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İngiliz YPG’li Minbic’te Yaşamını Yitirdi
Halk Savunma birlikleri-YPG saflarında bir süredir Daiş çeteerine karşı savaşan İngiliz asıllı 
Dean Carl Evans (Givara Rojava) Minbic’te yaşamını yitirdi. 

Haberin devamı sayfa 7’de...

Joan Ryan: Aleviler ve 
Kürtler Türkiye’de Hedef 
Olduklarını Hissediyorlar
İngiliz milletvekili Joan 
Ryan başbakan Theresa 
May’e mektup yazarak, 
Türkiye’deki askeri darbe 
girişimi sonrasında 
Kürtler ve Alevilere 
karşı gerçekleşen 
saldırılardan dolayı 
endişe duyduğunu ifade 
etti.
Esra Türk’ün haberi sayfa 
8’de…

Ölümlerin En Acısı
‘İnsanın kendi öz 
evladı tarafından 
öldürülmesi’ deyimi 
Londra’da gerçek oldu 
ve 48 yaşındaki Hüseyin 
Gülbudak kendi öz 
evladı tarafından 
sırtından ve kalbinden 
bıçaklanarak yaşamını 
yitirdi.

Pazartesi akşam saatlerinde 
Londra’nın Kilburn bölgesinde 
kendi sahibi olduğu Efes adlı 
kafeteryada oğlunun bıçaklı 
saldırısı sonucu yaşamını yitiren 
Hüseyin Gülbudak sevdiklerini 
yasa boğdu. Psikolojik rahatsızlığı 
olduğu belirtilen 21 yaşındaki 
B.G babasını bıçakladıktan sonra 
dükkanın kapılarını kapatarak 
1 saat boyunca kimsenin içeri 
girmesine izin vermedi.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan 
Hüseyin Gülbudak olay yerinde 
yaşamını yitirdi. Olay öncesi 
B.G’nin eve uğrayarak babasını ve 
kardeşlerini öldüreceğini yazan bir 
mektup bıraktığı öğrenildi.

Haberin devamı sayfa 4’de…

Öcalan’ın özgürlüğü için 
Londra’dan da ses yükseldi

Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ile ilgili bilgi almak 
isteyen binlerce Kürdistanlı 15 Temmuz girişiminden 
buyana Avrupa’nın çeşitli merkezlerinde olduğu gibi 
Londra’da da eylem ve TC devletinin protestolarına 
devam ediyor. 

Haberin devamı sayfa 9’da...
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Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

TANIŞ: Pentagon’un Kürt politikası değişmez Suriye’de Rus helikopteri düşürüldü

İngiliz Polis Teşkilatı Scotland Yard, 
olası bir terör saldırısına karşı başkent 
Londra’da güvenlik önlemlerini artırdı.

Haberin devamı sayfa 6’da…

Başta Ankara ve Washington Suriye’de 
aynı çizgideydi aslında... Ama bir yanda 
Nusra’yla çalışan Türkiye, bir yanda 
Nusra türü örgütleri birincil tehdit sayıp 

Türkiye’nin ulusal güvenlik riski kabul ettiği 
bölgedeki Kürt grupları ortak kabul eden 
ABD, iki müttefik iki ayrı uca savruldu.
Haberin devam sayfa 17’de

Suriye’nin kuzeydoğusundaki İdlib 
vilayetinde Rus hava güçlerine ait Mi-8 
tipi bir helikopterin yerden ateş açılması 
sonucu düştüğü belirtildi.

Haberin devamı sayfa 23’te...

Menbic kent merkezindeki Cezire 
yolunu aşan Demokratik Suriye 
Güçleri’ne mensup savaşçılar, kentin 

yüzde 80’ininde hakimiyet sağladı.
Haberin devamı sayfa 13’te…

Kutlu Adalı gerçeği 
ve Türkiye’nin 
Kıbrıstaki kirli 
oyunları 
TC devletinin,Kıbrıslı faşist kanallar 
ortaklığıyla Kıbrısta katlettiği sayısız 
önemli isim arasında,  St. Barnabas 
İncil’ini araştırması ve Türk derin devleti 
tetikcileri tarafından katledilip 20 yıldır 
faili mechul ilan edinilmesi ile öne çıkan 
Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı’yı ve Kıbrıs 
Türkünün, Türk yönetimlerinden çektiği 
zulmü okuyucularımız için araştırdık.
Araştırma dizisinin ikinci bölümüm sayfa 
14 ve 15’te…

Menbic’in yüzde 80’i IŞİD’den kurtarıldı

Londra Engelliler 
Dayanışma Derneği Güçlü 
Hizmete Hazırlanıyor
Tamamen gönüllüler tarafından 
yürütülen çalışmanın sonucunda 
dernekleşme sürecinin tamamlayan 
Londra Engelliler Dayanışma Derneği, 
engelli vatandaşlarımızın hizmet 
alabileceği bir sosyal tesis olmayı 
hedefliyor.
Haberin devamı sayfa 16’da…
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Londra’da Korkunç Cinayet: 
Babasını Bıçaklayarak Öldürdü

Londra’nın Kilburn 
bölgesinde cafe işleten 
Hüseyin Gülbudak adlı 
vatandaş kendi oğlunun 
bıçaklı saldırısı sonrası 
yaşamını yitirdi. 

Londra’nın Kilburn bölgesinde Efes 
Cafe adlı işyerinin sahibi olan Hüseyin 
Gülbudak dün akşam saat 19:00 civarında 
cafeye gelen 21 yaşındaki oğlu tarafından 
bıçaklanarak yaşamını yitirdi. Babasını 
öldürdüğü iddia edilen B.G olay yerine 
gelen polisler tarafından gözaltına alındı. 
Aileyi tanıyan kişiler 21 yaşındaki gencin 
psikolojik sorunları olduğunu ifade ettiler. 

48 yaşındaki Hüseyin Gülbudak 20 
yıldan fazladır Londra’da yaşıyordu. Aslen 
Kırkısraklı olan Hüseyin Gülbudak 3 çocuk 
sahibiydi. 

Cinayet zanlısı B.G’’nin akşam saatler-

inde babasının işlettiği Efes cafeye gelerek 
babasıyla beraber yemek yediği, sonrasında 
da babasını sırtından ve kalbinden 
bıçakladığı iddia edildi. Şizofreni hastası 
olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Baran’ın 
olaydan önce eve uğrayıp bir mektup 
bıraktığı ve bu mektupta babasının da içer-
isinde bulunduğu bazı isimleri öldüreceğini 
yazdığı belirtildi. 

Görgü tanıklarının anlatımına göre 
babasının bıçakladıktan  sonra içeride bu-
lunan bir diğer çalışanı da bıçakla tehdit 
ettiği ve cafede bulunan müşterileri de 
dışarı çıkararak dükkanın kapısını kapattığı 
belirtildi. Olay yerine gelen polislerin bir 
saatlik uğraşı sonucunda kapının açıldığı 
ifade edilerek, bu süre içerisinde Hüseyin 
Gülbudak’ın çok fazla kan kaybettiği be-
lirtildi. North London hastenesine kaldırılan 
Hüseyin Gülbudak’ın olay yerinde yaşamını 
yitirdiği ifade edildi. 

anne beni seviyormusun?
Babasının işyerine uğrayan B.G, 

babasının hazırladığı yemekten sonra dışarı 
çıkarak annesini aradığını ve annesine; 

‘beni seviyormusun Anne?’ dediği, annenin 
ise kendisine; ‘tabiki seviyorum, ama tedavi 
olmayı kabul edersen seni daha çok sever-
im’ dediği öğrenildi.

Babasının cinayet zanlısı olduğu id-

dia edilen B.G olay yerine gelen polisler 
tarafından gözaltına alındı. 

Aile üyeleri Enfield’te bulunan 
Kırkısraklılar yardımlaşma ve dayanışma 
derneğinde taziyeleri kabul edecek. 
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Saldırı Olasılığı Çok Yüksek
Londra Emniyet Müdürü Ber-
nard Hogan Howe, “İki yıldır 
terör alarmı seviyesi ‘ciddi 
tehdit’ düzeyinde tutuluyor. 
Bu, bir saldırının çok olası 
olduğu anlamına geliyor. So-
run, saldırının olup olmayacağı 
değil, ne zaman olacağı.” dedi.

İngiliz polisi, ülke genelindeki halkın, terörle 
mücadele çalışmaları yürüten emniyet güçleriyle 
ülkeyi koruma bakımından işbirliğinde olduğunu 
belirterek, toplumun polise bu yöndeki desteğini 
artırması için çağrıda bulundu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Birleşik 
Krallık genelindeki emniyet birimlerinin koor-
dinasyonunu sağlayan Ulusal Polis Müdürleri 
Konseyinin (NPCC) Terörle Mücadele Birimi Yö-
neticisi Mark Rowley, terörle mücadele alanında 
toplum ile emniyet güçleri arasındaki işbirliğini 
«en büyük avantaj» olarak gördüğünü söyledi.

Toplum üyelerinin, yetkililerin terörle mü-
cadele çalışmalarına günde 3 bin 600›den fazla 
ihbarlarla katkıda bulunduğunu belirten Rowley, 
Birleşik Krallık›ı güvende tutmanın yolları 
arasında halkın polisin yardım hattını aramasının, 
kamu alanlarında olağandışı davranışlarda bulu-
nanlarla ilgili yetkilileri haberdar etmesinin ile 
internet ortamındaki şüpheli içerikleri yetkililere 
bildirilmesinin de yer aldığını kaydetti.

Ülkedeki ciddi terör tehdidi seviyesine dik-
kati çekerek, yetkililerin bilgilendirilmesi 
bakımından toplumun daha fazla yardımına ihti-
yaç duyduklarını ifade eden Rowley, “Her bir tel-
efon, her bir yönlendirme, her bir bilgilendirme, 
teröre karşı verdiğimiz savaşın bir parçası. 
Aldığımız bilgiler, soruşturmalarımıza, istih-
barat toplamalara ve saldırı engelleme yönünde-
ki çalışmalarımıza yardımcı oluyor, koruma 
amaçlı güvenlik operasyonları düzenlememize, 

savunmasız kişilere doğru desteği ulaştırmamıza 
ve teröristlerin planlarını baltalamamıza yardım 
sağlıyor. Benim için en büyük avantaj, toplum ile 
polis arasındaki işbirliği.” dedi.

«Ülkeyi terör saldırılarına karşı tamamen ko-
rumak mümkün değil»

Londra Emniyet Müdürü Bernard Hogan Howe, 
Almanya ve Fransa›da yaşanan terör saldırılarından 
dolayı Birleşik Krallık›taki halkın endişeli olduğunu 
belirterek, benzer terör olaylarının Londra›da 
yaşanmasını engellemek için emniyet güçlerinin 
çalışmalarda bulunduğunu bildirdi.

Ülkeyi terör saldırılarına karşı tamamen 
korumanın mümkün olmadığının altını çizen 
Hogan Howe, “Korkuyu anlıyorum ve his-
sediyorum. Saldırıyı önlemekten sorumlu polis 
olarak insanların kendilerine güvence vermemi 
beklediğini biliyorum. Ancak korkarım ki bunu 
tam olarak yapamam. İki yıldır terör alarmı se-
viyesi ‘ciddi tehdit’ düzeyinde tutuluyor. Bu, bir 
saldırının çok olası olduğu anlamına geliyor. So-
run, saldırının olup olmayacağı değil, ne zaman 
olacağı.” diye konuştu.

İngiltere’de terör alarmı seviyesi, 2014 
yazından itibaren bir terör saldırısının “kuvvetle 
muhtemel” olduğu anlamına gelen “ciddi” se-
viyesinde tutuluyor. Terör tehdidinde “düşük”, 
“olası”, “ciddi”, “çok ciddi” ve “kritik” olmak 
üzere beş seviye bulunuyor. “Çok ciddi” seviyesi 
“büyük olasılıkla” saldırı düzenleneceği anlamına 
geliyor.

Güvenlik Önlemleri Arttırıldı
İngiliz Polis Teşkilatı 
Scotland Yard, olası 
bir terör saldırısına 
karşı başkent 
Londra›da güvenlik 
önlemlerini artırdı.

İngiliz Polis Teşkilatı 
Scotland Yard Terörle Mü-
cadele Müdür Yardımcısı 
Mark Rowley, yaptığı 
açıklamada terör seviyes-
inin ‹ciddi tehdit› düzeyinde 
olduğunu ifade ederek, «İngiliz 
halkından destek bekliyoruz. 
Vatandaşlardan, sorumluluk 
alıp bize yardım etmelerini isti-
yoruz» dedi.

İngiliz polisi, toplumun 
terörle mücadelede polise 
destek vermesi için çağrıda 
bulundu. Terörle Mücadele 
Müdür Yardımcısı Rowley, 
halkı olası bir saldırıya karşı 
hazırlı olmalak için yapmaları 
gerekenler konusunda uyardı. 
Birkaç basit önlemle kişilerin 
hem kendi hayatlarını kurtarıp 
hem de başkalarına yardımcı 
olabileceğini hatırlatan Rowley, 
«Saldırı anında çok basit bir tep-
ki gibi görünen, olay yerinden 
kaçma bile panik anında unu-
tulabiliyor. Kişiler şok geçirdiği 
için yerinde donup kalabiliyor. 
Yapılacak ilk şey koşabildiğiniz 
kadar hızlı koşup olay yerin-
den uzaklaşarak polisle irtibata 
geçmektir» dedi.

Tüm Londralıları uyanık 
olmaya davet eden Rowley, 
halktan hislerinde kendiler-

ine güvenmelerini ve şüphe 
duydukları herhangi bir 
olay yaşadıklarında hemen 
polise bildirmelerini istedi. 
Şu anda polisin ihbarları 
değerlendirerek, yüzlerce olayı 
incelediğini ifade eden Row-
ley, önümüzdeki haftalarda 
metro istasyonları, alışveriş 
merkezleri gibi halkın yoğun 
olduğu yerlerde görev yapan 
polis sayısının artırılacağını 
söyledi. Rowley, ülkedeki ciddi 
terör tehdidi seviyesine dikkati 
çekerek; «Yetkililere ihbarda 
bulunulması konusunda toplum-
dan daha fazla destek bekli-
yoruz. Şüpheli gördüğünüz, 
saldırıya hazırlık olabilecek, 
etrafınızdaki alışılagelmişin 
dışında yaşanan her şeyi bize 
bildirmenizi istiyoruz. Bu, 
şüpheli gördüğünüz birinin araç 
satın alması veya kiralaması 
da olabilir. Her konuda hisler-
inize güvenip bizi aramanızı 
bekliyoruz. Her bir telefon, her 
bir bilgilendirme, teröre karşı 
verdiğimiz savaşın bir parçası. 
Aldığımız bilgiler, istihbarat 

toplama ve saldırı engelleme 
yönündeki çalışmalarımıza 
yardımcı oluyor, teröristler-
in planlarını durdurmamıza 
yardımcı oluyor» dedi.

Geçen yıl Paris olaylarının 
ardından 600 ek polisin eğitime 
başlandığını, bu ek kuvvetin 
de eğitimlerini bitirip yakında 
görev alacağını belirten Row-
ley, özel olarak eğitilen gücün 
silahlı ve terörle mücadele 
konusunda uzman olduklarını 
söyledi. Rowley, en büyük 
tehdidi silahlanma konusunda 
uzman Suriye›den dönenlerin 
oluşturduğunu hatırlatarak, en 
büyük endişenin bu kişilerin 
İngiltere›ye ulaşmaları 
olacağını söyledi.

Öte yandan Londra Emniyet 
Müdürü Bernard Hogan Howe 
yaptığı açıklamada, İngiltere›de 
iki yıldır terör alarmının ci-
ddi tehdit düzeyinde olduğunu 
ifade ederek, bunun saldırının 
çok olası olduğu anlamına 
geldiğini söyledi. Hogan «Aslı 
soru, saldırının olup olmayacağı 
değil, ne zaman olacağı» dedi.

Cameron’dan Yakınlarına Kıyak
İngiltere’de geçen ay 
başbakanlık koltuğundan 
ayrılan David Cameron›ın, 
Kraliyet nişanına layık 
görülmesi çerçevesinde 
hazırladığı onur listesine, 
kendisine yakın isimleri 
eklediği iddia edildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Times, 
Cameron›ın onur listesinde yer verdiği 48 isimden 
bazılarının, kendi dönemindeki bazı başbakanlık 
çalışanları, Avrupa Birliği (AB) referandumu 
sürecinde ülkenin Birlik›te kalması yönündeki 
kampanyayı destekleyen kabinesindeki isimler 
ve kampanya bağışçıları ile o dönem liderliğini 
yaptığı Muhafazakar Parti bağışçılarından 
oluştuğunu öne sürdü.

Times›ın sızdırdığı listeye göre, Cameron›ın 
başını çektiği, ülkenin AB›de kalması için 
yürütülen referandum kampanyasının önde gelen 
isimlerinden Will Straw, kumandanlık nişanına 
aday isim olarak listeye alınırken, Cameron›ın 
kampanyası ile Muhafazakar Parti›nin bağışçıları 
Ian Taylor ve Andrew Cook›un da şövalyelik 
nişanı için listeye uygun görüldüğü dikkati çekti.

Times, 24 başbakanlık çalışanının adının yer 
aldığı listede ayrıca, Cameron›ın kabinesindeyken 
Dışişleri Bakanlığı yapan Philip Hammond ile Sa-
vunma Bakanı Michael Fallon›un da şövalyelik 
için isimlerinin bulunduğunu yazdı.

Bu arada, İngiltere›deki bazı muhalefet partili 
siyasiler gelişmelere tepki göstererek, listedeki 
isimlerin Cameron tarafından ödüllendirilmek 
üzere seçildiği eleştirisini yöneltti.

Öte yandan, İngiltere Başbakanlığından 
konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Görevden 
ayrılan Başbakan’ın istifa onur listesi 
hazırlaması standarttır. Listede yer alan isim-
ler, eski Başbakan’ın takdirine kalmıştır.” de-
nilerek, görevi Cameron›dan devralan İngiltere 
Başbakanı Theresa May›in, listeye müdahalede 
bulunmayacağı bildirildi.

İngiltere başbakanlarının görevden istifa et-
mesiyle, onur listesi hazırlama hakkı doğuyor. 
Kraliçe II. Elizabeth tarafından onaylanan liste 
çerçevesinde, Başbakan’ın seçtiği isimler Kraliyet 
nişanları ile ödüllendiriliyor.

Ülkede, 23 Haziran’da yapılan AB referan-
dumunda Birlik›ten ayrılma (Brexit) yönünde 
sonuç çıkmasının ardından, ülkenin Birlik›te 
kalmasından yana kampanya yürüten David Cam-
eron görevini bırakacağını ilan etmişti

Plastik poşetleri ücretlendirme 
tüketimi yüzde 85 azalttı

Britanya Çevre Bakanlığı 
tarafından yayınlanan verilere 
göre, tümüyle yasaklanmadan 
önce plastik poşetlere getirilen 
5 peni ücret sayesinde plastik 
tüketiminde yüzde 85’leri aşan 
bir azalma sağlandı.

Bakanlık verilerine göre, uygulamanın 
başlatıldığı Ekim 2015’ten bu yana plastik poşet 
tüketiminde yüzde 85’lik bir gerileme kaydedi-
ldi. Bunda özellikle mağazalarda her defasında 
poşetlere para vermek istemeyen bireylerin kendi 
torbalarını beraberinde getirmesinin etkili olduğu 

bildiriliyor.
Bu sayede normalde 7 milyar adet olan plas-

tik poşet tüketimi ilk 6 ayda yarım milyara kadar 
gerilerken, toplamda 40 bin 800 ton kadar plastik 
tasarruf edildi.

Çevre Bakanı Therese Coffey, 6 milyar plastik 
poşetin piyasadan kaldırılmasının başarılmasının 
‘çok güzel bir haber’ olduğunu söylerken, bu-
nun hem denizlerin hem de karaların daha temiz 
tutulacağı anlamına geldiğini vurguladı.

Bakan, “Bu, küçük aksiyonların büyük farklar 
yarattığı anlamına geliyor” diye konuştu.

Büyük Britanya’daki uygulama 250 ve üzer-
inde tam gün işçi çalıştıran tüm mağazalar için 
geçerliyken, İngiltere dışındaki diğer otonom ül-
keler olan Galler, İskoçya veya Kuzey İrlanda’da 
tüm mağazalar için geçerli.
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İngiliz YPG’li Minbic’te Yaşamını Yitirdi
kİMlİk bİlGİlerİ

Kod adı: Givara Rojava

Adı-Soyadı: Dean 
Carl Evans

Ana adı: Jo

Baba adı: John

Doğum Yeri: 
Reading- İngiltere

Şahadet yeri ve tarihi: 
Minbic- 21 Temmuz 2016

***

Kod adı: Rodi Çekdar

Adı-Soyadı: Martin Gruden

Ana adı: Zorka

Baba adı: Alexandir

Doğum yeri: Ljubljana 
– Slovenya

Şahadet yeri ve tarihi: 
Minbic- 27 Temmuz 2016

Halk Savunma birlikleri-YPG saflarında bir süredir Daiş çeteerine karşı 
savaşan İngiliz asıllı Dean Carl Evans (Givara Rojava) Minbic’te yaşamını 
yitirdi. YPG tarafından yapılan açıklamada, ‘enternasyonal bilinç ve 
insanlık için savaşmak adına saflarımızda yer alan Şehit Givara Rojava ve 
Şehit Rodi Çekdar arkadaşlar, insanlık düşmanı DAIŞ çetelerine karşı kah-
ramanca direniş göstermiş ve şahadete ulaşmıştır’ denildi. 

İngiltere’nin Reading şehrinde dünyaya gelen 
22 yaşında Dean Carl Evans (Givara Rojava) bir 
süredir Rojava’da YPG saflarında savaşıyordu. 
İngiltere’de yaşayan Dean Carl Evans’ın babası 
John Evans sosyal medyada yaptığı açıklamada 
oğlunun şehadetini doğrulayarak oğlunun ülkemi-
zin değerleri için savaşarak yaşamını yitirdiğini 
söyledi. 

ONlar İNsaNlık aDıNa saVaŞtı
YPG Basın İrtibat Merkezi tarafından  yapılan 

açıklamada da şunlar belirtildi:
“Güçlerimiz faşist ve barbar çetelere karşı 

tarihi insanlık direnişi gösterirken bir çok şehit 
vermiştir. YPG’nin barbar DAIŞ çetelerine 
karşı geliştirdiği direniş bütün dünyada yankı 

bulmuş, insani, ahlaki ve vicdani bir duyarlılığın 
gelişimiyle beraber dünyanın dört bir yanından 
devrimci ve enternasyonal görev bilinciyle, 
insanlar YPG saflarına akın etmiştir. Bu enter-
nasyonal bilinç ve insanlık için savaşmak adına 
saflarımızda yer alan Şehit Givara Rojava ve 
Şehit Rodi Çekdar arkadaşlar, insanlık düşmanı 
DAIŞ çetelerine karşı kahramanca direniş 
göstermiş ve şahadete ulaşmıştır.

Özgürlük bahçesini kanlarıyla sulayan her iki 
yoldaşımızın mücadelesinin takipçisi olacağımızı 
ve bütün özgürlük şehitlerinin hayallerini 
gerçekleştirmek için kanımızın son damlasına 
kadar mücadele edeceğimizin sözünü yineliyor-
uz. Bütün özgürlük şehitlerimizin ve özellikle 
Ş. Givara ve Ş. Roni yoldaşlarımızın ailelerine 
başsağlığı diliyoruz.”



8   ÇARşAMBA, 03 AĞUSTOS 2016

Joan Ryan: Aleviler ve Kürtler Türkiye’de 
Hedef Olduklarını Hissediyorlar

İngiliz milletvekili Joan Ryan başbakan Theresa May’e mektup 
yazarak, Türkiye’deki askeri darbe girişimi sonrasında Kürtler 
ve Alevilere karşı gerçekleşen saldırılardan dolayı endişe 
duyduğunu ifade etti.

Ryan, 29 Temmuz 2016 tarihli mektubunda, 
May’e 15 Temmuz sonrası yaşanan olaylardan 
dolayı endişe duyduğunu ifade ederek Alevil-
er ve Kürtlerin kendilerinin özellikle hedef 
alındıklarını hissettiklerini anlattı. 

Daha önce Parlamentoda aynı konuya ilişkin 
dış ilişkiler bakanlığına soru yönelten Ryan, 
May’e mektubunda üç soru yöneltti.

Birleşik Krallık Alevi Sekreteryası sözcüsü 
olan Ryan, Britanya Alevi Federasyonu ve Kürt 
kurumlarıyla görüşerek konuya ilişkin bilgi 
aldığını belirtti.

Enfield North milletvekili Ryan, özel-
likle Birleşik Krallık’ta yaşayan Kürt ve Alevi 

vatandaşlarının, ve Türkiye’de yaşayan ailelerin-
in gelişmelerden nasıl etkilendikleri konusunda 
bilgi almak için görüşmelerini gerçekleştirdiğini 
ifade etti.

Başbakan’a mektubuna ilişkin açıklamasında, 
milletvekili şunları ifade etti: ‘‘Gerilimin 
tırmandığı, Aleviler, Kürtler ve göz altına 
alınanlara karşı kötü muamelenin rapor edildiği 
bir zamanda, Türkiye vatandaşlarının temel hak 
ve özgürlüklerinin korunması çok önemlidir.

‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olağanüstü 
hal uygulama kararı, ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin bazı hükümlerini iptal etmesi-
yle, Birleşik Krallık Hükümetinin ve diğerlerinin 

Türkiye’nin uluslararası insan hakları yükümlül-
üklerine bağlı kalmasını sağlama sorumlulukları 
bulunmakta.

‘‘Birleşik Krallık Alevi Sekreteryası sözcüsü 

olarak ve büyük bir Alevi, Kürt ve Türk seçmen-
ini onurla temsil eden birisi olarak, Türkiye’deki 
gelişmeleri yakından takip etmeye ve ülk-
ede barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü 
sağlayacak her tür çabayı desteklemeye devam 
edeceğim.’’

Ryan’ın, May’e yazdığı mektubun tümü 
şöyle: ‘‘Türkiye’de, 15 Temmuz askeri darbe 
girişimi sonrası, Alevi ve Kürt halkının emniyet 
ve güvenliğine ilişkin endişelerimi aktarmak için 
size yazıyorum.

‘‘Birleşik Krallık Alevi Sekreteryası (All Par-
ty Parliamentary Group- APPG) sözcüsü olarak 
Britanya Alevi Federasyonu tarafından şikayetler 
aldım ve seçim bölgemdeki Kürt toplumuyla 
toplantılar gerçekleştirdim. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafı oldukları iddia edilen kişilerin, 
Türkiye’deki aile ve dostlarına karşı saldırı ve ey-
lem yapıldığını bana bildirdiler. Mevcut OHAL 
koşullarında Aleviler ve Kürtler korunmasız 
hissediyorlar ve özellikle hedef alındıklarının 
endişesini yaşıyorlar.

‘‘Parlamentodaki, 18 Temmuz Pazartesi, 
‘‘Bu başarısız darbe sonrasında Türkiye’nin 
anayasal düzeninin ve hukukun üstünlüğünün 
egemenliğinin takip edilmesi gerekmekte. Daha 
fazla şiddeti önlemek, insan hayatını korumak 
ve sakinlik yaratmak için her şey yapılmalı’’ 
açıklamanı memnuniyetle karşıladım.

‘‘Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Ban 
Ki-Moon’un da ‘‘Türkiye uluslararası insan 
hakları sorunluklarına bağlı kalsın beklentisi’’ 
açıklamasını göz önünde bulundurursak, Birleşik 
Krallık hükümeti ülkedeki insan hakları duru-
munu gözlemek için başka ne tür adımlar atacak; 
özellikle de Aleviler ve Kürtlere karşı muamele 
konusunda?

‘‘İkinci olarak, hükümetin, serbest dolaşım 
hakkı, ifade özgürlüğü ve yargının bağımsızlığına 
ilişkin temel hakların üstünlüğünün nasıl 
sağlanacağı konusunda Türk devletinden ne tür 
güvenceler talep etti ve aldı?

‘‘Üçüncü olarak, Avrupa’daki mevkidaşlarınla 
son zamanda, Türkiye’nin- taraf olduğu- Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin bazı hükümler-
ini geçici olarak iptal etmesine ilişkin ne tür 
görüşmelerin oldu?

‘‘Aleviler, Kürtler ve bütün vatandaşlarının 
hak ve özgürlüklerine saygı duyulması ve 
korunması ülkenin istikrarı için çok önemlidir.’’

AB’den Türkiye’ye vize resti
Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 

vize muafiyeti için somut tarih talebine AB 
Komisyonu’ndan “Ültimatom kabul etmeyiz. 
Yükümlülüklerin hepsinin yerine getirilmesini 
bekliyoruz” yanıtı geldi. 

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mül-
teci anlaşmasının geleceğiyle ilgili tartışma 
yoğunlaşıyor. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Alman Frankfurter Allgemeine 
Zeitung’da pazartesi günü yayımlanan söyleşide, 
Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanmaması 
durumunda, 18 Mart’ta imzalanan mutabakattan 
geri çekilebilecekleri mesajını verdi. 

akP tarih bekliyor
ürk hükümetinin vize muafiyeti için somut 

bir tarih beklentisi içinde olduğunu kaydeden 
Çavuşoğlu, bu tarihin ekim ayının başı ya 
da ortası olabileceğini söyledi. Çavuşoğlu, 

Türkiye’nin mülteci mutabakatı çerçevesinde 
çok ciddi tedbirler alması nedeniyle anlaşmanın 
işlediğini kaydederek, ancak herşeyin vize 
muafiyetine bağlı olduğunu söyledi. 

Ültimatom kabul etmeyiz
Çavuşoğlu’na AB Komisyonu’ndan yanıt 

gecikmedi. AB Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker, Türkiye ile vize muafiyeti 
konusunda yaşanan anlaşmazlıkta ültimatom 
verilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. 
AB Komisyonu sözcüsü de “Türkiye vize 
muafiyeti istiyorsa, koşullar yerine getirilmek 
zorundadır” diyerek, Komisyon Başkanı 
Juncker’in de bunu pekçok kez açık bir şekilde 
dile getirdiğini hatırlattı. AB Komisyonu 
sözcüsü, Türkiye’den gelen bu açıklamanın 
Brüksel’de ciddiye alınıp alınmadığı yönünde-
ki soruyu ise yanıtsız bıraktı. 

avrupa şantaja boyun eğmez
Çavuşoğlu’nun mülteci mutabakatını feshetme 

tehdidi Almanya’da da tepkiye yol açtı. Başbakan 
Yardımcısı Sigmar Gabriel, “Almanya ve Avrupa 
hiçbir şekilde şantaja boyun eğmez” dedi.

Jagland türkiye’ye gidiyor
Öte yandan Avrupa Konseyi Genel Sekre-

teri Thorbjorn Jagland, yarın Türkiye’ye gidi-
yor. Jagland’ın ziyareti 15 Temmuz’daki darbe 
girişiminin ardından AB’den Ankara’ya ilk üst 
düzey ziyaret olacak. 

Muhalefetle de görüşecek
Jagland, Türkiye ziyareti sırasında Türk 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Başbakan Binali Yıldırım, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın 
yanısıra muhalefet partileri liderleriyle de bir 
araya gelecek.  Görüşmelerde vize muafiyeti 
ile AKP’nin başarısız darbe girişimi sonrası 
OHAL ilan etmesi ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ni askıya alması ile artan insan 
hakları ihlalleri konuları da gündeme gelecek.  
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Çalışanlarını Yurt Dışı Ettiren 
Byron Hamburgers’a Hamam 
Böcekli Protesto
H a m b u r g e r 
restoran zinciri By-
ron Hamburgers, 
Home Office güm-
rük görevlileri ile 
ortaklaşa hareket 
ederek işçilerini 
yurt dışı edilmeler-
ine sebep olması 
sonrasında eylem-
lerle karşı karşıya 
kaldı.

Cuma günü Holbon’da 
bulunan şubeye eylemcilerin 
yüzlerce hamam böceği, cırcır 
böceği ve çekirge bırakmaları 
sonucunda, restoran 
kapatılmıştı.

Geçen hafta, Home 
Office’in Byron Hamburg-
ers restoranlarına yaptığı 
baskı sonucunda, ülkede 
kaçak kaldıkları söylenilen 35 
çalışanı yakalanıp, 25’i yurt 
dışı edilmişti.

Arnavutluk, Brezilya, Ne-
pal ve Mısır’dan oldukları 
aktarılan kişiler, Byron yetkili-
lerin bilgisi dahilinde, Home 
Office’in operasyonu sonucun-
da yurt dışı edildiler.

İşçilerin sahte evrak kul-
lanarak işe girdikleri aktarıldı. 
Byron yetkilileri, işçi ara-
rken çalışma izinlerinin olup 

olmadığını incelediklerini, 
fakat bu durumda ‘sofistike’ 
sahte evraklar kullanıldığını 
açıkladılar.

Cuma günkü eylem 
sonrasında, Pazartesi akşamı 
200 civarında kişi firmayı, 
kapalı tutulan, Holborn’daki 
şubesinde protesto etti.

Eylemciler, Byron 
Hamburgers’in yasalara 
göre hareket edebileceğini, 
fakat çalışanlarını ‘tuzağa’ 
düşürmelerinin etik olmadığını 
ifade ettiler.

Yasalara göre kaçak işçi 
çalıştıran firmalar, her işçi için 
20 bin sterline kadar varan 
cezaya çarptırılabilirler.

Eylemciler, Byron yet-
kililerinin kendilerine 
çalışan kişilere bu şekilde 
davranmalarının kabul edile-
mez olduğunu söylediler.

Byron sözcüsü, ‘‘Müşteri ve 
restoran ekibimizin güvenliği 
önceliğimizdir, ve eylemciler-
in onların güvenliğine saygı 
duymalarını talep ederiz’’ dedi.

London Solicitors 
Yeni Ofisinde
London Solicitors avukat 
firması, artık yeni ofisinden 
müvekkillerine hizmet ver-
meye devam edecek.

Avukat Cemal Türk ve avukat Ömer Kah-
raman yönetiminde faaliyet yürüten London 
Solicitors, geniş, deneyimli ve büyüyen avukat 
ekine sahip.

Özellikle ev alım-satım, işyeri alım-satım, 
göçmenlik ve Ankara antlaşması alanlarında 
uzman ve başarılı ekibiyle, müvekkil memnuni-
yetine öncelik veren firma, yeni adresinde daha 
geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

Nisan 2009 yılında kurulan London So-
licitors yöneticileri, müvekkillerinin birey-
sel ihtiyaçlarına en uygun avukatı sağlayarak 
kişisel hizmet sunmayı hedeflediklerini belirt-
tiler.

Tottemham Hale’deki ofisinden taşınan 
firmanın yeni adresi: Unit 3 Fountayne Busi-
ness Centre, Broad Lane, Tottenham, London 
N15 4AG.

London Solicitors’ın hizmet sunduğu tüm 
hukuki alanlar şöyle:

• EV ALIM-SATIMI
• İŞYERİ ALIM-SATIMI
• GÖÇMENLİK VE VİZE BAŞVURUSU
• ANKARA ANTLAŞMASI
• EV SAHİBİ VE KİRACI DAVALARI
• KAZA DAVALARI-ARABA 

TEMİN EDİLİR
• BOŞANMA VE ÇOCUK DAVALARI
• BORÇ DAVALARI VE 

İFLAS İŞLEMLERİ
• TİCARİ DAVALAR VE 

ANLAŞMAZLIKLAR

• VASİYETNAME HAZIRLAMA 
VE MİRAS DAVALARI

• İŞÇİ VE İŞVEREN DAVALARI

London Solicitors’a ulaşım bilgileri:
Unit 3 Fountayne Business Centre
Broad Lane
Tottenham, London N15 4AG
DX 58510 Tottenham 

Tel: 02088081285

Fax: 02088084216

Mobile: 07809728495

Email: info@thelondonsolicitors.co.uk

Londra Metrosunda Boğaz Kesen Mire’e Müebbet Hapis Cezası
Leytonstone metro istasyo-
nunda, Aralık 2015’te bir yol-
cuyu boynunda bıçaklayan, 
30 yaşındaki Muhiddin Mire, 
müebbet hapis cezası aldı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu bildirilen 
Mire’nin radikal İslam’a yöneldiği mahkemede 
aktarıldı. Hakim Nicholas Hilliard, mahkemede, 
Mire’nin, yüksek güvenlikli Broadmoor psiky-
atri hastanesine sevk edilip, en az sekiz buçuk yıl 
mahkum edileceğini belirtti.

Paranoyd şizofreni olduğu aktarılan Mire’nin, 
polise saldırısının sebebinin, üç gün öncesinde 
Birleşik Krallık parlamentosunun Suriye’de 
hava saldırısı için onay vermesine karşı, intikam 
olduğunu söyledi.

Mire, inceleme sonucunda uygun görül-
ürse, daha sonra, hastaneden hapishaneye sevk 
edilebilir. Mahkemede iki ayrı doktor Mire’nin 
psikiyatri durumunun radikalleşmesinde et-
kisi olup olmadığına hem fikir olamadılar, fakat 
hakim Hilliard zanlının dini amaç için saldırıyı 
gerçekleştirdiğine karar verdi.

Mire, Leytonstone metro istasyonunda 56 
yaşındaki Lyle Zimmerman’ı boğazından kesip, 
dört yolcuyu daha tehdit etmişti.

Mire daha sonra istasyona gelen polisler 
tarafından elektrik şok ile kontrol altına alınarak 

göz altına alındı. 
Olayın video görüntüsü internette yayılması 

sonrasında, videoda ‘you ain’t no Muslim 
bruv’ (sen bir Müslüman değilsin birader) diye 
Mire bağırılan sözler sosyal medyada çokça 

paylaşılmıştı.
Mahkemede Mire’nin Daiş ile ilgili videolar 

izlediği kaydedildi.
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Öcalan’ın özgürlüğü için 
Londra’dan da ses yükseldi

Kürt halk önderi Abdullah Öcalan 
ile ilgili bilgi almak isteyen binlerce 
Kürdistanlı 15 Temmuz girişiminden 
buyana Avrupa’nın çeşitli merkezler-
inde olduğu gibi Londra’da da eylem 
ve TC devletinin protestolarına de-
vam ediyor. 
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Öcalan’ın üzerindeki tecri-
din son bulması ve özgürlüğü 
için, sonuç alıncaya kadar 
eylemde olunması gerektiğini 
duyurusuda yapıldı. Önceki 
günlerde Almanya, İsviçre 
ve Hollanda’da Kürt’ler ve 
dostlarının destek verdiği 
Öcalan’a özgürlük eylem-
lerinin sonuncusu Cumar-
tesi günün Londra’da kitlesel 
katılım ile gerçekleşti. 

Ayrıca yürüyüşte, 
Komalên Ciwan’in “Devrim-
ci İntikamla Sömürgeciliği 
parçala!“ şiarıyla yapılan 5. 
Kongresi selamlandı. 

Kısa sürede tertiplenen 
yürüyüşe İngiliz sosyalist gru-
plardan temsilcilerde katıldı. 
Yaklaşık 500 kişinin destek 
verdiği ve Kürt halk önderi 
Öcalan’a özgürlük talebi-
yle düzenlenen yürüyüşte, 
‘kürtlere karşı savaşı dur-
durun, Öcalan’a özgürlük’ 
yazılı dövizler taşınırken, 
‘terörist türkiye, terörist 
Erdoğan, Kürdistan’daki 
faşist saldırıları durdurun, 
Öcalan’a özgürlük, bijij se-
rok Apo’ sloganları aralıksız 
atılırken İngilizce hazırlanan 
5 Binin üzerinde bildirirde 
bölge sakinlerine dağıtıldı. 

Kürt gençlerin 
öncülüğünde yapılan 
yürüyüşe DKTM Londra, Roj 
Kadın Meclisi, Tevgera Azad, 
PYD, PJAK, MLKP, Goran 
hareketi ve birçok farklı en-

ternasyonal kurumlar katılım 
sağlayarak, eyleme destek 
verdi.

Kuzey Londra’da Türk ve 
Kürt nufusun yoğun olarak 
yaşadığı Edmonton bölgesin-
den başlayan yürüyüşün son 
bulma noktası Sevensisters 
yer altı istasyonu yakınlarında 
da halk toplanarak bir süre 
burada eyleme devam etti. 

Eylemin bitiş, yürüyüşün  
organizatörlerinden Ciwan-
en Azad UK gençliği adına 
yapılan konuşmada ise Ci-
wanen Azad sözcüsü, “Kürd-
istan gençliğinin dağlarda ve 
şehirlerde destansı bir direniş 
sergilediğini bu süreçte in-
tikam şiarı ile Avrupa’da  
yaptığımız kongerede 
sürekli eylemsellikler ile ce-
vap olmayı esas alıyoruz. 
Gencecik bedenleri ile zafer 
kıvılcımı olan şehitlerimiz 
yüreklerimizi ve bedenlerim-
izi intikam ateşi ile sarmıştır. 
Düşman iyi bilmelidir ki bi-
zler önemli şehitlerimz An-
dok ve Axin yoldaşımızın 
kararlılığı ile mücadeleye de-
vam edeceğiz.” İfadelerine de 
yer verdi. 

Britanya Kürt Halk 
meclisinin desteği ve Ciwanen 
Azad UK gençliğinin organi-
zasyonunda gerçekleştirilen 
‘Öcalan’a özgürlük’ Londra 
yürüyüşü halaylar ve slogan-
larla son buldu.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Yalnız değiliz
Çok gözümüzün önünde olan 

bir durum var. Hayatlarımız. 
Görüyoruz, yaşıyoruz, hızla ger-
ide bırakıyoruz ama pek farkında 
olmadan geçiriyoruz gibi. Son 
yıllarda meydana gelen o kadar 
çok olay var ki bazı gerçekleri 
unutmamıza bile yol açabiliyor.

Astronomi ile pek ilgilenmi-
yoruz. Gece aya karşı rakı içmek, 
ay ışığı altında gezmek, ‘bu mem-
lekette de hiç yıldız yok’ demek 
dışında gök yüzü ilgimizi çekmi-
yor gibi. Sürekli haberler duyuyor-
uz. Mars’ta bulunan su yüzünden 
bilim insanlarının kendisinden 
geçtiğini görüyoruz. ‘Aman bize 
ne yararı olacak’ diyoruz. Bak-
teriler bulundu denildiğinde 
bize hiçbir anlam ifade etmiyor. 
Aslında etmeli.

Mars’ta bulunan bakteri şunu 
gösteriyor olabilir. Bir zaman-
lar orada hayat vardı. Sonra çok 
kötü şeyler oldu ve Mars artık 
yaşanılmaz hale geldi. Ama ne 
oldu? İşte bu yüzden Mars aslında 
Dünya kadar önemli. Mars’ta olan 
o şey her neyse, yakın zamanda 
Dünya’da da olabilir. Belki bizim 
yaşam dönemimizde olmaz ama 
torunlarımızın döneminde olabilir. 
-Son yıllarda yaşanan bunca olay-
dan sonra artık bizim dönemim-
izde olma ihtimali hiç uzak görün-
müyor.- Bir kitabın bir bölümünde 
diyordu ki; ‘doğa er yada geç 
kendi özüne dönecek. Bunu ya-
parkende içindeki kendine zarar 
veren herşeyi yok edecek. Onun 
bir dengesi var ve o dengeyi boz-
mak imkansız’. 

Son 100 yılda doğanın dengesi 
ile inatla oynadık. ‘Hayvan’ diye 
küçümsediğimiz o varlıklar doğanın 
dengesine dokunmadılar ama biz 
insanlar inatla doğanın dengesini 
kendi keyfimize göre değiştirmeye 
çalıştık. Doğada bize sık sık der-
simizi verdi. Bir zamanlar ozon 
tabakasında bir delik açılmıştı. Son 
20 yıl içerisinde getirilen katı kural-
lar sonrasında bu yıl ilk defa o ozon 
deliğinin kapanmak üzere olduğu 
açıklandı. Yani bu demek oluyorki 
istersek yapabiliyoruz.

Ama son 10 yılda insanlığın 
bencilliğininde farkına vardık. O 
kadar egoist tutumlar içine girdik-
ki, evrende tekiz sanıyoruz. As-
trofizikçi Neil DeGrasse Tyson’ın 
2013 yılında yaptığı bir konuşma 

beni daha gerçekçi düşünmeye 
itmişti.

Hayvanlar aleminin beyin olarak 
en gelişmiş varlığı şempanzeler. 
Sayı sayabiliyorlar, istediklerini 
işaretle gösterebiliyorlar, en akıllı 
olanı öğrendiği birkaç işaret dili 
kelimesini derdini anlatmak üzere 
kullanabiliyor. Şempanzeler ile 
insanlar arasında yüzde 99 DNA 
benzerliği var. Yani bizleri hay-
vanlar aleminin en akıllı hayvanı 
şempanzelerden ayıran yüzde 
1’lik kısım. O yüzde 1’lik kısım 
bize karmaşık matematik prob-
lemleri çözdürüyor, keman-piano 
çaldırıyor, şarkı söyletiyor, uçak 
yaptırıyor, hastalıklarımızı tedavi 
ettiriyor. Ve yine aynı yüzde 1’lik 
kısım bizleri konuşturabiliyor, 
siyaset yaptırabiliyor, yalan söy-
letip birbirimizi sömürmemize, 
emek sahibinin hakkını yememize 
ve hatta en gerzekçe sebeplerden 
birbirimizin kafasını kesmemize 
sebep olabiliyor. 

O şempanzelerin yaptıklarını 
2-3 yaşlarındaki bebekler-
imizin yapması gayet doğal 
karşılanabiliyor. Hatta bebekler-
imizin bunları yapmıyor olması bi-
zleri kaygıya bile sürükleyebiliyor.

Şimdi bizden sadece yüzde 1 
daha üstün bir DNA düşünelim. 
Onlara göre biz şempanze olabili-
riz. Öyleyse bizim kendimizi çok 
üstün görüp yaptığımız bunca şey 
onların 2-3 yaşındaki bebeklerinin 
yaptığı şeyler olabilme ihtimali 
gayet yüksek. Yani dünyaya hakim 
olmaya çalışan, din, inanış, ırk, 
milliyet, dil, cinsiyet, cinsel tercih, 
deri rengi gibi saçmalıklarımız 
aslında bir şempanzenin kafesinin 
köşesine dışkılamasından faksız.

Böyle bir ihtimale rağmen 
büyük bir çoğunluğumuz evrende 
tek olduğumuzu düşünecek ka-
dar egoist olabiliyoruz. Tek ol-
masak birileri mutlaka gelmişti 
diyoruz. Ama gelin bu konuda 
gerçekçi olalım. Hangimiz yol-
da gördüğümüz bir karınca ile 
konuşmaya kalkıştık. Yada hang-
imiz bir sineğin yaşayışı yada 
hayatını kendisinden dinledik.

Dünyada, barış isteyen bencil-
likten uzak insan sayısının çok 
düşük bir yüzde olduğu konusun-
da endişelerim her geçen gün o 
çoğalıyor. 

Umarım yanılıyorumdur...

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

İsveçli medya kuruluşlarından 
Erdoğan’a tepki
İsveç’in 7 büyük medya kuruluşu, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın me-
dya kuruluşlarını kapatmasına 
ve gazetecileri tutuklamasına 
tepki gösterdi.

Aralarında İsveç Devlet Televizyonu ve İsveç’in en 
büyük medya grubu TV4-Gruppen’in de bulunduğu 
İsveç’in 7 büyük medya kuruluşu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın medya kuruluşlarını kapatmasına ve 
gazetecileri tutuklamasına tepki gösterdi.

7 kuruluşun genel müdürleri tarafından kaleme 
alınan ve İsveç’in ikinci büyük gazetesi Expressen’de 
yayımlanan “Basın özgürlüğünün tehdit edilmes-
ini kabul edemeyiz” başlıklı makalede, İsveç’te 
basın özgürlüğünün 250. yılının kutlandığı gün-
lerde Türkiye’de medyanın susturulduğuna ve ağır 
düşünce ve ifade özgürlüğü ihlalleri yaşandığına dik-
kat çekiliyor.

‘Darbe GİrİŞİMİNDeN sONra 
baskılar arttı’

2 hafta önce Türkiye’de gerçekleştirilen darbe 
girişiminden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
basın ve gazetecilere karşı saldırı başlattığı be-
lirtilen makalede, 130 medya organının kapatıldığı, 
yüze yakın gazetecinin tutuklandığı veya gözaltına 
alındığı belirtiliyor.

Tüm bu olanların eleştiri hakkını sınırladığını, 
oto sansürü artırdığı belirtilen makalede, Türkiye’de 
özgür ve bağımsız gazetecilik yapma olanaklarının 
ortadan kaldırıldığına dikkat çekildikten sonra şu 
görüşlere yer veriliyor: “Bunu kabul edemeyiz. 
Basın ve ifade özgürlüğü demokrasinin koşuludur. 
Türkiye’deki gelişmeler insan hakları örgütü Am-
nesty, Sınır Tanımayan Gazeteciler ve Uluslararası 
Gazeteciler Federasyonu tarafından kınandı. Medya 

şefleri ve yayıncıların tepkileri sert oldu. Birleşmiş 
Milletler ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
yöneticileri Türkiye’den aldığı kararları yeniden 
gözden geçirmesini istediler.”

‘aVrUPalı Yetkİlİler 
tePkİ GÖstersİN’

Türkiye’nin NATO üyesi olduğunu ve Avrupa 
Birliğine üye olmak istediğini ve bu nedenle de ihla-
lerin en üst düzeyde yanıtlanmasını isteyen 7 genel 
müdür taleplerini şu şekilde sıralıyor:

*Avrupa Birliği birlikte ve güçlü bir şekilde 
Türkiye’deki gelişmeleri kınamalı.

*Politikacılarımız açıkça konuşmalı. Dışişleri 
Bakanı Margot Wallström, Kültür ve Demokrasi 
Bakanı Alice Bah Kuhnke, Uluslararası İşbirliği 
Bakanı İsabella Lövin ve Başbakan Stefan Löfven 
Avrupa Birliği işbirliği çerçevesinde tutum almalı.

*Türkiye’de olduğu gibi demokrasinin temel pren-
sipleri çiğnendiğinde bizim İsveçli politikacılarımız 
sessiz kalmamalı.

Açıklamanın altında TV4 Gruppen Genel 
Müdürü Casten Almqvist, İsveç Devlet Radyosu 
Genel Müdürü Cilla Benkö, Yayıncılar Birliği Genel 
Müdürü Per-Anders Broberg, Gazeteci ve Medya 
Örgütleri Genel Müdürü Jeanette Gustafsdotter, İsveç 
Dergileri Genel Müdürü Kerstin Neld, İsveç Devlet 
Televizyonu Genel Müdürü Hanna Stjerne ve Eğitim 
Radyosu Genel Müdürü Christel Tholse Willers’in 
imzaları bulunuyor. Murat Kuseyli EVRENSEL.

BAŞSAĞLIĞI

Değerli yurtseverimiz Hüseyin Gülbudak hazin 
bir olay sonucu yaşamını yitirmiştir. Kendisine 

Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyoruz.

Tüm ailenin başı sağolsun.

brİtaNYa kÜrt Halk MeClİsİ
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Eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

okTay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Kısa kısa eğitim haberleri 
Yılın başından bu yana sizler ile 

eğitim ile ilgili bir çok konuda bilgi 
vermeye çalıştım. Bunlar kimi za-
man İngiltere’deki genel eğitim sis-
temi ile ilgili yazılar olurken, kimi 
zamanda bizim toplumu yakından 
ilgilendiren konular üzerine oldu. 
Tüm yazılarımda aslında değinmeye 
çalıştığım ve herkesinde dikkate alması 
istediğim konu aslında İngiltere’deki 
yaşam ve buraya entegre olma vur-
gusu. Yaşadığımız ülkeye entegre ol-
madan sorunların çözümü konusunda 
çok fazla bir yol katledebileceğimizi 
sanmıyorum. Bunun için hemen hemen 
her yazı bu temanın altını çizmeye 
çalışmıştır. Yaz tatilinin başlaması ile 
beraber bir kaç hafta ara vereceğim 
yazılarımın sonunda sizlere eğitimde 
bu hafta içinde gündeme damgasını 
vuran konular ile ilgili bilgi vermeye 
çalışacağım. Her zamanki gibi umarım 
faydalı olur. 

Yaz tatilinde öğrenmeye devam 
Yaz tatilinin çocuklar için eğlenme, 

dinlenme, çeşitli etkinliklere katılma, 
aile ve arkadaşlarla daha fazla zaman 
geçirme anlamına gelen önemli bir 
zaman dilimdir. Bu dönemde çocuk-
lar için en önemli olan bir özellik bu 
dönemi daha yaratıcı, eğlenceli ve din-
lendirici geçirmeleridir. Eğitici oyun-
larla dikkat yoğunlaştırma, düşünme, 
araştırma, taktik seçme ve uygu-
lama, bilgileri keşfetme, sorgulama, 
etkili iletişim kurma, aktif katılma, 
rol paylaşma, kurallara uyma gibi 
becerileri geliştirme çocukları aslında 
okuldan uzaklaştıran değil tam tersine 
onları bir sonraki okul yılına daha iyi 
hazırlayan aktivitelerdir. Tatilde dik-
kat edilmesi gereken bir başka önemli 
unsur ise düzendir. Her ne kadar fark 
etmeseler de çocuklar düzeni sever. Bu 
yüzden çocukların tatilde de düzenler-
inin devam ettirilmesi önem taşır.

İyi okullar kapılarını yoksul 
çocuklara kapatıyor 

İngiltere’de eğitim konusunda 
araştırmalar yapan Schooldash Blog 
sitesinin yaptığı bir araştırma yoksul 
çocukların, evleri ne kadar yakın olursa 
olsun, iyi okullara alınmadığını göster-
di. Resmi rakamlar ve tutanaklara ba-
kan Schooldash yoksul çocukların iyi 
okullarda daha az temsil edildikleri 
bilgisine vardı. Her ne kadar hükümet 
her çocuk iyi bir okul gitsin demesine 
rağmen, Free School Meals (Ücret-
siz Okul Yemeği) alan çocuklarının 
‘Good’ veya ‘Outstanding’ olarak 
bilinen okullarda sayılarının bölge 
genelinde yüksek olmasına rağmen 
yakın oldukları okullarda az birsekil-

de temsil edildiklerini dile getirdiler. 
Bu araştırmayı ciddiye alan hükümet 
önümüzde dönem okullara alınma 
kriterileri konusunda bir araştırma 
yapacağını dile getirdi. 

akademy okullarındaki 
skandallar bitmiyor 

Hükümetin örnek bir okul olarak 
açılışını yaptığı, Bradford şehrinde bu-
lunan King Science Akademi okulunda 
büyük yolsuzlukların yapıldığı ortaya 
çıktı. ‘Örnek’ okulun iki yöneticisinin 
akademi okullarındaki teftiş rahatlığını 
kullanarak hesaplarına 150 bin sterlin 
geçirdikleri ortaya çıktı. Okula 2012 
yılında verilen yardımları kendi lehler-
ine kullanırken yakalanıp hakim karşına 
çıkarılan yetkililer hakim tarafından 
okulu bir ‘Aile işi’ gibi kullandıklarını 
söyledi. İsimleri geçen tüm yetkililerin 
eğitim sektöründe çalışmalarının uy-
gun olmadığı ve yasak getirilmesi için 
çalışmların başlatıldığı söylendi. 

Üniversite eğitimi 
gittikçe zorlaşıyor 

İngiltere’de son dönemlerde üniver-
site harçlarının £6000-9000 sterline 
çıkarılmasının üstüne, hükümet dar 
gelirli ailelerin çocuklarının üniver-
siteye gitmesini zorlaştıracak iki yeni 
reform daha hayata geçirdi. Üniversite 
harçlarını daha önceki yıllarda £9000 
sterlin olarak sınırlayan hükümet 
artık bu konuda bir sınırlamanın 
olmayacağını ve üniversiteler eğer 
neden artış yapmak istediklerini 
açıklayabilirlerse gereken zammı 
yapabileceklerini söylediler. Bu 
açıklamanın ardından hareket geçen 
bir çok üniversite 2016-2017 akade-
mik yılı harçlara £250-1000 arasında 
bir zam yaptı. Bu harcı karşılamak için 
borçlanacak olan öğrencileri daha fazla 
borç ve daha zor bir gelecek bekliyor. 

 Bu yetmiyormuş gibi hükümet birde 
bunun üstüne üniversitelerin karşılıksız 
olarak yoksul öğrencilerine verdiği 
ve Maintanence Grant (Bakım Bursu) 
olarak bilinen yardımın kaldırdığını 
açıkladı. Bu yardımı almak isteyen 
herkesin artık ancak borç şeklinde 
alabileceklerini duyurdu. Bu iki haber 
üniversiteye gitme ve borçlanma ko-
nusunda kararsız olan işçi, emekçi ve 
yoksul öğrencilerin eğitimden belkide 
uzak durmasına ve üniversiteye git-
memesini yol açacak. 

Yeni bir eğitim döneminde yeni 
yazılar ile görüşmek üzere. Önerilerin-
izi oktyshbz@gmail.com  email adres-
ine yolluyabilirsiniz. 

 İyi tatiler. 

Menbic’in yüzde 80’i 
IŞİD’den kurtarıldı

Menbic kent merkezindeki 
Cezire yolunu aşan Demokra-
tik Suriye Güçleri’ne mensup 
savaşçılar, kentin yüzde 80’in-
inde hakimiyet sağladı.

Menbic’i IŞİD’den kurtarmak için 
başlatılan operasyon 63. gününde devam edi-
yor.

Demokratik Suriye Güçleri ve Menbic 
Askeri Meclisi savaşçıları, el Hesaniye ma-
hallesinde ilerlerken, el Şeyh Ekel mahalles-
indeki çatışmalar sürüyor. Şehir merkezinin 1 
kilometre kuzey doğusuna düşen el Hesaniye 
Mahallesi’nde dün gece IŞİD’liler ile şiddetli 
çatışmalar yaşanırken, Şeyh Ekel Mahallesi, 
Cezira yolu ve kavşağı ile çimento fabrikası 
çevresinde yaklaşık 2 bin sivil IŞİD’ten 
kurtarılarak güvenli alanlara taşındı.

Menbic Askeri Meclisi üyesi Mustafa 
Menbici, kentin yüzde 80’inin IŞİD’ten 
temizlendiğini ve şimdiye kadar canlı kal-
kan olarak kullanılan yaklaşık 50 bin sivilin 

ilçe merkezinden kurtarıldığını söyledi. Ope-
rasyon kapsamında kent merkezinden geçen 
nehrin doğusundan kuzeyine kadar olan 
bölümünü IŞİD’ten temizlendiğini söyleyen 
Menbici şunları kaydetti:

“Kentteki stratejik pek çok noktayı 
çetelerden arındırarak özgürleştirdik ve 
çeteleri küçük bir alanda sıkıştırdık. Men-
bic merkezin yüzde 80 hakimiyetimiz 
altına girmiştir. En kısa sürede Minbic’in 
çetelerden kurtarıldığının müjdesini tüm 
Suriye halklarına vereceğiz. Çetelerin 
kalkan olarak kullandığı binlerce sivili 
kurtardıkça, savaşçılarımız daha büyük 
bir moral alıyor. Ne çeteler, ne de çete 
destekçileri savaşçılarımızın moralini bo-
zacak güce sahip değildir. Tüm kararlılıkla 
çetelerin Suriye’deki ikinci stratejik 
merkez diye adlandırdığı Menbic’i çeteler-
den kurtaracağız. IŞİD’in savunma hattını 
yardık, eskisi gibi sivilleri kalkan olarak 
kullanamıyorlar.”

Minbic’in El Cezîrê yolu ve kavşağında 
dün akşam yaşanan çatışmada 30’dan çete 
fazla öldürüldü. El-Niêmî mahallesinde ise 
ilerleyiş devam etti.
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TC devletinin,Kıbrıslı faşist kanallar ortaklığıyla 
Kıbrısta katlettiği sayısız önemli isim arasında,  
St. Barnabas İncil’ini araştırması ve Türk de-
rin devleti tetikcileri tarafından katledilip 
20 yıldır faili mechul ilan edinilmesi ile öne 
çıkan Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı’yı ve Kıbrıs 
Türkünün, Türk yönetimlerinden çektiği zulmü 
okuyucularımız için araştırdık.

Kutlu Adalı 
Kıbrıstaki 

Kutlu Adalı cinayeti, Kıbrıs’ın 
kuzeyinde 1974 sonrası Türkiye 
Cumhuriyeti devleti tarafından 
oluşturulan rejimin, asker, 
mafya ve devlet bağlamında en 
bariz örneklerinden birisidir.
Geçtiğimiz hafta 20 Temmuz 
günü, ada TC devleti işkalinde 
bçlünmüşlüğünün 42. Yılına 
girdi.
Araştırma Dosya - Erem Kansoy

1974 sonrası bölünmüş kıbrıs 
ve ezilen kıbrıs türkü

Türk devleti işkalinin ardından elbette daha birçok coğrafyada 
yaptığı gibi adayı Türkleştirmek yönünde hamlelerde bulunmuştur.

Özelleştirme politikaları, üretimden koparma ve asimilasyon,  
eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerde bağımlılık, ambargo ve izolasyon 
yöntemlerinin yanı sıra medya ve basın sömürüsüyle de Türk devleti, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1983 yılından bu yana 
Ada üzerinde yaşayan insanlara çektirmediği bırakmadı. 

Kıbrıslı Türkler TC devleti izolasyonu altında yaşantılarına devam 
ettiği tarihsel süreçte sayısız katliamlar ilede yüzleşti. Gazeteci yazar 
Kutlu Adalı ise devletin katlettiği isimler arasında öne çıkıyor. 

Gazeteci, şair ve yazar Kutlu Adalı, 6 Temmuz 1996 günü kontrger-
illa tarafından öldürüldü. Adalı, Kıbrıs’ta iki halkın kardeşçe bir arada 

yaşamasını savunuyordu. Öldürülme-
den önce Sivil Savunma Teşkilatı’nı 
teşhir eden yazılar yazıyordu. Özel-
likle Sen Barnaba Manastırı’na 
yapılan baskınla ilgili yazdıkları 
yüzünden, Korgeneral Galip Mendi 
tarafından tehdit edildi.

kutlu adalı kimdir?
Kutlu Adalı 1935’te Lefokşa’da 

doğru. İlk, orta ve lise öğrenimini 
Antalya’da gördü. 1954 yılında 
Kıbrıs’a geri döndü. 1950’lerden iti-
baren kitaplar ve dergilerde yazılar 
yazmaya başladı. Kendisine ait 
Beşparmak Yayınevi’ni 1959’da kur-
du. Beşparmak adlı kültür dergisini 
çıkardı. Söz, Ortam, Kıbrıs Postası 
ve Yeni Düzen gazetelerinde köşe 
yazarlığı yaptı.

 Yaşamı boyunca şiir 
yazmaya da devam etti. 

1961 - 1972 yılları arasında 
Rauf Denktaş’la birlikte çalıştı. 
Onun özel kalem müdürlüğünü 
yaptı. Ancak sonradan yolları 
ayrıldı. Denktaş’a muhalif bir 
çizgi izlemeye, Kıbrıslılık bilin-
cini öne çıkarmaya başladı. Kıbrıs 
Türk Barış Derneği ile Bağımsız 
ve Federal Bir Kıbrıs İçin Temas 

Grubu’nun kurucuları arasında yer aldı.
Kutlu Adalı 6 Temmuz 1996 da evinin önünde vurularak öldürüldü. 

Aradan geçen 20 yıla rağmen bu cinayet aydınlığa kavuşmadı.  14 
Mart 2009’da ise Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın talimatıyla dava 
kapatıldı. Bu dosya faili meçhul olarak kaldı.

Eserleri
Kutlu adalı gazeteci kimliği ile sayısız haber ve repotajlara imza 

atarken ayrıca araştıracı, yazar ve bir şairdide. Adalının bazı eserleri; 
Köy Raporları, 1961, 1962, 1963, Hayvanistan, 1969 (Hiciv), Sancılı 
Toplum, 1969, Köprü, 1969, (Oyun), Şago, 1970, (Oyun),Nasrettin 
Hoca ve Kıbrıs,1971.

İsmi katliam listesindeydi
Adalı, 1974 sonrasında Kıbrıs’ta barış şiarına yürekten bağlanan, 

iki toplumun bir arada yaşamasını savunan, militarizme ve ayrılıkçılığa 
karşı çıkan cesur bir gazeteci ve angaje bir entelektüeldi. Kendisini 
şahsen yakından tanıma fırsatı bulmuştum. Öğrencilik yıllarımda 
yurtdışından Kıbrıs’a geldiğimde mutlaka Adalı’ya uğrar, uzun uzun 
sohbet ederdik. 

Bir zamanlar TMT saflarında yer alan Kutlu Adalı, başka bazı 
TMT üyeleri gibi, 1974 sonrasında büyük bir düş kırıklığına uğramış 
ve Kıbrıs’ın birliği fikrine yönelmişti. Türk milliyetçiliğinin söylem-
leri karşısında “Kıbrıslı” kimliğini ön plana çıkaran Adalı, gazetelerde 
muhalif yazılar yazıyor, barış ve kardeşliği savunuyordu. Adalı’nın 
katledildiği dönemde sayısız gazetecinin katledildiği Demirel döne-
mine denk gelir. 

Eski Türk başbakanı ve Cumhurbaşkanı Demirel döneminde 37 
gazeteci öldürüldü. Demirel, 1965 – 1993 yılları arasında 7 farklı 
hükümette başbakanlık görevini üstlenmişti. 12 Eylül 1980 darbesine kadar 
da başbakanlık görevini yürüten Demirel döneminde ise 22 gazeteci katl-
edildi. Süleyman Demirel’in 1993-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı 
görevini yürüttüğü dönemde ise 15 gazeteci öldürüldü. 

Demirelin katliam listesinde, Adem Yavuz/Anka Ajansı-Kıbrıs 27 
Ağustos 1974, Abdi İpekçi/Milliyet-İstanbul 1 Şubat 1979, Seracettin 
Müftüoğlu/Hürriyet-Nusaybin 29 Haziran 1989, Hafız Akdemir/Özgür 
Gündem-Diyarbakır 8 haziran 1992, Musa Anter/Özgür Gündem-
Diyarbakır 20 Eylül 1992, Uğur Mumcu/Cumhuriyet-Ankara 24 Ocak 
1993, Seyfettin Tepe/Yeni politika-28 Ağustos 1995, Metin Göktepe/
Evrensel-İstanbul ve Kutlu Adalı /Yeni Düzen Kıbrıs- 8 Temmuz 1996 
tarihi ile yer alanlardan sadece bazıları. 

katliamda Galip Mendi’nin de adı geçiyor
Dönemin Kıbrıs Türk Sivil Savunma 
Teşkilatı, başkanlığını Korgeneral 
Galip Mendi’nin yaptığı karanlık bir 
teşkilattı. Adada kontrgerilla faali-
yetlerini örgütlediği ve yönettiği iddia 
ediliyordu. Korgeneral Mendi, 2000 
yılında K.Kıbrıs Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanı olarak atandı. Kıbrıs 

halkının geniş kesimleri bu atamaya şiddetli tepki gösterdi .
Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı bir manastır baskınıyla ilgili Mendi’yi 

suçladı, ardından öldürüldü. Adalı baskında Sivil Savunma’ya ait bir 
araç kullanıldığını ileri sürmüştü. Ama bu olayın üstü örtüldü. Mendi 
baskından ve sonrasındaki cinayetten ötürü hiç sorgulanmadı. Dava 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitti. AİHM heyetinin gelip 
sorguladığı Mendi, bir teşkilat aracının ‘PKK operasyonu için’ baskına 
katıldığını doğruladı. 

Mendi fire verdi, aİHM cezalandırdı! 
kutlu adalı aİHM süreci...

Kutlu Adalı’nın öldürülmesinin ardından, Kıbrıs Türk Kesimi 
Meclisi’nde bir araştırma komisyonu kurulmuş, ancak komisyon cinayetin 
üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen bir sonuca ulaşamamıştı. Kutlu 
Adalı’nın eşi İlkay Adalı insanüstü bir gayretle davayı AİHM’ne taşıdı. 

AİHM yargıçları, 2003 yılının haziran ayında Lefkoş ara bölgedeki 
Ledra Palace Oteli’nde Korgeneral Galip Mendi’nin ifadesini aldılar. 
Mendi, Saint Barnabas manastırına gizli bir operasyon yapıldığını ilk 
kez bu esnada kabul etmişti. AİHM’deki dava tutanaklarının 23, 24, ve 
25. sayfalarında yer alan ifadelerine göre Mendi, AİHM yargıçlarına 
olayı şöyle aktarıyordu: “Tabii Saint Barnabas olayı, Kutlu Adalı 
Bey’in vefatından yanılmıyorsam üç ya dört ay önce basına yansıyan, 
size göre bir ‘olay’dı, bana göre bir faaliyetti. O olay ile ilgili sadece 
bildiğim bazı şeyleri söylemek istiyorum. Saint Barnabas olayı ile 
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nı ilişkilendirme çalışmaları oldu. 
Hatta Kutlu Adalı Bey’in öldürülmesini bu Saint Barnabas’taki faali-
yet ile ilişkilendiren kişiler oldu. Saint Barnabas, o dönem Barış Kuv-
vetleri Komutanlığı’mızın yaptığı huzura yönelik, teröre yönelik faali-
yetlerden bir tanesiydi.” 

Mendi, kontrgerilla faaliyetleri yürüttüğünü bu şekilde açıkça ifade 
ediyordu. AİHM davası sonucunda Türkiye, bu cinayette adı anılan 
Mendi’yi hiç sorgulamadığı gerekçesiyle 95.000 avro para cezasına 
çarptırıldı. 

Türkiye’yi 20 bini manevi tazminat, 75 bini mahkeme gideri olmak 
üzere toplam 95 bin Euro ödemeye mahkum eden mahkeme, gazete-
cinin eşi İlkay Adalı Kıbrıs Cumhuriyeti’nde bir toplantıya katılması 
engellendiği için de oybirliğiyle Türkiye’yi suçlu buldu.

Olayda abdullah Çatlı’nında adı geçiyor, 
beyaz toroslar kıbrıstada rahat durmadı!

Her ne kadar ıspatlanamamış olsa da, Adalı’nın Türkiye’de sayısız 
cinayet ve katliamda rolü olan tanınmış faşistlerden Abdullah Çatlı 
tarafından öldürüldüğü geniş kesimlerce ifade ediliyor. Bu iddia gerek 
Türkiye gerekese de Kıbrıs’tan birçok yazarın kitaplarında yer alıyor. 

Adada kontrgerillayı örgütleyen SST’nin en son marifeti ise St. 
Barnabas Müzesi soygunuydu. 14 Mart 1996 akşamı, maskeli ve silahlı 
yaklaşık 15 kişi ikisi, Beyaz Toros, biri kırmızı Isuzu Jeep, ötekisi 
Vitara marka olmak 4 sivil araçla müzeye gelmiş ve üç nöbetçiyi saf 
dışı edip bir odaya kilitledikten sonra “Trilyonlarca liralık ikonaların 
korunduğu” tarihi müzeye girmişti. İkon müzesi dışında bulunan St. 
Barnabas’ın mezarı kazılarak 12 basamak aşağıya inilmiş ve aranan St. 
Barnabas İncili alındıktan sonra müze terk edilmişti.

Özellikle 23 Mart tarihli yazısı, zehir zemberekti ve artık tehditler 
gelmeye başlamıştı. Çok sonraları, 2003’te Adalı’nın eşi İlkay Adalı, 
o günlerde bizzat Galip Mendi’nin Yeni Düzen Gazetesi’ni arayarak 
tehdit ettiğini iddia ediyordu. Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı Yenidüzen 
gazetesindeki köşesinde 23 Mart 1996 günü Başbakana Düşen başlıklı 
yazısını yayınladı. Bu yazının ardından ölüm tehditleri almaya başladı. 
6 Temmuz 1996 gecesi de öldürüldü.  Kutlu Adalı’nın öldürldüğü za-
man Mehmet Özbay sahte kimliği ile dolaşan ve daha sonra meşhur 
Susurluk kazasında ölen Abdullah Çatlının veyeşil  kod adlı Mah-
mut Yıldırım’ın Kıbrıs’ta olması tesadüf müydü? Abdulah Çatlının 
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Kutlu Adalı 
Kıbrıstaki 

gerçeği ve Türkiye’nin 
kirli oyunları 

Kıbrıs’ta Ömer Lütfü Topal’a ait bir otelde İsrailli bir kadınla birlikte 
olması tesadüf müydü?

1996’da Aziz Barnabas’ın Kıbrıs’taki mezarının soyulmasını 
araştıran gazeteci Kutlu Adalı’nın o tarihlerde Kıbrıs’a giden Abdullah 
Çatlı tarafından öldürüldüğü düşünülüyor. 

st. barnabas İncili ve Önemi
Tarihi İncil, KKTC’deki St. Barna-
bas Manastırı soygunu ve bu olayı 
araştıran Kıbrıs’lı gazeteci Kutlu 
Adalı cinayetiyle bağlantılı çıktı. 
İsa’nın öğrencilerinden olan Barna-
bas tarafından yazılan İncil, İsa’nın 
ilahlığını kabul etmediği için Roma 
Katolik Kilisesince yasaklanmıştı. 

İncil, M.S. 325’e kadar İskenderiye kilisesinde saklandı. Yasaklanınca, 
kopyaları yazıldı. Hem aslı, hem de el yazması kopyaları yıllarca elden 
ele dolaştı. Asıl adı Joseph olan ve Kıbrıs Salamis’te doğan Barnabas, 
ölümünden sonra adına yaptırılan Magosa’daki St. Barnabas 
Manastırına gömülmüştü.  

O dönemin Meclis Susurluk Komisyonu üyesi eski bakan Fikri 
Sağlar, ‘’1996 yılı Mart ayında, St. Barnabas Manastırı İkon ve Arkeoloji 
Müzesi soyuldu, Barnabas İncil’i de çalındı, Soygunu araştıran Kıbrıslı 
gazeteci Kutlu Adalı, olay gecesi manastıra gelen araç plakalarından, 
derin çete bağlantılarına ulaştı. Sonra tehdit edilip, Uzi marka bir silahla 
öldürüldü. Biz Susurluk Komisyonunda, Adalı’nın öldürüldüğü 7 Tem-
muz 1996 günü, Abdullah Çatlı’nın da Kıbrıs’ta olduğunu ve Mehmet 
Özbay kimliğiyle adaya girdiğini belirledik. Kutlu Adalı’nın eşiyle de 
görüştüm, TBMM’ye önergeler verdim. Cinayetin faili bulunamadı ve 
Türkiye AİHM’de 95 bin Euro tazminata mahkum oldu.’’ İfadeleri ile 
ön plana çıkmıştı.

İlkay adalı: eşimin katilleri belli!
“Kutlu Adalı mükemmel bir 
insandı. Çok iyi bir eş ve çok iyi 
bir babaydı. Çocuklarına çok 
düşkündü. Çok yoğun 
çalışıyordu. Kutlu ailesiyle be-
raber dört yaşında iken 
Antalya’ya göç etti. Bir süre 
sonra ailesi tekrar Kıbrıs’a 
döndü. Kutlu 18 yaşında 
Kıbrıs’a geldi. Kıbrıs Türk 

Kurumları Federasyonunu kurdular. Nacak gazetesinde yazı işleri 
müdürü olarak çalıştı. Cemaat meclisinde basın irtibat sorumlusu olarak 
çalıştı. Genel sekreter ve müsteşarlık yaptı. Rauf Denktaş’ın özel kalem 
müdürlüğüne yükseldi.

Tam bir mücadele insanıydı ve haksızlığa karşı boyun eğmezdi. Bu 
olaylardan sonra yazmaya başladı.

Olay günü İstanbul’a gitmiştik. 
O evde yalnızdı. Kız kardeşine yemeğe gidecekti. Telefon et-

tim. Telefonu açtı ve bir süre konuşmadı. Nedenini sorduğumda teh-
dit edildiğini ve bu yüzden telefon da önce karşı tarafın konuşmasını 
beklediğini anlattı. Tehditler alıyordu. Konuşmamızdan kısa bir süre 
sonra vurulmuştu.

Abdullah Çatlı, Kıbrıs’a gelmiş ve Jasmine Court Hotel’de kalmış. 

Dört takma isim kullanmış. 
Çatlı dört ayrı pasaport, dört isim kullandı polisin açıkladığına göre. 

Bu isimlerle de kalmış olabilir. Taksicim, Kutlu Adalı’nın vurulduğu 
günün sabahı Çatlı’nın Ankara Taksi ile havaalanına gittiğini söyledi. 
Yani Kutlu 6 Temmuz’da vurulduğunda Kıbrıs’taydı... 7 Temmuz’da 
havaalanındaki kayıtlardan bellidir. Taksicim, Çatlı’yı daha sonra 
yayımlanan fotoğraflardan tanımış. Avukatımız 7 Temmuz günü uçak 
yolcularına ilişkin listeyi istedi ama vermediler. Sadece Mehmet Özbay 
kimliğiyle yapılan giriş çıkışları verdiler. Öbür isimlerle ilgili kayıtlar 
daha yeni getirildi mahkemeye. 

Kutlu Adalı 23 Mart 1996’daki yazısında, 1974’teki Kıbrıs 
Barış Harekatı’nda bir binbaşının Rumların ev, kilise, banka ve 
kuyumcularından ganimet olarak toplanan altın, elmas, pırlanta gibi 
mücevherleri St. Barnabas Manastırı’na yapılan baskında kazılan yere 
gömdürdüğünü yazmış ve “Savaş bitince gelip almayı amaçlamış. 

Generalliğe yükselip emekli olmuş. Aradan 21 yıl geçtikten sonra 
Kıbrıs’taki güvendiği kişilere durumu anlatmış ve bu silahlı baskın 
operasyonu gerçekleşmiş.

Kutlu öldürüldüğü gece, emekli polis Altay Sayıl onu ziyarete 
gelmişti. Sürekli Kutlu’ya belge getirirdi polisle ilgili. O da yazardı 
bu olayları. Çok samimiydiler. Her zaman, Adalı’nın vurulduğu yere 
koyardı arabasını, bize geldiği belli olmasın diye. Kutlu oraya kadar 
yürüdü, pusu kurdular. Boğuşma olduğunu şahitler söylüyor. Kutlu 
“Yapmayın” demiş. Onlar da demiş ki, “Hak ettin bunu!” O gece 
Sayıl’ın getirdiği bir resmi bulduk ve resmi sakladık. Daha sonra 
Altay Sayıl o resmi istedi, vermedik. Emekli bir polisin resmiydi ve 
Kutlu’ya hakkında yazı yazsın, diye getirmişti.”

Kutlu Adalı’yı yakından tanıyan, Müzesyen-İnsan hakları savunu-
cusu Hamza Irkad’da O günleri, Adalı ve TC devletinin Kıbrıs üzer-
indeki kirli oyunlarını gazetemize anlattı.

Hamza ırkad

“Kutlu Adalı Türkiyede bir çok 
politikacı,yazar,aydın,demokrat 
kesimlerle de yakınen 
tanışmışlığı vardı . Mesela 
Deniz Baykal , siyasi olarak 
aynı düşüncelerde olmasalarda 
çocukluk ve sınıf arkadaşı 
olduğu bilinir. Kutlu Adalı ne 

kadar da St. Barnabas olaylarına yönelik yazdığı yazılardan dolayı 
katledildiği düşüncesi yaygınlaştırılmaya çalışılsada,bunun altında si-
yasi ve politik nedenlerin bulunduğu açıktır. Zaten kendiside St. Barna-
bas olaylarını irdelerken olayın sömürge ve sömürgecilik bağlamında 
geliştiğini ve olayın sömürge ve sömürgeci arasındaki ilişkilere bağlı 
olduğunun gerçeklerini ortaya koymuştur.

 Kutlu Adalı katliamıyla ilgili tüm deliller ve araştırmalar kısa 
sürede Kıbrısta tozlu raflara kaldırılarak faili mechul bir olay olarak 
tanımland. 

Böyle olmasına rağmen ortada duran deliler ışığında olayın faili 
mechul bir olay olmadığı, işin içerisinde özel harp dairesi ve sivil sa-
vunma dairesinin olduğunu göstermektedir.

 St barnabas olayları ile ilgili yazılarına yönelik O dönemin Kıbrıs’ta 
görevli olarak bulunan askeri yetkililisi Galip Mendi tarafindan resmen 
tehdit edildiği de biliniyor. Adal’ının katledildiği gece tetikcilerden 
birinin Susurluk olaylarında hayatını yitiren Abdullah Çatlı olduğu da 
yapılan araştımlarla su yüzüne çıktı. Susurluk olayında ortaya çıkan de-
lililer, suç unsuru mermilerin çıktığı Uzi marka silah da olmak üzere 
bulunan bütün enstrumanlarda  bunun kanıtlarını oluşturuyor. 

Tüm yapılanlar Kıbrıs’ta yükselen anti-sömürge, TC işgaline karşı 
oluşan halk muhalefetini susturmaya baskı altına almaya yönelik 
olduğu açıktır. Ve başarılıda olmuştur. 

TC yönetimi tarafından, Kıbrıs tamamen kirli işlerine yönelik 
kullandığı,bu kirli işlerden kazanılan kara paranın aklandığı bir merkez 
haline dönüştürdüğü, Türk şovenizminin ve faşizminin beslendiği bir 
merkez olarak kullanıldığı ve desteklendiği bir faşist üretim merkezine 
olduğu ortadadır.

  Arap ülkelerindeki gelişmeler , işgaller , zorbalıklar sürerken 
gelişen olaylar , Rojava , Kobane kantonlarının ortaya çıkması , bu 
kantonlatın komunal anlayışa yönelik örgütlenmesi ve devrimlerle 
ortaya çıkması,emperyalist emellerin gerçeklesmesini engelleyen 
olgulardır. Bu devrimin ve şekillenmenin bölgede ve Arap ülkelerinde 
meydana gelmesi , emperyalist işbirlikci Arap ülkelerinin yönetimler-
ine de darbeler vuracağı ortadadır. Saudi kırallığının bu dönemde ortaya 
çıkarak olaylarda taraf olması da bunun göstergelkerinden biridir . 

Arabistan toprakları tamamen gerici ,yobaz,zorba bir kırallıkla 
yönetilmektedir ve Amerika’nın vesayeti altında yaşam sürmektedir.

 Bu cografyadaki devrimler baskılarla yönetilen ve kırallıklar 
tarafından tahakum altında tutulan diğer Arap ülkeleri halklarını da 
olumlu yönde etkileyecek ve devrimlerin özgürleşme ve kurtuluş 
hareketlerinin bu ülkelere de sıçcraması mümkün olacaktır. 

 Korku bu yönde olup bölgedeki faaliyetler de bu yöndede seyir 
etmektedir. 

Böylelikle Kıbrısın bu bağlamda önemi daha da buyuyor. Birin-
cisi bahse konu cografyayi kontrol eden bir stratejik alanda bulunması, 

İngiliz üslerinin , Kıbrısta bulunusu,Amerikan askeri gücünün bu 
olanağı kullanımı, batmayan uçak gemisi olarak değerlendirilmesi ve 
diğer yandan petrolun ve enerji alanlarının kesiştiği noktanın üzerinde 
bulunuşu bu önemi artırıyor emperyalistler açısından. Kıbrıs üzerinde 
dönen politik etkinlikler yine bu cografyadaki siyasi hareketliliklere 
yöneliktir.

 Kıbrısta olası bir çözüm, barış ve Kıbrısın boyunduruktan kurtuluşu, 
bölgeye egemen olan yada olmak isteyen emperyalist emeller güden 
güçlerin faaliyetlerini de bir nebze engelleyecek oluşundan dolayı 
Kıbrıs halklarının çözüm arayışları kirli oyunlarla engellenmektedir”

Uzun Yıllar Kıbrısın bütünlüğü ve toplumların barışı için çalışmalar 
yürüterek çeşitli komitelerde yönetici konumunda da  bulunan ayrıca 
bir dönem adada gazetecilik yapmış Derman Saraçoğlu’da Kutlu 
Adalı’yı okuyucularmızla paylaştı. Derman Saraçoğlu ayrıca Kıbrıs 
siyasi düzeyindede her iki toplumun sol parti ve sendikalarınca tanınan 
isimlerden.

Derman saraçoğlu
“Kutlu Adalı’nın katledilişi ile ilgili  en 
yaygın olarak, bu hunhar saldırının 
nedeni üzerinde fikir yürütülürken, 
saldırıdan kısa bir süre önce, Sivil Sa-
vunma Teskilatının araçlarının 
kullanılmış olduğu St. Barnabas 
Manastırı baskını konusunda yazdığı 
makale gösterilmektedir. Ben Kutlu 

Adalı’nın, faşist ve karanlık çevrelerce katledilişinin  nedenini ve  
amacının bu kurulan bağlantıdan çok daha derinlerde görülmesi 
gerektiğine inanmaktayım. Kutlu Adalı, 60’lı yıllarda, Kıbrıs’ın BEY ( 
Bayraktarlık, Elçilik, Yönetim)  Faşizmi döneminde uzun yıllar,  Rauf 
Denktaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevinde bulunmuş bir şahsiyetti. 

Kutlu Adalı, Kıbrıs’ta  Denktaş merkezli  TMT ve Türkiye kaynaklı 
Özel Harp Dairesi Bağlantılarının, ilişkilerinin canlı tanıklarından  
biriydi. Kutlu Adalı, ayni zamanda bütün o süreçleri kapsayan geniş bir 
arşive de sahip birisiydi. Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk Toplumu icinde yaşanmış 
pekçok anti demokratik uygulama ve ayrılıkçılığı, Ada’nın bölünmes-
ine yönelik Ankara-Denktaş plan ve icraatlarının tanıklarındandı. Peki 
ama başka tanıkları yok muydu bu süreçlerin oralarda? Neden Kutlu 
Adalı hedef seçilmiş olsun tümü arasından diye düşünebilirsiniz.

Kutlu Adalı, o süreçlerin tanıklarından çok farklı bir tutum ve poz-
isyon almıştır. Özel Kalem Müdürlüğü görevinden, ardından da, Muhac-
aret Dairesi Müdürlüğü görevinden ayrıldıktan sonra, gaztelere yazdığı 
makalelerı aracılığı ile Kıbrıs Türk Toplumuna çok önemli, ve canalıcı 
konular paylaşmaya başladı.  Kutlu Adalı, gerek geçmiş tanıklıklarının, 
gerekse toplumun, Kıbrıslı Türklerin içine itildiği gıdabın nedenleri üz-
erinde makaleler yazmakta, makalelerini Yenidüzen Gazetesi aracılığı 
ile  Toplumla paylaşmaktaydı. Makaleleriyle yakalamış olduğu Aydın 
demokrat, yurtsever kimliği ile hiçbir siyasal parti üyeliği de bulunma-
yan Kutlu Adalı’nın makaleleri, toplumumuzda  ilgi ile takip edilmek-
teydi. Ağırlikla Ankara-Lefkoşa  ilişkilerinin çarpıklığını gündeme ge-
tiriyor, Kıbrıs’a Türkiye’den  yapılan nüfus taşınmasına karşı çıkıyor, 
sonuçlarını irdeliyor, Kıbrıslı Türklerin  başına gelecekleri anlatıyordu 
birer birer. “Havuç ve Sopa” başliklı makalesi son makalelerindendi. 
Bu makalesinde Ankara egemenlerinin, Kıbrıs Türk Toplumu ile olan 
tek taraflı hükmedici  ilişki mahkum edilmekteydi. Bu yönde onurlu 
bir aydın itirazı ile yazıyordu makalelerini. Yazılarında,  Kıbrıs Turk 
Toplumu’nun Ada üzerinde varlığını koruyabilmesinin tek yolu-
nun, Ankara ile Toplum arasında hakim kılınan bu onursuz ilişkiye 
karşı çıkmak ve   Kıbrıslıların aralarında barışa ulaşmak olduğunu  
savunmaktaydı. 

Bu çok  “tehlikeli, milli davaya zararlı” fikirleri topluma yaymakta 
olan şahıs, davanın avukatı Rauf Raif Denktaş’ın eski Kalem Müdürüy-
dü.  Arşivi biliniyordu. 

Henüz ifşa etmemiş olduğu pekçok bilgiye sahip olduğunu da en iyi 
onu sokak ortasında, uzi makineli silahlarla kurşunlatanlar bilmektey-
diler. Kutlu Adalı’nın cinayetinde Özel Harp Dairesi çeteleri ve  yerli 
işbirlikçilerinin ayak izleri katledildiği sokağın başında duruyor. 

Kutlu Adalı’nın öldürülmesi ile birkaç kuş birlikte vurulmuştu 
o günlerde. Yurtsever Güçlere sembolik bir hedef seçilerek gözdağı 
verilmek istenmiş, toplum sindirilmek istenmiş, makalelerinden, kimi-
leri için potansiyel tehlike olusturan arşivinden ve hatıralarından da 
kurtulmuş oldular.”
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Londra Engelliler Dayanışma Derneği 
Güçlü Hizmete Hazırlanıyor
Tamamen gönüllüler tarafından yürütülen çalışmanın sonucunda 
dernekleşme sürecinin tamamlayan Londra Engelliler Dayanışma 
Derneği, engelli vatandaşlarımızın hizmet alabileceği bir sosyal te-
sis olmayı hedefliyor.

Erem Kansoy

Yoğun çalışmalar sonucunda 
oluşturulan ve bir çok kurum, 
kuruluş ile sivil toplum örügütü 
tarafından desteklenen Londra 
Engelliler Dayanışma Derneği, 
Londra’da yaşayan Kürtçe ve 
Türkçe konuşan toplumlar başta 
olmak üzere halkın her kesimine 
faaliyet ve projeleri ile servis ver-
meye hazırlanıyor. 

Özellikle Kuzey Londra 
bölgesinde toplumlarımız bi-
reylerinide içinde barındıran 
engeli vatandaş sayısının 35 
Bin civarında oluşu, böylesi bir 
dernekleşme sürecinin gerekliliği 
olarak gösteriliyor. Dernek önce-
likle Kuzey Londra’nın En-
field ve Haringey belediyeleri-
yle ortak çalışmaları hedef 
alarak toplumlarımız engelli 
vatandaşlarına daha hızlı hizmet 
götürmeyi planlıyor. 

Sağlık, eğitim, sosyal ve 
kültürel aktivitelerin yanısıra, 
psikolojik desteğin de engelli 
vatandaşlarımıza özel sağlanacağı 
programlar, etkinlikler ve dernek 
çatısı altıdaki kurslar, alanlarında 
uzman profesyonel kadrolar 
tarafından hazırlanıyor. 

Dernek temel ilkelerinin 
başında insanlık değerlerinin 
ön plana çıkararak yürüt-
meyi planladığı tüm faali-
yet ve çalışmalarında engelli 
vatandaşlarımıza olanaklar yarat-
acak ve gelişimlerine katkıda bu-
lunacak. 

Engelli vatandaşlarımıza özel 
spor aktiviteleri, gezi turları, 

kahvaltılar, bilgilendirici semi-
nelrler, yabancı dil kursları, 
müzik kursları ve el sanatlarıı 
kurslarının da dernek üyeler-
ine sunulacağı merkezde he-
def, engelli vatandaşların 
Britanya’daki sesi olmak. 

Dernek faaliyetleri
 Londra Engelliler Dayanışma 

Derneği çalışmalarını insanlık 
sevgisinin yaşatma odaklı devam 
ederken, çeşitli alanlarda da faali-
yetlerini yürütüyor. 

Yerel yönetimler ve sosy-
al medya aracılığı ile engelli 
vatandaşlarımıza ulaşma ve 
bilgilendirme çalışmaları hızla 
devam ederken, derneğin gönül-
lü çalışanları ayrıca engelli 
vatandaşların yaş ve engel-
lilik durumunu da inceley-
erek ihtiyaçlarına göre hizmet 
götürmek adına çalışmalarada de-
vam ediyor. 

Engellli vatandaşların ve 
ailelerinin devletten aldığı mad-
di destek ve imkanların tam 
olarak sağlanıp sağlanmadığınıda 
araştıran dernek, üyelerine bu 
konudaki eksikliklerinin giderme 
açısından hizmete başlamış 
durumda.  Genç bir engelli 
vatandaşın eğitim bursu alması 
konusunda veya ev sorunu 
yaşayan bir engelli vatandaşın 
ev değişimi ve ev bulması ile il-
gili görüşmeleride denetleyerek 
destek çıkılan dernekte, engelli 
vatandaşların aileleride sahip 
oldukları haklarla ilgili bilg-
ilendiriliyor. 

Londra Engelliler Dayanışma 
Derneği kurucu üyesi ve 

Başkanı Latife İşbitiren gaze-
temize konuşarak derneğin 
amacı, kuruluş aşaması ve he-
deflerine ilişkin bilgi verdi. 
Yürütülen çalışmanın önemi 
ve gerekliliğininde vurgulayan 
İşbitiren, derneğin çalışmalarını 
hızlandırabilmesi açısından ger-
ekli maddi desteğinde çağırısını 
yaptı.

Latife İşbitren – Londra Engel-
liler Dayanışma Derneği Başkanı

“Derneğimiz türkiye Engelliler 
Derneği Başkanı Şükrü Boyraz’ın 
tavsiyesi ile derneğimizi kur-
duk. Onlarla yaptığımız 
görüşmelerin ardından İngilterede 
toplumlarımıza yönelik böyle bir 
eksikliğin olduğu kanısına vara-
rak harekete geçtik. 

Dernek olarak çalışmalarımıza 
29 Nisan 2015’ten buyana devam 
ediyoruz. Yaptığımız istatistiki 
araştırmalardan sonra ortaya çıkan 
rakamlarda Londra’da yaşayan 
toplumlarımız içerisinde engelli 
vatandaşlarımızın sayısı bizleri 
hareketlendirerek bu konudaki 
alışmalarmıza başladık. Engelli 
vatandaşlarımızın belediyelerden 
aldığı hizmetlerdeki eksiklikleride 
gidermek adına bu oluşumu 
güçlendirdik. 

Kuruluş amaçlarımızın başında, 
buradaki engell vatandaşlarımızın 
sosyal hakarı ile ilgili bilg-
ilendirmek ve onları bir çatı 
altında toplayarak profesyonel 
hizmet verebilmektir. Ayrıca 
çeşitli toplantı ve etkinliklerim-
izde devam ediyor. Örneğin her 
ay üyelerimizi ziyaret edip genel 
sorunlarını tartışıp çözümler üreti-

yor ve takip ediyoruz. 
Enfield ve Harringey bel-

ediyeleri ile görüşmelerimizi 
gerçekleştirdik, Edmonton Millet-
vekili Kate Osamar ilede görüşerek 
çalışmalarımıza destek aldık. 
Şuanda, Otizim hastalarımıza 
bünyemizde eğitim veren kendi 
gönüllü çalışanlarımıza eğitim 
veriyor.  Yaklaşık 20 yıldır engelli 
öğretmenliği yapan, Sevim özçe-
lik arkadaşımız dernek üyelerim-
ize her hafta 2 saat gönüllü eğitim 
programına devam ediyor. 

Engelliler için spor aktiv-
iteleri, gezi turları, kahvaltılar 
ve çeşitli kurslar ise gelecekte 
hedeflediğimiz servislrimizin 
başında geliyor. Derneğimizin 
yönetim kurulunda alanında uz-
man, fizyoterapist, psikolok, avkat 
ve muhasebeci ile doktorumuzda 
mevcuttur. Hepsi hizmetlerini 
gönüllü veriyor. 

Hedefimiz bir sağlık merkezine 
dönüşmektir. Çeşitli alanlarda her 
kesimden engelli vatandaşımıza 
hizmet götürmeye çalışacağız. 
Engelli vatandaşlarımızın sağlıklı 
huzurlu ve mutlu yaşantılara sa-
hip olmaları için gerekli tüm 

çalışmaları yürüteceğiz. 
Verdiğimiz hizmetlerden fay-

dalanmak yada daha fazla bilgi 
edinmek için, özellikle kendiler-
ine daha geniş imkanlar yarat-
mak adına toplumlarımızdaki 
engelli vatandaşlarımız lütfen 
bize ulaşsınlar. Ayrıca bizlere 
çalışmalarımızda yardım etmek 
isteyen kurumlarada çağrı yapmak 
istiyorum, iş adamlarına büyük 
firmalarımızdan da destek bekli-
yoruz. Destek almadan yardım 
yapamıyoruz. 

Burada birçok derneklerlede 
görüşmelerimiz oldu. Ortak 
çalışmalar yürüteceğiz, ayrıca 
Avrupanın çeşitli derneklerinden 
de davetler aldık. Türkiye’de ve 
Kürdistan’da da yardıma muhtaç 
engelli vatandaşlarımıza özel 
İngiltere’de kampanyalar yürütüp 
onlarada yardım götürmek en 
büyük ve önemli hedeflerimiz 
arasında yer alıyor.”

Londra Engelliler Dayanışma 
Derneği, çalışmalarını 
hızlandırarak devam ediyor dernek 
hakkında daha fazla bilgi edinmek 
için 07932 496 452 numaraları tel-
efondan ulaşabilirsiniz. 



17  ÇARşAMBA, 03 AĞUSTOS 2016

TANIŞ: Pentagon’un Kürt politikası değişmez
Başta Ankara ve Washington Suriye’de 
aynı çizgideydi aslında... Ama bir yanda 
Nusra’yla çalışan Türkiye, bir yanda 
Nusra türü örgütleri birincil tehdit sayıp 
Türkiye’nin ulusal güvenlik riski kabul 
ettiği bölgedeki Kürt grupları ortak ka-
bul eden ABD, iki müttefik iki ayrı uca 
savruldu.

Osman Oğuz

ABD’nin iç ve dış politikası ve ABD-Türkiye 
ilişkileri konusunda en yetkin isimlerden biri olan 
Tolga Tanış, ABD’nin 2012 ardından Ortadoğu 
politikasında değişikliğe gittiğini, bu noktadan son-
ra Türkiye’yle arasındaki açının genişlediğini belirt-
ti ve ekledi: “Önce 2012 Aralık’ta El Nusra’yı terör 
listesine aldı. Ardından 2013 Martı’nda İran’la gizli 
görüşmelere başladı. Ve Obama yönetiminin yeni 
İran politikasıyla bölgede 2. Dünya Savaşı’ndan 
sonraki en büyük jeopolitik kaymanın önü açıldı. 
Bunun Suriye’ye de doğrudan etkisi oldu. Ve bir 
yanda Nusra’yla çalışan Türkiye, bir yanda Nusra 
türü örgütleri birincil tehdit sayıp Türkiye’nin ul-
usal güvenlik riski kabul ettiği bölgedeki Kürt 
grupları ortak kabul eden ABD, iki müttefik iki ayrı 
uca savruldu.”

Türkiye-ABD uyuşmazlığının Suriye 
bağlamında net biçimde göründüğünü de belirten 
deneyimli gazeteci, iki ülke arasında “temel bir 
yaklaşım farkı” olduğuna, iki tarafın farklı önce-
lik sıralamalarına sahip olduğuna ve özellikle de 
Kürtlere yaklaşım konusunda aralarında bir “büyük 
bir uçurum” bulunduğuna dikkat çekti.

Gülen’in iadesi meselesinin Türkiye-ABD 
ilişkilerinde tarihi gelişmelere neden olabileceğinin de 
altını çizen Tanış, ABD’nin Kürtlere yaklaşımının ise 
hiçbir durumda değişeceğini düşünmediğini kaydetti.

Hürriyet Washington Temsilcisi Tolga Tanış, e-
posta yoluyla, sorularımızı yanıtladı.

ABD’nin Türkiye politikasında bir kırılma 
noktası ya da “kırılma unsuru” tarif edilebilir mi? 
İlişkilerin güncel olarak en temel belirleyeni ne?

Uzun süredir iki taraf arasında çok derin görüş 
ayrılıkları vardı. Ben temel meselenin bölgede-
ki değişen dengeler ışığında şekillenen Suriye 
politikasında düğümlendiğini düşünüyorum. Başta 
Ankara ve Washington Suriye’de aynı çizgideydi 
aslında. Ama Washington, 2011’de başlayan iç 
savaşın ülkede radikalleşmenin önünü açtığını, El 
Kaide gibi örgütlerin bundan yararlandığını ve işin 
ABD’nin Irak’taki politikalarına da zarar verdiğini 
görünce çizgisini değiştirdi. Önce 2012 Aralık’ta 
El Nusra’yı terör listesine aldı. Ardından 2013 
Martı’nda İran’la gizli görüşmelere başladı. Ve 
Obama yönetiminin yeni İran politikasıyla bölgede 
2. Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük jeopolitik 
kaymanın önü açıldı. Bunun Suriye’ye de doğrudan 
etkisi oldu. Ve bir yanda Nusra’yla çalışan Tür-
kiye, bir yanda Nusra türü örgütleri birincil tehdit 
sayıp Türkiye’nin ulusal güvenlik riski kabul ettiği 
bölgedeki Kürt grupları ortak kabul eden ABD, iki 
müttefik iki ayrı uca savruldu.

 Son dönemlerde ABD politikası ile Türkiye’nin 
politik yöneliminin uyuşmadığı yönündeki 
tespitlere katılır mısınız?

Suriye bağlamında bu uyuşmazlık net biçimde 
görülüyor. Temel bir yaklaşım farkı var. İki tarafın 
tehdit önceliği sıralaması farklı. Hatta daha ötesi, 
bir tarafın tehdit listesinde yer alan bir grup diğer 

tarafın ortaklar listesinde. Suriye’deki Kürtlerden 
bahsediyorum. Büyük bir uçurum bu. Ben Mart 
ayından beri bu farklılığın yavaş yavaş aşılmaya 
başlandığını düşünüyordum gerçi. Özellikle Menbiç 
operasyonu bu açıdan bir dönüm noktası olabilirdi. 
Çünkü Türkiye’nin dış politikasında son dönem ke-
skin dönüşler görüyorduk ve bu açıdan sürdürül-
emez olduğuna inandığım Kürt politikası da Menbiç 
bağlamında daha rasyonel bir çizgiye çekilebilir diye 
tahmin ediyordum. Ama şimdi yeni bir denge oluştu.

 ABD, devlet/Senato ve medyasıyla, Türkiye’de 
gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimini nasıl 
değerlendirdi? Hakim olan eğilim/tespit ne oldu?

Olayların Türkiye’de ele alınma şekliyle 
Washington’ın genel kanaati taban tabana zıt. 
Benim konuştuğum birçok kanaat önderi dar-
benin düzmece olduğuna inanıyor. Yönetimden 
kimse böyle bir suçlamayı açık açık söylemez ama 
düşünce kuruluşları ve medyadaki hâkim görüş bu.

AKP’ye yakın basın organları (başta Yeni Şafak 
gazetesi), 15 Temmuz’da ABD’nin de parmağı 
olduğu iddiasını net cümlelerle haberleştirdi. Bu, 
Türkiye devletinin de mi iddiası? ABD’de bu iddi-
aya nasıl bakılıyor? 

Anladığım kadarıyla Türk Hükümeti’nde bir-
çok kişi bu görüşte. Bunu televizyonlarda açık 
açık dile getirenler de oldu. Gerçi İbrahim Kalın’ın 
açıklamasını okudum. Bu iddialara itibar et-
mediklerini belirten daha soğukkanlı ve doğru bir 
yaklaşımdı onunki. Ancak unutmamak lazım ki, 
bu suçlamalar yüzünden Amerikan Başkanı bir 
basın toplantısında “Bizim darbede dahlimiz yok” 
anlamına gelen bir açıklama yapmak zorunda bile 
kaldı. O beyanat, suçlamaların hangi seviyeye 
ulaştığını gösteren çok vahim bir örnek. 

Sizce ABD’nin bu işte dahli olabilir mi?
Ben Amerikan yönetiminin Türkiye’nin 

istikrarını tehdit edecek böyle bir eyleme olur 
vereceğini düşünmüyorum. Ancak darbe gecesi 
Washington’ın olaylara verdiği ilk tepkiyi de 
eleştirdim. John Kerry’nin o gece TSİ 01.00’da 
yaptığı açıklamada, ki darbenin kritik saatleriydi, 
girişimi açıkça kınamamış olması Amerikan yöneti-
mi için kaçırılmış bir fırsat oldu.

Fethullah Gülen’in iadesi meselesi, Türkiye-
ABD ilişkilerinde neden bir kırılma noktası olur 
mu? ABD, iade eder mi? İade etmezse, Türkiye-
ABD ilişkilerine etkisi ne olur?

Evet, Gülen meselesi ilişkilerde çok büyük 
bir dönüm noktası olacaktır. Ben bu aşamadan 
sonra Türk Hükümeti’nin Gülen konusundaki poz-
isyonunu değiştireceğini düşünmüyorum. Ancak 
ABD’nin Gülen hakkındaki iddialara şüpheyle 
bakan yaklaşımında da şimdilik herhangi bir 
kımıldama yok. En son Amerikan istihbaratının 
başındaki James Clapper da çıkıp adıyla sanıyla 
Gülen’e dair darbe bağlantısı suçlamalarının güve-
nilirlik testini geçemediğini söyledi zaten. O za-
man ne olacak? Top bu konuda Washington’da. 

Türkiye’nin olay sonrası atabileceği adımları 
hesaplayıp bir tercih yapmak durumunda olacaklar. 
80 milyonluk müttefik bir ülkeden bahsediyoruz. 
150 yıllık bir Batılılaşma projesi var ortada. Bunları 
dikkate almak zorundalar. Ankara’da eminim şimdi 
bir sürü çevre ellerini ovuşturuyordur. NATO’dan 
çıkalım, Rusya, Çin bizi bekliyor, diyen bir sürüsü 
vardır. Eğer Amerikan yönetimi pozisyonunu doğru 
belirlemezse, tarihi gelişmelere tanık olabiliriz.

 ABD’nin Kürtlere yaklaşımında yakın vadede 
bir değişiklik öngörüyor musunuz?

Hayır, beklemiyorum. O konuda Washington ve 
Ankara arasındaki farklılıkların aşılması için adım 
atması gereken taraf da Türkiye. Pentagon, IŞİD’e 
karşı Kürtlerle gittikçe kurumsallaşan bir ilişki 
geliştirdi. Bunun değişmesi için bir sebep yok.

ABD-Türkiye ilişkilerinde en önemli gerilim 
konularından biri de uzun süredir “Fırat’ın batısı“ 
olageldi. Minbic, Kürtlerin öncülüğündeki Askeri 
Meclis tarafından DAİŞ‘ten tamamen temizlen-
mek üzere. Cerablus konusunda da ABD’den ben-
zer bir pozisyon bekliyor musunuz?

Bu gelişmeleri sahadaki durum belirleyecek-
tir. Menbiç alındıktan sonra harekâta katılan YPG 
unsurlarının Fırat’ın doğusuna döneceği söyleniyor. 
Ancak bana kalırsa Menbiç düşünce batıya doğru 
ilerleme devam edecektir. Çünkü konuştuğum 
kaynakların da söylediği, IŞİD’e karşı ilerlerken 
durmak yanlış bir taktiksel karar olur. Ancak iler-
leme Cerablus’a doğru değil Mare’ye doğru olur 
diye düşünüyorum. Kobani ve Afrin kantonları 
Türkiye sınırına 40-50 km uzakta bir kuşakla 
birleştikten sonra da çatışmalar bir süre stabilize 
olur. Ve bu dönem Türkiye’nin meseleyi rasyonel 
bir perspektiften ele alması için bir fırsat yaratır. 
Orada Rakka’yla bağlantısı kesilmiş, sıkışmış 
bir IŞİD gücü kalacak. Ve Türkiye hangi güçlerle 
komşu olmak istediğine karar verecek. O IŞİD 
gücünün Türkiye için yaratacağı riskler dikkate 
alındığında Ankara sonunda doğru bir yaklaşım be-
lirleyecektir diye umuyorum.

 ABD’nin Türkiye’deki Kürt sorunu dolayımlı 
çatışmalı sürece yaklaşımı, genel olarak nasıl? Bir 
değişim bekliyor musunuz?

Her seferinde barış görüşmelerine dönülme 
çağrısı yapmak dışında şu anda Washington’ın 
yapabileceği çok bir şey yok. Bence Amerikalılar iki 
taraf arasında yeniden görüşmelerin yürütülmes-
inde aslında yapıcı birçok rol oynayabilirler. Özellikle 
YPG ile Suriye’de yürütülen işbirliği Washington’a 
bu anlamda geniş bir etki gücü olanağı sağlıyor. 
Ancak bu adımları müttefik Türkiye’nin onayı ol-
madan atamazlar. Kurumsal, bu açıdan müttefiklik 
kurallarına uygun davranmaya çalışır ABD. Doğrusu 
da bu. O yüzden Ankara’nın bu konuda pozisyonunu 
gözden geçirmesi ve elindeki enstrümanları doğru 
kullanmayı bilmesi gerek. Washington’ı bu mese-
lede devreye sokmayı ciddi biçimde düşünmeli. 
Tabii başa dönersek, Gülen krizi çözülmeden de 
böyle bir şeyin olması mümkün değil.

 Güney Kürdistan hükümeti, ABD-Türkiye 
ilişkilerinde nerede duruyor? ABD’yle/Türkiye’yle 
çelişen çıkarları/politikaları var mı? Ortaya çıkar mı?

Orada iki taraf Barzani konusunda hemen hemen 
aynı düşünüyor. Ancak hemen hemen dedim, 
çünkü Washington’ınki daha dengeli bir politika. 
Talabani’yle de, diğer gruplarla da güçlü kanalları 
var. Türkiye’nin Erbil politikasıysa tamamen Bar-
zani eksenli. Ankara’nınki baştan hesaplanmış bir 
politika. Kürdistan Yönetimi’yle yapılan gizli petrol 
anlaşmalarına kadar uzanan bir hazırlık safhası var. 
Bu yaklaşım ileride Washington’ınkiyle çelişir mi? 
Olabilir. Çünkü dediğim gibi Ankara Barzani’ye fa-

zla angaje; ancak Washington, gelişmeler karşısında 
şekillenebilecek daha esnek bir politikaya sahip. 
Bir kıvılcım, Kürdistan’da dengeleri değiştirebilir ve 
Washington o noktada olayların seyrine bakar.

 ABD seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in ya da 
Demokratlar’ın kazanması, Türkiye ilişkilerinde 
etkili olur mu?

Elbette başkanın çizgisi önemli. Clinton ve 
Trump arasında da dış politikaya bakışta derin 
farklılıklar var. Ancak ben yine de özellikle Türkiye 
konusunda dramatik bir dönüşüm yaşanmasını 
beklemiyorum. Çünkü Türkiye, Beyaz Saray için çok 
komplike bir portföy. Ve o yüzden kim gelirse gelsin, 
olaylara bakıp o ana kadar belirlenen çizgiden çok 
farklı bir politika oluşturmaktan kaçınır.

Kimin kazanacağının ABD’nin Suriye 
politikasına ve Kürt politikasına etkisi olur mu?

Clinton seçilirse Suriye politikasında bir 
değişim olabilir. Çünkü Clinton Dışişleri Bakanı 
olduğunda da daha müdahaleci bir yaklaşımı sa-
vunuyordu. Başa gelirse bunu gerçekleştirmek 
isteyebilir. Bu konuda da Türkiye’ye daha yakın 
bir pozisyonu olacaktır. Ancak yine de bu aşamada 
Kürtlerle kurulan ilişkinin temel parametrelerine 
dokunmaz. Çünkü onun sahadaki operasyona etkisi 
var. Türkiye’yle bu konuda bir orta yol bulmaya 
çalışır. Trump seçilirse ise Suriye’de Amerikan 
politikasında çok bir şey değişmez. Trump’ın çiz-
gisi bu konuda Obama’nınkine daha yakın.

Reza Zarrab Davası’nın bugüne kadarki seyrine 
bakarak: Sizce durum Türkiye için ne kadar ciddi?

Bu soru, savcının işi nereye kadar götüreceğine 
bağlı. En son bir dilekçede Amerika’nın ulusal 
güvenlik riski saydığı Zarrab’ı, müttefik ülke lideri 
Erdoğan’la ilişkilendirmekten kaçınmadı. Bu daha 
önce örneği görülmemiş, durumun ne kadar ciddi 
olduğunu gösteren bir durum. Ancak şimdilik o 
suçlamanın arkası gelmedi.

 Zarrab Davası’nın “bütün sanıklara” 
genişlemesi, Türkiye’deki başka isimlere, mesela 
“4 bakana” veya Erdoğan’a uzanması mümkün 
mü? Bu olasılığın belirleyeni ne?

Bu durum, Eylül’den sonra Zarrab ve savcılık 
arasında başlaması muhtemel müzakerelerde 
şekillenir. Zarrab’ın avukatları bazı başvurularda 
bulundu ve hem hakkındaki suçlamaların hem de 
aleyhindeki bazı delillerin düşürülmesini talep etti. 
Eylül’de yapılacak duruşmada hâkimin vereceği 
karar, davanın seyrini belirleyecek. Eğer hâkim, 
avukatların tüm başvurularını reddederse, Zarrab 
anlaşmaya zorlanacaktır. Bu aşamada da savcı 
Zarrab’ı elinden geldiğince konuşup suç ortaklarını 
itiraf etmeye iknaya çalışacaktır. Zarrab ne kadar 
konuşursa, soruşturma o kadar genişler.

Tolga Tanış kimdir?
Hürriyet gazetesinin Washington temsilcisi 

Tolga Tanış, Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üni-
versitesi İşletme bölümünden mezun. Gazeteciliğe 
1997’de BBC Radyo Foreks ve Radyo D’nin haber 
bültenleri için kurulan Doğan Radyolar Grubu’nun 
haber merkezinde başlayan Tanış, ardından Ka-
nal D’de yayımlanan Teke Tek programının ekib-
inde yer aldı. 1998’den itibaren Hürriyet gazetesi 
için dosya haberler yapmaya başlayan gazeteci, 
2004’te Hürriyet Pazar ekinin editörü oldu; 2006’da 
yazı işleri bünyesinde haber merkezi editörlüğüne 
başladı. Tanış, 2008 yılında gazetenin New York 
bürosunda görevlendirildi ve bu dönemde Penn-
sylvania Üniversitesi Wharton School’da ekonomi 
gazeteciliği programına katıldı. 2010’dan bu yana 
Hürriyet’in Washington temsilciliğini sürdüren 
gazeteci, 2010’da ABD Başkanı Barack Obama 
ile, 2011’de ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’la 
söyleşiler yaptı.
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İngiltere’de Temmuzda 
İnşaat Sektörü Daraldı

İngiltere›de temmuz ayında inşaat sektörü 
satın alım yöneticileri endeksi (PMI) 45,9 sevi-
yesine geriledi.

Markit/CIPS verilerine göre İngiltere›de 
temmuz ayında inşaat PMI verisi bir önceki 
ayda kaydedilen 46 seviyesinden 45,9 sevi-
yesine geriledi. Temmuz ayı inşaat PMI verisi 
beklentisi 44 seviyesindeydi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan 
Markit Ekonomisti Tim Moore, «Temmuz ayı 
inşaat verilerinin tamamı referandumdan sonra 
toplandı. Veriler 2016 yılının ikini çeyreğinden 
itibaren yaşanan ivme kaybını doğruluyor. Özel-
likle ofis inşaatlarında sert bir düşüş söz konu-
su.» ifadelerini kullandı.

Pazartesi günü açıklanan temmuz ayı imalat sa-
nayi PMI verisi 49,1 seviyesinde olan beklentinin 
de altında kalarak 48,2 seviyesinde kaydedilmişti. 
Referandumun yapıldığı haziran ayında imalat sa-

nayi PMI verisi 52,4 seviyesindeydi.
İngiltere’nin önde gelen bankalarından Bar-

clays, değerlendirme notunda, «İmalat PMI ver-
ileri, İngiltere ekonomisinin resesyona gireceği 
öngörümüzü yansıtıyor. Ekonominin 2016›nın 
üçüncü çeyreğinde yüzde 0,4, son çeyreğinde 
ise yüzde 0,3 daralmasını bekliyoruz.» ifadeler-
ine yer verdi.

İngiltere ekonomisi, bu yılın ikinci 
çeyreğinde yüzde 0,6 ile beklentilerin üzer-
inde bir büyüme oranı yakalamıştı. Son veriler 
ise referandum sonrasında yavaşlamaya, hatta 
daralmaya işaret ediyor.

BoE›nin, 4 Ağustos Perşembe günü ekono-
mik büyüme projeksiyonlarını da sert bir şekilde 
aşağı çekmesi bekleniyor. BoE, mayıs ayındaki 
enflasyon raporunda, İngiliz ekonomisinin 
bu yıl yüzde 2,3 büyüme kaydedebileceğini 
açıklamıştı.
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7 bin 620 metreden 
paraşütsüz atladı

7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayan 
Amerikalı hava dalışçısı Luke Aikins rekor kırdı.

7 bin 620 metreden paraşütsüz atlayan 
Amerikalı hava dalışçısı Luke Aikins rekor kırdı. 
25 bin feet yükseklikten kendini boşluğa bırakan 
sporcu rekor denemesini Güney Kaliforniya’daki 
Simi Vadisi’nde gerçekleştirdi. Aikins atlayışını 
30 x 30 metre boyutlarındaki güvenlik ağına 
başarılı bir iniş yaparak sonlandırdı.

Amerikan Spor televizyonu FOX kanalından 
canlı yayınlanan atlayış yaklaşık 2 dakika sürdü. 
42 yaşındaki ekstrem sporcu başarılı atlayış 

sonrasında, “Duygularımı nasıl ifade edeceğimi 
bilemiyorum, harika, muhteşem!” açıklamasını 
yaptı. Luke Aikins başarısını oğlu ve eşi 
Monica’yı kucaklayarak kutladı.

Atlayışı sırasında 193 km hıza ulaşan Aikins, 
şimdiye kadar 18 bin atlayış gerçekleştirdi. Spor-
cu bu son hava dalışına da büyük bir titizlikle 
hazırlandı. Son ana kadar güvenlik gerekçesiyle 
yanına paraşütünü de almayı düşünen sporcu, 
aşağıya atlayacağı uçakta ilave ağırlığın atlayışını 
tehlikeli hale getireceğini düşünerek daha sonra 
bu düşüncesinden vazgeçtiğini söyledi.

Papa’dan Auschwitz’e 
sessiz ziyaret

Katoliklerin ruhani lideri Papa 
Françesko, 2. Dünya Savaşı 
sırasında çoğunluğu Yahu-
di 1 milyondan fazla insanın 
öldürüldüğü Auschwitz-Birkenau 
toplama kampını ziyaret etti. 
Papa,

Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko, 2. 
Dünya Savaşı sırasında çoğunluğu Yahudi 1 mi-
lyondan fazla insanın öldürüldüğü Auschwitz-
Birkenau toplama kampını ziyaret etti. Papa, 
kurbanlar için sessizce dua etti.

Dünya Gençlik Günü etkinliği nedeni-
yle Polonya’da bulunan Papa Françesko, 
Polonya’da bulunan acı hatırlarla yüklü Aus-
chwitz-Birkenau Toplama Kampı’nı ziyaret etti.

Kampta 2. Dünya Savaşı sırasında öldürülen 
çoğu Yahudi 1 milyondan fazla insan için dua 
eden Papa’nın ziyaretinin büyük bir bölümünde 
sessizlik hakimdi.

Papa, ziyaretçi defterine yazdığı ifadelerde 
de ‘’Tanrı’dan kullarına acımasını ve bunca zal-
imlik için onları affetmesini’’ istedi.

Nazi Almanyası’ndaki toplama kampında 
1940 ile 1945 yılları arasında toplam 1 mily-
on 100 bin kişi zehirli gaz ile, iğne yapılarak, 
kurşuna dizilerek, dövülerek öldürüldü.

Frankfrut’taki mahkeme 19 Ağustos 1965 
günü kamptaki insanlık suçlarına ilişkin 
kararını açıkladı. Davanın baş sanıklarına uzun 
ve kısmen ömür boyu hapis cezaları verildi. 
Mahkeme, daha önce başka bir mahkemeden 
temiz kağıdı almış olan Robert Mulka’yı en az 
3 bin olayda kitlesel cinayetlere yardımcı olmak 
suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.
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BM: Temmuz ayında 
Irak’ta 759 kişi öldü

Birçok kez IŞİD’in 
düzenlediği saldırıların he-
defi olan Irak’ta geçtiğimiz 
Temmuz ayında 759 kişi 
hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler’in Irak’a Yardım 
Misyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 
geçtiğimiz Temmuz ayında Anbar ili hariç 
Irak’ta ölenlerin sayısın 759, yaralıların 
sayısı ise1207 olduğunu duyurdu.  

Temmuz ayında ölenlerin 629’unu ve 
yaralıların 1061’ini siviller oluşturuyor.
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Erdoğan Türkiye’yi Suriye 
modeline götürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 
“MİT ve Genelkurmay 
Cumhurbaşkanı’na bağlansın” 
önerisi, yıllardır eleştirdiği ve dik-
tatörlükle suçladığı Suriye’deki 
Baas rejiminin Türkiye’ye getirilm-
esi demek.

Pek çok gizli ve açık istihbarat servisi doğrudan Dev-
let Başkanı’na bağlı çalışması nedeniyle Suriye “Mu-
haberat Devleti” olarak biliniyor. Demokratikleşmenin 
önünü tıkayan bu sistem sonucu yıllardır iç savaşla 
boğuşulan ülkenin lideri olan Beşşar Esad, otoritesini 
tümüyle kaybetmiş olmasa da geriye yönetebileceği bir 
ülke neredeyse kalmadı. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapılan darbe 
girişimden sonra tam olarak güvenmediğini her fırsatta 
gösterdiği Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve MİT’e 
ilişkin yaptığı açıklamalar, daha önce Başkanlık 
Sistemi’ne ilişkin söylemleriyle yol açtığı kaygıları 
büyüttü. Erdoğan’ın, özellikle MİT ve Genelkurmay’ın 
Cumhurbaşkanlığı‘na bağlanması şeklindeki önerisi, 
yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. 

Aile partisi 
Erdoğan’ın bu önerisi, model olarak daha çok Irak ve 

Suriye gibi ülkelerde istikrarsızlığa, iç çatışmalara ned-
en olan Baas Modeli’ni anımsatıyor. Geçmişi darbel-
erle iç içe olan, darbelere maruz kalıp darbeler yapmış 
Baas rejiminde, otoriter bir yapılanma olarak bütün yet-
kiler devlet başkanında toplanıyor. Sembolik kurumsal 
varlıkların ötesinde, temel karar mercii olarak devlet 
başkanı öne çıkıyor. Özellikle Suriye’de iç savaşa neden 
olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “diktatörlük” ile 
suçladığı bu modelde, Esad ailesi devlet yönetiminin 
tümünü elinde bulundururken, bütün kritik kurumlarda 
da aile mensubu kişiler yer alıyor. 

Polis ve istihbarat devleti modeli
Tipik bir ‘polis devleti’ yapılanmasına örnek gös-

terilen, istihbaratının yaygınlığı ve etkinliği ile ön 
plana çıkmış olan Suriye’de, “El Muhaberat” olarak 
tanımlanan sivil polis teşkilatı, Türkiye’deki MİT’e 
denk düşen “El Emin El Kawmi” isimli istihbarat 
yapılanması ve “El Emin Devli” olarak bilinen Devlet 
Güvenlik Teşkilatı gibi yapılanmaların tamamı Devlet 
Başkanı‘na yani Esad’a bağlı. 

Ayrıca baba Hafız Esad’ın Hava Kuvvetleri 
Komutanı olarak içinden çıktığı ordu yapılanması da, 
yine devlet başkanına yani Esad ailesine bağlı olması 
ile dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın darbeyi gerekçe göstererek, 
Cumhurbaşkanlığı’na ve ileride muhtemelen kurmayı 

tasarladığı Başkanlığa, MİT ve Genelkurmay’ı bağlama 
çabasıyla örnek aldığı Baas rejiminin darbelerle olan 
geçmişi de son derece ilginç bir görüntü çiziyor. 

baas rejimi suriye’de darbelerle tanıştı
Ortodoks Hıristiyan Mişel Eflak’ın ve Selahaddin 

Bitar’ın öncülüğünde 1943 yılında Arap Yeniden Diriliş 
Partisi olarak kurulan ve Baas Partisi olarak bilinen 
parti, özellikle Suriye’de darbe süreçleriyle iç içe geçti. 
Alman Nasyonalizmini esas alan bir çeşit “Arap Sosy-
alizmini” kurmayı amaçladığını ileri süren parti, ülkede 
1949 yılından sonra başlayan darbelerle tanışmak duru-
munda kaldı. 

aynı yıl içerisinde 3 askeri darbe 
30 Mart 1949 yılında General Hüsnü Zaim 

önderliğinde yapılan ve CİA’nin de desteklediği ileri 
sürülen darbe yönetimi, çok geçmeden 14 Ağustos 1949 
tarihinde General Sami Hınnavi’nin önderliğindeki bir 
karşı darbe ile yönetimden uzaklaştırıldı. İkinci darbe 
girişiminin bu kez İngilizler tarafından desteklendiği 
ileri sürülmüştü. 

Aynı yıl içerisinde 19 Aralık 1949 yılında bu kez 
Albay Edip Çiçekli Sami Hınnavi’ye karşı darbe 
gerçekleştirdi. Çiçekli önce Genelkurmay Başkanı daha 
sonrada Devlet Başkanı oldu. 

esad darbe ile geldi darbelerle sarsılıyor
Ancak kısa bir süre iktidarda kalabilen Çiçekli, 25 

Şubat 1954 tarihinde Albay Faysal El-Atasi tarafından 
askeri bir başka darbe ile görevden uzaklaştırıldı. Bu 
darbe de Baas rejiminin etkin olduğu kabul ediliyor. 
Eylül 1961 yılında Albay Kerim el-Nahlavi liderliğinde 
gerçekleştirilen darbe ile Birleşik Arap Cumhuriyeti 
sona erdi. 1962’den sonra Suriye’de gerçekleşen darbel-
er Baas rejiminin iktidara gelme mücadelesi biçiminde 
cereyan etti. 

23 Şubat 1966 yılında Selah Cedid ve Hafız Esad’ın 
başını çektiği “Neo-Baasçılar” olarak nitelendirilen 
Baasçı grup, askeri darbe ile yönetimi ele geçirdi. 1967 
yılında İsrail ile yaşanan 6 gün savaşları nedeniyle si-
yasi kanatta yer alan Selah Cedid, itibar kaybederken, 
Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri Bakanlığı ya-
pan Hafız Esad ön plana çıkmaya başladı. Böylece Esad 
ailesinin Suriye’deki mutlak egemenliği de başladı. Za-
manla bütün devlet kurumlarını kendisine bağlayan ve 
Suriye’de bir aile devleti gibi yönetmeye başlayan Esad 
yönetimi, dünyadaki en güçlü istihbarat ve ordulara 
sahip olmasına ve bunlar üzerindeki kesin denetimine 
rağmen, iç savaştan ve karışıklıktan kurtulamadı. 

Bu durumunu sık sık hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Esad’ı “halkını dinlemeye, Suriye’yi 
demokratikleştirmeye” çağırıyordu. Oysa Aynı Erdoğan, 
şimdi darbeden kurtulmanın tek yolu olarak, Esad rejimi 
gibi ordu ve MİT’i kendisine bağlamayı ve sonrasında 
Suriye’deki devlet başkanlığına benzer bir “Başkanlık” 
sistemi ilan etmeye çalışıyor. 
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AB ülkelerinde işsizlikde düşüş kaydedildi

Eurostat verilerine göre Avro bölgesinde düzeltilmiş 
mevsimsel göstergeye göre bir yıl öncesine kıyasla 
işsizlik oranı %11`den %10,1`e sabitleşti. Bu da 2011 
yılının Haziran ayından günümüze Avrupa bölgesinde 
kaydedilen en düşük oranı oluşturuyor. AB ülkeler-
inde işsizlik oranı 2015 Haziran ayına kıyasla 2016 
Haziranında %9,5`ten %8,6`ya düştü. Bu da 2009 Mart 
ayından bugüne kadar kaydedilen en düşük oran 
olarak kabul ediliyor.

Eurostat, AB 28 ülkeden erkek, kadın 
toplam 21 milyon insanın işsiz olduğu 
değerlendirmesinde bulundu. Bunlardan, 
Avro bölgesinde bulunan 16.269.000 
kişinin 2016 Haziran ayında işsiz olduğu 
açıklandı. 2016 Mayıs ayına kıyasla 
işsizlerin sayısında, AB ülkelerinde 
91000, Avro bölgesi ülkelerde ise 37000 

oranında bir düşüş kaydedildi.

AB üyesi ülkeler arasında en düşük 
işsizlik oranı 2106 Haziran ayında 
Malta`da (%4,0), Çek Cumhuriyeti`nde 
(%4,1) ve Almanya`da (%4,2) olarak 
belirtildi. En yüksek işsizlik oranı ise 
2016 yılının Nisan ayında %23,3 ile 

Yunanistan, %19,9 oranıyla İspanya`da 
kaydedildi.

Bir yıl öncesine kıyasla işsizlik oranı 
25 üye ülkede düşüş yaşarken Belçika 
ve Estonya`da sabit kaldı. Avusturya`da 
ise işsizlik oranı %5,7`den %6,2`ye yük-
seldi.

En yüksek işsizlik düşüş oranı 
Kıbrıs`ta %15,1`den %11,7`ye, 
Hırvatistan`da %16,2`den %13,2`ye, 
Bulgaristan`da %9,7`den %7,2`ye ve 
İspanya`da %22,3`ten %19,9`a olarak 
kaydedildi. 2015 Haziranına kıyasla 
(%5,3) 2016 Haziran ayında işsizlik 
oranı İngiltere`de %4,7`ye düştü. 2016 
Haziran ayında AB ülkelerinde 25 
yaş altındaki 4.194.000 işsiz gençten 
2.915.000`u Avrupa bölgeleri ülkelerin-
den geliyor.

2015 Haziran yılına kıyasla AB ül-
kelerinde işsiz geçlerin sayısında 492 
000, Avro bölgesi ülkelerde ise 248 000 
bir azalma oldu.Eurostat`a göre, Avrupa 
bölgesinde enflasyonun 2016 Haziran 
ayına kıyasla Temmuz ayında %0,1`den 
%0,2 olması bekleniyor.Enflasyon 
göstergelerine göre yıllık en büyük 
yükseliş (%0,9`dan %1,4`e` yiyecek, 
alkol, ve tütün alanında yaşanacak. Bunu 
(%1i1`den %1,2`e) hizmet alanı ve enerji 
(%6,4`ten %6,6`ya)alanı izleyecek. Eu-
rostat verilerine göre yıllık düzeltilmiş 
GSYİH bir önceki çeyreğe kıyasla Avro 
Bölgesinde %0,3, AB ülkelerinde ise 
%0,4 oranında artış gösterdi.

Kişi başına gelir: Avro bölgesinde kişi 
başına gelir yılın ilk çeyreğinde %0,9, 
ikinci çeyreğinde ise %0,3 oranında artış 
gösterdi.

İngiltere’nin AB’den 
çıkma kararının ardından 
İskoçlar bağımsızlık için 
sokaklarda

İngiltere’nin ref-
e r a n d u m d a 
AB’den çıkma 
kararı almasının 
ardından İskoçlar 
bağımsızlık için 
sokaklara çıktı.

İngiltere’de yapılan referan-
dumda Avrupa Birliği’nden 
çıkma kararı alınmasının 

ardından binlerce İskoç 
bağımsızlık için sokaklara çıktı. 
İngiltere’nin %52’si AB’den 
çıkmak isterken, İskoçya’da 
AB’de kalmak isteyenlerin 
oranının %62 olduğu bildirili-
yor.

2014’de yapılan oylamada 
İskoçların %55’i İngiltere’de 
kalmaktan yana oy kullanmıştı. 
Ancak bağımsızlık yanlıları, bu 
oylama sırasında İngiltere’nin 
AB’den ayrılacağının 
bilinmediğini ve yeni bir oyla-
ma gerektiğini öne sürüyor.
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Suriye’de Rus helikopteri 
düşürüldü

Suriye’nin kuzeydoğusundaki 
İdlib vilayetinde Rus hava 
güçlerine ait Mi-8 tipi bir 
helikopterin yerden ateş 
açılması sonucu düştüğü be-
lirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, “1 Ağustos’ta İdlib vilayetinde, 
Halep’e insani yardım ulaştırması ardından 
Hmeymim hava üssüne geri dönmekte olan 
Mi-8 tipi bir Rus helikopteri yerden açılan ateş 
sonucu düşürüldü” denildi.

 “Helikopterde üç mürettebat üyesi ve 
Suriye’deki Rus ateşkesi izleme merkezinden 

iki asker yer alıyordu” ifadelerine yer verilen 
açıklamada, helikopterdeki kişilerin başına ne 
geldiğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

HelİkOPterDe bUlUNaN 
Herkes ÖDÜ

Diğer taraftan Kremlin Sözcüsü Dmi-
triy Peskov helikopterlerde bulunan herkesin 
öldüğünü açıkladı. 

“Savunma Bakanlığı’ndan gelen bilgilere 
göre helikopterde bulunan kişiler hayatını kay-
betti” ifadelerini kullanan Peskov, “Kahraman-
ca öldüler çünkü karada yaşanabilecek ölüm-
lerin olabildiğince az olması için helikopteri 
uzaklaştırdılar” dedi.

Peskov, Kremlin’in ölen askerlerin aileler-
inin acısını paylaştığını da belirtti.
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Yüksekdağ: İmralı’nın yolunu açın, darbenin yolunu kapatın
Figen Yüksekdağ: Barışın yolu İmralı’dan 
geçer dedik. Ne zaman ki İmralı’nın yolu-
nu kapattılar, savaş, yıkım, darbe, ölüm. 
Barışın yolunu İmralı’da uyguladığınız tecri-
tle kapatıyorsanız darbe gelir. İmralı’nın yol-
unu açın, darbenin yolunu kapatın.

Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ, partisinin Meclis’teki 
grup toplantısında gündeme dair 
değerlendirmelerde bulundu.

Yüksekdağ’ın konuşmasından satır 
başları şöyle:

-Geçtiğimiz bir hafta boyunca 
alanlardaydık. En güçlü olduğumuz, 
en güzel olduğumuz yerde, 
meydanlardaydık. ‘Darbelere hayır 
demokrasi hemen’ diyen herkesi 
sevgiyle selamlıyorum. Alanlardaki 
gücümüzü daim olmasını diliyorum.

‘ÖzGÜrlÜĞÜN Ve bİrlİĞİN 
baYraĞıNa sarılalıM’

-Türkiye halklarının iradesini 
demokrasinin temel gücü olarak 
gördük, ilerledik. OHAL ve baskı re-
jimlerine karşı, otoriter siyasi iktidara 
karşı, söz ve hareket özgürlüğünün ve 
halkların birliğinin bayrağını yükselt-
tik. Bu bayrağa daha sıkı sarılmamızın 
zamanıdır. Haklıların, zulüm ve 
zorbalık iktidarı karşısında daha 
kararlı olduğunu göstermek için inanç 
ve dirençle, özgürlüğün sesi olacağız.

-Darbelere karşı direnişimizi 
15Temmuz’da başlatmadık. Bir-
ileri, 15 Temmuz’da sokağın gücünü 
keşfetmiş olabilir ama bizler 15 Tem-
muz öncesinde de sokaklardaydık. 
Demokrasi, barış ve adalet sözcükleri-
yle, silahlara karşı bütün özgürlük 
meydanlarını savunduk.

‘DarbeCİlere De saraY’a 
Da bOYUN eĞMeYeCeĞİz!’

-O tankların karşısında durmanın 
ne demek olduğunu HDP, emek ve 
demokrasi güçleri çok iyi bilir. Ger-
ide bıraktığımız bir yıllık zamanda 
da, tarih boyunca da söz söyleye-
bilmek için göğsümüzü tanklara 
siper ettik ve hiçbir darbe karşısında 
boyun eğmedik. İşte bugün boyun 
eğmeyenlerin yeni bir kapı açma 
zamanıdır. Barışı kazanmak için en 
fazla Bizlerin sokakta olması ger-
ekiyor. En fazla Bizlerin özgürlük 
için en önde olması gerekiyor. İşte 
yürüdüğümüz yol budur. Darbenin bin 
bir türlü kılıfını çok iyi biliriz. Bunu 
yaşayarak öğrendik.

-Darbe karşıtlığı adı altında 
dayatılan OHAL rejimine ve Saray 
darbesine de boyun eğmeyeceğiz. 15 
Temmuz’dan önce de söyledik. Ama 
iktidar ne yazık ki kibrinden kimseyi 
görmez olmuştu.

-Bir yıl boyunca, halka karşı 
yürütülen şiddet operasyonlarında, ab-
luka altındaki kentlerde halka uygula-
nan zorbalığın içinde darbe mekaniği 
işledi, darbe hazırlığı yapıldı.

-Bu darbeyle mücadele etiğini iddia 
eden iktidar, yöntem bakımından dar-
becilerden ayrışmıyor. Net olduğumuz 
iki şey var: Her türlü darbeye karşıyız 
ve direneceğiz. Nereden gelirse gel-

sin. “Ama”sız ve “fakat”sız, darbeye 
karşı duruşumuz net. Net olduğumuz 
diğer bir noktada, darbenin siyasi ik-
tidar eliyle yürütülmesine de asla onay 
vermeyeceğimizdir.

-Mesele burada gücü kimin elinde 
tuttuğu. Devleti elinde tutan, bu gücü 
halka karşı antidemokratik biçimde 
kullanmaya devam ediyorsa, darbeler 
arasında sadece apolet farkı var deme-
ktir. Omzunda apolet taşımayanlar, tek 
gücü dayatıyorsa, darbecilerden farkı 
yoktur. Bugün bize apoletsiz bir darbe 
dayatılmaya devam ediliyor.

-Demokratik halk hareketleri 
dışında seçenek yok. Ama iktidar buna 
alan bırakmıyor, hak tanımıyor.

-Bu zamana kadar kendi taraftarları 
bütün meydanları herhangi bir 
izne gerek olmaksızın sınırsızca 
kullanırken, bizler kendi seçildiğimiz 
illerde miting düzenleyebilmek için 
halen çok yoğun mücadele vermek 
durumunda kalıyoruz. Hep söyledik, 
eğer demokrasi, özgürlük herkes için 
değilse ve siyaseti adalet yönetmiyor-
sa darbe zemini ortadan kalkmaz.

-Darbelere karşı demokrasinin 
gerçek gücünü, halk gücünü harekete 
geçirmekten vazgeçmeyeceğiz. 
Karşımızdaki iktidar anlayışı aynı 
şekilde devam ediyor olabilir ama bi-
zler yeni şeyler söylemenin gücüyle 
hareket edeceğiz.

-İktidar darbe girişimini, kendi 
çıkarlarına göre bir düzenleme için fırsat 
bildi. Böyle bir kaos ortamında hiçbir 
fırsat size ganimet olmaz. Yapacağınız 
her düzenleme, bir sonraki yıkımın 
nedeni olacak. Ayrımcı, kutuplaştırıcı 
bir anlayışla düzenlemeler yapılıyor. 
Bakıyoruz Cumhurbaşkanı’nın 
açıklamalarına, acaba bazı şeyler 
değişebilir mi diye, ama her seferinde 
beklenti boşa çıkarılıyor.

‘ONlar YOk saYDı 
DİYe YOk OlMaYız!’

-Saray’ın etrafında, adı birlik olan 
siyasi bir koalisyon oluşturdular. Ne 
yaparlarsa HDP hariç diyorlar. Liderl-
er zirvesi toplanmasını ilk biz önerdik, 
ama tüm görüşmeler HDP’nin 
dışındaki siyasi aktörlerle yapıldı. 
Zirve dediysem, çıkabilecekleri en 
yüksek zirve Saray. HDP’nin irades-
ini hiçe sayarak bir siyasi uzlaşı 
zemini oluşturmaya çalışıyorlar, 
başaramayacaklar. Yok sayarak 
başaramazlar. Bizler, onlar yok saydığı 
zaman yok olmayız.

-Onların milli mutabakat söylem-
leri tekçilikte mutabakat sağlandığını 
gösteriyor. Onlar birleşmekten an-
lamaz. Biz birleşelim deriz, onlar 
tekleşir. Bir iktidarda olanlar var, bir 
de fikirleri iktidarda olanlar var: Ana 
muhalefet ve diğer muhalefet.

-Tekçi cehpede tekleşiyorlar. 
Ama emin olun bütün bu görüntülere 

rağmen motor tekliyor. Bir arabaya 
bindiler ama araba tekliyor, gitmiyor. 
Halktan da bu arabayı itmesini isti-
yorlar. Bir hikaye vardır; “Bir adam 
bilet almaya gitmiş. Birinci, ikinci ve 
üçüncü sınıf var demişler. Adam da 
fark etmez, nasılsa aynı araba diye 
3. sınıftan almış. Araba tekleyince 
şoför, 1. sınıftakiler arabada kalsın, 2. 
sınıftakiler aşağı insin, 3. sınıftakiler 
de insin arabayı itsin demiş.”

-Kendiler arabada oturacak, halklar 
da çamura sapladıkları o arabayı itmek 
zorunda kalacak. Kusura bakmasınlar, 
zorunda değiliz.

‘YeGaNe MUHalefet 
HDP’Dİr’

-Çok net. HDP artık yegane mu-
halefet partisidir. Hepsi tek cephede 
birleşmiş, birbirlerine yedek lastik-
lik yapmaktan başka fonksiyonları 
kalmamıştır.

-”Darbeye karşı demokrasi 
kazandı” diyorlar. Hangi demokratik 
kurum çalışıyor? Demokrasi nerede 
kazmış? Söylesenize...

-Meclis’i notere dönüştürdüler. 
Meclis’e karşı askeri darbe girişimi 
oldu, bunun karşısında Meclis’i 
merkez alan bir yaklaşım gerekmez 
mi? Meclis’i merkez alan bir demokra-
tik kurucu süreci başlatmak gerek. 
Ama yok, bunlar Meclis’ten kaçıyor, 
bütün kurumlar Saray’a bağlanıyor.

-Milyonlarca oy çöpe atılmış du-
rumda. Niye seçim yapıldı peki? Hem 
de iki kez. Niye gitti bu halk seçim 
sandıklarına? Madem bu Meclis’i 
tanımayacaktınız, niye bu oyunu 
oynadınız?

-Bakanlar Kurulu devre dışı. 
Meclis’teki komisyonlar devre dışı. 
Ülkeyi kanun hükmünde kararname-
lerle yönetiyorlar. Meclis’e KHK 
geliyor, AKP’liler el kaldırıyor, haydi 
eyvallah.

-Ordudan gelebilecek bir 
darbe tehlikesini orduyu bölerek, 
Genelkutrmay’ı Cumhurbaşkanına, 
kuvvet komutanlıklarını bakanlıklara 
bağlayarak çözebileceklerini 
sanıyorlar. Halen yüzeysel. Her şeyi 
darma duman edeceğinize, bütün-
lüklü, tutarlı bir yeniden yapılanma 

projesi gerçekleştirin.
-Meclis çatısı altında bir Demokra-

tik Cumhuriyet İnşa Komisyonu 
kurulsun. Demokratik bir yeniden 
yapılanma başlatılsın. İlk yapmaları 
gereken şeyi ağızlarına bile almıyorlar.

-MİT’i kendine bağla, şunu şuraya 
bağla. Böylece darbe tehlikesini or-
tadan kaldırabileceklerini sanıyorlar. 
Askeri kurumların sivil yönetime 
bağlanması doğrudur. Ama sivil 
yönetimin de demokrasiye bağlanması 
gerekir.

-Cumhurbaşkanı kısa zamanda 
açıklama yaptı, milli birlik uzlaşma 
mesajları vermeye çalışıyor. Cüm-
lenin başını duyunca acaba iyi bir 
şey olacak mı dedik, sağ olsun bizi 
şaşırtmadı, ‘HDP hariç’ dedi. Dava 
önemli değil, sayısız davamız var. 
Ama bu koşullar içinde bizim için net 
olan şey şudur, biz hileyle, hakaretle, 
şiddetle siyaset yapmadık. Bizi sadece 
bizi seçen halklarımız yargılar. Bizi 
yargılama meşruiyetine sahip olan tek 
güç halklarımızdır. Davaları çekse de, 
çekmese de bizler sadece halkımıza 
hesap veririz.

‘taNk’ GÖNDerMesİ: 
bİraz tUtarlı OlUN!

-Onların oluşturduk dedikleri bir-
likten dirlik çıkmaz. Başbakan diyor 
ki “Tankların şehirlerde ne işi var?” 
Güler misin, ağlar mısın? Aylar önce 
biz sorduk bu soruyu. Diyarbakır, 
Nusaybin, Cizre şehir değil miydi? 
O şehirlerde tanklar mahalleleri 
ablukaya aldığında sorun olarak 
görülmüyordu. Vakti zamanında o 
şehirlerde tankları yürütmeseydiniz 
bugün “Tankların şehirlerde ne işi 
var?” demeyecektiniz. Biraz tutarlı 
olun. Biraz adil olun.

‘İMralı’NıN YOlUNU aÇıN’
-İmralı’da sistematik bir tecrit 

sürdürülüyor. “Barışın yolu İmralı’dan 
geçer” dedik. Ne zaman ki İmralı’nın 
yolunu kapattılar, savaş, yıkım, 
darbe, ölüm. Barışın yolunu İmralı’da 
uyguladığınız tecritle kapatıyorsanız 
darbe gelir. Barışın yolunu açmayan, 
darbenin yolunu açar. 15 Temmuz’da 
doğrulandı bu. İmralı’nın yolunu açın, 
darbenin yolunu kapatın.

‘HUrŞİt kÜlter NereDe?’
-Urfa Emniyeti bir işkence üssüne 

dönüştürüldü. İşkenceyi protesto 
için açlık grevi yapan gençlere şeker 
bile verilmiyor. Erzurum’da par-
tili arkadaşlarımıza dönük 60’dan 
fazla gözaltı var, avukatları halen 
görüşememiş. Hurşit Külter’den hala 
haber alınamıyor. Bölgenin komutanı 
darbeden gözaltında. O komutana 
sorulmalı: Hurşit Külter nerede?

-Böyle bir yerde demokrasi değil, 
demokrasi yalanı vardır. OHAL’in 
kaldırılması ve yeni bir demokra-
tik inşa zemininin kurulması için 
demokratik mücadeleyi yükseltmeye 
çağırıyorum. Bizler bunu yapmaz-
sak, mücadeleyi yükseltmezsek ik-
tidardaki güçler her şeyi kendilerine 
göre dizayn etmekten vazgeçmey-
ecek. Bizler demokratik direnişle 
dizayn etmeyi başarabilirsek, onlar 
başaramayacaklar. Ama gerçek bir 
demokrasi zaferi kazanabilmemiz için 
alanlardaki mücadeleyi büyütmemiz 
gerek. Bunun adımını aylar önces-
inden atan halklarımızı bir kez daha 
selamlıyorum.

-İlleri kendilerine göre düzenley-
erek gerçeği değiştiremezler. Kürt 
halkı tarih boyunca vardı. Yıktığınız 
o ilçeler de vardı. Kentlerin ismini, 
il merkezlerinin yerini değiştirerek 
bu gerçeği değiştiremezsiniz. Kürt 
halkına boyun eğdiremezsiniz.

ÊzÎDÎler selaMlaNDı
-3 Ağustos, Ezîdî halkına yöne-

lik IŞİD vahşet ordusunun Şengal’de 
yaptığı kitle katliamının yıl dönümü. 
Binlerce Êzîdî katledildi. Sonrasında 
kendi özyurdundan IŞİD’i kovan Êzîdî 
halkına selamlarımı gönderiyorum. 
Hangi işgal ordusu saldırırsa saldırsın, 
bu kadim halk kendi özgücüyle 
geleceğe ulaşmaya devam edecek.

-Özgürlüğün, barışın ve ger-
çek demokrasinin kurucu gücü yine 
bizleriz. Bizleri kurtaracak olan 
özgücümüzdür. Herkesi, Saray’ın 
yamacında buluşanlara karşı demokra-
si ve özgürlükte buluşmaya davet edi-
yorum. Bütün demokrasi ve özgürlük 
güçlerini, mücadeleyi büyütmeye 
davet ediyorum.
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Amazon’un patronu Bezos dünyanın 
en zengin üçüncü kişisi oldu
Amazon şirketinin gelirler-
indeki artış ve hisselerinin 
kazandığı değer, şirketin 
kurucusu Jeff Bezos’u, 
Forbes dergisinin dünyanın 
en zengin kişileri listesinde 
üçüncü sıraya çıkardı.

Forbes dergisinin en zenginler listesine 
Türkiye’den giren 28 kişi arasında da 3 mil-
yar dolarlık servetiyle Murat Ülker, 2.5 mil-
yar dolarla Hüsnü Özyeğin, 2.4 milyar dola-
rla Ferit Şahenk ve 2.2 milyar dolarla Rahmi 
Koç da yer alıyor.

Forbes’un tahminlerine göre Bezos’u 
geçen isimden biri, listede birinci sırada 
olan 78 milyar dolar değerinde servete sahip 
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve 73.1 
milyar dolarla ikinci sırada yer alan Zara 
şirketinin kurucusu Amancio Ortega.

Listede en hızlı yükselişi kaydeden 
Amazon’un patronu Bezos, şirketin isseler-
inin yüzde 18’ine sahip. Forbes dergisine 
göre Bezos’un serveti de yaklaşık 65.3 mil-
yar dolar.

Amazon’un gelirleri, uzmanların tahmin-
lerinin de üzerine çıktı ve geçen yıla kıyasla 
yüzde 31 artış gösterip ikinci çeyrekte 30.4 
milyar dolar oldu.

İnternet ortamında ticaret yapan şirketin 
karı da geçen yıl 92 milyon dolar iken bu yıl 
857 milyon dolar oldu.

Amazon›un hisseleri Şubat ayından bu 
yana da yüzde 50 arttı.

Şirketin, yıllık bir meblağ karşılığında 
kargo ücretlendirme sisteminde ek hizmetler 
sunduğu ‘Prime’ üyelik sistemi de özellikle 
uluslararası ticarette büyüme gösterdi.

Amazon, Haziran ayında Prime üyelik 
sistemini Hindistan›a açarak ülkenin geniş 
tüketici pazarından faydalanmaya başladı.

Prime üyelik sistemiyle video yayınları 
da sunulmaya başlandı. Bu sistemle şirket, 
Netflix›e de rakip oldu.

Şirket, Prime üye rakamlarını açıklamıyor 
ama Tüketici Bilgileri Araştırma Ortakları, 
ABD’deki Prime üye sayısının yaklaşık 63 
mliyon olduğunu tahmin ediyor.

Araştırma kuruluşuna göre üyeler, 
yılda ortalama 1200 dolar harcarken, üye 
olmayanların harcamaları yılda yaklaşık 500 
dolar oluyor.

Verizon Yahoo’yu 4,8  
milyar $’a satın alıyor

Amerikalı iletişim ve teknoloji devi Ve-
rizon Communications, Yahoo’nun araştırma 
ve reklam işlemlerini 4,83 milyar dolara satın 
alacağını duyurdu.

Böylece bir dönem internetin en çok 
kullanılan arama motoru ve e-posta hizmetini 
sunan Yahoo devri kapanmış oldu.

Yahoo geçen hafta yaptığı açıklamada, bu 
yılın ikinci çeyreğinde 440 milyon dolar za-
rar ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Verizon geçen yıl internet 
şirketi America On Line’ı (AOL) 4,4 milyar 
dolara satın almıştı.

Böylece Yahoo, bir diğer internet şirketi 
AOL ile Verizon çatısı altında birleştirilecek.

Fakat anlaşma Yahoo›nun hisselerinin 
bulunduğu Çin e-ticaret sitesi Alibaba›yı 
kapsamıyor.

Verizon, Yahoo›nun aylık aktif bir mil-
yardan fazla kullanıcısının, şirketi küresel 

bir mobil medya şirketi haline getireceğini 
söyledi.

Şirket ayrıca Yahoo’nun e-mail ser-
visinin yanı sıra aylık aktif 600 bin mobil 
kullanıcısını da kazandı.

Yahoo, online reklamcılık alanında 
beklentiyi karşılayabilmek ve şirketin 
karını artırabilmek icin 2012 yılında CEO 
değişikliğine giderek Marissa Mayer›ı 
görevlendirmişti.

Mayer, «Yahoo dünyayı değiştirmiş bir 
şirket, ve artık bunu Verizon ve AOL bünyes-
inde yapmaya devam edecek» dedi.

Mayer Yahoo çalışanlarına gönderdiği e-
mailde, Yahoo›da kalmayı planladığını söyl-
edi ve ekledi:

«Yahoo›yu seviyorum ve hepinize 
inanıyorum. Bu yeni döneme geçerken 
Yahoo›nun bir parçası olmak benim için 
önemli.»

Facebook’un bilinmeyen 
7 özelliği

1. sizi reddedenleri görün
Zaman zaman tanıdığınız yada 

tanıdığınızı sandığınız kişileri arkadaş 
listenize eklemişsinizdir. Ekleme 
butonuna bastıktan sonra o kişiler 
önerilenler listesindende kaybolur. 
Kimlerin isteğinizi kabul etmedikler-
ini, sizi ne kadar süredir beklettikler-
ini görmeniz mümkün. Bunun için 
bilgisayarınızdan Facebook’a giriş 
yapıp arkadaş listenizin üst kısmında 
bulunan ‘gönderilmiş istekler’ 
bölümüne tıklamanız yeterli.

2. tüm canlı yayınları izleyin
Dünyanın her yanından anlık bin-

lerce canlı yayın yapılıyor. Sizler sad-
ece arkadaş listenizde yayın yapanları 
gördüğünüzü sanıyorsunuz ama aslında 
gizli bir link yardımı ile dünyanın her 
yanından yayınları izleyebiliyorsunuz. 
Bunun için Facebook’a giriş yaptığınızda 
soldaki menünün altlarında Canlı Video 
linkine tıklamanız gerekiyor.

3. İkinci bir mesaj kutunuz var
Facebook mesaj kutunuza gelen 

mesajları takip ediyorsunuzdur mut-
laka. Ama bilmediğiniz bir mesaj ku-
tunuz daha var. Arkadaş listenizde bu-
lunan kişilerden gelen mesajların yanı 
sıra listeniz dışında olan kişilerden ge-
len mesajlar ‘Mesaj İstekleri’ kutunuza 
geliyor. Ara sıra orayı kontrol etmeyide 
unutmayın.

4. Gizli futbol oyunu oynayın
Facebook Messenger programında bir 

arkadaşınıza futbol emoji’si gönderdik-
ten sonra emoji’ye tıklayıp arkadaşınızla 
futbol oynamaya başlayabilirsiniz. 
Kendinizi kaybetmeyin.

5. beğendiğiniz bütün 
fotoğrafları görün

Gün içinde onlarca fotoğraf 
beğeniyoruz. Bazen beğendiğimiz 
bir fotoğrafı görüp tekrar beğenmeyi 
denerken daha önce beğendiğimizi fark 
ediyoruz. Bugüne kadar beğendiğiniz 
tüm fotoğrafları görebilmek için 
Facebook’un üstünde bulunan arama 
kutusuna ‘photos that I like’ yazıp ara-
ma yaptırın. Bu bütün fotoğraf listesini 
verecektir. İnanamayacağınız rakamlar 
çıkacaktır. 

6. satranç da oynayabilirsiniz
Futbol sevmeyenler için alternatif 

olarak satranç da mevcut. Satranç sever-
lerdenseniz yada satranç oynamayı den-
emek isterseniz yapmanız gereken önce 
kendinize bir rakip bulmak ve Facebook 
Messenger programında ‘@fbchess play’ 
yazıp göndermek. Şah-mat.

7. Uzaktan çıkış yapın
Sıklıkla yaptığımız bir unutkanlıktır 

bu. Bir arkadaşımızın telefonunda yada 
bilgisayarında Facebook’a giriş yapıp 
daha sonra bu işlemi unutuyoruz. Bu gibi 
durumlarda çok bilinmeyen güzel bir 
özellik var. Ayarlar’ın altında bulunan 
Güvenlik bölümünde ‘Aktif olduğunuz 
bölümler’ listesinde bulunan ‘aktiviteleri 
sonlandır’ linki işinizi görecektir.
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IKEA ‘Katil şifonyerler’ini 
satmayı sürdürüyor

ABD’de üç çocuğun yaşamını 
yitirmesine yol açtığı için ABD ve 
Kanada’da 29 milyon şifonyeri 
toplatmaya karar veren IKEA, 
aynı şifonyerleri diğer ülkelerde 
toplatmadığı gibi satmaya devam 
ediyor.

Müşterilerinin tepkisi karşısında da aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerde, ABD’de 
şifonyerlerinin toplanmadığı ve sadece tüketicilere 
uyarılar gönderildiği yolunda gerçekleri yansıtmayan 
ve müşterilerini yanıltan açıklamalar yapıyor.

IKEA, ABD’de 22,7 milyon, Kanada’da 6,6 mi-
lyon Malm, Brimnes ve Hemnes modeli şifonyerler 
sattı. Şifonyerlerin duvara monte edilmediği takdirde 
devrilebileceği ortaya çıktı. ABD’de şifonyerlerin 
devrilmesi sonucu son iki yıl içinde 3 çocuk yaşamını 
yitirdi, 14 çocuk da yaralandı.

ABD’de tüketicilerin haklarını savunan kurum-
lardan gelen tepkiler üzerine IKEA, Kanada ve 
ABD’de sattığı 29 milyon şifonyeri toplatma kararı 
aldı.  IKEA’nın Basın Şefi Jakob Holmström, İsveç’te 
yayımlanan Svenska Dagbladet günlük gazeteye “To-
platma kararları hiç bir zaman hoş değil ama bir güven-
lik riski gördüğümüzde harekete geçeriz” açıklamasını 
yaptı.

ıkea 78 MİlYON ŞİfONYer sattı
Svenska Dagbladet Gazetesinin yaptığı araştırmalar, 

IKEA’nın bugüne kadar 78 milyon ‘Malm’ şifonyeri 
sattığını gösterdi. Şifonyerlerin fiyatı satıldıkları ülke 
ve büyüklüklerine göre 499 ila 1200 kron arasında  
değişiyor. ABD ve Kanada’da toplatılma kararı alınan 
29 milyon şifonyer IKEA’ya  yaklaşık 15 milyar kro-
na  mal oluyor. Sattığı tüm şifonyerlerini toplanması 
halinde bunun IKEA’ya olan maliyeti yaklaşık 45 mil-
yar krona yükselecek.

ABD ve Kanada’da tüketici kurumlarının tepkisi so-
nucu şifonyerlerini toplatmak zorunda kalan IKEA, yeni 
kaza ve ölümlere yol açacak aynı model şifonyerlerini 
kardan zarar etmemek için toplatmayı reddediyor.

ÇİN’DeN ıkea’NıN Çİfta 
staNDarDıNa tePkİ

IKEA’nın Çin’de, ölümlere yol açan şifonyerleri 
için toplatma kararı almaması ve satışları sürdürmesine 

Çin devlet haber ajansı Xinhua tepki gösterdi.
IKEA’nın servis seviyesi ve anlayışının ülkeden ül-

keye farklılık göstermesinin eleştirildiği Xinhua’da 
yayımlanan başyazıda, “IKEA’nın tutumu, sahibi Ingvar 
Kamprad’ın söz ettiği ‘yardımsever ve sorumlu’ olma 
söylemiyle tezat oluşturuyor” ifadelerine yer veriliyor.

Bu açıklamadan bir gün sonra, Çin’de satılan ürün-
lerin denetlenmesinden sorumlu kurumun temsilcileri, 
IKEA’nın 1999-2016 yılları arasında Çin’de sattığı 
şifonyerleri toplatmayı kabul ettiğini açıkladı.

Ancak bu bilgi, IKEA’nın İsveç’teki Basın bölümü 
çalışanlarından Per Henning tarafından yalanlandı. 
Henning, IKEA’nın Çin ve İsveç’te şifonyerleri to-
plama düşünceleri olmadığını ve şifonyerler satılırken 
müşterilere ürünü duvara monte etme kılavuzu ver-
diklerini söyledi.

Expressen Gazetesine açıklamalarda bulunan Hen-
ning, ABD’de ölümle sonuçlanan trajedilerden sonra, 
şifonyerlerin duvara monte edilmese bile güvenli 
olması gerektiğini ABD ve Kanada’daki kurumlarla 
görüşerek kararlaştırdıklarını söyledi.

Henning, Expressen gazetesi muhabirinin 
şifonyerler ABD toplatılırken neden aynı şeyin İsveç’te 
yapılmadığı sorusuna “ABD’de gönüllü bir standart 
uygulaması kararlaştırıldı. IKEA’nın mobilyaları 
güvenli ve Avrupa’da yasalarda belirtilen standartlara 
uygun” yanıtını verdi.

tÜrkİYe ıkea, abD’De ŞİfONYerlerİN 
tOPlatılDıĞıNı İNkar eDİYOr

IKEA yetkilileri, ABD ve Kanada’da toplatılan 
şifonyerlerin dünyanın diğer ülkelerinde 
toplatılmayacağını açıkca söylerken, IKEA Türkiye, 
müşterilerinden gelen tepkileri yumuşatmak için 
ABD’de şifonyerlerin toplatıldığını inkar ediyor.

IKEA Türkiye’nin kamuoyuna yaptığı açıklamada 
“IKEA Amerika Birleşik Devletleri, kullanım klavuzu-
na ve önerilerine uyulmaması sonucu yaşanan vakalar 
üzerine, tüketicilere bir güvenlik hatırlatması yapmıştır. 
Ev kazalarını azaltmayı hedefleyen bu bilinçlendirme 
uyarısı, bazı yayın organlarının ifade ettiği gibi resmi 
bir ürün geri çağırma değil, kamuoyunu bilgilendirme 
ve yardımcı olma bildirisidir” deniliyor.

ABD ve Kanada’da kurum ve tüketicilerin tepkisi ve 
bastırması sonucu şifonyerleri toplamak zorunda kalan 
IKEA, diğer ülkelerde henüz ölümle sonuçlanan ka-
zalar ve güçlü bir baskı olmadığı için çocukların ölüm-
lerine yol açabilecek şifonyerlerini toplatmak bir yana 
satmaya devam ediyor.
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DIY Center’den 
kaçırılmaz fırsatlar
Uzun yıllardır sek-
tördeki profesyonel 
hizmetleri ile fark yara-
tan 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 kaliteli parkeleri 
de hizmetinize sunuyor. Zemin ve 
duvar fayansları, parke çeşitleri, 
banyo dolap ve aksesuarları, mutfak 
dolapları ve tüm ev eşyalarınızda 
yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyat-
lara bulabileeğiniz DIY Center özel-
likle kredili ödeme imkaanı ile de 
bütçenize en uygun şekilde alış veriş 
imkanı sağlıyor. 

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

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

İbrahim taş
“DIY Center’de müşteri mem-

nuniyeti odaklı çaışmalarımız de-
vam ediyor. Buna bağlı olarak yaz 
kampanyamız ve yeni evli çiftler-
imize yönelik yaptığımız kam-
panya büyük ilgi görüyor. İş yeri 
ve ev dekorasyonu için gerekli tüm 
malzemeleri bulabileceğiniz tek 
adres DIY Center’de bütün ürün-
ler 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 indi-
rimlerimiz ile yüksek kaliteli ürün-
lerimizi uygun fiyatlara alabiliyor 
müşterilerimiz. 

Ayrıca yeni evli çiftler-
imize yönelik yaptığımız 
kampanyamız da büyük ilgi gördü, 
kampanyamızda yeni evli çiftler-

imize evlerini kurarken bizden 
yaptığı alışverişlerde ek olarak 
seçilmiş ürünlerimizi de %50 indi-
rim ile temin edebiliyorlar. Lavabo, 
tuvalet, duş kabini ve musluklar ile 
daha bir çok seçilmiş üründe %50 
indirimimiz büyük ilgi gördü. 

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

banyo,Mutfak ve 
fayanslarda geniş 
ürün yelpazesi

Tahretli Türk tuvaletleri, desenli 
duş kabinleri, yüksek kalite batary-
alar musluklar, Türkiyede üretilen 
banyo dolapları, tüm banyo ürünleri 
ve lavabolar da DIY Center’den fi-
yat almadan işe başlamayınız. 

Mutfak ürünlerimizde ise sek-
tördeki farkımız birkez daha or-
taya çıkıyor. Mutfak ürünlerim-
izde tam 90 çeşit ürün seçeneğini 
müşterilerimize sunuyoruz. 
Dolaplar,bankolar, fırınlar ve mut-
fak 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 bulunuyor. 
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 ürün-
lerimizi ayni günden Princess düğün 
salonu altında bulunan binamızdan 
temin edebilir veya bir sonraki gün 
adresinize teslim edebiliriz.”

DIY Center 4 Princes road, Ed-
monton, London N18 3PR adresin-
de 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 
yararlanabilirsiniz. 
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Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Göz göze gelemeyiz,  
bu güzel gözlerle

Geçtiğimiz yılın Ekim Ayından bir fotoğrafım. 
Güney Kürdistan’daki Kawergoshk kampından... 
İnsanlarla iletişim kurmak, samimiyet ve içtenliği 
hissettirmek adına hep gözlerine bakarak konu-
şurum sevdiklerimin.. Fotoğrafı çekerken belki 
aynı duygularda olamasam da, yaşadığım O anı 
asla unutamayacağım... Dünya güzeli iki küçük 
kız kardeş, çadırlarının önünde, umut ve inatla 
güzel günleri bekliyor... kim bilir belki de çadırdan 
kurulan kampta dünyaya gelmişlerdi, dünyaları 
sizlerin renkli süslü dünyaları kadar geniş olamaya 
bilir ama gözlerinin rengi ve samimiyeti, içtenliği ve 
gerçekliği de biz ‘modern’ ve ‘çağdaş’ kimselerde 
olmayan bir şey...  Biz ‘çağdaş’ geçinenler günü-
müzün dayatmaları ile ‘kirlenmeye’ devam eder-
ken, bu çocukların saf ve temiz gözlerine bakmaya 
kıyamıyor ve utanıyorum... Sizin bir suçunuz yok 
dünya güzelleri biz ‘göz göze gelemeyiz, bu güzel 
gözlerle’ ... sevmeyi öğreneceğiz sizlerden...
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Şirani Zıngıl - Zil Tatlısı 
lokma tatlısı

Bu hafta adı gibi duyulduğunda insana 
heyecan getiren, tadına doyulmaz şerbeti, 
yumuşcık dokusuyla, muhteşem lezzetli 
zıngıl tarifi ile beraberiz

Zıngıl, zengil veya zangıl kelime anlamı 
olarak Türkçede zil veya çan anlamına ge-
lir ve bu harika tatlıya şekil benzerliğinden 
dolayı verilmiştir. Bu tatlı bazı yörelerde 
bu kelimeden türemis olan zungul, züngül 
gibi isimlerle de bilinmektedir.  Kürdi-
standa geçim kaynaklarının en önemliler-
inden olan hayvancılık, bu alandaki pek 
çok kelimeyi hayatın diğer alanlarında 
kullanılmasına sebep olmuştur ve zıngıl 
bunların en güzel örneklerindendir. 

Köy yerinde yaşamış insanlar zıngıl 
sesinin günün akışının çok önemli bir 
parçası olduğunu bilirler, Gün, sabahın ilk 
ışığıyla koyun sürülerinin çobanla beraber 
dağda otlaklıkara götürülmesi ile başlar. 
Sabahın bu erken saatlerinde, koyunların 
boyunlarına takılı zıngılların sesi ile 
uyanırdı insan. Öylesine bir ritmi vardırki 
çıkardıkları sesin, koyunların büyük bir 
sabırsızlık içinde sürüye katılıp giderlerl-
erken duydukları o inanılmaz heyecanlarını 
anlatmaya yeterdi. Bu ses aynı zamanda 
ev sakinleri için tarlada, bahçede ve evde 
uzun bir çalışma günününde başlangıcı idi. 
Karınları doymuş, dağ bayır yürümekten bi-
tap düşmüş koyunlar akşam saatlerinde eve 
dönerlerken zıngıllarının bu kez bambaşka 
bir ritmini duyardınız. Insanın içine huzur 
veren bir niteliğe sahip bu muhteşem ritim, 
biten günün ve huzurlu, sakin bir akşamın 
habercisiydi adeta. Hareketli bir günün 
arkasından yorgun ev sahipleri de yavaş 
yavaş evlerine çekilir, akşam yemekleri 
yenir, çaylar içilir, sohbetler edilir ve yat-
aklara gidilirdi. 

Bu harkulade şekle ve sese sahip 
böylesine önemli güzelim alete atfen 
verilen bu tatlının ismi taşıdığı önemi 
fazlasıyla karşılıyor diyebilirim.  Öyleki 
Kürt mutfağında mayalı hamurla yapılmış 
pek çok şerbetli tatlıların içinde, zıngıl bel-
kide en mütevazisi, en pöpüleri ve en se-
vilenlerindendir.  Dışı kıtır, içi yumuşacık 
bu tatlının içine bulandığı şerbeti ısırır 
ısırmaz ağzınızda adeta bir lezzet patlaması 
yaratıyor ve bir oturuşta mideniz artık 
kaldıramayacak noktaya geldiğinde yem-
eyi kesebiliyorsunuz. Benim kadar çok 
yemek istemeyebilirsiniz ama bu tatlıyı bir 
an önce deneyin derim. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Şirani zıngıl - zil tatlısı 
lokma tatlısı
4 kişilik

Hamuru için
100ml ılık su
1/2 tatlı kaşığı hazır kuru maya 
1/2 yemek kaşığı şeker
140 gr. Ince öğütülmüş beyaz un
Bir tutam tuz
1 yumurta-biraz çırpılmış
1 limon kabuğu
Ayçiçek yağı- kızartmak için. 

Şurubu için
100 gr. ince şeker
100 gr. su 
Yarım portakal suyu
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlıkaşığı  portakal çiçeği suyu

thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya

Yapılışı
1. maya ve şekeri küçük bir kapta suyun 

içinde eritin be 10 dakika kadar dinlendirin. 
2. Unu geniş bir kâseye alın tuz ve limon 

kabuğunu ekleyin ve karıştırın. Mayalı suyu 
una ekleyip akıcı, katı ve pürüzsüz bir hal 
alana kadar çırpıcı ile çırpın ve en az 40 
dakika 1 saate kadar dinlendirin. 

3. Bu arada şurubu hazırlayın. Şekeri, 
suyu ve portakal suyunu bir tencereye alın 
ve şeker eriyene kadar  ısıtın. Kaynamaya 
başladıktan sonra orta ateşte 7 dakika kadar 
dörtte biri kadar azalana kadar kaynatın. 
Limon suyunu ve portakal çiçeği suyunu 
katıp karıştırın ve ateşten alın ve tamamen 
soğutun. Metal bir kaşığı şerbetin içine 
daldırıp çıkardığınızda kaşığın arkasını 

kaplıyorsa şurup hazırdır.
 4. Geniş ve derin bir tencerede kızartmaya 

yetecek kadar ayçiçek yağını ısıtın. 
Büyükçe bir kaşıkla hazırladığınız bulamaç 
karışımından bir kaşık alıp yağın yüzeyine 
yakın mesafeden dikkatlice akıtın. Hamu-
run hemen yuvarlak bir şekil alıp şiştiğini 
farkedeceksiniz. Yağın içinde bazı küçük 
parçalarında oluştuğunu göreceksiniz. Ger-
ekirse kevgirle çevirip her yanının eşit şekilde 
kızardığına emin olun. Zıngılları altın sarısı 
rengini aldığında  kevgirle yağdan alıp direk 
tamamiyle soğumuş şerbetin içine bırakın, her 
tarafını şerbete bulayın ve bir tabağa alın. 

Üzerine isteğe göre biraz fındık fıstık 
parçaları ekip sevise alın. 

Afiyet Olsun..............
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

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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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



Bavê Xwe Bi Kêran Kûşt
Roja Duşemê saetên êvarî 
li paytext Londonê li herêma 
Kilburn welatiyê bi navê 
Huseyin Gulbudak ji hêla 
kurê xwe yê 21 salî ve bi 
derbeyên kêran hat kûştin. 

Li herêma Kilburn ya 
Londonê Huseyin Gulbudak 
yê ku xwediyê Efes Cafe 
bû di saetên êvarî de ji hêla 
kurê xwe bi derbeyên kêran 
jiyana xwe ji dest da. Kurê 21 
salî kut ê gotin nexweşiyên 
wî yên derûnî hene ji hêla 
polêsan ve hat girtin. 

Huseyîn Gulbudak yê 48 
salî ev bîst sal bêhtir bûn li 
Londonê jiyan dikir û bavê 
sê lawan bû.
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Şervanê Brîtanî yê bi navê Dean 
Carl Evans yê ku di nav refên YPG 
de şer dikir, di operasyona rizgar 
kirina Minbicê de jiyana xwe ji dest 
da. Navenda Çapemeniyê ya YPG 
bi daxûyaniyeke nivîskî nasnemaya 
şervanê Îngîlîz û Slovanî aşkere kir û da 
zanîn ku ev her du şervan jî jibo nirxên 
mirovahiyê jiyana xwe ji dest dane. 
Ji hêla YPG ve hat 
ragihandin ku Dean Carl 
Evans di operasyona rizgar 
kirina Minbicê de hefteya 
borî jiyana xwe ji dest daye. 
Evans li bajarê Reading yê 
Îngîlîstanê ji dayik bûbû. 
Bavê Dean Carl Evans,  
John Evans di tora civakî 
de şehadeta lawê xwe 
piştrast kir û da zanîn ku 
lawê wî jibo mirovahiyê 
jiyana xwe ji dest daye. 
Navenda Çapemeniyê ya 
YPG’ê bi daxuyaniye nivîskî 
nasnameya 2 şervanên xwe 
yên enternasyol; ên bi navê 
Gîvara (Dean Carl Evans) û 
Rodî (Martî Gruden) eşkerer 

kir. YPG’ê wiha got: ’’Herdu 
têkoşer, Gîvara û Rodî ku 
xwedan ruhekî şoreşger û 
têkoşer bûn, di xetên pêş 
ên eniyên me de her demê 
li hemberî çeteyên DAÎş’ê 
bêyî ku bikevine dudiliyekê 
şer kirin.’’
YPG’ê di daxûyaniya 
xwe de wiha got: “Li ser 
vê rêyê gelek şervanên 
enternasyonal jî berê 
xwe dan nava refên me 
û tevlê refên me bûn. Ji 
van şervanek Birîtanî û 
yek Sloviyanî ku hezkirin û 
rêzdariya xwe di dilê hemû 
hevalên me û gelê Rojava 
de çandin.”

Şervanê Brîtanî Li Minbicê 
Jiyana Xwe Ji Dest Da

 Dean Carl evans (22)

Huseyin Gulbudak (48)

“Jibo Nirxên Mirovahiyê” Li Londonê Jibo 
Azadiya Ocalan Meş

Jibo Azadiya rêberê gelê 
Kurd Abdullah Ocalan roja 
şemiyê meşeke girseyî 
pêk hat. Di meşê de bang 
li dewleta Tirk hat kirin ku 
tecrîda li ser Ocalan were 
rakirin û di demeke herî nêz 
de hevdîtin bên kirin. 

Ciwanan di meşê de tecrîda 
şidandî ya li ser Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
şermezar kirin. Di çalakiyê de 
bal hat kişandin fikarên gelê 
Kurd ên li ser rewşa tenduristiyê 
ya Ocalan û hat xwestin, tecrîd 
derhal bê rakirin.
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Ken
Hinekî ji kenê çavên xwe 
Bide min
Ezê di zertavê de, 
Di sariya êşkenceyekê de, 
Di tariya hûcreyekê de,
Di êşa cudabûneke dijwar de, 
Di dûrbûna evîndarekî de 
Xwe li ber germ bikim..

Fatma Savci
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Li Londonê Jibo Azadiya Ocalan Meş

Jibo Azadiya rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan roja 
Şemiyê meşeke girseyî pêk hat. Di meşê de bang li 
dewleta Tirk hat kirin ku tecrîda li ser Ocalan were 
rakirin û di demeke herî nêz de hevdîtin bên kirin. 

Ciwanan di meşê de tecrîda şidandî 
ya li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan şermezar kirin. Di çalakiyê de 
bal hat kişandin fikarên gelê Kurd ên li 
ser rewşa tenduristiyê ya Ocalan û hat 
xwestin, tecrîd derhal bê rakirin.

Meş bi pêşengiya Ciwanên Kurd 
pêk hat û Navenda Civaka Demokratîk 
a Kurd li Londonê, Meclîsa Jinê Roj, 
Tevgera Azad, PYD, PJAK, MLKP, 
Tevgera Goran û gelek saziyên enter-
nasyonal tevlî bûn. 

Li refên pêş ên meşa ku bi sedan 
kes tevlî bûn, pankarta bi nivîsa “Bi 
tolhildana şoreşgerî ve mêtîngeriyê 
parçe bike” ya ji wêneyên Şehîd Axîn 
û Şehîd Andok, hat vekirin. Ciwanan 
wêneyên Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan, alên Ciwanên Azad û PJAK’ê 
hilgirtin. Di çalakiyê de ji bo azadiya 
Ocala dirûşme hatin qîrîn. Ciwanan li 
ser şerê li Kurdistanê û rewşa Ocalan 
belavok belav kirin.

Meşê saet di 15:00 de li Angel Cor-

ner a li Edmontonê destpê kir û li sta-
syona Seven Sîsters veguherî mîtîngê. 
Di daxuyaniya li ser navê ciwanan 
de ji bo rakirina tecrîda li ser Oca-
lan û azadkirina wî, banga xurtkirina 
têkoşînê hat kirin. Li ser navê ciwanên 
jin jî daxuyanî hat dayîn. Di vê dax-
uyaniyê de tecrîd hat şermezarkirin û 
di xeta Axînan de banga mezinkirina 
têkoşînê hat kirin.

Jı bO ŞıkaNDıNa teCrÎDÊ, 
berXWeDaNa tOPYekÛN

Wekî din li ser navê Navenda Civa-
ka Demokratîk daxuyanî hat dayîn û ji 
bo şikandina tecrîda li ser Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan, banga berx-
wedana topyekûn hat kirin. Di axaf-
tina li ser navê Tevgera Goran de kon-
greya Komalên Ciwan hat silavkirin 
û daxwaza azadiya Ocalan hat kirin. 
Di mîtîngê de peyamên PJAK û gelek 
rêxistin û saziyan jî hatin xwendin.

Mîtîng bi qîrîna dirûşmeyan bi 
dawî bû.

Dean Carl Jibo Nirxên Mirovahiyê  
Jiyana Xwe Ji Dest Da
Şervanê Îngîlîz Li Minbicê Jiyana Xwe Ji Dest Da

Şervanê Îngîlîz yê bi navê Dean 
Carl Evans yê ku di nav refên YPG de 
şer dikir, di operasyona rizgar kirina 
Minbicê de jiyana xwe ji dest da. Nav-
enda Çapemeniyê ya YPG bi daxûyani-
yeke nivîskî nasnemaya şervanê Îngîlîz 
û Slovanî aşkere kir û da zanîn ku ev 
her du şervan jî jibo nirxên mirovahiyê 
jiyana xwe ji dest dane. 

Ji hêla YPG ve hat ragihandin ku 
Dean Carl Evans di operasyona rizgar 
kirina Minbicê de hefteya borî jiyana 
xwe ji dest daye. Evans li bajarê Read-
ing yê Îngîlîstanê ji dayik bûbû. Bavê 
Dean Carl Evans,  John Evans di tora 
civakî de şehadeta lawê xwe piştrast kir 
û da zanîn ku lawê wî jibo mirovahiyê 
jiyana xwe ji dest daye. 

YPG’ê bi daxuyaniyek nivîskî nas-
nameyên 2 şervanên xwe yên enter-
nasyonal eşkere kir û diyar kir, di şoreşa 

Rojava de ji her netewê beşdarî kir û 
têkoşîna gelan pêş xistin.

Navenda Çapemeniyê ya YPG’ê 
bi daxuyaniye nivîskî nasnameya 2 
şervanên xwe yên enternasyol; ên bi 
navê Gîvara (Dean Carl Evans) û Rodî 
(Martî Gruden) eşkerer kir. YPG’ê wiha 
got: ’’Herdu têkoşer, Gîvara û Rodî ku 
xwedan ruhekî şoreşger û têkoşer bûn, 
di xetên pêş ên eniyên me de her demê 
li hemberî çeteyên DAÎŞ’ê bêyî ku bik-
evine dudiliyekê şer kirin.’’

‘GELEK ŞERVANÊN EN-
TERNASYONAL TEVLÎ REFÊ 
ME BÛN’

 YPG’ê destnîşan kir ku ji dest-
pêka Şoreşa Rojavayê Kurdistanê ve 
ji hemû parçeyên Kurdistanê û hemû 
pêkhateyên Rojavayê Kurdistanê keç û 
xortan xwe tevlî nav berxwedanê bûne, 

bi mebesta ku rûmeta xak û welatê 
xwe biparêzin, di nav aştiyê de bijîn û 
nirxên mirovahiyê biparêzin.

YPG’ê ev agahî parvekirin:
‘’ Li ser vê rêyê gelek şervanên 

enternasyonal jî berê xwe dan nava 
refên me û tevlê refên me bûn. Ji van 
şervanek Birîtanî û yek Sloviyanî ku 
hezkirin û rêzdariya xwe di dilê hemû 
hevalên me û gelê Rojava de çandin.

Tekoşerên me Gîvara (Dean Carl 
Evans) û Rodî (Martin Gruden) tevlî 
Şoreşa Rojavayê Kurdistanê bûn, da ku 
dîroka biratiya gelê Kurd binivîsînin û 
çeteyan ji axa pîroz derxin û dûr bixin.

Herdu têkoşer; Gîvara û Rodî ku 
xwedî ruhek şoreşger û têkoşer bûn, 
di xetên pêş ên eniyên me de her dem 
li hemberî çeteyên DAIŞ›ê bêyî dudilî 
şer dikirin. Kêliyekê paş ve venegeri-

yan û ji bo parastina gelên vê herêmê 
ruhê xwe jî feda kirin.

Em jî wek Yekîneyên Parastina 
Gel(YPG) îro nasnameyên du berx-
wedêrên me yê bi fedayî û ruhekî berx-
wedêr ji bo mirovahiyê û gelê bindest, 
yê ku di bin tehdîda kuştin û tunekirinê 
de ye canê xwe dane bi bîr tînin, carek 
din soza şopandina rêya şehîdan didin 
û berdewamkirina rêya têkoşîn û berx-
wedanê didin.

Heya dilopa xwîna xwe ya dawî, 
hurmetê ji ruhê şehîdan yê pak û zelal 
re digirin. Em hemû şehîdên tekoşîn û 
azadiyê bi bîr tînin û bejna xwe hember 
wan ditewînin. Em ji malbata kesên ku 
bi xwîna xwe kulîlkên azadî û aştiyê av 
danê, bi taybet ji malbata Ş. Gîvara û 
Ş. Rodî re sersaxiyê ji hemû malbatên 
şehîdan re dixwazin.”
Nasnemeyên Şervanên YPG’ê yên ku 
jiyana xwe ji dest dane wiha ne:
Nasnav: Gîvara Rojava
Nav û Paşnav: Dean Carl Evans
Navê Dayikê: Jo
Navê Bav: John
Cihê Jidayikbûnê: Readıng/ Bretanya
Cih û Dîroka Şehadetê: Minbic/ 21’ê 
Tîrmeha 2016
***
NAsnav: Rodî Çekdar
Nav û Paşnav: Martîn Grûden
Navê Dayikê: Zorka
Navê Bav: Alexandr
Cihê Jidayikbûnê: Slovenya/ Ljubljana
Cih û Dîroka Şehadetê: Minbic/ 27’ê 
Tîrmeha 2016

Bavê Xwe  
Bi Kêran Kûşt
Roja Duşemê saetên êvarî li pay-
text Londonê li herêma Kilburn 
welatiyê bi navê Huseyin Gulbudak 
ji hêla kurê xwe yê 21 salî ve bi der-
beyên kêran hat kûştin. 

Li herêma Kilburn 
ya Londonê Huseyin 
Gulbudak yê ku xwed-
iyê Efes Cafe bû di 
saetên êvarî de ji hêla 
kurê xwe bi derbeyên 
kêran jiyana xwe ji 
dest da. Kurê 21 salî 
kut ê gotin nexweşiyên 
wî yên derûnî hene ji 
hêla polêsan ve hat 
girtin. 

Huseyîn Gulbudak 
yê 48 salî ev bîst sal 
bêhtir bûn li Londonê 
jiyan dikir û bavê sê 
lawan bû. Gulbudak 
bi eslê xwe ji gundê 
Incirlik yê girêdayî 
Afşînê ye. 

Hat gotin ku kurê 
Huseyin Gulbudak 
B.G derdora saetên 
êvarî hat cihê bavê xwe 
(Efes Cafe). Huseyin 
Gulbudak ji kurê xwe 
re xwarin çêkir, piştî 
xwarinê B.G bi kêran 
ji pişt ve êrîşî bavê xwe 
kir û kûşt. 

Ciwanê 21 salî berî 
ku bavê xwe bikûje 
nameyek li mal hiştiye 
û di nameye de qala 
kûştina bav û birayên 
xwe kiriye. 

Dayê tu ji min hez 
dikî?

Piştî ku B.G diçe 
kargeha bavê xwe ji 
dayika xwe re telefonê 
vedike û ji dayika xwe 
wiha dipirse; “Dayê tu 
ji min hez dikî?” , day-
ika B.G jê re dibêje ew 
gelik jê hez dike, lê 
heke ku tedaviya xwe 
berdewam bike dê 
bêhtir hez bike. 



4   ÇARşEM, 03 GELAWêJ 2016

Yuksekdag: Rêya Îmraliyê 
vekin, rêya darbeyê bigirin

Fîgen Yuksekdag: Me tim digot rêya aştiyê di Îmraliyê 
re derbas dibe. Kengê rêya Îmraliyê girtin, şer, hilweşîn, 
darbe û mirin derdikeve. Eger ku hûn rêya Îmraliyê bigi-
rin wê darbe pêk were. Rêya Îmraliyê vekin, rêya darbeyê 
darbeyê bigirin.

Yuksekdag wiha 
nirxandinên xwe kir:

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen Yuksek-
dag, di civîna koma HDP’ê ya li Meclîsê de 
geşedanên hefteyê nirxand. Yuksekdag, diyar 
kir ku HDP her dem li dijî debeyan, OHAL û 
rejîmên zordest têkoşîna azadî û demokrasiyê 
dimeşîne û wiha got: “Ji bo em nîşan bidin ku 
kesên demokrasiyê diparêzin û mafdar in bêtir 
bi hêzin em wê her dem li kolan û qadan bin. 
Em li heberî gelê we yên derdikevin qadan 
demokrasiyê diparêzin bi rêzdari pêşwazî 
dikin. Em bang li hemû kesên bindest û li dijî 
zilmê têdikoşin dikin ku dakevin kolanan.

‘Jı 8’Ê HezÎraNe 
Heta NıHa eM lı DıJÎ 
DarbeYaN tÊDıkOŞıN’

Yuksekdag, da zanîn ku îxtîdara AKP’ê hêza 
gel û kolanan piştî 15’ê Tîrmehê û şûnde dît û 
wiha got: “Piştî hilbijartina 7’ê Hezîranê roja 
8’ê Hezîrana 2015’an û şûnde li dijî me dar-
beya siyasî tê meşandin. Ji wê demê û hita niha 
gelê kurd û hêzên demokrasiyê li dijî darbeyan 
li kolanan têdikoşin. Em wekî HDP’ê û hêzên 
demokrasiyê baş zanin ku darbekarên bajaran 
dagir dikin çiye. Di sala dawî de HDP û hêza 
demokrasiyê sînga xwe daye ber gule û çekan. 
Li dijî ti tundî û êrîşan serî netewandiye. Me her 
dem ji bo azadiya xwe di refê herî pêş de cih 
girt û ji niha û şûnde jî em wê ji bo azadiya xwe 
di refên herî pêş de cih bigirin. Em her dem li 
dijî darbeyan rawestiyan û me li dijî darbeyan di 
ber xwe da. Me li dijî darbeyên bi polet û apolet 
di ber xwe da. Îro dixwazin darbeya bê apolet 
pêk bînin. Ev yek jî tenê bi riya demokrasî û 
kolanan tê lidarxistin.

Em li erdnîgarî û herêma lê hatine hilbijartin 
nikarin daxuyaniyekê bidin çapemeniyê. Yên 
tenê demokrasî ji bo xwe ava kirine, nikarin 
demokrasiyek rastîn ava bikin. Ger ku azadi û 
demokrasî ne ji bo her kesî be, wê demê edalet 
û hişmendiya darbeyan ji holê ranabe. Em ji bo 
jiyanek nû têdikoşin. Em hewl didin ku siyaseta 
têk çûye û perçe bûye dîsa kom bikin. Siyaseta 

demokratîk bi hişmendiya demokratîk û nûjen 
pêş dikeve. Îxtîdara AKP’ê her dem îxtîdar li 
gorî xwe pêş xist û demokrasî ji bo îxtîdara xwe 
pêş xist. Ev her dem rê li pêş darbeyan vedike.”

‘HeMÛ PartÎ lı DıJÎ 
HDP’Ê bÛN Yek’

Yuksekdag, destnişan kir ku Erdogan li 
dora Qesra xwe koalisyonek ava kiriye û hepû 
partî li dijî HDP’ê bûne yek û wiha got: “Me 
pêşniyar kir ku hemû partî bibin yek. Lê ji bilî 
HDP’ê hemû li dijî HDP’ê bûn yek. Li Qesrê 
vîna 6 milyon mirov hat wêdekirin. Em bi go-
tina wan û daxwaza wan tune nabin. Ew nika-
rin me tune bikin. HPG partiya muxalif a herî 
mezin e. Li dijî hişmendiya yekperet a AKP, 
CHP û MHP’ê partiya muxalif e. Êdî HDP bi 
tenê partiya xalif e.

‘kıJaN DeMOkrasÎ 
bı ser ket?’

Yuksekdag, bertek nişanî helwesta Ser-
okomar Erdogan “Li dijî darbeyan demokrasî 
bi ser ket” da û wiha got: “Kijan demokrasî 
çawa biser ket. helwesta dijdemokratîk a îx-
tîdarê disa xuya bû. Darbeya leşkerî li dijî vîna 
meclîsê pêk hat. Ewil Qesrê vina meclîsê pûç 
kir û piştre leşkeriyê meclîs bombe kir. Niha 
hemû erk û mercan bi Qesrê ve girê didin. Bi 
milyonan mirov dengê wan çû çopê. Meclîs êdi 
li derve maye. Komisyon pûç bûne. Niha her 
tiştî bi KHK’an çareser dikin. Ev demokrasî wê 
darbeyek nû bi xwe re bîne.

Yuksekdag, Biryarnameya di Hukê Zagonê 
de (KHK) ku ji nûve TSK’ê ava dike nirxand 
û wiha got: “Ew wisa bawer dikin ku wê artêşê 
perçe bikin û darbeyê çareser bikin. Lê ne wisa 
ye. Heta ku demokrasî di bin baneyê meclîsê de 
pêş nekeve rê li pêş darbeyan nayê girtin.”

Yuksekdag, da zanîn ku pêwiste siyaseta 
sivîl bi demokrasiyê ve bê girêdan û wiha got: 
“Erdogan dibêje ‘neheqiyên li hemberî min 
hatiye kirin ez efo dikim’. Ji ber ku HDP li 
dervê efoyê hişt em şaş nebûn. HDP heta niha 
bi hîleyan siyaset nekir. Tenê gelê me dikare 
me darizîne û me efo bike. Em ji bilî gelê xwe 
efoyê ji ti kesî naxwazin.

Kampanyaya ‘Azadiya Veşartî’
Li Îranê nêzî du salan e ku li 
ser torên civakî jin ji bo ner-
azîbûna xwe li hemberî ser-
girtina bi zorê nîşan bidin, 
kampanya bi navê ‘Azadiya 
Veşartî’ dan destpêkirin. Piştî 
vê yekê niha jî li Îranê mêr 
serê xwe digirin û hicaba bi 
zorê şermezar dikin.

Hefteya bihurî hinek hunermend di mer-
asîma birînana şairê Îranî Hafiz de ji ber cil û 
bergên hevjinên xwe, wek kesên ku xîreta wan 
nîne rastî heqaretan hatin.

Heqareta ku ji aliyê gelek ragihandinên ser 
bi rejîmê hat kirin, rastî nerazîbûna gelek kesan 
hat. Mêr jî vê carê ji bo nerazîbûna xwe li hem-
berî van heqaretan nîşan bidin tevlî kampanya 
‘Azadiya Veşartî’ bûn. Mêran wêneyên xwe yên 
sergirtî li ser torên civakî belav kirin. Aramanc 
ji vê yekê ew e ku hîcaba bi zorê ya ji bo jinan, 
bixin mijareke pêkenokê. Gelek rojname û ko-
varên cîhanê cih dan helwêsta mêran a li dijî 
hîcaba bi zorê.

Nerazîbûna Ewropayê ya li 
şantaja Tirkiyeyê zêde dibe

Hikûmeta AKP’ê, piştî hewldana darbeyê, bêyî berpirsyariyên 
xwe bi cih bîne daxwaza rakirina vîzeyê dike û gefa ‘eger ev 
nebe, wê peymana li ser penaberan bê xerakirin’ dixwe. Ner-
azîbûna li van gefên AKP’ê zêde dibe.

Ji ber helwesta fediyok û dudil a Yekîtiya 
Ewropa (YE) û hikûmeta Elman a bi serokatiya 
Serokwezîr Angela Merkel, gelek siyasetm-
edar banga ‘li hemberî gefên Tirkiyeyê bêdeng 
nemînin’ dikin.

Ji bo vîzeya ji welatiyên Tirkiyeyê re serbest 
bibe, Yekîtiya Ewropayê 72 pîvan daniye pêşiya 
hikûmeta Tirk ku heta meha Cotmehê van bi cih 
bîne. Lê balkêş e Tirkiye ji van pîvanan ên herî 
girîng ji nedîtî ve tê. Tevî pêkanîna azadiya ra-
man û çapemeniyê, ji Tirkiyeyê tê xwestin ku 
‹Qanûna Têkoşîna li dijî Terorê› ya ku Kurdan û 
hemû azadiyan hedef digire, biguherîne. Lê AKP 
û Erdogan naxwazin vê guhertinê bikin. Di ser re 
radibin peymana li ser penaberan ji bo serbestiya 
vîzeyê weke şantajê bi kar tînin.

Tirkiyeyê bi rêya Wezîrê Karên Hundir Mev-
lut Çavûşoglû vê şantajê dike. Komîsyona Yekîti-
ya Ewropa nerazîbûnê nîşanî vê dide û destnîşan 
dike, ku ji bilî Angela Merkel a bi Erdogan re 
hevkariyê dike, tehemûla kesî nema ye. Di daxuy-
aniya komîsyonê de hat destnîşankirin, ji bo ser-
bestiya vîzeyê divê hemû pîvan bi cih werin anîn.

Di daxuyaniya ji aliyê Berdevkê Komîsyonê 
ve hat dayîn de, bal hat kişandin ser daxuyaniyên 
beriya niha yên Serokê Komîsyonê Jean-Claûde 
Jûncker, ku ji bo serbestiya vîzeyê dixwaze hemû 
pîvan ‹bê kêmasî› bi cih werin anîn.

Endamên hikûmeta koalîsyonê ya Elman ên ji 

Partiya Sosyal Demokrat (SPD) û Partiay Yekîti-
ya Xiristiyanên Civakî (CSU) daxuyaniyên tund 
hatin dayîn.

serOkÊ sPD’Ê XWest serÎ lı 
ber ŞaNtaJaN NeYÊ teWaNDıN

Serokê Giştî yê SPD’ê û Wezîrê Aboriyê 
Sîgmar Gabrîel got, “Divê Elmanya yan jî 
Ewropa destûrê nedin ku bi ti awayî şantaj were 
kirin» û hişyarî da ku Tirkiye bi nîqaşên xwe 
yên li ser îdamê re ji Ewropayê dûr dikeve.

Endamê Parlamenta Ewropayê yê ji CDU 
Elmar Brok îdîa kir, ku ji ber peymana li ser 
penaberan, daxwaza Tirkiyeyê ya serbestiya 
vîzeyê ‹meşrû› ye, lê ji bo vê divê beriya her 
tiştî krîter bi cih werin anîn.

Ji hevparê biçûk ê hikûmeta koalîsyonê 
Sekreterê Giştî yê CSU Andreas Scheûer jî ner-
azîbûneke tund nîşanî hikûmeta AKP›ê da û li 
hemberî bazarî û şantajên Çavûşoglû got, «Em 
li bazara Tirkan nînin.» Scheûer destnîşan kir, ku 
ji ber qewimînên dewam dawî yên li Tirkiyeyê 
vîzeya ji bo Tirkiyeyê nikare bê serbestkirin.

Ji partiya mûxalefetê endama Meclîsa Fed-
eral a Partiya Çep (Dîe Lînke) Sevîm Dagde-
len careke din nêrîna partiya xwe dubare kir 
û xwest, hemû muzakereyên bi Tirkiyeyê re 
tên kirin bê sekinandin. Dagdelen diyar kir, 
daxwaza Enqereyê ya ji bo serbestiya vîzeyê, 
bêbingeh e.
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KCK: Em ê xewn û xeyalên Derwêşê Evdî bi cih bînin
Hevserokatiya Konseya Rêveber 
a KCK’ê, êrîşa qirkirinê ya DAIŞ’ê 
ya li Şengalê şermezar kir û got, 
“Kurdistana azad, têkoşîna jiya-
na azad xewn û xeyalên Derwêşê 
Evdî bû. Em careke din soz didin, 
em ê vê bi ser bixînin.”

Hevserokatiya Konseya Rêveber a KCK’ê bibîr 
xist, ku beriya niha bi du salan bi destê DAIŞ’ê fer-
mana 73’an li ser Kurdên Êzidî rabû û got, “Qetilkiri-
na bi sedan Kurdan, revandina bi hezaran jinên Êzidî 
weke êrîşeke namerdî ya neyê ji bîrkirin, cihê xwe di 
nava rûpelên dîrokê de girtiye. Em vê êrîşa qirkirinê 
bi hêrseke mezin şermezar dikin û soz didin, em ê tola 
vê êrîşa li derveyî mirovahiyê hilînin.”

Hevserokatiyê got, “Civaka me ya Êzidî, mîrate û 
emaneta ku mirovahiyê, dîrokê û gelê qedîm ê Kurd 
ji me re hiştiye” û wiha dewam kir: “Xwedîderketina 
li civaka Êzidî ne tenê erka me ye, erk û wezîfeya 
hemû gelên Rojhilata Navîn û mirovahiyê ye. Êrîşa 
li hemberî Kurdên Êzidî hat kirin, êrîşa li dijî hemû 
mirovahî, gelên Rojhilata Navîn û tevahiya Kurdan e. 
Têkoşîna parastina vê civaka me, ku nirxên bingehîn 
ên Kurdewarî û mirovahiyê gihandiye vê serdemê, 
di heman demê de têkoşîna parastina Kurdîtî û mi-
rovahiyê ye. Ji ber vê eykê, berxwedana gerîla ya li 
dijî êrîşên qirkirinê yên DAIŞ’ê, weke yek ji berx-
wedanên herî pîroz cihê xwe di nava rûpelên dîrokê 
de girtiye.

Destwerdana komek ji 12 gerîlayan û pêşîgirtina li 
DAIŞ’ê nîşan dide, ku civakeke dema li ber xwe bide 
wê karibe çi bi ser bixîne. Eger Êzidî xwedî xwepar-
astin û xwerêveberiyê bûya, wê ev êrîşa qirkirinê 
bihata sekinandin û fermana 73’an ranebûya. Vê ras-
tiyê careke din raxistiye pêş çavan bê xwerêveberî û 
xweparastin ji bo civakan, ji bo gelan çiqasî girîng e.”

YÊ XWeserıYa DeMOkratÎk a ŞeNGalÊ 
NeParÊze, Nıkare bıbe DeMOkrat

Daxuyaniya Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê bi vî rengî dewam kir:

“DAIŞ’ê bi kontrolkirina Şengalê re xwest hem li 

ser Başûrê Kurdistanê serwer be, hem jî ji Şengalê êrîşî 
Şoreşa Rojava bike û bi vî rengî tesfiye bike. Lewma 
berxwedana li Şengalê bû berxwedana parastina Başûr 
û Rojavayê Kurdistanê. Para berxwedana Şengalê 
gelekî zêde ye, ku niha DAIŞ li Mûsil û derdora wê 
ketiye pozîsyona parastinê.

Şengal hem ji aliyê civakî, hem ji aliyê siyasî, hem 
jî ji aliyê leşkerî ve cihekî gelekî stratejîk e. dema 
Şengalê li ser bingeha xweparastin û xwerêveberiyê 
jiyana xwe ya demokratîk û azad ava kir, wê jiyana 
demokratîk û azad a Başûrê Kurdistanê jî gaveke girîng 
bavêje û ev yek wê di demokratîkbûna Iraqê de roleke 
mezin bilîze. Jiyana azad û demokratîk a Şengalê wê 
Başûrê Kurdistanê demokratîk bike. Demokratîk-
bûna Başûrê Kurdistanê wê Iraqê demokratîk bike. 
Demokratîkbûna Iraqê jî wê ji bo demokratîkbûna Ro-
jhilata Navîn bibe gaveke mezin.

Ji ber vê yekê, divê hemû demokrat û azadîparêz, 
xweparastin û xweseriya Şengalê biparêzin. Heta ku 
xweseriya demokratîk a Şengalê neyê parastin, ne li 
Kurdistanê, ne li Iraqê, ne jî li cîhanê mirov nikare 
demokrat bibe.

Kurdên Êzidî bi avakirina Meclîsa xwe, bi damez-
randina hêzên xweparastinê YBŞ û YJŞ›ê re nîşan 
dan ku di avakirina jiyana demokratîk a herêmî ya li 
ser bingeha xweparastin û xwerêveberiyê de çiqasî 
bi biryar in. Erka dikeve ser milê hemû hêzên siyasî 

yên Kurd û demokratan ew e; destekê bidin vê gava 
Êzidiyan, vê gavê xurt bikin û Êzîdxanê veguherînin 
cihekî mînak ji bo Kurdistan, Iraq û Rojhilata Navîn. 
Dema Êzidî azad û demokratîk bûn, hingî wê jiyana 
demokratîk û azad li Başûr û Rojavayê Kurdistanê jî 
xurt bibe.

Jı bO eWlekırıNa azaDıYa CıVaka Me 
Ya ÊzıDÎ eM Ê Her tıM bı WaN re bıN

Ji bo jiyana demokratîk û azad a tevahiya gelê 
Kurdistanê, weke Tevgera Azadiyê ya Kurd em ê mîna 
duh îro her tim li cem civaka xwe ya Êzidî bin ji bo 
hebûn û azadiya wan ewle bikin. Girîng e hemû hêzên 
siyasî yên Kurd jî li cem jiyana xweser a civaka me ya 
Êzidî cih bigirin û li ser bingeha xurtkirina demokrasi-
ya Kurd, bi berpirsyariyên xwe rabin.

Weke Tevgera Azadiyê ya Kurd, em ê li cem 
têkoşîna jiyana demokratîk û azad a civaka xwe ya 
Êzidî bin û ji bo rizgarkirina axa Êzidiyan a heta niha 
nehatiye rizgarkirin, em ê bi erka xwe rabin. Ev yek 
wê di heman demê de bê wateya bicihanîna daxwaza 
Rêber Apo, ku di mijara jiyana demokratîk û azad a 
Êzidiyan de gelekî hesas e.

Em êrîşên qirkirinê yên DAIŞ’ê careke din 
şermezar dikin. Kurdistana azad, têkoşîna jiyana azad 
xewn û xeyalên Derwêşê Evdî bû. Em careke din soz 
didin, em ê vê bi ser bixînin.”

Tax bi tax ber bi Minbica azad ve

Minbic tax bi tax tê rizgarkirin 
û fermandarê Şems el-Şemal 
jî da zanîn ku wan 4 hezar 
sivîlên li taxa Keçlê rizgarkiri-
ye. Li Girê Spî jî ciwanên Min-
bicî ji bo tevlî nav refên QSD´ê 
bibin tên perwerdekirin. 

Piştî rizgarkirina taxa Niêmê ya li rojhilatê 
Minbicê êdî taxa El-Iriz di hedefa şervanên 
Meclîsa Leşkerî ya Minbicê de ye. Fermandarê 
Tabûra Şems El-Şemalê, Ebû Elî Necim jî got bi 

şerê li taxa Keçlê 4 hezar sivîl rizgar bûn. Li ali-
yê din Minbicîyên nû rizgarkirî jî tevlî nav refên 
QSD´ê dibin.

Nûçegihanên ANHA’yê ji Minbicê ragihand 
ku di şerê pêr bi şev ê rizgarkirina taxa Niêmê ya 
rojhilatê Minbicê de bi dehan çete hatin kuştin û 
cenazeyên 11 çeteyan jî  tevî miqdareke mezin 
a çek û cebilxaneyê ket destê şervanên Meclîsa 
Leşkerî ya Minbicê.

Li herêmê operesyona lêgerîn û kontrolkirinê 
didome. Piştî rizgarkirina taxa Niêmê êdî xeta 
şer derbasî taxa El-Iriz ya bakurê rêya Cizîrê û 
rojhilatê navenda bajêr bû.

Li aliyê din, doh sibehê çeteyên DAIŞ’ê êrişî 
gundê Um Edesê yê rojavayê bajar kir. Şervanên 

Meclîsa Leşkerî ya Minbicê bersiva êrişan da. 
Şer dema nûçe dihat amadekirin, hîna dewam 
dikir.

Şems El-Şemal: Em bi pêş ve diçin, çete 
dişikin

Fermandarê Tabûra Şems El-Şemal a di bin 
sîwana Meclîsa Leşkerî ya Minbicê de Ebû Ne-
cim têkildarî şerê di navbera hêza wan û çeteyên 
DAIŞ‘ê li taxa Keçlê ya Minbicê, agahî dan.

Ebû Elî Necim da zanîn ku gava yekem a 
rizgarkirina taxa Keçlê, ji dibistana Kerama û 
Adiyat rojhilatê taxê destpê kir û got, piştî bi du 
seatan a şerên dijwar, dibistan hate rizgarkirin. 

Ebû Elî Necim li ser şerên li deverê weha pe-
yivî: “Şer li wê deverê 4 rojan dom kir. Piştî şerê 

4 rojan hêzên me tax rizgar kir, û 4 hezar sivîlên 
li taxê hatin rizgarkirin.”

Necim di dewama axafatina xwe de bal kişand 
ser rewşa taxê piştî rizgarkirinê û got, hêzên wan 
navenda tendurustiyê ya li ser rêya Cizîrê û aşê 
gemin jî rizgar kirin. Necim da zanîn ku hin çete 
jî bi saxî ketin destê şervanên wan.

Li ser moralê şervanên Meclîsa Leşkerî 
ya Minbicê, Ebû Elî da xuyakirin ku şervan 
bi moralekî bilind şerê çeteyan dikin û got, di 
şerê rizgarkirina taxa Keçlê de ti zirar negihişt 
şervanênên wan. Ebû Elî destnîşan kir ku di de-
meke nêz de, dê bajar bi temamî were rizgarki-
rin û sedema derengmayîna wê spart bi hezaran 
mayînên çandî, bikaranîna sivîlan wekî mertalên 
zindî. Fermandarê Tabûra Şems El-Şemal Ebû 
Elî Necim di dawiyê de, bang li şêniyên bajêr kir 
ku dûrî noqteyên DAIŞ´ê bibin.

Ciwanên Minbicê tevlî QSD´ê bûn
Li aliyê din, QSD´ê ji bo ciwanên Minbicê 

dewreyeke perwerdehiya leşkerî da destpêkirin. 
Piştî ku Hêzên Sûriyeya Demokratîk hatin 

avakirin, ji her derê ciwanan berê xwe da nava 
van hêzan û li dijî êrîşên çeteyên DAIŞ’ê şer ki-
rin. Ji destpêka operasyona rizgarkirina Minbicê 
ve, ciwanên ji Minbicê ji bo rizgarkirina bajarê 
xwe û parastina gelê xwe, ref bi ref tevlî nava 
hêzên QSD’ê dibin.

Akdemiya Şehîd Kemal a Hêzên Sûriyeya 
Demokratîk ji bo ciwanên Minbicê û gundên 
derdora wê, dewreyeke perwerdehiya leşkerî da 
destpêkirin.

Dewreya bi navê Şehîd Hîwa di roja 17’ê 
Tîrmehê de destpê kir, û lê dersên leşkerî û ram-
yarî tên dayîn. Şervanên ku beşdarî dewreyê bûne 
gotin, ew ê heta paqijkirina tevahiya herêmê ji 
qirêjiya çeteyên DAIŞ´ê, li ber xwe bidin. 

DYA’yê yekem-
car ji hewayê 
ve li hedefên 
DAIŞ’ê yên li 
Lîbyayê xist
Ji bo rizgarkirina bajarê Sîrte yê 
Lîbyayê ji dagirkeriya DAIŞ’ê, 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîka 
(DYA) yekemcar ji hewayê ve 
bomberdûman kir.

Bomberdûman li ser banga hikûmeta 
yekîtiya demkî ya ji aliyê Neteweyên Yekbûyî 
ve tê naskirin, hat kirin. Tê gotin, ji ber bomb-
erdûmanê gelek kuştiyên çeteyan çêbûye.

Operasyonên yekîneyên Hikûmeta Dem-
kî ya Lîbyayê yên ji bo derxistina çeteyên 
DAIŞ›ê ji Sîrteyê, dewam dikin. Ji bo destekê 
bide van operasyonan DYA›yê cara yekê ji 
hewayê ve bomberdûman kir.

Berdevkê Pentagonê Peter Cook diyar kir, 
fermana bomberdûmanê ji aliyê Serok Barack 
Obama ve hatiye dayîn û ragihand, di encama 
vê bomberdûmanê de gelek endamên DAIŞ›ê 
mirin e. Cook da zanîn, li bajarê Sîrteyê hê jî 
bi qasî hezar çeteyên DAIŞ›ê hene, lê agahî 
neda bê bomberdûman bi balafirên bêmirov 
an jî balafirên şer hatiye kirin.

Li Lîbyayê, piştî têkbirina Mûammer 
Kaddafî, ji sala 2011›an û vir ve gelek 
komên çekdar der bûn. Bajarê Sîrte jî ji sala 
2015›an û vir ve di bin dagirkeriya çeteyên 
DAIŞ›ê de ye.


