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Brexit Brileşik Krallık 
Ekonomisini Vurmaya 
Devam Ediyor

İngiltere Ticaret Odaları’nın 
(BCC) 7 bin üyesiyle görüşerek 
gerçekleştirdiği araştırmanın 
sonuçları bu yılın üçüncü 
çeyreğinde işletme yatırımları 
ve karlılık beklentisinin son dört 
yılın en düşüğüne gerilediğini 
ortaya koydu.

Raporda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
ayrılık kararı aldığı Brexit Referandumu 
sonrası yaşanan belirsizlik ortamının İngiltere 
ekonomisine ivme kaybettirdiği, özellikle 
hizmet sektöründe yavaşlamaya neden olduğu 
vurgulandı.

İngiltere’nin önde gelen firmalarının tepe 
yöneticileri, Brexit Oylaması sonrası şok 
dalgası atlatıldıktan sonra sadece belli sektör-
lerde moral açıdan toparlanma olduğuna işaret 
ettiler.

Yatırımcıların Avrupa Birliği üyesi olmak-
tan kaynaklanan ticari ayrıcalıklarının sona 
ereceği Sert Brexit senaryosunu görmelerinin 
ardından Sterlin geçen hafta Dolar karşısında 
son 31 yılın en düşüğüne gerilemişti.

sterlİN bÜYÜk 
DÜŞÜŞ YaŞıYOr

İngiliz Sterlin’in Amerikan Doları karşısında 
düşüşü devam ediyor.

Hafta başından bu yana Amerikan Doları 
karşısında yüzde 5.3 gibi büyük bir oranda 
değer kaybeden İngiliz Poundu piyasaları tedir-
gin etmeye başladı.

Uzmanlar da bu eğilimin devam edeceği 
görüşünde… Brexit kararı ve Amerikan Merkez 
Bankası’nın faiz artırımı olasılığı piyasalardaki 
istikrarsızlığı sürdürüyor.

Michael Hewson, CMC Piyasa Analis-
ti: ‘‘Bence önümüzdeki günlerde de İngiliz 
Poundu, Amerikan Doları karşısında düşüş 
gösterecek. Çünkü piyasada bununla ilgili 
birçok duyumlar alıyoruz. Amerikan Merkez 

Bankası faiz oranlarını Aralık ayında artırabilir. 
Bu açıdan bakarsak Amerikan Merkez Bankası 
yükseliş eğiliminde ve bu da Pound’a baskı 
yapacaktır.’‘

Bu düşüş ekonomik krizin yaşandığı Ocak 
2009’dan beri İngiliz Poundu’nun َAmerikan 
Doları karşısında yaşadığı en büyük değer 
kaybı olarak da kayıtlara geçti. İngiltere 
Başbakanı Theresa May, faiz oranlarının aşırı 
derecede düşük olmasının etkilerine değinirken 
Euro da Amerikan Doları karşısında 1.1110 
oranına düşerek son iki ayın en düşük seviyes-
ine geriledi.

ParakeNDe fİYatları 
artabİlİr

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden 
(AB) ayrılma kararının ardından gümrük 
avantajlarını kaybetmesi halinde perakende 
ürünlerin fiyatlarının yükselebileceği belirtildi.

İngiliz Perakende Konsorsiyumu›nun (BRC) 
İngiltere Ticaret Bakanı Liam Fox›a gönderdiği 
mektupta ülkenin AB üyeliğinden ayrılmasının 
ardından mevcut ticari imtiyazlarını kay-
betmesi halinde gümrük vergilerinin tekstil 
ithalatında yüzde 12, et ithalatında ise yüzde 27 
artabileceği belirtildi.  Kuruluşun mektubunda 
İngiltere›nin AB›den çıkışının ardından Dünya 
Ticaret Örgütü›nün (WTO) koşullarıyla ticaret 
yapması durumunda ithal perakende ürünlerin 
gümrük vergilerinin artabileceği, bunun da 
market raflarına yansıyacağı vurgulandı.

  Kuruluşun Başkanı Richard Baker, 
«İngiltere›nin perakende sektörü ülkenin 
en büyük ithalatçısı durumunda. Neredeyse 
dünyanın her tarafında ürün ithal ediyoruz. 
İngiltere›nin ayrılık müzakerelerinde deneyim-
lerimizi İngiliz hükümeti ile paylaşarak katkıda 
bulunacağız.» ifadelerini kaydetti.  

Geçen hafta İngiltere Başbakanı Theresa 
May›in ülkenin AB›den resmen ayrılık sürecini 
başlatacak olan 50.maddeyi gelecek yılın mart 
ayında yürürlüğe sokacağını açıklamasının 
ardından İngiliz sterlini son 31 yılın en düşük 
seviyesini görmüştü. Zayıf sterlinin özel-
likle İngiltere›nin ithal ürün kalemlerinde 
maliyetleri artırarak, market ve mağazalardaki 
ürünleri fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

Theresa May 
Avrupa Turunda

Başbakan Teheresa 
May Brexit müzakereleri 
kapsamında Avrupa turu-
na devam ediyor. Theresa 
May İngiltere’ye yakın ülke 
olarak bilinen Danimarka’da 
durum değerlendirmesinde 
bulundu:

“Üzerinde uzlaşacağımız anlaşmanın dost 
arkadaş gibi ciddi işbirliğini yansıtmasını isti-
yorum. Bu kapsamda İngiltere’de bulunan ve 
Avrupa Birliği’ndeki farklı ülkeleri temsil eden 
insanların haklarını korumak istiyorum. Avrupa 

Birliği’nde yaşayan İngilizlerin de bulundukları 
ülkede aynı şekilde yaşamasını istiyorum.”

Avrupa Birliği ve İngiltere ilişkilerin zede-
lenmemesi için büyük çaba gösteriyor. Fransa 
maliye bakanı Michel Sapin kırmızı çizginin 
aşılmaması gerektiğini belirtti:

“Müzakerelerin mümkün olduğunca iyi 
geçmesi son derece önemli. Ancak bazı prensi-
pler var. Avrupa Birliği’nde dört temel özgürlük 
var. Bunlar birbirinden ayrı tutulamaz. Avrupalı 
vatandaşların hakları korunmalı.”

Ayrılık müzakerelerinin resmen başlaması 
için İngiliz hükümetinin Lizbon Anlaşması’nın 
50. maddesini devreye sokması gerekiyor.

İngiltere’de geçtiğimiz Haziran ayında 
yapılan AB referandumunda halk AB’den çıkış 
yönünde oy kullanmıştı.

Brexit sonrası ırkçı ve 
homofobik saldırılar arttı
23 Haziran’daki referan-
dumda Avrupa Birliği’nden 
çıkış (Brexit) kararı alınan 
Britanya’da aradan geçen 
3 ayda homofobik saldırılar 
ile göçmenlere yönelik ırkçı 
saldırılarda ciddi bir artış 
yaşandığı bildirildi.

The Guardian gazetesinin LGBT Galop 
adlı kuruluşun verilerine dayandırdığı ha-
berine göre, Brexit referandumu ardından 
geçen üç aylık süreçte eşcinsel ve trans-
seksüel bireylere yönelik saldırılar yüzde 
147 oranında artış gösterdi.

LGBT Galop, referandumdan sonraki 
3 aylık sürede LGBT bireylere yönelik 
kendilerine ulaşan başvuru sayısının 187 
olduğunu duyurdu. Bu sayı 2015’in aynı 
döneminde 72 idi.

Bu kuruluşun görüştüğü 467 LGBT 
bireyi hayatında en az bir kez homofobik 
saldırı kurbanı olduğunu beyan ederken, 
sadece yüzde 25’lik bir kesimi polise 
şikayette bulundu. LGBT bireylerin bu 
saldırıları, ‘duyarsız kalacağından emin 
oldukları için’ polise bildirmedikleri 
yönündeki ifadeleri de dikkat çekti.

The Guardian’ın Brexit sonrası bir 
başka verisi ise göçmenlere yönelik ne-
fret suçlarına dair. Buna göre, Brexit 
sonrasında Britanya polisine ulaşan göç-
men karşıtı suçların sayısı 3 bini aştı. Bu 
da bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında 
bir artış olduğunu gösteriyor. 
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Britanyalı Heyet Yüksek’i Ziyaret Etti
Bir süredir tutuklu bu-
lunan Demokratik 
Bölgeler Partisi (DBP) 
Eşbaşkanı Kamuran 
Yüksek’in duruşmasına 
Britanya’dan da bir heyet 
katıldı. 

İşçi Parti milletvekili ve gölge 
bakanı Kate Osamor ve Unite 
sendikası uluslararası direktörü Simon 
Dubbins’den oluşan heyet Diyarbakır 
ağır ceza mahkemesinde görülen 
duruşmaya katıldı. Duruşmada tahl-
iye edilen DBP Eşbaşkanı Kamuran 
Yüksek’in Nisan ayında Britanya 
parlamentosunda yaptığı konuşması 
da suç unsuru olarak iddianameye 
alınmıştı. 

5 ay tutukluluk sürecinin ardından 
ilk duruşmada tahliye edilen DBP 
Eşbaşkanı Yüksek, savunmasında 
suçlamaya konu olan demokra-
tik özerkliğin, partilerinin tüzük ve 
programında yer aldığını belirtti. 

Binlerce üyesi ve yöneticisinin 
tutuklu bulunduğu ve ağır baskılar 
altında olan Demokratik Bölgeler 
Partisi’ne (DBP) düzenlenen baskında 
gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 
ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemi-
yle dava açılan DBP Eşbaşkanı Kamu-
ran Yüksek, sürgün edildiği Adana 

Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinden 
Amed’e getirilerek ilk duruşmasına 
çıktı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşma önc-
esi, adliye içinde ve çevresinde yoğun 
önlem alındı. Yoğun katılım nedeniyle 
duruşmanın yapıldığı salon dolarken, 
çok sayıda izleyici dışarıda kaldı. 
Mahkeme heyeti, OHAL kapsamında 
çıkarılan KHK’yi gerekçe göstererek 
duruşma salonunda hazır bulunan on-

larca avukattan sadece 3’ünün savun-
ma yapmasını ve diğerlerinin izleyici 
bölümüne geçmesini istedi.

‘Özerklik partimizin tüzüğü’
İddianamede kendisine yöneltilen 

bütün suçlamaları reddeden Yüksek, 
“Suçlamaya konu olan demokratik 
özerklik, partimizin tüzüğünde ve 
programında yer almaktadır. Parti 
tüzükleri parti açısından anayasa 

niteliğindedir. Demokratik özerklik 
Türkiye’nin üniter bütünlüğü içinde 
idari ve siyasi bir önermedir. Bu 
nedenle partimize açılmış bir dava 
bulunmamaktadır. Parti tüzüğümüz 
ve programımız Anayasa Mahkemesi 
ve Yargıtay tarafından denetleniyor” 
dedi. Parti faaliyetleri kapsamında 
yaptığı konuşmaların suç delili olarak 
gösterilmesi hakkında da savunmada 
bulunan Yüksek, “Konuşmalarımda 

hükümete yönelik eleştiriler söz ko-
nusudur. Türkiye ciddi çatışmalı bir 
dönemden geçti. Bu süreçle ilgili 
olarak eleştiriler yaptım. Ama özel-
likle çabaladığımız konu sivillerin 
zarar görmemesi konusudur” diyerek 
beraatini istedi.

DBP’nin 2 bin 500 yöneticisi 
cezaevinde

DBP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel 
ve HDP Adana Milletvekili Meral 
Danış Beştaş, DBP Eşbaşkanı Ka-
muran Yüksek’in tahliye edilmes-
inin ardından adliye önünde, po-
lis ablukasına rağmen açıklama 
yaptı. Tuncel, “Burada Kamuran 
Yüksek değil, demokratik siyaset 
yargılanıyor. Halkın muhalefet yap-
ma hakkı bize düşüyor. Yargılama 
kaldırılıp dava düşmüş olsaydı o za-
man demokrasiden bahsedebilirdik. 
2 bin 500 arkadaşımız cezaevindedir. 
Bu hukuki değil, siyasidir. Adalet 
saraylarında adaletin dağıtılmadığını 
çok iyi biliyoruz” şeklinde konuştu. 
Beştaş ise, demokratik siyasete karşı 
tutuklamaların devam ettiğine dikkat 
çekti.

Duruşma için Amed’e giden 
Britanyalı heyet DBP Eşbaşkanı 
Kamuran Yüksek’in tahliyesinden 
sonra DBP genel merkezine giderek 
Yüksek’i ziyaret etti.  

FOTO ALTI: Kamuran Yüksek, Si-
mon Dubbins, Kate Osamor, Sabahat 
Tuncel, Dilek Öcalan

Özgür Basına Yönelik Saldırılara Bir Tepki de İngiltere’den
Türk devletinin 
özgür basına yöne-
lik saldırılarına bir 
tepki de İngiltere’de 
yaşayan Türkiyeli ve 
Kürdistanlı gazetecil-
erden geldi.

Türkiye’deki bir çok televizyon 
ve radyonun kapatılmasına tepkiler 
sürüyor. İngiltere’de yaşayan Tür-
kiyeli ve Kürdistanlı bir grup gazeteci 
de bir araya gelerek basın üzerindeki 
baskıları kınadı. 

Londra Toplum Merkezi’nde bir 
basın açıklaması yapan gazeteciler, 
Türkiye’de muhalif basına yöne-
lik saldırılar karşısında sessiz 
kalamayacaklarını ve kınadıklarını 
açıkladılar.

Aralarında Gazeteci-Yazar Akın 
Olgun, Evrensel İngiltere temsil-
cisi Arif Bektaş, Açık Gazete Editörü 
Faruk Eskioğlu, Hayatın Sesi İngiltere 
temsilcisi Orhan Dil, TV10 İngiltere 
temsilcisi Elif Tabak, Telgraf Gaze-
tesi Genel Yayın Yönetmeni Aladdin 
Sinayiç, Size Haber editörü Şükrü 
Bolat’ın da bulunduğu 18 gazeteci 
ortak bir açıklama yaparak televizyon 
ve radyoların lisanslarının geri iade 
edilmesini istedi.

İngiltere’de Yaşayan Türkiyeli 
Gazeteciler imzasını taşıyan açıklama 
şöyle:

“Bizler, İngiltere’de yaşayan Tür-
kiyeli gazeteciler olarak, ülkemizde-
ki gelişmeleri büyük bir kaygı ile 
takip ediyoruz. Son olarak bazı tel-
evizyon ve radyoların, sebep gös-
terilmeden KHK’lerle kapatılması 
basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir 
darbedir. İngiltere’de karşılaştığımız 
İngiliz ve diğer uluslardan 
meslektaşlarımıza bu durumu an-
latmakta zorlanıyor ve yer yer de 
utanıyoruz.

Bu tür uygulamaların, ülkemiz 
demokrasisi açısından tehlikeli 
olduğunu düşünüyoruz. İngiltere’de 
yaşayan Türkiyeli gazeteciler olarak, 
basına yönelik bu tür karartma ve 
kapatmaların son bulmasını istiyoruz. 
Basının özgür yayın ilkelerine saygı 
duyulmasını ve kapatılan televizyon 
ve radyoların lisanslarının tekrar iade 
edilerek yeniden yayına başlamalarına 
izin verilmesini istiyoruz.

Unutmayalım ki; basını özgür 
olmayan bir ülkede halkı da özgür 
olamaz. Onun için halkın haber alma 
hakkının engellenmemesi gerekir.”

Kapatılan Televizyon 
Kanalları: İmc Tv, Hayat Tv, 
Özgür Gün Tv, Van Tv, Zarok 
Tv, Jiyan Tv, Van Genç Tv, Tv 
10, Azadi Tv, Denge Tv, Mezo-
potamya Tv. 

Kapatılan Radyo Kanalları: 
Rengin Radyo, Özgür Radyo, 
Ses Radyo, Radyo Karacadağ, 
Özgür Güneş, Yön Radyo, Pat-
nos Fm, Dünya Radyo.
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BAF, Britanya Alevi Sekreteryası  ve Britanya 
İç İşleri Bakanlığı Yetkilileri Buluştu

BAF, Britanya Alevi Sekreteryası ve Britanya 
İç işleri bakanlık yetkilileri bir araya geler-
ek Britanya’da yaşayan Alevi toplumunun 
hakları ve talepleri hakkında görüşmelerde 
bulundular. 

10 Ekim 2016 Pazartesi 
günü gerçekleşen toplantıya  
Britanya iç işleri bakanlığına 
bağlı toplumlar, inançlar ve 
yerel yönetimlerden sorumlu 
sayın Hilary Patel ve Pasha 
Shah (from the Department of 
Communities, Faith and Local 

Government) katılarak BAF ve 
Alevi sekreteryası yetkililer-
inden Alevi toplumu hakkında 
bilgi aldı.  

Toplantıya,  Britanya Par-
lamentosu Alevi sekreteryası 
başkanı ve Enfield Milletvekili 

Joan Ryan, Enfield belediye 
meclis üyeleri Güney Doğan, 
Nesimi Erbil, Adaline Kepez, 
Britanya Alevi Federasyonu 
Başkanı İsrafil Erbil, BAF 
Başkan yardımcısı Zeynep 
Demir, BAF diplomasi yetkilisi 
Haydar Ulus ve Northampton-
shire Alevi Kültür Merkezi ve 
Cemevi başkanı Maksut Demir 
katıldılar. 

Joan Ryan ‘Aleviler bu ülk-
eye önemli katkılar sunmakta ve 
her platformda temsil edilmeyi 
hak etmektedirler. Britanya 
Alevi Federasyonu yetkilileri 

size gereken bilgileri verecek-
tir. Buluşma için teşekkür ed-
eriz’ diyerek sözü sayın Erbil’e 
bıraktı.

Erbil ‘Aleviler olarak 
yaklaşık otuz yıldır Britanya’nın 
dört bir yanında yaşamaktayız. 
Son yıllarda resmi olarak devlet 
kurumları tarafından tanındık. 
Onbeş Alevi kültür merkezi ve 
Cemevimizde inanç hizmetler-
imiz devam etmektedir. Okul-
larda Alevilik dersleri önemli 
bir kazanım oldu. Bu ülkenin 
her devlet kurumunun Alevi 
toplumundan haberdar olması 

gerekiyor. Üçyüzbin’den 
fazla insanımız bu ülkede 
yaşıyor. Geçen hafta adalet 
bakanlığının Alevi mahkum-
larla ilgili verdiği haklar bizi 
mutlu etti. Önümüzdeki gün-
lerde farklı devlet kurumları ile 
görüşmelerimiz devam edecek. 
Kurumlarımızda mekan sorunu 
yaşamamıza ragmen Aleviler 
olarak kendi imkanlarımızla Ce-
mevlerimizde önemli hizmetler 
vermekteyiz. Cemevlerimiz sa-
dece ibadethane değil aynı za-
manda eğitim merkezleri olarak 
görev yapmaktadır. Buluşma 
için teşekkür ederiz’ diye 
konuştu.

Hilary Patel ‘Alevi toplu-
munu kurumsal ve organ-
ize olmuş görmekten mutlu 
olduk. Bu bilgiler ışığında 
bakıldığında Alevi toplu Brit-
anya daki dokuz inanç gurupları 
içinde dördüncü büyük inanç 
toplumunu oluşturmaktadır. 
Geç kalınan bir toplumsal hak 
olarak bunsan sonra Alevilerde 
her alanda gereken temsiliyeti 
alması için elimizden geleni 
yapacağız. Faaliyetlerinize ve 
toplantılarınıza mutlaka tem-
silciler göndereceğiz. Alevi 
toplumundan alacağımız artı 
değerler olduğuna inanıyorum. 
Inanç gurupları arasında 

görüşmeler yapabilmeniz ve 
Alevi mahkumlarının inanç 
hizmetleri dahil her konuda 
yardımcı olacağız. Britanya 
Parlamentosu Alevi sekreteryası 
ve BAF yetkililerine bize bu 
konuda yardımcı olacakları için 
şimdiden teşekkür ederiz’ dedi.

Maksut Demir ‘Ayrıştırılmak 
ya da dışlanmak istemiyoruz. 
Yerel belediyeler ve devlet 
hizmetlerinde eşit fırsatlar 
ve hizmet almak bizimde 
hakkımız. Devlet olarak sizden 
beklentimiz özellikle bu konu-
larda gerekeni Aleviler adına 
yapmanızdır’ diye konuştu.

Haydar Ulus ‘Britanya dev-
letinin yıllık olarak çıkardığı 
bilgi ve rehberlik raporlarında da 
yazdığı gibi bizlerin uluslararası 
sorunları devam ediyor. Alevil-
er olarak bizim uluslararası 
haklarımız konusunda da sizler-
le olan görüşmelerimiz devam 
edecektir’ dedi.

Toplantı, 20 Ekim 2016 tari-
hine kadar Britanya dış işleri 
bakanlığına Aleviler hakkında 
bilgi veren ve Alevilerin 
ortadoğu, Türkiye ve Brit-
anya ilişkileri konularında 
talepleri ve görüşlerini dile 
getiren bir rapor sunulması 
kararlaştırılarak sona erdi. 
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Londra Büyükşehir Belediyesinden 
Edmonton’a £33 Milyon Konut Desteği
Enfield Belediyesi Edmonton bölges-
inde yeni konut inşa etmek için Londra 
Büyükşehir Belediyesinden önemli bir fon 
kazandı.

Edmonton Futures olarak 
adlandırılan bölgede konut yapımı 
için Londra Büyükşehir Belediyesi 
33 milyon sterlin ek yardım yaparak 
projeye destek sundu.

Edmonton Futures bölgesi, Merid-
ian Water konut projesinin çevresin-
de, bölgeye ek konut sağlayacak.

Meridian Water 10 bin konut ve 
10 bin iş imkanı yaratması beklenilen 
3.5 milyar sterlinlik dev proje. Yirmi 
yıl devam etmesi beklenilen proje, 
Enfield’te A406 ve A10 yollarının 
buluştuğu noktanın çevresinde 
geliştirilecek.

Bu proje kapsamında, yaklaşık 20 
yıllık inşaat süresinde iş imkanları 
ve bölgede kalıcı işler yaratılacağı 
aktarıldı. Belediye, yerel halkın bu 
iş imkanlarından yararlanmalarını 
istediğini aktardı. 

Belediye, Edmonton Futures 

projesinin bölgeyi kalkındırmak için 
katkı sunacağını söylüyor.

Enfield Belediyesi, Konut ve Ko-
nut Gelişiminden sorumlu kabine 
üyesi, encümen Ahmet Öykener, 
Edmonton Futures projesine destek 
verme kararının inşa edilecek 
konutların uygun fiyatta olmasına 
katkı sunacağını ifade ederek, şöyle 
devam etti: ‘‘Meridian Water projes-
inin sağlayacağı muazzam faydaları 
bu yapılanmadan da öteye, çevreye 
de taşımak istiyoruz ve bu karar 
sayesinde yapabileceğiz.

‘‘Belediyenin doğusunda bir nevi 
imkan koridoru aralıyoruz, bu da 
yeni üstün kalite ev, altyapı, iş ve 
yerel halka imkan sağlayacak ve 
yaşadıkları bölgeleri yoksulluktan 
kurtaracak.’’

Edmonton Futures projesi Me-
ridian Water yanı sıra, Tottenham 
ve Walthamstow’daki diğer konut 

gelişim projelerine de sınırda.
Enfield Belediyesi, konuya ilişkin 

yaptığı açıklamada bölge nüfu-
sunun 2032 yılına kadar 400 bini 
geçeceğini ve ona karşılık olarak, ko-
nut ihtiyacını karşılaması için, 2025 

yılına kadar, yılda 798 ev inşa etmesi 
gerektiğini belirtti.

Enfiled Belediyesi kabinesi, 
Londra Büyükşehir Belediyesi 
ile görüşerek finansal desteğin 
koşullarını belirleyecek.

‘Dördüncü ölüm yıldönümünde seni yüreğimizdeki 
sonsuz özlem ve hasret ile anıyoruz.’ 
Eşin ve Kızların.

Hüseyin fidan (alişan)
19.7.1958 - 12.10.2012

Gün açar, 

Karın verir yağmurlu 
toprak. 

Genç bayraklar vardır, 

Barış düşünür, 

Kuyularda işçi, 
mavilikleri. 

Ben hepsini düşünürüm, 

Yirmidört saat 

Ve seni düşünürüm, 

Karanlık, hırslı... 

Yeerip, kımıldar içimde, 

Düşer aklıma gözlerin... 

(Amed Arif) 
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Londra 
Merkezinde 
‘Öcalan’a 
Özgürlük’ 
Sloganları

Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’a 
karşı gerçekleştirilen 
uluslararası komplo 
18’inci yıldönümünde 
bir çok merkezde 
olduğu gibi başkent 
Londra’da da kitlesel 
bir şekilde protesto 
edildi. 
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Kenya’da 15 Şubat tarihinde 
Öcalan’ın esir alınıp Türkiye’ye 
teslim edilmesiyle sonuçla-
nan uluslararası komplo, 9 Ekim 
1998’de Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasıyla 
başlamıştı. 18’inci yıldönümünde 
dünyanın birçok merkezinde 
olduğu gibi başkent Londra’da da 
9 Ekim uluslararası komplo kitlesel 
bir şekilde protesto edildi.

Britanya Kürt Halk Meclisi’nin 
çağrısıyla bugün Londra’nın sem-
bol meydanlarından birisi olan 
Trafalgar meydanında yüzlerce 
Kürdistanlı ve dostları bir araya 
geldi. Üzerinde ingilizce olarak 
‘Öcalan’a Özgürlük’, ‘Öcalan üz-
erindeki tecrit ve işkenceye son’, 
‘Öcalan’ın özgürlüğü Kürt so-
runun çözüm anahtarıdır’ yazılı 
büyük pankartlar açarken, PKK ve 
KCK bayrakları kaldırıldı. Eyleme 
katılan yüzlerce genç ise üzerinde 
Öcalan’ın fotoğrafı bulunan ve 
arkasında ise Öcalan’ın sözü ‘Barış 
savaştan daha zordur. Biz savaştan 
korkmadık ve direndik. Barışı inşa 
etmekten de korkmayacağız’ yazılı 
tişörtler giyen gençler kortejin 
önünde yer aldı. 

Trafalgar meydanında yapılan 
bir saatlik eylemden sonra kitle 
yürüyüşe geçti. Londra merkezinin 
en kalabalık caddelerinden yürüy-
en kitle sloganlar atarak Picadilly 
meydanına geldi. Burada yapılan 
5 dakikalık oturma eylemi ve 
yapılan açıklama ile kitle yürüyüşe 
devam etti. Yürüyüş esnasında 
farklı renklerden onlarca işaret 
fişeğinin yakılması bir süreliğine 
renk cümbüşü yarattı. 

Yürüyüş halinde BCC televizy-
onu ana binası önüne varan kitle 
yağan aşırı yağmura rağmen bura-
da mini bir miting düzenledi. BBC 
önünde yapılan mitingte HDP Ağrı 
milletvekili Berdan Öztürk ve Bri-
tanya Kürt Halk Meclisi eşbaşkanı 
Evrim Yılmaz birer konuşma yaptı. 

HDP Ağrı milletvekili 
Berdan Öztürk BBC önünde 
yaptığı açıklamada Öcalan’ın 
düşüncelerinin tüm Ortadoğu için 
bir umut kaynağı olduğunu ifade 
etti. Öztürk konuşmasında şunları 
belirtti; ‘‘Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan 18 yıldır ağır bir tecrit 
altında İmralı adasında tutuluyor. 
Herkes şunu bilmelidir ki sayın 
Öcalan’a yönelik esaret ve tecrit 
onun şahsına yönelik değil, Kürt 
halkına yöneliktir. Sayın Öcalan 
düşünceleri ve projeleriyle tüm 
Ortadoğu için umut haline gelmiş 
durumda. Bugün sayın Öcalan’ın 
düşünceleri ve projelerinin ürünü 
olan Rojava sistemini görüyoruz, 
orada tüm halklar eşit bir şekilde 

yaşıyor. Uluslararası güçlerin de 
korktuğu budur.  

Sayın Öcalan büyük bir direniş 
ile komployu boşa çıkartmıştır. An-
cak 5 Nisan 2015’ten bu yana tekrar 
büyük bir tecrit uygulanmaktadır. 
Ne zamanki tecrit ağırlaştırıldıysa, 
paralel bir şekilde Kürt halkına 
dönük te saldırılar artmıştır. Bir 
senedir Kürdistan şehirleri yakılıp 
yıkılmıştır, tüm bu saldırılara 
rağmen başta Botan halkı olmak 
üzere, Kürt halkı tarihi bir direniş 
sergilemiştir. 

Türk devleti 10 Ekim 2015’te 
Ankara’da büyük bir katliam 
gerçekleştirdi. Bu katliam tüm 
halklara dönüktü. Orada topla-
nan insanlar barış ve demokratik 
çözüm için bir araya gelmişti. 
Faşist zihniyet bu barış çığlığına 
yönelik bir katliam gerçekleştirdi. 
Bu katliamı da büyük bir nefretle 
tekrar kınıyoruz.’’ 

Britanya Kürt Halk Meclisi 
eşbaşkanı Evrim Yılmaz yaptığı 
konuşmada, Kürt halkının kom-
plonun 18’inci yıldönümünü büyük 
saldırılar altında karşıladığını be-
lirterek, yıllardır tüm saldırılara 
rağmen başaramadıklarını yine 
başaramayacaklarını ifade etti.  

Yılmaz konuşmasının 
devamında şunları belirtti; ‘‘Kom-
plocu kültürel soykırımcı zihni-
yet, yerel demokrasi ve özyöne-
time dayalı Önderlik çizgisi 
karşısında yenilecek, demokratik 
Türkiye, özgür Kürdistan mut-
laka gerçekleşecektir.Uluslararası 
komplonun 18. yılında tüm 
halkımızı ve dostlarımızı Önder 
Apo’nun özgürlüğüyle özyönetim 
direnişlerine sahiplenme eylem-
lerini birleştirerek ayağa kalk-
maya, soykırımcı faşist AKP 
hükümetinin saldırılarına karşı 
tarihi bir direniş göstermeye ve 
yapılan katliamların hesabını 
sormaya çağırıyoruz. Gün, faşist 
soykırımcı AKP iktidarına karşı 
direnme, direnme temelinde 
demokratik Türkiye ve özgür 
Kürdistan’ı yaratarak Türkiye ve 
Ortadoğu’yu halkların kardeşliği, 
birliği ve özgür yaşam bahçesi ha-
line getirme günüdür.’’

Yapılan konuşmalardan sonra 
eylem sona erdi. 
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İnsanlık uğruna bir yudum yaşam: Konstandinos Erik Scurfield
DAİŞ çetelerine karşı savaşırken Rojava’nın Til Berak 
kentinde 2 Mart 2015’te yaşamını yitiren Biritanyalı Kon-
standinos Erik Scurfield’in ailesiyle yaptığımız söyleşinin 
ikinci bölümünü sizin için yayınlamaya devam ediyoruz. 

Erem Kansoy

Sorumluluk sahibi, doğa aşığı ve tuttuğunu 
koparan Kostas’ın ailesi ile olan ilişkisi de her 
çocuğun ki gibi değildi. Küçük yaşlarda kendini 
geliştirmeyi başaran Kostas, sorunlarını eve ge-
tirmiyor, ailesini üzmüyor ve kendi çözümlerini 
üretmeyi başarıyordu.

Chris Scurfield (Kosta’ın babası): “Biz 
Kosta’yı her zaman her alanda destekliyorduk, 
özellikle aktörlük konusunda kimseyi tanımasak 
ta elimizden geleni yapıyorduk. Kosta küçük 
yaşta sorumluluk sahibi olmayı öğrenmişti bu 
yüzden hayatında bir çok alanda kendine imkan 
yaratıyor, bir yol çiziyor ve bizler ailesi olarak 
ancak ona destek olabiliyorduk. Diğer çocuklar 
gibi Kosta gençlik sorunlarını eve getirip bizleri 
üzecek şekilde izlerle tartışmıyordu.”

Vasiliki Scurfield (Kosta’ın annesi): “Ko-
sta 6 yaşındayken O’na, büyüdüğünde ne ol-
mak istediğini sormuştum ve bana ne olmak 
istediğini o yaşlarda daha tam kestiremediğini 
söylemişti. İnandırıcı bulmamıştım ve biraz 
daha zorlayınca daha o yaştayken bana aktör ol-
mak istediğini söylemişti. 

Biz bunu öğrendiğimizde aklına başka fikirl-
er girmesin diye onu zorlamayı bırakmıştık ve 
Kosta’nın aktör olması için yardımcı olmaya 
çalışıyorduk. Hafta sonları kurulan çocuklar 
için okul sonrası drama kurslarına Kosta’yı 
götürmeye başlamıştık. Tabi ki sürekli yer 
değişmemizden dolayı aksaklıklar olsa da 
Kosta’nın drama eğitimine olabildiğince ara ver-
memeye çalıştık, gittiğimiz her yerde bu alanda 
eğitim veren kurumlara Kosta’yı götürmüştük.’’ 

Kosta, ailesi ile yaşantısına devam ettiği 
yıllarda aktörlük eğitimine önem göstermişti. 
Kolej yıllarında aldığı 2 yıllık eğitim süresince 
düzgün bir fiziğe sahip olmak için başladığı 
spor merakı ileriki yaşamında belirleyici yol 
haritasını çizer...

Vasiliki: “Kostas drama eğitimi gördüğü 
2 yıl içerisinde ciddi bir spor merakına 
düşer ve boks yapmaya başlar. Kosta ileriki 
zamanlarında, bir aktör olabilmek için daha 
çok yaşam tecrübesine ihtiyacı olduğunu anlar, 
daha da ileriki süreçlerde ise aşırı spor merakı 
sayesinde aslında aktör olmak istemediğini 
düşünmeye başlar. O kendini zorlamak ve bir 
şeylerde başarılı olmak konusunda her zaman 
uğraş gösteriyordu.

Kosta’nın gençlik yılları Londra’dan 
Venice’ye yaptığı yürüyüş ile son bulur ve Kosta 
bu seyahati sayesinde olgun bir birey olur. 2 çift 
ayakkabı, su geçirmez bir çanta ve 80 Euro para 
ile Kosta Londra’dan Venice’ye yürümüştü. 
Yol boyunca gördüğü tüm dilencilere parasını 
verdiği için parasız kalmıştı ve Venice’den 
babasını arayıp maddi destek istemişti. Kosta 
bu uzun yürüyüşten geri döndüğünde ise artık 
para, giyim, görünüm gibi şeylere önem ver-
miyordu, bu seyahat ona çok şeyler katmış ve 
O’nu olgunlaştırmıştı. Kosta aynı zamanda bir 
Yunan vatandaşıydı ve askerlik yapmak üzere 

uzun yürüyüşün ardından Yunanistan’a gitmişti. 
Burada 6 ay askerlik yapmıştı. Yunanistan’da 
askerlik yaptığı yıl 2010 yılına denk gelir bu 
yılda Kosta daha 21 yaşındaydı.”

Chris: “ Kosta’ya hiçbir zaman aşırı dere-
cede maddi destek sağlamadık. O kendisi her 
zaman yapmak istediklerini kendi çabaları ile 
yaptı, kendi mücadelesi ile bir yerlere gelmeye 
çalıştı. Bazen ona 20 sterlin para veriyordum 
ve uzun süre benden para istemiyordu. Kosta 
yaşantısında, bar-cafe, buz pisti oyun merkezi 
gibi yerlerde işçi olarak çalışmıştı, böylelikle 
kendine küçük gelirler sağlayarak maddi ek-
sikliklerini gideriyordu. Ayrıca Nottingham’da 
düzenlenen konser organizasyonlarında sah-
nenin hazırlanması ve inşasında görevler alarak 
da maddi gelirini sağlıyordu.  

Oğlumuz barda çalıştığı dönemlerde alkol 
kullanan insanları bize şikayet ediyordu ve an-
lam veremiyordu. Kosta sürekli kendini fizik-
sel yönden geliştirmek istiyordu ve durmadan 
spor yapıyordu. Eğer kafasına bir şey koymuşsa 
yapmadan duramıyordu, örneğin bisiklet 
kullanmayı hiç sevemediği halde kendiyle 
iddialaşıp 60km bisiklet sürmüştü ve bunu gelip 
bize anlatmıştı. Kosta kafasına koyduğu şeyi her 
zaman kendisi yapmaya çalışırdı, etraftan destek 
almadan bir yolunu bulup çalışıp çabalayıp hay-
alini gerçekleştirmek için uğraşırdı.”

Kosta Erik Scurfield’in 20’li yaşlarda yalnız 
başına yaptığı uzun yürüyüş O’na büyük bir 
olgunluk kazandırmış ve hayatta daha net, ger-
çekçi kararlar almasını sağlamıştı. Kosta, Yu-
nan ordusunda 6 ay görev yapıp İngiltere’ye 
döndükten sonra ailesine İngiliz ordusuna 
katılmak istediğini açıklar... 

Kosta’nın Yunanistan’daki 6 aylık askerlik 
görevinin ardından İngiltere’ye dönüp İngiliz 
ordusunda işe başvurusu hayatının dönüm 
noktası olur...

Vasiliki: “Kosta, Yunanistan’dan döndük-
ten sonra İngiliz ordusunda işe başvurdu. İngiliz 
ordusuna girmek biraz zaman alan bir süreçti, 
bir çok zorlu sınavı geçti ve İngiliz ordusuna 
alındı. Normalde 8-9 ay eğitimin ardından 
İngiliz ordusunda Royal Marine olabiliyorsunuz 
ama Kosta bu aşamayı 2 ayda geçmişti. Fizik-
sel olarak çok güçlüydü. Ve sınavlarında da çok 
başarılı olmuştu. Orduya katılmaya çalışan O 
dönemki 75 kişi arasında ilk 12’ye kalarak işi 
almıştı. Kosta, Exeter bölgesindeki askeri üslere 
alınmıştı. Bu dönemler Kosta’nın yaşantısında 
2011 yılına denk gelir. 

İngiliz ordusu Kosta’yı daha sonra 
İskoçya’da da göreve göndermişti. Kosta or-
duda tüm sınavlarda başarılı olduğu için 9-10 
ayın sonunda eğitimini tamamlayarak bir İngiliz 
Marin’i olmuştu. İngiliz ordusunda birlikte 
görev yaptığı üst rütbeli görevliler Kosta’ya çok 
saygı duyuyordu, Kosta’nın yaşamı ve insanlık 
mücadelesi onların ilgisini çekiyor ve Kosta’yı 
takdir ediyorlardı. Kosta İngiliz ordusunda se-
vilen bir kişilik kazanmıştı. Kosta`ya sürekli 
olarak ordu ödül ve mükafat veriyordu.”

Yazı Dizisi2



11  Çarşamba, 12 EKİm 2016

İnsanlık uğruna bir yudum yaşam: Konstandinos Erik Scurfield

Kosta Erik Scurfield İngiliz ordusunda 2014 
yılında görevine devam ettiği sıralarda Sin-
car dağına sıkışan Ezidi insanları ile ilgili bir 
haber görür. İzlediği haber ile, Ezidi insanlarını 
araştırmaya başlar ve elbette barbar Daiş 
katliamları ile yüzleşmesi fazla zaman almaz. 

O dönemlerde Daiş çeteleri gözü dönmüş ka-
tiller gibi her yere saldırıp cellatlık şovu sergili-
yordu, Ortadoğu’da yaşanan insanlık dramı ve 
Ezidilerin acıları Kosta’nın yüreğine oturmuş ve 
ilgi alanına girmişti. Kosta, artık Ortadoğu’da 
yaşanan insanlık mücadelesine odaklanmıştı. 

kosta neden İngiliz 
ordusuna katılmıştı?

Vasiliki: “Kostas yardım kuruluşlarında 
çalışabileceği bir işe girmek istiyordu, bu işte 
öğrenecekleri ile sorunlu bölgelerde görev 
alıp lokal insanları eğitmek onlara yardımcı 
olmak istiyordu. Ordu onun için sadece bir 
basamaktı, daha iyi daha güzel ve insan-
lara yardımcı olacak işler yapmasının yol-
unu açacağın düşünüyordu. Örneğin İngiliz 
Kızılayına girebilmek için ve savaş bölgeler-
inde görev yapabilmek için belirli bir tecrübe 
gerekiyor bu deneyimi edinebilmek için Kos-
tas orduya katılmıştı. Ayrıca İngiltere’de Royal 
Marinlerin ciddi onurlu pozisyonu var toplum 
içerisinde saygı duyulan insanlar. Gelecek-
teki kariyeri içi Kosta, orduya girmeye karar 
vermişti. Kosta orduya girdikten sonra bizlere 
daha açık olmaya başladı daha çok kendinden 
bahsediyor ve bizlerle paylaşıyordu, önces-
inde Kosta biraz daha içine kapanıktı.” 

Orduda yaşadığı birçok zorluklara rağmen 
inatla devam eden, Kosta’nın İngiliz ordusun-
da unutulmayacak anısı da yine kendi içinde 
yaşandığı inatçı ve kafasına koyduğunu yapan 
kişiliği ile bağlantılı oldu.

Vasiliki: “Kosta orduda eğitimine de-
vam ettiği dönemlerde bir hafta sonu evler-
ine dönmeleri için tatil verilse de, O askeri 
bölükte kalmayı tercih etti. Tüm parasını banka 
hesabından çekip ulaşamayacağı bir hesaba 
aktardı ve bulunduğu askeri kamptan oraya 5-6 
saat uzaklıktaki bir köye koşmak istedi. Tüm Cu-
martesi gecesi koşması gerekiyordu, gece yarısı 
geçtiği köylerden birisi polisi aramış, büyük 
ihtimalle karanlıkta koştuğu için hırsız olduğunu 
düşünmüşler. Bir yamacın kenarında koşarken, 
polis ona yaklaşmış ve burada koşamayacağını 
söylemiş, Kosta durumu anlatınca polis ona bir 
otelde kalması gerektiğini söylemiş. Bunun üzer-
ine Kosta beni aramıştı ve bir otelde kalabilmek 
için benden borç para istemişti. 

Kosta’nın ordudaki bir diğer anısı ise yine 
insanlara yardım ederken gerçekleşmişti. Ordu-
dayken bir vakıf  evsiz insanlara bütçe oluşturma 
koşusuna katılmış bu esnada yolda yumurta 
satan bir çocuk görür ve cebindeki 1 Pound ile 
yumurta almak için yönünü değiştirir, bunun 
üzerine Kosta’ya arkadaşları Benedikt lakabını 
takar. Benedikt çırpılmış yumurta ile yapılan bir 
yemektir. Kosta yumurtayı çok severdi. 

Kosta çok kitap okuyan birisiydi. Orduda 
tüm boş zamanlarını kitap okuyarak geçirirdi, 
her alanda çeşitli kitaplar okurdu ve çevresin-
dekiler ondan çok şey öğrenirdi, Kosta okuduğu 
ve öğrendiği şeyleri paylaşmayı da çok severdi.”

Kosta orduda görevine devam ettiğinin ikinci 
yılının sonlarında Şengal’de yaşananları haberl-
erden takip ediyor ve Şengal ile Ezidiler hakkında 
kitaplar okuyarak bilgi toplamaya çalışıyordu. 
Ayrıca bölgede Daiş tarafından insanlara çektir-
ilen zulümde gün geçtikçe Kosta’nın yüreğine 
acı ile işleniyordu. Kosta’nın aklında artık böl-
geye gidip bir şekliyle oradaki insanlara yardım 
etme fikri belirmeye başlamıştı.

-Devam Edecek-
Gelecek hafta: Kosta’nın  Rojava Yolculuğu
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    ha.twebb                       @hatwebb

Pasif Irkçılık…
Şimdi anlatacaklarımı si-

zlere aktarırken isim vermek-
ten kaçınacağım. Bunun birkaç 
sebebi var. En önemli sebebi 
anlatacaklarımla ilgili henüz 
sürmekte olan bir soruşturma 
olması. İkincisi ise duruma maruz 
kalan arkadaşımızın mütevaziliği. 

Olay şöyle…

Son dönemlerde Türkiye’de 
yaşanan birçok olayın ortaklaşa 
protesto edilmeye başlamasından 
sonra özellikle Londra’da defalar-
ca kitlesel eylemler düzenlendi. 
Bunların birçoğu IŞİD ve AKP 
hükümeti karşıtı gösterilerdi. Bu 
gösterilerin bir tanesinde görev 
alan bir polise protestocuların 
haklarını vurgulayan bir 
arkadaşımıza bu polis ‘bana kendi 
ülkemde ne yapacağımı söyleme’ 
dedi. Bu olay kameralara yansıdı. 
İngiliz polis teşkilatı bu polisi 
soruşturma sonuna kadar açığa 
aldı.

Bu polisin kurduğu cümle ilk 
etapta gayet normal gibi görünüy-
or. Yani tabiki de nerenin kimin 
ülkesi olduğu konusuna herkes 
kendisi karar verebilir. Yani ben 
nereyi ülkem olarak görüyorsam 
orası benim ülkemdir. Bunun için 
kimsenin onayına, yönlendirmes-
ine yada itirazına kulak asmak 
zorunda değilim. Ama burada bu 
söylemin kullanılması olayının 
süreç olarak bu zamana gelmesi 
biraz manidar.

Malum, Birleşik Krallık bir 
referandum sonrası Avrupa 
Birliğinden ayrılmaya karar verdi. 
Ayrılalım diye oy verenlerin bir 
çoğu AB’nin yapısını, avantaj-
dezavantajlarını, toplumları 
etkileyişini filan göz önünde 
bulundurmadı. Çoğu oy, AB’den 
gelen göçmenler artık gelm-
esin diye verildi. Kimse kusura 
bakmasın ama göçmenler gelm-
esin diye söylemlerde bulunan 
her bir birey açık ve net olarak 
‘ırkçı’dır. Bunun sana göresi bana 
göresi yoktur. Bazı söylemler ev-
renseldir ve böyle bir cümle kuran 
herkes evrensel olarak ‘ırkçı’dır. 

AB’den çıkış isteyenlerin 
yüzdesi ağır basınca doğal olarak 

Birleşik Krallık yönünü çıkışa 
doğru çevirdi. İşte kabuğuna çekil-
ip bekleyen ırkçılar, pasif ırkçılar 
ve ırkçı olduğunun farkında olma-
yan ırkçılar artık tek bir paydada 
buluştu. AB’den çıkış referan-
dumu sonrası ne kadar çok ırkçı 
saldırı haberi okur olduk, fark et-
tiniz mi?

İşte bu polisin bu davranışının 
böyle bir sürece denk gelmesini 
çok tesadüf bulmuyorum. Çünkü 
cümlenin kuruluş şekli ile şu yuk-
arda bahsettiğim ‘ırkçı olduğunun 
farkında olmayan ırkçı’ katego-
risine ait gibi görünüyor. O cüm-
lenin başında ‘burası senin olduğu 
kadar benimde ülkem’ gibi bir ön 
cümle gelseydi, gayet doğal bir 
tepki olacaktı.

Tabi arkadaşımız 
mütevaziliğinden, polisin aslında 
kötü bir niyetinin olmadığını, 
bir anlık bir tepki olduğunu fi-
lan savunuyor. Ama bence durum 
mütevazilik kaldıracak bir durum 
olmaktan çıkalı çok oldu. Bu-
nun bir başlangıç olması korku-
su hepimizi sarmaya başlıyor. 
Çünkü yüzde 50’si birlik ol-
mamaktan yana olan bir ülkede 
bu tür davranışlar gözümüzün 
tam önünde, bağıra bağıra gelip 
hayatımıza girecek. Daha sonrada 
normalleştirme süreci başlayacak. 
Irkçı olmayan görünce şaşıracağız.

Belki bu konuda fazla 
karamsarım, belki abartıyorum, 
belki herkesin gördüğü ama 
benim görmediğim şeyler var. 
Bilemiyorum. Ama Türkiye 
topraklarında yıllardır süren ‘Kürt 
diye bişey yok’, ‘afedersin Er-
meni’, ‘gavur’ gibi söylemlerin 
aktif olarak kullanıldığını ve 
normalleştirildiğini göz önüne 
alırsak, buradaki süreçte bir gün 
ona yaklaşabilir.

Bir gün bir yerde, bir duvar 
yazısına denk gelmiştim. Diyordu 
ki;

‘14 Milyar yaşında olan 
Dünyada 40 yıllık işe yarar 
yaşayacağımız hayatımız var, on-
dada denk geldiğimiz döneme 
bak…’

Köşe Yazısı

ToM 
Webb

İngiltere’de çocukların yarıya yakını 
uyumadan önce sosyal medyada

İngiltere›de yapılan bir 
araştırma, çocukların yüzde 
45›inin uyumadan önce yat-
akta cep telefonlarını kontrol 
ettiklerini ortaya koydu. Aynı 
araştırmaya göre bu kişilerin 
neredeyse tamamı sosyal 
medyayı kontrol etmeden uyu-
muyor.

İngiliz Dijital Farkındalık 
Ajansı tarafından yapılan 
araştırma kapsamında 11-18 
yaş arası 2 bin 750 çocuk ile 
görüşüldü.

Her 10 çocuktan biri 
gece en az 10 kez cep 
telefonlarındaki bildirimlere 
baktığını söyledi.

Yine yüzde 10›luk bir 
kesim, uyumadan önce 
telefonlarını kontrol et-
mediklerinde strese girdikler-
ini belirtti.

Katılımcıların yüzde 
42›si cep telefonlarını gece 
yataklarında bulundurduğunu 
açıkladı.

Yüzde 25›i ise geceleri cep 
telefonu kullanımı sebebiyle 
gün içerisinde kendilerini yor-
gun hissettiklerini söyledi.

Araştırma, öğrencilerin 
geceleri telefon 
kullanmalarının okula yorgun 
gelmelerine sebep olduğunu 

ve odaklanma sorunu 
yaşadıklarını gösterdi.

Dijital Farkındalık 
Ajansı’nın sorunun çözümü 
için çocuklara ve yetişkinlere 
10 önerisi şunlar:

- Uyumadan 90 dakika 
önce cep telefonu kullanmayı 
bırakın.

- Telefonunuzun bildirim-
lerini kapatın ya da uçuş mo-
duna alın. Sesini kısabilir ya 
da tamamen de kapatabilirsi-
niz.

- Cep telefonunuzun uy-
urken sizi rahatsız edebilecek 
ışığı varsa kapatın.

- Cep telefonunuzu sürekli 
kontrol etme alışkanlığınızı 
bırakmayı deneyin.

- Cep telefonunuzu; 
göremeyeceğiniz, ses-

ini duyamayacağınız ya da 
ulaşamayacağınız bir yerde 
tutun.

- Cihazı kullanım oranınızı 
takip eden uygulamalar 
kullanın. (Mesela RealizeD ya 
da Moment)

- Dijital detoks yapın. Cep 
telefonu ve diğer cihazların 
kullanımına ara verin.

- Alışkanlıklarınızı 
değiştirin. Uyumadan önce 
cep telefonuna bakmak yerine 
iyi bir kitap okuyun, medi-
tasyon ya da köpük banyosu 
yapın.

- Telefonunuzu neden 
kullandığınız hakkında 
düşünün.

- Bu listedeki önerilere 
uyarsanız kendinizi ödüllen-
dirin.

İngiltere’de güneş panelleri 
kömürden çok enerji üretti

İngiltere›de güneş paneli kullanan ev sahip-
lerinin ve şirketlerin sayısı hızla artıyor.

Ülkede bu yıl 6 ay boyunca ilk kez güneş 
panelleri kömürden yüzde 10 fazla enerji üretti.

Özellikle iklim değişikliği konusunda haber-
ler yayımlayan Carbon Brief adlı internet sitesi, 
İngiltere’de güneş panellerinin Mart ayından 
Ağustos ayı sonuna dek 7 bin gigawatt saat ele-
ktrik ürettiğini açıkladı.

Bu, kömürün ürettiği 6 bin 300 gigawatt ele-
ktrikten yüzde 10 daha fazla.

Ancak uzmanlar, kış aylarında güneş ışığının 
azalmasının ve ısınma ile aydınlatmaya talebin 
artmasının tüketicileri kömüre yönlendireceğini 
söylüyorlar.

Artık sadece internet üzerinden yayın ya-
pan İngiliz Independent gazetesine konuşan 

Yenilenebilir Enerji Birliği (REA) Başkanı 
James Court, güneş enerjisinin en ucuz enerji 
kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekti.

James Court, «5 yıl önce güneş enerjisinin 
kömür enerjisini geçmesi düşünülemezdi bile. 
İstatistikler ev sahiplerinin ve şirketlerin gi-
derek daha fazla güneş paneli kullandıklarını 
gösteriyor» dedi.

Court sözlerini şöyle sürdürdü:
«Güneş enerjisine olan talep enerji depol-

ama sistemleri üretildikçe artıyor ama potan-
siyelini tamamıyla açığa çıkarabilmemiz için 
hükümetin desteğine ihtiyacımız var.»

İngiliz hükümeti geçen yıl ‹şiddeti 
azaltılmamış› kömür enerjisi kullanan elektrik 
santrallerini 2025 yılına kadar kapatacağını 
açıklamıştı.

İrlanda Pasaportuna Yoğun İlgi
İngiltere’de yapılan AB referandumunda 

sandıktan ‘ayrılık’ kararı çıkmasından sonra 
Avrupa Birliği haklarını kaybetmek istemey-
enler İrlanda pasaportuna hücum etmişti. 
İngiltere’den İrlanda pasaportuna son 2 yılda 
başvuranların sayısında istikrarlı bir yükseliş 
göze çarpıyor. Araştırmacılar 6 milyon İngiliz 
vatandaşının çifte vatandaş olacağı tahmininde 
bulunuyor.

Referandumdan sonra İrlanda pasaportuna 
olan ilgi bir önceki yıla oranla iki kat arttı. 

Temmuz-Eylül arasında İrlanda pasaportuna 
21 bini aşkın İngiliz başvururken bu sayı bir 
önceki yılın aynı döneminde yaklaşık 11 bin 
civarındaydı.

İrlanda Dışişleri Bakanlığı pasaport 
başvurularındaki yoğun ilgiyle ilgili olarak, 
“kimse telaş etmesin, yoğun talep sistemi 
aksatıyor” açıklamasını yapmıştı.

Birleşik Krallık’ta 23 Haziran’da yapılan AB 
referandumunda halkın yüzde 52’si, AB’den 
çıkılmasını istemişti.
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Af Örgütünden İngiltere’deki 
Legal Aid Kesintileri İçin Çağrı

Legal Aid kesintilerinin bekle-
nilenden daha fazla kişiyi etkilediği, 
Uluslararası Af Örgütü’nün hazırladığı 
raporda belgelendi.

Af Örgütü, ücretsiz olarak verilen 
hukuki desteğin kesilmesinin adalet sis-
teminde ‘iki katlı’ bir sistem yarattığını 
belirterek, hükümetin acil olarak bir in-
celeme yapması gerektiğinin uyarısını 
yaptı.

Legal Aid kesintileri, Muhafazakar 
Parti öncülüğündeki hükümet tarafından, 
2013 yılında uygulanma başlandı.

Af Örgütünün raporu, kesintilerden 
önce 925 bin davada hukuki desteğin 
verildiğini, fakat bunun bir yıl sonra 497 
bine düştüğünü belirtiyor.

İnsan hakları kurumu, özellikle 
çocukların koşulsuz olarak legal aid 
yardımı almaları gerektiğini vurgula-
yarak, göçmenlik davalarında yurtdışı 
edilme riski altında olabileceklerini 
söyledi.

Af Örgütü Birleşik Krallık 

araştırmacısı, Alice Wyss, legal aid 
kesintilerinin toplumun en mağdur 
kesimlerin adalet ve hukuk sistemine 
erişmelerini engellediğini ifade ederek, 
şöyle devam etti: “İki katlı bir sivil ada-

let sistemi yaratma tehlikesiyle karşı 
karşıyayız: parası olanlara açık ama en 
yoksul ve ihtiyacı olanlara kapalı.’’

Rapor, Adalet Bakanlığının veriler-
ine göre, yılda 2,500 civarında çocuğun 

yalnız olarak göçmenlik dava baş 
vurularında bulunduklarını belirtiyor. 
Bunlara verilen legal aid yardımının ke-
silmesinden dolayı bir çoğu avukatsız 
başvuru yapmak durumundalar.

Raporda, çocukların ‘‘sadece göç-
menlik alanında değil, aynı zamanda 
çocuklarla çalışma deneyimi olan uz-
man hukukçulardan destek’’ almaları 
gerektiği belirtiliyor.

Af Örgütüne konuşan bir avukat, 
‘‘Çocukların kendilerini temsil edebi-
leceklerini düşünmek mümkün değil. 
Çok savunmasız bir grup bu. Sorun 
sadece hukuk sistemini anlamamaları 
değil- zaten anlamıyorlar- ama 
formların nasıl doldurulacağını, ne 
yazmaları gerektiğini, evrakların ner-
eye yollanılacağını, yardım için kiminle 
konuşmaları gerektiğini de bilmiyorlar’’ 
dedi.

Gençlerle çalışan bir görevli yardım 
ettiği bir gencin mahkemeye yalnız 
başına çıkmak zorunda kaldığını anlattı: 
‘‘Birlikte çalıştığım bir genç iltica ve 
göçmenlik alt mahkemesinde kendisini 
temsil etmek zorunda kaldı. Güçlü bir 
davası vardı ama legal aid hakkı yoktu. 
Ben mahkemede kendisine eşlik et-
tim ama yardımcı olamayacağımı ve 
moral destek verebileceğimi anlattım. 
Ne bekleyeceğini bilmiyordu. Her şeyi 
anlatmam gerekiyordu…Sadece hi-
kayesini anlatabildi, hukuki savunma 
yapamadı…Duruşmanın ertelenmesini 
talep ettik ama kabul edilmedi. Sonunda 
da başvurusu ret edildi.
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Dünya Sineması Londra Film Festivalinde Buluşuyor
60. Londra Film Festivali 
başladı. 248 imgesel ve bel-
gesel yapımın gösterileceği 
festivalde bu yıl farklı renk 
ve kültürel yapılardan film-
ler seyirciyle buluşacak.

Amma Asante’nin ‘A Unit-
ed Kingdom’ isimli yapımın 
bu yılın açılış filmi seçildiği 
festival, ilk kez bir siyahi kadın 
yönetmenin imzasıyla başladı.

Botsvana Cumhuriyeti 
başkanı Sir Sereste Khama ve 
eşi Ruth Williams Khama’nın 
evliliklerinde karşılaştıkları 
ırkçılığı anlatan ve gerçek hay-
at hikayesinden derlenen filmin 
baş rollerinde David Oyelowo 
ve Rosamund Pike yer alıyor.

Filmin çekimlerini İngiltere 
ve Bostava’da gerçekleştiren 
yönetmen Amma Asante bu 
tip gerçek yaşam hikayelerinin 
öneminden bahsetti:

“Biz bu ülkeyle ilgili bir 
hikaye anlatıyoruz ama tama-
men gerçek bir hikaye, bir 

jenerik öykü değil. Bu bir yol-
culuk. Bence bu ülkeye saygı 
açısından titizlikle ele alınması 
gereken bir öyküydü, ikincisi 
benim genetiğim nedeniyle, ge-
lenekler göz önüne alındığında 
oldukça ilgi isteyen bir senary-
oydu.”

Londra Film Festivali’nde 
dikkat çeken yapımlardan bir 
diğeri ise Barry Jenkins’in yet-
enekli ellerinden çıkan eş cin-
sel draması ‘Moonlight’ oldu. 
Amerikalı oyun yazarı Tarell 
McCraney’ın kaleme aldığı 
‘Moonlight Black Boys Look 
Blue’ piyesinden derlenen film 
Miami’de yaşayan bir siyahinin 
kendini buluşunu üç farklı peri-
yotta ele alıyor: Çocukluğu, 
ergenlik dönemi ve ilk gençlik 

yılları…
Festivalde görücüye çıkacak 

olan Bollywood yapımı ‘Mir-
zya’ Londra’da Avrupa prömi-
yerini gerçekleştirmiş olacak. 

‘Mirzya’ Racastan’da geçen 
epik bir aşk hikayesini beyaz 
perdeye taşıyor.

Londra Film Festivali 16 
Ekim’e kadar devam edecek.
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UETD’nin AKP Vahşetini Manipüle Etme Çabaları
AKP’nin Avrupa’da 
diplomasi faaliyeti-
ni üstlenen Avrupalı 
Türk Demokratlar 
Birliği-UETD, AKP’nin 
Kürdistan’da yürüttüğü 
vahşet harekatını ma-
nipüle etme amacıyla 
İngiltere’den bir heyeti 
Türkiye’ye götürdü. 

Aralarında İngiliz parlamenterl-
erin de olduğu heyeti Diyarbakır’a 
götüren UETD, heyeti AKP dışında 
kimseyle görüştürmedi. Avrupalı Türk 
Demokratlar Birliği İngiltere Başkanı 
Turhan Özen tarafından organize 
edilen manipüle ziyaretine, İşçi Par-
tisi Milletvekili Graham Peter Jones, 
Liberal Demokrat Parti üyesi Merlene 
Emerson, Muhafazakar Parti Mil-
letvekili Philip Hollobone, House Of 
Lord üyesi Qurban Hussain, 3 İngiliz 
gazeteci katıldı. 

Heyeti Diyarbakır’daki ziyaretin-
de AK Parti Diyarbakır İl Başkanı 
Muhammed Dara Akar ve Yenişehir 
ilçe Başkanı Mürsel Kikizade yalnız 
bırakmadı. 

AKP’nin emriyle Türk ordusu 
tarafından yıkılan Amed’in Sur il-
çesini ziyaret eden heyet, Sur’un 
PKK tarafından yıkıldığı şeklinde 
bilgilendirildi. Sur ilçesinin ardından 
heyet bir süre önce bomba yüklü ka-
myonun patlaması sonucu 16 kişinin 
hayatını kaybettiği Tanışık köyüne 
götürüldü. 

tÜrkİYe aleYHİNe 
YUrtDıŞıNDa karalaMa 
PrOPaGaNDası 
YaPılıYOrMUŞ!

Aslen Kürt olan, ancak Kürt karşıtı 
çalışmaları ve AKP’ye hizmetleri 
ile bilinen UETD İngiltere Başkanı 
Turhan Özen düzenledikleri gezinin 
amacının Türkiye ile ilgili karala-
ma propagandasının önüne geçmek 
olduğunu ifade etti. Özen, “Bir 
gezi düzenledik. Türkiye’de PKK 
terörüyle ilgili olarak Suriye mese-
lesiyle alakalı üzerine eklediği yük 
ve son zamanlarda 15 Temmuz’da 
yaşanan darbe girişimi hakkında 
doğru bilgilendirmek amacıyla bunu 
yaptık. Bunun her daim devamını 
yapacağız. Çünkü Türkiye hakkında 
yurt dışında Türkiye aleyhtarı insan-
lar karalama propagandası yapıyor. 
Biz de elimizden geldiği kadarıyla 
gerçekleri olduğu gibi anlatmalıyız. 
Bu çalışmalar önemlidir” şeklinde 
konuştu.

HPG kÖYDekİ 
PatlaMaYla İlGİlİ 
aÇıklaMa YaPMıŞtı

Mayıs ayında Sur ilçesine bağlı 
köyde yaşanan patlamayla ilgili 
açıklama yapan HPG, bomba yüklü 
kamyonun, kendilerini durdurmaya 
çalışan kişiler tarafından açılan ateş 
sonucu patlamanın meydana geldiğini 
belirtmişti. 

“Amed bölgesinde patlayıcı 
madde yüklü bir kamyonu bir ye-
rden başka bir yere taşıma görevini 
icra eden arkadaşımız 12 Mayıs günü 
akşam saatlerinde Amed’in Sur il-
çesine bağlı Sarıkamış Köyü’nün 
Dürümlü Mezrası’nda hareket 
halindeyken bazı yerel işbirlikçi 

unsurlar tarafından engellenmeye 
çalışılmış ve ateş edilmiştir. Açılan 
bu yoğun ateş sonucu kamyon içinde-
ki fünyelerin isabet alması ile birlikte 
patlama olayı gerçekleşmiş ve bu 
durum kamyonun yakınında bulunan 
herkesin yaşamını yitirmesine yol 
açmıştır. Ancak açılan ateş sonucu 

mermilerin isabet etmesiyle bu vahim 
olay gerçekleşmiştir. Bu üzücü olay-
dan dolayı yaşamını yitiren insanların 
ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ancak 
bu olayda sorumluluğun, araca mer-
mi sıkanlara ait olduğunun halkımız 
tarafından bilinmesini istiyoruz.”

UETD öncülüğündeki İngiliz 
heyet Diyarbakır’da devlet terörüne 
maruz kalmış hiçbir kesimle 
görüşmeden daha sonra Ankara’ya 
geçti. Heyet burada da AKP genel 
merkezi ve MHP genel merkezini zi-
yaret etti. 
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Devlet Mahkemeleri ve 
Arbitration Mahkemeleri
Davacı ve davalı anlaşarak 
Arbitration mahkemes-
ini tercih etmişlerdir.  
Bu durumda arbitration 
mahkemesi kendilerin-
in isteği doğrultusunda 
vardır, ve istekler 
doğrultusunda hakemler 
tayin edilir.
Davacı ve davalının 
isteği ve anlaşması 
doğrultusunda hakem da-
vadan uzaklaştırılabilir, 
Hakemin karar 
verebileceği konular 
azaltılabilir veya listele-
nebilir, hakemin çalışma 
kuralları ayarlanabilir. 
Devlet Mahkemesi Arbitra-
tion mahkemesini kararını 
sorgulama hakki yoktur. 

Her iki taraf arbitrationa git-
me kararı almıştır. Arbitration 
mahkemesinin kararı, Devlet 
mahkemesine gitme hakkini veya 
mecburiyetini ortadan kaldırmıştır, 
devlet mahkemesine gitme hakkı 
yok olmuştur.

Devlet mahkemesi devreye ancak 
su durumda girebilir ve davayı dev-
let mahkemesine taşıyabilir; eğer 
devletin kanunlarına bu problemin 
Arbitrationa gitmesi engellenmişse, 
Arbitrationa gitmemesi gerekme-
ktir.  Bu durumda davanın devlet 
mahkemesi tarafından görülmesi 
gerekir.  “non-arbitrable”.

Arbitration mahkemes-
inde hakemler bağımsız olmalı, 
mahkeme, hakemler bağımsız 

olmalı, bu sistem devlet mahkem-
esinde de uygulanıyor

Davalı Arbitration mahkemes-
inin kararını uygulamazsa, davacı 
arbitration mahkemesinin kararının 
uygulanması icin devlet mahkem-
esine başvurarak uygulanma 
talebinde bulunabilir.   

Her iki taraf Arbitrationi kontrol 
eder, Arbitration kurallarını, hakem 
ve hakemler seçimini, çalışma 
kurallarını, Arbitrationa etki edecek 
hukuku ve davanın görüşüleceği 
yeri belirler.  Taraflar eğer bunları 
anlaşamazlarsa ve sadece arbitra-
tiona gitmeye karar vermişlerse, 
genel olarak davanın görüleceği 
yerin kanunları devreye girer ve 
yardımcı olur. 

Yerli hukuk iki tarafın yaptığı 
anlaşmaya göre yardımcı olur, iki 
tarafın yaptığı anlaşmayı boza-
cak şekilde yardım etmez.  Eğer, 
anlaşma tamamen sessizse yerli 
hukukun kuralları devreye girer ve 
uygulanır. 

Eğer, iki taraf arbitrationa gide-
cek kararı vermediyse veya karar 
verdiklerini yazılı gösteremezlerse, 
dava devlet mahkemesi tarafından 
görülür. 

Arbitration mahkemesi veya 
Hakem veya hakemler sadece 
davacı ve davalı karar verilmesi 
istediği konu(mahkemeye sunulan 
problem) veya problem karar verir 
ve karar verme hakki vardır, Arbi-
tration mahkemesine sunulmayan 
probleme karar verme hakki yok-
tur.  Arbitration Mahkemesi her iki 
tarafın anlaşmasına göre işlemleri 
yapmak zorundadır, bu bazen yerli 
hukukun devreye geçmesi ve önce-
lik alması şartıyladır.  

Nuri Ahsak, Applerose Solici-
tors, Juxon House, 2nd Floor, 100 
St. Pauls Churchyard, London 
EC4M 8BU; nuri@applerosesolici-
tors.com veya 07949095193

E: info@applerosesolicitors.com    |  T:0203 102 7400  |  M:07949095193

Hukuk Köşesi

NuRİ AHSAK
AVUKAT  VE HAKEm

DSÖ: Zika virüsü büyük ihti-
malle Asya’ya da yayılacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Zika 
virüsünün «çok büyük ihtimalle» Asya ve 
Pasikif bölgelerine de yayılacağı uyarısında 
bulundu.

DSÖ, Singapur’da virüsün görüldüğü 
yüzlerce vakanın bildirildiğini söylerken, 
Tayland’da mikrosefali vakalarına rastlandığı 
kaydedildi.

Sivrisineklerle yayılan virüs dünya genel-
inde 70 ülkede tespit edildi. Bunların en az 
19›u Asya Pasifik bölgesinde.

DSÖ Direktörü Margaret Chan uzmanların 
hala virüsle nasıl başa çıkılabileceğini 
araştırdığını söyledi.

Chan Filipinler›in başkenti Manila›daki 
DSÖ toplantısında yaptığı açıklamada «Maal-
esef, biliminsanlarının hala birçok kritik soruya 
verecek yanıtı yok» dedi.

Zika virüsü genelde pek ağır belirtilere yol 
açmıyor. Ancak hamilelerin virüsle teması 
durumunda, çocukların beyin gelişimlerini 
tamamlamadan doğmasına, bir başka deyişle 

mikrosefaliye yol açıyor.
Zika virüsü 1947›de Uganda›nın Zika 

Ormanı›nda yaşayan maymunlarda keşfedildi. 
Virüsün insanlarda görüldüğü ilk vakaya 
1954›te Nijerya›da rastlandı.

Virüsün etkileri
Virüs onyıllar boyunca hiç görülmediği ve 

kamu sağlığına büyük bir tehdit oluşturmadığı 
için uzmanlar tarafından görmezden gelindi.

Virüs 2007’de Mikronezya’nın Yap 
Adası’nda bir salgına yol açana dek bilim 
insanlarının dikkatini çekmedi.

Geçen yılsa Karayipler ve Latin 
Amerika›daki vakalarda bir patlama görüldü.

Zika Virüsü, soğuk algınlığına benzer 
ağrılar, ateş, gözlerde yanma, eklem ağrıları ve 
deri döküntüsü gibi belirtilere ortaya çıkıyor. 
Ancak bazı insanlarda hiçbir belirti görül-
müyor.

Virüs nadiren, sinir sistemini etkileyip felce 
yol açabilen Guillian-Barre Sendromu gibi 
hastalıklara da yol açabiliyor.

PNAS: Küresel ısınma ve 
kuraklık orman yangınlarını 
ikiye katladı

Küresel ısınma nedeniyle dünya üzer-
indeki ormanlık alanların giderek daha fazla 
yangınlara açık hale geldiği duyuruldu.

Amerikan Bilimler Akademisi (PNAS) 
tarafından yayınlanan bir rapora göre, 30 yıllık 
sürede Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
batı eyaletlerinde yanan ormanlık alanlar en az 
iki kat arttı. Buna göre, sadece geçtiğimiz yıl 
4,1 milyon hektar (41 bin 500 kilometrekare) 
ormanlık alan yanarken, 1984 yılına oranla iki 
kat artış söz konusu.

Bu yıl içerisinde ABD’nin batı bölgeler-
indeki yangınlar nedeniyle yok olan ormanlık 
alanların 1,2 milyon hektar olduğu belirtilen 

raporda, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük 
yangınların olabileceği uyarısı yapıldı.

Orman yangınlarındaki artışın nedeninin 
kuraklık ve hava sıcaklıklarındaki artışlar 
olduğu vurgulanan PNAS raporunda, sadece 
geçtiğimiz yıl yaşanan yangınların ülkeye 
ekonomisine maliyetinin 2,1 milyar dolar 
olduğuna dikkat çekildi.  

‘En Yüksek Ruhsal Sağlık 
Riski Genç Kadınlarda’

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin 
(NHS) yaptığı araştırma, ülkede genç kadınların 
ruhsal sağlık sorunları açısından en riskli grubu 
oluşturduğunu ortaya koydu.

NHS›in 2014 yılında yaptığı araştırma, her 
beş kadından birinde anksiyete ve depresyon 
gibi yaygın ruhsal hastalıkların görüldüğünü 
ortaya koydu.

Bu hastalıklar erkekler arasında ise her sekiz 
kişiden birinde görüldü.

Ayrıca kendine zarar verme, travma sonrası 
stres bozukluğu ve bipolar bozukluk oranı da 
genç kadınlarda daha yüksek oranda çıktı.

NHS’in araştırması her yedi yılda bir 
gerçekleştiriliyor.

1993 yılında ankete katılan 16-24 yaş 
aralığındaki kadınların % 19’unda yaygın akıl 
hastalıkları semptomları tespit edilmişti.

Aynı yaş grubundaki erkeklerde bu oran % 8 
olarak çıkmıştı.

Kendine zarar verme eğilimi de daha yüksek
2014 yılında yapılan araştırmada, 16-24 

yaş arası kadınlarda anksiyete ve depresyonun 

görülme oranı erkeklere kıyasla üç kat daha fa-
zla çıktı.

Bu oran genç kadınlarda % 26 iken genç 
erkeklerde % 9 olarak belirlendi.

Travma sonrası stres bozukluğu bu yaş grubu 
kadınlarda % 12 oranında çıkarken erkeklerde 
ise bu oran % 3.6 oldu.

2007’de yapılan son anketten bu yana, 
yaygın görülen ruhsal rahatsızlıklar, kadınlarda 
sürekli olarak artarken erkeklerde ise büyük 
ölçüde sabit kaldı.

Kadınlarda % 10 oranında daha ciddi semp-
tomlar belirlenirken bu oran erkeklerde % 6 
çıktı.

Kendine zarar verenlerin oranı 2000’de % 2, 
2007’de % 4, 2014’te ise % 6 çıktı.

Bu, 2014 yılındaki araştırmada 16-24 yaş 
grubundaki kadınlarda erkeklere oranla iki kat 
daha fazla görüldü.

Araştırma, görüşülenlerin % 10’unun ilaç 
tedavisi gördüğünü gösterirken % 3’ünün 
ise psikolog desteği aldığını ortaya koydu. 
Kaynak:BBC
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Türk Faşizminin Avrupa’daki Ortağı EUTELSAT
Erdoğan diktatörlüğünün 
Türkiye’de 12 televizyon 
ve 11 radyoyu kapattığı 
gün, EUTELSAT isim-
li şirket de Med Nuçe 
TV’nin uydu yayınlarını 
kesti. 

Normal ve olağan olan, 
EUTELSAT’ın şikayetlerini Med 
Nuçe TV’nin lisanslı olduğu ülk-
eye yapmasıydı. Ama EUTELSAT, 
“Türk usulü” faşizan yolu seçti. 
Med Nuçe yayınlarını yapan Hot-
bird satalit şirketine baskı yapılarak 
yayınları kesti.

Peki bu tek gözü bantlı EUTEL-
SAT isimli korsan kimdir? Hukuk 
dışı, gözü kara ve bu kadar keyfi 
davranmasının esbabı mucibesi nedir?

Avrupa’nın en büyük uydu oper-
atörü olan EUTELSAT, 40 devlete 
uydu, iletişim ve internet hizmetleri 
sunarken, aynı zamanda Avrupa, 
Asya ve Afrika’da 165 milyon eve 
televizyon, radyo, telefon ve internet 
yoluyla ulaşan bir ahtapot.

Eutelsat’ın Türk devleti ile 
ilişkileri, 1985 tarihinde kabul edilen 
“Uydular Aracılığı ile Haberleşme 
Avrupa Teşkilatı (EUTELSAT) 
Sözleşmesi” ile başlamış.

Türkiye Cumhuriyeti devleti ile 

uzun vadeli ortaklıkları yanında, 
ticaret ve sanayi kuruluşlarına da 
hizmet sunuyor. Türkcell, Telekom 
ve Digitürk ile ortak yatırımlar 
yapıyor.

Bir de geçen hafta Dersim Millet-
vekili Alican Önlü’nün soru önergesi 
ile TBMM gündemine getirdiği uy-
dular var. EUTELSAT, Türk devleti 
için 2018’de Türksat 5A, 2019’da 
Türksat 5B ve 2020’de Türksat 6A 
uydularını hazırlıyor. Bu uyduların 
yapım, uzaya gönderilmesi ve bakım 
hizmetleri ile, bu hizmetleri yerine 
getirecek binlerce mühendis ve tekn-
isyeni de EUTELSAT istihdam edi-
yor. Dolayısıyla EUTELSAT’ın Türk 
devletinden kazanacağı çok büyük 
paralar söz konusu..

EUTELSAT, Türkiye’deki 
“rezerv”lerin tümüne talip olduğunu, 
1 milyar dolarlık yatırımla kurduğu 
Skylogic Eurasia Teleport ile 
perçinlemiş.

Skylogic Eurasia, İstanbul’da 
kurduğu VSAT altyapısı ile başta 
TSK ve Emniyet teşkilatı olmak 
üzere, Türkiye’deki bakanlıkların ve 
tüm kurumsal kullanıcıların iletişim 
ihtiyaçlarını karşılıyor. VSAT (Very 
Small Aperture Terminal) birbirin-
den uzak noktalar arasında çift yönlü 
uydu iletişimi sağlayan sistemdir. 
Uydu üzerinden IP tabanlı çift yönlü 
geniş bant internet erişimi sağlayan 
şirket, Türkiye başta olmak üzere 

Asya ve Afrika’daki ülkelere de ti-
cari uydu kapasite ve çözümleri 
sunacak. Skylogic Eurasia VSAT 
altyapısı Eutelsat’ın ticari ve işletme 
ortağı “Comsat Türkiye” tarafından 
hazırlanıyor.

EUTELSAT’a taşeronluk yapan 
“Comsat Türkiye”, Ortadoğu, Af-
rika ve Asya’da internet, internet 
güvenliği, elektronik fon transferi, 
telemedicine, VPN (özel sanal ağ) 
hizmetleri vermektedir. “Comsat 
Türkiye” isimli taşeron bankacılık, 
finans, perakende, turizm, ulaşım, 
kamu ve eğitim kuruluşlarına hizmet 
sunuyor.

Bu sistemlerin kurulumu, bakımı 
ve yenilenmesinden elde edilen mil-
yarlarca dolarlık gelirin “aslan payı” 
EUTELSAT’a akmaktadır.

Eutelsat, Türkiye ve tüm 
Ortadoğu ülkelerinde kablosuz in-
ternet erişim hizmetleri, sistemin 
bakım ve yenilenme çalışmalarını, 
taşeronları Türk Telekom ve Comsat 
Türkiye eliyle yürütmektedir. Med 
Nuçe’nin satalite ödediği paranın 
miktarı, EUTELSAT’ın bu projeden 
elde edeceği kazanç karşısında çölde-
ki kum tanesi gibidir.

Türkcell, Türk Telekom, Comsat 
Türkiye, Eser Telekom, Gri Telekom, 
Süper Uydu, Dış Net, Balkan Tel-
ekom EUTELSAT’ın Türkiye’deki 
partnerleri ve distribütörlerinden sa-
dece bir kaçı.

EUTELSAT için Türkiye iyi 
Pazar, Türk devleti ise iyi bir or-
tak olmanın ötesinde bir öneme 
sahip. Öyle ki EUTELSAT Asya 
ve Afrika pazarına da Türkiye üz-
erinden giriş yapmaktadır. Nitekim 
EUTELSAT’ın, Ortadoğu ve Af-
rika Bölge Başkan yardımcılığına 
Ali Korur’u; Eutelsat Bölge Satış 
Müdürlüğü’ne Ömer Karataş’ı 
ataması EUTELSAT-Türkiye ticari 
ilişkilerinin geldiği düzeyi gösterme-
ktedir.

Fransa Cumhurbaşkanı François 
Hollande’ın, 28 Ocak 2014 tarihinde 
Türkiye’ye yaptığı ziyaret, bozulan 
ve ekonomik ilişkilere de yansıyan 
Türk-Fransız ilişkilerinin düzeltilm-
esi amacı taşıyordu. Hollande’in 
heyetinde Dışişleri, Dış Ticaret, Sa-
nayi, Enerji, Savunma ve Araştırma 
bakanları yanında, Eutelsat Grubu 
Ceo’su da vardı. 

Eutelsat, Fransız hükümeti 
nezdinde de dışarıdan para getiren 
itibarlı bir “çocuk.” 

Fakat EUTELSAT’ın oyun 
arkadaşı Erdoğan hırsızlığı, cinay-
etleri ve kötülükleri ile ünlenen bir 
derebeyi, bir diktatör. Parlamentoyu 
ve yasaları tanımayan; ağzından 
çıkanı kanun sayan, televizyon ve 
radyoları emirlerle kapatan bir despot.

EUTELSAT da, para ve rant ortağı 
olduğu Erdoğan’ın uygulamalarını 
Avrupa’ya taşımış; gece yarıları faks 

ve mail postaları ile televizyon kapa-
tmaya başlamıştır.

Avrupa kamuoyu ve Kürtler, 
Türk hükümetinin faşizme, Tayyip 
Erdoğan’ın diktatörlüğe doğru hızla 
ilerlediği konusunda hemfikir.

Peki EUTELSAT kime ve neye 
hizmet ediyor?

Der Spiegel 2015 Nisan sayısında, 
EUTELSAT’ın, Suriye ve Irak’ta 
kafa kesen DAİŞ (IŞİD) isimli 
çetenin internet ve uydu iletişimini 
sağladığını belirtiyordu. 

Tayyip Erdoğan yönetimindeki 
Türk devletinin DAİŞ’le ilişkisi sır 
değil. Türkiye ile ticari ilişkilerini 
Erdoğan ile siyasi dostluğa da 
dönüştüren EUTELSAT, Erdoğan’ın 
dostları ile dost, düşmanları ile 
düşman politikası güdüyor.

EUTELSAT Kürt düşmanlığını 
alenileştirmiş bulunuyor. Med 
Nuçe’den sonra Newroz TV’nin 
yayınlarını kesmesi ve diğer 
Kürt kanallarını hedefe koyması 
EUTELSAT’ın Türkiye’den 
kazandığı büyük paralar ve Erdoğan 
diktatörlüğü ile girdiği sıkı ilişkilerin 
sonucudur. 

EUTELSAT’ın TV kapatma tarzı 
ile Erdoğan’ın tarzı arasındaki benz-
erlik, ticari bir şirketin faşizme doğru 
trajik sürüklenişinden başka bir şey 
değil.

Ferda Çetin-Y.Ö. Politika
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Dünya Genelinde 700 Milyon 
‘Çocuk Gelin› Yaşıyor

Dünya genelinde 700 
milyon kız çocuğunun 
18 yaş altında 
evlendirildiği açıklandı.

“Save the Children” örgütü 
tarafından 11 Ekim Dünya Kızlar 
Günü dolayısıyla açıklanan rapora 
göre, çocuk yaşta evlendirilen kız 
çocuklarının sayısı düşeceği yerde 
artıyor. Rapora göre dünya genelinde 
çocuk yaşında evlendirilmiş 700 mily-
on kişi bulunuyor. Save the Children’in 
tahminlerine göre, bu sayı 2050 yılında 
bir milyar 200 milyonu bulacak.

Afganistan, Yemen, Hindistan, So-
mali gibi ülkelerde kız çocuklarının 
10 yaşında evlendirildiklerine dikkat 
çekilen raporda, erken yaşta evliliğin 

eğitim seviyesinin düşmesi, cinsel 
hastalıkların artması, erken hamileliğe 
bağlı ölümlerin yükselmesi gibi farklı 
sorunları da beraberinde getirdiğine 
işaret ediliyor. 

Save the Children, çocuk yaşta ev-
lilik, erken hamilelik, anne ölümleri 
gibi kriterlere göre dünya genelinde 
144 ülkeyi kız çocuklarının yaşam 
kalitesine göre sıraladı. Buna göre 
kız çocukları bakımından yaşam kali-
tesi en iyi ülke İsveç oldu. Finlandiya, 
Norveç, Hollanda ve Belçika ilk beşte 
yeralan ülkeler. Türkiye 144 ülke 
arasında 55.sırada bulunuyor. Lis-
tenin son üç sırasında ise, Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Çad ve Nijer yer alıyor.

listede İngiltere 15, 
abD ise 32. sırada.

Raporda mülteci kamplarında 
yaşayan kız çocuklarının, erken 
evlenme tehlikesi altında olduğu 
söyleniyor. Çok sayıda mülteci 
ailenin kız çocuklarını yoksulluktan 
ve cinsel tacizden korumak için erken 
evlendirdiği kaydediliyor.

Çalışmada Lübnan›da yaşayan 
13 yaşındaki bir Suriyeli çocuğun 
yaşadıkları anlatılıyor. 20 yaşındaki 
bir erkekle evlendirilen Sahar takma 
adlı kız «Düğün günü harika bir gün 
olacak sandım ama değildi. Sefalet, 
mutsuzluk doluydu. Bebeğim olduğu 
için çok şanslıyım. Ama ben çocuk 
büyüten bir çocuğum» diyor.

UNICEF›in tahminlerine göre, 
2030 itibariyle çocukken evlendirilen 
kadınların sayısı bugünkü 700 mily-
ondan, 950 milyona çıkacak.

Daiş Çetelerinden Kurtulan Nadia 
Murad’a İnsan Hakları Ödülü
Daiş çeteleri tarafından 
kaçırılıp tecavüz ve 
işkenceye maruz ka-
lan Ezidi Nadya Murad, 
Avrupa Konseyi Vaclav 
Havel İnsan Hakları 
ödülüne layık görüldü.

Murad, Strasbourg’daki ödül 
alırken yaptığı konuşmada Daiş›in 
Ezidilere saldırılarını ‹soykırım 
girişimi› olarak niteledi.

Ayrıca «Dünya tepkisiz kalıyor» 
diyerek Daiş çetelerinin uluslararası 
suç mahkemelerinde yargılanması 
için çağrıda bulundu.

Nadia Murad 2014 Kasım ayında 
Daiş çeteleri tarafından kaçırılmıştı.

Annesi ve 6 kardeşi öldürülmüş, 
kendisi de esir kaldığı süre boyun-
ca cinsel ve fiziksel şiddete maruz 
kalmış ve defalarca köle olarak 
alınıp satılmıştı.

Daiş›in elinden kurtulduktan 
sonra yaşadıklarını dünya kamuo-
yuna anlatan Nadia Ezidi Kürt Na-
dia Murad esir alınan binlerce Ezidi 

kadının simgesi haline gelmişti.
Murad, geçtiğimiz Eylül ayında 

«Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçi-
si» olarak seçilmişti.
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Alevilerdeki Oruç ve Aşure’nin tarihsel kökeni
Kürtçe (Kurmancî/Kirmançkî) Oruç 
sözcüğünün karşılığı “Roci” ve “Roce”dir. 
Bu kelimelerin “gün/güneş“ ile direk 
bağlantısı vardır. Çünkü Kürtçedeki 
“roj, ro, roz, şem, tav, tavik“ sinomimli 
sözcükler hep “güneş’i, gün»ü dolayısıyla 
12 saatlik “gündüzü, aydınlığı, ışık/nur’u, 
parlaklığı“ anımsatır. Yine buna bağlantılı 
olarak Kürtçedeki “ru, rü“ sinonimli 
sözcükler; “yüz’ü, sıfatı, cemal’i“ ifade ed-
erler. Güneşin doğumundan batışına ka-
dar olan süreye-güne “ro, roc“ denir. Aynı 
kavramların eski Avesta’dan Pehlevice‘ye 
ve oradan da Kürtçe’ye, Farsca’ya geçtiği 
sanılmaktadır. 

Batıni Alevilerinin Rêberleri; Rêya/
Raa Heqi itikatının felsefik yapısını 
oluştururlarken bütün bu kavramları 
sırlı manalarla nakşetmişlerdir. 
Ondandır ki; Dostun cemalini, güneşe 
benzetmişlerdir. İnsanın yüzü, sıfatı, 
cemali olan “ru, rü“; güneş “ro, roz, 
roj“ gibidir. O insan ki güneşte kendi 
cemalini görür ve onu kutsar. İşte 
bu evrensel alemde insan kutsadığı 
güneşe; Roci > oruç tutarak saygısını 
gösterir. 

Söz konusu bütün bu kavramların 
kökeni Hurrice olup, Güneş’le 
alakalıdır. Antik çağlardan beri 
Güneş’in bir diğer adı ise “Şem, 
şemi, şems, şamaş“ dır. Bundandır ki, 
Kürtçedeki gün adlarına “şem“ ekleri/
takıları getirilmiştir. Örneğin “Birinci 
gün Pazar; Yekşem, Pazartesi Duşem, 
Salı Sêşem, Çarşamba Çarşem vs.“ 
Mezopotamya ve Sümer metinler-
inde varolan Güneş (şamaş, şemeş) 
tanrıçasına tapınım söz konusuydu. 

Yeri gelmişken hatırlatalım; Mısır 
uygarlığında Güneş tanrıçasının 
adı ise “ra“ idi. Sümerlerin ve Hur-
rilerin ardılları (Soy kültürel ve dil-
sel) olan Kürtlerin “kal û bela“dan 
beri güneşe taptıkları ve ona karşı 
bedensel ve ruhsal manada oruç, roc, 
roci, roji tuttukları, nefs-i bedenlerini 
bağladıkları anlaşılmaktadır. 

Başlangıcından beri tarihsel süre-
ci içerisinde oruç tutma olgusu ele 
alındığında, orucun aslında Güneş’e 
olan tapınımını, vücuttaki eylemsel 
tezahürü de olmuştur. Güneş etrafında 
geliştirilen bu geleneksel ritler, 
Alevilerin Ayin-i Cemlerindeki (Civ-
at) 12 hizmet ve döndükleri Semah’a 
da yansımıştır. Zamansal peryotlar 
içinde güneşe karşı olan bu takdis 
geleneklerini Aryanik halklar; daha 
sonraları Kerbelâ matemi bağlamında 
oruc ve Aşure ile sentezlemişlerdir.

aŞUra 
Umumi görüşe göre; Aşura günü, 

Muharrem’in 10’uncu gününe denk 
gelmektedir. İmam Hüseyin’in 681 
yılında Kerbelâ’da katledildiğinden 

dolayı, 10 ya da 12 gün oruç tutan-
lar, oruç bitiminde evlerinde özen-
le pişirdikleri Aşure yemeği/aşını 
dağıtırlar. “Aşura/Aşure“ kavramı, 
aslında İbranice bir sözcük olan 
Aşur›dan gelmiştir. Bu istikamette 
gerilere giderek kelimenin etimolo-
jik değerlerini inceleyecek olursak, 
Aşur‘un, kökeninin antik çağlara 
(MÖ.3000, MS.300) kadar uzandığını 
görürüz! Aşur; Sümer ve Akad’ın pan-
teonuna (Tanrılar, tapınaklar) özdeş 
bir tanrı olup, “gören“ manasında 
betimlenmiştir.

Arapçada ise Aşure tanımı; Muhar-
rem (Ekim) ayının 10. gününe denir. 
Bu kavram, zahiri tanımından öte, 
batıni manada Rêya Heq itikatının 
kendi terminoloji diline (Kürtçe) “Aş 
u ra < yolun yemeği“ olarak geçmiştir. 
İlgili kaynaklar incelendiğinde tari-
hte, birçok olay, takvimsel manada 
bu günde meydana gelmiştir. Bu 
rastlantısal olayların bazıları mitik 
bazıları ise gerçeğe yakın durmaktadır. 
Dolayısıyla bu günde meydana gelen 
olaylar, Aşure gününe farklı anlam-
lar yüklemiştir. Mesela bunlardan bir 
kaçını şöyle sıralamak mümkündür:

Adem›in işlediği günahtan 
sonra tövbesinin kabul edilm-
esi, İdris›in diri olarak göğe yük-
seltilmesi, Nuh›un gemisinin tufan-
dan kurtulması, İbrahim›in ateşte 
yanmaması, Yakup›un, oğlu Yusuf›a 
kavuşması, Eyyub’un hastalıklarının 
iyileşmesi, Musa’nın Kızıldeniz›den 
geçip İsrailoğulları’nı Firavun›dan 
kurtarması, Yunus’un balığın 
karnından çıkması, İsa›nın doğumu ve 
ölümden kurtarılıp göğe yükseltilm-
esi Yerlerin ve göklerin bu günde 
yaratılması ve benzerleri. 

10 ya da 12 günlük yas orucundan 
sonra evlerde yapılan ve komşulara 
dağıtılan Aşura; Mezopotamya 
halkları arasında sürekliliği arz eden 
kutsal bir yemek olarak günümüze ka-
dar getirilmiştir.

Demek ki bu coğrafyada, 
Aşura’nın yadsıyamayacağımız bir 
önemi vardır. Kitab-ı mukaddes 

başta olmak, Sümer ve Mezopota-
mya metinlerinde, insanlık tarihinin 
yeniden bir başlangıcı sayılan Nuh 
Tufanıyla yakından bir bağının olduğu 
ihtimali oldukça yüksektir. Lakin Tu-
fanla başlayan açlık, geminin Cudi 
Dağına oturduğu günle, sona ermiştir. 
Nuh, gemide kalan son erzakların 
hepsini karıştırıp sulu bir çorba 

(Aşure) pişirmiştir. Tufandan kurtu-
lanlar, yedikleri bu tatlı çorba ile nevi 
bayram etmişlerdir. O günün anısına 
insanlık, bir şükran borcu olarak 
10/12 gün oruç tutmuş ve ardından 
da Aşure yapıp bu kurtuluş gününü 
şükranla kutsamıştır. Yeryüzünü dol-
duran insanlık; Tufan sonrası, Cudi 
Dağından dağılmıştır. Yine Kitab-ı 

Mukaddes’te iki nehir arası olan 
(Mezopotamya) bu bölgenin ye-
ryüzü cenneti olduğu anlatılmaktadır. 
Bugünlerde yapılacak olan Aşure; kut-
sanan yolun ve insanlığın bu şükran 
yemeği, yeryüzü cennetimize barış ve 
kardeşliği getirmesi dileğiyle…!

Erdoğan Yalgın- Özgür Politika
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10 Ekim: Yarım kalan yürüyüş
Bu topraklara, inanın her türlü kötülüğü fütursuzca 
yapabilirsiniz. Doğal kaynaklarını talan edebilirsi-
niz mesela. Maddi kaynaklarını çalıp çırpabilirsiniz. 
Küçücük çocuklarını istismara maruz bırakabilirsiniz. 
Bunlara sistem her türlü toleransı gösterir. Ama Kürt, 
Ermeni ve Alevi kavramlarını dostça bir tınıyla söyley-
emezsiniz. Söylerseniz akıbetiniz bellidir.

Eski filmlerin sıklıkla kullandığı bir 
motif vardı. Aslında mitolojik referanslara 
da sahip bir motifti bu... 

İki düşman ailenin çocukları birbirlerini 
severler ama  kanlı geçmiş ve birikmiş kin-
ler bu aşka mani olur. Eğer izlediğiniz film 
zevzek bir komedi değilse finali hep aynı 
olurdu. Aşıklar ancak ve sadece ölünce 
kavuşurlardı.

Bizim topraklarımız bu hikayenin her 
gün yeniden ve yeniden üretilmesine mah-
kum. 

Tarih kuşkusuz salt zorbalıklardan iba-
ret değildir. Bir de bu zorbalıklara karşı 
«Bir yürüyüş eyleyelim!» diyenler hep 
olmuştur. Yani mücadele tarihimiz bir 
bakıma yürüyüşlerimizin de tarihidir. 

Bunlardan ilki, yaklaşık dokuz asır önce 
başlamış ve başka bir mecraya evrilmişti. 

Anadolu›nun mecalsiz kalmış kavim-
leri, Doğu Roma zulmü altındaydı. 

Bu coğrafyada yaşayan Kürtler, Erme-
niler, Abazalar, Slavlar, Gürcüler ve Trakya 
bölgesinde mukim Peçenek-Uz Türkleri 
başta olmak üzere birçok kavim, Roma 
İmparatorluğu içerisinde azınlık olarak 

yaşamaktaydı. Doğu Roma İmparatorluğu, 
bu azınlıklar üzerinde siyasi ve askeri 
baskılar kurmakta ve coğrafyayı ‹zor› 
politikalarıyla ayakta tutmaktaydı. 

Uzun ve meşakkatli bir yolculukla 
Anadolu›ya ilk gelen Alperenler, hepi topu 
100-150 kişiydi. Atları yoktu, pusatları 
yoktu. İşte bu zor ve tufan coğrafyasına ilaç 
gibi gelen bir sözle yerleştiler. Biz dediler, 
72 millete bir nazarla bakarız...

Daha Alparslan yokken, Romen Diyo-
jen hapisteyken Anadolu, bu ‹söz› ile yurt 
edinilmişti. 

Bu söz Selçuklu’ya anahtar olacak, 
girilen o kapıdan Osmanlı doğacak ve il-
erleyen yıllarda, 72 milletten 3’üne epeyice 
‹farklı› bir nazardan bakılacaktır. Bu farklı 
bakış, Ermenileri, Alevi Türkmenleri ve 
Kürtleri sırayla yakacaktır. Bu yakma ve 
yanma hali, Osmanlı›yı da Doğu Roma 
akıbetine uğratacaktır.

Halbuki Ermeniler mesela, Romen 
Diyojen tarafından Selçuklu›ya karşı 
savaşmaya davet edildiklerinde, savaşı 
değil de bir bakıma 72 millete bir nazarla 
bakmayı tercih ettikleri için ilk Doğu Roma 

orduları tarafından katledilmişlerdi. 
Kürtler uçarcasına Anadolu›ya konan 

Alparslan›ın iki kanadından biriydi.
Alevi Türkmenleri hiç sormayın, onlar 

bu anahtar sözün sahibiydiler. Anadolu het-
erodoksisi bugün halen maya tutma gücü 
taşıyorsa en büyük pay onlarındır. 

Birinci yürüyüş böyle yarıda kaldı.
Cumhuriyet, ilan edildiği dönemin 

olanaklarıyla mecburiyetlerinin kesiştiği 
zeminin adı olarak okunabilir. 

Yedi düvelle kavgalı bir geçmişten, 
Anadolu kavimleri yine ve yeniden bir aşk 
çıkarmaya çalıştılar. 

Yani, Kürdüne, Alevisine, Ermenisine 
hep hor ve faydacı bakmış bir yayılmacı 
gelenekten kopmak ve koptuktan sonra da 
kurda kuşa yem olmamak için bir arada 
olmak, birbirini sevmek ve birlikte eyle-
mek amacıyla, yarım kalanı tamamlamak 
için yeni bir yürüyüş başlattılar. Onun 
akıbeti de öncekinden beri olmadı. ‹Biz› 
kavramının içi süratle tekleştirildi. Önceki 
dönemin ‹bilimi ve fenni›ni değil de kirli 
suç sicilini devraldılar. Ermeniyle, Kürtle, 
Aleviyle hısım olmayı değil hasım olmayı 
seçtiler. 

İkinci yürüyüş, Zilan’da, Dersim’de, 
Diyarbekir’de, Maraş’ta, Sivas’ta, 6-7 
Eylül’de, Suruç’ta defalarca yara aldı. 

İyice takatsizleşen bu dostluk kervanı, 
son bir gayretle 10 Ekim’de yeniden yola 
koyulacaktı. Ülkenin dört bir yanından 
sel gibi genç-yaşlı, kadın-erkek, yollara 
düşüp Ankara’ya aktılar. “Kardeşlerimizle 
savaşamazsınız!” diyorlardı. “Bu ülk-
enin emekçileri, mülksüzleri, Kürtleri, 
Alevileri, yani temel kurucu unsurları 
olarak bunu kabullenmeyeceğiz!” diyerek 

anıtlaşıyorlardı. 
Bu topraklara, inanın her türlü 

kötülüğü fütursuzca yapabilirsiniz. Doğal 
kaynaklarını talan edebilirsiniz mesela. 
Maddi kaynaklarını çalıp çırpabilirsiniz. 
Küçücük çocuklarını istismara maruz 
bırakabilirsiniz. Bunlara sistem her türlü 
toleransı gösterir. Ama Kürt, Ermeni ve 
Alevi kavramlarını dostça bir tınıyla 
söyleyemezsiniz. Söylerseniz akıbetiniz 
bellidir. 

İşte bu yüzden vahşice katledildiler...
Şimdilerde suça ortak olmakta, 

“Korkunç ama evet” demekte sakınca 
görmeyenlerin partilerinden gençler de 
vardı orada; hayatını barış demeye aday-
an, babasının, abisinin acısını içine gö-
men, intikam duygusunun yerine barış 
ve demokrasiyi koyanlar da. 10 Ekim 
saldırısını düzenleyenler ve bu saldırıya göz 
yumanlar, en yakınlarının ölümünden inti-
kam değil barış talebi çıkaran çocukları, hiç 
tanımadıkları insanların ölümlerinin kendi 
sorumluluklarında olacağını ve barışın 
yaşanabilecek en kutsal hâl olduğunu bilen 
gençleri ustaca bir işbirliğiyle öldürdüler.

10 Ekim’den sonra bu ülkede barış 
istemenin bedelinin ne olduğunu daha 
iyi anladık. Aslında bu bedeli hiç 
unutmamıştık, çünkü hep hatırlatıyorlardı. 
Barış Derneği davalarından Vicdani 
Retçilere, Barış İçin Akademisyenler 
girişiminden Cumartesi Anneleri’ne, on-
lardan Suruç’a, hepimiz bu ülkede sınıfı, 
kimliği, yaşı, cinsiyeti ne olursa olsun 
barışla yolu kesişenlerin bu ülkeyle yaşam 
bağının hep ‹o görünmez el› tarafından 
kesildiğine tanık oluyoruz. 

Türkiye bugün 20. ve 21. yüzyılda 

savaşı yaşamış Latin Amerika’dan Asya 
ve Afrika’ya tüm ülkelerin küresel acı dil-
ine ortak. Tıpkı daha önceki yüzyıllarda 
olunduğu üzere... Üstümüzden geçen bu 
savaş hâli ve ona eşlik eden otoriterliği 
sabah uyandığımızda evimizin üstünde 
olan bir bulut gibi kabullenmemiz, 
pazarda yürürken, düğünde, işe giderken 
tedirgin olmamız, konuşurken hep söyl-
ediklerimizi tartmamız beklenen bu çağda 
Nazım Hikmet’in deyimiyle ‹bizim tarafta 
olmanın› gururuyla yaşayan ve o gururu 
taşıyarak ölenlerin anılarına çarpmadan, 
artık sokakta dahi yürüyemiyoruz.

Kör bir savaşın ikliminde, o barış 
mitingine birlikte gelen çocukların bile 
birbirine küstüğü kocaman bir karanlığın 
içinde bulduk kendimizi. 10 Ekim’den beri 
etrafımızdaki birçok insan, sanki dünyayı o 
eski renkleriyle göremiyor. Tıpkı Cizre’de, 
Sur’da yaşamları üstlerine yıkılan, bod-
rumlarda ölümleriyle faşizmin canı 
istediğinde işkencehaneye çevirmekten te-
reddüt etmediğini bildiğimiz stadyumlarda 
dalga geçilen insanların aileleri gibi.  

Bize düşen, dünyanın kör noktasında 
yaşayanlar olarak, hikayemizi daha yük-
sek sesle anlatmak ve bizi hapishaneyle 
mezarlık arasında bir döngüye mahkum 
edenleri mahkum edebilmek. 

Hiçbir şey olmamış gibi yaşayacak ka-
dar kalbimiz taş olmadıysa eğer, yarım ka-
lan yürüyüşümüze inatla devam edebilmek.

Bizden önceki yürüyüşlere ve yürüyen-
lere en önemli borcumuz budur.

Başlatıcısı değil, mağduru olduğumuz 
bu düşmanlık ikliminde, ancak mezarda 
kavuşabilirsiniz diyenlere inat yürümeliyiz.

Sırrı Süreyya Önder
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Kolombiya’da Politik İnisiyatif
Metin Yeğin

Geçen hafta, bütün dünyanın ana gündemi 
ve bizim topraklarımızda ise barış yanlılarının 
gündemi, Kolombiya FARC-EP gerillası ile 
Kolombiya devleti arasında imzalanan barış 
anlaşması ve nihayetinde halk oylamasında 
çıkan ‘Hayır’ oyu ve sonuçlarıydı. Öncelikle 
içinden, doğrudan izlediğim ve bütün herkes-
in bizden takip ettiği bu süreci, röportajları, 
yazıları ve haberleri sizin de okumuş 
olduğunuzu kabul ederek başlıyorum. Böylece 
bir tekrara girmekten kaçınıp, daha ayrıntılı 
bir konu da tartışarak devam etmek istiyorum.

FARC-EP’nin, Ulusal gerilla konferansında, 
FARC-EP genel sekreterlerinden Ricardo 
Tellez’le yaptığımız görüşmeden bir bölüm üz-
erine benim söylemek istediklerim. (Müzakere 
henüz yeni başladığında da Havana’da 
görüştüğümüz FARC barış delegelerinden ve 
komutanlarından biri olan Ricardo Tellez ile bu 
röportajlar Y.Özgür Politika’da yayınlanmıştı. )

-Siz barış sürecini nasıl örgütlediniz? Bu 
bizi çok ilgilendiriyor. Mesela uluslar arası di-
plomasiyi nasıl örgütlediniz? Başka ülkelerin 
bu sürece katılması önemliydi değil mi?

-Burada soru öncelikle savaş ‘Nasıl sona 
erdiğidir?’ Bunun nedeni, bir gücün, diğer güç 
üstünde askeri olarak üstünlük kuramamasıdır. 
Bir pat durumu vardı. Mümkün olan tek şey 
ise, karşılıklı bir diyalog oluşturmaktı. Bu du-
rum karşısında uluslararası dostlarla birlikte 
harekete geçtik. Silahlı güçlerimizle de birleşik 

koordinasyonla hareket ettik. Çünkü FARC’la 
diyalog sırasında, hükümet ateşkesi kabul etme-
di. Biz görüşmeleri, bombalar, askeri saldırılar, 
baskılar altında yaptık ama bu durumda biz 
5-6 kez ateşkes ilan ederek, bir anda Kolom-
biya hükümetinin elinden politik inisiyatifi 
aldık. Böylece hükümetin bizim politikamızı 
bozmasına, savaşın devamına engel olduk. Bir-
çok zaman ateşkes ilan ederek, silahsız güçlerle 
toplantılar yaparak, uluslararası diplomasiyi 
kullanarak, büyük bir etki yarattık. Bu, birçok 
uluslararası yerde, parlamentolarda etki yarattı. 
Avrupa birliği parlamentosu, Vatikan, Başkan 
Obama, Latin Amerika ülkelerinin hepsi, 
halkları, medya, bütün bunların hepsi bu sosyal 
adalet mücadelesinin haberlerini paylaştılar. 
Bu hükümetin politikasını değiştirmesini etkil-
edi. Ne zamanki hükümet savaşa devam etmek 
istedi. O zaman biz politikayı elimize alarak, 
ateşkes ilan ettik, silahsız güçlerle toplantılar 
düzenledik, uluslar arası diplomasiyi harekete 
geçirdik ve savaşmak isteyenin kim olduğunu 
teşhir ettik”. Diyordu.

Eylem ancak bir etki yarattığında bir politik-
tir. Bu zamana ve yere göre de değişir. Mesela 
1970’lerde devrimci grupların yaptıkları banka 
soygunları bir politik eylemdir. Kapitalizmin 
güvenlik simgesi, ‘paranız güvende olsun’ 
simgesi bankalar, devrimciler tarafından 
soyulduğunda bu kapitalizmin düşünce alanını 
etkiler, onu zayıflatır, yenilebileceğini gösterir 
ama aynı eylem biçimi banka soygunları artık 
1980’lere geldiğinde artık politik değildir. Yine 
aynı guruplar ve hatta aynı kişiler soymuş olsa 

bile artık toplumsal etkisini kaybettiği için, sa-
dece ve sadece soygundur. Bu yüzden 52 yıllık 
savaş boyunca silahlı mücadele yürüten FARC-
EP gerillasının, müzakere sırasında, herşeye 
rağmen ısrarla ateşkesi savunması, önceki 52 
yılın aksine ve daha doğrusu üstüne, bir politik 
eylemdir artık. Sadece bununla kalmaz. Bütün 
bu saldırılara karşı ‘ateşkes’ radikal bir eylem-
dir hatta. Çünkü ancak bu radikal eylem sürecin 
politik inisiyatifini Kolombiya devletinden alıp, 

FARC-EP’ye vermiştir.  
Bu süreci, kamuoyu tarafından iyi tanınan 

Hollandalı Komutan Tanja, yani Aleksan-
dra ise “Hükümet barış için bir kapı araladı. 
Biz ona fırsat vermeyerek, kapıya abanarak, 
barışın kapısını sonuna kadar açtık.” Diye 
tanımlıyordu. 

Politik inisiyatif ele alınmadan, barış kapısı 
aralanabilir mi?
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Şiirde Zamanın Kapısı
                    ‘Tarih öncesi 

köpekler havlıyordu
                     Aklımdan 
hiç çıkmaz o yolculuk’ 

Cemal Süreya; Der-
sim Sürgünü ’38

Şair Canan Aktaş’ın ‘Tenimde 
Kırlangıç Uykusu’ adlı kitabından 
sonra; ikinci şiir kitabı: ‘Bize Ait 
Olmayan Zamanlar’, Meşe Yayınla-
rında çıktı. Kitap, Ünlü Ressam Enis 
Aktaş’ın sadece kitaba ve şiirlere 
özgü gravür-desenlerle basıldı. So-
yut-Figuratif resim sanatının yaratıcı 
ustasının bu kitap için, şiirlere yol 
açan tarzda çizgileri şiir–resim pati-
kasının bağlantıları gibi görünüyor. 
Şiire melek-kadın kanatları takıyor, 
desenlerde bile Şairin şiirlerinin yolu 
takip edilerek bir gelecek zamana va-
rılabilir. İlk bir kaç şiirden sonra:

‘bizimkisi ölü şairlerin
seslendiği yer
acıyor mu şimdi’

Bölgeye ve zamanımıza sorulan 
bir soru gibi başlıyor. Hem yolculuk 
hem de tarih içindeki şimdiki zaman 
yolculuğuna böylece çıkıldığı anla-
şılıyor. Aslında izleyebilmek için yol 
haritasına da ihtiyaç var, ’38 e gidi-
lebilir:

‘ait olamadığın bir ormanda
kayboluyorsun.
yaşamın kurşun de-
likleriyle dolu
her tarafını sızlatıyor
zamanını tüketmiş kurtlar.’

İşte tam burada: ‘tarih öncesi’ 
uzak sesler duyuluyor. Şair Çoğrafya-
mıza ve kayıplara ilişkin tanımlar gibi 
bütün kitapta iki kelime sizi acıtıyor. 
Birisi ’acı’ öbürü ‘zaman’ kullanılan 
en çok bu iki kelime, Elias Canetti 
özetide oluyor. Körleşmeden sesler 
oluşturan öyküler diziliyor. Bir tek şi-
irde nasıl Bilge Karasu özetleniyorsa, 
Canetti şiirinde de Canetti’nin bütün 
kitaplarını özetlenmiş oluyor. Zaten 
zaman-acı-biz, kendisi bir şiir oluş-
turabilir. Bölümlere ayrılmış, zaman 
ve acı ile örülmüş bir öykü var, hayat 
öyküsü, bu üçlemede kitabın bölüm 
başlıkları öyküye yol gösterir gibi. 
Birinci bölüm ’hayat’ ,ikinci bölüm 
ise ‘Yüz’ diye başlıyor. Bu beş keli-
meyi ortaklaşa bölgemiz ile bağlantılı 
düşünelim. İşte ortaya böylesi bir an-
latım-öykü çıkıyor. Yeni zamanların 
çıkışsızlığı ve labirentine varır:

‘kaplumbağalar gibi tersinden
çarpıyorsun ayaklarını
dönebilmek için
binlerce kere
aynı kelimlere
tekrarlanan bir yaşamın dön-
güsü 
olur mu?

Kocaman elleriyle’
Eğer Bilge Karasu yazın-felse-

fesine aşina değilseniz, dizileri ta-
nımada yeterli olabilir:

‘Bir kedi yürür önümden
Bilge Karasu’nun ayak izlerini 
bırakır.’

Dengbejlere uzanır, sır gibi gö-
rünen bu tarzın anlatımını verir. 
Yolunu Ahmedo’ya bile çıkarabi-
lir. Burası Hakkari mi? Diye sora-
bilirsin.

‘dilindeki sözü satar-
dı birzamanlar
bastırıp saman kağıdına,
iki köşesine nakışlar vururdu
sözün kaçmasın diye sevdalar
yazgılar kaçmasın diye
yollarda kovalardı yüreğini’

Sınırsızlık uğraşında en çok 
sınırların olduğu ve en çokta ya-
pay sınırlardan oluşan bir yerden 
gelince buna ilişkin belirlemeler 
kaçınılmaz oluyor. Kimi Halklara 
sınır verilmez, kimi Halklar çok 
sınırlarla ayrılmak durumda bırakı-
lırlar. Ülkenin ve dünyanın çoğalan 
sınırları, iz tarlaları, ellerinde yü-
rekleri, güçsüz çocuklar. Sınırları 
geçerken ’tellerde/kanım kalsın; 
ağrısı bende kalsın’ derler. Bu sı-
nırlarda en küçük bedenler en ağır 
teknikle yok edilirler.

Walter Benjamin, Pasajlar adlı 
kitabında: ‘düşman galip geldi-
ğinde, ölüler bile kendilerini bu 
düşmandan kurtamayacaklardır’ 
diyor. Düşman Che’yi yok etmeye 
çalıştığında ellerini de yok etmek 
istedi. Kürdistan’da en çok me-
zarlara saldırılyor. Uçaklarla Lice 
mezarlığı birkaç kere bombalan-
dı. Şiirlerde yenilme-yenilmeme 
ile ilgili bölümler unutmama, ye-
nilmeme, unutmama üçlemesi ile 
kendisini oluşturuyor. Ancak böyle 
düşmandan ölülerimizi kurtarabi-
liriz. Unutmayarak veya daha iyi 
unutmayarak.

‘onlar bizi unutmaz biz-
de unutmayalım
ölülerimizin yanından 
geçiyoruz durmadan
sıkışan yüreğimizle
albümlerce insan tanıyoruz ölü
biz unutmadık daha
hadi kalk gidelim’

Şehitler albümlerine veya 
Ülkede mezarlıklara bakarak tanı-
dık aramak, biz böyle bir kuşağın 
insanlarıyız. Şairde bunu çok derin 

izliyor. Roboski bir ölü çocuklar 
vadisidir. Şiirde yeri bununla net-
leştiriyor.

‘sınırlar geçer yal-
nızlıklarından
sınırlar gölgelerinden
çocukların gövdeleri gibi
böler ekmeğin gölgesinde
seni sen yapan acır’. 

Burada, Şairin birinci kitabında 
’ölüm böyle bir şeydir/herhalde diye 
düşündüm/şiiri bile donduran’ dizeleri 
çıkıp geliyor. O çocukları sarmalamak 
için.

Kayıplar ve çıkış arama uğraşı, 
yabancılaşma düşünce ve pratiğini 
de beraberinde getiriyor. ’İçimin 
insanları ölüyor birbir/beynimize 
akan gözlerimizle/hep arka sırala-
ra koyuyorlar benliğimizi’. Şiirler 
geçmişten günümüze ahenkli bir 
tanımlama oluşturuyor:

‘Sonra sen unutul-
muş bir tarif gibi
şiirimin bir yerinde,
rüyalarımın sus-
kun kraliçesi gibi
gelir dinlenirsin
sandelyemde’

Bir ırgatın gün batarken eğilip 
doğrularak inceden ekin biçmesi rit-
minde şiirlerden, kendi geçmişine 
ve kendi geçmiş şiirine göndermeler 
nasıl bir yer tutar bu konuda biraz ka-
rarsız kaldım. Hem Şair, kendi önceki 
şiirlerine hem de çeşitli şairlerin şiir-
lerine göndermeler yapıyor. ’Güven-
diğim zamanlardan kalma/ -geyikli 
gece- vardı’, örneğinde ve bir yerde 
kullanılan ‘global’ sözcüğü bahse-
dilen bu incelik ritim ve dokumada 
biraz fazla kaçmış gibi duruyor. Bu 
güçlü bağlantıları olan şiirlerde sanki 
tarzı bozan kelime ve gönderiler re-
simdeki duruşu biraz zorluyor. Yaralı 
hayvan imgelerinin işleniş biçimleri 
de bu eleştiriye eklenebilir.

Berfin Yüce-Londra
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2 Milyon Yılı Kapsayan Kapsamlı Sergi
Gürcistan Ulusal 
Müzesi insanlık tari-
hinde gelişimin 2 mi-
lyon yılını kapsayan 
görkemli bir sergi ile 
gündemde.

Sergi tüm dünyadan topla-
nan kafatasları ve kemiklerle 
Gürcistan’da 1991 yılında 
bulunan insan fosillerinin bir 
araya getirilmesiyle tarihte 
doğru bildiğimiz yanlışları or-
taya çıkarıyor.

Gürcistan’da bulunan 
kafatası ile, insanın atalarının 
Afrika’dan Avrasya’ya 
sanılandan 800 bin yıl önce göç 
ettiği anlaşılmıştı.

Müzenin Genel Müdürü 
David Lordkipanidze, şu 
açıklamalarda bulundu:

“Tam olarak 25 yıl önce 
Dmanisi’de bir insan kafatası 
bulundu. Bu büyük bir olaydı. 

Afrika dışında 1.8 milyon yıllık 
bir insan fosilinin olabileceğini 
asla tahmin etmiyorduk. Daha 
sonra başka fosiller de bulduk, 
şimdi elimizde dördü kafatası 
olmak üzere 5 farklı insandan 

fosiller var. Elbette hayvan ke-
miklerine de sahibiz. Bu açıdan 
en yaşlı homosapiens fosiller-
inde Afrika’dan sonra düny-
adaki en geniş koleksiyona 
sahip olduğumuzu rahatlıkla 

belirtebilirim.”
Taş Devri Enstitüsü 

Yardımcı Müdürü Nicolas Toth 
ise buluşların öneminden şu sö-
zlerle bahsediyor:

“Dmansi insanların 
Afrika’dan göç ettiğinin en 
büyük kanıtı. Modern insanın 
beyninin üç katı büyüklüğünde 
bir yapı, bölgeye kurulan basit 
taş hanelerin yanı sıra yırtıcı 

kedigillerin arasında hayatta 
kalabilmeyi başaran insanlar… 
İnanılmaz değil mi?”

‘Gürcistan’ın Taş Devri’ 
isimli sergi Eylül 2017’ye ka-
dar ziyaret edilebilir.

Samsung: Telefonlarınızı Kapatın 
ve Kullanmayın

Güney Koreli teknoloji 
devi Samsung yeni amiral 
gemisi olarak tanıttığı Galaxy 
Note 7’nin üretimini tamamen 
durdururken, sahiplerinden 
telefonlarını kullanmamalarını 
istedi.

Şirketten yapılan açıklamada 
bunun son karar olduğuna vurgu 
yapılırken, telefon sahiplerin-
den, konuyla ilgili soruşturma 
tamamlanana kadar telefonlarını 
kapatmaları çağrısında bulundu. 

Samsung aynı zamanda dava-
larla da karşı karşıya. Amerika 
Birleşik Devletleri’nde en az iki 
telefon sahibi hatalı akıllı tel-
efonlardan oluşan zararlarının 
temini için dava açtı.

Bazı uzmanlar Samsung’un 
tarihinin en büyük krizi ile karşı 
karşıya olduğunu belirtirken, 
satış kayıplarının 15 milyar Eu-
royu bulabileceğini tahmin edi-
yor.

Samsung, eylül ayında ısınma 
sorunu nedeniyle milyonlarca 
telefonu değişim için çağırmış 
ancak yenilenen cihazların da 
yangın riski taşıdığı yönünde 
gelen raporlar üzerine dün Gal-
axy Note 7’nin üretimini askıya 

almıştı.
‘Yenilenmiş’ Samsung Gal-

axy Note 7 uçakta alev aldı
ABD’deki Southwest 

Havayolları, yolculardan birine 
ait Samsung Galaxy Note 7 
model telefonun alev alması 
üzerine bir uçuşlarının iptal 
edildiğini açıkladı.

Brian Green adlı yolcunun 
telefonun, bu modellerin pill-
erinde tespit edilmiş olan ‘pat-
lama’ kusuru nedeniyle ‘kontr-
olden geçirilip yenilenmiş’ bir 
cihaz olduğu belirtildi.

Green, telefonu şarjı azal-
maktayken cebine koyduğunu, 
birkaç saniye sonra da ufak 
bir patlama ses duyduğunu ve 
pantalonunun cebinden duman 
çıktığını gördüğünü söyledi.

Telefonu panikle uçağın kori-
doruna atan Green, «cihazdan 
koyu ve yeşil bir duman yükseli-
yordu» dedi.

Uçak havalanmadan önce 
yaşanan olayın ardından Louis-
ville-Baltimore seferi yapması 
planlanan uçak boşaltılarak uçuş 
iptal edildi.

«Olayın araştırıldığını» 
belirten Samsung, telefonda 

yapılacak olan incelemenin 
ardından olayın nedenine dair 
bilginin paylaşılacağını açıkladı.

Note 7 model telefonların 
pillerinin şarj sırasında 
ısınıp tutuşması ve patlaması 
vakalarının ardından, Eylül 
ayında Samsung telefonları 
«yenileriyle değiştirmek üzere» 
geri çağırmıştı.

Samsung›un mobil cihazlar 
bölümü başkanı Koh Dong-jin 
«Patlamaların pil hücrelerinden 
kaynaklandığını teyit ettik ve 
sorunu çözdük» demiş, elden 
geçirilip yenilenen cihazların 
güvenli olduğu belirtilmişti.

Ancak Güney Koreli şirket 
Eylül ayı sonunda yaptığı bir 

diğer açıklamada, cihazlardaki 
ısınma sorunun hâlâ devam 
ettiğini gösteren yeni vakalar 
olduğu bilgisini vermiş, «An-
cak sorun bir güvenlik teh-
likesi yaratmıyor» ifadesini 
kullanmıştı.

Amerikan Ulusal Havacılık 
Dairesi (FAA) uyarı yayınlayarak 
yolculardan Note 7 cihazları 
uçaklarda kapatmalarını, şarj et-
memelerini ve bagaj bölümüne 
verdikleri çantaların içine 
koymamlarını istemişti.

19 Ağustos›ta piyasaya 
çıkan telefonun 2 milyondan fa-
zla sattığı belirtiliyor. 10 ülkede 
satılan telefonların pilleri farklı 
şirketler tarafından üretiliyor.

Yahoo, kullanıcılarını 
ABD istihbaratına 
teslim etmiş
Birkaç yıl önce yaşanan, 
Prism skandalından 
sonra ABD’li teknoloji 
şirketlerinin artık ABD 
istihbaratı ile mahkeme 
kararı olmaksızın 
işbirliği yapmayacağı 
düşünülüyordu ancak 
işlerin öyle olmadığı or-
taya çıktı.

Eski CIA ajanı Ed-
ward Snowden’in internette 
yayınladığı belgelerle ortaya 
çıkan Prism skandalında, 
Google, Apple, Microsoft, 
Facebook gibi dev ABD 
teknoloji şirketlerinin bütün 
sunucularını ABD istih-
barat örgütlerine açmış 
oldukları, ABD istihbaratının 
tüm kullanıcılarının tüm 
yazışmalarını, tüm aramalarını, 
tüm özel bilgilerini diledikleri 
gibi inceleyebildiği ortaya 
çıkmıştı.

ABD Başkanı bu skandalı 
kabul etmiş ancak istihbarat 
çalışmalarından vazgeçmey-

eceklerini açıklamıştı. Buna 
rağmen Apple’ın başını çektiği 
teknoloji şirketleri artık 
mahkeme kararı olmaksızın 
hiçbir kullanıcının bilgisini 
güvenlik kurumlarına vermey-
eceklerini açıklamışlardı.

Prism hala devam ediyor
Ancak Yahoo’nun aynı 

fikirde olmadığı ortaya çıktı. 
Medyaya sızan bilgilere göre, 
internet devi ABD istihbaratı 
ile gönüllü işbirliğine devam 
ediyor. Yahoo’nun istihbarat 
örgütlerine özel bir yazılım 
hazırladığı ve istihabarat 
ajanlarının bu yazılım üzerin-
den, tüm Yahoo sunucularına 
kısıtsız şekilde erişerek 
her türlü yazışmalarını ve 
iletişimini izleyebildiği de dile 
getiriliyor.

Yahoo ise iddialar 
hakkında henüz açıklama 
yapmış değil ancak bu haberin 
ABD’de, başkanlık seçimini 
de yakından etkileyen diji-
tal mahremiyet tartışmalarını 
yeniden başlatması bekleni-
yor.
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9 Ekim Komplosu’ndan 
10 Ekim Katliamı’na 
Tarihe yön verme adına, 
halklarımızın İmralı’da çakılan 
çarmıhı hak ettiği Ortaçağ 
karanlığına gönderip kanayan 
bileklerini sararak özgür yaşamı 
kuracak ellerini gökyüzünün 
aydınlığına kaldırmasının 
zamanı geldi de geçiyor!

Dile kolay; Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan’a 
yönelik Uluslararası Komplo’nun üzerinden on 
sekiz yıl, günlerce Türkiye’nin dört bir yanına 
cenazelerini uğurladığımız yüz canın katledilm-
esinin üzerinden ise bir yıl geçti. Komplocu 
güçler Sayın Öcalan şahsında planlarını Şam üz-
erinden, katliamcı güçler de bombalarını Ankara 
üzerinden bölgemiz ve halklarımıza dayattı. 

Komplodan ve katliamdan bugüne kadar 
devreye konan binlerce kirli emperyal hesabı 
buraya yazmaya kalkarsak ne kelimeler ve cüm-
leler buna yeter, ne de sığdırmaya çalışacağımız 
sayfalar böyle bir çabaya kâr eder. Kanaatimce, 
sadece bugünlerde Şam ve Ankara merkezli 
ortalığı kasıp kavuran savaş ve ölüm rüzgârlarına 
bakmak bile Komplo ile Katliam arasındaki 
diyalektiği çözümlemeyi mümkün kılabilir.

Kuşkusuz Sayın Öcalan’a yönelmiş 
Uluslararası Komplo’nun, Ankara Katliamı 
dâhil olmak üzere, en başından beri ülkede ve 
bölgede yaşanmış yüzlerce katliamla arasındaki 
diyalektiğini de bu perspektiften kurmak pekâlâ 
mümkündür. 

Bunun için dünya siyaset tarihinde eşi ben-
zeri görülmemiş bir komployla Sayın Öcalan’a 
yeryüzünde adeta ayak basacak bir metre kare 
alan bırakmayan hegemonik güçlerin bu sürecin 
sonunda İmralı kayalıklarına çaktıkları çarmıha 
bir halk önderini germe konusundaki kararlı 
ısrarların sebebine bakmak gerektiği açıktır. 
ABD, İsrail, Rusya, Yunanistan başta olmak 
üzere birçok Avrupa ülkesinin yanı sıra Türkiye, 
Kenya devletlerinin doğrudan, dünyadaki birçok 
ülkenin de dolaylı olarak dâhil olduğu bu Kom-
plonun neden tek bir kişiyi, mütevazı bir lideri, 
binlerce yıllık mitolojik öyküleri bile geride 
bırakacak şekilde hedef aldığı sorusunu sormak 
gerekir.

Ortadoğu siyasetini ve Sayın Öcalan’ın çiz-
gisini takip edenler bu sorunun cevabını elbette 
en başından beri bilir ve bugünlerde yaşanan 
günceli de bu politik görüşle değerlendirmeyi 
esas alır. Ancak bilmeyenler ya da merak edenler 
için, Ortadoğu’nun hatta insanlığın başına mus-
allat olmuş Kapitalist Modernist sömürü sistem-
ine karşı, Sayın Öcalan’ın geliştirdiği Demokra-
tik Modernite kuramının, bölge halklarına ve 
insanlığa, karanlık tünelin ucundaki ışık misali 
yepyeni bir umut yarattığını belirtmemiz ger-
ekir. Bir başka deyişle, Kapitalist Modernitenin 
insanlığın üzerine çöken sacayakları olan Ulus 
Devlet, kapitalizm ve endüstriyalizm enkazı 
altında nefessiz kalmış birey ve toplumlara, 
Sayın Öcalan o enkazın altından Demokra-
tik Ulus, Komünal Ekonomi ve Ekolojik To-

pluma dayanan soluk alabilecek bir ‘yaşam 
koridoru’ yaratmış, enkazı kaldırdıktan sonra 
tozdan dumandan eser kalmayacak pırıl pırıl 
bir aydınlık geleceğin mümkün olduğunu 
göstermeyi başarmıştı. O nedenle deminden 
beri sıraladığımız enkazın üstünde dolaşan 
komplocu güçler, yaşam koridoruna sığınmış 
insanları boğmayı kendi karanlık çıkarları için 
vazgeçilmez gördüler. 

Dikkat edilirse, bu enkazın en fazla nefessiz 
bıraktığı alan güncelde Ortadoğu coğrafyası ve 
Ortadoğu halklarıdır. Üçüncü emperyal paylaşım 
savaşının, bugün Ortadoğu coğrafyasında bu 
düzeyde yaşanmasının nedenini de bu şekilde 
izah etmek mümkündür. Sayın Öcalan’ın 
Uluslararası Komplo ile Ortadoğu’dan 
çıkarılmasından hemen sonra, Ortadoğu üz-
erindeki üçüncü paylaşım savaşının ivme 
kazandığını da hatırlatmak gerekir. Kuşkusuz 
komplocu güçlerin, Sayın Öcalan’ın fiziksel es-
areti ile sonuçlanan komplo saldırısından sonra, 
kendisini 18 yıldır İmralı İşkence ve Tecrit Sis-
teminin enkazı altında boğmaya çalışması da 
sıradan bir tesadüf olmasa gerek. 

Bugün gerek İmralı’da gerekse de tüm 
Ortadoğu’da doğa talancısı, kadın düşmanı, 
statükocu Ulus Devlet çizgisi ile demokratik 
ve ekolojik toplumu, kadın özgürlüğünü esas 
alan Sayın Öcalan’ın Demokratik Ulus çizgisi 
tarihi bir mücadele içerisindedir. Bu mücadele 
için komplocu güçlerin bölgede İran’daki Molla 
rejimi, Suriye’deki Baas rejimi, Türkiye’deki 
AKP rejimi gibi yerleşik, tekçi, statükocu 
güçleri kullanması ne kadar tarihi bir olguysa 
IŞİD, El Nusra, Ahrar El Şam gibi kullanışlı 
tekçi, statükocu, barbar yapıları kullanması da o 
düzeyde inkar edilemez bir olgudur. Bu güçlerin 
kendi aralarındaki geçişken esnek ilişkiler için 
sadece AKP-IŞİD ilişkisini irdelemek bile, 
statükocu çizgi ile özgürlükçü çizginin mü-
cadelesini ortaya koymaya yeterdir. Hiç kimse 
bugün artık Ankara Katliamı başta olmak 
üzere Diyarbakır, Suruç’tan başlayan Antep’te, 
Haseke’de Kürt düğünlerinin bombalanmasına 
kadar giden katliamlar silsilesini bu poli-
tik realitelerden bağımsız değerlendirme 
yanılgısına düşmemelidir.

Özcesi; komplo-katliam diyalektiği tarihin 
kırılma noktasını belirleyecek iki temel çizginin 
mücadele gerçekliğinin ta kendisidir. Kom-
plo devrede oldukça katliam gerçekliği can 
yakmaya devam edecek, katliam devreye kon-
dukça komplo daha fazla derinleştirilerek tarihe 
yön verilmek istenecektir. Arada on sekiz yıl 
olmasına rağmen 9 Ekim’den sonra 10 Ekim’in 
gelmesi rutin bir takvim tesadüfü değil, ısrarla 
kendini hatırlatan tarihi bir gerçekliktir. Yani 
İmralı kayalıklarında çarmıh durduğu sürece 
çivilerin kanattığı şey, aslında halklarımızın 
bilek nabzının ta kendisidir.

Tarihe yön verme adına, halklarımızın 
İmralı’da çakılan çarmıhı hak ettiği Ortaçağ 
karanlığına gönderip kanayan bileklerini sara-
rak özgür yaşamı kuracak ellerini gökyüzünün 
aydınlığına kaldırmasının zamanı geldi de geçi-
yor!

İdris Baluken - HDP Grup Başkanvekili
Amed Milletvekili
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Geleceğin Demokratik Suriye Ordusu
Demokratik Suriye 
Güçleri (QSD)’nin 
kuruluşundan bir yıl geç-
ti ve görülüyor ki DAIŞ 
çeteleri Kuzey Suriye 
topraklarının büyük 
bölümünde geri çekilme 
yaptı. QSD kuruluşunda 
Suriye topraklarını 
terörden kurtaracağını 
açıklamıştı. Geçen bir yıl 
içerisinde DAIŞ çeteleri 
Kuzey Suriye’de, özel-
likle Kürtlerin yaşadığı 
bölgelerde ağır darbel-
er yedi ve şu an birçok 
bölgede yaşam alanı 
daralıyor.

Bu dosyamızda QSD’nin 
kuruluşundan bugüne kadar geçen 
süreç ve uluslararası güçlerin gözünü 
korkutan DAIŞ çetelerine vurduğu 
ağır darbelerden bahsedeceğiz.

QsD’NıN kUrUlUŞU
Hesekê’de 10 Ekim 2015’te 

gerçekleşen bir basın toplantısıyla 
13 devrimci savaş gücü, Demokratik 
Suriye Güçleri’nin (QSD) kuruluşunu 
ilan etti.

YPG-YPJ, Senadîd Güçleri, Süry-
ani Askeri Meclisi, Burkan El-Fırat, 
El-Rakka Taburu, Şems El-Şimal, 
Selacîqe Tugayı, El-Wiye El-Cezîre 
Topluluğu, Ceyîş El-Siwar, Lîwai El-
Tehrîr û Lîwai 99 QSD güçleri içer-
isinde yer alıyor.

Telel Silo ve Lewend Rojava ise 
QSD sözcüsü olarak ilan edildi.

HOl: kUrtUlUŞUN 
baŞlaNGıCı

QSD, ilanından bir ay geçmeden 
31 Ekim’de Hol hamlesini başlattı. 20 
gün süren hamlede Hol ve Xatûniyê 
çetelerden tamamen temizlendi, 196 
köy ve mezra özgürleştirildi.

Kuruluşunun ardından 
gerçekleştirilen Hol hamlesiyle büyük 
bir başarıya imza atan QSD güçleri 
1400 km2’lik alanı özgürleştirdi, 
122’si ele geçmiş olmak üzere toplam 
493 çete öldürüldü.

Hamle esnasında DAIŞ çetelerinin 
4 farklı saldırısında zehirli madde top 
ve bomba yüklü araçlar kullandı.

QSD açıklamasında, 34 bomba 
yüklü aracın hedeflerine ulaşamadan 
imha edildiğini, çetelere ait 23 askeri 
aracın ise güçleri tarafından etkisiz 
hale getirildiğini duyurmuştu.

Ayrıca hamle boyunca 22 zırhlı, 9 
bomba yüklü araç ile büyük miktarda 
silah ve cephane, QSD güçlerinin 
eline geçmişti.

Suriye Demokratik Güçleri bu 
hamlede 33 savaşçının yaşamını 
yitirdiğini 55’inin ise yaralandığını 
duyurmuştu.

tİŞrİN baraJı
Demokratik Suriye Güçleri 

Hol’deki zaferinin ardından 23 Aralık 
2015’te Tişrin Barajı hamlesini 
başlattığını duyurdu. Hamlenin amacı 
Kobanê kırsalını çetelerden temizle-
mekti.

Tişrin Barajı hamlesi kısa sürede 
zaferle sonuçlanan bir hamle oldu. 
QSD güçleri hamleyi ilan ettikten 4 
gün sonra Tişrin Barajı’na ulaştı. Sirîn 
ile Tişrin Barajı arasında bulunan 60 
km’lik alan çetelerden temizlenmişti.

Hamle Tişrin Barajı’na ulaşıldıktan 
sonra 4 gün daha sürdü ve Tişrin 
kasabasına ulaşıldı. Birkaç köy ha-
ricinde bölge tamamen çetelerden 
temizlendi.

Bu hamleyi önemli hale getiren 
en temel nokta ise, Rakka ve Minbic 
arasındaki Türkiye sınırındaki strate-
jik yolun kesilmesi oldu.

Tişrin Barajı, Fırat’ın doğusundan 
batısına geçiş için büyük rol oynadı ve 
Minbic özgürleştirme hamlesi buradan 
başladı.

Bu hamlede de büyük miktarda si-
lah ve cephane QSD güçlerinin eline 
geçti, onlarca DAIŞ çetesi öldürüldü.

 “HabUr’UN Gazabı”
“Habur’un Gazabı” hamlesi de 

fazla uzun sürmedi ve Şedadê bölge-
si çetelerden tamamen temizlendi. 
Böylece Irak ve Suriye topraklarındaki 
DAIŞ’in işgal alanları birbirinden 
kopmuş oldu.

Bu hamlede DAIŞ çetelerinin 
Türkiye’ye sattığı petrolleri çıkardığı 
kuyuda QSD güçlerinin eline geçti. 
Ayrıca hamle esnasında Türkiye ile 
DAIŞ arasındaki petrol ticaretini bel-
geleyen birçok doküman ele geçirildi.

QSD Genel Komutanlığı, 16 
Şubat’ta başlayıp 22 Şubat’a kadar 

devam eden hamlenin bilançosunu 
açıklarken şu bilgileri paylaşmıştı. 
1400 km’lik alan DAIŞ çetelerinden 
temizlenmiş, Şedadê kent merkezi ile 
El-Erîşe kasabası ve 47 köyü ile 315 
köy ve mezra kurtarılmıştı.

275 çete öldürülmüş ve çok sayıda 
cephane QSD savaşçılarının eline 
geçmişti.

 Bu hamlede ise 20 QSD savaşçısı 
yaşamını yitirmişti.

ÊlÎN Ve CÛDÎ HaMlesİ
DAIŞ çeteleri Hesekê’nin 

güneyinde hezimete uğradı. DAIŞ 
çetelerinin Şedadê yenilgisinden bir 
kaç gün sonra, çeteler Gire Spi halkını 
hedef aldı ve katliam gerçekleştirdi.

Çeteler, Türkiye sınırı ve Sülük 
kasabasının doğusundan Gire Spi’ye 
girdiler.

Bu vahşi katliamın ardından on-
larca sivil katledildi. Katledilenlerin 

arasında Êlên ve Cûdî adında iki 
çocuk da bulunuyordu. QSD güçleri 
bunun üzerine, Êlîn ve Cûdî’nin 
intikamını almak için onların adına 
hamle başlattı.

Hamlenin bir kolu Siluk 
kasabasının güney doğusundan, diğer 
kolu da Dêrezor kırsalının kuzeyinde 
bulunan Mikmen köyüne doğru iler-
ledi. Hamlenin bir diğer kolu da Ke-
zwan dağları üzerinden başlayarak 
Mikmen’e doğru ilerledi.

Hamlede her iki saldırı kolu, ağır 
çatışmalar sonucu Mîkmen köyünde 
buluştular.Bu hamle neticesinde 
çeteler, Hesekê’nin güneybatısı ve 
Rakka’nın kuzey doğusunda bulunan 
köyleri de kapsayan geniş bir alandan 
çıkartıldı.

Bu hamle ile birlikte QSD Cizirê 
Kantonu ve Girê Spî alanı etrafında 
savunma hattı geliştirdi. Aynı zamanda 
DAIŞ çeteleri açısından bir çok strate-
jik yol da kesildi. Bu hamlede DAIŞ 
çetelerinin saldırılarda bulunduğu 
Mikmen ve Biir Hebai gibi bir çok köy 
ve kasaba da kurtarıldı.

MUHalİf GrUPlarDa 
QsD’Ye katılDı

Kuzey Suriye de birçok büyük 
başarı elde eden QSD güçlerine bazı 
silahlı muhalif grupları da katıldı. 
Rakka’nın kuzeyinde bulunan ‘pe-
resteh’??!  Liwai Ehrar El-Reqa 
adındaki bir grup, Rakka şehrine 
35 km mesafede bulunan Ebu El-
Tabat El-Erebîye köyünde yaptıkları 
basın açıklamasıyla, QSD güçlerine 
katıldıklarını ilan etti.

18 Mart 2015 de QSD’ye katılan 
bu ‘Liwai?!??’nin ardından Kobane 
köylerinden de 6 Liwai; Tecemi Fi-
rat a Cerablus, Tabura Şehid Firat, 
Tabura Şuhedai El-Sed, Tabura Eh-
rar Cerablus, Ceyîş El-Siwar’a bağlı 
Tabura Şehid Kazim Arif ve Lîwai 
Cund El-Heremeyîn QSD’ye katılım 
gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Halep ve İdlib’de 
çalışan 13 gurup bir açıklama ile QSD, 
YPG, YPJ’’ye katılımlarını duyurdular.

QSD’ye katılan guruplar bunlar: 
Ceyiş El-Siwar, El-Firqe 30 güçleri, 
Liwai Şuhedai, Rif İdlib, Liwai Ein 
Calut, Liwai 99 Meşat, Liwai El-
Hemza, Liwai El-Qeqai, Liwai El-Me-
ham El-Xase 455, Lîwai El-Selacîqe, 
Ehrar El-Şîmal, ‘Halep aşiretler 
güçleri ve köyleri, Cebhet El-Ekrad.

Bu şekilde QSD çatısı altında 
örgütlenen grupların sayısı 33’e 
ulaşıyor. Şimdilik ise 100 bin QSD 
savaşçısı bulunmakta.

MİNbİC’İN kUrtarılMası 
Ve DeNGelerİN DeĞİŞİMİ

Minbic askeri meclisi Minbic’in 
özgürleştirilmesi için hamle başlatıı. 
Minbic hamlesi 75 gün sürdü. Çok 
ağır çatışmaların yaşandığı ham-
lede Minbic’in DAIŞ çetelerinden 
kurtarılması için büyük mücadeleler 
verildi.

Demokratik Suriye Güçleri (QSD) 
mevcut imkanları ile Minbic askeri 
meclisine yardımda bulundu. Hamle 
‘Minbic’i kurtarma hamlesi’ olarak 
başlatıldı fakat Şemis El-Şimal Tabur 
komutanı Ebu Feysal Leyla’nın 
şahadeti…. ANHA
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Haringey’de Irkçı Saldırı

Londra Polis Birimi, Metropoli-
tan Police, Haringey’de Müslü-
man bir kadının ırkçı saldırıya 
uğradığını açıkladı. 

Haringey Polisin yaptığı açıklamaya 
göre, 28 Eylül Çarşamba, 19:30 
civarında, 20’li yaşlarda bir kadın Tot-
tenham ana caddesinde, diğer bir kadın 
arkadaşıyla yürürken, iki erkek yanına 
doğru geldi. Erkeklerin birisi kadının 
başındaki baş örtüyü çekti ve iki erkek 
zanlı kaçtı.

Mağdur kadının yara almadığı, fakat 
şok ve stres yaşadığı belirtildi.

Polis olayla ilgili bilgisi olan kişilere 
çağrı yaparak bilgi istedi.

Zanlılardan birisi, beyaz, 20’li 

yaşların sonunda ya da 30’lu yaşların 
başında, sarı ya da kızıl tıraş edilmiş saç 
ve kısa sakallı olarak tanımlanıyor. 

İkinci erkek, Akdeniz görünümlü, 
20’li yaşların sonunda ya da 30’lu 
yaşların başında, temiz tıraşlı olarak 
tanımlanıyor.

Haringey Toplum Güvenlik Birimin-
den Detektif Polis Memur, Ben Cousin, 
‘‘Bu gündüz gözüyle, kalabalık bir cad-
dede, gerçekleşen sarsıcı bir saldırıydı. 
Irk ve dine yönelik saldırıları tahammül 
etmeyiz. Saldırıyı gören herkesin polis 
ile irtibata geçmelerini rica ederim’’ dedi.

AB referandumundan itibaren ülkede 
ırkçı saldırılarda ciddi bir artış kaydedildi. 

Geçtiğimiz ay, Polonyalı Arkadiusz 
Jóźwik, polisin ırkçı olarak tanımladığı, 
saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 

İngiltere CHP’de 
Başkanlık Savaşı

İç tartışmaların bitmek bilmediği CHP 
Birleşik Krallık Birliği, 16 Ekim Pazar günü, 1. 
Olağanüstü Genel Kurulunu, Epic Dalston’da 
gerçekleştirecek.

Hasan Dikme, Demokrasi ve Birlik Gru-
bu ile başkanlık adaylığını açıkladı. Dikme, 
2 Ekim Pazar günü, Edmonton’da bulu-
nan Kervan Restoran’da basın toplantısı 
gerçekleştirerek manifestosunu açıkladı.

Mart 2015’te yapılan seçimlerin ardından 
CHP Birleşik Krallık Birliğinin yeterli 
çalışmalarda bulunamadığını ve oy kaybına yol 
açtığını ifade eden Dikme, öncelikli olarak bir 
çalışma merkezi açarak halk ile daha yakından 
temaslarda bulunacağını söyledi.

Eski yönetimi eleştiren Dikme, mani-
festosunda şunları söyledi: ‘‘Halktan kopuk 
bir yönetim anlayışı, kibir ile birleşmiş ve 
partimizin mesajları İngiltere’de yaşayan 
vatandaşlarımızla ulaştırılamamıştır. Partimi-
zin demokrasi anlayışı tüm farklılıklarımız, 
farklı kimliklerimiz, farklı inançlarımız, 
herkes için daha adil, eşit ve özgür bir ülke 
istediğimiz anlatılamamıştır. Kendilerini Kürt 
ve Alevi olarak tanımlayan vatandaşlarımıza 
ötekileştirici bir şekilde yaklaşılmış, ölüm-
lere ve öldürmeye karşı oluşumuz birlikte 
yaşama ve barış arzumuz hiç bir zaman 
vurgulanmamıştır.’’

Ofis sözü veren Dikme’nin diğer vaatleri 
şöyle: ‘‘CHP İngiltere içerisindeki gruplaşma 
ve ötekileştirmeyi bitireceğiz; Halkın 
içince ve halk ile beraber olacağız; Tüm 

vatandaşlarımızı temsil edecek ve haklarının 
takipçisi olacağız; Şeffaflık, dürüstlük ve temiz 
politikalardan asla taviz vermeyeceğiz; Parti içi 
demokrasiyi, herkes için demokrasiyi eksiksiz 
uygulayacağız; Toplumumuzun çıkarları için 
Birleşik Krallık parlamentosunda lobi faali-
yetleri yürüteceğiz; Vatandaşlarımızın kadın, 
gençlik, eğitim, göçmenlik sorunlarını çözmek 
için çalışacağız; Birlik olarak, Türkiye’de 
barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık mücade-
lesi veren partimize destek olacağız; Laik ve 
demokratik Cumhuriyetimizin kurucu ilkeler-
inden asla taviz vermeyeceğiz.’’

Başkanlık için diğer bir aday, eski başkan 
yardımcısı, Altı Ok Grubu ile Davut Karataş.
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AB 80 bin sığınmacıyı Afganistan’a iade edecek

Brüksel’de düzenenlenen ‘Dış Yardım 
Konferansı’nda Avrupa Birliği ile Afgani-
stan Hükümeti arasında sığınmacılar 
için ilke anlaşmasının imzalanmasından 
sonra Avrupa ülkeleri, 80 bin ilticacıyı 
Afganistan’a iade etmeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl, çoğunluğu Almanya 
ve İsveç olmak üzere 215 bin Afganistanlı 
sığınmacı Avrupa ülkelerine iltica 
başvurusunda bulundu. Bahar aylarında  
Avrupa Birliği Komisyonu, iltica talebi re-
dedilenlerden 80 bin kişinin Afganistan’a 

iade edileceğini açıklamıştı.

İNsaNİ YarDıMı ŞaNtaJ 
Olarak kUllaNDılar

Ancak Afganistan Hükümeti ülkede 
savaş ve çatışmaların sürdüğünü belirterek 

uzun süre Avrupa ülkelerinin ilticacıların 
zorla Afganistan›a iade edilmesine karşı 
çıktı. Avrupa Birliği, Afganistan›a yaptıkları 
insani yardımı bir şantaj olarak kullandı. 
İsveç Devlet Radyosu›nun Ekot Ajansı, 
geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği›nin 
geri gönderilecek sığınmcıları almaması 
durumunda Afganistan Hükümeti›ni 
yapılan dış yardımları keseceği tehditinde 
bulunduğunu duyurmuştu. Afganistan 
Hükümeti, baskılara boyun eğmek ve 
ilticacıları geri alacağını güvence altına 
alan anlaşmayı imzalamak zorunda kaldı.

Avrupa Birliği, anlaşmanın 
imzalanmasının ardından Afganistanlı 
sığınmacıları 50›şer kişilik gruplar halinde 
charter seferleri düzenleyerek Afganistan›a 
gönderme hazırlıkları yapıyor. Bu arada 
Afganistan Hükümeti ve Avrupa Birliği 
iade edilecekler için Kabul Havaalanı›nda 
yeni bir terminal açılması için çalışma 
yürütüyor.

İsVeÇ 25 bİN afGaNİstaNlıYı 
Gerİ GÖNDereCek

Anlaşmanın ardından bir açıklama 
yapan İsveç Adalet ve Göçmen Bakanı 
Morgon Johansson, yapılan anlaşmayı 
İsveç için bir ilerleme olarak niteledi ve 
geri gönderilme hızının artacağını söyledi. 
İsveç medyasında yer alan haberlere göre 
iltica başvurusu reddedilen çoğunluğu 
çocuk 25 bin sığınmacı Afganistan›a zorla 
gönderilecek.

Geçtiğimiz yıl Afganistan›da İsveç›e 
23 bin 480 yalnız çocuk olmak üzere 
toplam 30 bin 80 kişi iltica talebinde 
bulundu. Bunlardan sadece % 21›nin 
iltica başvurusu kabul edildi. Göçmen 
Dairesi›nin yayımladığı istatistikler 
Afganistan›dan yalnız gelen çocukların 
% 48›ine ülkede kalma izni verildiğini 
gösteriyor. Bu, 17 bin civarında çocuğun 

zorla Afganistan›a gönderileceği anlamına 
geliyor.

ÇOCUk esİrGeMe 
kUrUMU’NDaN UYarı

İsveç Çocuk Esirgeme Kurumu, 
Afganistan’dan gelerek İsveç’e iltica 
talebinde bulunan yarısı 15 yaşın altında, 
bini aşkın çocukla görüşerek izlenimler-
ini raporlaştırdı. Raporda, İsveç’e iltica 
talebinde bulunan her on çocuktan doku-
zunun işkence ve dayağa maruz kaldığı, 
her üç çocuktan birinin de en az bir 
yakınını savaşta kaybettiği belirtiliyor.

Afganistan›da çocukların 
çalıştırılmalarının oldukça yaygın olduğu 
ve son iki yıl içinde savaşa asker olarak 
katılan çocukların sayısının iki kata 
çıktığı belirtilen raporda, savaş ve yok-
sulluktan ötürü yılda ortalama 100 bin 
çocuğun daha 5 yaşını doldurmadan 
yaşamını yitirdiğine dikkat çekiliyor.

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
Sekreteri Elisabeth Dahlin, dış yardımın 
kesilmesi tehdidiyle çocukların 
Afganistan’a iade edilmelerinin doğru 
olmadığını ve Afganistan’da iade edi-
lecek çocuklara sahip çıkacak kurum ve 
kuruluşların bulunmadığını söylüyor.

fİNlaNDİYa Da İaDe eDeCek
Brüksel›de düzenlenen konferans 

sırasında Afganistan Hükümeti›yle 
sığınmacıların iade edilmesi için anlaşma 
imzalayan Finlandiya da, sığınmacıları 
geri göndermeye hazırlanıyor. Finland-
iya İçişleri Bakanı Paula Risikko, FNB 
Haber Ajansına Afganistan›dan Avrupa 
Birliği ülkelerine gelen sığınmacıların 
sayısında artış olduğunu ve bu ned-
enle de iade anlaşmasının önem taşıdığı 
açıklamasını yaptı.

Dış yardımın Afganistan Hükümeti›ne 

karşı şantaj olarak kullanıldığı iddialarını 
ise “Bu bir ticari eşya anlaşması” değil 
diyerek yalanladı.

İkİ YÜzlÜ POlİtİka
İsveç Göçmen Dairesi, Afganistan’ın 

ilticacıların iade edilmesi için yeterli 
ölçüde güvenli olduğu değerlendirmesini 
yaparken, Dışişleri Bakanlığı internet 
sayfasında Afganistan’daki güvenlik du-
rumunun oldukça tehlikeli olduğu tes-
bitini yapıyor ve İsveç vatandaşlarına 
Afganistan’a gitmemeleri uyarısında bu-
lunuyor.

Afganistan›da çalışma yürüten ve 
Devlet Dış Yardım Kurumu›nun (SİDA) 
finanse ettiği ”İsveç-Afganistan Kom-
itesi” de ,Afganistan›ın güvenli bir 
ülke olmadığı görüşünde. Komite›nin 
Basın Sekreteri Katarina Hellström, 
Afganistan›da durumun her yıl daha 
da kötüleştiğini, ülkenin % 30›nun 
Talibanların denetiminde bulunduğunu 
ve sadece 5 eyalatte savaş ve çatışmaların 
olmadığını söylüyor.

afGaNİstaN bİr 
İNsaNlık krİzİYle karŞı 
karŞıYa kalabİlİr

Hellström, Afganistan›da 1 milyon 
civarında iç ilticacı bulunduğunu ve 
son dönemlerde Pakistan›ın yüzbinlerce 
ilticacıyı geri yolladığını söylerken, Irin 
Haber Ajansı da, ilticacıların geri gönder-
ilmelerinin Afganistan›ı bir insanlık krizi 
ile karşı karşıya bırakacağı uyarısında 
bulundu.

Bu yıl 225 bin sığınmacının 
Afganistan›a iade edildiği belirtiliyor ve 
yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyona 
ulaşacağı tahminleri yapılıyor. Bu ned-
enle de Birleşmiş Milletler, Afganistan›a 
152 milyar dolar felaket yardımı 
yapılmasını istemişti.
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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.İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

Satılık Restaurant
80-90 oturma yeri olan, bölgesinin en iyi Türk 

Restaurantı ünvanına sahip
Lease: 20 yıl - Kira:13.250 (bütün bina)

Business Rate : 0 - Üstünde 3 daire
Hasting şehir merkezinde
Licence; Gece 1’e kadar

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

Bakıcı 
Aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

Hafta’da 18 saat ve saat’i 
£12.50 olmak üzre Kürtçe 

(Kurmanci) / Türkce  konuşan 
bayan bakıcı arıyorum.Referans 

gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com
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TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

Restaurant, market ve kasaplar başta olmak 
üzere tüm işyerlerine soğuk odalar ve air 
conditioning kurulumu, tamir ve bakımı 
profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılır. 

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

• Commercial Soğutucular
• Air Conditioning
• Cold Rooms (Soğuk Odalar)
• Fridge, Freezer
• Elektrik İşleri dahil

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

185 Angel Place, Fore 
Street, Edmonton,  
London N18 2UD

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com
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Kaza Davalarında 

NO WIN
NO FEE

Kaza  
Davalarında  
NO WIN 
NO FEE

 � Araba ve Minicab Kazaları

 � İşyeri Kazaları

London Solicitors LLP 
Unit 3 Fountayne Business Centre, Broad Lane, Tottenham, London N15 4AG - DX 58510 Tottenham 

Tel: 0208 808 1285 | Fax: 0208 808 4216 | Mobil: 0780 972 8495 
Email: info@thelondonsolicitors.co.uk | Website: www.thelondonsolicitors.co.uk



Telgraf okuyucularına 
London Solicitors’dan  
alım satımda (conveyancing) 

%10 indirim

Alım  
Satımda

%10
İndirim

 � Ev Alımı ve Satımı
 � Belediye Evleri Alımı
 � İş Yeri Alımı ve Satımı
 � Remortgage

London Solicitors LLP 
Unit 3 Fountayne Business Centre, Broad Lane, Tottenham, London N15 4AG - DX 58510 Tottenham 

Tel: 0208 808 1285 | Fax: 0208 808 4216 | Mobil: 0780 972 8495 
Email: info@thelondonsolicitors.co.uk | Website: www.thelondonsolicitors.co.uk


