
İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Ciwanên Azad UK öncülüğünde Mayıs 
Ayı Şehitlerini Anma Kültür ve Spor 
Festivali düzenledi. Festival’de Şehit 
Çiyager Batman, Zinar Raperîn ve 
Leyla Şaylemez (Ronahî) şahsında tüm 
devrim şehitleri anıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı festivalde futbol ve voleybol 
turnuvaları düzenlendi ve kültürel aktiviteler yapıldı. Tüm 
devrim şehitleri anısına saygı duruşuyla başlayan festival 
açılış konuşmasını yapan Ciwanên Azad üyesi Bertan 

Şoreşger şunları belirti: “Mayıs ayı, Önderimiz Abdullah 
Öcalan tarafından şehitlere adamış bir ayıdır. Mayıs 
ayında şehit düşüne yoldaşlarımızın mücadeleye verdiği 
emek sayesinde bugün destansı bir direniş yürütülüyor. 
Devrim gerçekleştirilmektedir. Bugün bu festivali şehit 
Çiyager Batman, Leyla Şaylemez ve Zinar Raperîn 
yoldaşlara adamış bulunuyoruz. Şehit Çiyager Sur’da 
komutanlık yapmış ve direnişte yer almış bir kahraman. 

Cizre katliamına en büyük cevap veren Zinar Raperîn 
yoldaşımız ölümsüzdür. Şehit Zinar, Ronahî ve Çiyager 
şahsında tüm devrim şehitleri saygıyla anıyorum, onları 
mücadelemizde yaşatacağımıza dair söz veriyoruz” dedi.

Haberin demavı sayfa 8-9’da…
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Londra’da Gençliğin Festivali Sarıyıldız İngiliz 
Parlamentosunda 
Konuştu; Cizre’de 
Tüm Canlılar 
Vahşice Katledildi

İngiltere parlamentosunda konuşan 
HDP Şırnak milletvekili Faysal 
Sarıyıldız Cizre’de yaşanan 
vahşetin detaylarını anlattı. Cizre’de 
79 gün süren saldırılarda 259’dan 
fazla insan katledilmiş, kentin büyük 
bir bölümü yerle bir edilmişti. 

Haberin devamı sayfa 11’de...
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Vekilime dokunma, 
sende yanarsın!

Türk Meclisinde dokunulmazlık teklifinin tümü 
376 oy ile referanduma gerek kalmaksızın 
kabul edilmesinin ardından tepkiler giderek 
artarken Demokratik Güç Birliği Britanya’da 
sessiz kalmadı. 

Haberin devamı sayfa 6’da..

GİK-DeR Kültür Sanat Festivali 
Final etkinliği Son Buldu

Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) tarafından sekizincisi düzenlenen Kültür sanat festivali Pazar 
günü yapılan coşkulu bir etkinlikle son buldu. Haberin devamı sayfa 15’de...

Britanya’da AB 
referandumuna 
doğru Day-Mer’den 
önemli toplantı

Uzun zamandır devam eden Britanya’nın 
Avrupa Birliği referandum tartışmaları hız 
alırken halkın da görüşü netleşmeye başladı. 
Özellikle çoğunluğunu göçmen toplumların 
oluştuduğu Londra’da da Türkçe ve Kürtçe 
konuşan toplumda AB’ye tamam mı devam mı 
tartışmasını ilk olarak Day-Mer getirdi. 

Haberin Devamı sayfa 16-17’de...

Kaypakaya 
Londra’da yapılan 
yürüyüşle anıldı

Ölümsüzlüğünün yıldönümünde Komünist 
Önder İbrahim Kaypakkaya Londra’da 
gerçekleştirilen coşkulu yürüyüşle anıldı. 
Londra’nın Edmonton Angel bölgesinde Tertip 
Komitesinin çağrısıyla, toplanan kalabalık 
öncelikle  devrim ve komünizm davasında 
yitirilenler için saygı duruşunda bulunarak 
yürüyüşe geçti.

Haberin devamı sayfa 6’da...

Büyük Rakka 
Operasyonu 
başladı; 3 koldan 
saldırılıyor!
YPG’nin başat rol oynadığı Demokratik Suriye 
Güçleri, IŞİD’in Suriye’deki başkenti olan 
Rakka’ya yönelik büyük operasyonu başlattı.

Haberin devamı sayfa 24’de...
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Öcalan’ın Demokratik 
Toplum Manifestosu 
Kitabı LSE’de Tanıtıldı
Kürt Halk lideri Abdullah Öcalan’ın Demokratik Toplum Manifestosu kitaplarının ilki olan 
Uygarlık: Maskeli Tanrılar ve Örtük Krallar Çağı’nın İngilizce çevirisi Manifesto for a 
Democratic Civilisation: The Age of Masked Gods and Disguised Kings, Londra’nın 
en seçkin Üniversitelerinden olan London School of Economics’de tanıtıldı.

Cuma akşamı, 20 Mayıs’ta, gerçekleşen kitap 
tanıtımı ve seminerde kitabın çevirisini yapan 
Havin Güneşer, Profesör David Graeber ve Dr. 
Thomas Jeffrey Miley eserin öne çıkan konularına 
ilişkin sunum yaptılar.

LSE üniversitesinin Kürt Öğrenci Toplumu ta-
rafından düzenlenen etkinlikte, son yıllarda Roja-
va’da direk olarak uygulanan demokratik konfede-
ralizm modeli ve temelindeki siyasal ve tarihsel alt 
yapısı değerlendirildi. Panel LSE Antropoloji bölü-
münden Profesör Alpa Shah tarafından yönetildi.

Uluslararası Abdullah Öcalan’a Özgürlük İni-
siyatifi sözcüsü ve gazeteci, Güneşer konuşmasın-
da ilk olarak Öcalan için yürütülen kampanyayı ve 
kitaplarını dinleyicilere anlattı.

Öcalan’ın 60’ın üzerinde kitabı bulunduğunu 
ve bunların çoğunun 1999 yılı öncesinde yazdığını 
ifade eden Güneşer, Demokratik Toplum Mani-
festosu kitaplarını çevirirken, Öcalan ile teorileri 
tekrar düşünme fırsatı bulduğunu anlattı. Güneşer, 
Öcalan’ın tek başına düşünen bir siyasi bilimci 
olmadığını, aynı zamanda pratik olarak bir lider 
olduğuna dikkat çekerek, bunun yazdıklarını daha 
da önemli kıldığını ifade etti.

Öcalan’ın siyasal teori terimlerine yeni anlam-
lar getirdiğini ifade eden Güneşer, toplumun ‘dev-
let toplumu’ ve ‘demokratik toplum’ ile ayrıştığını 
ama teorinin kökünde kadının özgürlüğü 
olduğunu ifade etti. ‘‘Modernite de sadece kapital-
izme bırakılmamalı. Ve demokratik modernitenin 
de olduğunu savunuyor [Öcalan] ve bunun temel 
boyutlarını ahlaki ve siyasi toplum, ekolojik san-
ayi ve demokratik konfederalizm olarak belirliyor. 
Bunlar kapitalist modernitenin tüketici toplumu, 
sanayicilik ve ulus devlet modelinin aksine.’’

Güneşer, Öcalan’ın demokratik konfeder-
alizmin sadece günümüzde oluşmadığını, ve 
kapitalizmin ‘hep var olduğunu’ düşünmemiz 
istenildiğini savunduğunu anlattı: ‘‘Kapital-
izmin öncesi ve sonrasında bir şey yokmuş ve 
olamayacakmış gibi öğretiliyor. Fakat, Öcalan, 
kitaplarında bunun günümüze özel olmadığını 
ve tarihin ulus devlet eksenli değil, konfederal 
olduğunu anlatıyor.’’

Güneşer, Öcalan’ın teorisinde örgütlü olmanın 
ve her bireyin bir komüne ait olmasını gerektiğini 
anlattığını ifade etti.

Güneşer, Öcalan’ın Kürtlerin ezilmesi 
ve kadınların ezilmelerinde çok ortak nokta 
bulduğunu ve bunun tarihsel köklerini araştırdığını 
anlattı: ‘‘Öcalan kadın hakları konusunda, cinsler-
in eşitliğinden daha da öteye gidilmesi gerektiğini 
savunuyor. Öcalan tarihi anlatırken kadının es-
aretinin köleleşmenin sonucu olmadığını aslında 
kökünde olduğunu gördü.’’

Kadının toplumsal duruşuna ilişkin, Güneşer 
şöyle devam ediyor: ‘‘Öcalan aile ve ilişki 
yapılarının değişmesi gerektiğini anlatıyor ve 
bunun özel alan olarak görülmemesi gerektiğini 
savunuyor. Öcalan, bu alanın, aşk ve sevgi 
sözcükleriyle, en çok gizlenen sömürü alanı 
olduğunu savunuyor. Ve çocuk ve erkeğin 
eğitiminin kadın tarafından yapılması gerektiğini 
düşünüyor.’’

Öcalan’ın bu kitap serisinin aslında Avru-
pa İnsan Hakları Mahkemesine savunmaları 
olduğunu hatırlatan Güneşer, Öcalan’ın İmralı’da 
yazdıklarını tekrar okuma fırsatı olmadığını, 
ve bu nedenle çevirileri yaparken onunla 
tekrar düşünme fırsatı bulduğunu ifade etti: 
‘‘Unutmayın, Öcalan, yazdıklarını tekrar okuma 
fırsatı bulamadı. Yazılanlar kitap değillerdi, İnsan 
Hakları Mahkemesine savunmalarıdır. [Öcalan] 
İnsan Hakları Mahkemesine, dedi ki, ‘Ben bu hap-
iste birey olarak, bireysel suçlar için bulunmuyo-
rum. Yok edilmek istenilen bir halkın lideri olarak 
buradayım. Bu nedenle, savunmam ancak kolektif 
olabilir, bireysel olamaz.’’’

Güneşer, son olarak, kadın bilimi anlamına 
gelen Jineoloji çalışmalarına değinerek siyasi 
metotların araştırılmasının bu çalışmanın bir 
parçası olduğunu dile getirdi. Ve Öcalan’ın to-
plumun her kesimi için eğitimi önemsediğini an-
latan Güneşer, bilginin üzerindeki tekel sistenim 
temelinde olduğunu dile getirdi.

LSE üniversitesi Antropoloji bölümü pro-
fesörü ve Uygarlık: Maskeli Tanrılar ve Örtük 
Krallar Çağı kitabının önsözünü yazan, Graeber, 
Öcalan’ın tecrit koşullarına rağmen oldukça sofis-
tike teoriler ürettiğini ifade etti.

‘‘Bu tür etkinlikler düzenlememiz çok önemli 
ve böyle kitapların duyulması çok önemli çünkü, 
Kürt mücadelesi son yılların en önemli siyasi mü-
cadelelerindendir ve oldukça bastırılıyor. Avrupa 
ve Amerika’daki halkın yüzde 99’u Türkiye’de 
bir iç savaş olduğunu bilmiyorlar diyebilirim. 
Mücadelenin sebeplerine ilişkin bilginin de 
bulunması zor’’ diye konuşan Graeber, kitap 
tanıtımını düzenlemekte de zorluk çektiklerini 
dile getirdi.

Öcalan’ın zor koşullarda önemli teoriler 
ürettiğini dile getiren Graeber, şöyle devam etti: 
‘‘Dünyadaki farklı siyasi mücadeleler, Yirminci 
Yüz Yıl’daki sol mücadelelerden nasıl örnek 
alıp günümüzde uygulayabileceklerini ve hata-
lardan neler öğrenebileceklerini hesaplıyorlar. Bu 
yönde Öcalan çok zeki davranıyor...ve yazdıkları 
oldukça önemli. Siyasi teoriler üzerinde çalışma 
yürütenlerin araştırma yapmaları için imkanları 
bulunuyor. Bu yüzden, böyle kısıtlı imkanlarla 
teori üreten Öcalan daha fazla dikkate alınması 
gerekiyor.’’

Graeber, bu kitaptaki en çok önemsediği ko-
nunun, Öcalan’ın pozitivizmi ret etmesi olduğunu 
ifade etti: ‘‘Kitapta önemli teorilerden birisi, 
Öcalan’ın pozitivizmi ret etmesidir. Bir çok insan 
pozitivist bakış açısını sorunlu olarak görüyor. 
Ama alternatifler belki de bizi rahatsız ediyor. 
Öcalan, bundan çekinmiyor. İlk olarak, pozitiv-
izmi kapitalizmin dini olarak yorumluyor ve bu 
yüzden geçmişte gerçekleşen mücadeleler mevcut 
sistemin bir parçası oluyor diye yorumluyor.’’

Öcalan’ın kabul edilenlerin aksine, farklı bir 
tarihi anlatımı sunduğunu ifade eden Graeber, ‘‘Bu 
kitabın tarihsel bir hikaye anlatmayı hedeflediğini 
düşünüyorum. Genel olarak bizim bildiğimiz 
toplumları anlatan iki tür tarihsel hikaye var. Biri, ufak 
toplumsal yaşamdan, tarımcılık ve toprak sahipliğinin 
başlamasının ardından şehirlerin gelişmesi ve böylece 
hiyerarşinin gelişmesi. Diğeri ise anaerkil tarımın 
ilk olarak gelişmesidir. Öcalan her iki teorinin 
birleşiminin olabileceğini savunuyor.’’

Graeber, Öcalan’ın tarihe farklı bir açıdan bakıp 
değerlendirmesinin önemli olduğunu ifade ederek, 
şöyle devam etti: ‘‘Büyük devrimci düşünürler 
bizi bilinen doğruları sorgulamaya teşvik ediyor-
lar. Öcalan, hapishanede, kısıtlı koşullarda daha 
sofistike tarihi ve siyasi değerlendirmelerde bu-
lunuyor, bütün olanakları olan siyasi bilimcilerin 
aksine.’’

Cambridge Üniversitesi Sosyoloji bölümünde 
öğretim görevlisi olan, Miley, Öcalan’ın tar-
ihi değerlendirerek, günümüzde Kürtlerin ve 
diğer toplumların yönelmeleri gereken yapıları 
anlattığını ifade etti. 

‘‘Demokratik Toplum Manifestosu kitabında, 
Öcalan öngörülerinin kaynaklarını bize sunuyor 
ve buna bağlı olarak Kürtlerin nereye doğru git-
meleri gerektiğini anlatıyor’’ diye konuşan Miley, 
de Graeber gibi, Öcalan’ın tecrit koşulları altında 
olmasına rağmen, ‘‘etrafında kütüphaneler olan 
bazı yazarlardan daha iyi eserler’’ çıkarttığını 
düşündüğünü ifade etti.

Miley, Öcalan’ın özellikle, hiyerarşiyi çok iyi 
anlatabildiğini ifade ederek, ‘‘Erkek egemen sis-
temin her türlü baskının kaynağında olduğunu iyi 
bir öz eleştiri ile anlatıyor’’ diye konuştu.
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Kaypakaya Londra’da yapılan yürüyüşle anıldı

Ölümsüzlüğünün yıldönümünde Komünist 
Önder İbrahim Kaypakkaya Londra’da 
gerçekleştirilen coşkulu yürüyüşle anıldı. 
Londra’nın Edmonton Angel bölgesinde 
Tertip Komitesinin çağrısıyla, toplanan 
kalabalık  öncelikle  devrim ve komünizm 
davasında yitirilenler için saygı duruşunda 
bulunarak yürüyüşe geçti. 

Erem Kansoy

İbrahim Kaypakkaya 18 Mayıs 
1973’de Dıyarbakır’da, katledilmesinin 
42. yılında Londra’da da düzenlenen 
yürüyüşte sevenleri ve sempatizanları 
tarafından saygıyla anılandı.

Edmonton bölgesinde başlayan 
yürüyüş Türk ve Kürt toplumlarının 
yoğun olarak yaşadığı Tottenham bölge-
si güzergahında ‘Önderimiz İbrahim 
Kaypakkaya’ sloganlarıyla devam etti. 
Yapılan konuşmalarda ise «Komünist 
önder İbrahim Kaypakkaya’nın 1972›de 
ileri sürdüğü bilimsel görüşler net-
icesinde düşmanın büyük hışmını 
üzerine çekeceği açıktı. Nihayet ele 

geçirildiğinde düşman O›nu teslim al-
mak ve düşmanı korkutan görüşlerinden 
vazgeçmesi için akıl almaz saldırılarda 
bulunacağı da belliydi. Önderim-
iz yoğun saldırılara ve teslimiyet 
dayatmalarına rağmen  bir komüniste 
yakışır bir tavırla tüm saldırıları ve 
saldırganları yenilgiye uğrattı. O’nun 
ezber bozan düşünceleri bugün de yolu-
muza ışık tutuyor ve önderleri anmanın 
en değerli yanı egemenlerin saldırılarına 
karşı mücadele yürütmek, yeni mevzil-
er kazanmak ve zafere yürümektir.” 
İfadelerine de yer verildi. 

Çevredekilerin oldukça ilgisini 
çeken anma yürüyüşünde, “İbrahim 
Kaypakkaya’yı savunmak onurumuz-

dur, Deniz Gezmiş’i anıyoruz, katil 
devlet halka hesap verecek.” yazılı 
pankartlar taşındı. “Devrim şehitleri 
ölümsüzdür, önderimiz İbrahim Kay-
pakkaya, kapitalizm ve faşiszme karşı 
mücadeleye devam.” şeklinde slogan-
lar da atıldı. Okunan şiirler  ve marşlar 
eşliğinde devam eden yürüyüşte, 
Kürdistan›da yapılan saldırılar ve ayrıca 
milletvekillerin dokunulmazlıklarının 
kaldırılmasının anlamı üzerine 
konuşmalar yapıldı. Daymer, Britanya 
Kürt Meclisi ve Britanya Alevi Fed-
erasyonununda katıldığı yürüyüş, Tot-
tenham Green Centre önüne  gelerek  
burada yapılan basın açıklaması ile 
sonlandırıldı.
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Vekilime dokunma, sende yanarsın!
Türk Meclisinde 
dokunulmazlık teklifinin 
tümü 376 oy ile referan-
duma gerek kalmaksızın 
kabul edilmesinin ardından 
tepkiler giderek artarken 
Demokratik Güç Birliği 
Britanya’da sessiz kalmadı. 

Haber-Foto: Erem Kansoy 

TBMM Genel Kurulunda dokunulmazlıklarla 
ilgili teklifin görüşmelerinin sonucuna AK Partili 
milletvekilleri alkışlarla sevindiği görütülerin tarihe 
kazınmasının ardından, HDP seçmeni ve demokrasi-
ye inanan tüm kesimlerden tepkiler çığ gibi büyüyor. 
Haklarında fezleke hazırlanmış 50’si HDP’li 138 
milletvekilinin dokunulmazlıklarının bir kereliğine 
kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifinin 
kabulune Avrupa’dan da tepki sesleri yükseldi. 
Demokratik Güç Birliği Britanya Woodgreen bölges-
inde kararın ardından geçtiğimiz hafta düzenlediği 
şok eylem ile anti-demokratik karara tepki koydu. 
Londra’dan ‘vekilime dokunma!’ sesi yükseldi. 

Demokratik Güç Birliği, “Bugün saray ve AKP 
eli ile MHP ve CHP desteğiyle halkın iradesine 
birkez daha darbe yapıldı. Halkımıza yaşam hakkı 
tanımayan ve köleliği reva gören bu karanlık 
güçleri artık tanımayacağımızın zamanı gelmiştir.” 
İfadelerine yer verdiği eylem çağırısında, alınan 
kararın ‘alçakca’ olduğunun altını çizdi. 

Düzenlenen eylemde, protestocular hazırlanan 
İngilizce bildiriyi dağıtarak, ‘vekilime dokunma 
sende yanarsın’ sloganları attı. 

1-Süreçte bundan sonraki 
ilk adım ne?

Anayasa değişikliği teklifi paketi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının 
ardından yüyürlüğe girecek.

2-Milletvekillikleri hemen 
düşecek mi?

Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması, meclis üyeliğinin düşmesi anlamına 
gelmiyor. Dokunulmazlıkların kaldırılması sadece 
hakkında fezleke düzenlenen milletvekili için yargı 
yolunu açıyor.

3-HDP’li vekiller ne yapacak?
59 HDP milletvekilinden 50’si hakkında 

hazırlanmış fezlekeler var. 138 milletvekili 
hakkındaki toplam dosya sayısı 667. Bunların 405’i 
de HDP milletvekillerine ait.

4-Milletvekillikleri düşerse 
ara seçim mi yapılacak?

Anayasa’nın 78. maddesine göre, ancak 
Meclis’teki milletvekili sayısının yüzde 5’i ka-
dar koltuk (28) boşalırsa 3 ay içinde ara seçime 
gidiliyor. Ara seçim, her seçim döneminde bir 
defa yapılabiliyor, genel seçimlere 1 yıl kala ise 
yapılamıyor.

Dokunulmazlık teklifinin Meclis’te kabul edilm-
esinin ardından, toplanan HDP Grubu toplantısının 
ardından partinin eşbaşkanları açıklama yapmıştı.

Yüksekdağ, “Tarihsel bir süreç yaşandı, tarih-
sel bir kavşak geçildi. Bu süreçten başı dik, alnı 
ak geçenler var. Aynı zamanda baskıcı otoriter 
siyaseti tahkim ederek geçtiklerini sananlar var...
Onlar açısından son perde olabilir, ancak bizim 
açımızdan mücadele yeni başlıyor. Bizler bu dar-
beci pratik karşısında direndik, direnenlerin sesi 
olduk. Halkımızın demokratik değişim gücü bi-
zden yana” dedi.

Demirtaş ise yasanın “iki buçuk parti” 
tarafından çıkartıldığını söyledi ve “Vicdanlı in-
sanlar, bu ahlak dışı işbirliğini net bir biçimde 
görmüştür” dedi.

‘Gönüllü ifadeye gitmeyeceğiz’

Demirtaş “Bizi normal bir yargılanmaya 
çağırmış olsalardı hiç çekinmezdik. Bağımsız, 

adil yargılanma olsa gider yargılanırdık. İfademizi 
almak isteyenler bizi zorla götüreceklerdir. 
Şimdiden hazırlıklarını yapsınlar, biz hazırız. Hiçbir 
arkadaşımız gönüllü olarak ifadeye gitmeyecek-
tir. Burası halkın malıdır. Kimsenin malı değildir. 
Fazlalık olan sizsiniz.” Dedi. 
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Haber-Fotoğraf:Erem Kansoy 

Gençlerin coşkulu gününde, to-
plam 20 takımlı futbol turnuvası, 
çocuk oyunları, kültürel müzikler, 
foklor gösterisi ve Deniz Naki’nin 
formalarını imzaladığı stand büyük 
ilgi gördü. Ciwanen Azad UK gen-
çlerinin hazırladığı yoğun program 
ile katılımcılar ünlü futbolcu ile 
kucaklaşma fırsatı bularak turnuvalar 

ile de renkli bir gün geçirdi. Londra 
ve çevresinde yaşayan Kürt gençlerini 
bir araya getiren Mayıs Ayı şehitlerini 
anma festivalinde gençler bir birleri 
ile de kaynaşma fırsatı buldu. Festi-
val tüm şehitler anısına saygı duruşu 
ile başlayarak Ciwanen Azad UK in 
açıklaması ile turnuvalara geçildi. 

Toplam 20 takımdan oluşan futbol 
turnuvası ile eş zamanlı düzenlenen 
çocuk oyunları büyük ilgi görürken 

alanda Kürtçe müzikler eşliğinde 
halk hayalylar çekdi. Organizasyonun 
yapıldığı Enfield bölgesindeki sahaya 
Deniz Naki’nin gelmesi ile coşan gen-
çler Naki’nin elinden imzalı formasını 
alıp fotoğraf çekdirebilmek için 
sıraya girdi. Ünlü futbolcu Londra’da 
büyük ilgi görürken Cizre ve Sur için 
yürüttüğü kampanya ile birçok insanın 
sevgisini kazandı. 

Son dönemlerde gündeme TC dev-

letinin suçlamaları ile gelen başarılı fut-
bolcu Deniz Naki özellikle Cizre ve Sur 
için başlattığı yardım kampanyası ile 
büyük takdir toplamaya devam ediyor. 
Futbol federasyonundan aldığı 12 maçlık 
cezanın ardından başlattığı ampanyayı, 
Almanya ve Türkiyede’de devam et-
tiren Naki Londra’yı da ziyarete gelerek 
buradaki toplumla kucaklaştı ve yardım 
kampanyasını güçlendirdi. Yaklaşık 200 
formanın imzalandığı etkinlikte Cizre 
ve Sur’a gönderilecek ciddi bir maddi 

gelir elde edildi. 

Organizasyonda gazetemize de-
meçte bulunan Naki, Londra’da 
gördüğü ilgiden memnuniyetini dile 
getirerek buradaki örgütlülüğün ve 
gençlerin duyarlılığının giderek da-
hada artırılması gerektiğini vurguladı. 
Naki ayrıca Londra’da aktif Ciwanen 
Azad UK’i dev gibi bir aileye benze-
terek Londra’ya sık sık geleceğininin 
altını çizdi.

Londra’da gençliğin
Mayıs Ayı Şehitlerini anma etkinlikleri çerçevesinde Ciwanen Azad UK Londra’da 
düzenlediği kültür ve spor festivalini kitlesel katılım ile gerçekleştirdi. Pazar günü 
gerçekleştirilen festivalde Amedspor’un ünlü futbolcusu Deniz Naki’de Cizre ve 
Sur’a yardım amaçlı formalarını imzaladı. 
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festivali

Deniz Naki
“Londra’daki gençlik ger-
çekten çok örgütlü, büyük 
bir aile gibi buradaki gen-
çlik ve toplum, bugünkü 
etkinlikten ve katılımdan 
buradaki insanların 
k u c a k l a ş m a s ı n d a n 
bunu görebilirz. Burada 
yabancı futbolcularda 
var kimse yabancılık çek-
medi bugün, bana karşı 
da buradaki herkes çok 
cana yakın davrandı. 
Buradayken sanki uzun 
yıllardır brdaymışım gibi 
hissediyorum. 

Londra’nın Kürtlerine şunu söyle-
mek isterim ki, Kürdistan coğrafyasında 
ne kadar sıkıntı olursa olsun, katliam 
nekadar olursa olsun buranın Kürt’leri 
gerçekten çok duyarlı. Belki burdan çok 
fazla bir şey yapamıyrlar ama bu günkü 
etkinlik, gibi kampanyalar da dahil çok 
büyük yardımlar yapılıyor. Sur halkı 

adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. 
Daha öncede Londra’da formalarımız 
satılmış ve ciddi gelir elde etmiştik. 
Herkese teşekkürü borç bilirim, umarım 
gelecekte sevg ve barış dolu insanlarımız 
Kürdistan coğrafyasında yaşabilir.”

Politika: Özellikle son yaşanan 
insanlıkdışı TC devleti saldırıları ve 
katliamlarının önüne geçmek veya et-
kilenen yurttaşlarımıza yardım adına yurt 
dışında yaşayan Kürtler maddi yardım 
dışında neler yapmalıdır?

Naki: “ Avrupa’daki Kürtlerin görevi, 
duyarlılığı artırmak olası lazım, tabiki 
kampanyalardan ve yardımlardan sonra 
duyarlılık en önemlisidir. Yürüyüşler 
düzenlenmeli, yaşadıkları ülkelerde o 
ükeyi rahatsız etmek değil ama onlara bir 
mesaj vermek lazım. Yönetimlerine me-
saj verilmesi gerek. Avrupadaki Kürtler 
daha çok yürüyüş yapıp böyle festivaller 
düzenlemelidir, örgütlenmeleri lazım 
ve bir olmak lazım. Bu dönem kötü bir 
dönemdir. Her Kürt kendi alanında kend-
ine insan diyen herkesle bir olması lazım. 
Kürdistanda katliam var, kendi ülkeler-
inde panzerler bombalar kullanıyorlar, 
böyle birşey 90 yıllardada görülmedi. 
Orada şehit olanlar bizlerin de aileleridi, 
Avrupada yaşayan Kürtler birlik olmak-
tan vazgeçmemeleri laızm.”

Mayıs Ayı şehitlerini anma festivali 
ödül töreni, Deniz Naki’ye yönelik teza-
huratlar ve halaylarla son buldu. 
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    ha.twebb                       @hatwebb

Bir varmış  
bir yokmuş…

Ulusalcılığı vatan se-
verlikle karıştırmış olan bu 
kişiler var oldukça biz daha 
çok kendi kendimize konu-
şuruz. Ulusalcılık faşistliğe 
denk bir kavram olmaktan 
ileri gidemez. Gururlanarak 
ulusalcı olduğunu söyleyen-
ler varsa çevrenizde, hemen 
uyarın. Faşist oldukları için 
bu kadar gurur duymasınlar.

Neden bu kadar şaşırdık 
bilemiyorum. Galiba ‘artık 
birşeyler öğrenmişlerdir’ 
diye düşündük. Belkide geç-
mişte attıkları kazıkları gö-
rüp, bu kadarda alçalınmaz 
diye düşünmüşlerdir haya-
line kapıldık kim bilir. Ama 
bir yıldan az bir süre önce, 
klasik ‘sınır ötesi operasyon’ 
parantezinde çıkarılacak bir 
savaşa evet demişlerdi. Biz 
bunu ne çabuk unuttuk. Biz 
bunların aslında sağ partiler-
den hiçbir farkı olmadığını 
neden unuttuk.

Geçmişte saraya söyle-
medik laf bırakmayan, son-
rada yalakalıkta rekor kıran 
sağ partilerden farkları ol-
madığını unutma hatasına 
düştük. Sonrasında da, bel-
ki biz yanlış anlamışızdır 
umutlarına kapılıp, belki 
çıkıp ‘bizi yanlış anladınız, 
aslında biz öyle demek is-
temedik’ derler diye bekler-
ken, ‘’sıvamak’’ diye isim-
lendirdiğimiz eylemi hemde 
defalarca gerçekleştirdiler. 

Artık bölünsünler. Bir 
tarafa adam gibi solun, sos-
yalizmin, ezilnenin, azınlık 
olmak zorunda bırakılanın, 
işçinin, emekçinin, sömü-
rülenin hakkını savunanlar 
geçsin, diğer tarafa da savaş 
çığırtkanlığı yapan, kana 
doymayan, faşistlikte bir 
numara olan, iktidar yalaka-
sı olan, saraya uşaklık edip, 
padişahının tüyü-kılı olmak 
isteyenler geçsin. Böylelik-
le bizde o karakter yoksunu 
insanlar topluluğundan söz 
ederken doya doya genelle-
me yaparak konuşabiliriz. En 
azından adil olmadan davra-
nıyormuş hissinden uzakta 
kalmış oluruz.

Altı milyon kişi neden 
sizin bu faşistliğinizin ceza-
sını çekmek zorunda. Belli ki 
birilerine başkanlık vermek 
için çok çabalıyorsunuz. Ar-

tık desteğinizi de öyle giz-
li kapaklı vermiyorsunuz. 
Açıkça, bağıra bağıra, ‘biz 
müstakbel başkanın yalaka-
sıyız’ imalarında bulunuyor-
sunuz. Madem bu tavırları 
sergileyecektiniz, bari 7 Ha-
ziran sonrası idealistmişsiniz 
gibi davranmasaydınız da bu 
kadar masum insan ölmesey-
di diye düşündünüz mü hiç? 
Şimdi o ölen masum insanla-
rı nasıl anacaksınız siz? Han-
gi yüzle onların ailelerinin 
yanında yer aldığınızı söyle-
yeceksiniz? 

Bakın size çok yakın sağ 
partilerden birisinin muha-
lifleri çıktı ortaya, gidin on-
larla birleşin. Sonra saray-
daki başkanınıza da bağlılık 
yeminizi edin, mutlu me-
sut yaşayın. Siz halkı niye 
umursuyorsunuz ki? Sizin 
oralarda keyfiniz yerinde. 
Bırakın halk ölsün. Zaten 
sizin keyfiniz uğruna ölmek 
için yaratılmışlar. 

Tarihte de defalarca gö-
rüldüğü gibi, eksik imza top-
lamakta üstünüze yok. Eksik 
imzalardan dolayı tamamla-
namayan en faşist, en gerici, 
en bölücü, en insanlık dışı, 
en cani, barbarca, alçakça 
ne kadar ‘yasal’ hareket var-
sa, siz o eksiği tamamlamak 
üzere oradasınız. Ve utan-
madan bu davranışınızla da 
gurur duyuyorsunuz!

Artık bir çizgi çekme za-
manı geldi. Sizin solunuza 
bir çizgi çekip solun, sosya-
lizmin başlangıcını oradan 
başlatmak lazım. Siz artık 
sol olmaktan çıktınız. Siz ar-
tık merkez sağa doğru koşar 
adım ilerliyorsunuz. İlerle-
dikçe size güvenen o kan-
dırdığınız insanları da zor 
durumda bırakıyorsunuz.

Yazının tonunu yumuşa-
tabilmek için kaç kez deği-
şiklik yaptım, kaç cümleyi 
çıkardım bilemedim. Ama 
siz bu yazıyı o cümleler 
çıkarılmamış, o kelimeler 
değiştirilmemiş olarak hak 
ediyorsunuz. Sizler tarihin 
tozlu sayfalarına bir daha çı-
kamamak üzere gömülmeyi 
hak ediyorsunuz.

Güneşli güzel günler 
uğruna yaşamını kaybeden 
onca insan adına ‘yazıklar 
olsun size!!!’

Tom 
Webb

KNK’den 17. Kuruluş 
yıldönümüne ilişkin açıklama
Kürdistan Ulusal 
Kongresi’nin (KNK) 17’nci 
kuruluş yıldönümü ve-
silesiyle yazılı bir açıklama 
yayınlayan KNK yürütme 
konseyi, “17 yıl sona erdi 
ve 18’inci yıla giriyoruz. 
KNK 17 yılın sonunda, ul-
usal birlik çalışmalarında 
ilk günkü gibi kararlı olarak 
yer almakta ve faaliyetlerini 
yürütmektedir.” ifadelerini 
kullandı.

Kuruluş yıldönümü vesilesiyle KNK 
yürütme konseyi tarafından yapılan 
açıklamada şunlar belirtildi: “Bundan 17 
yıl önce 17 Mayıs 1999 tarihinde, KNK 
Hollanda’nın Amsterdam kentinde KNK 
kuruluş toplantısını gerçekleştirerek 
kuruluşunu ilan etti. O günden bugüne 
kadar KNK ulusal çalışmalarda her 
şekilde yer almış ve çalışma ve faali-
yetlerini sürdürmüştür.”

Yürütme konseyi açıklamasının 
devamında KNK’nin Kürdistan halkının 
birliği için yola çıktığı ve içte sağlanacak 
bir birlik ve ittifakı kendisi için temel 
çalışma olarak gördüğü belirtilerek şu 
ifadelere yer verildi:

“Kürdistan halkının birliği, Kürdistan 
topraklarının birliğidir. Dışarıya karşı 
Kürtler arasında sağlanacak birlik ve 
ortak ses tüm yurtsever aydınlarımızın, 

şairlerimizin, tüm ulusal güçlerin ve 
Kürdistan halkının isteği ve hayali 
olmuştur. Bu yüzlerce yıllık bir hayaldir. 
17’nci yüzyılda büyük şair Ehmedê 
Xanî, birliğin olmamasını en temel ve 
büyük sorun olarak adlandırmıştır.

17 yıl sona erdi ve 18’inci yıla giri-
yoruz. KNK 17 yılın sonunda, ulusal 
birlik çalışmalarında ilk günkü gibi 
kararlı olarak yer almakta ve büyük bir 
heyecanla geçmişe göre çok daha güçle 
bir şekilde faaliyetlerini yürütmekte-
dir. 18’inci yılda da bu çalışmalarımızı 
en güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. 
18’inci yılın birlik, zafer ve özgürlük yılı 
olmasını umut ediyoruz.

Bu temelde KNK’nin 17’inci 
kuruluş yıldönümünü tüm üyelerimiz, 
çalışanlarımız ve taraftarlarımız ve el-
bette Kürdistan halklarına kutluyoruz.”



İngiltere parlamentosunda konuşan HDP Şırnak 
milletvekili Faysal Sarıyıldız Cizre’de yaşanan vahşetin 
detaylarını anlattı. Cizre’de 79 gün süren saldırılarda 
259’dan fazla insan katledilmiş, kentin büyük bir bölü-
mü yerle bir edilmişti. 

Cizre’de yaşananların canlı tanığı olan ve 
dışarıya çıkan tek bilgi kaynağı olan HDP Şır-
nak milletvekili Faysal Sarıyıldız, Cizre’de tüm 
canlıların vahşice katledildiğini ve tüm dünyanın 
buna sessiz kaldığını belirtti.  

Londra merkezli düşünce kuruluşu Centre for 
Kurdish Progress tarafından düzenlenen ‘Kürt 
sorununda müzakerelerden çatışma sürecine’ baş-
lıklı toplantı HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın 
katılımı ile gerçekleştirildi. İngiliz Parlamento-
su’nda yapılan ve Glasgow East milletvekili Nata-
lie McGarry’nin ev sahipliğini üstlendiği toplan-
tıda konuşan Sarıyıldız, 79 gün boyunca sokağa 
çıkma yasağının uygulandığı Cizre’de gerçek an-
lamıyla bir katliam gerçekleştirildiğini ifade etti.  

80’DeN FAZLA CeNAZe 
HALeN teŞHİS eDİLeMeDİ

Canlı tanığı olduğu Cizre’deki çatışma süre-
cine yönelik değerlendirmelerini fotoğraflarla 
aktaran HDP Milletvekili, geçen yıl Eylül ayında 
başlayan ve aylarca süren sokağa çıkma yasağı-
nın uygulandığı Cizre’de yaşananları kamuoyu 
gündemine taşıyan Sarıyıldız, 259 kişinin öldü-
ğünü kaydettiği süreçte, 80’den fazla cenazenin 
kimlik tespitleri yapılamadığı için kimsesizler 
mezarlığına gömüldüklerini söyledi. 

tÜM DÜNYA SeSSİZ KALDı
Çatışmaların şiddetlendiği dönemde başta 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi olmak 
üzere uluslararası çevrelere Türkiye’ye inceleme 
ve gözlemci heyetleri gönderilmesi çağrısında bu-
lunduğunu hatırlatan Sarıyıldız şunları sözlerini 
şöyle sürdürdü: “ Sadece Türkiye değil Dünya da 
bu katliama sessiz kaldı. Cizre’de sadece insanlar 

değil, sokaklardaki tavuk ve kediler dahi yok edildi. 
Evler yıkıldı, dükkanlar alt üst edildi. Cizre’de za-
rar görmemiş neredeyse bir tek ev dahi bırakılmadı. 
Bodrumlarda kuşatılan onlarca gencin yok edilip 
yakılmış bedenlerinden geriye külleri ve kemik 
parçaları kaldı. Sokağa çıkma yasağının kaldırıl-
masının ardından İnsan hakları dernekleri temsilci-
leri ile birlikte incelemeler yaptığımız bodrumlar-
da gördüklerimiz büyük bir katliamın yaşandığını 
gösteriyordu. 

Adli Tıp uzmanı Şebnem Korur Fincancı yerde-
ki bir kemik parçasının en fazla 8-10 yaşında bir ço-
cuğa ait olduğunu söyledi. Öldürülen 10’dan fazla 
çocukta devlet tarafından terörist sayıldı. Kimler ta-
rafından öldürüldükleri araştırılmadı bile. Çatışma-
ların ilk başladığı günlerde öldürülen 3 aylık Miray 
bebek ve 80 yaşındaki dedesi sadece kamuoyuna 
yansıyan bir kaç olaydan birisi oldu.  İki bodrum-
da günlerce kuşatılan ve yakılarak, bombalanarak 
öldürülen 95 dolayında kişinin cenazeleri bir kaç 
torbaya sığdırılarak morglara teslim edildi. Sadece 
belediyeye ait ambulansların hastanelere kaldırdığı 
cenaze sayısı 150 oldu. Katliamın gerçek faturası 
hala bilinmiyor. Bodrum enkazlarını cenazelerle 
birlikte iş makineleri ile Dicle nehrinin kıyısına 
döktüler. Küçük yaştaki çocukların bulduğu ve 
telefonumla resimlediğim kemik parçaları olayın 
vahametinin çok daha büyük olduğunu gösteriyor. 
Savcıya araştırılması için başvuruda bulunduk; ‘po-
lisler bakmış, onlar hayvan kemikleri’ dedi.”

KÜRt HALKıNıN ÖFKeSİ BÜYÜYOR 
Konuşmasında Kürtlerin siyasi temsilcilerine 

yönelik bir linç hareketine de girişildiğini söy-
leyen Faysal Sarıyıldız, AK Parti hükümeti ve 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın politikaları-

nın ülkeyi Suriyeleştirmeye doğru sürüklediğini 
ileri sürdü. Halklar arasındaki kardeşlik bağla-
rının giderek zayıflatıldığını savunan Sarıyıldız, 
“Kürt halkının öfkesi artıyor. Dünya bu katliamcı 
zihniyete sessiz kalmayı sürdürürse daha büyük 
acılar ortaya çıkar” dedi. 

tÜM İNSANİ DeĞeRLeR YAKıLDı
Sarıyıldız konuşmasının devamında şunlar be-

lirtti; ‘‘Dünyanı gözleri önünde, açık bir şekilde 
insanlarımız yakıldı. Katledilen insanların arasın-
da üniversite öğrencileri, aktivistler, sanatçılar, 
gazeteciler vardı, hepsi sivildi. İnsani değerler 
yakıldı, bombalandı, yok edildi. İşid’in yaptıkla-
rı insanlık için nasıl bir tehdit ise, Türk devleti-
nin Kürdistan’da yaptıkları aynı ni,telikteydi. Bu 
insanlarımız yakılmadan önce tüm uluslararası 
kurumlara çağrı yaptım, yazdım ama dünya ses-
siz kaldı. 400 bin insanın vekili olamama rağmen 
dilekçelerim çağrılarım cevapsız kaldı. O vahşet 
bodrumlarındaki vahşetin çığlıklarını canlı can-
lı dünyaya haykırdım. Ama maalesef duyarsız 
kalındı ve insanlık suçu işlendi. 

Cenazeler paramparça ve yakılmış bir şekilde. 
Beş tane cenazeyi aynı tabuta koyarak kaldırdılar. 
Yasaktan sonra o bodrumlara indik ve o bodrum-
larının tamamen yakıldığını gördük. 

BODRUMLARDA 
ÇOCUKLAR DA VARDı

İnsan hakları örgütleriyle o bodrumlarda 
kömürleşmiş insan parçaları gördük. 12-13 
yaşında bir çocuğa ait çenesi bulduk. Biz o 
bodrumlarda bunları gördüğümüz saatlerde 
ülkenin başbakanı ‘Cizre’de o bodrumlara indik, 
ama insan bulamadık’ şeklinde yalan açıklama 
yapıyordu. Çünkü o bodrumlarda bir savaş suçu, 
bir insanlık suçu işlendiğini biliyordu, o yüzden 
bu gerçekleri ters yüz etmeye çalışıyorlar. 

İNSAN PARÇALARı MOLOZLARıN 
ARASıNDA ÇıKtı

Dicle nehri kenarına atılan molozların içeri-
sinde insan parçalarını bulan çocuklar durumu 
bana bildirdi, telefonumu çocuklara verdim gidip 
o durumu çekmeleri için. Ve o çocuklar gidip dic-
le nehrine atılan harfiyatın içerisinde atılan insan 
parçalarının fotoğraflarını çektiler. Savcıya fotoğ-
raflarla gidip suç duyurusunda bulunduk. Sonra-
dan savcının bize söylediği tek şey vardı;  ‘Biz 
araştırdık, bunlar hayvanlara ait parçalar’ dedi. 
İşte devletin savcısının gençlerimizi hayvan yeri-
ne koyması. Hayvan bile olsalar bu bir vahşetti. 
Kaldıki o fotoğraflarda insan parçası oldukları net 
olarak belliydi.’’ 
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Sarıyıldız İngiliz Parlamentosunda Konuştu; 
Cizre’de Tüm Canlılar Vahşice Katledildi
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İnternet kullanımında 
dikkat edilmesi 
gerekenler

İngilterede yapılan son 
araştırmalara göre internet kullanımın 
özellikle gençlerde daha da arttığını 
gösterdi. Cep telefonları, tablet 
bilgisayarlar ve diger teknoloji 
araçlarının hızlıca yaygınlaşması 
ve daha fazla alinabilir olmasına 
bağlı olarak, internet artık hayatın 
her alanında kullabileceğimiz bir 
araç haline geldi. Teknolojinin 
daha kolayca elde edilmesi ve hızlı 
ınternetin yaygınlaşması ile beraber 
başta çocuklar olmak üzere, gençler 
ve yetişkinlerin interneti daha fazla 
kullandıkları bir kesin.

Fakat çocuklar interneti 
kullanırken neleri 
görebiliyorlar?

 İnternet hızının yükselmesi ve 
‘Broadband’ olarak adlandırdığımız 
sisteme geçilmesinden sonra 
çocuklarımızın alışkanlıklarını 
değiştirdiğini görüyoruz. Daha önce 
çocuklar sokakda oynarken, şimdi 
kendi odalarında başka bölgede veya 
başka bir şehir yada ülkede olan 
arkadaşları ile oyunlar oynayıp kend-
ilerini eve kapatıyorlar. Her neka-
dar çoğu zaman çocuklarımız oyun 
ve ders kaynaklarına bakdıklarını 
düşünsek bile bir çok çocuğun aynı 
zamanda kendine zarar verme (inti-
har), pornografi, hayvan gaddarlığı 
ve yeme bozukluğu sitelerinede 
baktığı yapılan araştırmada ortaya 
çıkan başka bir yön. İnternet de çokça 
zaman harcayın çocuklarda konsantre 
gerektiren, kitap okumak gibi, ak-
tivitelere yapmada çok zorlandıkları 
hem bu araştırmayla hemde bundan 
önce yapılan bir çok araştırmada or-
taya çıkan gerçeklerden biri.

İnternet nasıl ve ne 
kadar kullanılmalı? 

İnternet kullanımında bir çok 
çocuğun en büyük gerecekcesi ‘ders 
yapmak’ olarak dillendiriliyor. Fakat 
bu ders yapma çoğu zaman internet’de 
bulduğumuz bir bilgiyi olduğu gibi 
almak ve olduğu gibi öğretmenimize 
kendi dersimiz olarak vermek gibi 
anlaşılıyor. Aslında bu yapılan çoğu 
zaman deyim yerindeyse kopya çek-
mek den başka bir şey değildir. Bunu 
yapan öğrenciler okulda çoğu zaman 
ceza alırken bu tür alışkanlıkların de-
vam etmesi sizin Telif Hakkı ve Pat-
ent yasası altında suç alıp hakkınızda 
soruşturma açılmasına kadar yol aça-

bilecek kötü bir alışkanlık. İnternetin 
bugün büyük bir bilgi kaynağı 
olduğunu hepimiz kabul etmeliyiz 
fakat aynı zamanda bir çok yalan 
yanlış ve gelişi güzel koyulmuş bilg-
ilerinde olduğunu bilmemiz önemli. 
İnternet de bulduğumuz bir bilginin 
önce kaynağını ve güncelliğini incel-
ememiz önemli. Bunun yanında bu 
bilgiyi en azından bir kaç sitede kontrol 
etmek doğruluğunu ispatlıyabilcektir. 
Son olarak bu bilgiyi kullanırken ke-
lime kelime değil kendi anladığımız 
biçimde kendi dilimiz ile anlatmamız 
‘kopya’ çekmediğimizi gösterecek-
tir. İnternet’i ders olarak kullanan 
öğrencilerin bu olanağı 1-1.5 saat 
kullanması yeterli bir süredir. Orta-
okula giden bir öğrenci günde 3 saat-
ten fazla internetdeyse bu büyük bir 
olasalıkla ders değil, oyun ve sosyal 
medya (Facebook, Twitter, Snapchat) 
kullanımıdır, ki bu zararlı olabilir.

Aileler güvenli internet 
kullanımı için neler 
yapabilirler?

 Bir çocuğun teknologiyi iyi ve 
güvenli kullanması artık İngiltere 
Eğitim teftişinin bir parçası 
olarak kabul edilen bir kriter. 
Çocuklarımızın teknolojiyi en iyi 
ve güvenli  biçimde kullanmaları 
kendilerine zarar veren değil faydalı 
olan bir aktivite olmalı. Bunun için 
okul kadar aileninde yapması ger-
eken, dikkatli olması gereken noktlar 
var. Birincisi çocuklarımızın inter-
net kullanımında mutlaka bir limit 
getirilmesi gerekiyor. Bir çocuğun 
internet kullanımı hiç bir zaman 
‘sınrısız’ olmamalı. Aile bu konuda 
mutlaka bir kontrol sistemi geliştirip 
gereken uyarıları yapması gerekiyor. 
Bunun yanında çocuğunuzun inter-
net kullanımını gözden geçirin, yane 
çocuğunuzun ‘internet geçmişine’ 
belli aralıklar ile bakın. Çocuğunuz 
ancak 13 yaşının üstündeyse sosyal 
medya (Facebook, Twitter, Snap-
chat) kullanabileceği gerçeğini 
unutmayın. Çocularınız internet 
kullanırken onları görebileceğiniz 
bir yerde olduklarını sağlayın. Son 
olarak bu konuda kendinizi geliştirip 
çocuklarını ile bu konuda sohbetler 
edin, bu konuda internet’de gerek 
Türkçe gereksede İngilizce sayısız 
kaynağın olduğunu görebilirsiniz. Bu 
konuda bilgi istiyorsanız bana mail 
atmakdan çekinmeyin.

DUYURU
Kürt Toplum Merkezi kongresi yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Tarih: 29 Mayıs 2016
Saat: 13:00

Yer: Kurdish Community Centre
11 Portland Gardens, 

London N4 1HU

KCC Yönetim Kurulu

Yüksekdağ’dan çağrı: 110 millet-
vekili demokratik irade birliği yapsın

Grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel 
Başkanı Figen Yüksekdağ, AKP/Saray 
iktidarının Meclis’te yaptığı darbeye “Hayır” 
diyen milletvekillerine seslendi, “Milletvekill-
erini suça ortak olmamaya çağırıyorum’’ dedi.

Grup toplantısında konuşan 
HDP Eş Genel Başkanı Fi-
gen Yüksekdağ, AKP/Saray 
iktidarının Meclis’te yaptığı 
darbeye “Hayır” diyen millet-
vekillerine  seslendi, “Millet-
vekillerini suça ortak olmamaya 
çağırıyorum. Perşembe günü bi-
reysel başvurular yoluyla Anaya-
sa Mahkemesi’ne başvurumuzu 
yapacağız. Eğer 110 milletvekili 
bir demokratik irade birlikteliği 
yapabilirse darbeye dur demenin 
yolunu açabiliriz” dedi. 

HDP Eş Genel Başkanı Figen 
Yüksekdağ, grup toplantısında son 
siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

“Her yerde sizlerle, halkların 
enerjisini ve kararlılığını büyüt-
me yürüyüşümüz devam ediyor. 
Bu yürüyüşü saldırılara rağmen 
sürdürmekte de kararlıyız” diyen 
Yüksekdağ, Meclis’te kabul edilen 
Anayasa değişikliğini “darbe 
mekanizmasının Meclis’teki 
yansıması” olarak değerlendirdi. 
Yüksekdağ, “Üç parti adeta bir 
darbe koalisyonu kurdu. Bu üç 
partinin yaklaşımı, antidemokratik 
tutumu resmetti” dedi. 

Yasanın geçirilmesinin tarihsel 
olduğunu vurgulayan Yüksekdağ, 
Saray/AKP iktidarına  seslendi, 
“Sizin geçtiğiniz karanlık yol-

lardan önceki iktidarlar da geçti. “ 
diye konuştu.

HDP’nin “karanlık koalisyon 
karşısında demokrasinin tek ger-
çek temsilcisi” olduğunun altını 
çizen Yüksekdağ, “Onlar or-
taya koydukları darbe pratiğiyle 
HDP’yi tek demokratik seçenek 
haline getirmiştir” dedi. HDP 
bünyesinde siyaset yapan halkların 
ve HDP’li vekillerin hiçbir zaman 
dokunulmazlıklarının olmadığına 
dikkat çeken Yüksekdağ, “Ancak 
bu yasanın geçirilmesi bir saray 
darbesidir” diye konuştu.

‘BİZ BU SUÇA ORTAK  
OLMADIK’

Yüksekdağ, CHP ve 
MHP’nin tutumuna ilişkin ise 
şöyle konuştu: “AKP-MHP koal-
isyonu zaten oluşturulmuştu. CHP 
de Anayasa’ya aykırı olacağını 
söyleye söyleye ‘Evet’ diyeceğini 
açıkladı. Bu tarihsel suçun ve-
baline ortak oldular. Bugün 
karşımızda bir suç koalisyonu 
var. Yasasının Anayasa’ya aykırı 
olduğunu söyleyenler de bu suça 
ortak olduklarını unutmasınlar, 
çünkü biz unutmayacağız. Kend-
ilerini seçen halkın iradesine ihanet 
ederek bu yasayı geçirdiler. Ama 
bizler bu suça ortak olmadık.”

Milletvekillerinin hala bu 
suça ortak olmama olanağının 
bulunduğunu söyleyen Yüksekdağ, 
“Saray’daki su  işlemekte mahir, 
ahlakı buna uygun. Ama millet-
vekilleri bu suça ortak olmamak 
için hala bir şansa sahip. Millet-
vekillerini suça ortak olmamaya 
çağırıyorum. “ diye konuştu.
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Rusya’dan YPG’ye teşekkür
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Palmira’da hayatını 
yitiren Rus komutan Aleksandr Prohorenko’nun cesedini 
Moskova’ya ulaştıran YPG’ye teşekkür etti.

Rusya, Rojava’nın siyasi temsilcisi 
Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile siyasi 
görüşmelere devam ediyor. Son temas önce-
ki gün Avusturya’nın başkenti Viyana’da 
gerçekleşti. Rusya’nın talebi üzerine yapılan 
görüşmenin Viyana’da başlayan Suriye 
görüşmelerinden bir gün önceye denk gelmesi 
de ayrıca dikkat çekti. Tarafların gündeminde 
Suriye’de ilan edilen ateşkes ve Türkiye’nin 
baskı nedeniyle Kürtlerin dışarda tutulduğu 
barış görüşmeleri vardı. 

Kürtlerin çözüm projesi var
Alınan bilgiye göre ikili görüşmede Xalid 

Îsa, beş yıldır süren Suriye savaşının siya-
si ve barışçıl temellerde sonuçlandırılması 
için PYD’nin de Cenevre görüşmelerine 
katılmasının gerektiğini söyledi. İsa ayrıca 
barışın sağlanması için PYD ile müttefiklerinin 
Suriye’de demokratik bir sistemi inşa etmek 
için siyasi bir projeye sahip olduklarını söyledi. 

Kürtler ile müttefikleri kontrollerindeki 
bölgelerde eşit ve özgür katılımı esas alan 
Demokratik Özerklik sistemini istikrarlı bir 
şekilde yürütüyor. Ayrıca tüm Suriye genelinde 
federal yapıya geçilmesini öneriyorlar. Bunun 
için de çalışmalar devam ediyor. 

Cerablus-ezaz hattı kesilmeli
Görüşmede taraflar DAİŞ’in önemli ikmal 

yollarından olan Cerablus ve Ezaz hatlarının 
mutlak suretle kesilmesi gerektiği konusunda 
da mutabakat sağladı. DAİŞ’in hamisi Türk 
devleti, YPG’nin girmesine şiddetle karşı 
çıktığı Cerablus ve Ezaz hattından çete örgüte 

lojistik destek sağlıyor. Zira YPG karşısında 
ağır yenilgiler alan DAİŞ için bu hat “can suyu” 
niteliği taşıyor. 

Kürtler söz değil pratik istiyor
Öte yandan Xalit Îsa’nın verdiği bilgiye 

göre, Lavrov PYD’nin Cenevre görüşmelerinde 
yer almasının oldukça önemli olduğunu bir 
kez daha yineledi. Ancak bu konuda ilerleme 
sağlanmış değil. Kürtler artık DAİŞ’e karşı sa-
hada işbirliği yaptıkları ABD ile Rusya’dan söz 
değil pratik istiyor. 

YPG’ye mesaj gönderdi
Sergey Lavrov ayrıca Rus komutan Aleksan-

dr Prohorenko’nun cesedini Rusya’ya ulaştıran 
YPG’ye de PYD Temsilcisi aracılığıyla 
teşekkürlerini iletti. 

Ne olmuştu?
YPG, Nisan ayında Palmira yakınlarında 

hayatını yitiren ‘Rus Rambo’ lakaplı Alexander 
Prokhorenko’nun cesedini alıp Rus hükümetine 
teslim etmişti. 

Antik kent Palmira’nın DAİŞ’in elinden 
geri alındığı operasyonlarda Rus bombardıman 
uçaklarına koordinatları vermesi için mart ayında 
operatör olarak sahaya gönderilen Prohorenko, 
etrafının sarıldığını anlayınca kaçmak ya da 
canlı olarak yakalanma riskini almak yerine, Rus 
uçaklarını kendi olduğu bölgeyi vurmaları için 
yönlendirmiş ve bu şekilde ölmüştü. 

Prohorenko’ya ülkesinin en önemli ask-
eri nişanı olan ‘Rusya Kahramanı’ madalyası 
verilmişti.

IJF Avesta için Barzani’ye 
mektup gönderdi
Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Stêrk TV programcısı Aysel 
Avesta’nın serbest bırakılması için KDP Lideri Mesud Barzani’ye 
mektup gönderdi. Mektupta Kürdistan Bölge Hükümeti’ne 
Başûr’da çalışma yürüten “bütün gazetecilerin haklarına saygı 
gösterip yerine getirme” çağrısı yapıldı.

Dünyanın en 
büyük gazetecil-
er örgütü olan 
U l u s l a r a r a s ı 
G a z e t e c i l e r 
F e d e r a s y o n u 
IJF, Duhok’ta 
KDP asayişi 
tarafından tutuk-
lanan gazeteci 
Aysel Avesta’nın 
ö z g ü r l ü ğ ü n e 
kavuşturulması 
için KDP Li-
deri Mesud 
Barzani’ye me-
ktup gönderdi. 
IJF’nin Genel 
Sekreteri Antho-
ny Bellanger’in 
imzasını taşıyan 
mektupta Avesta’nın Êzîdî kadınlarla ilgili 
gazetecilik faaliyetinden ötürü Şengal’e gittiği 
vurgulanıp, “Gazetecilik faaliyetinden ötürü 
tutuklanmıştır. Özgür basına yönelik bölgesi 
bir saldırıyı kınıyoruz ve meslektaşımızın 
derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz” 
çağrısı yapıldı.

140 ülkede 600 bin üyeye sahip Federasy-
on, Avesta’nın açlık grevinde olduğu haberini 
aldıklarını ve bundan ötürü daha da kaygılı 
olduklarını ifade etti. Bölge hükümetini 
gazeteci haklarına saygılı davranmaya çağıran 
IJF, konuyla ilgili hükümetten açıklama bekl-
ediklerini dile getirdi.
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GİK-DER Kültür Sanat Festivali
Final Etkinliği Son Buldu
Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) tarafından sekizincisi düzenlenen Kültür 
sanat festivali Pazar günü yapılan coşkulu bir etkinlikle son buldu. 

AvEG-Kon’a bağlı Londra’da faal-
iyet yürüten GİK-DER, Kültür ve San-
at Festivali”nin bu yılYılmaz Güney’e 
adanmıştı. 12 Mayıs günü yapılan 
resepsiyon ile başlayan festival film 
gösterimi, serge, panel ve konser gibi 
etkinlikler ile gerçekleşti. Festivalin 
finali Pazar günü Selby Centre’da 
yapılan etkinlikle son buldu. 

Pazar günü öğlen saatlerinde Selby 
centre’da yapılan etkinliğe Yılmaz 
Güney’in kızı Elif Güney Pütün ve çok 
sayıda davetli katıldı. Grup Abdal’ın 
da konser verdiği etkinlik devrim 
şehitleri anısına bir dakikalık saygı 
duruşu ile başladı. Saygı duruşundan 
sonra yapılan açılış konuşmasında 
Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan son 
gelişmelere değinildi.

Konuşmalardan sonra Yılmaz 
Güney’i anlatan belgesel gösterimi 
yapıldı. Gösterimden sonra Güney’in 
kızı Elif Güney bir konuşma yaptı. 
Konuşmasında babasının sanatsal 
çalışmaları dışında yürüttüğü toplum-
sal mücadelesine de değindi. 

SİNeMA YıLMAZ 
GÜNeY’İN KAVGASıNDA 
eN GÜÇLÜ SİLAHtı

Elif Güney konuşmasında 
sanatın toplumsal gücüne değinerek, 
sinemanın Yılmaz Güney’in en 
büyük silahı olduğunu ifade etti; 
‘‘Sanatçı özgün ve etkileyici eser-
ler üreterek, hissetmek, betimlemek, 
çağrıştırmak, duygu dünyasına hitap 
etmek amacıyla hareket ederler. Sanat, 
kimliklerimizi ve kültürlerimizi mu-
hafaza etmek ve devam ettirmek için 
çok büyük bir araçtır. Yılmaz Güney 
sinema yoluyla insanların duyguları, 
güdüleri v eve bilinçleri üzerine 
çalıştı. Sanatını bir yol gösterici araç 
olarak değil, insanları düşünmeye iten 
bir unsur olarak kullanmıştır. Sinema 
Yılmaz Güney’in kavgasının güçlü 
ve vazgeçilmez bir silahıdır. Yılmaz 
Güney her filmin bir öğretmen yanı 
vardır derdi, burdan yola çıkarak her 
sanat dalınının bir öğretmen yanı 
olduğunu düşünmeliyiz. ‘Sanat ve 
sanatçılık, toplumun bir iş bölümüdür’ 
derdi Yılmaz Güney, tıpkı bir doctor, 
bir mühendis bir işçi gibi. 

SANAt SADeCe 
BİR eĞLeNCe 
ARACı DeĞİLDİR

Sanat sadece bir eğlence aracı 
değildir. Ufkumuzu açmak ve 
kişiliğimizi geliştirmek için sanatı 
bir unsur olarak kullanmalıyız. 
Yılmaz Güney bu anlamda Yeşilçam 
sinemasına savaş açarak, sinemayı 
eğitici bir güç olarak kullandı. Yüzey-
sel duygulardan bizi arındırıp, iç dürüst 
duygularımıza, iç çelişkilerimize bizi 
yönlendirdi.’’ 

Elif Güney,Yılmaz Güney’den 
bir alıntı yaparak konuşmasını 
sonlandırdı; ‘sanatım, özellikle 
sinema sanatının kitlelerin so-
syal kurtuluşunda, sosyal siyasal 
uyanışında büyük rol oynayacağına 
inanıyorum, ve benim filmlerim ül-
kemde kitlelerin uyanışına büyük 
katkıda bulunmuş ve onların bilinç 
değişimlerine bağlı olarak ta kendisini 
değiştirmiştir.’

Güney’in konuşmasından sonra 
Gik-Der halk dansları çocuk gru-
bu sahne aldı. Daha sonra sahneye 
çıkan Suna Alan ve grubu müzik 
performanslarıyla büyük ilgi topladı. 
Suna Alan performansından sonra 
Grup Abdal sahne alarak en güzel 
şarkılarını dinleyicilerle paylaştı.  
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Uzun zamandır devam eden Britanya’nın Avrupa Birliği referandum 
tartışmaları hız alırken halkın da görüşü netleşmeye başladı. Özellikle 
çoğunluğunu göçmen toplumların oluştuduğu Londra’da da Türkçe 
ve Kürtçe konuşan toplumda AB’ye tamam mı devam mı tartışmasını 
ilk olarak Day-Mer getirdi. 
Haber-Foto: Erem Kansoy

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 
Merkezi (DAY-MER) tarafından düzen-
lenen bir toplantı ile, 23 Haziran’da 
yapılacak Avrupa Birliği (AB) Ref-
erandumu tartışıldı. Demiryolu İşçileri 
Sendikası (RMT) Eski Başkanı ve 
Lexit Kampanyası sözcüsü Alex Gor-
don ve DAY-MER koordinatörü Taylan 
Şahbaz’ın konuşmacı olarak katıldığı 
toplantıda, Birleşik Krallık’ın AB’den 
çıkmasının, işçi ve emekçiler için 
kazanım olacağı belirtildi.

İngiliz Başbakanı David 
Cameron’un kemer sıkma poitikaları 
zaman zaman büyük tepkiler ile 
karşılaşmaya devam ederken AB 
referandumu ile ilgili tartışmalarıda 
gündeme getiriyor. Özellikle İşçi 
Partisi ve liderleri Jermy Corbyn’in 
de AB referandumuna yaklaşımı ül-
kede sol oluşumlar için bir merkez 
haline dönüştürülmeye çalışılıyor. 
Lexit çatısı altında toplanan birçok 
sol görüşlü oluşum da AB referan-
dumunda ‘hayır’ için çalışmalarını 
hızlandırdı. 

Toplumumuzda ise referandum 
tartışmaları halen istenilen düzeye 
ulaşmazken, 23 Hazirada yapılacak 
oylama ile ilgili ilk olarak Day-Mer 
bir halk toplantısı düzenledi. Hafta 
sonu düzenlenen toplantıya, eski RMT 
(Tren Yolu İşçileri) sendikası başkanı 
Alex Gordon’da katılarak Lexit’in 
referandumdaki pozisyonunu halkla 
paylaştı. 

Son dönemlerde Fransa ve 
çeşitli AB ülkelerinde işçi ve eme-
kçlerin kazanılmış haklarına 
yönelik değişimler gündeme ge-
lirken toplumlar da tepkilerini or-
taya koyarak sokaklara dökülüyor. 
Çalışma saatleri, emeklilik yaşı, 
konut haklarındaki kazanımlar ul-
uslar arası ticari anlaşmalar gibi 
özellikle işçileri koruyan yasal 
düzenlemelerin AB dayatmaları ile 
değiştirilmeye çalışılması büyük tep-
kiler ile karşılanırken Britanya’da 
da hükümetin kesinti politikalarının 
kaynağında AB yasal düzenlemeleri 
ve politikaları olduğu, sol kesimlerce 
gündeme getiriliyor. Yunanistan da 
yaşanan Syriza sürecinde de AB’nin 
ekonomik dayatmalarına hükümetin 
boyun eğdiği ve bunun daha bir çok 
örneğinin geçmişte yaşandığına ışık 
tutan toplantıda ayrıca referandumdan 
çıkacak kararın toplumlarımızı hangi 
yönde etkileyeceğide tartışıldı. 

Toplantıda öncelikle söz alan 
Alex Gordon yaklaşık 45 dakikalık 
konuşmasını, ‘göçmenlere bugün 
sırtını dönen Avrupa Birliği Tür-
kiye ile gerici bir anlaşma yapmıştır, 
referandumda ‘hayır’ demek 
işbirlikçilere ciddi bir tepki mesajı 
olacaktır.’ Sözlerinede yer verirken, 
özellikle Brtitanya’da işçi ve emekçil-
er açısından ‘hayır’ demenin yararlı 
bir durumu ortaya çıkaracağını da 
vurguladı. 

AB referandumundan hayır 
çıkması hükümetin düşmesine 
bu anlamıylada bugün, kemer 
sıkma politikalarına karşı işçi ve 
emekçilerin yararına ekonomik 
politikaları yürüteceğini söyleyen 
Corbyn hükümetinin başa gelmesini 
sağlayacağınıda anlatan Gordon, özel-
likle referandumun ancak kuşakta bir 
çıkacak bir fırsat olduğunu ve böylesi 
bir durumda hükümetin politikalarına 
cevap vermek gerektiğinide söyledi. 
AB kapsamındaki ülkelerde işçi ve 
emekçiler haklarını kendi verdikleir 
mücadeleler ile kazandıklarına da 
değinen Gordon özellikle bugün 
Fransada sendikacıların mücadelesi 
ile karşılanan ve Fransız hükümetinin 
sessiz kaldığı fakat AB’nin direkti-
fleri ile hayata geçirilmeye çalışılan 
işçi ve emekçi karşıtı politikalardan 
dan bahs etti. AB ve Ab’nin demokr-
tik, işçi ve emekçilerden yana 
bir kurum olmadığını kanıtlayan 

Britanya’da AB referand
Day-Mer’den önemli top

Alex Gordon Aslı Gül Taylan Şahbaz
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umuna doğru 
lantı

örneklendirmesini ise Gordon, AB 
ve Amerika arasındaki devam eden 
‘büyük şirketlerin özelleştirmede 
önünü açacak’ TTIP anlaşmasınada 
değinerek, TTIP anlaşmasında 
İngiltere’nin kesinlikle uzak 
durması gerektiği vurgusuda yaptı. 

AB’nin demokratik bir yapı 
olmadığı üzerinde duran Gor-
don AB’nin brükratlar tarafından 
yönetildiğini savunarak işçi ve eme-
kçileri savunan bir tarafı olmadığını 
ayrıca brjuva düzenin destekcisi 
olduğunu söyledi. 

AB’ye ‘hayır’ demenin AB’ye 
bu konuda bir darbe vurmanın 
2008 den buyana ekonomik kri-
zin yoğunlaşmasıyla birlikte işçi 
ve emekçiler üzerindeki politik 
baskılarını artıran dünya emperyal-
ist mihraklarına vurulacak bir darbe 
olduğunun altını çizen Gordon, 
AB’ye ‘hayır’, demenin ayni zaman-
da Yunanistanı, İspanya’yı ve Por-
tekizi kısmen köleleştirilmişliğine, 
IMF ve Nato’ya krizin yükünü kes-
enlere vurulabilecek en büyük darbe 
olacağınıda kaydetti. 

Toplantı sonrasında gazetemize 
demeç veren RMT sendikası eski 
başkanı Alex Gordon, Britanya’nın 
ve özellikle Londra’da yaşayan 
Kürt’lerin AB referandumunda 
‘hayır’ oyu vermesi gerektiğini 
vurguladı. 

Alex Gordon
“Bugün Day-Mer’de göçmen 

toplumlarla ile kucaklaştık. Burada 
bulunamamın amacı AB referan-
dumunda göçmen toplumların poz-
isyonun önemini onlara anlatmaktı. 
Ayrıca yeni oluşumumuz Lexit’ide 
anlatmamıza fırsat bulduk. Lexit 
sol oluşumların bir araya geldiği 
ve AB’inden çıkmayı örgütleyecek 
‘hayır’ oyu yönündeki çalışmaları 
yürüten bir oluşumdur. 

Britanya’da yaşayan Kürt ve 
Türk vatandaşlarına özel mesajım, 
23 Hazirandaki oylamada herkes 
AB’den çıkmaya yönelik oy verme-
lidir. Öncelikle, Emperyalizme karşı 
savaşan toplumların çok önemli ve 
büyük tepkisi için bu çok önemlidir. 
AB emperyalist bir organizasyon-
dur, Nato ile bağlantılıdır, ayrıca 
IMF ilede bağlantılıdır. Gelişmekte 
olan ülkelerin ekonomisi çökertme-
kte AB büyük rol oynamaktadır. Ül-
keleri nasıl etkilediğini en iyi sizler 
bilmelisiniz ki bakın Erdoğan gibi 
bir diktatör ile karşı karşıyasınız. 
Erdoğa’nın AB ile son anlaşmasını 
imzalamasından ve milyonlarca 
Euro almasından hanginiz memnun 
diye soruyrum. 

Özellikle 23 Haziranda ‘hayır’ 
demenin en büyük önemlerinden 
biriside David Cameron hükümeti-
ni devirmenin en hızlı yolu bu 
olacaktır. Bugün konservativler işçi 
ve emekçi haklarına saldırıyorlar, 
tutucu muhafazakarlardan kurtul-
mak istiyorsak AB’yr hayır demeli-
yiz.

Bizler Lexit olarak sosyal-
ist, komonist ve demokrat kitleler 
olarak Jeremy Corbyn’e karşı bir 
duruşumuz yktur, İşçi Partisi de 
bize destek vermektedir, fakat şunu 
söylemeliyim ki siyasi ve politik 
olarak yaptıkları dışında Corbyn 
gerçekten içten olarak AB’nin em-
peryalist bir kurum olduğudur ve 
işçilerin düşmanı olduğudur. Bugün 
AB’den çıkmayalım deyen Cor-
byn bence sağ partilerin politik bir 
tutuklusudur. Corbyn içinde buna 
inanmıyor ama malesef yaptıkları 
ile içindeki inancı da örtüşmüyor.” 
Dedi.

Toplant sonrasında gazetemize 
demeçte bulunana Day-Mer başkanı 
Aslı Gül ve yönetim kurulundan 
Taylan Şahbaz, AB referandum 
sürecinde göçmenlerin pozisyonu-
nun önemine dikkat çekerek, ref-
erandumun ciddi bir konu olduğu 
vurgusu yaptılar. 

Aslı Gül 
“AB aslında bir zenginler kuru-

mu, sermaye kesmini temsil ediyor 
özellikle Fransa, İngiltere, Alman-
ya gibi ülkelerin hegomonyasında 
olan bunların çıkarlarını temsil 
eden bir yapıdır. İşçi ve eme-
kçilerin haklarına yönelik neka-
dar saldırı varsa AB’den geliyor. 
İşçileri savunan bir grup değildir 
AB. Zenginlerin ve onların 
çıkarlarını koruyorlar bunu Yu-
nanistandaki krizden sonra başta 
Almanya AB’nin dayatmaları ile 
Yunan halkının sosyal haklarının 
budandığını görerek anlaya 
biliriz. Fransa’da geçirilmeye 
çalışılan yeni iş yasasıda örnektir, 
kazanılmış haklara saldırıyorlar. 

Böyle bir birlikten bizim 
çıkarımız olamaz, toplumuzda AB 
referandumu ile ilgili suan esnaf 
eşyalarının giriş çıkışıyla ilgili 
kaygı duyabilir yada seyahat ile 
ilgili kaygı duyabilir gerçek olan 
şudur ki. Bizim burada yerli ve 
göçmen emekçilerle birlikte mü-
cadele etmemiz gerekir. Referan-
dum sonucu önemli değildir fakat 
sınıfsal olarak çok büyük saldırılar 
var haklarımıza yönelik dolayısla 
birlik olmak gerek ve mücadeleyi 
bu yönde yükseltmek gerek.”

Taylan 
Şahbaz

“AB referandumu açıklaması 
Cameron hükümetinin seçim sonrası, 
işçi ve emekçilere kemer sıkma 
politikalarını dayatmayı başardıkları 
ve Ortadoğu krizi üzerinde İngiliz 
emperyalizminin uluslararası poli-
tikada etkisini artırmaya çalıştığı 
bir dönemde geldi. Nu anlamıyla 
referandumdan AB’de kalma oyu 
çıktığı takdirde yürürlüğe girecek 
Cameron-AB anlaşması,  şu gerici ve 
halk karşıtı-sermaye yanlısı önlem-
lerden oluşuyor. 

Ülkeye gelecek göçmenlerin so-
syal güvenlik ödemelerinde kesintiler

İngiliz mali şirketlerine Avrupa 
piyasasında daha da fazla kar get-
irmesini öngören düzenlemeler.

AB bürokrasisinde Britanya’nın 
daha kolay müdahil olmasını 
sağlayacak yapısal önlemler. 

Krizin yükünü işçi ve emekçiler-
in sırtına vurmak üzere, halkların 
sağlık,eğitim, konut ve sosyal güven-
lik haklarının budanıp tümüyle 
tasviyesini öneren kemer sıkma 
politikalarının normlaşması. 

Buradan anlaşılacağı gibi referan-
dumu gündeme getiren ana sermaye 
partisi Tori’ler iç ve dış politikalarını 
daha da ileriden sürdürme planları 
ve bu bu planlarını ne kadar il-
eri götürülüp götürülemeyeceği 
tartışmasını hükümet partisi kendi 
içinde yaşıyor. 

Kalma yanlısı dolaşım özgürlüğü 
AB yapısına emekçi haklarının tesisi 
olduğu vs gibi argümanlar da soyut 
olarak değil bu çerçeve de de ele 
alındığında ortaya çıkan sonuç işçi 
ve emekçilerin bu projeye verecek 
hiç bir desteği olmadığıdır. 

Britanya’nın AB’den çıkması 
sermaye partisinin planlarını sekteye 
uğratacak kemer sıkma politikalarına 
karşı halk tepkisinin artmasını 
sağlayacak ve sonuçta mevcut hak 
kesintileri ve muhafazası dönemin-
den çıkılıp geleceğin tartışılmasını 
sağlayacak demokratik bir ortamın 
açılmasına katkıda bulunacaktır. 

Düzenlenen toplantıda 
katılımcılardan da gelen soruları 
yanıtlayan Gordon, özellikle göçmen 
toplumların burada ithalat ve ihracat 
ile ilgili konuarda AB’den ayrılmanın 
getireceği kolaylık ve zorluklara 
ilişkin açıklamalar yapması ile 
toplantı son buldu. 
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AVRUPA BİRLİĞİ REFERANDUMU, 
BREXİT ÜZERİNE

İngiliz Yönetmen Ken Loach; Avrupa 
birliğinde çıkış kararı zor bir seçim, bir 
yandan neoliberal bir proje, kuralsızlıklara 
ve özelleştirmeye ağırlık veriyor, çevre 
sorunlarına ve çalışanların emeklerine sürekli 
bir saldırı var, bu haliyle bize fazla bir iyiliği 
dokunmuyor. Öte yandan, şimdi ayrılırsak, 
tek tek yönetimler olabildiğince sağa savru-
lurlar, bu yorumlar çerçevesinde Loach, bir-
lik içerisinde kalmanın bir çözüm olduğunu 
düşünüyor. Ayrıca bu duruş, öbür Avrupa 
solu ile daha güçlü bir birlik oluşturarak iler-
leme sağlatılabileceği yönünde.

Çok uzun zamandır yürütülen 
Britanya’nın Avrupa Birliği üyeliği tartışması 
sonunda Britanya Halkının önüne geliyor. 
Haziran ayının 23 ünde  Perşembe günü 
yapılacak referandum  oylamasında verilecek 
; Avrupa Birliğinde kalma veya çıkma kararı 
iki sonuçlada hem Avrupa Birliğini hem de 
Britanyayı oldukça ilgilendiriyor. Sonuçları 
epeyce önemli, bir anlamda Avrupa Birliği 
ve Britanyanın geleceği buna bağlı.

Birlikten kalmaktan yana olanların 
kullandığı: ’Britanya Avrupa ile daha 
güçlü’ sloganı ile yürütülen kampan-
ya, Brexit tartışması olarak biliniyor. 
Çıkmaktan yana oy kullanılmasını isteyen-
ler daha çok göçmenlik karşıtı propaganda 
ile hareket ediyorlar.

Genelde sol çevre Avrupa Birliğinden 
yana tavır alsa da, İşçi Partisinin içinde 
küçük bir kesim çıkılması doğrultusunda 
propaganda yapıyor. Muhafazakarlarında 
az bir kesimi çıkıştan yana. Irkçı Partiler ve 
UKIP, (Britanya Bağımsızlık Partisi) gibi sağ 
eğilimli, yabancı düşmanlığından beslenen 
partiler Avrupa birliğinden ayrılmaktan yana.

Britanya’da yaşayan Kürtler ve diğer 
yabancıların genel çıkarı ise Britanya’nın 
Avrupa Birliğinde kalarak, daha kontrollü 
bir eşitlikçi sosyal politikanın sürdürülm-
esi ve güçlendirilmesi yönünde olmalıdır. 
Güçlü Avrupa, Güçlü Britanya demektir 
veya tersi de geçerlidir. Bunun ekono-
mik ve sosyal tartışmalarını ve verilerini 
biraz ayrıntılandırırsak, durum daha da 
netleşecektir.

1. Britanya’nın Avrupa Birliğine 
gereğinde fazla kaynak ayırdığı tartışması 
doğru değildir. Tam tersi ayrılık ile Bri-
tanya ekonomisinde 36 milyar sterlin 
eksilecektir. Avrupa Birliği güçlü ekono-
mi, ticaret, yatırım ve iş alanı demektir. 
Bilindiği gibi Britanya dahil Avrupa 
Birliği içerisinde her birey istediği ülkede 
iş, sosyal destek, eğitim ve ticari faali-
yette, aynen ülkesinde yaptığı tarzda ya-
pabilir. Bu durum şimdiki ve gelecekteki 
kuşaklara daha iyi fırsatlar yaratacaktır. 
Ayrılık her ailenin yıllık 4300 sterlin daha 
fakirleşmesi anlamına gelmektedir.

2. İç hukukun düzenlenmesi, Avrupa ile 
olsa da genel denetim Britanya Parlamentosu 
yetkisindedir..

3. Birlikte hareket hem Avrupa ülkeleri 
hem de diğer güçlü ekonomiler ile etkili 
serbest ticaret demektir. Genel tüketim mad-
deleri, Avrupa birliği ile daha ucuz ve kolay 
ulaşılabilir durumda.

4. Gümrük ve sınır kontrollerinde bir 
değişiklik olmayacak, Britanya Şengen 
dışında kalmaya devam edecektir. Dış ve iç 
güvenlik temini, ortak hareket ile daha etkili 
olduğu kabul edilmektedir.

5. Adil bir göçmenlik sistemi hem Avru-
pa hem de Britanya için faydalıdır. Avrupa 
Birliği bunu sağlamaktadır. Kadın hakları 
tartışmasında her iki, ayrılıktan yana ve bir-
likten yana olanlar, tarafta birlikte veya ayrı 
bazı yasal düzenlemeler dışında bir farklılık 
olmayacağı yönünde fikir beyan ediyorlar.

6. Vergilendirme sistemine Avrupa birliği 
karışmamaktadır, sistem her ülke kendi 
ihtiyaçlarına göre düzenlemektedir. Birlik 
genel anlamda, Britanya’yı dünya ölçeğinde 
de güçlü ve etkili kılıyor.

7. Tarıma Avrupa desteği oldukça et-
kilidir. NFU, ulusal çiftçiler birliği, Birleşik  
Avrupa’yı destekliyor ve çıkışın  çiftçiye 
yıllık 29000 sterline mal olacağını söylüyor. 
Genel ticaret büyük birlikle daha etkili sonuç 
alıyor. Avrupa Birliği çevre ve küresel ısınma 
konularında duyarlı ve etkili uğraşlar ile 
denetimi güçlendirmekte olduğu tartışması 
daha hakim bir görüş.

8. Sağlık sisteminde 100 bin Avrupa 
Birliği vatandaşı çalışmaktadır. Çıkış NHS, 
ulusal sağlık sistemini ve bütçesini olumsuz 
etkileyeceği kesindir. Genel sosyal servis 
sistemlerinde birlikte hareket daha verimli 
olacaktır.

9. Britanya Euro para birimde değil ve 
katılma planı bulunmuyor. Ulusal etkilen-
melerden vazgeçme diye bir şey yok ve her 
konuda veto gücü bulunmaktadır. Göçmen-
lik kontrolü Avrupa Birliğine bırakılmadığı 
gibi, Britanya Parlamentosu daha nitelikli 
çözümler üzerine çalışmaktadır.

10. Britanya da 3 milyonun üzerinde 
iş alanı Avrupa Birliği ile bağlantılı, ayrılık 
buradan hareketle ekonomik zayıflığı 
beraberinde getireceği anlaşılmaktadır. 
Britanya’nın yarıya yakın ihracatı Avrupa 
Birliği ülkelerini oluşturan 500 milyonluk 
güçlü bir nüfusa yöneliktir. Bu tartışmada 
Birlikten çıkmaktan yana olanlar Avrupa 
Birliğinin Brityanya’ya, aldığından, 68 
milyar sterlin değerinden daha fazla mal 
sattığını hatırlatıyorlar.

11. Seyahat ve iletişim ücretleri daha 
da ucuz ve kolay olacaktır. Buna yönelik 
Avrupa Birliği yeni uygulamalar getirmiştir, 
telefon kullanımlarının bütün ülkelerde aynı 
ücret olması ve internet kullanımının daha da 
ucuzlatılması, bunlardan sadece ikisidir.

12. Bütün Avrupa’da yeni iş alanları 
oluşumu ve gençlerin bütün bölgede 
eğitimden faydalanarak, bu iş alanlarına 
kolayca katılması mümkün olmaktadır. 
İş ve işçi hakları ve korunmasında 
iki tarafında tartışmaları aynı sonuca 
çıkmaktadır. Avrupa Birliği en az Britanya 
kadar uğraş vermektedir.

Avrupa Birliğinde kalmak, Britanya’nın, 
burada yaşayan Kürtlerin ve diğer 
vatandaşların genel çıkarları için faydalıdır. 
Her türden, eğitim, seyahat, ticari, çevre ve 
insan hakları korunmasında, Birlik etkilidir. 
23 Haziran da birlikten yana olunmalıdır.

Köşe Yazısı

berfin 
yüce

Birleşik Krallığın Avrupa 
Birliği Referandumunda 
Gündem Türkiye 
Birleşik Krallığın Avrupa Birliğinde kalıp kalmayacağının 
oylanacağı 23 Haziran’daki referanduma bir ay kalırken tartışmalar 
Türkiye üzerinden şekillenmeye başladı. 

23 Haziran’da yapılacak referanduma genel 
olarak toplumumuzun ilgisi yok denecek düzey-
de az iken, ayrılma taraftarlarının ve kalma 
taraftarlarının gündemi Türkiye. Referandumda 
AB’den ayrılma yönünde kampanya yürüten 
blok, “Türkiye’nin yakında AB’ye üye olmasıyla, 
Türkiye vatandaşlarının ulusal güvenliğe tehdit 
oluşturacağını” kampanyanın ana gündemi olurk-
en, kalma yanlıları da Türkiye’nin AB üyeliğinin 
bir hayal olduğu ifade ediliyor. Ayrılıkçı blokun 
argümanına karşı Başbakan David Cameron, 
«bugünkü ilerleme hızıyla Türkiye›nin AB›ye 
üyeliğinin 3.000 yılını bulabileceğini söyleyerek 
tartışmaya yeni bir boyut kazandırdı. 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalıp 
kalmayacağının oylanacağı 23 Haziran’daki 
referandum öncesinde Türkiye tartışması alev-
lendi. “Vote Leave” (Ayrılığa Oy Ver) bloğu, 
yarından itibaren Türkiye’yi kampanyalarının ana 
temalarından biri haline getirecek bir poster kul-
lanmaya başlayacak. AB pasaportunun, Avrupa 
Birliği’ne açılan bir kapı olarak resmedildiği 
posterde, “Türkiye (nüfusu 76 milyon) AB’ye 
katılıyor. Ayrılğa Oy Ver, denetimi yeniden eline 
al” diye yazılıyor. 

Kampanya grubunun açıklamasında, 
Türkiye’de suç ve silah bulundurma oranlarının 
yüksek olduğu dile getirilirken, “Türkiye’de 
doğum oranı o kadar yüksek ki, sadece sekiz yıl 
içinde, İngiltere nüfusuna Türkiye’den bir milyon 
kişi katılabilir” ifadesi yer alıyor.

Açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:
“Bu durum sadece kamu hizmetleri üzerinde 

baskı oluşturmakla kalmayacak, İngiltere’nin ul-
usal güvenliğine yönelik tehdit de oluşturacak. 
Türkiye’de suç oranı, İngiltere’dekinden çok daha 
yüksek. Silah tasarrufu çok daha yaygın. AB’nin 
serbest dolaşım yasaları nedeniyle, hükümet, Türk 
suçluların İngiltere’ye girmesini engelleyemey-
ecek.”

Guardian›a göre Hükümet, Türkiye’nin 
AB üyeliğinin yakında gerçekleşmesinin 
beklenmediğini vurgulamasına rağmen, Savun-
ma Bakanlığı müsteşarı Penny Mordaunt «23 
Haziran›da İngiltere›nin AB›de kalmasından yana 
oy kullanmak, yakında AB›ye katıldıklarında 
burada özgürce dolaşmasına oy vermek demektir» 
dedi.

Gazete, bu açıklamaların ardından Vote 
Leave›in “önyargıları körüklemekle” suçlandığını 
aktardı.

Eski Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu 
Başkanı Trevor Phillips, Vote Leave›i “çaresi-
zlik içinde manevralar yapmakla” suçladı ve 
“Göçmenlik konusunun kampanyada tartışılması 
gerekir. Ancak Vote Leave›in son saldırısı, se-
viyeyi iyice aşağıya çekmiştir. Burada doğrudan 
önyargıları hedef aldıklarına kuşku yok. Buradaki 
oldukça büyük, yasalara uyan, çalışkan Türk to-
plumunun bunları duyunca ne hissedeceklerini 
tasavvur edemiyorum» dedi.

tÜRKİYe’NİN AB’Ye KAtıLACAĞıNı 
SÖYLeMeK BİR FANteZİ

Avrupa Bakanlığı müsteşarı David Lidington 
da, «Türkiye ve Arnavutluk›un beş yıl içinde AB 
üyesi olacağını söylemek tamamen fantezidir» 
diye konuştu.

Guardian, Londra›da yaşayan bazı Türkiye 

kökenlilerin, Türkiye vatandaşlarının «tehdit» 
olarak gösterilmesine tepki gösterdiklerini aktardı.

tÜRKİYe’NİN AB ÜYeLİĞİ 
3000 YıLıNı BULUR

Başbakan David Cameron da, Vote Leave›in 
kampanyasında Türkiye›nin üyeliğiyle ilgili 
yanıltıcı bilgiler verdiğini savunarak şunları söyl-
edi:

“Mevcut hızıyla Türkiye’nin üyeliği 3000 
yılını bulur. Bunun gerçekleşmesi ihtimali bile 
onlarca yıl alacak ve o zamanda bile hayır diye-
bilecek durumda olacağız. Ingiltere ve diğer AB 
ülkelerinin herhangi bir ülkenin üyeliğini veto 
hakkı var. Ancak onlar, Türkiye’nin üyeliğini 
engelleyemeyeceğimiz için AB’den çıkma 
yönünde oy kullanılmasını istiyorlar. Bu doğru 
değil.»

CAMeRON KABİNeSİ BÖLÜNDÜ
Vote Leave kampanyasına, Adalet Bakanı Mi-

chael Gove öncülük ediyor. Beş bakan bu kampan-
yaya destek veriyor. Başbakan David Cameron ve 
16 bakan ise İngiltere›nin AB›de kalmasını istiyor

Observer gazetesi için yapılan yeni bir an-
ket, referanduma katılanların yüzde 44›ünün 
İngiltere›nin AB›den kalmasından yana oy 
kullanacağına işaret ediyor.

Bu ankete göre, İngiltere›nin AB›den çıkmasını 
isteyenlerin oranı yüzde 40, kararsızların oranı da 
yüzde 14. 

Referandum kararı 2015 genel seçimlerinde 
Cameron tarafından seçim kampanyası çerçeves-
inde halka verilmiş bir söz olarak ortaya çıktı. 
23 Haziran’da yapılacak referandumda halka; 
‘Birleşik Krallık Avrupa Birliği üyesi olarak kalsın 
mı, yoksa üyelikten ayrılsın mı’ diye tek soru 
olarak sorulacak. Vatandaşlar sadece Evet veya 
Hayır diye tercih yapacak. 

1973’ten bu yanan Avrupa Birliği üyesi olan 
Birleşik Krallık referandumda ayrılma kararı çıksa 
bile, pratik olarak ayrılması 2 yıldan fazla süre 
alacak. Bu süre zarfında Avrupa Birliği yasaları 
Birleşik Krallık için geçerli olacak ancak yeni ka-
rar tartışmalarında yer alamayacak. 
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Ken Loach: Başka bir dünya mümkün!

69.Uluslararası Cannes Film Festivali sona erdi. Festivalin en büyük ödülü olan 
Altın Palmiye’yi muhalif yönetmen Ken Loach, “Ben Daniel Blake” filmiyle aldı. 
Ödül töreninde konuşan Loach, dünyada yaşanan adaletsizliği eleştirerek “Başka 
bir dünya mümkündür” dedi.

Bu yıl, 11-22 Mayıs tarihleri 
arasında yapılan 69’ncu Uluslararası 
Cannes Film Festivali sona erdi. 
Woody Allen’in, yarışma dışı filmi 
olan “Cafe Society” ile 11 Mayıs’ta 
başlayan festivalde, Pedro Almo-
dovar, Ken Loach, Xavier Dolan, 
Dardenne Kardeşler, Sean Penn, Jim 
Jaramusch, gibi usta yönetmenlerin 
filmleri yarıştı. 11 gün boyunca 20 
filmin “Altın Palmiye” ödülü için 
yarıştığı festivalde, George Miller’in 
başkanlığındaki jüri heyeti kararını 
açıklayarak, sosyalist düşüncelere sa-
hip ve muhalif kimliğiyle tanınan ünlü 
yönetmen Ken Loach’ın “Ben Daniel 
Blake” filmine verdi.

Haziran ayında 80 yaşına girecek 
olan Ken Loach, ikinci kez Altın 
Palmiye sahibi olurken, festivalin” En 
İyi Yönetmeni” ise daha önce “Altın 
Palmiye” ödülü alan Romanyalı 

yönetmen Cristian Mungiu oldu. 
61’nci Berlinale’nin “Altın Ayı” ödül-
ünün sahibi Asghar Ferhadi de en “En 
İyi Senaryo” ile ödüllendirildi.

ADALetSİZLİĞe KARŞı 
UMUt MeSAJı

Sinema tarihi boyunca çektiği 
filmlerde, yoksulluk, dışlanmışlık ve 
adaletsizliği ön plana çıkaran Ken 
Loach, sosyalist düşünce ve muha-
lif kimliğinden dolayı iktidarların 
bütün baskılarına rağmen kendi dünya 
görüşünde ödün vermeyerek, adalet 
arayışını en üst seviyede sürdürdü. 
Filmlerdeki verdiği mesajlar dışında 
da her platformda adalet ve sosyal 
mesajlar veren Ken Loach, 69’ncu 
Cannes ödül törenine de verdiği mesa-
jla damgasını vurdu. Dünyada yaşanan 
adaletsizliğe dikkat çeken Loach, 
şunları söyledi: “Dünyada şu anda bir 

umutsuzluk var. Böylesi bir umutsu-
zluk dönemlerinde aşırı sağ düşüncesi 
yararlanmaya çalışıyor. Bizler bunun 
ne gibi sonuçlar doğurabileceğini iyi 
biliriz. Buradan bütün dünyaya bir 
umut mesajı göndermeliyiz: Başka bir 
dünya mümkün ve gereklidir.”

KeN LOACH CANNeS’ıN 
tARİHİNe GeÇtİ

Cannes’a 13’ncü kez katılan Ken 
Loach, ilk kez 2006 yılında “Özgür-
lük Rüzgarı” isimli filmiyle “Altın 
Palmiye” ödülünü aldı. “Ben Daniel 
Blake” ile ikinci kez “Altın Palmiye” 
sahibi olan Loach, böylece festival tar-
ihinde iki kez üst üste “Altın Palmiye” 
ödülü alan yönetmenler listesine girdi. 
“Ben Daniel Blake” Loach’ın filmler-
inin ön önemli halkasından biri. Belki 
de en acımasız ve duygusallarından. 
Günümüz yaşadığımız sorunlarıyla 

da yakın bir bağı olan filmde her 
kes kendisinden mutlaka bir parça 
gördüğü bir eser.

Ken Loach, “Ben Daniel Blake” 
filmde de karmaşık ve zor bir sorunu 
sade, yalın sıradan insanı ele alarak 
onun günlük yaşamını, yaşadığı sosyal 
ve maddi zorlukları tüm çıplaklığıyla 
ortaya seriyor. Londra’nın kenar ma-
hallelerinden birinde yaşayan 59 
yaşındaki Daniel Blake hasta bir ma-
rangozdur. Geçirdiği kalp krizinden 
dolayı doktordan çalışmama raporu 
alan Daniel Blake, sosyal yardım al-
mak için gittiği emeklilik ve iş daires-
indeki görevlilerle başı derde girer. 
Buradaki ağır, karmaşık bürokrasiye 
takılan yaşlı Daniel Blake için hayat 
dayanılmaz bir hal alarak, işkenceye 
dönüşür. Bu bürokratik karmaşık ve 
zorlukların yanında kapitalist teknolo-
jik boyutta katılınca Daniel Blake 

çılgına döner. Çünkü İnternet, E-mail, 
akıllı telefon gibi kavramlar kend-
isinin hayatında yoktur. Bunlar onun 
için yabancıdır. Her şeyin online hal 
edildiği bir sistemde 59 yaşındaki bu 
yaşlı adam için bulunduğu durum su-
dan çıkmış bir balık halidir. Kurum-
daki görevlilerin çıkardığı zorluklar 
da eklenince mevcut duruma Daniel 
Blake’ın sınır tahammülü sabırları 
aşıyor.

Bu kurumda kendisiyle benzer so-
runlar yaşayan dul ve iki çocuk annesi 
ola Katie(Hayley Sguires) de yolları 
kesişen Daniel Blake bir taraftan iler-
leyen yaşına rağmen kütüphanelerde 
internet öğrenirken diğer taraftan ise 
yardıma muhtaç olan Katie’ye yardım 
etmeye çalışır. Blake, yaşanan bu so-
runlara daha fazla kalbi dayanmaz ve 
yaşamını yitirir. Yönetmen filmde, so-
syal adaletsizliğe dikkat çekerek, vahşi 
kapitalizmi sert bir dille eleştiriyor.

İKİNCİ ‘ALtıN PALMİYe’ 
ALAN YÖNetMeNLeR

1946 yılında festivalin ilk ödül-
ünü yönetmen Alf Sjöberg, (1946-
1951), yanı sıra sırayla Francis 
Fort Coppola (1974-1979), Shohei 
İmamura(1983-1997), Emir Kus-
turica (1985-1995, Bille August 
(1988-1992) Luc ve Jean-Pierre 
Dardenne(1999-2005) Michael 
Haneke (2009-2012) ve Ken Loach, 
(2006-2016) gibi yönetmenler, iki kez 
“Altın Palmiye” kazanarak, Cannes’ın 
tarihine geçti.

DİĞeR ÖDÜL SAHİPLeRİ
69’ncu Uluslararası Cannes’ın 

“Altın Palmiye” ödülün Alan Ken 
Loach dışında diğer ödül alanlar ise 
şunlar:

*Grand Prix: ‘Juste la Fin du 
Monde’, Xavier Dolan (Kanada)

*Jüri Ödülü: ‘American Honey’, 
Andrea Arnold (Britanya)

*En İyi Yönetmen: Cristian Mun-
giu (Romanya) ‘Bacalaureat’ ve 
Olivier Assayas (Fransa) ‘Personal 
Shopper’

*En İyi Senaryo: Asghar Ferhadi 
(İran) ‘Forushande’

*En İyi Kadın Oyuncu: Jaclyn Jose 
(Filipinler) ‘Ma’ Rosa’

*En İyi Erkek Oyuncu: Shahab 
Hosseini (İran) ‘Forushande’

Şırnak kesintisiz bombalanıyor
Bahçelievler, Yeni, İsmetpaşa, Gazipaşa ve Aydınlıkevler 
mahallelerinde sokak başlarına çok sayıda tank ve panzer 
yerleştirildi. Yeni Mahalle’de sokak aralarına giren panzerler 
ise evleri tek tek hedef alarak, bombalıyor.  

Bahçelievler ve Aydınlıkevler 
mahallelerinde ise yer yer YPS/YPS-
JIN üyeleri ile Saray çeteeri arasında 
şiddetli çatışmalar yaşanıyor. 

İsmetpaşa, Cumhuriyet ve 
Gazipaşa mahallelerinde ise birçok 
ev Saray çeteleri tarafından ateş 
verilirken,  zırhlı kepçelerle evler 
yıkılıyor. 

Kent ve kırsal alanlarında 
ise İnsansız Hava Araca (İHA) 
ve helikopter hareketliliği 
sürüyor.

Sabah saatlerinde Çakırsöğüt 
Jandarma Tugay Komutanlığı’ndan 
kalkış yapan çok sayıda helikop-
terin kırsal alanda alçak uçuş yaptığı 
görüldü.
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Toprağın yarasını sarıyor
Naide Zengin, İngiltere’de bir inşaat 
işçisi olarak çalışırken, Rojava 
için bir şeyler yapmak amacıyla 
seracılık projesini hazırladı. Bu-
nunla da yetinmeyip, uygulam-
ak için Rojava’ya koşan Nahide 
Zengin, “Ülkemle buluşup, emek 
sarfederken yeniden doğdum. Bu 
yeni doğuşta umut var, yepyeni bir 
dünya, gelecek var. Ben öleceğim 
yeri seçtim’’ diyor.

Baas rejiminin ağaç ekimini dahi yasaklayıp 
çoraklaştırdığı Rojava’nın verimli toprakları kadının 
eliyle yeniden yeşiline kavuşuyor. Devrime öncülük 
eden kadınlar, tarımsal alanda da bunu sürdürmekte 
kararlı. Bu alandaki en iddialı adımlar arasında Bi-
stanên Rojava (Rojava Bostanları) projesi var. Bi-
stanên Rojava, ölüme terkedilir gibi ağaçtan, yeşilden 
mahrum bırakılan Rojava toprağına ilk yardım mü-
dahalesi niteliğini taşıyor. Çalışma, yeni olması ve 
kapsamı itibariyle önemli olsa da özel kılan yönlerden 
biri projenin sahibi Naide Zengin. Yaşam hikayesi 
ezberleri bozuyor. Kendi isyanlarıyla ayakta duran, 
toplumun kalıplarına sığmayan, olmazı başaran bir 
kadın. Kürt kırımına duyduğu öfkeyle yüzünü Ro-
java vermiş ve şimdi ağırlıklı olarak kadınların yer 
aldığı ekibiyle, esmer Kürt çocuklarının uğruna can 
verdiği bu kızıl deryanın yarasını sarıp, yeniden 
yeşiline kavuşturmak istiyor.

Öfkesini üretime dönüştürdü
 Onbir yıl önce İngiltere’ye göç ettiğinde toplu-

mun değer yargılarına meydan okuyarak, erkeklerin 
iş alanı olarak bilinen inşaat sektörüne adım atıp usta 
olarak çalışmış; sıvadan, kazma küreğe, montajdan 

boyaya her işe el atıp öğrenmiş. İç isyanlarının bir 
ürünü olan Bistanên Rojava projesini ise  Kob-
anê direniş sürecinde düşünüp uygulamaya ka-
rar vermiş. “Beni bu projeyi sunmaya iten, Kürt 
halkının acısı karşısındaki duyarsızlığa öfkeydi. 
Bu öfkeyi bir üretime dönüştürme arayışındayım” 
diyen Naide Zengin, bu önerisine kaynaklık eden 
süreci şöyle anlatıyor: ‘’Şengal ve Kobanê süreçler-
inde sürekli eylemlerdeydik. Kürt halkına yönelik 
vahşet karşısında sokağa çıkıp eylemler yapıyorduk 
ama eve gelince Rojava’daya yönelik saldırıların 
sürdüğünü, dünyanın buna kulak tıkadığını görmek 
acı veriyordu. Sokak eylemlerinden daha fazla 
şey yapabileceğimize inanıyordum. Bu duygularla 
Rojava’ya yönelik başka önerilerde de bulundum 
ama kabul edilmedi. Sonunda Bistanên Rojava 
(Rojava Bostanları) adlı seracılık projesini önerdim 
ve kabul edildi. Projeyi üç gün gibi çok kısa bir za-
manda hazırladım ve 2015 yılının Mart ayında bunu 
pratiğe geçirmek için Rojava’ya geldim.’’

Ülkem, toprağım, emeğimle tanıştım
 ‘’Neden geldin’’ sorusunu çok duyduğunu ama 

kendisine ‘’Niye geldim’’ sorusunu hiç sormadığını 

söylüyor. En büyük hayıflanmasının Avrupa’da 
bu kadar uzun süre kalması olduğunu belirtirken, 
Rojava’da edindiklerini de şöyle özetliyor: ‘’Aidi-
yet duygusuyla tanıştım. Sana ait bir ülke, sana ait 
bir toprak, bir bayrak,  bir toplum, sana ait emeğin 
ne olduğunu burada gördüm. Benim gibi ömür 
boyu bu değerlerden mahrum kalanların bunlarla 
karşılaşması tarifsiz bir duygu.’’

Rojava’da kök salacak
  ‘’Hayatımın en doğru kararı’’ olarak tanımladığı 

bu adımın ardından projesini yaşama geçirmek için 
gece gündüz çalışmış. 2015 yılının Eylül ayında  
ilk olarak Cizire Kantonu’nunda uygulamaya 
koydukları bu projede karşılaştıkları zorluklar olsa 
da 7 ay içinde bütün seraların temelleri atılıp, 4 bin 
metreye yakın su sistemi döşenerek, 5 binin üzer-
inde ağaç ekilmiş.

İlk etaptaki amaçları 18 dönümlük bir arazide sera 
oluşturmak. Hedeflerinin bununla sınırlı olmadığını 
belirten Zengin, ‘’Örnek tohumlarımız var, onların 
ekimini yapacak, Rojava’nın kendi tohumunu 
üreteceğiz. Amacımız, bir bütün olarak tarımın Ro-
java ekonomisi içinde yer alması. Tohumu, fidanı, 

sebzesi, serası, üretim biçimiyle olmalı. Bu projede 
yer alanlar olarak şuna inanıyoruz;  Bistanên Ro-
java mutlaka halka mal olacak. Cizîre Kantonu’nda 
başlattığımız bu çalışmayı diğer kentlere taşıyacak, 
Rojava kantonlarına da yayacağız. Projemiz, 
ektiğimiz tohumlar gibi Rojava’nın her yerinde ser-
pilecek, kök salacak’’ diyor.

Başarı hayal değil
 Projenin uzun vadeli amacı ise ‘’komünal 

ekonomiyi toplumsal alanda yaygınlaştırıp, Rojava 
halkının kendi ekonomisini oluşturarak, dışarıya 
bağımlılığını kırmak’’ olduğunu belirtiyor. Bu ned-
enle Rojava’da ekonomik alanda atılan her adımın 
çok büyük bir anlamı ve karşılığı olduğunu söyley-
erek, ekliyor: ‘’Kendi gerçeğini kaybetmemiş insan-
lar var bu devrimde ve bu nesil geleceğin temeller-
ini atıyor. Yaptığımız iş ne olursa olsun bu devrimin 
bir parçası. Kadının emeği üzerinden gelişen 
ekonomi ve tarım alanında da kadın öncülük edecek 
ve emeğine sahip çıkacak. Emeğimizle yaratacak, 
görünür olacak, komünal ekonomiyi oluşturacağız. 
Bu ciddi emek isteyen uzun vadeli bir süreç olabilir 
ama kesinlikle hayal değil. İstersek başarabiliriz. ‘’

‘Öleceğim yeri seçtim’
Bu toprağın yarasına dokunmuş, toprağı okşamış 

ellerinde emeğinin izleri, yüzünde başarısının 
tebessümü var. Her anını adayıp, aşkla sarıldığı bu 
çalışmanın kendisini de yeniden yarattığını vur-
gulayan Naide Zengin, Rojava’da kalıp projesini 
yaygınlaştırmakta kararlı. Geçmişteki en büyük 
hatalarından biri olarak gördüğü ülkeden göç etmeyi 
başkalarının tekrarlamasını istemiyor ve şu çağrıyı 
yapıyor: ‘’Bu güzellikler varken, halen Avrupa’ya 
gitmek için ölümü göze alarak yollara düşenlere 
üzülüyorum. Kendi topraklarımızda kazanacağımız 
çok fazla şey var. Her şeyden önce kendimize olan 
saygımızı kazanıyoruz. Ülkeyi terkedenlere sesimi 
duyurabilseydim, gelin size ait olana, toprağınıza 
dönün derdim. Avrupa’da bulunduğum yıllarda 
da sürekli emek sarfettim ama halk için, ülkem-
le buluşup onun için emek sarfederken yeniden 
doğdum. Özgüvenimi geri getirdi. Bu yeni doğuşta 
umut var, ciddi bir atılım var, bütün bir toplumla bir-
likte olmak var. Yepyeni bir dünya var, gelecek var. 
Hiçbir şey boşuna değil. Ben öleceğim yeri seçtim. ‘’

DENGİR GÜNEŞ/KOBANÊ-YENİ ÖZGÜR POLİTİKA
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İkiyüzlülüğün zirvesi

DAİŞ ve El Nusra gibi çete örgütleri finanse 
ederek Suriye halklarının canına kast eden, 
Kürt kentlerini havadan bombalayan, sivilleri 
bodrumlarda diri diri yakan Türk devletinin ev 
sahipliğinde yapılan Dünya İnsani Zirvesi’nden 
herhangi bir somut sonuç çıkması beklenmiyor. 

Kuzey Kürdistan’da devlet terörü yüzlerce 
can alırken, oradan çok da uzakta olmayan 
İstanbul’da dünyanın ikiyüzlüleri insani yardım 
adı altında toplandı. 

Birleşmiş Milletler’in (BM) ilk defa 
düzenlediği Dünya İnsani Zirvesi dün 
İstanbul’da başladı. Bugün sona erecek zirvede, 
ister doğal afet kaynaklı, ister silahlı çatışmaların 
sonucu olsun mevcut küresel insani sorunlara 
çözüm önerileri geliştirilmesini, ayrıca insani 
yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem 
oluşturulması amaçlanıyor. 

Çok sayıda lider katıldı
Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

60’a yakın devlet ve hükümet başkanının 
katılımıyla, zirvenin ilk programı olan kahvaltılı 
liderler oturumunda buluştu. Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, yoğun programı nedeni-
yle zirveye katılamayacağını açıklamıştı. Zirveye 
katılan liderler arasında Almanya Başbakanı 
Angela Merkel, Katar Emiri Tamim bin Hamad 
el Sani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, Filistin lideri Mahmud Abbas, Yunanistan 
Başbakanı Alexis Tsipras de bulunuyor.  

Diktatör erdoğan konuştu
Zirvenin açılışında konuşan Erdoğan, 

mülteciler için yardım çağrısında bulundu. 
Kendi iktidarında halka yapılan zulmü ve 
Cizre başta olmak üzere Kürt kentlerinde 

işlenen savaş ve insanlık suçlarını görmezden 
gelen Erdoğan’ın “Eli kanlı diktatörlerin 
peşini bırakmayacak ve cezasız kalmaması 
için elimizden geleni yapacağız” demesi ise 
pişkinlik olarak görüldü. 

MSF katılmadı
Zirve sonunda Başkanlık özeti rapor ve il-

gili taraflarca yapılan taahhütlerin yer alacağı 
bir liste yayımlanacak. BM Genel Sekreteri 
tarafından Eylül ayında BM Genel Kurulu önc-
esinde zirvenin sonuçlarına ilişkin de bir rapor 
yayımlaması öngörülüyor. Ancak birçok örgüt 
ve kesim zirveden somut bir sonuç çıkmayacağı 
konusunda hemfikir. Sınır Tanımayan Dok-
torlar (MSF) da zirvenin sorunları gerçek an-
lamda tartışmaya açmayacağı için katılmama 
kararı almıştı. 

Fiyaskodan öteye geçemez
Dünyada her yıl 250 milyon kişi ekonomik 

ve sosyal krizlerden etkileniyor. 60 milyon insan 
savaş ve şiddet mağduru, şu anda dünyada 21 
milyon mülteci ve sığınmacı var. Peki bu zirve 
insani krizlere çözüm olabilir mi? Bu sorunun 
yanıtını Independent gazetesinin yazarlarından 
Ian Birrell’in analiziyle yanıt verelim. Birrell 
analizinde zirvenin geniş katılıma karşın fi-
yaskodan öte geçmeyeceğini yazdı. Birrell’e 
göre zirvede cesur konuşmalar yapılacak, sırtlar 
sıvazlanacak ve artık bir klasik haline gelen 
daha fazla mali kaynak sözleri verilecek ancak 
toplanan milyar dolarlar ihtiyaç sahipleri yerine 
insani yardım sektörüne aktarılacak. Birrell’in 
eleştirileri çok somut: ‘’İnsani yardım ekono-
misine her yıl 155 milyar dolar pompalanıyor. 
Bu paranın büyük kısmınıysa sektörün büyük 
oyuncuları kapıyor. Dünya Gıda Programı 14 bin 
kişiyi istihdam ederken, Oxfam dünya genelinde 
10 bin kişiyi çalıştırıyor. İhaleleri alan özel fir-
malar da sektörden faydalanırken, karlar artıyor 
altı haneli maaşlar banka hesaplarına yatıyor. 
İngiltere tarafından finanse edilen Norveç Mül-
teci Konseyi adlı bir örgütün gelirleri sadece son 
dört yılda ikiye katlanmış durumda. Save the 
Children vakfının yeni başkanının yıllık maaşı 
341 bin Dolar.

İnsani yardım sektörü kendi kendisine 
hizmet eden bir yapıya bürünmüş vaziyette. Ve 
koruduklarını iddia ettikleri insanlara zarar verir 
hale gelmiş durumdalar.  İnsani yardım alanında 
faaliyet gösterenler aşırı kibirli, kimseye hesap 
vermeyen, kendi kendisini yücelten bir ruh hali 
içerisinde. O yüzden bugün biraz daha tepeden 
bakan yalanlara hazırlıklı olun.”

Protestocular gözaltına alındı
Öte yandan zirveyi protesto edenler ise 

gözaltına alındı.  Devrimci Parti üyesi 15 gös-
tericiler, Harbiye-Taksim güzergahında yolu 
keserek, “Katliam içinde, insanlık kan içinde, 
insanlığı yok edenlere diz çökme ayağa kalk” 
pankartı açtı. Polis ise göstericileri gözaltına aldı.
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Büyük Rakka Operasyonu başladı; 3 koldan saldırılıyor!
YPG’nin başat rol oynadığı Demokratik Suriye Güçleri, 
IŞİD’in Suriye’deki başkenti olan Rakka’ya yönelik büyük 
operasyonu başlattı.

(DSG)Demokratik Suriye Güçleri’nden yapılan 
açıklamaya göre, Rakka operasyonu gazetemizin 
baskıya hazırlandığı saatlerde 3 koldan başlatıldı. 
Rakka operasyonunun Tel Abyad’a (Girêspi) 
bağlı Ayn İsa nahiyesinden başlandığı belirtilen 
açıklamada şöyle denildi: “Güçlerimiz bugün 
Rakka’ya doğru harekete geçti.  DSG güçleri 
olarak amacımız Rakka’yı IŞİD teröristlerin-
den kurtarmaktır ki, şehrin vatandaşları da bunu 
birçok kez bizden istediler.” Operasyona ABD 
öncülüğündeki uluslararası koalisyon da hava 
desteği sağlıyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı 
Kobane’deydi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENT-
COM) General Joseph Votel, önceki gün Rojava’nın 
Kobane kentinde DSG yetkilileri ile görüşmüş, dün 
de Ankara’ya geçerek temaslarda bulunmuştu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Özel Temsil-
cisi Brett McGurk, Twitter hesabından, “IŞİD derin 
karanlıkta saklanırken General Votel Suriye’deydi” 
diye yazdı.

Votel’in, görüşmelerinde özellikle IŞİD’in 
merkezi Rakka’ya düzenlenecek operasyonun 
ana gündem maddesi olduğu belirtiliyor. General 
Votel’ın ziyareti, ABD’den bugüne kadar Rojava 
bölgesine gerçekleştirilmiş en üst düzey askeri zi-
yaret.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde ABD’li 100 
askeri uzman daha Kobane’ye gitmişti. IŞİD, 29 
Haziran  2014’te Rakka’da halifeliğini duyurmuştu. 
Koalisyon güçleri ise 23 Eylül 2014’te Rakka’ya 
hava saldırısını başlatmıştı.

‘DSG 12 bin savaşçıyla saldıracak’
DHA’nın haberine göre Rakka operasyonu 

bugün saat 14.00’te başladı. Haberde, DSG’ye Ah-
rar Rakka ve Liva Tahrir Tugayları’nın da katıldığı 
belirtildi.

Londra merkezli Arapça yayın yapan Al Aawsat 
gazetesinin operasyonun başladığına dair haber-
indeyse Rakka’da bulunan bir insan hakları aktiv-
istinin sözlerine yer verildi. Aktivist, Kürtlerin 12 
bin savaşçıyla Rakka’ya saldırıya geçtiğini söyledi.

QSD Komutanı Rojda Felat: Kuzey Raqqa’yı 
özgürleştireceğiz

QSD Komutanı Rojda Felat ANF konuştu. Felat, 
“Bu hamleyi QSD güçlerinin katılımı ile kuzey 
Raqqa’yı özgürleştirmek amacıyla başlatıyoruz” 
dedi.

QSD Komutanı Rojda Felat, Raqqa kuzeyi-
ni özgürleştirme hamlesinin Cizîr, Grê Spî ve 
Kobanê’de Suriye halklarının birliğini hedefleyen 
saldırılara devrimci demokratik güçlerin bir cevabı 
olduğunu söyledi.

Felat, DAİŞ çetelerini bulundukları her alanda 
vurmaya devam edeceklerini belirtti. Rojda Felat, 
herkesi özgürleştirme hamlesini sahiplenmeye 
ve DAİŞ çetelerine karşı daha etkin bir mücadele 
yürütmeye çağırdı.

QSD çatısı altındaki tüm taburlar ile uluslararası 
koalisyonuna bağla savaş uçaklarının katılımı ile 
başlatılan kuzey Raqqa’yı özgürleştirme operasyo-
nun zaferle sonuçlanacağını, bu hamlenin de  bölge 
halkının yoğun talebi üzerine başlattıklarını ifade 
eden Rojda Felat, amaçlarının halkların talebine ce-
vap vermek olduğunu, bunun için de halkları DAIŞ 
çetelerinin zulmünden kurtaracaklarını kaydetti.

Xişe köyü çevresinde şiddetli çatışmalar 
yaşanıyor

Raqqa’nın Kuzeyini Özgürleştirme Hamlesi 
kapsamında Eyn İsa’nın 5 km güneyindeki  Xişe 
köyü çevresinde QSD güçleri île DAIŞ çeteleri 
arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

QSD güçlerinin Rakka’nın kuzeyini 
özgürleştirme operasyonu devam ederken, 
çatışmalar Hedriyat Xelil, Fatse ve Wasta köy-
leri arasındaki alanda şiddetlendi. Savaş uçakları 
bölgedeki çete mevzilerini bombalıyor.

Fatsê köyünden uzaklaştırılan ve ağır darbeler 
vurulan DAIŞ çeteleri ile QSD savaşçıları arasında 
çatışmaların Eyn İsa’nın güneydoğusundaki He-
driyat Xelil, Fatse ve Wasta köyleri arasındaki 
alanda şiddetlendiğini bildirildi. Savaş uçaklarının 
alandaki çete mevzilerini iki defa bombaladığı 
öğrenilirken, çatışmalar ve bombardımanın 
sonuçlarına dair detaylı bilgi edinilemedi. Hişe 

köyündeki çatışmaların da devam etiği bildirildi.
Bölgede ağırlıklı Arap nüfus mevcut.  QSD 

güçlerinin bu hamleyi başlatmasındaki en büyük 
neden Raqqa kuzeyinde yaşayan halkın yoğun 
talebi.

Gré Spî eyalet komutanlığı Raqqa kuzeyi-
ni DAİŞ çetelerinden temizleme hamlesinin 
başlatılmasındaki amacın çetelerin Irak ve Suriye 
içerisindeki diğer alanlarla olan bağlantısını kopar-
mak ve DAİŞ çetlerini dar bir alan sıkıştırmak 
olduğunu söyledi.

QSD güçleri tarafından 3  koldan başlatılan 
özgürleştirme hamlesi çerçevesinde DAİŞ 
çeteleri ile QSD güçleri arasında Xediyad Xelil 
civarında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Koalisyon 
güçleri de havadan bombardıman yapıyor.

KONGRA-GEL: Erdoğan faşizmine karşı anti-faşist cepheye!

KONGRA-GEL Eş Başkanlığı, AKP/Saray’ın CHP ve 
MHP’nin desteğiyle HDP’ye dönük “dokunulmazlık 
darbesi”ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

KONGRA-GEL Eş Başkanlığı, AKP/
Saray’ın CHP ve MHP’nin desteğiyle 
HDP’ye dönük “dokunulmazlık 
darbesi”ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türk devletinin, Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde kurmak istediği 
tekli faşist sistemin önünde engel olarak 
gördüğü halkların sesi olan HDP’yi sus-
turmak amacıyla HDP milletvekillerinin 
dokunulmazlıklarını kaldırdığına dikkat 
çekildi.

“İkinci adımda milletvekilleri tali-
matla yargılanacak ve bazıları tutukla-
nacaklar. Çünkü faşist Erdoğan, Kürt 
halkının özgür iradesini ve demokrasi 
güçlerini topyekûn yok etmeyi esas 
alan kirli savaş konseptini yürütürken, 
kendisine karşı muhalefet yürüten tek 
yasal parti olan HDP’yi susturmak 
ve etkisizleştirmek istiyor” denilen 

açıklamada, şöyle devam edildi:
“Çünkü Erdoğan faşizmini engelleye-

bilecek temel güç, Kürt halkının özgür-
lük mücadelesinin dinamik güçleridir. 
Bunlardan biri de yasal demokratik ze-
minde mücadele yürüten HDP’dir. Mu-
halefetten korkan ve hiçbir muhalif sese 
tahammül etmeyen Erdoğan, HDP’yi de 
susturmak suretiyle hedefine itirazsız 
ulaşmayı hedefliyor.

Daha sonra üçüncü adım olarak da 
ilk fırsatta partili cumhurbaşkanı için 
yapacağı yasa değişikliğini, birleşik 
faşist devlet cephesinin de desteği ile 
referanduma götürmeyi ve bugüne 
kadar fiili olarak yürüttüğü partili 
cumhurbaşkanı sistemini yasal bir hale 
getirmeyi hedefliyor.

Ve Erdoğan bütün bu planlarıyla 

kendisini kurtarabileceğini sanıyor. 
Şehirlerimizi, doğamızı, tarihimizi, kül-
türümüzü yok eden, başta kadınlar ve 
çocuklar olmak üzere gençlerimizi ve 
bir bütün olarak halkımızı katlederek, 
halklarımızın özgürlük ruhu ve bilinci 
olan Önderliğimize ağır tecrit uygu-
layarak, Özgürlük Mücadelesine baş 
eğdireceğini sanıyor.”

‘AKP’Ye tOKAt GİBİ 
GeRİ DÖNeCeK!’

Erdoğan’ın, halklara karşı işlediği 
suçlardan dolayı çok büyük korku içinde 
olduğunun vurgulandığı açıklamada, 
“Kaybetmesi halinde kendisinin, ailes-
inin ve rantçı tüm yandaşlarının başına 
geleceklerden dolayı korku paranoyası 
içinde olan Erdoğan, tekçi faşizan sis-
temini kurarak, kendisini ve ailesini 
güvenceye almak istiyor. Erdoğan’ın 
bunu başarması halinde ise Kürdis-
tan ve Türkiye halklarını kapkaranlık 
bir gelecek bekliyor demektir. Ancak 
Erdoğan asla bunu başaramayacaktır. 
Tüm yaptıkları bumerang gibi geri 
dönüp kendisini vuracaktır. Milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırılması, 
Erdoğan’a ve AKP’ye tokat gibi geri 
dönecektir” diye kaydedildi.

‘HeRKeS FAŞİZMe 
KARŞı tARİHSeL 
ROLÜNÜ OYNAMALı’

Açıklamada, “Halklarımızın devrimci 
öfkesinin faşizme geçit vermeyeceğine 
inancımız tamdır” diye belirtilen 
açıklamada, şu çağrılara yer verildi:

“Erdoğan faşizmine karşı 
halklarımızın tüm dinamik güçleri, başta 
kadınlar, gençler, emekçiler olmak üzere 

demokrasi ve özgürlükten yana olan 
herkes, faşizme karşı olan tüm çevreler, 
anti-faşist cepheyi oluşturmak için bir 
araya gelmelidir. Çok güçlü bir anti-
faşist cephe ile Erdoğan faşizmini yen-
ebiliriz. Bu nedenle herkes ve her güç ve 
her çevre, faşizme karşı tarihsel rolünü 
oynamalıdır.

KÜRt HALKıNA: eRDOĞAN’A 
HİZMet eDeNLeRDeN 
HeSAP SORULMALı

Kürdistan halkına çağrımızdır; 
Erdoğan faşizmine hizmet eden herkes, 
her kurum ve her proje, teşhir ve tecrit 
edilmelidir. Halkımızı düşman gören 
ve yok etmek için her şeyi yapan 
Erdoğan ve taraftarlarına, yani Kürdis-
tan halkının cellat ve katillerine hak et-
tikleri karşılık verilmelidir. Kürdistan’da 
AKP kalmamalıdır. Yaşananlardan sonra 
AKP’li olmak çok büyük bir günah ve 
suçtur. Hem Kürt halkını katledecek-
sin, özgür Kürdün varlığını bir bütünen 
ortadan kaldırmak isteyeceksin, hem 
de köle kürde dayanarak Kürdistan’da 
siyaset yapacağım, diyeceksin. Buna 
asla izin verilmemelidir. Kürdistan 
halkı onurlu bir halktır. Özgürlüğü için 
çok büyük bedeller veren kahraman 
bir halktır. Ne Erdoğan’ın, ne de onun 
işbirlikçisi köle Kürtlerin yaptıkları 
yanlarına kâr kalmamalı; her şeyin 
hesabı sorulmalıdır. Kürdistan’ın tüm 
şehirleri ve Türkiye metropolleri mü-
cadelenin en üst düzeye çıkarıldığı alan-
lar olmalıdır. 

‘DÜNYANıN tÜM ALANLARıNDA 
HALKLARıMıZıN SeSİ OLALıM’

Avrupa ve tüm dünyada yaşayan 
Kürdistan ve Türkiye halklarına 

çağrımızdır; halklarımız faşizme karşı 
bir varlık yokluk mücadelesi veriyorlar. 
Bugün için Erdoğan ve AKP’de tem-
silini bulan; halkları, emekçileri ve tüm 
ezilenleri ötekileştiren yüz yıllık dev-
let faşizmini yenilgiye uğratmanın ve 
demokratik Türkiye ve özgür Kürdistan’ı 
yaratmanın imkân ve koşulları vardır. 
Bunu başarabileceğimize olan inanç ve 
devrimci coşkuyla yurt dışında anti-faşist 
cepheyi etkili ve hızlı bir şekilde örelim. 
Avrupa ve dünyada bulunduğumuz tüm 
alan ve meydanda halklarımızın sesi 
olalım, Erdoğan faşizmini teşhir ve tecrit 
edelim.”

‘DÜNYA KAMUOYU 
SeYİRCİ KALMAMALı’

KONGRA-GEL, açıklamasında dün-
ya kamuoyuna ise şöyle seslendi:

“BM, AB, AP, AK, ülke 
parlamentoları, uluslararası kurumlar 
ve dostlar başta olmak üzere tüm dünya 
kamuoyuna çağrı yapıyoruz; Erdoğan ve 
Türk devlet faşizminin tüm insanlığın 
başına bela olmasına seyirci kalmayın. 
Kürt halkı faşizme karşı mücadelesinde 
başarılı olursa, bu tüm insanlığın kazancı 
olacaktır. Aksi takdirde Erdoğan faşizmi 
kazanırsa, bu tüm insanlığın kaybı 
olacaktır. Yarın geç olmadan, herkesi 
sorumluluklarının gereğini yapmaya 
çağırıyoruz. Başta BM olmak üzere tüm 
ilgili kurumlar devlet katliamlarına dur 
demek için harekete geçmelidir. Evrensel 
hukuk ve insan hakları değerlerini yok 
sayarak Kürt halkının varlığına, onun 
kültürel ve tarihi değerlerine, seçilmiş 
iradesi olan milletvekillerine yönelik 
yapılan uygulamalara müdahale edilmeli 
ve Kürt sorununun demokratik barışçıl 
çözümü için rollerini oynamalıdırlar.”
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117 Milyon Linkedin 
kullancısının 
şifreleri çalındı

4 yıl önce sa-
nal bir saldırıya 
uğrayan Linked-
in, 6 buçuk mily-
on kullanıcısının 

bilgilerinin çalındığını duyurmuştu. Fakat 
geçtiğimiz günlerde saldırganların 117 mi-
lyon kullanıcının bilgilerini kara borsada satışa 
çıkarması üzerine gerçek rakamların 6 buçuk mi-

lyon olmadığı oraya çıktı.
4 yıl önce bu saldırının olduğu dönemde 

şifreleri üst seviyede kriptolamayan Linkedin 
kullanıcı şifrelerinin kolayca bulunabileceği uz-
manlar tarafından yapılan açıklamalar arasında. 
İnsanların kullandıkları bir şifreyi diğer bir-
çok sistemde kullandığıda göz önünde bulun-
durulursa, 400 milyonun üzerinde Linkedin 
kullanıcısının email, sosyal medya ve banka 
hesaplarının tehlikede olması söz konusu.

Durumun açığa çıkmasının hemen ardından 
tüm kullanıcılarına şifrelerini değiştirip, iki 
seviyeli güvenlik sistemini aktifleşrimesini 
isteyen Linkedin, bu durmu neden daha önce 
anlayamadıkları konusunda ağır eleştirilerin he-
defi haline geliyor.

Hatırlamanız gereken günlük işleri 
unutmamanız için bir yol bulundu

Gazı kapatıp kapatmadığınız, çiçeklere 
su vermeyi hatırlamanız, çamaşır makine-
sini boşaltmanız ve bunun gibi birçok konuda 
unutkanlığınızın üstesinden gelmeniz tahmin 
ettiğinizden daha kolay.

Harward ünivesitesinde bulunan bir grup 
araştırmacı, yapılması gereken işlerin çok sık görül-
en eşyalarla bağdaştırılması durumunda beynin bu 
işleri çok hızlı hatırlayabildiği sonucuna ulaştılar.

Örneğin evinizin çıkış kapısına asacağınız 
bir tabloyu beyninizde mutfağınızdaki ocak 
ile bağdaştırmanız durumunda, siz evi her 
terk edeceğiniz sırada o tabloyu gömeniz size 
ocağı kontrol etmenizi hatırlataca. Yada sa-
lonunuzda asılı bir takvimi çamaşır makinesi 
ile eşleştirmeniz durumunda o takvimi her 
görüşünüzde aklınıza boşaltmanız gereken bir 
çamaşır makineniz olduğu gelecek.

En Uzun Süreli Veri 
saklama Yöntemi: 5D

Sahip olduğumuz verileri uzun süre saklamak 
için şuan yaygın olarak kullandığımız hard disk, 
kaset veya DVD gibi bilgi saklama araçları yeterli 
değildi. Bilim insanları lazer ışığı kullanarak 360 
terabaytlık (TB) verileri nano-kuvarsa (bir tür silis 
içeren cam) kaydetmeyi başardı ve 14 milyar yıla 
kadar saklamak mümkün olacak.

Southampton Üniversitesi’ndeki 
araştırmacıların geliştirdiği yönteme göre, 
kuvarsın 3 boyutlu yapısına nano-boyutta veri 
yazmak için femtosaniyelik lazer akım darbeleri 
kullanılıyor. Akım darbeleri nano-yapılı üç nokta 
içeren tabakalar oluşturuyor, bunların her biri 
diğerinden beş mikron kadar uzakta. Yapıdaki 
değişiklikler başka bir ışık darbesiyle etkileşimi 
sayesinde öğrenilebiliyor (okunabiliyor) ve 
dalgaların yerleşimi (polarizasyon) ışın geçtikten 
sonra kaydediliyor.

Araştırma ekibi bazı anıt eserleri küçük cam 
disklere kaydetmiş bile. Örnekler arasında İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi, Newton’un Opticks 
isimli eseri, Magna Carta ve Kral James’in İncili 
de bulunmakta. Bu disklerin üzerindeki verilerin 
yoğunluğu, 360 terabaytlık bir verinin tek bir 
parça kuvars üstüne kaydedilebileceğini gös-

teriyor. Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, 
verinin son derece yüksek bir dayanıklılığa sahip 
olduğunu söylüyor. Yaklaşık 180 °C sıcaklığa ka-
dar dayanabildiği ve  13,8 milyar yıllık bir day-
anma ömrü olduğu belirtiliyor.

Verileri bu yolla arşivleme fikri bir süredir or-
tada dolaşıyordu, ancak şimdiye kadar veri sak-
lama ömrü ve boyutları oldukça küçük rakamlarla 
ifade ediliyordu. 2012’de benzer bir teknikle bir 
müzik CD’sindeki veri boyutuna yakın olarak, 
altı buçuk santimetre kareye 40 megabaytlık veri 
kaydedilmişti. Yeni gelişme, daimi olarak büyük 
miktarda verinin kaydedilmesi için özgün bir yol 
sunmuş oldu.

‘Ara’ modüler telefon 
yenileniyor

Google’ın geçtiğimiz yıllarda ortaya 
sadece bir konsept olarak attığı modüler 
telefon teknolojisi yeni bir düzenleme ile 
tekrar hayata geçiriliyor. 

İsmine Ara Projesi denilen ve tel-
efonun kullanıcı tarafından bile modüler 
olarak bir araya getirilebilmesini sağlayan 
konsept gerçek oluyor. Bu konseptte he-
def telefonun birçok parçasının çıkarılıp 
takılabiliyor olması ve bu yolla telefo-
nunuzu modüler olarak daha gelişmiş bir 
hale getirebilmeniz. 

Ara Projesinin ilk konseptinde telefo-
nunuzun işlemcisini, ekranını, hafızasını, 
antenini, pilini ve daha birçok özelliğini 
kendiniz evinizde yeni aldığınız modül-
lerle değiştirmeniz planlanıyordu. Fakat 
daha sonra projeyi inceleyen Google bu 
konsept üzerinde değişikliğe giderek 
değiştirilebilecek parça sayısını 6 ile 
sınırladı. Telefonunuzun ekranını yada 
işlemcisini değiştirme olanağınız ortadan 
kaldırıldı, fakat hafıza kapasitesi gibi özel-
likleri halen değiştirebiliyorsunuz. Bu kon-
septte yaratıcılığı aktif tutmak amacı ile bir 
adet boş modül alanıda bulunmakta. 

Uber sürücüsüz arabalarını 
denemeye çıkardı

Hızla büyüyen, gerçekte 
teknoloji şirketi olan fakat 
hepimizin taksi servisini 
kullandığı Uber, Amerika’nın 
Pittsburgh kentinde 
sürücüsüz arabalarını den-
emeye başladı. 

Test amacı ile çıkardığı bu arabalar şu 
anda hala bir sürücü bulunmakta ve aracın 
bu deneme sürüşlerinde topladığı verileri 
gözetim altında tutmakta. Uber’in uzun 
dönem hedeflerinin birçok aracı sürücüsüz 
olarak kullanılır hale getirmek olduğunu 
tahmin eden uzmanlar, bu tahmini Uber 
tarafından açılan Gelişmiş Teknoloji 
Merkezi yaptıklarını belirttiler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi istenen 
Uber herhangi bir açıklama yapmayı red-
detti.
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ELBİSTANLI OZAN 
MEHMET TEK’TEN 
KÜRTÇE YENİ ALBÜM 

Cem Tekin DOĞAN 

Ozanlık geleneğinin güçlü olduğu Elbistan ve civar 
köyleri, uygulanan her türlü asimilsayon politiklarına 
rağmen Alevi değerlerine sahip, saygın dedelerin yetiştiği 
bir bölgedir. Sinemilli ocağı ve aşiretinde yüreklere mih-
man olan ozanlar yaşanan kültürel soykırımları, unutu-
lan değerleri, halkın sorunlarını, derlemelerine, sözler-
ine, müziklerine yansıtmışlardır. 

Kısa bir süre önce çıkarmış olduğu son albümü ile 
dinleyicileri ile buluşan ozan Mehmet Tek’in söz ve 
müzikleri tamemen kendisine ait Kürtçe ve Türkçe eser-
lerinden oluşan, 6 tane albümü bulunmaktadır. Ozan 
Mehmet Tek’in ‘’Oy Falak’’ adını verdiği son albümü, 
Özdemir Plak aracılıgı ile tamamen Kürtçe  eserlerden 
oluşmaktadır. Ozan Mehmet Tek’in tv kanallarında 
yayınlanan 18 klibi bulunmaktadır. Bu kliplerinden 
öne çıkanlar, kendi köylerinde çekilmiş  olan ‘’Derde 
Ali’’,  Elbistan’daki termik santraline dikkat cekmek 
için yazdığı ‘’Ozanlar Diyarı’’, Paris’te katledilen üç 

Kürt kadının anısına yazdığı , ‘’Üç Fidan’’, göçü anla-
tan ‘’Avrupa Hayali’’ ve en son klibi olan ‘’Oy Falak’’ 
bunlardan bazıları. 

Küçük yaşta eline sazı alıp, bazen kuzuların önünde 
bazen de kaçıp Nurhak Dağları’nın kuytuluğundan 
bügünlere gelen ozan Mehmet Tek, yapmış  olduğu 
çalışmalarında toplumumuzun sorunlarını, acılarını ve 
gerçekliklerini sazı ve sözü ile dile getirerek, gelecek 
nesillere aktarma çabası içindedir.

3. Sakine Cansız Festivali’nin 
startı verildi

İsviçre’de her yıl düzenlenen Sakine Cansız 
Festivali’nin üçüncüsü bu yıl 12 Haziran’da Basel’de 
gerçekleştirilecek.

12 Haziran’da Basel’de yapılacak olan Sakine 
Cansız festivali’nin afiş ve bilet satışlarına başlandı. 
Yaygın olarak yapılan afiş çalışması ve bilet satışlarıyla 
kadınların festivale katılmaları çağrısı yapılarak festi-
vale sahip çıkmaları gerektiği vurgulanıyor.

Bu yıl düzenlenen festivalin programında: Ayfer 
Düztaş, Özlem Bağlayan, Serenat Ezgican, Mabaht, 
Koro Zimane Kurdi, é Zarokan Koro Jinen Basel ve 
Folklör ekibi yer alıyor.

Basel Claramatte Park’te gerçekleştirilecek olan 3. 
Sakine Cansız Festivali’ne her yıl olduğu gibi bu yılda 
yaygın kadın katılımı bekleniyor.
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Ada Windows ile 
kaliteyi yakalayın

Kapı, Pencere, Camlı oda 
ve her türlü cam ve ayna 
işlerinizde Ada Windows’dan 
fiyat almadan işe başlamayın. 

Sektörün tecrübeli isimlerinden Ada Win-
dows yeni imalathanesinde yüzlerce çeşit kapı, 
pencere ve conservatory ürünlerini çok uygun 
fiyatlara hizmetinize sunuyor. Özellikle yüksek 
kalite malzemeler ile tüm siparişlerinizi en kısa 
sürede kendi imalathanesinde üreten Ada Win-
dows, montaj ve tamir işlerinizde de profesyonel 
personeli ile yanınızda. 

Ada Windows imalathanesine girdiğinizde ilk 
hissetiğiniz şey bir aile ortamı oluşudur, özellikle 
personelin müşteri memnuyiye odaklı ve güler 
yüzlü hizmeti ile evinizin kapısını, penceresini 
yaptırırken ayni samimiyeti hissediyorsunuz. 

Standart, sürgülü, sash ve tilt-turn pencereler, 
kompozit,sürgülü, panel kapılar, cam ve ayna 
işleri, iş yerlerine ayna, ocakbaşı cam, shopfront 
cam, masa camı, ve güvenli am seçenekleriyle 
Ada Windos evini ve işyeriniz için gerekli herşeyi 
üretip özenle monte ediyor. 

Tam 10 yıl sigorta destekli garantiyide 
ürünleriyle sunan Ada Windows deyim yer-
indeyse ‘sağlam iş’ yapıyor. Hızlı üretim ile 
Fensa sertifikalı montaj çalışmalarında Ada 
windows’dan fiyat almadan işe başlamayın. 

Ada Windows Unit G, 1 Anthony Way, Lon-
don N18 3QT adresinde bulunan imalathaneyi 
ziyaret edip ürünlerin kalitesini yerinde in-
celeyebilir veya daha fazla bilgi almak için 0208 
803 8004-07956 260 367 numaraları telefonları 
ziyaret edebilir ya da www.adawindows.com 
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
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Hevêrk Cannes’da ödül aldı

Ali Güler- Cannes

İnsan Hakları Savunucusu Rûken Tekeş, 
babasının yıllar önce yaşadığı bir hikayeyi 
beyaz perdeye aktararak, Êzidî topluluğunun 
yaşadığı trajediyi anlatan Hevêrk (Çember) 
adlı ilk kısa filmi 69. Uluslararası Cannes 
Film Festivali’nin Kısa Film karegorisinde 

(The Short Film Corner) ödül aldı. Film, 
Cannes’da “Diversity in Cannes 2016 En İyi 
Film dalında İzleyici Ödülüne” layık görül-
dü. Film, Zelal isimli Êzidî bir küçük kızın 
yaşadığı dışlanmışlık üzerine duruyor. Filmde, 
7 yaşındaki Êzidî Zelal’in diğer çocuklar 
tarafından çembere alınması anlatılıyor. Türk 
eğitim sisteminin Kürdistan’daki asimilasyon 

politikalarını da eleştiren film, gerek mekan-
lar, gerekse kurgu olarak etkileyici. Sular 
arasında kalması beklenen Heskîf’te (Hasan-
keyf) çekilen film aynı zamanda, bu yönlü de 
bir eleştiri yöneltiyor. Hevêrk bize Êzidîlerin 
ve diğer azınlıkların çember altına alınarak, 
dışlanmışlıkları konusunda net ve açık bilgi 
veriyor.

Bir halkı anlatmaya çalıştım
Hevêrk’i babasının bir hikayesinden yola 

çıkarak, çektiğini söyleyen Tekeş, “Babam 
‘68 kuşağı devrimcilerindendi. Vefat etme-
den önce ‘Bu hayatta pişmanlıkların nelerdir?’ 
diye sordum. O da 7 yaşındayken yaşadığı bir 
olayı anlattı. Bundan rahatsız olduğunu ve hiç 
unutmadığını söyledi. Ben de bundan oldukça 
etkilendim, yazmaya başladım ve filmi çektim” 
dedi. İlk filminin olması ve Cannes’da göster-
ilmesinin de kendisi için önemli olduğunu be-
lirten Tekeş, “Filmi çekmemin iki ana nedeni, 
dünyada ve Türkiye’de halen yok edemediğimiz 
ayırımcılığın çocukların dünyasına nasıl 
yansıdığını göstermek ve Êzidî Kürtlerin Tür-
kiye ve bölgede yaşadıkları trajedilere dikkat 
çekmek istedim” dedi.

tekeş Kimdir?
Amed Farqînli (Silvan) olan Rûken Tekeş, 

küçük yaşta ailesiyle birlikte İstanbul’a 
yerleşti. Okumak için Amerika’ya giden 
Tekeş, Los Angeles, Amsterdam, Atina, Vi-
yana, Venedik, Roma, Kiev, San Diego ve 
Moskova gibi kentlerde uzun yıllar BM İnsan 
Hakları Uzmanı olarak çalıştı. Sinemaya ise 
2002 yılında BM bünyesinde insan hakları 
filmlerine destek vermekle başladı. Tekeş, 
2010 yılından bu yana İstanbul’da yaşıyor. 5 
yıl Koç Üniversitesi’nde insan hakları dersleri 
veren  Tekeş, geçen yıl akademilere yönelik 
yapılan baskılarla birlikte işten atıldı. Tekeş, 
halen Yeni Anayasa Platformu Üyesi ve Sivil 
Değişim Derneği Başkanı olarak insan hakları 
çalışmalarına devam ediyor.
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Avkî / Bazlama
Bu hafta damakta bırkatığı tadıyla hafızalarda 
yer bırakan, çok özel bir ekmek çeşidi tarifi ile 
beraberiz 

Ekmek Kürt mutfağının en vazgeçilmez, 
sofralardaki yerini başka bir şeye 
bırakmayan en önemli yiyeceklerinden biri 
olup burada sıralayamayacak kadar çok 
sayıda çeşitleri vardır. Nane loş (lavaş), 
nanê tîrê (ince ekmek), nane sêle (yufka ek-
mek veya sac ekmeği) killor (simit ekmek) 
nane bi ardik (irmikli ekmek) ve elbetteki 
avkî Kurdistanda en çok bilinen ve sevilen 
ekmeklerden sadece bir kaçıdır. 

Ekmeğin yapımında çok önemli yeri 
olan mayalama teknigi, mutfaklarda 
keşfedilen pek çok teknik gibi tama-
men tesadüf sonucu, bekleyen ekmek 
hamurunun kabardığının gözlenmesinin 
ardından keşfedildiği ihtimali çok yük-
sektir. Bir gün öncesinden yapılan ha-
murdan bir parca ayrılıp ertesi gün 
yapılan hamura karıştırılarak hamurun 
bu sekilde mayalanması sağlanmıştır. 
Mayalama tekniğinin öğrenilmesinden 
sonra doğal olarak ekmek çeşitleri artmış 
ve kabarık ekmekler sofralardaki yer-
ini almaya başlamıştır. Keşfedilen bu ilk 
maya günümüzde doğal maya veya ekşi 
maya olarak bilinen bu maya  yapımı ve 
muhafazası çok pratik olmadığından pek 
rağbet görmemektedir. 

Avkî ya da bazlama, ekşi maya ile 
yapılan ve sac üzerinde pişirilen özel-
liklede kahvaltı için pişirilen ekmekler-
dendir Benim için çok özel bir yeri olan, 
çocukluk yıllarımdan hatırladığım ve tadını 
kolay kolay unutamayacağım ekmeklerden 
olmasının bir sebebide sabahları bu na-
dide ekmeğin sac üzerinde pişerken etrafa 
yaydığı o muhteşem kokusuydu belkide. 

Bu ekmeği bu kadar özel ve inanılmaz 
güzel yapan, doğal yani ekşi maya ile 
yapılmasıdır. Ekşi hamurla yapılan ekme-
kler benim gibi ekmek hayranları nın tercih 
ettiği ekmeklerdendir ve hemen bütün dün-
ya mutfaklarında çeşitli ekmek yapımında 
kullanılan bir mayadır.  İngilizcesi “sour 
dough” olan bu ekmek, meraklılarının 
mükemmel bir şekilde yapmak için uzun 
zaman uğraştıkları bir ekmek çeşididir. Işin 
en büyük kısmını doğa sizin için yapıyor 
olsada, verilmesi gereken itina verilmediği 
takdirde, sonuç başarısız bir ekmek olabili-
yor.

Eğer benim gibi ekmek delisi biri iseniz, 
bu ekmek tam ağzınıza layık. Helede kendi 
ekmek çeşitlerinizi yapmak da bir başka 
tutkunuzsa hiç beklemeden deneyin derim.

Bu tarifte ekşi maya yapımını da ekle-

dim. Bahsettiğim tarif eğer karmaşık geldi-
yse, hazır maya ile yaptığınız bir hamurdan 
bir miktar ayırıp kapaklı bir kap içerisinde 
bir veya iki gün beklettikten sonra bazlama 
yapmak üzere hazırlayacağınız hamura 
maya olarak ekleyebilirsiniz.

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.....

Ekşi Maya yapımı
2 yemek kaşığı tam buğday unu ve 

2 yemek kaşığı su 1kg’lık temiz bir ka-
vanozda karıştırılır ve üzerine bir tül-
bent kapatılıp sıcak bir yerde beklemeye 
bırakılır. Un ve suyun içindeki bakteriler, 
mutfağınızda uçuşan diğer bakterilerle be-
raber çalışmaya başlarlar.

6 gün boyunca bu karışıma 2 şer kaşık 
beyaz un ve ikişer kaşık ılık su duzenli 
bir şekilde katılıp karıştırıın.  6.ncı günün 
sonunda mayanız ekşi kokuyorsa, maya 
tutmuş demektir. 

Bu mayayı kullanmasanız bile düzenli 
olarak her gün, un ekleyerek“beslemeniz” 
gerekecektir. Mayanın yarısını dökerek 
aynı işlemi tekrar başlatabilirsiniz.

Avkî / Bazlama
6 küçük bazlama yapar

Malzemeler

• 330 gr. iyi kalite ince 
öğütülmüş beyaz un

• 1 tatlı kaşığı tuz
• 330 gr. ekşi hamur mayası
• 170 gr. ılık su

Yapılışı 
1. Unu genişçe bir kâseye alın tuzu 

bir tarafına, ekşi hamur mayasını ve suyu 

diğer tarafına alın ve elinizle yumuşak 
bir hamur elde edene kadar yoğurun 
ve kâsenin üzerini plastik kaplayıcı ile 
kapatıp en az 5-6 saat veya sabaha kadar 
bekletin. 

2. Hamur iki katına çıkmışsa hamuru 
tekrar yoğurun.  Gerekirse biraz un ek-
leyin. Hamuru 6 eşit parçaya bölüp beze 
yapın ve üzerine nemli bir bez örtüp 
yarım saat kadar daha dınlendşrin.  

3. Her bezeyi oklava ile 2 peny yada 
biraz daha kalın bir incelikte, 20 cm 
çapında yuvarlak veya oval şeklide açın.  
Tavada yada saçta pişiriyorsanız, tavayı 
orta ateşte iyice ısıtın ve bazlamaların 
her iki tarafı iyice pişene kadar 
pişirin. Pişen bazlamaların, yumuşak 
kalmaları için üzerini temiz bir bez ile 
kapatın. Aynı işlemi bzeler bitene kadar 
tekrarlayın. 

Afiyet Olsun........

thekurdishcook@gmail.com    Thekurdishcook           @Thekurdishcook

THE KURDISH COOK

fadime  
Tiskaya
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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

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

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

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 
çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

0776 477 8920
077 8491 6494
012 0657 1117 İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor
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“Cîhan Bêdeng Ma”
Parlementerê HDP´ê yê şirnexê 
Faysal Sariyildiz li paytext londonê li 
Parlamena Brîtanî axivî û wehşeta li 
Cizîrê vegot. li Cizîrê di êrîşên dewleta 
Tirk ya 79 rojan de ji 259 kesî zêdetir bi 
awayekî hovane hatibûn qetil kirin û bi 
sedan xanî hatibûn xera kirin. Sariyildiz 
da zanîn ku cîhan  li hember hovîtiya 
dewleta Tirk Bêdeng maye û ew jî ji vê 
rewşê berpirse. 
Sariyildiz di axaftina xwe de bal kişand ser 
bêdengiya li hember komkûjiya Cizîrê û ev 
yek anîn ziman; “ ne tene gelê Tirkiye hemû 
cîhan li hember vê komkûjiyê bêdeng ma. li 
Cizîrê ne tenê însan, pisîk û kuçik û çûk jî 
hatin qetil kirin. Tu zindî nehiştin. Hema bibêje 
yek xaniyê bê gule nema. Di wan bodrûmên  
wehşetê de tenê hestûyên şewitî man. me ev 
yek bi saziyên mafê mirovan re li cihê bûyerê 
tespit kirin. Hestiyên zarokên 12 salî di wan 
bodrûman de dîtin.”  

Berdewama nuçeyê di rûpelê 5´an de ye

Festîvala Çand û Hûnerê ya Gîk-Der´ê bi dawî bû
Festîvala Komeleya Çandê ya Karkerên 
Penaber (GİK-Der) ya ku her sal tê li dar 
xistin roja Yekşemê bi şahiyekî bi dawî bû. 
Gik-Der ya ku girêdayî aveG-Kon´ê li londonê 
xebatê xwe dimeşîne, heştemîn festîvala çand û 
hûnerê li dar xist. Festîvala ku 12´ê Gûlanê dest pê 
kir roja Yekşemê bi şahiyekî bi dawî bû. Festîvala 
îsal li ser navê Yilmaz Guney hat kirin. Keça Yilmaz 
Guney, elîf Guney jî tevlî şahiyê bû û axaftinek kir. 

Rûpel 5

li paytext londonê, ji bo bîranîna 
şehîdên meha Gulanê, bi pêşengiya 
Ciwanên azad uK Festîvala Çand û 
Sporê hat lidarxistin. Di şexsê Çiyager 
Batman, Zinar raperîn û leyla şaylemez 
(ronahî) de hemû şehîdên şoreşê hatin 
bîranîn.
Di festîvala ku bi beşdariya bi sedan kesî pêk 
hat de, tûrnûvayên futbol û voleybolê hatin 
lidarxistin û aktîvîteyên çandê pêk hatin. Jibo 
zarokan jî gelek pêşbirk hatin organîze kirin. 
Komên di tûrnûvayan de bi serketîn kûpaya xwe 
ji destê lîstikvanê amed Sporê Denîz nakî girtin. 

Rûpel 3
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Efrîn
Li ser dergehên êşa te
Navê din ê zeytûnê me
Li ser dergehên ava te

Rondikên rojê me..
Û di banga dilê te

Evînek e tijî azadî me
Efrîna minê!!

Ehmed Huseynî
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Ji Ciwanên Azad Li Londonê 
Festîvala Çand û Sporê 

Li paytext Londonê, ji bo bîranîna 
şehîdên meha Gulanê, bi pêşengiya Ci-
wanên Azad UK Festîvala Çand û Sporê 
hat lidarxistin. Di şexsê Çiyager Batman, 
Zinar Raperîn û Leyla Şaylemez (Ronahî) 
de hemû şehîdên şoreşê hatin bîranîn.

Di festîvala ku bi beşdariya bi sedan 
kesî pêk hat de, tûrnûvayên futbol û 
voleybolê hatin lidarxistin û aktîvîteyên 
çandê pêk hatin. Festîval bi deqeyeke 
rêzgirtinê ji bo bîranîna şehîdên şoreşê 
destpê kir.

Piştre endamê Ciwanên Azad Bertan 
Şoreşger peyivî û got, «Meha Gulanê 
ji aliyê Rêberê me Abdullah Ocalan 
ve diyarî şehîdan hatiye kirin. Bi saya 
keda hevrêyên me yên di meha Gu-
lanê de şehîd ketin, îro berxwedaneke 
destanî tê meşandin. Şoreş tê pêkanîn. 
Ev festîval diayrî şehîd Çiyager Bat-
man, Leyla Şaylemez û Zinar Raperîn 

hatiye kirin. Şehîd Çiyarger li Sûrê fer-
mandarê leheng ê berxwedanê bû. Heta 
fîşeka xwe ya dawî li dijî çeteyên Qesrê 
şer kir. Bi ruhê xwe yê berxwedanê ve, 
mora xwe li dîroka Kurdistanê daye. 
Destaneke mezin nivîsandiye.»

Şoreşger komkujiya Parîsê şermezar 
kir û got, «Em weke endamên Ciwanên 
Azad li ser şopa Şehîd Ronahî dimeşin 
û em ê di vê rêyê de bi ser bikevin.» Di 
dewama axaftina xwe de Şoreşger got, 
«Hevrêyê me Zinar Raperîn bersiva 
herî mezin da komkujiya Cizîrê. Ew 
nemir e. Di şexsê Şehîd Zinar, Ronahî 
û Çiyager de, ez hemû şehîdên şoreşê 

bibîr tînim û em soz didin ku em ê wan 
di têkoşîna xwe de bidin jiyîn.»

Piştî axaftina vekirinê, pêşbirkên 
sporê destpê kir. Di tûrnûvaya futbolê 
de 22 tîmên beşdar kom ni kom dest 
bi maçên xwe yên futbolê kirin. Di 
encama van maçan de tîma FC Varto 
bû yekemîn, tîma FC Qamişlo bû duy-
emîn, FC Rojava bû sêyemîn û tîma FC 
Gahmût jî kûpa centilmeniyê bi dest 
xist. Her wiha xelatên lîstikvanê herî 
baş, qelevanê herî baş û lîstikvanên herî 
zêde gol avêtin, hatin belavkirin.

Di festîvalê de her wiha govend hat 
gerandin, Govenda Aştî ji bo zarokan 
lîstikek pêşkêş kir û rûyê zarokan bi 
rengên cuda boyax kir. Di festîvalê de 
tîmên voleybolê jî hatin avakirin û ke-
tin nava pêşbirkê. Her wiha lîstikvanê 
Amedsporê Denîz Nakî jî di festîvalê 
de amade bû û di çarçoveya kampanya 
alîkariyê ji bo Sûr û Cizîrê de formayên 
xwe yên îmzekirî firot û tevkarî kir.

Piştî belavkirina kûpa û xelatan, 
beşdarên festîvalê li ber stranên Koma 
Sersîn govend gerand û dawî li festîvalê 
anîn.
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Bajarê li benda 
azadiyê ye: Reqqa

Bajarê Reqqa ku nîvê wê çol e û nifûsa xwe 
bi qasî 200 hezar e, ji aliyê gelek mirovan ve 
piştî sala 2014›an dema ji aliyê DAIŞ›ê ve hat 
dagirkirin, hat bihîstin.

EYN ÎSA - MAHÎR YILMAZKAYA
Bajarê Reqqa yê li qiraxa Çemê Firatê li ba-

kurê Sûriyeyê ye, 160 kîlometre li rojavayê Hel-
ebê ye. Li gorî serjimartina fermî ya sala 2004›an 
nifûsa bajêr 220.488 bû, li gorî serjimartina sala 
2008›an jî 191.784 kes bû. Lê belê bi destpêki-
rina şerê navxweyî yên li Sûriyeyê re koçberiya 
ji bajêr destpê kir.

Reqqa di navbera salên 2011-2014›an de ji al-
iyê komên çete yên ser bi Koalîsyona Neteweyî 
ya Sûriyeyê ve hat dagirkirin. Di sala 2014›an de 
jî çeteyên DAIŞ›ê ev çeteyên Koalîsyona Netew-
eyî ya Sûriyeyê ji bajêr derxistin û bajar dagir 
kirin.

GIRÎNGIYA REQQAYÊ
Reqqa li bakurrojhilatê Sûriyeyê ye. Li cihekî 

stratejîk e ku rêyên bazirganiyê yên navbera ba-
jarên mezin ên Sûriyeyê û bajarên Mûsil û Bex-
dayê bi hev ve girê dide.

Guhertina herî mezin a li Reqqayê çêbû, 
di salên 1970›î de pêk hat. Li nêzî bajêr, li ser 
Çemê Firatê bendaveke mezin a hîdroelektrîk 
hat avakirin. Projeyên mezin ên li herêmê, bi deh 
hezaran kesên ji bajarên din ên Sûriyeyê kişand 
Reqqayê.

Bêguman vê yekê, demografiya bajêr û 
herêmê guherand. Li rojhilatê vî bajarê nîvê wê 
çol e, rêya ber bi Iraqê ve heye. Çeteyên DAIŞ›ê, 
ji ber vê yekê ev der qaşo weke paytexta xwe hil-
bijartin e.

LI REQQAYÊ JIYANA BERÎ 
Û PIŞTÎ DAIŞ’Ê

Li Sûriyeyê, beriya destpêkirina şerê navxw-
eyî li Reqqayê zanîngeheke taybet û dibistanên 
dewletê li Reqqayê hebûn. Jiyana li bajêr li gorî 
welatên din ên Ereb hinekî cuda bû.

Şêniyên bajêr, di mehên havînê de heta 
derengiya şevê li kolanan diman, park ziyaret 
dikirin, diçûn kafeyan, mirovan xwarina xwe ya 
êvarê jin û mêr bi hev re li restorantan dixwa-
rin. Jin û mêr bi hev re diçûn cihên şahiyê. Di 
xwepêşandanên li dijî rejîma Esad de jî jin û mêr 
bi hev re amade bûn.

Lê belê piştî destpêkirina şerê navxweyî yê 
sala 2011›an, dema çeteyên ser bi Koalîsyona 
Neteweyî ya Sûriyeyê ketin nava vî bajarî, jiyan 
guherî. Di navbera salên 2011-2014›an de ‹pî-
vanê şerî› li vê derê serdest bûn.

Piştî ku çeteyên DAIŞ›ê yên faşîst di sala 
2014›an de kontrola bajêr xistin destê xwe, 
rewşa li Reqqayê hîn bêhtir guherî û ber bi karak-
terekî ‹Îslamiya tund› ve çû. Bajar êdî li hemberî 
tevahiya cîhanê veguherî gefekê. Ji bo cîhadîstên 
li gelemperiya cîhanê û çeteyan bû mîna ‹Hec›ê.

Çeteyên DAIŞ›ê piştî ku bajar bi temamî da-
gir kirin, bi gelê herêmê û xebatkarên berê yên 
hikûmetê ve li gorî xwe ‹sîstem›ek ava kir. Di 
çarçoveya vê sîstemê de li gorî qanûnên xwe yên 
şerî dadgeh çêkirin.

Li Reqqa ya ji aliyê DAIŞ›ê ve hatiye dagirki-
rin, rabûna li ber van pêkanînan an jî protestokiri-
na van, nepêkan e. Lîsteya cezakirinê ya çeteyên 
DAIŞ›ê têra xwe dirêj e. Çeteyên DAIŞ›ê li pêş 
çavên gel serê mirovan jê dikin, îşkenceyê, recm 
û îdaman dikin.

Ji ber vê yekê, mirovên li bajêr man e, ji ber 
xwarin, derfetên mayînê, xwe li gorî dagirkeriya 
çeteyên DAIŞ›ê eyar kirin. Lê belê di dema dawî 
de ji ber bomberdûmana koalîsyona navneteweyî 
ya bi pêşengiya DYA û bobmerdûmana hewayî 
ya Rûsyayê, çavkaniyên enerjî û avê hatin tineki-
rin, jiyana ji bo sivîlan gelekî zehmet bû.

Mînak; ji ber ku gelek navend û parzûngehên 
petrolê hatine bombekirin, sotemenî nayê peyda-
kirin.

DI BIN DAGIRKERIYA DAIŞ’Ê 
DE JIYANA JINÊ

Nêzîkatiya li hemberî jinê ya li herêmên 
di bin dagirkeriya DAIŞ’ê de ne, kêm caran di 
çapemeniyê de xuya kir. Jinên li herêmên ji aliyê 
şervanên YPG/YPJ û hêzên QSD›ê ve hatin riz-
garkirin, nêzîkatiya çeteyên DAIŞ›ê a li hemberî 
jinê raxistin pêş çavan.

Jinên ciwan an jî jin, eger li cem wan xizmekî 
wan ê bi emr (bav, kek an jî hevjîn) nebe, destûr 
nayê dayîn ji malê derkevin. Jin neçarin temami-
ya bedena xwe bi paçê reş bipêç e. Çeteyên 
DAIŞ›ê her wiha li Reqqayê, tûgayên ku jinan 
kontrol dikin, ava kirine.

Kişandina cixareyê qedexe ye û eger yek 
bikişîne bi lêdana qemçî tê cezakirin. Her wiha 
hemû mêr neçar in di nava rojê de di saetên 
nimêjê de biçin mizgeftê.

Di telefona destan a kesekî de wêneyê jinekê 
hebe, cezayê 30 qemçiyan li wan tê birîn. 
Temaşekirina li maçên futbolê qedexe ye.

Hevjînên endamekî DAIŞ›ê yê hatibe kuştin, 
bi endamekî din ê DAIŞ›ê didin zewicandin. Ji 
ber ku zewac zêde dewam nake, anîna zarokan 
jî kêm e. Jin bi giranî weke koleyên sexê tên bi-
karanîn.

Derhênerê Brîtanî 
Ken Loach: Cîhaneke 
din pêkan e!

Derhênerî Brîtanî Ken Loach ê li 
Cannesê xelata Palmiya Zêrîn wergirt, 
ne wekheviya li cîhanê rexne kir û got, 
«Cîhaneke din pêkan e.»

69. Festîvala Fîlman a Cannes a 
Navneteweyî ya di navbera 11-22’ê Gu-
lanê de hat lidarxistin bi dawî bû. Festîvalê 
bi nîşandana fîlmê Woody Allen ê bi navê 
“Cafe Society” roja 11’ê Gulanê destpê 
kir. 

Di festîvalê de fîlmên Pedro Almodo-
var, Ken Loach, Xavier Dolan, Birayên 
Dardenne, Sean Penn û Jim Jaramusch jî 
di nav de bi giştî 20 fîlm ji bo wergirtina 
xelat Palmiya Zêrîn li ber xwe dan. 

Jûrî ya bi serokatiya George Miller 
biryara xwe eşkere kir û fîlmê «Ez Daniel 
Blake» yê derhênerê navdar Ken Loach ku 
bi nasnameya xwe ya mûxalîf û nêrînên 
xwe yên sosyalîst tê naskirin, hêjayî xelata 
Palmiya Zêrîn dît.

Ken Loach ku wê di meha Hezîranê de 
bibe 80 salî, cara duyemîn e xelata Palmi-
ya Zêrîn werdigire. Di festîvalê de xelata 
Palmiya Zêrîn a ji bo beşa «Derhênerê herî 
baş» ji Cristian Mungiu yê Romanyayî re 
hat dayîn. Ji xwediyê xelata «Hirçê Zêrîn» 
Asghar Ferhadî re jî xelata «Senaryoya 
herî baş» hat dayîn.

LI DIJÎ NEWEKHEVIYÊ MESAJA 
HÊVIYÊ

Ken Loach ku di fîlmên xwe de xizanî û 
bêedaletî hertim derxist pêş, tevî hemû zex-
tên desthilatdariyan jî ti carî ji nasnameya 
xwe ya mûxalîf û nêrînên xwe yên sosyalîst 
tawîz neda. Ken Loach di axaftina xwe ya 
li merasîma xelatdayînê de bal kişand ser 
newekheviya li cîhanê û got, “Li cîhanê niha 
bêhêviye heye. Nêrînên rastgiriya tund hewl 
dide ji serdemên bi vî rengî yên bêhêviyê 
sûdê werbigirin. Em baş dizanin ku ev ê rê li 
ber kîjan encaman veke. Divê em ji vê derê 
peyameke hêviyê bişînin ji tevahiya cîhanê 
re: Cîhaneke din pêkan û pêwîst e.”

XWEDIYÊN DIN ÊN XELATÊ
Di 69. Festîvala Fîlman a Cannes a 

Navneteweyî de, ji bilî Ken Loach, ev xelat 
li van fîlman hatin belavkirin:

*Grand Prix: ‘Juste la Fin du Monde’, 
Xavier Dolan (Kanada)

*Xelata Jûrî: ‘American Honey’, An-
drea Arnold (Brîtanya)

*Derhênerê herî baş: Cristian Mungiu 
(Romanya) ‘Bacalaureat’ û Olivier Assayas 
(Fransa) ‘Personal Shopper’

*Senaryoya herî baş: Asghar Ferhadî 
(Îran) ‘Forushande’

*Lîstikvana herî baş: Jaclyn Jose 
(Fîlîpîn) ‘Ma’ Rosa’

*Lîstikvanê herî baş: Shahab Hosseînî 
(Îran) ‘Forushande’

Europol: Di sala 2015’an de 
zêdeyî hezar ‘gumanbarên 
terorê’ hatin girtin

Li gorî hejmarên Ofîsa Polîsan a Ewropayê 
(Europol), hejmara mirovên di sala 2015’an de 
bi gumanbariya terorê hatine girtin hezar derbas 
kiriye. Di êrîşên terorê de 151 kesî jiyana xwe 
ji dest dan.

Europolê diyar kir, bi qasî du ji sê parên 
kesên hatine girtin, kesên Îslamiya tund an jî 
‹cîhadî› ne. Hat ragihandin, hejmara kesên ji 
ber pêwendiya bi DAIŞ û El Qaîdeyê hatine 
giritn 667 e.

Ji kesên par li welatên Ewropayê hatin gir-
tin, 168 endamên rêxistinên ‹neteweperest› an jî 
‹cihêkar› in. 67 jî weke endamên rêxistinên ‹çep 
a tund› tên binavkirin. Hejmara kesên endamên 
rêxistinên rastgir ên tund bi gumanbariya ‹sûcê 
terorê› hatine girtin, 11 ye.

Europolê da xuyakirin, ku hejmara çalakiyên 
terorê yên par berî pêk werin hatin astengkirin 
211 e. Hat ragihandin ku di çalakiyên pêk hatine 
de, 130 jê li komkujiya 13›ê Mijdara 2015›an li 
Parîsê bi giştî 151 kesî jiyana xwe ji dest dane.
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Festîvala Komeleya 
Çandê ya Karkerên 
Penaber (GİK-DER) 
ya ku her sal tê li dar 
xistin roja Yekşemê bi 
şahiyekî bi dawî bû. 

Gik-Der ya ku girêdayî AvEG-
Kon´ê li Londonê xebatê xwe 
dimeşîne, heştemîn festîvala çand û 
hûnerê li dar xist. Festîvala ku 12´ê 
Gûlanê dest pê kir roja Yekşemê bi 
şahiyekî bi dawî bû. Festîvala îsal 
li ser navê Yilmaz Guney hat kirin. 

Roja Yekşemê li herêma Totten-
ham li salona Selby Centre tevî keça 

Yilmaz Guney gelek kes hatin ba 
hev. Şahî bi deqek rêzgirtin dest pê 
kir. Di axaftina vekirinê ya şahîyê 
de li ser rewşa Kurdistan û Tirkiyê 
hat sekinandin. 

Piştî axaftina vekirinê keça 
Yilmaz Guney Elîf Guney jî axaft-
inek kir û bal kişand ser têkoşîn û 
hûnera bavê xwe Yilmaz Guney. 

Guney di axaftina xwe de bal kişand 
ser hêza hûnerê û anî ziman ku çeka 
herî xûrt ya bavê wê Sînema bû. 
Guney wiha axivî: “Hûner jibo par-
astina nasnameyê, çandê alava herî 
xûrt e. Yilmaz Guney bi rêya sîne-
mayê li ser hestên mirovan xebitî. 
Yilmaz Guney, hûner wekî rêberekî 
na, wekî mirovan bifikirîne û bixe 

nav lêpirsînê bi kar anî.”

Piştî axaftina Guney koma folk-
lorê ya zarokan ya Gik-Derê derket 
ser dikê. Di bernameya mûzîkê de 
jî Suna Alan û Grup Abdal stranên 
xwe bi beşdarvanan re parve kirin. 
Di şahiyê de belgefîlma li ser jiyana 
Yilmaz Guney jî hat nîşandan.   

Festîvala Çand û Hûnerê ya Gîk-Der´ê bi dawî bû

Sariyildiz Li Parlemena Brîtanî Axivî;  
Li Cizîrê Hemû Zindî Bi Wehşî Hatin Qetil Kirin
Parlementerê HDP´ê yê Şirnexê Faysal Sariyildiz li paytext Londonê li Parlamena Brîtanî axivî û 
wehşeta li Cizîrê vegot. Li Cizîrê di êrîşên dewleta Tirk ya 79 rojan de ji 259 kesî zêdetir bi awayekî 
hovane hatibûn qetil kirin û bi sedan xanî hatibûn xera kirin. 

Faysal Sariyildiz yê ku şahidiya 
wehşeta Cizîrê kir anî ziman ku tevî 
hemû bangên wî hemû dinya bêdeng 
ma û ew jî bûn şirîkê vê komkûjiyê. 
Civîna ku ji hêla Centre For Kurdish 
Progress ve hatî organîze kirin roja 
Çarşemê li parlamentoyê hat li dar 
xistin.  

JI 80´YÎ BÊHTIR CENAZE 
HÎNA NEHATINE 
TEŞHÎS KIRIN

Sariyildiz bal kişand ser êrîşên ho-
vane yên dewleta Tirk û anî ziman k 
udi nav de zarok jî heyî 259 kes hatin 
qetil kirin û hîna jî nasnameya 80 kesî 
nehatiye tespît kirin. Sariyildiz di axf-
tina xwe de got ku wî ji gelik saziyên 
navneteweyî û Konseya Ewropa û 
Netewên Yekbûyî re nivîsî lê tu ber-
siv negirt û ew jî li hember van kirinên 
dewleta Tirk bêdeng man. 

Sariyildiz wiha berdewamî axaf-
tina xwe kir; “ Ne tene gelê Tirkiye 
hemû cîhan li hember vê komkûjiyê 
bêdeng ma. Li Cizîrê ne tenê însan, 
pisîk û kuçik û çûk jî hatin qetil ki-

rin. Tu zindî nehiştin. Hema bibêje 
yek xaniyê bê gule nema. Di wan 
bodrûmên  wehşetê de tenê hestûyên 
şewitî man. Me ev yek bi saziyên 
mafê mirovan re li cihê bûyerê tespit 
kirin. Hestiyên zarokên 12 salî di wan 
bodrûman de dîtin.”  

HÊRSA GELÊ KURD 
MEZIN DIBE

Sariyildiz di axaftina xwe de bal 
kişand ser Miray yê sê mehî û da zanîn 
ku dewleta Tirk ew jî wekî terorîst 
nîşan daye. Sariyildiz wiha berdewam 
kir; “Piştî hovîtiya mezin parçeyên 
însanan di nav betona ku avêtîn ber 
çemê Dîcle de hatin dîtin. Me ev rewş 
ji dozger re anî ziman lê paşê Dozger 
li me zîvirî û got ku ew parçeyên hey-
wanan bûn. Halbûkî di wêneyan de 
zelal e ku parçeyên însanan e. Hêrsa 
gele Kurd mezin dibe, ger ku cîhan ji 
vê zîhnîyeta hov re bêdeng bimîne dê 
êşên mezintir rû bidin.

Li hemberî çavên cîhanê zarokên 
me bi saxî hatin şewitandin. Kirinên  
Daîş´ê çiqasî jibo cîhanê xetere be, 
kirinên AKP´ê jî di heman astê de ne.”

Sariyildiz da zanîn ku dê rojekî 
hesabê van kirinan were pirsîn û ber-
pirsên vê wehşetê werin darizandin. 
Sariyildiz her wiha di dema axftina 
xwe de wêneyên wehşetê jî nîşanî 
guhdarvanan dan.

Piştî axaftina Sariyildiz roj-
namegere Kadir Kaçan jî axivî û bal 
kişand ser zextên li ser medyayê.

Piştî axaftina Kadir Kaçan pirsên 
beşdarvanan hatin bersivandin. 


