlandı.

Diyarbakır Sur’da yıkım için mahalleye iş makineleri girdi, boş evler yıkılmaya başlandı. Ayrıca sular da ke-
sildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan helikopter düştü, 13 asker hayatını kaybetti.

HDP Diyarbakır’da direniş nöbeti başlattı.

Güney ve Doğu Kürdistan depremle sarsıldı. Merkez üssü Halepçe olan depremde 500’e yakın kişi hayatını 
kaybetti, 6 bin kişi yaralandı. 

İnsan Hakları Örgütü 8 ayda 42 kolberin İran güçlerince katledildiğini duyurdu.
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HPG Basın İrtibat Merkezi, 8 Haziran günü Hakkari’nin Çukurca ilçesinde skorsky tipi 1 helikopterin gerilla 
güçleri tarafından düşürüldüğünü ve 14 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Lice’de zırhlı araçla katledilen 5 kişi Yeniköy Mezarlığına defnedildi.
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İran rejiminin Kürt siyasi tutsak Murteza Rahmani’yi idam ettiği bildirildi.

Kerkük’te silahlı saldırıya uğrayan pêşmerge komutanı Muzafer Hemê Tahîr yaşamını yitirdi.

5 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’in bir kısmı dinamitlerle havaya uçuruldu.
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5 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf’in bir kısmı dinamitlerle havaya uçuruldu.

Güney Kürdistan parlamentosu 23 ayın ardından 62 parlamenterin katılımıyla açıldı.

DTK’nin 8. Olağan Kongresi’nde eşbaşkanlığa Leyla Güven ve Bedran Öztürk seçildi.

İran’da yapılan Milli Güvenlik Şurası toplantısının ardından İran’ın tüm hava sahası Güney Kürdistan’a kapa-
tıldı.

Güney Kürdistan’da bağımsızlık referandumu yapıldı. Yüzde 72’lik bir katılımın olduğu seçimlerde yüzde 
92.73 oranında ‘Evet’ oyu çıktı. 

Kürt gazeteci ve aktivist Mehmet Aksoy Rakka’da DAİŞ saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İran Hükümeti bağımsızlık referandumuna destek veren 100 Kürdü gözaltına aldı.
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Şırnak’taki bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında 3 işçi yaşamını yitirdi.

- Güney Kürdistan’daki siyasi, askeri ve ekonomik kriz ve belirsizlik Güney halkını sokağa döktü.
- ANHA Muhabiri Rızgar Adanmış DAİŞ saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Goran Hareketi (Değişim) ile Kürdistan İslami Topluluk (Komel) partileri Güney Kürdistan Hükümetten çe-
kilme kararı aldı.

Garzan’da bulunan PKK şehitliği Türk devletince yıkıldı ve 267 PKK’linin naaşına el konuldu. 
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Güney Kürdistanlı Kürt siyasetçi ve Irak eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani yaşamını yitirdi.

Kürdistan Parlamentosu’nda başkanlık yetkileri Parlamento Başkanlığı, Hükümet ve Adalet Yüksek Konse-
yi’ne devredilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Kürt kameraman Ekrem Şerîf  Kerkük’ün Dakuk ilçesindeki evinde boğazı kesilerek katledildi.

Reqa’nın tamamı DAİŞ çetelerinden kurtarıldı.

Şırnak’ta kömür madenlerinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 8 işçi hayatını kaybetti.

Irak ordusu ile pêşmerge güçleri arasında yapılan anlaşmaya göre, “çatışmaların durması, sınır kapılarının 
Irak güçlerine teslim edilmesi ve pêşmergenin 2003 sınırına çekilmesi” konusunda anlaşmaya varıldığı öğ-
renildi.
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152017’DE KÜRDİSTAN

Türk polisi Newroz kutlamasına giden Kemal Kurkut’u katletti.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
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Güney Kürdistan Hükümeti bağımsızlık referandumu yapma kararı aldı.

Türk savaş uçakları Rojava’daki Karaçok dağları ile Şengal’i bombaladı.
Redur Xelil Qereçox saldırısı sonucu 20 savaşçının şehit düştüğünü ve 18 savaşçının da yaralandığını açıkla-
dı. Yaralı savaşçılardan 3’ünün durumunun ağır olduğunu da belirtti.

HPG, 11 Nisan günü Diyarbakır Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan saldırıya ilişkin detayları fotoğraf-
larla açıkladı. Eylem sonucunda ise 83 polisin hayatını kaybettiği belirtildi. 
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ve Endülüs Dönemi’nde İber Yarımadası’n-
daki Müslüman varlığının 1492’de ortadan 
kaldırılmasıyla sonuçlanan Reconquista, Pro-
testanlık’a karşı açılmış Seksen Yıl Savaşı ve 
Otuz Yıl Savaşı’nı 1648’de noktalayan Vest-
falya Barışı, 18. yüzyılın başında veliahtsız 
İspanya İmparatorluğu tahtına geçme kav-
gası olan İspanya Veraset Savaşı’nı 1714’de 
sonlandıran Utrecht Barışı, 1806’da Kutsal 
Roma İmparatorluğu’nun Napolyon Bona-
part tarafından ortadan kaldırılması, 1814’de 
Fransa İmparatorluğu yenilgisiyle Avrupa 
ülkeleri sınırlarının yeniden çizildiği Viyana 
Kongresi, 1871 Versay Antlaşması, ardından 
Birinci Dünya Savaşı ve yine Versay Antlaş-
ması, İkinci Dünya Savaşı’nı bitirme çabaları 
çerçevesinde toplanılan Malta ve Yalta konfe-
ransları ve Almanya’nın savaş sonrasında ka-
derinin belirleneceği Potsdam Konferansı… 
Ve tüm bu savaşların sonunda Avrupa Ekono-
mik Topluluğu’nun temelini atan anlaşmalar. 
Tüm bu tarihi olaylar ortak Avrupa’nın var 
olmasının tarihsel arka planını oluşturdular.

Çöküşün habercileri artarken
2017 yılı bir zamanlar Avrupa Birliği olan 

oluşumun yıkılmaya başladığı tarih olarak 
anılabilir. Katalan bölgesi Madrid’deki yöne-
time, artık İspanya devletinin bir parçası ol-
mak istemediklerini açıkça ifade etti. Bundan 
önce İskoçya, AB’den ayrılan Büyük Britan-
ya’dan bağımsızlığını ilan etmeye varan dü-
şüncelere daldı; Fransa’nın Korsika Adası da 
ayrılma düşünceleri var; keza Kuzey İtalya, 
güney kısmından kurtulma özlemi içinde; 
hatta Almanya’nın Bavyera eyaletinde bile 

Avrupa’da her cephede bir kavga var. 
Tüm AB ülkelerinin kabul edebile-
cekleri ortak bir göç politikasında 

genel bir karara varamamasından bile bu an-
laşılıyor.

Gelecekte geriye dönülüp bakıldığında, ta-
rih kitaplarında 2017 yılı için ön plana, Brexit 
mi, yoksa Katalonya mı öne çıkacak? Belki 
de Trump! Ya da Çin’in veya Rusya’nın tu-
tumu? Hangisi olursa olsun, birçok yönden 
kitaplar 2017 için Avrupa ruhunun ortadan 
kalkmaya başladığını yazacak.

Bazen nerede olduğumuzu anlayabilmemiz 
için var olduğumuz noktadan uzaklaşıp ileri-
ye doğru bakmak faydalı olabiliyor. Avrupa 
Birliği ve Avrupa siyaseti içinde derinleme-
sine ve geniş bakışa ihtiyacımız var. Ortak 
Avrupa tarihi, bugünkü Avrupa Birliği’nin 
1950’lerde atılmış temelleri olan “Avrupa 
Kömür ve Çelik Topluluğu” ve “Roma Anlaş-
ması”ndan çok daha gerilerde ve de köklüdür. 
Avrupa kıtasının tarihi, sonraları ülkelerin 
ortak bir birlik oluşturmasını sağlayacak bir-
çok siyasi olayın ortak yaşanmasıyla oldukça 
bağlantılıdır:

732 Puvatya Muharebesi’yle Endülüs 
Emevileri’nin Avrupa’da ilerleyişinin dur-
durulması, 800’de Şarlman’nın (Karl der 
Große) taç giymesiyle Kutsal Roma İmpara-
torluğu’nun resmi varisi olması, 1356’da ilan 
edilen ve Kutsal Roma-Germen İmparatorlu-
ğu’nda hükümdar seçimlerini düzenleyen Al-
tın Ferman, “Yeniden Fetih” anlamına gelen 

sarf edilen ayrılma fikirleri dinleyici kazana-
biliyor. Öte yandan oldukça yeni bir üye olan 
Polonya, hukuk sistemindeki reformlar yü-
zünden birlikten atılmanın eşiğinde ve Türki-
ye ile tarihi ekonomik ilişkilerinden dolayı, 
2017 yılı boyunca sürekli kendi prensiplerini 
çiğnediği eleştirileri yöneltilen ve yeni yıla 
hükümetsiz giren ve aşırı sağcı partinin mec-
lise girdiği Almanya.

Bu noktaya nasıl gelindi?
İlk olarak belki de şunu söylemek gerekir, 

“Avrupa her zaman bir elit projeydi, ama 
hiçbir zaman halkın projesi değildi” söylemi 
doğru fakat yetersiz bir tanımlamadır. Avru-
pa, her zaman bölgesel bir oluşumdu. Kutsal 
Roma İmparatorluğu ve sonraki Kutsal Ro-
ma-Germen İmparatorluğu tarihinde 296 ege-
menlik ve doğrudan imparatora bağlı 1475 
kişi ve kuruluş vardı. Avrupa, bu denli karışık 
bir politik ortamdan oluştu. Almanya’da kök-
lü küçük bir şehrin, saray veya belediye bina-
sı gibi tarihi yapılar bile, o şehrin yerel kra-
lının iktidarının ne kadar güçlü ve doğrudan 
yönetimin nasıl işlemiş olduğunu ve böylesi 
otonom tekillerin bugün nasıl bir bütün oluş-
turmuş olduğunu kronolojik olarak gösterir.

İkinci olarak “ulus devlet” iradesi küçüm-
senmiş, sonu çok hızlı ilan edilmiştir. Millet 
duygusu, insanlara afet ve kaotik dünyada 
sığınak hissi veriyor. Ve bu sığınma ihtiyacı 
globalizasyon denilen kafa karıştırıcı ve an-
laşılmaz dünyada, en yakındaki “millet sığı-
nağı”na sarılma ihtiyacını daha da arttırıyor. 
Tanımlanması zor globalizasyon baskısından 
dolayı tekrar milliyetçilik artıyor.

“Birlikten kuvvet doğar”ın “Her koyun 
kendi bacağından asılır”a dönüşmesi: Dış 
basınç, şekillendiren bir kuvvettir, sadece 
kimya da değil, aynı zamanda bir kıtadaki 
siyasi gelişmelerde de etkilidir. Belçikalı ta-
rihçi Henri Pirenne’nin bir makalesinde (Mo-
hammed und Karl der Große. Die Geburt des 

Abendlandes), Antik Çağ’ın sonunun Kavim-
ler Göçü’yle değil, 7. ve 8. yüzyıldaki İslami 
yayılma politikasının Avrupa’da gelişmesin-
den dolayı olduğunu savunur: Bu bağlamda 
oluşan dış basınç, yani başka bir kültür ve 
dinin Akdeniz’in kuzeyinde ve özellikle İber-
ya Yarımadası’nda yayılması, Avrupa’nın 
tek bir hükümdarın altında birleşmesine yani 
Şarlman’la siyasi bir çatı oluşmasına zemin 
hazırlamıştır.

Avrupa ruhu uzun bir süre dünyaya; Avru-
pa toprakları, birliğe üye ülkelerin serbest ti-
caret yapabildikleri ve ortak siyasi ruhla, Çin 
veya başka yükselişe geçmiş büyük devlet-
lerle dünya pazarında rekabet edebilecekleri, 
500 milyon insanın paylaştığı Avrupa kültürü 
bölgesidir, sinyalini verdi. Ancak anlaşılan 
“büyüklük önemlidir” lafı ikna gücünü kay-
betmiş!

Şimdi Avrupa’da her cephede bir kavga 
var. Tüm AB ülkelerinin kabul edebilecekle-
ri ortak bir göç politikasında genel bir karara 
varamamasından bile bu anlaşılıyor. Belki 
Büyük Britanya’nın AB’den çıkışının neden-
lerinden biri de, göç konusunda AB’ye bağlı 
kalmadan karar verebilme özgürlüğünü iste-
mesiydi. Brexit, Almanya’nın göç dalgasıyla 
karşı karşıya kaldığı ve Şansölye Merkel’in 
sınırların kapatılamayacağını anladığı ve 
daha ne kadar mültecinin geleceğinin bilin-
mediği zamana denk geliyor.

2017 biterken ABD, bağımsızlık düşünce-
sini ramazan davulcusu gibi bağıran ve des-
tekleyen bir başkan tarafından yönetiliyor. 
Bu, ayrılma düşüncesini Avrupa’ya da geti-
rir ve bunun sonucu da izolasyonu doğurur! 
Rusya, Avrupa’nın yıkımını elinden geldiğin-
ce ve her alanda destekliyor. Çin yeni büyük 
güç olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye 
devam ediyor. Ve tam da bu ortamda Avru-
pa’nın kimi bölgelerinde ayrılma aktiviteleri, 
kimi bölgelerinde sağ popülizm gittikçe ağır-
lık kazandığı görünüyor.

Avrupa Çökerken
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Brezilya’da ülkenin kuzeyindeki Amazonas eyaletinde başlayan ve başka bölgelere sıçrayan hapishane ayak-
lanmalarında bir hafta içinde 100’ü aşkın hükümlü hayatını kaybetti. Yüzlerce mahkum firar etti.

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kentinin Azez ilçesinde yerel mahkemeyi hedef alan bomba yüklü araç saldırı-
sında en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Macaristan’da soğuk hava dalgası hayatı olumsuz etkilerken 80 kişi aşırı soğuklar nedeniyle hayatını kay-
betti.

Hong Kong-Bişkek seferini yapan Boeng 747 tipi kargo uçağının Bişkek yakınlarında yerleşim birimine düş-
mesi sonucu 37 kişi öldü.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 2014’te Hint Okyanusu’nda kaybolan Malezya Havayolları’na ait 370 
sefer sayılı uçağı bulmak için yürütülen arama çalışmaları, üç yılın ardından sonuç alınamadan noktalandı.

ABD’nin 44. Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray’a veda etti. 45. Başkan Donald Trump, Kongre’de yemin 
ederek göreve başladı.

20. yüzyılın savaş suçlularından ve Nazi Almanyası’nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels’in Sekreteri 
Brunhilde Pomsel, 106 yaşında hayatını kaybetti.
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Birleşmiş Milletler Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Esad rejimi ve Rusya tarafından 21 Temmuz-22 
Aralık 2016’da Halep’in doğusunda sivillere yönelik düzenlenen hava bombardımanları ve yardım konvoyları-
na yönelik saldırıların savaş suçu teşkil ettiğini açıkladı.

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen’in dokunulmazlığı, 
terör örgütü DAEŞ’ın infaz fotoğraflarını paylaşmasına ilişkin soruşturma kapsamında kaldırıldı.

Kuzey Kore, 4 balistik füze denemesi yaptı.

Amerikalı milyarder iş adamı David Rockefeller, New York’ta Pocantico Hills’teki evinde kalp yetmezliği ne-
deniyle 101 yaşında hayatını kaybetti.

Mısır’ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 6 yıldır tutuklu bulunduğu başkent Kahire’deki El-Meadi 
Askeri Hastanesinden serbest bırakıldı.
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Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Yürüyüş Hareketi Lideri 39 yaşındaki Emmanuel 
Macron ile aşırı sağcı ve Ulusal Cephe partisinin eski lideri 48 yaşındaki Marine Le Pen’in yarıştığı seçimin 
galibi Macron oldu. Macron oyların yüzde 66,1’ini alırken Le Pen’in oy oranı yüzde 33,9’da kaldı.

Avrupa’ya ulaşma hayaliyle Libya’dan yola çıkan 113 göçmeni taşıyan bot, Libya açıklarında alabora oldu. 
Göçmenler Akdeniz’de kayboldu.

İran’da Hasan Ruhani, oyların yüzde 57’sini alarak ikinci kez cumhurbaşkanı seçildi.
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İtalya’da 74. Venedik Film Festivali’nde büyük ödül “Altın Aslan”ı Meksikalı yönetmen Guillermo Del Toro’nun 
“The Shape of Water” isimli filmine verildi.

Singapur’da cumhurbaşkanlığı seçimini Halime Yakub kazandı. Yakub, hem ülkesinin ilk kadın cumhurbaşka-
nı hem de dünyadaki ilk başörtülü cumhurbaşkanı oldu.
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ABD’nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki 
otelden ateş açtı. Saldırıda 58 kişi hayatını kaybetti, 525 kişi yaralandı.

Albert Einstein’ın 1922’de Japonya’da bir kuryeye bahşiş yerine verdiği ve mutluluğu tarif ettiği not, Kudüs’te 
yapılan açık artırmada 1,56 milyon dolara satıldı.

02
EKİM

25
EKİM

ABD, Kudüs’ü resmen “İsrail’in başkenti” olarak tanıdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Kudüs’le ilgili 
yeni yaklaşımını açıklayarak “Kudüs’ü resmen İsrail’in başkenti olarak tanıma zamanı gelmiştir. Dışişleri Ba-
kanlığına, Tel Aviv’deki büyükelçiliğimizin Kudüs’e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatını verdim” 
dedi.

Kudüs’ün statüsü, İsrail ve Filistinliler arasındaki en tartışmalı konulardan biri. İsrail, 1967’deki Altı Gün Sa-
vaşı’nda Doğu Kudüs’ü işgal etmişti ve halen bu bölgeyi işgal altında tutuyor. İsrailü Kudüs’ün tamamını 
ülkenin bölünmez başkenti olarak tanımlıyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs’ün gelecekte kuracakları devletin 
başkenti olmasını istiyor. Ancak her iki iddia da uluslararası alanda kabul edilmiyor.

ABD’nin bu kararı dünyanın birçok yerinde protesto edilirken,  Hamas “intifada” çağrısı yapmış, iki ülke ara-
sındaki çatışmalar yeniden başlamıştı.
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Amerikalı bilim insanları, ortamdaki radyo sinyallerinden veya ışıktan elde ettiği birkaç mikrovatlık enerjiyi 
kullanan bataryasız cep telefonu icat etti.

Irak’ın ikinci büyük kenti Musul, Haziran 2014’ten beri işgali altında olduğu DAİŞ’tan kurtarıldı.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) haklarında 
siyasi suçlama olan 3 bin 252 mensubuna af getiren kararı imzaladı.

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran’da elindeki son silahı da BM’ye törenle tes-
lim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene Devlet Başkanı Santos, 
BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgütün lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, 
militanların toplanma alanlarına ulaşmasının ardından 1 Mart’ta geçilmişti. FARC, 17 Mart’ta 140 silahını tes-
lim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya’da 1964’ten beri süren çatışmalar, 260 bine yakın 
kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Almanya’da Katolik Kilisesi’nin tanınmış tarihi korolarından “Regensburger Domspatzen”da papaz ve öğret-
menlerin, en az 547 çocuğa yıllarca cinsel tacizde bulunduğu ve şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

G20 Zirvesi, Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlendi. Protesto ve şiddet olaylarının damga vurduğu zirve 
sırasındaki gösterilerde 476 polis yaralandı, 411 kişi gözaltına alındı. Alman polisi, kaç protestocunun yara-
landığını açıklamadı.
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18
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- Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, “teröre destek vermekle suçladıkları” Katar ile tüm diplo-
matik ilişkilerini kestiklerini açıkladı. Hava sahalarını Katar’a kapatan 5 ülke, Katarlı diplomatların 48 saat 
içinde ayrılmasını istedi. Suudi Arabistan, Katar’ın tek kara sınırını da kapattı.

- Karadağ’ın NATO üyeliği, tüm müttefiklerin onayının ardından resmen başladı.

05
HAZİRAN

Hindistan, aynı roketle uzaya gönderdiği 104 nano uyduyu yörüngeye yerleştirerek yeni bir rekora imza attı.

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX’in Falcon 9 roketi, 1969’da Neil Armstrong ve arkadaşlarını Ay’a taşıyan 
Saturn V roketinin fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39’dan uzaya fırlatıldı.

ABD’nin Los Angeles kentinde 89. Oscar Ödülleri törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülüne layık görülen 
filmin yanlış anons edilmesinin damga vurduğu törende “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülü “Moonlight”-
taki performansıyla Mahershala Ali’nin oldu. Ali, oyunculuk dalında Oscar’a layık görülen ilk Müslüman oldu.

15
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19
ŞUBAT

26
ŞUBAT

İnternet devi ve arama motoru Google, “dünyanın en değerli markaları” listesinde teknoloji devi Apple’ı ge-
ride bırakarak zirveye yükseldi.

Afganistan’ın Pakistan sınırındaki Nuristan vilayetinde çığ düşmesi sonucu 65 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya’da hükümet ile isyancı grup Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında 45 gün kesintisiz süren barış 
görüşmeleri başladı.

Brezilya’nın Espirito Santos eyaletinde 6 gün süren polis grevi boyunca 113 cinayet işlendi.

Müzik dünyasının en önemli etkinliklerinden Grammy Ödülleri, ABD’nin Los Angeles kentinde birbirinden 
ünlü isimlerin sahne aldığı törenle sahiplerini buldu. Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenen ödül 
törenine 5 dalda ödül kazanan 28 yaşındaki İngiliz şarkıcı Adele damgasını vurdu.
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Kolombiya’nın güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo’nun merkezi Mocoa’da meydana gelen sel felaketin-
de 120’si çocuk 320 kişi hayatını kaybetti. 

-Dünya Sağlık Örgütü (WHO), depresyondaki kişi sayısının dünya genelinde 322 milyon, Türkiye’de 3 milyo-
nun üzerinde olduğunu açıkladı.

-İsveç’in başkenti Stockholm’ün merkezinde trafiğe kapalı Drottning Caddesi’nde bir kamyon büyük bir ma-
ğazaya daldı. Terör saldırısı olarak nitelenen olayda 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
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Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay, kızların eğitimi konusunda BM barış elçisi olarak atandı. Malala, 
en genç barış elçisi oldu.

11
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekanı Reina’ya düzenlenen 
saldırıyı planlayanlardan DEAŞ militanı Abdurrahman Ozbeki’yi karadan yapılan bir baskınla Suriye’de öldür-
düklerini duyurdu.

Afganistan’ın kuzeyindeki Belh vilayetinde bulunan 209. Şahin Kolordu Komutanlığına 10 askeri üniformalı 
kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 140 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 kişi yaralandı.

21
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Myanmar’da 4 gün süren Thingyan Su Festivali’nde 285 kişi hayatını kaybetti, bin 73 kişi yaralandı.18
NİSAN

57 yaşındaki Amerikalı astronot Dr. Peggy Whitson, “uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı” olarak tarihe 
geçti.

24
NİSAN
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İnşaat yapı malzemeleri satış noktası denilince 
Londra’da ilk akla gelen yer DIY Center oluyor. 
Yılların verdiği tecrübeyi güven ile birleştirerek 
müşteri portföylerine her geçen gün yenisini ekleyen 
firma, kaliteden ödün vermeden verdiği hizmeti önü-
müzdeki yıl farklı noktalara da taşımayı öngörüyor. 
2020 yılına kadar 4 ayrı noktada müşterilerine hiz-
met vermeyi planladıklarını aktaran firma yetkilisi 
İbrahim Taş, adlarını kullanarak müşteri hırsızlığı-
na soyunan sektördeki yeni oyunculara da “Dürüst 
çalışan kazanır, yalan dolan bizi yıpratamaz tam 
tersi genişlememizi sağlar” diyerek göndermede 
bulundu. 

YAPI MALZEMESİ DENİLİNCE İLK AKLA 
GELEN İSİM “DIY CENTER”

İngilizlerin “Do It Yourself” yani “kendin üret, 
kendin yap” diyerek tanımladıkları yapı malzeme-
lerinin Londra’daki satış noktası olarak bilinen DIY 
Center, 2018 yılını büyüme yılı olarak değerlen-
direceğini açıkladı. 2006 yılında Londra’da hizmet 
vermeye başlayan firma, yapı malzemeleri alanında 
yıllar içerisinde Türkiyeli toplumun ihtiyaçlarına 
cevap olmayı başardı. Bugün İngiltere çapında ‘ev 
yapı malzemesi alacağım’ diyen her Türkiyelinin 
beyninde isim olarak yer edindiklerini anlatan firma 
sahibi İbrahim Taş, “Biz halkımızın isteklerini bili-
yor, hassasiyetlerine duyarlı olarak hizmet vermeye 
çalışıyoruz. Yıllar içerisinde insanlarımıza verdiği-
miz güveni kolay elde etmedik. Her bir müşterimi-
zin isteği bizim için kıymetlidir” dedi. 

“KALİTE VE DÜRÜSTLÜK KİMLİĞİMİZ”
2006 yılında Londra’da DIY Center’ı açarken 

farklı bir firma olarak düşündüklerini ama zaman 
içerisinde toplumun ihtiyaçlarının firma çizgisini 
belirlediğini belirten Taş, ilk bu işi yapmaya Türki-
ye’de başladığını anlattı. İbrahim Taş, yıllar içerisin-
de yaşam koşullarının kendilerini gurbete sürükle-

diğini ve 1997 yılında Almanya’da kendi firmasını 
açtığını anlattı. Almanya’da 7 ayrı bölgede hizmet-
lerini verirken; devlet politikasının gereği küçük 
işletmeleri kapanma aşamasına getirdiğini anlatan 
Taş, 2006 yılında devrim gibi bir karar aldığını ve 
bütün bu işyerlerini kapatarak İngiltere’de sıfırdan 
başlama atılımına girdiğini söyledi. Aldığı kararlar-
dan hiçbir zaman pişman olmadığının altını çizen 
İbrahim Taş, “Hayatımda aldığım kararlardan ve 
yaptıklarımdan hiçbir zaman pişman olmayan bir 
insanım. Kendime olan güvenim ve yaptığım işte-
ki bilgi birikimim benim kimliğimdir. Biz ticaret 
yaparız ama bu ticareti yaparken önemli olanın 
insanımıza kaliteyi dürüstlükten ödün vermeden 
sunmaktan geçtiğini biliriz. Bizi ayakta tutan ve bu 
günlere getiren de bu düşüncedir” dedi. 

2018 ATILIM YILI OLACAK
Sektördeki 30 yıllık deneyimi İngiltere’de farklı 

bölgelerde açacakları şubeler ile taçlandıracaklarının 
altını çizen Taş, 2018 yılının kendileri için atılım yılı 
olacağını söyledi. Bugüne kadar kapasite artırımına 
gitmeme nedenlerini sektördeki yetişmiş eleman 
eksikliğine bağladığını anlatan Taş, artık her türlü 
riski göğüsleyebilecek güce sahip olduklarını dile 
getirdi. “Firma olarak şu anda yüzde 30 kapasite 
ile çalıştığımızı söylesek yalan olmaz” diyen Taş, 
“Biz kapasitemizin çok altında hizmet veriyoruz. 
Toplumumuzun isteklerini ve taleplerini biliyo-
ruz ve artık gördük ki büyümekten başka çaremiz 
yok. İnsanlarımız bizim piyasada oluşturduğumuz 
kalite ve güveni kendilerine yakın olan bölgeler-
de istiyor. Bizde onların taleplerini bugüne kadar 
öteledik. Çünkü yetişmiş eleman eksikliği belimizi 
büküyordu. Ama artık gördük ki korkunun ecele 
faydası yok ve biz her türlü zorluğu aşabilecek güç 
ve kudrette bir firmayız. Birikimimizle, kalitemizle, 
güler yüzlü hizmet anlayışımızla elimize su döke-
cek bir firma tanımıyoruz. Toplumumuzun istekleri 
bizim baş tacımız. Bu anlamda büyüme hedefimiz-
den ödün vermeden çalışmalarımıza devam edece-
ğiz” dedi. 

DIY’IN RAKİBİ DIY OLABİLİR
Sektörde kendilerinden sonra farklı isimlerle aynı 

alanda hizmet verme anlayışıyla yola çıkan firmalar 
olduğunu dile getiren İbrahim Taş, bu firmaların za-
man içerisinde toplumun isteklerini yerine getireme-
diğini ve kapandığını söyledi. Bunun gibi firmaların 
her daim olacağını da bildiklerini belirten Taş, “Şu 
anda da bizim gibi hizmet vermeye çalışan bazı fir-
malar var. Biz kendimize rakip tanımıyoruz. Benim 
rakibim ben olabilirim. Bu kadar da iddialıyım. 
Çünkü kaliteli ve dürüst hizmet veriyorum. Firma-

mızın adını kullanarak müşterilerimize ulaşmaya 
çalışan kişiler olduğunu da gördük. Nitekim şu an 
piyasada böyle çalışan firma olduğunu da biliyo-
ruz. Çünkü müşterilerimiz onlarla görüşüp sonra 
bizi arıyorlar. Bizim müşterimiz bizden başkasına 
gitmez. Arada uçurum kadar fiyat farkı dahi olsa 
bilir ki en ufak bir sorunu çok büyük problem ola-
rak algılar öyle çözüm üretiriz. Bu fiyatlarımız çok 
uçuk anlamına gelmesin. Biz fiyat konusunda da 

üreticiden halka mantığı ile çalışıyor ve fabrikadan 
halka satış gerçekleştirdiğimiz için sattığımız kalite 
bazında en uygun ücretle satış yapıyoruz” diyerek 
rakip tanımadıklarının da altını çizdi. 

ETİK ÇALIŞANIN ELİNİ SIKARIM
Etik çalışan firmalara toplumdan da kendisinde de 

her zaman destek olunduğunu da cümle aralarında 
aktaran Taş, “Yeni yer açan kişileri hangi alanda 
olursa olsun girişimlerinden dolayı kutlarım. Bu-
yursunlar bana da rakip olsunlar. Mutlu olurum. 
Çünkü rekabet kaliteyi getirir. Bizim halkımız her 
şeyin en iyisini hak eden insanlar. Dürüst bir şe-
kilde gelip benim firmamın karşısında bile açacak 
firma olsun elini sıkarım. Ama arkamızda adımızı 
kullanarak müşteriyi kandırması bunlar kabul edi-
lecek şeyler değil” dedi. 

“TOPLUMUN SESİ OLANA KAPIMIZ 
AÇIK”

Son olarak Telgraf Gazetesi ile ilgili görüşlerini 
de büyük samimiyetle aktaran DIY İşletmecisi İbra-
him Taş, yıllardır sadece Telgraf Gazetesi’ne reklam 
verdiğinin altını çizdi. Diğer gazeteleri evlerine gö-

türmeye çekindiklerini dile getiren Taş, “Londra’da 
yayın yapan diğer gazetelerde çalışan insanlara 
da saygım var. Ama reklam anlayışları ve ayakta 
durabilmek için sayfalarında yer verdikleri çeşitli 
uygunsuz içerikler bizim o gazeteleri elimize al-
mamızı engelliyor. Ben bu kurumlara da zaman 
zaman reklam vermek isterim ama evime götür-
meye çekindiğim bir yayına destek vermek; ilerde 
çocuklarıma kötü örnek olmam anlamına gelir. O 

nedenle toplumun sesi olan ve onların hassasiyet-
lerini gözeterek yayın yapan her kişi ve kurumu 
yanımızda görmek bizim için de bir saygınlık gös-
tergesidir” dedi. 

YANLIŞ İNSANA YANLIŞ DEĞER              
VERİLİYOR

Ayrıca İbrahim Taş, basın camiasında çok değerli 
insanların olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Top-
lumumuzda belli bir kimlik sahibi olan arkadaş-
larımız; farkında olmadan yanlış insanlara yanlış 
değerler verip baş tacı ediyorlar. Biz yıllardır siya-
setin de içerisinde olmamızdan kaynaklı insanları 
tanıyoruz artık. Değerli basın çalışanlarının emek-
lerini hiçe sayan karaktersiz kişilikleri ayırt edecek 
birikime de sahibiz. Bu nedenle sesimizi toplumu-
muza doğru aktaran her kişi ve kurumu destek-
lemek bizim boynumuzun borcu. Hatalarımızı da 
bize gösterir böyle emekçiler. Yeri gelir yerden yere 
vururlar sesimiz çıkmaz. Haklı oldukları noktada 
boynumuz kıldan ince tabi. Ama üzerlerine vazife 
olmayan işlere el atan kişilere karşı da toplumu-
muzu uyarmak vazifemiz” diyerek, her mesleğin 
içerisinde iyi ve kötünün olduğunu aktardı. 

Centre: 
Bizi Ayakta Tutan ve Büyüten
D I Y

İbrahim TAŞ

Kalite ve Dürüstlük
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Sebze ve meyvenin tarladan tüketiciye ulaş-
masını sağlayan kabzımalların hikayesi bam-
başka bir dünyanın varlığı gibi görünüyor. 

Karanlık zaman diliminde uyanıp günün ilk ışıkla-
rında en yoğun çalışma temposu ile yaşayan bu in-
sanların, sosyal hayattan kopuk bir yaşam sürmeleri 
aile ortamlarına da yansıyor. Emeklerinin karşılığın-
da kazandıkları rakamların iyi düzeyde olması tek 
yüzlerini güldüren sebep olarak görünebilir. Konuya 
ilişkin geçtiğimiz yıllarda Türkiye hallerindeki ya-
şam hikayelerini dinleyerek orada çalışan kabzımal-
ların söylediklerini yazıya dökmüştüm. Londra’da 
da hikayenin farklı boyutları var mı diye merak ede-
rek Leyton’da bulunan sebze meyve halinin yolunu 
tuttum. Aslında hikayenin yaşam boyutu aynı sadece 
kazançların rakamları farklı diyebiliriz.

Gece çalışmak sosyal hayatı öldürüyor
Londra’da bulunan kabzımalların çoğunluğu-

nu Türkiyeli firmalar oluşturuyor. 
Yaptıkları işin zorluğunu had 

safhada yaşayan firma sahip-
lerinden Tydene Yöneticisi 
Elçin Tarım, bizi güler yüzü 
ile karşılıyor. Bu işe başlama-
dan önce, Türkiye’de aldığı 

felsefe eğitimi üzerine çalışmak 
için girişimlerde bulunduğunu 

anlatıyor. Yaptığı birkaç girişimin ar-
dından hayal kırıklığına uğradığını ve İngiltere’ye 
gelmek durumunda kaldığını aktaran Tarım, mesleği 
dışında soyadıyla bağlantılı bir işte çalışacağını hiç 
düşünmediğini ama bu alanda çalışmaya başladığını 
anlattı. Zaman içinde evlilik yaptığını ve çocukları 
olduğunu da dile getiren Elçin Tarım, yaptığı işin 
en zor yanının çocuklarıyla vakit geçirememesi ol-
duğunu söyledi. Sosyal hayattan uzak bir yaşamın 
bir kişi için yıpranmışlık anlamına geldiğini aktaran 
Tarım, bu işi uzun süreli yapmak zorunda kalan kişi-
lerden olmak istemediğini de sözlerine ekledi. Tarım 
gece çalışmanın zorluğu dışında Tydene firmasında 

mişi olan Tydene, 35 çalışan ile hizmet veriyor. Yap-
tıkları işi Türkiye ile kıyasladıklarında kazançlarının 
çok daha yüksek rakamlar olduğunu ve muhatap 
oldukları kişilerin zaman zaman eğitimli insanlar ol-
duğunu da söyleyen Elçin Tarım, “Bizim sattığımız 
ürünler piyasaya göre daha kaliteli ürünler. Bunu 
buraya gelen her kişi biliyor. Sebze-meyvede de ka-
lite olur mu diyen olabilir. Evet oluyor. Aldıkları her 
kasa içerisinde çürük olmayan ve daha uzun süreli 
dayanan sebze-meyveyi satmaya gayret gösteriyo-
ruz. Evlerimize aldığımız ürünleri marketlerde na-
sıl seçiyorsak bizde üreticilerimizin bize ulaştırdığı 
ürünleri öyle seçiyoruz. O anlamda bize gelen mar-
ketçiler aldıkları ürünün kasasına bile bakmadan 
ödemelerini yapıp halden çıkarlar. Sonrasında ‘ya 
aldığım ürün böyleydi, şöyleydi’ diye tek bir market-
çi bile bize geri dönüş yapmaz. Bu bizim farkımız. 
İngiltere’de aldığı eğitim dışında işler yapan, tabiri 
caizse mürekkep yalamış insanların da bu sektörler-
de çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bazen bu anlamda 
şaşırtıcı hayat hikayelerini dinlediğim de oluyor. O 
nedenle değişik insan karakterlerini görmek işimizin 
farklı bir güzelliği diye düşünüyorum” dedi. 

Sektörde rakamlar milyonlarla ifade 
ediliyor

Hal genelinde hizmet 
veren firmaların kazançları 
kasa başına yüzde 8 ile 10 
arasında değişiyor. Zaman 
zaman ürünün farklılığı ve 
hava koşulları nedeniyle 
bu rakamlar çıkıp inebili-
yor. Ama genel anlamda 
firmaların yıllık kazanç-
larının 13 milyon ile 25 
milyon arasında değiştiği 
ifade ediliyor. Tydene adı 
ile halde satış yapan El-
çin Tarım, yıllık 170 bin 
sterlin vergi ödediklerini 
ve aylık bazda ortalama 25 
bin sterlin çalışanların tak-

çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve bu firmanın 
gelişmesi için elinden geleni yapmaya gayret gös-
terdiğini anlattı.

Sebze-meyvede kalitenin adı Tydene
1999 yılında kurulan Tydene, Londra’daki Tür-

kiyeli ağırlıklı olmak üzere market ve süpermar-
ketlere sebze-meyve temin eden toptancı bir firma. 
Leyton’da bulunan hal kompleksinde 4 ayrı stand 
ile hizmet veren Tydene, 5 ortaklı bir şirket. Yıllık 
cirosunun 13 milyon pound civarında olduğunu dile 
getiren firma yöneticisi Elçin Tarım, kaliteden ödün 
vermeden hizmet vermenin en büyük ilkeleri oldu-
ğunu söyledi. “Şirket ilk çalıştığı günden itibaren 
kaliteden ödün vermeden hizmet veriyor. Sektörde 
var olmaya çalıştığımız günden beri eksilerimiz oldu 
ve zaman içerisinde bu eksi noktalarımızı artıya çe-
virmek için çok çalıştık. Özel hayatlarımızdan ödün 
vererek firmamızı belli bir noktaya getirdik. Şu an 
sistemli bir şekilde çalışan Tydene, bir marka haline 
geldi diyebilirim. Çünkü bu hal kompleksine gelen 
her kişi kaliteli ürün arıyorsa gideceği tek firmanın 
biz olduğumuzu bilir. Konu hakkında bilgi sahibi ol-
mayan ama kaliteyi arayan her kişiyi diğer firmalar 
dahi bize yönlendiriyor” diyen Tarım, sektörde kali-
te adıyla isim yapmış olmanın kendileri için önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

Ürün satın aldığımız üreticiyi özenle 
seçiyoruz

Yaklaşık 18 senelik sebze-meyve toptancılığı geç-

sını ödediklerini söyledi. 

Haftalık 7 bin sterlin çöpe gidiyor
Aldıkları ürünleri genel anlamda Hollanda’dan 

ithal ettiklerini belirten Elçin Tarım, “Ürünler 
ağırlıklı olarak Hollanda’dan geliyor. Dönem dö-
nem İspanya, Türkiye ve Almanya’dan da aldığımız 
oluyor. Bulunduğumuz ülke nedeniyle dünyanın bir-
çok ülkesinden alım yapabiliyoruz. Aslında aldığı-
mız ürünler tarlada ucuz ürünler. Ama bize gelene 
kadar transport ücretleriyle rakamlar uçuk fiyatlara 
ulaşıyor. Biz aldığımız ürünleri iyi değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Çok seçiciyiz. Bu anlamda haftalık 5,6 
hatta 7 bin sterlinlik ürünü çöpe attığımız oluyor. 
Acımıyor musunuz derseniz. Elbette ki bu rakamlar 
çok yüksek. Ürünleri daha düşük fiyata almak iste-
yen alıcılar oluyor ama kaliteden ödün vermediği-
miz için çöpe atsak da gözümüze gelmiyor. Ayrıca 
biz satıcının ayağına ürün götürmüyoruz. Market-
çiler gelir bizden alır. Biz işin dağıtım boyutuna el 
atmaya kalkışırsak asıl işimizi aksatırız. Bu anlamda 
hiç dağıtım boyutunu düşünmedik dersek de yalan 
söylemeyiz” diyerek işlerinin yoğun olduğunu ve 
başlarını kaşıyacak zamanları olmadığının da altını 
çizdi.

Suzan Doğan

Hem Kaliteli Hem Taze
Sebze ve Meyvenin Adresi
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        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G  S E R V İ C E S

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Hatun USTA
Red Nose CLOWN

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX
0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London
07491258829

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
sakine_kartal@hotmail.com

Sakine Kartal’dan sağlıklı ev yemekleri
Evlere ve işyerlerine servis yapılır. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastane-
sinin alt sokağında, N18 
bölgesinde, industrial esta-
te içerisinde yeni yapılmış 
ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir

Mobile: 07939201953

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

Organik Zeytin Yağı

İletişim: 
0744 869 3480 
(Musa)

Kıbrıs’tan
Organik Zeytin Yağı 

Mutfak Elemanı 
Aranıyor

İletişim: 0207 686 8184

Stoke Newington bölgesinde bulunan 
Babel Café Restaurant’ın mutfak bölü-
münde çalışacak yardımcı personel alına-
caktır. 

C.O.K Gardening Services
Horticultural Services 
Landscaping Services 
Gardening Services  
Training and Consulting

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com



3503 OCAK 2018 BULMACA
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Afetler

Halk 
oylaması 

Fizik ötesi

Fotoğraftaki
Kürt tiyatrocu

Bir kadın 
giysisi

Lokman
ruhu

Karamel

Kutsal 
bir mekan

Mihrak 

Bir yerde 
geceyi 

geçirme

Rusçada
evet Güzel duyu

Yararlanma

Suda 
yaşayan tek
hücreli canlı

Askeri 
bir pakt 

Bir mezhep

Lahana

Belirti 

Körfez

Paylama

Bir Kürt 
partisi 

Azotun 
simgesi

Paraf, 
kişiye ait 
alt yazı

Osmiyumun
simgesi

Direktif 

Bir Kürt ili 
Ukraynalı

ünlü feminist
kadın gurubu

Mezbaha

Demirin sim-
gesi 

Bulaşma
Yakınma

yollu şimdiki
zaman

Tepsi 

Karşılıklı alıp
verme

Hilat

Cilveli

Bir tür
hamur tatlısı

Bir kadın
ismi

Şirin önadlı
İran'lı yazar

Bir Avrupa
ülkesi 

Kokmaya
başlamış

Fazla bön 

Lityumun
simgesi 

Stenografi 

Bir terzi aleti

Bıçak bileme
aracı

Dizelge 

Oyun

Biricik

Bir tv kanalı 

Saç maşası

Bir nehir 
taşıtı

Bir nota

Arının 
yaptığı

Güreşte 
bir oyun 

Giz

Kıta (Kısaca)

Bir harfin ka-
lın okunuşu

Öcü

Belirti

Kakım

Kafiye 

Yüce 

Genişlik

Kürtçede
saman 

Danslı ve özel
giysili gece
eğlencesi

Ödünç 

Gizlemeden,
açıktan

Matematikte
sabit bir sayı

Acımasızca 

Patika 

Eli önadlı
ABD'li yazar

İnanç 

Tellürün 
simgesi

İktisat

Yok olma

Birinci tekil
şahıs 

Bir nota

Bir zaman
aracı

Beyaz

Avrupa 
Ekonomik
Topluluğu

(Kısaca)

Vurmalı 
bir çalgı

Sermaye

Yapıt
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GEÇEN
HAFTANIN
ÇÖZÜMÜ
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Dışlamak

Japon çiçek
süsleme 
sanatı

Fotoğraftaki
ses sanatçısı

Bir Kürt ozan

Bir içecek 

Buz pateni 

Çin’in 
başkenti 

Kürtçede ay

Erzincan’ın
bir ilçesi 

Pınar ön adlı
sosyolog

Çavlan

Bazı meyve-
lerin yenme-
yen iç kısmı

Kabartmalı
pamuklu
kumaş 

Sonuç

Kalitesi
kötü olan

İz 

Mantık 

Olgunlaş-
mak 

İki seçenek-
ten birine
mecbur
kalma 

Ortadoğu’-
da bir ülke

Bir tür maki-
neli tüfek

Kuş yuvası

Acele

Bir besin
maddesi

Osmiyumun
simgesi

Saçma

Tigran so-
yadlı ozan

Dağ lalesi 

Kıta

‘Öyleyken’
anlamında

Ninelik

Cazibe

Kara iklimi
özeliği 

gösteren Demiryolu 

Tutmak

Kısmet

Yıldırım
savar 

Kürtçede
çeşme

Uza duyum

Bir aşı türü

Türkü

Arının
yaptığı

Kürtçede üç

Kürtçede ka-
dına hitap

İçkili eğlen-
ce mekanı

Bir harfin
okunuşu

G.Afrika’nın
plaka işareti 

Tanrı bilimi

Bir erkek
ismi

Melce

Gemi 
barınağı 

Enformatik

Bir harfin
kalın 

okunuşu

Yaşamsal

Bilgi İşlem
Merkezi 
(Kısaca)

Bale yapan
erkek

Bağış

Engel

Bir Batı şiiri
türü

Geri çevirme

Gösteri

Broşür

Ağaç 
kırıntısı 

Maksat

Güven

Tantalın
simgesi

Ara

Mahalli 

İri yapılı

Felç nedeniy-
le yataktan
kalkamayan

Kaya önadlı
şovmen

Kurbağa
kurtçuğu

Büyüklük

Takım

Kalsiyumun
simgesi 

Benzer

Kürtçede
izlemeAlev 

Konya’da 
bir baraj

KalıpÇ
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sudoku
Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir 
alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde dizmeyi başarmak. 
Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez 
kullanarak dizmeniz gerekiyor. 

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 2: 20 clue puzzles (very easy)

5 0 4 0 0 6 2 1 4 0 6 3

0 1 0 3 4 0 3 6 0 0 2 4

0 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2

6 0 1 5 3 0 6 0 0 0 0 0

0 6 5 0 2 0 5 2 0 0 4 1

4 0 0 6 0 1 1 4 0 2 5 6

2 0 4 0 5 1 6 3 0 0 5 2

1 5 0 0 2 0 2 5 0 0 6 1

0 0 3 5 0 2 0 0 6 1 0 0

5 0 2 4 0 0 0 0 3 5 0 0

0 4 0 0 6 5 4 6 0 0 1 3

6 2 0 1 0 3 3 1 0 0 4 5

0 0 1 5 4 0 0 3 2 0 6 0

3 0 5 6 0 0 6 0 0 2 0 4

4 3 0 0 6 5 0 2 5 3 0 6

1 5 0 0 3 2 3 0 6 1 5 0

0 0 3 2 0 4 2 0 3 0 0 5

0 2 4 3 0 0 0 1 0 6 2 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 1: 16 clue puzzles (still pretty easy)

0 0 0 0 6 0 4 2 0 6 0 1

2 3 6 4 1 0 0 0 0 4 0 5

0 6 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0

0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4

0 5 2 6 4 3 3 0 6 0 0 0

0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 4 6

1 0 3 0 6 2 0 4 0 3 5 0

2 0 0 1 0 0 3 5 0 0 2 1

0 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0

3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2

0 0 2 0 0 5 2 3 0 0 1 5

6 1 0 3 0 4 0 6 1 0 3 0

0 0 0 4 5 0 0 4 0 2 0 0

4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 5

2 1 4 6 0 0 4 0 2 3 0 0

0 0 6 1 4 2 0 0 3 1 0 4

0 0 2 0 0 1 3 6 0 0 4 0

0 5 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.
kolay ortaEvrensel
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Halkımızın ve Müşterilerimizin 
Yeni Yıllını Kutlarız...

2018 Yeni Yıl İndirimi
(End 31 January 2018)

              20 Masa Menüsü      £139
              1000 Business Kart      £59
              10,000 Leaflet         £349
              25,000 Leaflet         £449

020 8150 6000
Monday - Friday 9am - 6pm

Unit 16, Leyton Business Centre, 
Etloe Rd, London, E10 7BT

www.fineprinters.co.uk, 
info@fineprinters.co.uk 

Bill Pads|Booklets|Brochures|Business Cards|Calendars|Compliment Slips|Enve-
lopes|Flyers|Folders|Leaflets|Letter Heads|Magazines|Postcards|Posters|Stickers

20 yılı aşan tecrübesi, profesyonel tasarımcıları, 
ve gelişmiş makinaları ile çalışan Fine Printers, 

zamanında ve kaliteli hizmet sunuyor. 

Uygun fiyatlarımızı Görmeden Karar Vermeyin!

Booklet • Bill Pads • Brochures • Business Cards • Calendars • 
Complimentary Slips • Envelopes • Folders • Leafl ets • Letterheads • 

Magazines • Postcards • Posters • Stickers

20 yılı aşan tecrübesi, profesyonel tasarımcıları ve gelişmiş makinaları ile 
çalışan Fine Printers, zamanında ve kaliteli hizmet vermeye devam etmektedir.

Uygun fi yatlarımızı görmeden karar vermeyin!

Unit 16, Leyton Business Centre, Etloe Road, London E10 7BT

Monday - Friday 9am - 6pm
020 8150 6000

www.fi neprinters.co.uk   •   info@fi neprinters.co.uk

18110000002 2018 Yeni Yıl Índirimleri
(31 Ocak 2018 tarihine kadar gecerlidir)

20 Masa Menüsü £139
1000 Business Card £59
10,000 Leafl et £349
25,000 Leafl et £449
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Renkli

...Hızlı
fikirler

...

üretim
...

hizme
t...

Renkli

...Kaliteli

...Kaliteli
...Hızlı

fikirler
...

hizme
t...

üretim
...
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