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#PrayForMANCHESTER

Manchester Arena salonunda yapılan 
konsere yönelik Pazartesi akşamı 
gerçekleşen intihar saldırısında 22 kişi 
yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi de 
yaralandı. 

Amerikalı genç sanatçı Ariana 
Grande’nin konserinde gerçekleşen 
saldırıyı DAİŞ üstlenirken, saldırıyı 
gerçekleştiren kişinin Manchester 
doğumlu Libya asıllı 22 yaşındaki Sal-
man Abedi olduğu açıklandı. 

7 Temmuz 2005 yılında gerçekleşen ve 
56 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan 
sonra İngiltere’nin ikinci büyük saldırısı 
olarak kayıtlara geçti. 

Saldırıda ölen ve yaralananların aile-
lerine destek olmak için bir kampanya 
başlatıldı. Saatler içinde yüzbinlerce 
sterlin bağış yapıldı. 

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında 
sekiz yaşındaki ilkokul öğrencisi Saffie 
Rose Roussos da bulunuyor.

Başbakan Theresa May, “Tehdit seviyesi 
ciddi olarak değerlendirilmeye devam 
ediyor. Bu da yeni bir terör saldırısının 
gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel 
olduğunu gösteriyor” dedi.

Haberin devamı sayfa 13’te

Barbarlar Gençleri ve 
Çocukları Hedef Aldı

Saffie Rose Roussos
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İçinde birçok kurum ve aydının yer aldığı 
Halkların Demokratik Kongresi İngiltere 
8 Haziran’da yapılacak Birleşik Krallık 
parlamento seçimlerine yönelik yazılı bir 
açıklama yaptı. 

Halkların Demokratik Kongresi İngiltere 
yönetimi tarafından yayınlanan açıklama-
da, 2010 yılından beri iktidarda olan Mu-
hafazakar Parti’nin eğitim, sağlık ve birçok 
alanda yaptığı kesintilerle toplumu büyük 
sorunlarla yüzyüze bıraktığı belirtildi. So-
syal yardımlardaki kesintiler, sosyal ko-
nut eksikliği, göçmen karşıtı politikaları 
yüzünden iktidardaki Muhafazakar Parti’nin 
eleştirildiği açıklamada toplumun mutla-
ka sandık başına giderek kendi değerlerini 
savunan partileri ve adayları desteklemesi 
çağrısı yapıldı. 

Halkların Demokratik Kongresi İngil-
tere tarafından yayınlanan açıklamanın de-
vamında şunlar belirtildi:

“Mayıs 2010 tarihinden bu yana iktidar 
olan Muhafazakar Parti sistemli olarak 
toplumun en dezavantajlı sınıf ve gruplara 
saldırarak işe başladılar. Bunu koalisyon 
ortağı Liberal Demokrat Parti’yle birlikte 
yaptılar.

Yüz binlerce insan işsiz kaldı, hastahanel-
ere, okullara ve belediyelere aktarılan kay-
naklar her geçen yıl bilinçli bir şekilde azal-
tıldı.

Engellilere en az yılda bir kez olmak 
üzere anlaştıkları özel bir kurum tarafından 
muayene olmaları ve oradan çıkan raporlar 
ışığında yardımlarının devam edip etmeye-
ceğine karar vermeye başlandı. Bu uygula-
manın sonucu olarak, bir çok engelli insanın 
hayatı karabasana dönüştü. Depresyona hı-
zla yaygınlık kazandı, intihar teşebbüsünde 
bulunanların sayısı her geçen gün arttı ve 
bazıları öldü.

Sendikal haklara saldırı

Kamu sektöründe çalışanların ücretleri 
yılda % 1 artırılacak şekilde sınırlama ge-
tirildi. Bu uygulamanın 2020 yılına dek 
devam edeceği karara bağlandı. Enflasyon 
karşısında ise gerçek ücretler korunamadı 
tersine her yıl erimeye devam etti. Sendikal 
haklar ciddi saldırıya uğradı. Grev yapmayı 
zorlaştıran yasalar meclisten geçti.

Eğitime darbe

Zaman kaybetmeden eğitimde kesintil-
er başladı. Lise ve dengi okullarda onaltı 
yaşındaki öğrencilere verilen eğitim yardımı 
kaldırıldı. Üniversite öğrencilerinin harçları 
üç kat artırılarak 9 bine sterline çıkarıldı 
ve öğrenciler mezun olmadan onbinlerce 

sterlin borç altına girmeye başladılar. Özel 
okulların açılmasını kolaylaştıracak yasal 
engeller kaldırıldı ve zenginlerin daha fazla 
para kazanması için adımlar atıldı.

Sosyal konut krizi

Muhafazakar hükümetin iktidarıyla bir-
likte ev meselesi tekrardan toplumun en 
önemli sorunu oldu. Oda vergisi çıkartılarak 
işe başladılar. Bir çok insanın çocuklarının 
büyüyüp evden ayrılmasından dolayı fazla 
olan odaların kirasını ödeyemediği için ya 
ayrılmak yada evden atılmak zorunda kaldı. 
Öte yandan toplumun İhtiyacına cevap vere-
cek düzeyde evler yapılmadı. Belediye evler-
ini yada sosyal evleri bekleyenlerin sayısı 
milyonu çoktan aştı. Ama aynı dönemde 
zenginlere kentlerin yeşil alanları peşkeş 
çekilerek bir çok pahalı evler yapıldı. Bu ev-
leri Avrupa’nın zenginler ya da ancak orta 
sınıf alabildi. Özel sektör evlerinin kiraları 
akıl almaz şekilde arttı. Bu çarpık durum 
karşısında insanlar, çalışmadan soğudu ya 
da kaçak çalışmaya mecbur edildiler. Başka 
türlü yüksek kira ödemelerinin koşulları ta-
mamen ortadan kalktı.

Irkçılık tavan yaptı

Avrupa’dan ayrılma (Brexit) referan-

dumuyla birlikte toplumda göçmenlere/
mültecilere yönelik artan ırkçı saldırılar, 
ölümlerle sonuçlandı. Irkçı saldırılardan 
nasibini alanlardan biri de, Güney Lon-
dra’da yaşayan İran Kürdistan’ından Reker 
Ahmet oldu. Suçu mülteci olmaktı, ırkçıların 
saldırısına maruz kaldı ve şans eseri yaşa-
ma döndü. Birleşik Krallığın bir çok yerinde 
hergün onlarca ırkçı saldırı gerçekleşiyor. 
Irkçılığa karşı mücadele eden örgütlerin 
raporları sayesinde bu saldırıları öğreni-
yoruz. İnsanların başına bir şey gelir ko-
rkusundan dolayı bir çok ırkçı saldırının 
kayıt altına alınmadığı da biliyoruz. Mu-
hafazakar hükümet, göçmen ve mültecileri 
sorumlu tutarak ekonomik durgunluk ve ke-
sintileri onların varlığı üzerinden açıklıyor. 
Irkçılık yaparak UKIP oylarını alıp seçimi 
kazanmak istiyor. Oysa biliyoruz ki ekono-
mik durgunluğun ve finans krizinin sorum-
luları göçmenler değil bankerler ve egemen 
sınıftır.

Savaş bütçesine büyük pay

Muhafazakar Parti iktidara geldiği 
günden itibaren savaştan savaşa koştu. Lib-
ya’ya Fransa ve İtalya’yla birlikte saldırar-
ak binlerce insanın ölümüne, yüzbinlerce in-
sanın yerinden yurdundan olmasına hizmet 

etti. Şehirler yakıldı yıkıldı ve ülke farklı si-
yasal islamcı örgütlere peşkeş çekildi. Suri-
ye politikası bundan farklı olmadı. Kapıları-
na dayanan mültecilere ise ‘fare’ muamelesi 
yaparak iğrençlikleriyle tarihe geçtiler.

Türkiye ile silah ticareti

Muhafazakar Parti, AK Parti ile başından 
beri çok iyi anlaştı. Kürt kentlerinin yakılıp 
yıkılmasına, yüzlerce sivilin hunharca 
öldürülmesine bir kez olsun bile ses çıkar-
madılar. Bu yetmiyormuş gibi üstelik geçen 
yıl yaptıkları silah antlaşması sonucu Tür-
kiye’ye 100 milyon sterlin silah satmayı ka-
bul ettiler. Bu silahların Kürdistan’da kul-
lanılacağından ise hepimiz eminiz.

Emekçilerin değil egemen sınıfın hakları ko-
rundu

Başbakan Theresa May’in erken genel 
seçime gitmesi toplumda şok etkisi yarattı. 
Parti başkanı olduğu günden itibaren ken-
disine sorulan erken seçim sorularına her 
zaman olumsuz cevap verdi. Ülke içinde 
ve Avrupa’da ki gelişmelere paralel olarak 
yüzyüze kaldığı sıkıntıları bertaraf etmek 
için bu yola başvurduğu ortadadır. Kamu-
oyu yoklamaları İşçi Partisi ile arasındaki 
farkın % 20 aralığında olduğu bir anda bu 
kararı aldı. Bununla yapmak istediği şey 
aslında basittir. Büyük bir farkla seçim-
leri kazanmaktır. Büyük farkla kazanırsa 
İskoçya’nın dayattığı ikinci referandum tale-
bini de böylece bertaraf edeceğine inanmak-
tadır. Ayrıca Avrupa’dan ayrılma (Brexit) 
müzakerelerini daha güçlü bir lider olarak 
yapmak, orada işçi, emekçi ve göçmenlerin 
çıkarlarını muhafaza etmekten çok egemen 
sınıfın çıkarlarını korumaktır. Öte yandan, 
içerde özelleştirmelere hız vermek, bir çok 
kamu sektörünün (hastanelerin, okulların) 
kaynaklarını kısmak, göçmenlere, yoksul-
lara, dar gelirli ve engellilere daha bir 
güvenle saldırmaktır.

8 Haziran’da sandık başına 

Çok önemli tarihi bir eşikten geçtiğimizi, 
ırkçılığın hem Amerika’da hem de Avrupa’da 
eşzamanlı yükseldiğine tanık oluyoruz. 
Göçmen ve mültecilerin her sorunun sebe-
bi kabul edildiği ya da bir başka ifadeyle, 
günah keçisi sayıldığı günlerden geçiyoruz. 
Bu nedenle Birleşik Krallık’ta 8 Haziran’da 
yapılacak parlamento seçiminin önemi aşik-
ardır. HDK olarak; devrimci, demokrat ve 
yaşadığı ülkenin sorunlarına duyarlı bütün 
kesimleri, yükselen sağa ve onların ırkkçı 
neo-liberal politikalarına karşı durmaya ve 
taleplerimizi savunan parti ve adaylara oy 
vermeye çağırıyoruz.”

HDK İngiltere: Irkçılara Yol Vermeyelim
İçinde birçok kurum ve aydının yer aldığı Halkların Demokratik Kongresi-İngiltere 8 Haziran’da yapılacak Birleşik Krallık parla-

mento seçimlerine yönelik yazılı bir açıklama yaptı. 

HDK: Devrimci, demokrat ve yaşadığı ülkenin sorun-
larına duyarlı bütün kesimleri, yükselen sağa ve on-
ların ırkkçı neo-liberal politikalarına karşı durmaya 
ve taleplerimizi savunan parti ve adaylara oy vermeye 
çağırıyoruz.
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İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında 
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Avukat Serpil Ersan ile hukuk 
programı Euro Star ekranlarında
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Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/ 
Türkiye Araştırmaları Merkezi’nin organize 
ettiği programda konuşan ünlü yazar Ece 
Temelkuran Türkiye’deki son siyasi ve so-
syolojik gelişmeler üzerine yorumlarda bu-
lundu.

16 Mayıs’ta CEFTUS’un SOAS Türkçe 
Bölümü ve SOAS Kürt Öğrenciler Gru-
bu ile ortak organize ettiği programda Ece 
Temelkuran ‘Düğümlere Üfleyen Kadın-
lar’ romanının İngilizce basılması üzerine 
Londra’da bir dizi programa katılmak üzere 
bulunuyor. Temelkuran hem bu romanı hem 
de İngilizce yayınlanan ‘Turkey: İnsane and 
the Melancholy’ adlı kitabıyla Avrupa’da da 
konuşulan yazarlardan biri olmuştu.

SOAS üniversitesinde gerçekleşen pro-
gramda Temelkuran, Nisan ayında Türki-
ye’de gerçekleşen referandum üzerine ve 
tüm dünyada yaygınlaşan popülist politi-
kalar üzerine değerlendirmelerde bulundu. 
Temelkuran referandum sonucunun evet 
ya da hayır olmadığını aksine büyük bir 
usulsüzlük ve hile olduğunu dolayısıyla bu 
referendum sonucunun meşru olmadığını 
söyledi. Temelkuran Türkiye’de artık özgür 
basın olmadığı için ve muhalefetin de göre-
vini yerine getirmediği için referandum so-
nucunun zoraki olarak sessiz sedasız kabul 
edildiğini söylerken Batı medyasının da sesi 
olduğu halde bu durumu yeterince dile ge-
tirmediğini söyledi. Şimdi yargı sisteminin 
tümden paralize edildiğini, kutuplaşmanın 
kalıplaştığını ve popülist nefret politikala-
rının devam ettirildiğini söyleyen Temelku-

ran bu tür politikaların da artık yavaş yavaş 
dünyada Nigel Farage’in Brexit zaferi, 
Fransa’da Le Pen’in kazanmaya çok yakın 
olması ve ABD’de Trump’ın Başkanlığı ile 
yaşanmaya başlanacağını söyledi.

Türkiye konusunda umutsuzluğunu sık 
sık dile getiren Temelkuran artık ‘bildiğimiz 
Türkiye’nin’ sona erdiğini söyledi. Türki-
ye’yi anlatırken Erdoğan’ın Türkiye’de et-
kisini Trump’ın 15 yıl boyunca yönetimde 
kalması gibi olduğunu söyleyen Temelkuran 
şimdi gülünerek geçilen gelişmelerin aynı 
şekilde Türkiye’de 10 yıl önce yaşandığını 
ama rejim değişikliği ile artık gülüne-
mediğini söyledi.

Türkiye’de açlık grevi yapan akademi-
syen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih 
Özakça’ya konuşmasında değinen Temelku-
ran Türkiye’deki hükümete yakın sosyal 
medya trollerinin bu kişilere yemek resim-
leri gönderdiğini söyledi. Bunun zalimlik 
olduğunu belirten Temelkuran hak arayan bu 
iki insana insanlık dışı davranılmasının Tür-
kiye’nin yeni gerçekliği olduğunu vurguladı.

Temelkuran program sonrasında izleyicil-
erle sohbet edip kitaplarını imzaladı.

Ece Temelkuran: Türkiye Artık Yorgun

Ece Temelkuran
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Washington’daki Koruma Terörü, TC 
Londra Büyükelçiliği Önünde Kınandı

Türk Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın 
korumalarının, Türkiye’nin Washington 
büyükelçiliği önünde yapılan barışçıl ey-
leme yönelik saldırıya tepki ve kınamalar ar-
tarak devam ediyor. ABD ve Birleşik Krallık 
basını başta olmak üzere tüm dünyanın gün-
demine oturan saldırı Türkiye’nin Londra 
büyükelçiliği önünde kınandı. 

Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 
geçtiğimiz Salı günü Beyaz Saray’da 20 
dakika süren bir görüşme gerçekleştirmişti. 
Erdoğan’ın korumaları, Washington’daki 
Türk büyükelçilik konutu önünde toplanan 
ve ellerinde ‘Demirtaş’a özgürlük’ pankartı 
taşıyan bir gruba saldırmıştı. 

Perşembe günü Türkiye’nin Londra 
büyükelçiliği önünde toplanan bir grup 
saldırıyı protesto etti. Kürdistan Solidari-
ty Campaign-KSA (Kürdistan dayanışma 
kampanyası) öncülüğünde düzenlenen pro-
testoya çok sayıda Kürdistanlı da katıldı. 
‘Washington’dan Kürdistan’a Kürtlere 
yönelik şiddete son’ yazılı dövizler taşıyan 
grup sık sık Türk devleti karşıtı sloganlar 
attı. 

Bir saatten fazla süren protesto eyleminde 
KSA adına konuşma yapan Mark Camp-
bell ve Paula, saldırıyı sert ifadelerle kına-
yarak sorumluların yargılanması çağrısını 
yaptılar. Saldırı emrinin Erdoğan tarafından 

verildiğinin kameralara da yansıdığı ifade 
edilirken, Kürtlere yönelik sınır tanımayan 
bu şiddetin kabul edilemez olduğu belir-
tildi. Londra Demokratik Kürt Halk Me-
clisi eşbaşkanları Devrim Has ve İbrahim 
Yahli’nin de hazır bulunduğu eylem yapılan 
konuşmalardan sonra sona erdi.  
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Elif Erbil

Enfield’te Yapılan Ara Seçimde Elif Erbil        
Belediye Meclis Üyeliğine Seçildi

Gik-Der ve Kırkısraklılar Derneği’den 
Çocuk Şenliği

Enfield Lock seçim bölgesinde Perşembe 
günü yapılan ara seçimde İşçi Partisi adayı 
Elif Erbil meclis üyeliğine seçildi. 

İşçi Partisi’nden meclis üyesi olan Ozzie 
Uzoanya’nın Mart ayından istifa etmesi so-
nucu boşalan koltuk için geçtiğimiz Perşem-

Gik-Der ve Kırkısraklılar Derneği’nin or-
taklaşa düzenlediği ‘Düşleri Mavi, Gülüşleri 
Aydınlık’ adlı çocuk şenliği Pazar günü yü-
zlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Derneklerde yürütülen kültürel ve san-
atsal çalışmaların ürünlerinin sergilendiği 
şenlikte, sunum da çocuklar tarafından 
yapıldı. Etkinlik, ‘Biz geleceğiz, mutlu-
luğuz, hiç kirlenmemiş yanız, şafak yüklü 
çocuklarız. Gülüşlerimiz gökkuşağının yedi 
rengi, cıvıltılarımız yaşam belirtisi’ açılış 
konuşmasıyla başladı. 

İlk olarak  Kırkısraklılar ve Gik-Der 
halkoyunları ekipleri folklor gösterilerini 

be günü ara seçim yapıldı. İşçi Partisi adayı 
olan Elif Erbil 2,155 oy alırken, Muhaza-
fakar Parti adayı Christine Bellas aldığı 973 
oyla ikinci oldu. Seçime katılım oranı yüzde 
32.21’de kaldı. 

Bir açıklama yapan Elif Erbil, Enfield 
belediye meclis üyeliğine seçilmiş ol-
manın kendisini onurlandırdığını belir-
terek, son dönemde Enfield’te artan bıçaklı 
saldırılardan duyduğu kaygıyı ifade etti. 

‘‘Bu süreçte çok sayıda Enfield sakini ile 
yüz yüze görüşmem oldu. Bıçaklı saldırılar 
başta olmak üzere Enfield’te suç oranının 
yükselmesinden herkes ciddi derecede kay-
gılı. Benim önceliğim gerekli birimlerle or-
tak çalışarak Enfield’teki insanların güven-
liği olacaktır.’’  

 Toplumumuzun yoğun olarak yaşadığı 
Enfield’te belediyenin 62 sandalyelik me-
clisinde 41 İşçi Partisi ve 22 Muhafazakar 
Partili meclis üyesi bulunuyor. 

sundular.   Kırkısraklılar Derneği’nin  tama-
mı çocuklardan oluşan tiyatro ekibi hazır-
ladığı iki tiyatro skecini oynadı. Hasret Saz 
Okulu’nun saz gösterisi ve genç gitarist 
Deniz ile devam eden etkinlikte yine çocuk-
lar tarafından okunan türküler ile devam 
edildi. ‘Hacivat ile Karagöz’ oyunun da ser-
gilendiği şenlikte Gik-Der’de çalışmalarını 
sürdüren modern halk dansları gösterisi 
büyük beğeni topladı.

Kırkısraklılar Derneği saz ekibinin din-
letisinden sonra çocuklar ve aileleri salonun 
bahçesinde rengarenk balonları ‘Barış’ dile-
kleriyle gökyüzüne uçurdular. 
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Balkondaki Mülteci: 
Unutmayacağım, Affetmeyeceğim!

“Bugün, Birleşmiş Milletler insan hakları 
sistemi ve benim için çok önemli bir zafer. 
Ancak bu zafer, mahkumiyet kararı olmadan 
zindanda, ev hapsinde ve beş yıldır bu elçi-
lik binasında geçen güneşsiz günleri silmeye 
yetmeyecek. Yedi yıldır bensiz büyümek zo-
runda bırakılan çocuklarımın acısını sile-
meyecek. Bu, benim unutabileceğim, affede-
bileceğim bir şey değil. Yolumuz daha uzun, 
gerçek savaş daha yeni başlıyor”

Bu sözler, tam beş yıldır Londra’nın 
merkezindeki Knightsbridge’te bulunan 6 
katlı kırmızı tuğlalı binanın birinci katın-
da bulunan beyaz balkonundan, bazen de 
pencerelerinden gördüğümüz 46 yaşındaki 
Avusturalyalı Julian Assange ait. Ekvador’un 
Londra büyükelçiliğinde mülteci olarak 
yaşayan Assange’ın  Cuma günü o balkondan 
yaptığı on dakikalık konuşmada sarf ettiği bu 
sözler içindeki isyanın ve kızgınlığın tercüm-
esi. 

‘Adaletin olmadığı yerde, ahlâktan bah-
sedilemez’ demişti Fransız yazar bundan tam 
beşyüz yıl önce. Maalesef halen adaletsiz bir 
dünyada, ahlaktan bahsedemeden yaşıyoruz. 
Beşyüz yıl sonra (tabi son gaz tükettiğimiz 
dünya’nın ömrü yeterse) bu zamanın ahl-
aksızlıklarının yazıldığı tarih kitaplarından 
eğitim görecek yeni nesiller. Yeni nesiller bu 
kitaplarda yazılanların kendi yaşadıklarının 
yanında lafı edilmez mi bulacak, yoksa 
gerçekliğine inanamayacağı kadar adaletli bir 
dünyada mı yaşıyor olacaklar bilemiyoruz.

Kendi ülkemin adaletsizliklerini yazmak 
zor geliyor artık. Yaşanan barbarlığa giydire-
bilecek kelimeler bulamıyor, cümlelerim 
yetersiz kalıyor. Mesela sadece oğlunun ke-
miklerini almak için 85 gün boyunca beden-
ini açlığa yatıran Kemal Amcaların, 22 yıldır 
yorulmadan Galatasaray Meydanı’nda her 
hafta çocuklarının akıbetini soran Cumartesi 
Anneleri’nin olduğu bir ülkenin adaletsiz-
likleri nasıl yazılabilir ki. 

Bu yüzden bu sefer mülteci olarak 
yaşadığım bu ülkede, 5 yıldır başka bir ülk-
enin büyükelçiliğinde ofisten dönüştürülen 
bir odada gece yattığında aynı duvara bakan, 
sabah aynı duvarla uyanan, öğlen aynı duvara 
bakarak öğlen yemeği yiyen bir mülteciyi 
yazayım dedim. Adaletsizliği ifşa eden gizli 
belgeleri yayınlarken tanıdık onu. Dünya tar-
ihinin en büyük sızıntı organizasyonu Wikil-
eaks’ten... 

‘‘Dünyanın pek çok yerinde iktidarda olan 
otoriter hükümetler, demokratik hükümetlerde 
artan otoriter eğilimler ve sorumsuz şirket-
lere verilen artan miktardaki güç yüzünden, 

bugün açıklık ve saydamlığa olan gereksinim 
her zamankinden daha fazladır. Wikileaks bu 
gereksinimi gideren bir araçtır.’’ 

1971 yılında Avusturalya’da savaş karşıtı 
bir aktivistin çocuğu olarak dünyaya ge-
len Julian Assange, daha 16 yaşındayken 
ABD’nin Pentagon, Savunma Bakanlığı, 
Deniz Kuvvetleri, NASA ve benzeri kuru-
luşlarını hackleyerek savaş ve nükleer karşıtı 
bir internet aktivisti olarak adını Mendax 
olarak duyurur. 

Kurucularından ve baş editörlerinden biri-
si olduğu WikiLeaks, Küba’daki Amerikan 
üssü Guantanamo’da esirlere yapılan mua-
meleye dair kurallar, Kenya’daki yargısız in-
fazlar, Afganistan ve Irak Savaşı’ndaki sivil 
ölümlerine dair belgeler yayınladı.

2010’da Wikileaks’in teşhirinden sonra 
pisliklerinin ortalığa yayılmasını hazmede-
meyen ABD, Julian Assange’a karşı savaş 
açtı. Bu savaşa ilk müttefik İsveç oldu. 2010 
yılının Ağustos ayında İsveç’teki bir savcı Ju-
lian hakkında ‘cinsel taciz’ suçlamasıyla dava 
açtı. Ancak suçsuz bulunup dava düşürüldük-
ten bir zaman sonra başka bir savcı davayı 
tekrar açarak Julian hakkında kırmızı bülten 
çıkardı. 

7 Aralık 2010 günü hakkındaki ‘cinsel ta-
ciz’ iddialarıyla ilgili gönüllü olarak ifade 
vermeye gittiği Londra’daki polis merkez-
inde tutuklandı. 14 Aralık 2010 tarihinde 
çıkarıldığı duruşmada kefaletle şartlı tahliye 
edilen Julian Assange, 19 Haziran 2012 tari-
hinden itibaren bulunduğu Ekvador’un Lon-
dra Büyükelçiliği’ndeyken 16 Ağustos 2012 
tarihi itibarıyla talep ettiği siyasi sığınma hak-
kı Ekvador hükümeti tarafından onaylandı.

Karara itiraz eden Birleşik Krallık 
hükümeti resmi olarak Ekvador hükümetini 
uyarmış ve Assange’ın ülkeden çıkmasına 
izin vermeyeceğini ve gerekirse elçilik bi-
nasına girileceğini açıkladı. Ama bu durum 
Viyana Sözleşmesi’ne aykırıydı. Elçiliğe 
giremeyen Birleşik Krallık hükümeti elçilik 
binası önünde 7/24 polis bekletti. Elçilik bi-
nası önünde Julian Assange tutuklamak için 
bekletilen polislerin maliyeti halkın cebine 12 
Milyon Sterlin olarak yansıdı. 

Geçtiğimiz Cuma günü İsveçli başsavcı 
Marianne Ny, Julian Assange hakkında 7 
yıldır devam eden ‘cinsel taciz’ soruştur-
masının düşürüldüğünü açıkladı. 

Dosya düşürülmesine düşürüldü ama ABD 
halen onun peşinde. Metropolitan Polisi 
yakalama kararının halen geçerli olduğunu ve 
Assange’in binadan çıkması halinde yakalan-
acağını açıkladı. 
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‘Azınlık değil, çoğunluk için’ sloganıy-
la açıklanan manifestoda sosyal politikalar, 
kamulaştırma, ücretsiz eğitim ve sağlık en 
çok ön plana çıkan konular oldu. Jeremy 
Corbyn tarafından açıklanan bildirgede yeni 
sosyal politikalar ve kamusal hizmetlere 
destek için 48.6 milyar Sterlin harcanacağı 
belirtiliyor.

Zenginlerin vergisi arttırılacak
Manifestoda demiryollarının ve su şir-

ketlerinin kamulaştırılması, üniversite 
harçlarının kaldırılması, ücretsiz çocuk 
bakımı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, so-
syal konutların inşası gibi vaatler bulunuy-
or. Beyannameye göre bütün bu projelerin 
giderleri ise yeni getirilecek vergi sistemi 
üzerinden elde edilecek gelirle karşılan-
acak. Programa göre şirketlerin ödedikleri 

Başbakan Theresa May’ın, yaşlı ve 
bakıma muhtaçlar için ayrılan bütçede 
kesintiye gitme planları, geniş tepki top-
ladı. 

Muhafazakar Parti’nin geçtiğimiz haf-
ta açıklanan seçim manifestosunda, bakı-
ma muhtaç kişilerin ev sahibi olmaları 
halinde devletten yardım alamayacağı 
öngörülmüştü. Başbakan May, Galler’de 
yaptığı bir konuşmada bu planlara değindi 
ve seçim vaatlerinin çarpıtıldığını söyledi.

May, “Almak istediğimiz önlemler kap-
samında kimsenin kişisel bakımı için evini 
satmaya zorlanmayacağının garantisini 
veriyoruz. Ayrıca bakım ne kadar masraflı 
olursa olsun, ailenize miras bırakabilmeniz 
için 100 bin Sterlin değerindeki birikimler-
inize de dokunulmayacağını belirtmiştik” 
diye konuştu.

Sosyal yardımlarda kesinti planı, başta 
İşçi Partisi olmak üzere diğer muhalif par-
tilerin yanı sıra derneklerin ve sivil toplum 
kuruluşların da tepkisini topladı.

Birleşik Krallık’ta  artan ve yaşlanan nü-
fustan kaynaklı sosyal ve sağlık hizmetler-
indeki sorunlar neredeyse her gün tartışılıyor. 
Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) yetersiz 
kalması, kurumun özelleştirileceği söylen-
tileri ve sağlık bütçesindeki açıklar sandığa 
yansıması beklenen önemli etkenler arasında.

vergilerde artışa gidilecek, vergi kaçırmanın 
önüne geçilecek ve yılda 80 bin Sterlin’den 
yüksek gelir elde edenlere daha yüksek ver-
giler getirilecek.

Manifestoda İngiliz halkının yüzde 95’inin 
daha fazla vergi ödemeyeceği sadece yüzde 
5’lik çok zengin kesimden daha fazla vergi 
alınacağı belirtiliyor.

Keskin sol dönüş
Ulusal medya seçim manifestosunu, 

İşçi Partisi’nin son yıllarındaki en sol 
çıkışlarından biri olarak yorumladı. Guard-
ian gazetesi yazarlarından Owen Jones so-
syal demokrasinin sadece Birleşik Krallık’ta 
değil tüm dünyada bir krizde olduğunu, bu 
beyannameninse bu krizle baş etmek adına 
verilmiş bir cevap olduğunu yazdı.

Manifestoyu Zenginler, zenginler 
için hazırlamış

Muhafazakarların, esasen Avrupa 
Birliği’nden çıkış sürecinde ekonomiyi 
güçlendirme ve istikrarı koruma vurgulu 
bildirgesinde yurt dışından göçün azaltıl-
ması ve yaşlı nüfusun artmasıyla ortaya 
çıkan sosyal hizmet harcamalarının nasıl 
kısılabileceği temaları geniş yer buluyor.

Seçim bildirgesinde önümüzdeki 4 yıl 
içinde yüksek ücretli orta sınıf meslek 
sahiplerine, yüksek vergi dilimi eşiğini 
yılda 43 bin sterlinden 50 bin sterline 
yükseltmeyi, işverenlere de 2020 yılında 
şu anda yüzde 20 olan kurumlar vergisini 
yüzde 17’ye düşürmeyi vaad ediyor, kat-
ma değer vergisini artırmama taahhüdü 
veriyor.

Yurt dışından çok sayıda göçmen gelm-
esinin toplumsal uyumu bozan bir etki yapa-
bileceğini savunan Muhafazakar Parti, net 
göçmen girişini ciddi şekilde azaltmayı he-
defleyen bir dizi önlem vadediyor.

AB dışından gelen her türlü göçün iyice 
azaltılması, Brexit sonrası AB’den gelen 
göçün azaltılması ve kontrol altına alın-
ması, İşverenlerin AB dışından gelen vası-
flı işlerde çalışanlar için yaptıkları faz-
ladan ödemenin (1000 sterlin) iki misline 

çıkarılması gibi vaatler de manifestoda 
sıralandı. 

Birleşik Krallık’ta bir yıl içinde dışardan 
gelenler ile ülkeden ayrılanlar arasındaki 
farktan oluşan “net göç” geçen Eylül ayına 
kadarki bir yıl içinde 273 bin olarak açıklan-
mıştı. Bu rakam en son yirmi yıl kadar önce 
1997’de 100 binin altına düşmüştü.

Emeklilere kışlık yakıt yardımı kes-
ilecek

Önerilen diğer değişiklikler arasında, du-
rumu daha iyi olan emeklilere kış mevsi-
minde yapılan yakıt yardımının kesilmesi 
de var. Şu anda bütün emekliler her kış 100 
ila 300 sterlinlik bir yakıt yardımından yara-
rlanabiliyor.

Muhafazakarlar Sağlık Hizmetlerine ise 
önümüzdeki beş yıl içinde en az sekiz milyar 
sterlin ek bütçe vermeyi vaad ediyor.

Theresa May’den Bir Darbe de Yaşlılara 

İşçi Partisi’nden Beklenen Seçim Manifestosu:

Azınlık Değil, ÇOĞUNLUK İÇİN

Birleşik Krallık genelinde 8 Haziran’da yapılacak genel seçim-
lere iki hafta kala Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi 

seçim manifestosunu açıkladı.

Demiryolları yeniden kamulaştırılacak

Ücretsiz çocuk bakımı yaygınlaştırılacak

Trident nükleer silah sisteminin yenilenmesi desteklenecek

Dokuz su şirketi kamulaştırılacak

Göç konusu makul bir şekilde yönetilecek 

Güvencesizliğe yol açmakla eleştirilen sıfır saat sözleşmeleri son              
bulacak

Ülkede yaşayan AB vatandaşlarının durumuyla ilgili derhal bir 
güvence sunulacak

Kamu mülkiyetine dayanan bir enerji sistemine doğru yol alınacak

Her yıl fiyatı uygun olan 100 bin ev inşa edilecek

10 bin polis ve 3 bin itfaiyeci işe alınacak

AB’den ayrılık, bir anlaşma yapılmadan gerçekleşmeyecek

Seçim Vaatlerinden Başlıklar

Avrupa Birliği Komisyonu, Birleşik 
Krallık ile Brexit müzakerelerini yürüte-
cek resmi makam olarak belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 
ülkenin onayıyla, Birleşik Krallık ile 
Brexit müzakerelerini yürütmek üzere 
AB Komisyonu’nun görevlendirilmesini 
onayladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan basın 
açıklamasında, AB Konseyi’nin müzak-
ereleri yönetecek 50. maddenin açılması 
yönünde ve müzakerelerin AB Komisyonu 
tarafından yürütülmesi hususunda verdiği 
kararın memnuniyetle karşılandığı belir-
tildi.

Müzakerelerin ilk aşamasında 3 
ana konunun ele alınacağı, bunların 
vatandaşlık, mali anlaşma ve dış sınırlar 
olacağı açıklandı.

AB Komisyonunun Brexit başmüzak-
erecisi Michel Barnier, konuya ilişkin 
açıklamasında “Birleşik Krallık ile müzak-
ere masasına oturmaya hazırız. Amacımız 
bugün AB Konseyi tarafından öne sürülen 
konular çerçevesinde hızlıca bir anlaşma-
ya varmak.” ifadesini kullandı.

Brexit Müzakerelerinde 
AB’yi Komisyon Temsil 
Edecek
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Manchester’daki İntihar Saldırısında 
22 Ölü, 59 Yaralı

Ülkenin kuzeyindeki Manchester 
kentinde bulunan konser salonu 
Manchester Arena’da Pazartesi 

akşamı gerçekleşen intihar saldırısında 
çoğu genç ve çocuk 22 kişi yaşamını yitir-
di, 59 kişi de yaralandı. 

Saldırı Kentin en büyük kapalı konser 
salonu olarak bilinen Manchester Are-
nada yapılan Ariana Grande’nin konser-
inde gerçekleşti. Manchester doğumlu 22 
yaşındaki Salman Abedi’nin tarafından 
gerçekleştirilen intihar saldırısını DAİŞ 
üstlendi.

Yaralıların çoğunun durumu ciddi
Hastaneye kaldırılan 59 yaralı arasın-

da 16 yaşından küçük 12 kişinin olduğu 
açıklandı. Kentinin sağlık kurumlarından 
birinin yöneticisi olan Jon Rouse ise, 
“Saldırıda yaralanan birçok kişinin du-
rumunun “çok, çok ciddi” olduğunu, çok 
sayıda kişinin de uzun süre hastanede kal-
acak tıbbi koşullarda olduğunu ifade etti.

‘En kötü saldırı’
Başbakan Theresa May, güvenlik to-

plantısının ardından gazetecilere bir 
açıklama yaptı. May, saldırıyı bir kişinin 
gerçekleştirdiğini söyledi ve bunun bugüne 
kadar İngiltere’nin kuzeyini hedef alan “en 
kötü saldırı” olduğunu belirtti.

Başbakan ayrıca, saldırganın kimliğinin 
tespit edildiğini ancak soruşturma devam 
ettiği için şu aşamada bunun açıklanmay-
acağını da sözlerine ekledi. May, “menfur 
terör saldırısı” olarak tanımladığı patlama-
da, hayatını kaybeden 22 kişinin arasında 
çocukların da bulunduğunu ifade etti. May, 
“Tehdit seviyesi ciddi olarak değerlendiril-
meye devam ediyor. Bu da yeni bir terör 
saldırısının gerçekleşmesinin kuvvetle 
muhtemel olduğunu gösteriyor” dedi.

‘Saldırı barbarca’
Kraliçe İkinci Elizabeth, Manchester 

saldırısı ile ilgili yayımladığı açıklamada, 
tüm ülkenin yaşanan ölümler ve yaralan-
malar nedeniyle şok içinde olduğunu söyl-
edi ve “saldırıyı” barbarca olarak tanım-
ladı. Kraliçe yayımladığı mesajda şunları 
söyledi:

“Bu korkunç olaydan etkilenen tüm 
ailelere ve yakınlarını kaybedenlere derin 
üzüntülerimi sunarken bütün herkes adına 
konuştuğumu biliyorum.

Tüm acil durum çalışanlarına hızlı 
müdahaleleri nedeniyle teşekkür edi-
yorum. Ve son olarak Manchester halkına, 
bu barbarca eylem karşısında gösterdikleri 
insanlık ve duyarlılık nedeniyle takdirleri-
mi iletiyorum”



Türkiye sınırları içerisinde 
ki bitmek bilmeyen haksı-
zlıklar; darbeydi değildi 

konuları, açıkça çalınan fakat ha-
len hesabı sorulmayan referandum 
sonuçları ve sonrasında Tayyip’in 
klasik Tayyip halleri falan derken 
çok önemli bir gündem arada kay-
nayıp gitti.

Eski başbakan David Cameron’ın 
Avrupa Birliği referandumundan 
hemen sonra istifa edeceğini 
açıklaması sonrasında yeni başba-
kan Theresa May oldu. May’in 
bugüne kadar milletvekilliği süre-
cindeki sivri çıkışlarını unutmadık. 
Özellikle mültecilerle ilgili serg-
ilediği katı tavır çok can sıkıcıydı. 
Cameron’ın gidişiyle tam ‘kur-
tuluyoruz’ derken artık başbakan 
olarak tam karşımızda ondan daha 
kötüsü gelip durdu. Muhafazakar-
lar ülkeyi yönettiğini sanıyorlar ve 
buna kendileri de ciddi bir şekilde 
inanıyorlar.

Baktılar ki bu ‘mış’ gibi yap-
ma oyunlarını artık halk yemiyor, 
‘seçime gidelim’ dediler. Türki-
ye’de ki AKP seçmeni gibi bura-
da da lideri ne yaparsa yapsın oy 
verecek bir seçmen grubuna inanıl-
maz derecede güveniyorlar. Ama 
yaptıklarını tarihin unutmayacağını 
unutup duruyorlar.

May’in gelişi ile birlikte yaptığı 
ilk icraatı gelecek 50 yıl boyunca 
unutmayacağız. Hemen onuda an-
latayım ki hatırlatma olsun.

Trident isimli bir programı daha 
önce duymuş olma ihtimaliniz 
var. İhtimal diyorum, çünkü konu 
her Trident programına gelişinde 
bir şekilde gündem değişip arada 
kaynayıp gidiyor. Trident proje-
si 5 adet denizaltından oluşuyor. 
Bunlar klasik denizaltı değiller. Bu 
denizaltıların her birinde toplam 8 
adet füze ve 40 adet nükleer başlık 
bulunmakta. Bu denizaltılar 1994 
yılından bu yana Birleşik Krallık 
çevresinde devriye geziyorlar.

Irak’ta nükleer silah var diye 
milyonlarca insanın hayatına 
mal olan, İran’da nükleer silah 
hazırlıkları var diye yıllardır baskı 
uygulayıp, aynı oyunları Suriye 
üzerinde düzenlemeye çalışırken 
planları beklediği gibi gitmeyen 
Birleşik Krallık yönetimi ellerinde 
bulunan onca nükleer silahı yenile-
mek üzere para harcıyorlar. 

Şimdi bunu duyan ülkeler 
‘demokrasi getiriyoruz’ diye Brit-
anya’ya saldırmaya kalksa ne 
yapacağız? Malum hiç ilgisi ol-
madığı halde bazı ülkeler diğer-
lerine demokrasi getirmeye çok 
düşkünler. Ya şimdide birileri 
böyle bir şeye girişse ne duruma 
düşeceğiz?

Nükleer silahları insanlık üze-
rinde uygulama ihtimali bile çok 
korkunç gelirken May, yaptığı 
açıklama sırasında milletvekiller-
inin bir tanesinin, ‘diyelim ki gerek 
gördünüz, yüzbinlerce insanın 
öleceğini bile bile saldırı emir verir 
miydiniz?’ sorusuna hiç tereddüt et-
meden ‘Evet’ yanıtı verdi.

Bunlar yetmezmiş gibi birde 
bu yenileme olayının masrafları 
var. Bir yenileme için 200 milyar 
Pound para harcanması gerekiyor. 
Yani NHS, eğitim sistemi, sosyal 
hizmetler gibi konularda dünya bir-
incisi olma ihtimalimiz varken, Tri-
dent gibi saçmalık olan, savaşı ve 
ölümleri meşrulaştırmaya çalışan 
insanlarla uğraşıyoruz. 

Öte yandan bizim bütün yaşama 
haklarımız adım adım elimizden 
alınmaya başladı bile. Yakın za-
manda işsizliğin had safhaya çık-
tığını açıkça gördük. Daha gelecek 
olanlarda cabası olacak. Biz ne 
yazıkki neredeyse elimiz kolumuz 
bağlı oturuyoruz. ‘Neredeyse’ di-
yorum çünkü çözüm için bir yolu-
muz var. 

İngiltere’de yaşıyoruz. Burası 
bizim ülkemiz ve geleceği ile ilgi-
li konularda söz hakkına sahibiz. 
8 Haziran seçimlerinde bu hakkı 
sonuna kadar kullanmalıyız. Bu 
gidişe bir son verme zamanı çoktan 
geçti. Bu hükümet başa gelmeden 
önce ülkenin durumu şahane 
değildi ama insanlar en azından 
bundan iyi yaşıyorlardı. En bas-
itinden GP randevusu alırken ne 
kadar zorlandığınızı, çocuğunuzu 
üniversiteye gönderirken ne ka-
dar borçlandığını, dünyanın dört 
bir yanında kan akıtan silahları 
kimin satmak üzere pazarlıklara 
oturduğunu, ve bu seçimin Muha-
fazakar Parti’nin yolsuzluklarını 
örtbas etmek amacı ihtimali old-
uğunu unutmayın. 

8 Haziranda oy kullanın!

Bizler Yine Oy Vermek  
Zorundayız

Tom Webb

tom@telgrafnews.com
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Tottenham bölgesinde bulunan dernek bi-
nasında gerçekleşen panele önümüzdeki seçimde 
tekrardan aday olan İşçi Partisi milletvekill-
eri David Lammy, Joan Ryan, Kate Osamor, 
Catherine West ve City of Westminster adayı 
İbrahim Doğuş konuşmacı olarak katıldı. 

Konuşmacılar ‘Kürt ve Alevi toplumunun 
neden İşçi Partisi’ne oy vermeli’ sorusuna yanıt 
vererek, partilerinin seçim vaatlerini anlattılar.  

Panelde ilk konuşmayı yapan Enfield millet-
vekili Joan Ryan, Enfield başta olmak üzere ülke 
genelinde yaşanan sorunları dile getirerek, İşçi 
Partisinin çözüm vaatlerini sıraladı. 

Tottenham milletvekili David Lammy de 
yaptığı konuşmada 8 Haziran seçimlerinin tar-
ihi önemde olduğunu ifade ederek, İşçi Partisi 
için destek çağrısı yaptı. Lammy Türk devletinin 
Kürt halkına yönelik baskı ve saldırılarına da 
değinerek konuyla ilgili parlamentoda yaptıkları 
oturumu hatırlattı. 

Gölge devlet bakanı ve Edmonton milletveki-
li Kate Osamor, sosyal yardımlardaki kesintiler, 
sosyal konut, sağlık ve eğitim alanındaki kesin-
tilere değinerek, Muhafazakar Parti’nin ülkenin 
sosyal devlet olgusuna büyük darbe vurduğunu 
ifade etti. 

“Sadece işsizler evsiz değiller. Çalışan insan-
lar da arabalarında yaşamak zorunda kalıyorlar. 
Bunlar, Muhafazakar Parti iktidara geldikten 
sonra oldu. Her hangi birimiz evimizi kaybe-
debiliriz. Ömür boyu yaşayabileceğimiz evlere 
ihtiyacımız var.” Osamor, Muhafazakar Parti’nin 

okul yemeklerine kesintilerini de eleştirdi.
Osamor, Parlamentoda Kürdistan’a ilişkin 

düzenlediği toplantıya da değinerek, toplantıya 
çağırdığı Kürt siyasetçinin Türkiye’ye geri 
döndüğünde tutuklandığını anlattı. “Dış ilişkil-
er bakanlığı ile görüştüm, ve davayı gözlemle-
mek istediğimi söyledim. Bakanlık Türkiye’nin 
o bölgesine gitmememi söyledi. Terör bölgesi 
olarak görüyorlar. Ama ben, ya da David öyle 
tutuklansak insanların bizi desteklemelerini 
isterdim. Ve adil bir dava görmemizi sağlama-
larını beklerdim. Enternasyonalistler olarak 
birbirimizi desteklememiz önemli.’”

Moderatörlüğünü Çağdaş Canpolat’ın yaptığı 
panelde Bozca-Der, Birleşik Alevi Federasyonu 
(BAF) ve Haringey belediye başkanı birer konuş-
ma yaptı. 

Sivas’ın Gürün ilçesine bağlı Bozhüyük ve 
Camiliyurt köylerini kapsayan yöre derneği, Bo-
zca-Der, 2008 yılında kuruldu. 

İşçi Partisi Adayları Bozca-Der’de Seçim                     
Vaatlerini Anlattılar
Başkent Londra’da çalışmalarını yürüten Bozca-Der yaklaşan genel 
seçimleri vesilesiyle İşçi Partisi milletvekili adaylarının katıldığı bir 
panel gerçekleştirdi. 

Esra Türk

Kate Osamor
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Konuşma terapisinden çekinmenin 
pek çok nedeni var:

Toplumsal hayatın karmaşıklığını, 
kişisel ilişkilere yansıyan çelişkil-
eri ve sıkıntıları, bireyin yaşadığı 
kendine özgü psikolojik problemlerin 
boyutunu düşündüğümüzde özellikle 
Londra’da yaşayan Türkçe, Kürtçe 
konuşan toplumların parçası bireylerin 
konuşma terapilerini yeterince faydal-
anmadıklarını biliyoruz.

Bizleri geride tutan en büyük et-
menlerden biri, terapinin ‘aklı başın-
da’ insanlar için olmadığı ve psikolog 
görmenin delilik ile özdeşleştirilmesi. 
Bu bakış açısı ile bağlantılı, kafaları 
bulandıran ve altının çizilmesi gereken 
bir yaklaşım daha var: “Eğer bir du-
rumun varlığını inkar edersem ve de 
görmezden gelirsem -ya da gelirsek- o 
durumun daha da büyümesini engeller-
iz, gerçek olmasının önüne geçeriz diye 
düşünmek ve bu tutumun aksine, eğer 
yaşanılan durumun varlığını örneğin 

birisine açıklarsak, bir doktora ya da tera-
piste gidip konuşursak o zaman bu durumun 
varlığını kabul ettiğimizi düşünüp böylece 
artık dönüşü olmayan bir yola çıktığımızı 
varsaymak.”

Psikolojik problemleri bireysel olarak 
yaşayan kişi, aslında karar verip hareket 
etme noktasında tek başına değildir.

Yaşanılan zamandaki toplumsal normlar 
ve değer yargıları ailesel, kişisel yaşamla 
içselleşmiş olduğundan birey vereceği kara-
rı onlarla birlikte, zamana uygun bir şekilde 
vermek zorunda hisseder.

Böylece kişi her ne kadar yaşadığı 
sıkıntıları terapiye gidip çözmek istese bile 
eğer toplumsal değer yargıları bunu yap-
manın kişiyi daha da çok alçaltacağını belir-
terek, bunun zayıflığın simgesi olarak kabul 
ettirirse konuşma terapilerine katılım o ka-
dar zor olur. Maalesef bizim toplumlarımız-
da olan durum tam da bu.

Yani çoğumuz konuşma terapisine git-
mek bir yana, yaşadığımız problemleri ken-
dimizden bile saklamak için ustaca yöntem-

ler geliştiriyoruz.
Örneğin; en çok kullanılan yöntemlerden 

biri de yaşanılan problemlerin psikolojik 
olmadığını aslında fiziksel problemler old-
uğunu iddia etmek.

Bu şekilde yaşanılan problemi fiziksel 
bir sıkıntı gibi aktarıp hatta kabul edip ilaç 
alarak çözmeye çalışmak çoğumuza man-
tıklı geliyor. O yüzden psikolojik problem-
ler yaşayan binlerce insan, mahalle dok-
torlarını doldurup anti-depresyon, ‘panik 
atak’ ilaçları, tabletleri alıp, bozulduğunu 
varsaydıkları bedenlerini tamir etmeye 
çalışıyorlar.

Bu kısa yoldan sorunları çözme isteği 
toplumsal küçük düşürülmeyi yaşamak 
istemeyen kişiler için ‘müthiş’ bir çözüm 
olarak görünüyor. Gizli de olsa terapiye git-
seler bile bu kişiler terapistten bir hap alıp, 
temiz bir şekilde kimse duymadan prob-
lemlerden kurtulmak istiyorlar.

Yaşanılan toplumsal baskıyı 
düşündüğümüzde bu çok anlaşılır bir du-

rum. Fakat kabul etmemiz gereken bir 
gerçeklik var ki bu durumu değiştirmemiz 
gerekiyor.

Çünkü yaşanılan problemlerin inkarı 
problemlerin ortadan kalkmasını 
sağlamıyor, büyüyerek daha kompleks 
ve çözülmesi çok daha büyük problemler 
olarak bireylere, oradan da aile ve topluma 
yansıyor.

Burada tabi ki herkese; terapistlere, dok-
torlara, anne ve babalara, abilere, ablalara, 
arkadaşlara bazı görevler düşüyor.

Psikolojik problemleri yaşamanın nor-
mal olduğunu ve bu durumların hayatın 
çok doğal bir parçası olduğunu, sorunları 
dile getirmenin bizi hasta etmeyip aksine, 
onları anlayıp çözmede bizi daha iyi yer-
lere getirip, güçlendireceğini ve böylece 
onları aşmamızı sağlayacağını görmemiz 
gerekiyor. Psikolojik problemler üzerine 
kurulmuş karanlık, kabul edilmez dam-
gayı, lekeyi birlikte yok etmek hepimizin 
görevi. Çok daha geri dönülmez yollara 
girilmeden..

Psikolojik terapilerden neden 
korkuyoruz?

Mahir Güden
Psikoterapist 

mahircbt@yahoo.co.uk 

Britanya Demokratik Güç Birliği, Kuzey 
Londra’nın Wood Green Kütüphanesi 
önünde bir basın açıklaması düzenleyerek, 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek 
verdi.

İşine geri dönebilmek için Ankara Yük-
sel Caddesi’nde 77 gündür açlık grevi ey-
lemi yapan akademisyen Nuriye Gülmen 
ve öğretmen Semih Özakça’nın talepleri 
Londra’da bir kez daha dile getirildi. Britan-
ya Demokratik Güç Birliği’nin İngilizce ve 
Türkçe olarak okunan basın açıklamasında 
‘İşi, onuru, emeği için bedenini Açlık Gre-
vine yatıran Semih Özakça ve Nuriye Gül-
men bir yanda, çocuğunun kemiklerini istey-
en Kemal Amca diğer yanda her gün eriyor’ 
denilerek dayanışmanın büyütülmesi çağrısı 
yapıldı. 

Britanya Demokratik Güçbirliği’nin  
“Dayanışmaya Çağrı” başlıklı açıklamasın-
da şunlar belirtildi:

“İşini geri isteyen Akademisyen ark-
adaşların Açlık Grevi sürüyor ve kritik 
aşamada. Kemal Amcanın, çocuğunun ke-
miklerini alabilmek için başlattığı Açlık 
Grevi sürüyor ve ölüm sınırında. İşi, onuru, 
emeği için bedenini Açlık Grevine yatıran 
Semih Özakça ve Nuriye Gülmen bir yanda, 
çocuğunun kemiklerini isteyen Kemal Amca 
diğer yanda her gün eriyor.

Bu sadece onların hak eylemi, direnişi, 
mücadelesi değil. Hepimiz adına orada-
lar. Yok edilen kasabalar için, panzerler 

altında ezilen çocuklar, göç yolunda boğu-
lan mülteciler için, sırtından vurulan Ke-
maller, işine son verilen eğitim ve bilim 
emekçileri için, cezaevlerine doldurulan 
gazeteciler, yazarlar, “hayır” dediği için 
tutuklanan gençler için, her türlü baskı, şid-
det ve vahşete karşı durmak için eylemdel-
er ve bedenlerini açlığa yatırarak, sesi ses, 
sözü söz, vicdanı vicdan yapabilmek adına 
her gün tüm dünyanın gözü önünde açlığa 
yatırdıkları bedenleriyle direniyorlar.

Çatlayan dudaklarına ve yanan yürekler-
ine bir parça su serpmek, seslerine, sözler-
ine ortaklaşmak, direnişlerini paylaşmak, 
dayanışmak sorumluluğuyla, hepinizi destek 
olmaya, Açlığı paylaşmaya çağırıyoruz.”

Açıklama atılan dayanışma sloganlarıyla 
sona erdi. 

Bir destek eylemi de İngiltere Halk Ceph-
esi’nden

Bir dayanışma eylemi de İngiltere Halk 
Cephesi tarafından yapıldı. Manor House 
tren istasyonunda açılan dayanışma çadırın-
da dönüşümlü açlık grevi başlatıldı.  

Eylemciler tarafından yapılan açıklama-
da ‘‘Onların direnişi tüm emekçi halkımızın 
direnişidir. Direnişi büyütmeye çağırıyoruz.’’ 
denildi. 

Gülmen ve Özakça’ya skandal                 
sorular

Gülmen ve Özakça’ya skandal sorular sor-
uldu. Savcı ve polis tarafından sorulan soru-
ları avukat Selçuk Kozağaçlı paylaştı:

- Gitar çalıp şarkı söylediğin bir video 
paylaşılmış, sen de beğenmişsin, paylaşan-
ların örgüt üyesi olabileceğini düşündün 
mü?

- Masumane hak arayışı görünümündeki 
bu eylemlerin asıl amacı nedir?

- Ülkemiz genelinde eylem birlikteliği 
yaparak ülkemizde gezi türü olaylar mı 
başlatmak istiyorsunuz?

- Yaptığınız eylemlerle hak arayışından 
uzak halkta kin ve nefret uyandıran eylem 
tarzı yapmanızın amacı nedir?

- Ölüm orucu eylemi yapmanız konusunda 
size ne tür menfaatler sunulmaktadır?

Gazetemizin yayına hazırlandığı saatlerde 
halen mahkeme devam ediyordu. 

76 gündür açlık grevinde olan            
eğitimciler tutuklandı

Açlık grevinin 76. gününde olan akad-
emisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen 
Semih Özakça, bugün Ankara Adliyesi’ne 
götürüldü. Gülmen ve Özakça ifadelerinin 
ardından tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Gülmen ve Özakça çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.

Londra’daki Kurumlardan Gülmen ve Özakça’ya Destek Eylemi
Britanya Demokratik Güç Birliği, Londra’nın Wood Green bölgesinde düzenlediği basın açıklamasıyla 76 gündür açlık grevin-
den bulunan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek çağrısı yaptı.

Wood Green

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça
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Suna Parlak ve Tülay Fırat Lon-
dra merkezli Dem Radyo bünye-
sinde yakın zamanda yayına giren ve 

kısa sürede sesini iddialı bir şekilde duyu-
ran ‘’Kadınların Sesi’’ isimli programın 
yürütücüleri. Her Pazartesi saat 19:00’da, 
her kesimden kadına hitap eden, konukların 
sadece kadın olduğu ve kadınlığın bir sorun 
olarak ele alındığı yayınlara alternatif bir 
duruş sergileyerek, kadının bir bütün yaşam-
daki yerini konuşan ve tartışan programı 
hazırlayıp sunan Parlak ve Fırat gazetemizin 
sorularını yanıtladı.   

Öncelikle sizleri kısaca tanıyabilir mi-
yiz? Suna Parlak ve Tülay Fırat  kimdir? 

Suna Parlak: Uzun yıllar Kürt kadın 
hareketinde yer almış bir aktivistim. Son 
on yıldır Londra’da yaşıyorum ve bir kadın 
örgütünde ‘Aile İçi Şiddete Karşı Danışman 
ve Eğitmen’ olarak çalışıyorum. 

Tülay Fırat: İstanbul İletişim Fakülte-
si mezunuyum. Uzun yıllar araştırma sek-
töründe çalıştım. Sekiz yıldır İngiltere’de 
ikamet ediyorum ve burada da araştırmacı 
ve çevirmen olarak çalışıyorum.

“Kadınların Sesi” isimli programın 
fikri ilk nasıl ortaya çıktı? Böyle bir ihti-
yaç var mıydı?

Suna Parlak: Aslında bir itirafta bulun-
mak isterim. Radyoda kadın programı yap-
mak fikri ilk olarak biz kadınlardan çıkmadı. 
Dem Radyo’nun program sorumlusu olan 
arkadaşlarımız Akın Olgun ve Ertan Şahin 
radyoda bir kadın programı olmadığını ve 
bizlerin bu konuda iyi birer aday olacağımızı 
söyleyerek bir süre bize mahalle baskısı uy-
guladılar(!) Ben ve Tülay da çalışan kadın-
larız. Radyoda düzenli bir program yapmak 
çok büyük bir sorumluluk. Her programda 
ayrı bir konuyu işleyebilmek, bunun için 
araştırma yapmak, o haftaki programın konu-
suna uygun konuklara ulaşabilmek ve fikren 
ve manen buna hazırlanmak hiç de kolay 
bir süreç değil. Ama arkadaşlarımız bizim 
yapabileceğimizden emin ve  bizden daha 
çok umutluydular. Açıkçası ilk program-
dan itibaren bizler de bu konuda bir boşluk 
olduğunu gördük. Zaten kadın hareketinden 
gelen biri olarak kadınların her yerde sözler-
ini söylemeleri gerektiğine inanıyordum, 
bu program ile de her bir kadının sözünü 
bizim aracılığımızla bir üçüncü kişiye ul-
aştırabileceğini göstermiş olduk.

Tülay Fırat: Suna’nın “birlikte yapalım 
mı?” önerisiyle dahil oldum programa. İyi ki 
de dahil olmuşum. Tüm programlarda kadın 
sorunları erkekler tarafından konuşuluyor ve 
hep kadınlık bir sorun olarak yansıtılıyor; 

bizler ise programımızda hayatı ve hakikatı 
kadın bakış açısı ile yansıtmayı esas aldık.

Program konularına nasıl karar veri-
yorsunuz? Ve ne gibi konular oluyor bun-
lar mesela?

Suna Parlak: Adı gereği ‘Kadınların 
Sesi’ olarak kadınları ilgilendiren, yani 
yaşamımıza dokunan her konu pro-
gramımızın da konusu olabiliyor. Tür-
kiye gibi çetrefilli, her an bir hak ihlalinin 
yaşandığı bir ülkenin kadınları olarak konu 
bulmakta hiç zorlanmıyoruz. Osmanlının 
son döneminden itibaren bu coğrafya kadın-
ların sayısız hak mücadelesine şahit olmuş, 
Kürt kadın hareketinin son yirmi yıldaki 
muazzam örgütlülüğü ve mücadelesiyle de 
toplumdaki devrimsel dönüşüm AKP rejim-
iyle bir bir elimizden alınmaya çalışılmakta. 
İşte tam da bu noktada biz kadınlar konuşup 
tartışarak yaratılan farkındalık ile de bu 
mücadelenin bir şekilde bir parçası olabili-
yoruz. Mesela kadınlar olarak başkanlık 
referandumu sürecince dilimiz döndüğünce 
tek adamlık sistemi biz kadınları nasıl olum-
suz etkileyecek ve biz kadınlar neden hayır 
demeliyizi tartıştık. Ya da coğrafyamızda o 
kadar çok katliam yaşanmış ki, bize de Er-
meni ya da Dersim katliamlarında kadınlara 
uygulanan ekstra şiddeti konuşmak düşüyor. 
Son programımız ‘Uluslararası Kayıplar 
Haftası’na denk geldi ve Cumartesi anne-
lerinin 22 yıllık sessiz çığlığını dinleyicil-
erimizle paylaştık. Ama bunun dışında daha 
renkli konularımız da var tabi. 

Tülay Fırat: Konularımıza Suna ile haf-
ta içi yaptığımız görüşmelerimizde karar 
veriyoruz. Genel olarak gündemde olan 
konuları kadın bakış açısı ile değerlendiri-
yoruz. Bunun yanı sıra yakın zamanda her 
programımızda 15 dakika medyada yer alan 
kadın haberleri üzerine konuşacağız.

İki kadın radyo programcısı olarak 
aldığınız ilk tepkiler neler oldu? İlgi ne 
düzeyde şu anda?

Suna Parlak:Sanırım ikimiz de kendimi-
zi daha tam radyocu olarak görmediğimiz 
için ilk zamanlar biraz şaşırıyorduk. Bekle-
diğimizin de üstünde bir ilgiyle karşılaştık. 
Sürekli takip eden bir dinleyici/izleyici 
kitlerimiz oluştu. Radyoda ne kadar bir 
sayıya ulaştığımızı bilmiyorum ama Face-
book üzerinden bizi takip edip dinleyen iz-
leyicilerimiz iki ay içerisinde ona katlandı ki 
bu hem gurur verici hem de ekstra sorum-
luluk yükleyici bir durum. Genelde olumlu 
tepkiler alıyoruz. Kadınlar genellikle işle-
memiz gereken konulara ilişkin öneride bu-
lunuyorlar. Bir de şimdiye kadar programa 
katılımcı olarak davet ettiğimiz hemen he-
men her kadın arkadaştan olumlu yanıt aldık. 
Koşullarından dolayı katılamayacak durum-
da olanlar da mutlaka kendi yerlerine birini 
ayarlamaya çalıştı. Bu aslında programı ne 
kadar sahiplendiklerinin de göstergesi.  

Tülay Fırat: Hiç olumsuz tepki almadık 
aksine ilgi beklediğimden yüksek açıkçası. 
Bu benim açımdan hem çok sevindirici hem 
de şaşırtıcı oldu. Programın vizyonu itibari-
yle hayatı, gündemi kadın bakış açısı ile 
konuşmak ve tüm konuları sıkıcı olmadan, 
olanca açıklığı ve netliğiyle anlatarak farkın-
dalık yaratmayı esas aldık her zaman. İsti-
yoruz ki, konuştuklarımızın dinleyicilerde 
bir karşılığı olsun çünkü programın inter-
aktif olması bizler açısından çok önemli. 

Sizden beklentiler var mı? Size gelen 
öneriler ya da talepler mesela...

Suna Parlak: Aslında ilk beklenti, pro-
grama ilgi nedeniyle direk Dem Radyo’nun 
kendisinden geldi. Program gününü artır-
mamızı önerdiler ancak her ikimizin de 
çalışma koşulları nedeniyle bu şimdilik 
mümkün değil. Bir de kadınlara yönelik, 
kadinlar ile birlikte kadın programı yapma-
ya çalışan iki kadın olarak bu işin ne kadar 
hassas olduğununun bilincindeyiz. Ayrıca 
canlı yayında buna göre konuşmak hiç de 
kolay değil. Kadınlar olarak biliyoruz ki bir 
hata yapacak olursak bunun faturası bütün 
kadınlara kesilecektir ancak iyi birşeyler 
ortaya çıkarırsak da bunun sadece bizim-
le anılmasını önlemek de yine bizim göre-
vimiz. Çünkü bizim öncelikli görevimiz, 
hemen her kadının kendisini bulabileceği ve 

rahatlıkla sözünü tarihe bırakabileceği bir 
ortam yaratabilmek. Aslında isim seçimimiz 
işimizi biraz kolaylaştırdı. Çünkü politik ya 
da apolitik kadın, anne ya da bekar kadın, 
sendikal emekçi ya da ev içi emekçisi kadın 
için bir çeşit platform gibiyiz. 

Tülay Fırat: Tabi ki öneriler oluyor ve 
bunları büyük oranda dikkate alıyoruz. Pro-
gram yapmaya başladıktan sonra konuşul-
ması gereken çok fazla konu olduğunu far-
kettik ve bir kadın bloğu yapma fikrimiz var.

İlginç anılarınız oldu mu hiç? Bizimle 
paylaşmak ister misiniz?

Suna Parlak: Aslında en ilginç du-
rum programımızın ilk haftasından sonra 
erkek dinleyicilerimizin programa konuk 
olmak istemeleri. Ancak programımıza sa-
dece kadınları konuk ediyoruz ve elimizden 
geldiğince de erkek egemen/patriarkal sis-
temi eleştiriyoruz. Hatta bazen duyduğumuz 
erkek şiddeti örnekleri karşısında bayağı 
bir sinirleniyoruz da ama dilimizin olanca 
sertliğine karşın erkek dinleyicilerimizin ol-
ması ve programa katılmak istemeleri hem 
gurur verici hem de bu işin daha başında ol-
mamıza rağmen ne kadar doğru şeyler söyl-
ediğimizin de göstergesi. Erkek dinleyiciler 
programa katılıp ne kadar kadın dostu olduk-
larını göstermek istiyorlar. Bizim cevabımız 
ise: biz sizlerin kadın dostu olduğunuzu bili-
yoruz ama bu program adı üstünde sadece 
kadınlara ait. Ama siz diğer programlara 
katılıp erkekler olarak erkek egemen sistemi 
tartışabilirsiniz, diyoruz.

Son olarak eklemek istediğiniz bir şey 
var mı? 

Suna Parlak:  Bize bu imkanı sunduğunuz 
için teşekkür ederiz. Yazılı, görsel ve işitsel 
medyanın rolü tartışılmaz ve toplumdaki 
maço kültürü yıkmada, erkek egemen zihni-
yetle mücadele etmede tüm medya çalışan-
larına büyük sorumluluk düşüyor. Bu konu-
da biz de size başarılar diliyoruz. 

Tülay Fırat: Öncelikle çok teşekkür edi-
yorum bu güzel röportaj İçin. Kadın pro-
gramlarında ve kadının konuşulduğu pro-
gramlarda kadınlığın kendisi bir problem 
gibi anlatılıyor ve bu çok rahatsız edici. 
Kadınlar hep bir sınırlandırılmışlık içinde. 
Kadınlığımızı doyasıyla yaşamımızı engel-
lemeye çalışıyorlar. Özcesi kadınlığımızdan 
korkuyorlar. Bu noktada tüm neşemizle, 
direncimizle ve kadınlığımızla buradayız 
diyoruz.

Frekanslardaki Alternatif: Kadınların Sesi
Suna Alan

Hep kadınlık bir sorun 
olarak yansıtılıyor; bizler 
ise programımızda hayatı 
ve hakikatı kadın bakış 
açısı ile yansıtmayı esas 
aldık.

Bizim cevabımız ise: biz 
sizlerin kadın dostu old-
uğunuzu biliyoruz ama 
bu program adı üstünde 
sadece kadınlara ait. Ama 
siz diğer programlara 
katılıp erkekler olarak 
erkek egemen sistemi 
tartışabilirsiniz, diyoruz.

Yaşamımıza dokunan her 
konu programamızın da 
konusu olabiliyor

Tülay Fırat

Suna Parlak

Yakın zamanda her 
programımızda 15 da-
kika medyada yer alan 
kadın haberleri üzerine 
konuşacağız
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Geçmişi, o dönemin kalıntılarıy-
la  anlatan müzeler tarih bilincinin 
oluşmasında önemli bir yere sahip.  

Kendi ülkemizde gittiğimizde bir ili tanı-
mak, o bölgede kimlerin yaşadığını, hangi 
medeniyetlerin geçmişte var olduğunu 
öğrenmek için kent müzelerine gideriz. 
Yurtdışı gezilerinde ise bu müzeler o ülk-
enin geçmişini, kültürünü tanımamız için 
ciddi bir referans. Yani müzeler şehirlerin 
bir nevi hafızası konumunda. Birçoğumuz 
dünyanın en çok konuşulan müzesi olan 
Britanya Müzesi (British Museum)’ni duy-
muşuzdur ya da gezmişizdir. İngiltere’nin 
başkenti Londra’ da bulunan Britanya Müz-
esi, dünyanın her tarafından getirilen Antik 
Çağ yapıtları ve etnografya koleksiyonlarını 
sergileyen bir müze. 

Britanya Müzesi hekim ve doğabilim-
ci Sir Hans Sloane’un biriktirdiği ünlü bir 
kitap, elyazması ve doğa tarihi nesneleri 
koleksiyonunun hükümet tarafından satın 
alınmasıyla 1753’te kuruldu. Oxford kont-
ları Edward ve Robert Harley’nin daha 
önce miras bıraktıkları önemli elyazması 
kütüphanesi ve Sir Robert Bruce Cotton’ın 
(1571-1631) bağışlamış olduğu elyazmaları, 
sikkeler ve antikalar da Sloane koleksiyonu-
na katıldı. II. George’un, Krallık Kütüpha-
nesi’ni 1757’de armağan etmesinden iki 
yıl sonra müze, Bloomsbury’deki Montagu 
House’da halka açıldı.

Müzede neler var?
19. yüzyılda arkeolojiye ilgi artınca, Brit-

ish Museum, çeşitli yollarla paha biçilmez 
eserler elde etti. Bu yollar arasında hediye 
alınan ve satın alınanlar var. Ama birçok es-
erin nasıl geldiği ise hala muğlak.

Müze koleksiyonları dört ana bölüm-
de toplanmıştır: Eskiçağ yapıtları bölümü; 
sikkeler ve madalyalar bölümü; baskılar ve 
çizimler bölümü; günümüzde ayrı bir yapı-
da bulunan “Museum of Mankind”(İnsanlık 
Müzesi) adı verilen etnografi bölümü.

Antik çağ yapıtları bölümü, Mısır, Batı 
Asya, Antik Yunan ve Antik Roma, Tarih 
öncesi İngiltere, Ortaçağ ve Doğu yapıt-

larından oluşan ayrı ayrı koleksiyonları kap-
sar. Müzedeki ünlü yapıtlar arasında, Mısır 
hiyerogliflerinin Reşit Taşı, Asurbanipal’ın 
Ninova’daki sarayından gelme Asur kabart-
maları, Bodrum’daki Mausoleion’dan fri-
zler, Sutton Hoo Gemi Mezarlığı, tunç ve fil 
dişinden Afrika heykelcikleri sayılabilir.

Dev kolonlar arasında baş 
döndüren tarih gezintisi

İngiliz Müzesi’nin binasını görünce et-
kilenmemek elde değil. Dev sütunlarıyla 
insana tarihin muazzam hissiyatını yaşatan  
müze oldukça geniş bir alana sahip. Girişler-
in ücretsiz olduğu müzede kimi noktalarda 
bağış kutuları bulunuyor ve müzeye destek 
amaçlı bağışta bulunabiliyorsunuz. Oldukça 
büyük olan müzeyi bir günde gezmek nere-
deyse imkansız. Müzede insanların dinlen-
mesi için cafeler, restoranlar da yapılmış 
ve Karl Marx, Oscar Wilde, Mahatma Gan-
dhi, Bernard Shaw gibi bilinen isimlerinde 
okuyucularından olduğu bir de kütüphane 
mevcut. Bunun yanı sıra hediyelik eşya dük-
kanları da bulunuyor.

Müzeye girer girmez, cam kubbeli mod-
ern bir alan sizi karşılıyor. Bu andan itibaren 
büyülenmeye başlıyorsunuz. İçeride güver-
cinler uçuşuyor, etnik müzikler çalıyor. 
Mistik hava heyecanınıza heyecan katıyor 
ve eserlerin ayrı ayrı sergilendiği odalara 
girmek için sabırsızlanıyorsunuz. Tabi bu 
o kadar kolay olmuyor çünkü bazen adım 
atacak yer bulamıyorsunuz, o denli kala-
balık oluyor. Farklı uygarlıklara ait eserler 
oda oda sınıflandırıldığından o kadar büyük 
bir alanda gezmek daha basit oluyor. Hatta 
bazen ‘Tamam bitti’ dediğiniz yerde çıkış 
kapısı sandığınız nokta başka medeniyetin 
kapısını aralıyor. 

Dünyanın her yerinden ziyaretçisi olan 
müzede eserlerin farklı dillerde tanıtıldığı 
elektronik rehberler var. Bu dillerden bir 
kısmını şöyle sıralayalım: Fransızca, İtaly-
anca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Ara-
pça, Çince ve Afrika’ da konuşulan kimi 
diller var. En çok ilgi gören eserler arasında 
olan Mezopotamya ve Anadolu eserleri olan 
müzede Kürtçe ve Türkçe elektronik rehber 
yok.

Dünyanın dört bir yanından eserler
Binlerce eserin sergilendiği bu deva-

sa müzede kimi eserler oldukça yoğun ilgi 
görüyor. Bu eserler arasında; Kedi mumyası, 
Rosetta taşı, Nemrut heykelleri, Firavun’un 
olduğu iddia edilen ceset, Asur kabartmaları, 
para ve madalyalar, Paskalya Adası Heykeli, 
Taharqa Sfenksi, Lindow Man, 800 yıl önc-
esine ait Lewis satranç figürleri, İkinci Ram-
ses Heykeli, Buzul Çağı’ndan kalma balta-
lar… Orada bulunan tüm eserlerin  nereden, 
kaç yılında geldiği ve hangi uygarlığa ait 
olduğu bilgisi tüm detaylarıyla yazıyor.

M.Ö. 883-859 yıllarına ait olan ve Güney 
Kürdistan’dan getirilen devasa kanatlı aslan 
heykelleri adeta bir sarayın kalkanları gibi 
uzun yıllar geçmesine rağmen tüm tari-
hselliğiyle duruyor. Oradan içeriye gird-
iğinizde ise gözleriniz Zerdüşt figürlerinin 
işlendiği duvar yazılarının olduğu taşlara 
ilişiyor ve bitene kadar inceletiyor kendisini. 

Müzede en dikkat çekici eserlerin olduğu 
odalardan birisi de Mezopotamya bölümü. 
Mezopotamya eserlerinin sergilendiği odaya 
girdiğinizde ‘Bu eserler buraya kadar nasıl 
getirilmiş?’ diye sormadan edemiyorsunuz. 
Bahsini ettiğimiz eserler öyle biblo falan 
değil, taşıması oldukça güç olan anıtlar, la-
hitler… 

Doğduğu yer mi, korunduğu yer 
mi?

Bu doğrultuda düşündüğümüzde aslında 
bir toplum tarihinden koparılmak isteniyor. 
Nitekim Ortadoğu ülkelerinde toplumların 
tarihi eserlere  çok ilgi gösterdiği söylen-
emez ki bu bölgelerde tarihi eserler ticari 
bir meta olarak görülüyor genelde. Buna 
paralel olarak yöneticilerin müzelerin gez-
ilmesini sağlamak yerine popüler kültüre 
yönlendirmesi bir bütün olarak insanların 
tarihine, geçmişine yabancılaşmasına neden 
oluyor. 

Elbette ki bu, o coğrafyada yaşayan in-
sanların tarih eserlerini görmekten mahrum 
bırakılacağı anlamına gelmiyor fakat 
yaşanan savaşları düşündüğümüzde ‘Aca-
ba bu eserler buralara taşınmasaydı, sağlam 
kalabilecek miydi?’sorusunu da sordur-
tuyor doğrusu. Kürdistan ve Türkiye’de 
gezdiğiniz örenyeri ve müzelerdeki eserlerin 
birer parçasını Britanya Müzesi’nde göre-
bilirsiniz. Evet, buralara getirilmişler ama 
IŞİD’in talan ettiği antik kent Palmira’yı ve 
Türk hükümetinin Kürdistan’dakiler başta 
olmak üzere tarihi eserlere yönelik taham-
mülsüzlüğünü düşündüğünüzde ‘Kaç yüz 
yıldır burada ilk günkü halleriyle duruyorlar 
ve daha güvendeler’ demek zorunda kalıyor-
sunuz maalesef.

Britanya’nın Mezopotamyalı Eserleri
Dilan Almaz
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“Mutlu Ebeveynler Mutlu Çocuklar Yetiştirir”
Londra’da Türkiyeli ailelerin yoğun çalışma temposundan doğan fikirle kurulan Minik Kardeş Çocuk Merkezi, kreş hizmeti 

vermenin yanı sıra bugün toplum geliştirme programları ile aileleri desteklemeye devam ediyor. 

Suzan Doğan

Londra’da Türkiyeli ailelerin yoğun 
çalışma temposundan doğan fikirle 
kurulan Minik Kardeş Çocuk Merke-

zi, kreş hizmeti vermenin yanı sıra bugün 
toplum geliştirme programları ile aileleri 
desteklemeye devam ediyor. 

“Mutlu ebeveynler mutlu çocuk 
yetiştirir” düşüncesiyle hizmet vermeye 
çalışan kurum yetkilileri, “Amacımız Lon-
dra’da yaşayan Kürt, Türk, Kıbrıslı, Bulgar; 
kısacası Kürtçe ve Türkçe konuşan aileleri 
desteklemek, çocuklarıyla kurdukları iletişi-
mi güçlendirici püf noktalarını onlara vere-
bilmek” dediler.

Coşar: “Aileler bizi arasın”
Ailelere her türlü desteği vermekten mutlu 

olduklarını dile getiren Minik Kardeş Vak-
fı ve Minik Kardeş Çocuk Merkezi Genel 
Müdürü Nalan Coşar, “Bir çocuğun gülüşü 
dünyaya bakışımızı değiştiriyor. O zaman 
bize bu mutluluğu veren, ufkumuzu aydın-
latan çocuklarımızın hayattaki başarılarına 
ortak olmak, sağlam temeller inşa etmek 
bizim ebeveynler olarak görevimiz. Bizim-
le bu anlamda iletişim kurmak isteyen her 
kişiye kapımız sonuna kadar açık” diyerek 
Kürtçe ve Türkçe konuşan ailelerin kendil-
eriyle iletişim kurmasını istedi. 

- Nalan Hanım Minik Kardeş adını bil-
meyen, bu kurumun çalışmalarından hab-
erdar olmayan aileler için kuruluş hikay-
enizi ve misyonunuzu bizimle paylaşabilir 
misiniz?

- Kurumun kurucularından değilim. Ama 
kuruluş döneminde burada öğretmen olar-
ak çalışıyordum. Minik Kardeş; İngiltere 
Türkiye Kadınlar Birliği tarafından 1986 
yılında kuruldu. O dönemde tekstil fabri-
kalarında uzun saatler çalışan kadınlarımız, 
çocuklarıyla ilgilenemiyorlardı. Bebeklerini 
ya yabancı bakıcılara teslim ediyorlardı ya 
da evinde dikiş yapan kadınlara bırakıyor-
lardı. Dolayısıyla çocuklar kendi hallerinde 
büyüyorlardı. Bu eksikliğin giderilmesi 
gerektiğini savunan o dönemin anneleri bir 
araya geliyor ve bu kurumu kuruyorlar. İlk 
dönemler 20 çocuğa bakılıyordu. Bu kapa-
siteyi zaman içerisinde İngiliz devletinden 
de aldığımız destek ile genişleterek bugün 
toplamda 46 çocuğa bakan bir kurum haline 
getirdik. 

Amacımız Kürtçe ve Türkçe konuşan 
toplumumuzun akademik başarı düzeyini 
artırıcı sağlıklı bireyleri oluşturacak çocuk-
ları yetiştirmek. Bu anlamda toplum geliştir-
ici çalışmalar da yaparak ebeveynlere çeşitli 
konularda eğitimler veriyoruz. 

- Konuyu açtınız. Yaptığınız çalışmaları 
anlatabilir misiniz?

- Minik Kardeş Çocuk Merkezi olarak 46 
çocuğa bakıcılık yapan bir kurum olmanın 
yanı sıra, Hackney ve İslington Beledi-
yeleri ile ortak bazı çalışmalar yapıyoruz. 
Bu çalışmalar aileleri geliştirici eğitim to-
plantıları şeklinde oluyor. Bu toplantılara 

anne-babaların yanı sıra çocuk bakan anne-
anne, babaanne, teyze, hala gibi yakınlar da 
katılabiliyor. Katılım genel manada anneler 
tarafından gerçekleşiyor ama kapımız Türki-
yeli toplumdan herkese açık. 

AİLELER ÇOK İLGİLİ
Minik Kardeş Toplumu Geliştirme 

Çalışmaları kapsamında 2007 yılından 
beri çocuk oyun grubumuz her haf-
ta Cuma günleri hizmet veriyor. Henry 
başlığı altında küçük çocuklar için sağlık, 
egzersiz ve beslenme kursu, SFSC başlığı 
altında aileleri güçlendirme kursu, üret-
ken ve yaratıcı ebeveyn grubu seminerl-
eri, doğum öncesi kursu, ilk yardım kursu, 
konuşma ve dil terapisi. Ayrıca engelli ve 
özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için tale-
pler çerçevesinde etkinlikler yapıyoruz. Bu 
toplantıların bir tanesine katılan ebeveynler 
diğer toplantılara da çok istekli geliyorlar. 

- Kaç çalışanınız var? Yılın hangi dönem-
leri açıksınız? Gelen aileler sadece Türki-
yeli mi?

- 24 çalışanımız var. Beş toplum servisi 
hizmeti sunan arkadaşımız, 10 kişi eğitmen, 
dört destek sunan eğitmen, bir aşçımız, bir 
temizlikçimiz, müdür, müdür yardımcısı 
ve muhasebeciden oluşan bir aileyiz biz. 
Yılın 49 haftası açığız. Biz bekleme listem-
izi oluştururken Türkiyeli olmasına öncelik 
veriyoruz ama bize Afrikalı, İtalyan, İngiliz, 
Çinli ailelerde geliyor. 

- Kurumunuz gerçekten ihtiyaca cevap 
oluyor mu? Güven duygusu aileler için çok 
önemli bir konu. Bu anlamda ailelerin size 
karşı bakış açıları nasıl? 

- Toplumumuzun ihtiyacı olan bir kuru-
muz. Çünkü talep çok fazla. Çocuklarını 
minik kardeş bünyesine aldırmak için sırada 
bekleyen çok fazla ailemiz var. Bizim gibi 
eğitim kurumlarına ihtiyaç çerçevesinde 
devlet destek sunuyor. Bu anlamda toplumu-
muzda aileler ne istediklerini biz ve bizim 
gibi Türkiyeli topluma hizmet veren ku-
rumlara ilettikleri taktirde mutlaka bir yanıt 
alacaklardır diye düşünüyorum. 

Güven sorununa gelince; ailelerin çocuk-
larını teslim ettikleri yerler konusunda el-
bette ki akıllarında soru işaretleri her zaman 
oluyor. Bize gelen aileler ya çevrelerinden 
duydukları sözler üzerine ya da internetten 
yaptıkları araştırmalar üzerine bize geliyor-
lar. Kalitemiz konusunda söz söylememize 
gerek yok. Reklamımız burayı ziyaret eden 
bütün aileler tarafından yapılıyor. Bize 
çocuklarını teslim eden aileler bir haftalık 
alışma evresinde büyük güven duygusuyla 
çocuklarını bırakıyorlar. 

- Kurumunuzda hangi dil konuşuluyor? 
Çok dillilik çocuklarda nasıl etki yaratıyor? 

- Bizde aile hangi dili tercih ediyorsa ona 
öncelik veriyoruz. Kürtçe, Türkçe, İngilizce. 
Yapılan araştırmalar ortaya çıkarmıştır ki 
çocukların beyin gelişiminde iki veya üç 
dilli olmak çok büyük etken. Özellikle iki 
dilli çocukların akademik başarıları iyi oluy-
or. Bu çocukların matematik başarıları çok 
daha iyi oluyor. Bu tür çocuklar değişime 
açık büyüdükleri için her türlü gelişime de 
açık oluyorlar. En önemlisi kimliğinden, 
milletinden dolayı eziklik duymadan gururla 
okullarına gidiyorlar. 

- Size gelen çocukların başarıları konu-
sunda da bilgi verebilir misiniz? 

- Bize başlayan bebekler normal gelişim 
süreçlerini tamamlıyorlar. Konuşmaların-

da gecikme olmuyor, davranış bozukluğu 
olmuyor. Bize okullardan teşekkür geliyor 
dönem dönem. “Sizden gelen çocuklar çok 
başarılı oluyorlar. Siz bizim işimizi kolay-
laştırıyorsunuz, bize hazır gönderiyorsunuz 
çocukları” diyorlar. 

Evde veremediğiniz şeyleri burada alıyor 
çocuk. Paylaşmayı, sosyalleşmeyi öğreni-
yor, kendi çevresinin dışında başka insanlar-
la ilişki kurmayı öğreniyor. Kendini sevdi-
riyor.

- Çok eski bir kurumsunuz. Eğitim hayatı-
na sizinle başlayan ve bugün büyümüş sizi 
ziyarete gelen çocuklar var mı?

- Bizimle iletişimi koparmıyorlar. Dö-
nem dönem bizi ziyarete gelen ailelerimiz 
ve çocuklarımız var. Bugün doktor, veter-
iner büyük şirketlerde üst düzey yönetici, 
mühendis çocuklarımız var. Onlar bizim 
gururumuz. Bazı ailelerimiz “Siz olmasay-
dınız çocuğumuza eğitim yolculuğunda kat-
kı sunamazdık” diyorlar. Çünkü okul seçim-
lerinde dahi bilgilenmek için bizden yardım 
talebinde bulunuyor aileler. Verdiğimiz hiz-
metlerin meyvesini başarılı öğrenciler olar-
ak görünce gururumuz iki kat artıyor. 

Gelecek sayımızda Minik Kardeş Çocuk Merke-
zi’nin toplumu geliştirme çalışmaları konusunda 
bilgiler vereceğiz. 
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Çalışan Anne Olmanın Zorlukları
Çalışan kadın ve çalışan anne olmak günümüz koşullarında kadınların omuzlarına çok daha ağır yükler bindiriyor. 

Suzan Doğan

Çalışan kadın ve çalışan anne olmak 
günümüz koşullarında kadınların 
omuzlarına çok daha ağır yükler 

bindiriyor. Çalışan anne olmanın getirdiği 
yükün altında ezilen kadınlara desteğin aile 
bireylerinden gelmesi gerektiğinin altını 
çizen Terapist Emine Yoca, eşlerin, part-
nerlerin bu anlamda paylaşımcı rol üstlen-
meleri gerektiğini söyledi. Hayatın içinde, 
çalışan kadın olmanın yükünün zorluğunu 
aktaran Yoca, aslında her bir kadının evler-
inde kurdukları yaşam içerisinde de büyük 
sorumluluklar üstlendiklerini ve ev işçisi 
olarak tanımladığı kadınların daha bilinçli 
ve bilgili bireyler olmalarının; yeni neslin 
yetişmesinde de algıları değiştirip kadının 
misyonuna farklı bir bakış açısını kazandıra-
cağını belirtti.

Terapist olarak Londra’da çalışmalarını 
yürüten Yoca, çalışan annelerin daha kendine 
güveni olan, kendini yenileyip gelişime açık 
bir yapıya sahip kadınlar olduğunu aktarar-
ak, “Anneler çalışsın ya da çalışmasın on-
ları evde bekleyen çok fazla iş var. Çalışan 
annenin üzerine binen yük çok çok ağır diye 
düşünüyorum. Kadına doğduğundan iti-
baren öğretilen bakım işleri yine anneleri 
bekliyor. Evdeki iş yükünü tamamen kadının 
omuzlarına yükleyen toplumsal ve kültürel 
yapılarda, kadınların ezilmesi maalesef ki 
bir gerçeklik. Bugün bizim toplumumuzda 
yani Türkiyeli kültürünün içerisinde hala 
paylaşım sözcüğü dahi kullanılamıyor. Pay-
laşım yerine yardımcı olma terimi kullanıl-
ması, kadınlarımızı psikolojik olarak yine 
bir baskının içerisine itiyor. Çalışan kadın 
maalesef rahatlamıyor. Bütün ev görevleri 
kendi sorumluluğunda olmalı hissi suçlu-
luk duygusunu da ortaya çıkarıyor. Çünkü 
evdeki işlere yetişemeyen anneler, çocuk-
larına ayıracakları zamandan da kısmak 
zorunda kalıp vicdani baskının altında da 
psikolojik eziklik yaşayabiliyorlar. Bu duru-
mu sonlandırmanın mümkünatı yok” dedi.

‘Kadınların yaptığı her işte 
emek var’

Hayatın kadınlarla anlam kazandığını ve 
kadının bakım işinden tutun da yaptığı her 
bir işin önemli bir emek içerdiğini dile get-
iren Emine Yoca, “Kadınlarımızın yaptıkları 
her işin içerisinde o kadar inanılmaz bir 

emek var ki. Ve hala bunun görülmemesi 
insan olarak üzücü bir durum. Erkekler-
in bu anlamda üstlenecekleri görev sa-
dece eve para getirmekle sınırlı olmamalı. 
Yaşadıkları evin sorumluluğunu almak, her 
bir işi yaparken paylaşım çerçevesinde ve 
müsait olan kişinin işleri yapması; hayatın 
yükünü kadınlar üzerinden alıp ortak bir 
paydada paylaşıma açmak anlamına gelece-
ktir. Hayat böyle durumlarda çiftler ve aile 
bireyleri için çok daha sağlıklı ilişkiler kur-
mak ve hayatı daha güzel yaşamak anlamını 
taşıyor” diyerek gelecek nesilleri sadece an-
neler değil babaların da yetiştirdiğinin farkı-
na varılması gerektiğini aktardı.

Avrupalıların bu sorunu bir nebze 
çözdüğünü de dile getiren terapist Yoca, 
kadınların en azından ev işlerini ve çocuk-
ları eşlere bırakıp hafta sonlarını kendilerine 
ayırdığını söyledi ve ekledi “Bizim toplumu-
muzun da Avrupalılar gibi erkeğin isi olarak 
görmediği isleri; temizlik ve mutfak isler-
inin, paylaşılması kadını bir nebze de olsa 
rahatlatacaktır. Bu paylaşımdan yetiştird-
iğimiz çocuklarımıza da örnek olacak ve 
aynısını onlar da yapacaktır. Kadına saygı 
ve yapılan işlerin önemsenmesi küçük yaşta 
öğrenilir.”                                                                                          

‘Çocuklar annelerinin çalışma 
hayatında olmasından mutlu’

Biri kız biri erkek iki çocuğu olan Advan-
tage Solicitors ortaklarından Avukat Fidan 
Osoy çalışan annelerin en büyük sorununun 
zaman sıkıntısı olduğunu düşünüyor. “Bir 
yandan iş, bir yandan ev sorumluluğu 
ve diğer yandan çocukların sorumluluğu 
çalışan annelerin omuzlarında ise anne, 
çabuk yıpranıyor. Bizim toplumumuzun 
kadına yüklediği misyonu biz genç anneler, 
çocuklarımıza değişimle birlikte aktarmalı 
ve yetiştirdiğimiz çocukların kız ya da erkek; 
paylaşımcı bireyler olması için çalışmalıyız. 
Annelerimiz ev hayatlarında yoruluyor-
lardı. Çünkü onlara aktarılan ‘ev sorumlu-
luğu kadınındır’ anlayışı idi. Bizler zaman 
içerisinde yaşayarak gördük ki annelerimiz 
aldıkları sorumluluğun altında ezilmişler. 
Kendilerine vakit ayıramamış rutin hayat-
larında mutlu bireyler olamamışlar. Biz bu 
anlayışı kırmak için çabalıyoruz. Yetiştirm-
eye çalıştığımız çocuklar; küçük yaşlarda 
aldıkları ufak sorumluluklarla paylaşımın 
parçası olduklarını biliyor ve daha mutlu 
bireyler olmaya başlıyorlar” diyen Osoy, 
çocukların annelerini çalışıyor görmelerinin 

de onları mutlu ettiğini söyledi.
Kendi tecrübelerinden hareketle çalışan 

annelerin çocukları için iyi birer rol model 
olduğunun altını çizen Osoy, çocuklarıyla 
geçirdiği her dakikanın kaliteli zaman old-
uğunu ve çalışan annelerin çocuklarının 
da bağımsızlıklarını küçük yaşlarda ka-
zandığını aktardı.

‘Annelerin çalışma hayatında 
olmaları önemli’

43 yıldır öğretmen olarak çalışan bir an-
nenin kızı olan  ve Acting Academy and The-
atre London kurucusu, Regent’s University 
Yabancı Araştırmacı Akademisyen Yrd. 
Doç. Dr. Elif İskender, kendisi de bir anne. 

“Evlatlarınızın nasıl bireyler olmasını hayal 
ediyorsanız çocuklarınıza öyle davranma-
lısınız” diyen İskender, hayatın tekrarlardan 
oluştuğunu ve bu tekrarları yaşama pozitif 
olgularla aktarmanın önemli olduğunun al-
tını çiziyor. Bir aile için annenin çok önemli 
bir temel taş olduğunu aktaran akademisyen 
İskender, annelerin mutlaka kendilerini 
başarılı gördükleri bir alanda çalışmaları 
gerektiğini savunuyor. Çalışılacak alanın 
çok önem arz etmediğini dile getiren İskend-
er ”Yapılan işin önemi yok. Önemli olan an-
nelerin çalışması. Kadınlarımız kendilerini 
daha güçlü ve daha kendine güvenen bireyler 
olarak görmelidirler. Çalışan annenin avan-
tajları vardır diye düşünüyorum. Dezavan-
tajları olduğunu düşünmüyorum. Annelerin 
rutinlerinin bozulması çalışma hayatına atıl-
malarıyla mümkün. Ev işçisi olarak 24 saat 
çalışmak hem kadını yorar hem de psikolojik 
olarak çökertir. Hayatın en temel döngüsü 
bireylerin sorumluluklarının farkında olma-
ları. Anne-baba işlerinden tutun da çocuk-
laın okullarına kadar. Buluştukları zamanın 
kısıtlı olduğunun farkında olan aile bireyleri, 
her ev işini de paylaşım çerçevesinde keyi-
fli hale getirerek yaparlar. Açıkçası hayatın 
kısalığının farkında olurlar ve her dakikanın 
önemini kavrayarak hayatlarını mutlulukla 
yaşamanın önemli olduğunu görürler” dedi.

Terapist Emine Yonca

Av. Fidan Osoy

Yrd. Doç. Dr. Elif İskender
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Londra merkezli çalışmalarını yürüten Ciwan-
ên Azad UK (Özgür Gençlik) ‘Mayıs ayı şehit-
leri kültür spor etkinliği’ düzenliyor. 

Her yıl geleneksel olarak yapılan etkinlik bu 4 
Haziran Pazar günü Woodgreen’de bulunan New 
River Sport and Fitness Centre’da gerçekleşecek. 
Bu yılki etkinlik yaşamlarını yitiren devrimciler 
Çekdar Botan, Lecwan Munzur, Tijda Ekecik, 
Dean Evans, Erik Scurfield ve Ryan Lock anısına 
yapılacak.

Etkinlik kapsamında düzenlenecek futbol tur-

nuvasının yanında, programda Voleybol, çocuk 
oyunları, yüz boyama, müzik ve halk dansları 
gösterisi olacak. 

Futbol turnuvası kapsamın birinci gelen takı-
ma kupa verilecek. Turnuvaya katılmak isteyen 
takımların en geç 29 Mayıs’a kadar kayıt yaptır-
malı gerekiyor. Her takımın en az yedi oyuncudan 
oluşması gerekiyor. 

Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi almak için 
07925 072 753 ve 07960 853 239 numaralı tele-
fonlardan iletişime geçilebilir. 

Kürdistanlı Gençler Spor ve 
Kültür Etkinliği Düzenliyor
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İsminin de belirtiği gibi hava parası; 
boşa yapılan ödeme anlamına gelir. 
İngiltere’de genellikle hava parası 

ödenmez. Özellikle de 1995’lere kadar 
neredeyse hava parası hiç ödenmezdi. 
İşyeri sahibinden kiralamak için, diğer 
ödemeler üzerine şuan birde ona hava 
parası eklendi. Hava parası zorunlu 
bir ödeme değildir, kesinlikle satıcı ve 
alıcı arasındaki ticaret gereği yapılan 
bir anlaşmadır. Mülkiyet sahibi kiraya 
verirken, kiracıdan hava parası isteye-
bilir, veya lease sahibi leaseni üçüncü 
bir şahısa veya şirkete transfer ederken 
hava parası isteyebilir. 

Bir yeri kiralarken kiracının alması 
gereken sorumlulukları şöyle sıralay-
alım: Kira, service charge, binayı tamir 

etme sorumluluğu, yönetme ödemesi, busi-
ness rates, gaz ve elektrik ödemeleri. 

Kiracı yeni lease aldığı zaman, lease bazı 
kurallarla alır. Leasedeki kurallar kiracıy-
la mülk sahibinin yaptığı anlaşmaya göre 
şekillenir. Bazı leaselerde, verilen zaman 
(term of years) bittiği zaman yenilenemez 
(outside Landlord & Tenant 1954). Yani 
mülkiyet sahibi yeni bir anlaşma, yani yeni 
bir lease vermek zorunda olmaz. Bazı lease-
lerde ise, sözleşme sona erdiğinde tekrardan 
bir sözleşme imzalanabilir. Mülkiyet sahibi 
ve kiracı lease için yenilenebilir anlaşma 
yapmış olabilirler. Bu da şu anlama gelmek-
tedir: Kiracı, leaseini yenilemek isterse mül-
kiyet sahibi lease yenilemek zorundadır. 
(subject to Landlord and Tenant Act 1954) 
(Kiracı ve Mülkiyet Kanunu 1954, kanunu 

altındaki madde hariç)
Bu da şu anlama geliyor: 1954 kanunu  

bağlamında kiracının leaseni yenileme hak-
kı olmasına rağmen mülkiyet sahibi, 1954 
Kiracı ve Mülkiyet Kanunu’na dayanar-
ak yenilemeyebilir. Leasei yenilememek 
için mülkiyet sahibinin göstereceği bazı 
sebepler şunlardır; Kiracı kirasını düzen-
siz veya genellikle geç ödediyse (during 
the term of the lease), ya da büyük bir 
tamirat yapacaksa ve bu büyük tamirat için 
kiracının çıkması gerekiyorsa mülkiyet sa-
hibi sözleşmeyi yenilemeyebilir. Bir diğer 
şekil ise, lease kuralların ihlal ettiyse kiracı, 
ihlali olan maddeye bağlı, mülkiyet sahibi 
lease kırabilir ve böylece kiracının lease 
hakkı sonlandırılabilir. 

Şimdi, bu durumda sizin hava parası ver-

diğiniz bu lease bittikten sonra yenilenemez 
ise, kiracının buradaki kaybı ne olabilir? 
Leaseni ve burada yaptığı ticareti kaybeder 
ki buda çok büyük bir kayıp olur. Verdiği 
hava parası da boşa gitmiş olur.

Bunları göz önünde tutarak, şunu 
söyleyebiliriz: Hava parası boşuna ödenen 
paradır. Bu lease, onunla beraber olan ti-
careti, ne kadar istediğinize, ve bu ticaret-
ten ne kadar kazanç elde edeceğinize veya 
ettiğinize bağlı. 

Eğer lease ve orda mevcut olan ticari 
işletmeyi aldıktan kısa bir süre sonra kay-
bederseniz, yukarıda belirttiğim gibi bu 
hava parasını boşuna ödediğiniz anlamına 
gelebilir. 

Hava Parası (Lease Premium)

Av. Nuri Ahsak
AVUKAT

nuri@applerosesolicitors.com

Kürt Toplum Merkezinde yapılan anma 
çok sayıda kişi katılırken, salon yaşamlarını 
yitiren devrimcilerin resimleriyle süslen-
di. Mayıs ayında yaşamlarını yitiren, Haki 
Karer, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Halil Çavgun, Mehmet Karasungur, 
Ferhat Kurtay, Necmi Öner,  Eşref Anyık,  
Mahmut Zengin, Sinan Amed, Ozan Özsök-
menler ve İbrahim Kaypakkaya ‘Mayıs ayı 
şehitleri’ olarak sembol olan devrimciler. 

Kürt Toplum Merkezi’nde yaşamlarını 
yitiren devrimciler anısına yapılan bir da-
kikalık saygı duruşu ile başlayan anma, 
devrimcileri anlatan sinevizyon gösterimi 
ile devam etti. Gösterimin ardından yapılan 
konuşmalarda Mayıs ayında yaşamlarını 
yitiren devrimcilerin anılarının kendileri için 
direniş kaynağı olduğu belirtildi. 

Tohum Kültür Merkezi’nde                       
Kaypakkaya anması

Avrupa Partizan tarafından örgütlenen 
anma etkinliğinde yapılan konuşmada şöyle 
denildi. ”Katledilişinin 44.yılında İbrahim 
Kaypakkaya devrimin ruhu ve politik iktidar 
perspektifinin pusulası bir Komünist Önder 
olarak günceliğini ve yakıcılığını korumak-
tadır.”

Kürdistanlı ve Türkiyeli Devrimciler İçin Anma
Mayıs ayında yaşamlarını yitiren Türkiyeli ve Kürdistanlı devrimciler için her yıl olduğu gibi bu yıl da başkent Londra’da bir 
anma etkinliği düzenlendi. 
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Hayde Gidelum Hayde’ Karad-
eniz’e yani “Şair Ceketli Çocuk 
Ka-Ko”nun memleketine. 

Çocuklarınıza kendi dilinizde masal-
lar anlatın, çünkü onlar, masallarınızı ve 
sizi hiç unutmayacaklardır. “Karaden-
iz’in asi çocuğu” Kazım Koyuncu’nun 
çocukluğu çok sevdiği babaannesinin 
eteğinde dinlediği masallarla geçer. 
Güneşin, Karadeniz’de görüldüğü ilk 
yer olan Hopa’da doğdu. Mısırı, çayı, 
dağları yaylaları ve dalgalı deniziyle 
Karadeniz’in bereketli toprağı, halk-
ların kardeşliğini savunan bir devrimci 
doğurdu. “Bütün dünyanın, bütün to-
prakları hepimizindir. Bütün şarkılar, 
dünyadaki tüm insanlarındır. Tüm to-
praklarda memleketimizdir” der Ka-
Ko.

 Müzik onun tutkusuydu. Mandolinle 
başlayan müzik serüveni yerini gitara 
bıraktı. Bir ağaç gibi kendini sulayan-
lardan , yani çok okuyanlardandı. Çoğu 
dünya klasiklerini okumuş ve en çok 
da Fansız şairlerden mesela Baude-
laire’den etkilenmiş. “Ben bir mü-
zisyenim, ondan sonra biraz Karaden-
izliyim; ama hepsinin ötesinde ben bir 

devrimciyim. Ve gerçekten doğru bildiğim bir 
şeyi en azından çok zorlanırsam ortaya koy-
maktan çekinmem” der Ka-Ko. 

 Dil sevdalısı bir Lazdır Ka-Ko. Sadece 
Lazca değil yöre dilleri olan Hemşince, 
Gürcüce de çalıp söyler. Karadeniz diller-
inde müzik yaptı. Anlayacağınız çok dilli ve 
çok sesli. “Birbirimizi anlamamız için aynı 
dili konuşmamıza gerek yok, ezildikten sonra 
hepimiz aynı şarabız” der Ka-Ko. Lazca’nın 
unutulmasına, doğayı kirletenlere, Karadeniz 
otoyoluna şarkılarıyla açıkça meydan okudu. 
Sadece uzun saçıyla, küpeleriyle değil dün-
yanın ilk ve tek Laz Rock Grubunu kurmasıyla 
da iz bırakanlardan. Grubun adının “Denizin 
Çocukları” olması tesadüf müdür? İrlandalı 
Pop/Rock sanatçısı Bob Geldof’u andırır sesi 
ve duruşu.

 Hangi bilinç katındaysak dünyayı o kadar 
algılarız. Birinci katta oturanlar, terasta otur-
anın gördüğü yıldızları göremez. Dünyayı 
değiştirebileceğine inanacak kadar çılgın 
olanlar onu değiştirenlerdir. Hayatı kucak-
layan ve onda kendi izini bırakmayı bilenler 
kalbimize dokunurlar . Birinin kalbine dokun-
abildiğinizde olacakların sınırı yoktur. Ka-Ko 
milyonların kalbine dokundu.

 26 Nisan 1986 Karadeniz’e kara yazılan 

bir tarih. Ukrayna’nın Çernobil kasabasında 
nükleer santralin 4 reaktörü infilak eder. Bu 
kaza zamanında çok ciddiye alınmadı. Döne-
min Sanayi Bakanı medyanın önünde çay 
içti, “Tehlike yok” dedi. Ancak zamanla Ka-
radeniz’de kanser vakaları çoğaldı. Ka-Ko, 
bu çevresel felakete karşı duruşuyla Karad-
enizin sesi oldu. Forumlara ve kampanyalara 
katıldı. Karadeniz’in isyanı Ka-Ko’nun, bu 
çalışmalardan bir yıl sonra hemşerileri gibi 
en büyük korkusu kapısını çaldı. En çok ko-
rktuğu ‘kanser’ belasına yakalandı. “Beni 
radyasyon değil, Türkiye’deki sistem kanser 
etti” diyor Ka-Ko. 33 yaşında Harbiye Açık 
Tiyatrosu’nda binlerce sevenin omuzların-
da türkülerle uğurlandı Artvin Hopa’ya. Yıl 
2005, Haziran’ın 25’i. 

 Ka-Ko’nun sesine kulak verelim: “Bu ülk-
enin politikacılara, yalancılara ihtiyacı yok. 
Kendi onuruna sahip çıkmış, kendi kişiliğine 
sahip çıkmış haline ihtiyacı var.”

 İnsanlar sembolleri sever . Ka-Ko solun, 
devrimin, dillerin, denizin, müziğin ve Ka-
radeniz’in Laz sembolü olarak hatırlanacak…

Hiç başımızdan eksik olmayan gökyüzüne, 
 Günün karanlık saatlerine, 

 Ara sıra kopsa da fırtınalara, 
 Bir gün boğulacağımız denizlere, 

 Eski günlere, 
 Neler olacağını bilmesek de geleceğe, 

 Kötülüklerle dolu olsa bile tarihe, 
 Tarihin akışını düze çıkarmaya çalışan tüm 

güzel yüzlü çocuklara, 
 Donkişotlar ‘a, ateş hırsızlarına, Ernesto 

“Çe” Guevara’ya, 
 Yollara-yolculuklara, 

 Sevgililere, sevişmelere, 
 Sadece düşleyebildiğimiz olamamazlıklara, 

 Üşürken ısınmalara, 
 Her şeyden sıcak annelere, babalara 

 Ve tadını bütün bunlardan alan şarkılara 
 Kendi sıcaklığımızı gönderiyoruz. 

 Kötü şeyler gördük. Savaşlar, katliamlar, 
 Ölen-öldürülen çocuklar gördük 

 Kendi dilini, kendi kültürünü, 
 Kendisini kaybeden insanlar, topluluklar 

gördük
 Yanan köyler, kentler, ormanlar, hayvanlar 

gördük 
 Yoksul insanlar, ağlayan anneler, babalar, 
 Her gün bile bile sokaklarda ölüme koşan 

tinerci çocuklar gördük
 Biz de olduk 

 Ama her şeye rağmen bu yeryüzünde 
şarkılar söyledik. 

 Teşekkürler dünya.”
 Yılmaz Karakoyun

“Doğum İnsanı Eşitler, Ölüm 
Seçkinleri Çıkarır”

Şehriban Suyur
 

ssuyur@hotmail.com
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1995’te bir gün, orta yaşlı, topluca bir 
adam, gündüz gözüyle iki Pittsburgh 
bankasını soydu. Maske veya kimliğini gi-
zleyecek başka bir şey takmıyordu ve iki 
bankadan çıkarken de güvenlik kameraları-
na bakıp gülümsemişti. Sonraki günün gec-
esi, polis kendisini tutukladığında McArthur 
Wheeler şaşkınlık içindeydi. Ona güvenlik 
kamerası kayıtlarını gösterdiklerinde Wheel-
er gözlerine inanamazmış gibi baktı. ‘Ama 
yüzüme limon suyu sürmüştüm?’ dedi. An-
laşıldı ki, Wheeler cildine limon suyu sür-
menin kendisini video kameralara karşı 
görünmez kılacağını düşünmüştü. Ne de 
olsa limon suyu, görünmez mürekkep olar-
ak kullanılıyordu, öyleyse bir ısı kaynağına 
yaklaşmadığı sürece, tamamen görünmez ol-
ması gerekiyordu.

Polis Wheeler’ın deli ya da uçmuş ol-
madığında karar kıldı – sadece çok fena 
yanılmıştı.

Efsaneleşen haber Cornell Üniversite-
si’nden psikolog David Dunning’in de dik-
katini çekti ve öğrencisi Justin Kruger ile 
birlikte mevzunun ne olduğunu öğrenmeye 
karar verdiler. Araştırmalarının sonucunda, 
neredeyse her insanın, çeşitli sosyal ve en-
telektüel alanlardaki becerilerine dair yanlı 
görüşlere sahip olduğunu ama bazı insan-
ların becerilerini gerçekte olduğundan çok 
daha yüksek değerlendirdiğini buldular. 
Bu ‘özgüven yanılsamasına’ artık ‘Dun-
ning-Kruger etkisi’ deniliyor ve özdeğer-
lendirmeye şişirmeye yönelik bilişsel bir 

eğilimi ifade ediyor.
Bu fenomeni laboratuvarda incelemek 

için Dunning ve Kruger bazı zekice deneyler 
tasarlıyorlar. Bir çalışmada, üniversite öğren-
cilerine gramer, mantık ve fıkralar konusun-
da bir dizi soru soruyorlar ve ardından her 
öğrenciden hem kendi puanını hem de diğer 
öğrencilere kıyasla sıralamasını tahmin et-
mesini istiyorlar. İlginç bir şekilde, bu biliş-
sel görevlerde en düşük puanı alan öğrenciler 
daima çok iyi (gerçekte yaptıklarından çok 
çok daha iyi) iş çıkardıklarını düşünüyorlar. 
Puanı en alt dörtte birlik kısımda olan öğren-
ciler, diğer öğrencilerin üçte ikisinden daha 
iyi iş çıkardıklarını sanıyorlar.

Bu ‘özgüven yanılsaması,’ sınıfların ötes-
ine uzanıp gündelik yaşama da nüfuz ediyor 
aslında. Bir takip çalışmasında Dunning ve 
Kruger bir silah atış merkezine gidiyorlar. 
Burada silah hobisi ile uğraşanlara silah 
güvenliği üzerine sorular soruyorlar. Önce-
ki bulgularına benzer şekilde, sorulara en az 
doğru cevap verenler kendilerini en bilgili 
sananlar oluyor. Olgusal bilginin dışında, 
Dunning-Kruger etkisi insanların başka bir 
sürü kişisel becerisine dair kendi özdeğer-
lendirmesinde de gözlenebiliyor. Tel-
evizyonda herhangi bir yetenek yarışmasını 
seyrediyorsanız, denemeleri geçemeyen 
ve jürinin reddettiği yarışmacıların yüzler-
indeki şok ifadesini görebilirsiniz. Bize 
komik gelse de bu insanlar üstünlük yanıl-
samalarının onları ne kadar yanılttığının 
gerçekten farkında değiller.

İnsanların becerilerini olduğundan yük-
sek görmesi yaygın bir durum. Bir çalışma 
sürücülerin yüzde 80’inin kendilerini ortala-
manın üstünde gördüğünü ortaya çıkarmış ki 
bu istatistiki olarak mümkün değil. Ve ben-
zer eğilimler kendi görece popülerliklerini 
ve bilişsel becerilerini değerlendiren insan-
larda da görülmüş. Sorun sadece yetersiz in-
sanların hatalı sonuçlara varması ve talihsiz 
tercihler yapması değil, hatalarını fark etme 
kabiliyetinden de mahrum olmaları. Üniver-
site öğrencilerini kapsayan ve bir dönem 
boyunca süren bir çalışmada, iyi öğrenciler, 
geribildirim verildiğinde puanları ve yüzde-
lik dilimleri bakımından ileriki sınavlardaki 
performanslarını daha iyi öngörebildiler. An-
cak en kötü performans gösterenler, kendil-
erine kötü durumlarına dair net ve sürekli 
geribildirim sağlanmasına rağmen hiçbir 
algılama emaresi göstermediler. Yetersiz 
insanlar, hataları karşısında kafa karışıklığı 
yaşamak veya oturup düşünmek yerine, ken-
di yaptıklarının doğruluğunda ısrar etmeye 
devam ediyorlar. Charles Darwin’in İnsanın 
Türeyişi’nde yazdığı gibi (1871): ‘Ceha-
let çoğu zaman kişiye bilgiden daha fazla 
özgüven verir.’

İlginç şekilde, gerçekten zeki insanlar da 
kendi becerilerini doğru değerlendiremiyor-
lar. D ve F alan öğrenciler kendi becerilerini 
abartırken, A alan öğrenciler olduğundan 
düşük tahmin ediyorlar. Klasikleşen çalışma-
larında Dunning ve Kruger bilişsel puanları 
en üst dörtte birlik dilimde olan yüksek per-

formans gösteren öğrencilerin kendi görece 
yetkinliklerini olduğundan düşük gördükler-
ini buldular. Bu öğrenciler, onlara kolay 
gelen bu bilişsel görevlerin başkalarına 
daha da kolay gelmesi gerektiğini varsay-
mışlar. Buna ‘sahtekâr sendromu’ deniyor 
ve Dunning-Kruger etkisinin tersi olarak 
değerlendirilebilir. Bunda başarılı kişiler 
ne kadar yetenekli olduklarını göremiyor-
lar ve başkalarının da aynı derecede yetkin 
olduğunu sanıyorlar. Fark, yetkin insanların 
kendi özdeğerlendirmelerini doğru geri-
bildirimle doğru şekilde yapabilmeleri ama 
yetersiz insanların yapamaması.

Akılsız banka soyguncusunun başına gele-
ni yaşamamanın anahtarı da burada yatıyor. 
Bazen giriştiğimiz işlerin sonucu faydalı 
olur ama bazen de – limon suyu fikri gibi 
– yaklaşımımız hatalı, mantıksız, lüzumsuz 
veya düpedüz salakçadır. İşin sırrı üstünlük 
yanılsamalarına kapılmamak ve kendi bec-
erilerimizi doğru düzgün yeniden değer-
lendirmeyi öğrenmektir. Ne de olsa, Kon-
füçyüs gerçek bilginin insanın cehaletini 
bilmesinden geldiğini söylemiş.

Kate FEHLHABER

Çeviri: Serap ŞEN
Kaynak:
https://aeon.co/ideas/what-know-it-alls-

dont-know-or-the-illusion-of-competence

Kifayetsiz Muhterislik ve Cahil Özgüveni: Bilim Ne Diyor?
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1. İlgi Alanlarınız
Facebook’a kaydınız sırasında ilgi alanlarınız 

sorulur. Bunu sizler arkadaşlık kuracağınız kişil-
erle ortak yönleriniz var mı diye bakmak için 
kullanabilirsiniz fakat Facebook için bunun kul-
lanım alanı farklı. Facebook bu bilgileri size say-
fada gösterdiği reklamları belirlemek için kul-
lanıyor. İlgi alanlarınızın bilinmesi şifrelerinizin 
ve size ait kişisel bilgilerin bilinmesinde bir araç 
olabiliyor.

2. Doğum Tarihiniz
Ne yapın ne edin Facebook’da doğru doğum 

tarihinizi kullanmayın. Doğum yılınızı gizl-
ediğiniz için yada yazmadığınız için rahat 
davranabilirsiniz ama durum hep o kadar kolay 
olmuyor. Doğum gününüzde Facebook ark-
adaşlarınıza bir bildirim gönderiyor, böylece 
arkadaşlarınız doğum gününüzü duvarınızda 
kutlamaya başlıyor. Aradan bir arkadaşınız 
çıkıp ‘hiç 30 yaşında gibi görünmüyorsun’ diye 
yazıyor ve böylece açık doğum tarihiniz ortaya 
çıkıyor. Bunu kimin nasıl kullanacağını tahmin 
bile edemiyoruz.

Uzun süredir ayrıntılı testler sonrası piyas-
aya sürülen Tesla marka arabalar otomatik 
pilot özellikleri ile gündemden düşmüyordu. 
Geçtiğimiz yıl araç içerisindeki bir kameranın 
kaydettiği görüntülerde Tesla otomatik pilo-
tunun önünde giden arabanın onun önündeki 
arabaya çarpacağını 2 saniye önce bilmesi ve 
frene otomatik olarak basması bu araçların 
popülerliğini arttırmıştı. Fakat geçtiğimiz hafta 
yine aynı otomatik pilot bu kez ölümcül bir ka-
zaya sebebiyet verdi. Sensörlerin, tarladan yola 
çıkan beyaz renkteki traktörü bir tehlike olarak 
değil de gökyüzü olarak algılaması üzerine araç 
traktöre çarptı ve sürücüsünün hayatını kaybet-
mesine sebep oldu.

Diyelim ki bir gün uzay geminiz oldu. Mer-
akınızdan bir uzak gezisi yapayım dediniz. 
Uzaya çıkmışken Uluslararası Uzan İstasyonu’na 
uğramadan geçmek olmaz. Ama o da ne, uzay 
geminizi park edecek yeriniz yok. Geçtiğimiz 
günlerde yapımı tamamlanan özel park alanı bu 
sorununuza çözüm olacak. 

Daha çok özel amaçlı kullanılan ticari uzay 
gemilerinin kullanması beklenen özel park 
alanının istasyonun ziyaretçi trafiğini dahada 
arttırması bekleniyor.

Saatlik park ücretinin ne kadar olduğu ista-
syon yetkilileri tarafından henüz açıklanmadı.

3. Ev Adresiniz
Bu konuda uyarmasakta olur diye 

düşünüyoruz. Bu kadar açık bir yere ev adresini-
zi hiçbir durumda yazmayın. Böylesi sosyal sitel-
er sizden bu bilgilerinizi kendi reklam istatis-
tiklerine yardımcı olsun diye istiyorlar. Yeterince 
zenginler, daha fazla zengin olmaya ihtiyaçları 
yok. Sizin daha fazla güvende olmaya ihtiyacınız 
var. Açık ev adresinizi yazdığınız bir profilde, 
Bodrum’da kumsaldan gönderdiğiniz ailecek bir 
fotoğraf o anda evinizi boş olduğunu hırsızlara 
bildirmekten daha ileri gidemez.

4. Okul ve İş Detaylarınız
Çok iyi okullarda okumuş, çok güzel bölümleri 

bitirmiş ve çok iyi işlerde çalışmış olabilirsiniz. 
Ama bunu herkes bilmek zorunda değil. Yani bu 
kadar ayrıntılı bilgi kişisel yaşamınızı çok fazla 
afişe etmek olur ki bu bilgiler gayet etkili şekilde 
dolandırıcılar tarafından kullanılabilir.

5. Eski Bilgi, Fotoğraf ve Görüntüler
Bu güvenlikten çok kendinizi iyi hissetmeyle 

ilgili. Facebook yaşlandıkça sizde yaşlanıyor-
sunuz. Bundan 10 yıl önceki halinizle şimdiki ha-
liniz bir olmayacaktır. Üniversite yıllarınıza ait, 
sarhoşken barın önündeki kaldırımda boylu bo-
yunca uzandığınız resmi kaldırsanız daha yararlı 
olacaktır galiba.

Güvenliğiniz için Facebook’dan silmek 
isteyeceğiniz bilgiler

Tesla Otomatik Pilotu İlk 
Kurbanını Verdi

Tom Webb

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 
artık özel park alanı var
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90’lar Rock müziğin simgelerinden, 
ölüm ve varoluşçuluk temalı sözleri, 
güçlü sesiyle Amerikalı ünlü şarkıcı ve 
söz yazarı Chris Cornell hayatını kay-
betti. 

Audioslave grubuyla da tanınan 
ve 1964 doğumlu olan Chris Cornell 
18 Mayıs gününde yaşamını yitirdi. 
Grunge, alternatif rock, hard rock, alt-
nernatif metal, heavy metal türlerinde 
şarkıları olan Chris Cornell, grunge ef-
sanesi Soundgarden grubuyla ve Aui-
doslave grubuyla tanınmaktaydı. Chris 
Cornell’in ölüm nedeniyle ilgili yapılan 
açıklamada; ABD’nin Detroit kentinde 
kendini asarak intihar ettiği bilgisine 
ulaşıldı.

2005 yılında Ruanda soykırımı hak-
kındaki “Summertimes in April” film-
iyle dikkat çeken Haitili yönetmenin 
Raoul Peck  “Le jeune Karl Marx” (Genç 
Karl Marx) isimli yeni filminde, Marx’ın 
1844-1848 yılları arasındaki hayatını 
konu edecek.

Fransa, Almanya ve Belçika ortak 
yapımı olan filmin senaryosu, Jacques 
Rivette filmlerinden tanıdığımız Pascal 
Bonitzer tarafından yazıldı. Filmde Karl 
Marx rolünü, daha önce “Soysuzlar Çe-
tesi” filminde de yer alan August Diehl; 
Friedrich Engels rolünü Stefan Konar-
ske ve Karl Marx’ın eşi olan Jenny von 
Westphalen rolünü ise Vicky Krieps 
canlandırıyor. Film, Marx’ın 26 yaşın-
da eşiyle birlikte sürgündeyken Engels 
ile tanışmasını ve birlikte çalışmalarını 
anlatıyor. Film aynı zamanda, döne-
min siyasi atmosferini de betimliyor.

Eşi Jenny ile birlikte ülkesi Alman-
ya’dan sürgüne gönderilen 26 yaşın-
da Karl Marx (August Diehl), Paris’te 
yaşamını zor koşullarda sürdürmeye 
çalışırken bir yandan da yazı yazmaya 
devam etmektedir. Bir gün Friedrich 
Engels (Stefan Konarske) adında bir 
başka gençle tanışır. Görüntüsüne 
özen gösteren, bir fabrikatörün oğlu 
olan Engels’i Marx ilk başta küçük 
görse de zamanla ne kadar parlak 
bir zekaya sahip olduğunu ve meyda-
na getirmeye çalıştığı düşünce siste-
minde ihtiyaç duyduğu bakış açısını 
sunacağını anlar. Bu ikili, polis ve 
devlet baskısından kaçarken, Paris’te, 
Brüksel’de ve Londra’da işçi sınıfının 
örgütlenmesine yönelik hem teorik 
hem de pratik faaliyetlerde bulunacak, 
sonraki yüzyıllara etki edecek bir öğre-
tiyi vücuda getirecektir.

Çalışmalarını Londra’da sürdüren 
ressam Halime Yurdagül, Mar-
mara Üniversitesi Güzel Sanatlar 
Bölümü’nden mezun. Qube Open 
Art Show’da sergilenen iki resmi için 
‘Geleceğin Yeteneği’ödülüne layık 
görülen Yurdagül,  dünyanın çeşitli ye-
rlerindeki insanların yüzyıllar boyunca 
geliştirdikleri uygarlıkların öyküsünü 
günümüzde yeniden yorumlayıp, iz-
leyiciyi dünya tarihinde bir yolculuğa 
çıkartmayı hedeflediği, son yapıt-
larından oluşan “Journey” isimli ser-
gisini ziyaret edip keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. Yurdagül ile eserlerini 
üretirken nelerden ilham aldığını ve 
Londra’da sanatçı olmayı konuştuk. 

Halime Yurdagül kimdir? Bize biraz 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

Yaşamımı ve çalışmalarımı Londra’da 
sürdüren, sanatımla yaşam amacımı 
keşfetmiş, bu doğrultuda yükselmeyi 
hedeflemiş bir ruhum.

Eserlerinizden yola çıkarak; tarihe 
olan ilginizin temellendiren etken ne-
dir? 

Yaşanmışlık ve tarihi miras şimdiki 
hayatımda farkındalığımı arttırmamda 
büyük yön gösterici olmakla birlikte 
duyduğum saygıyı da ifade etmem için 
ilham oluşturdu. Çalışmalarımda yer 
alan, tarihte iz bırakmış medeniyetler 
sahnelerinde kendisini beslerken 
diğer yandan izleyicinin anılarını canlı 
tutmayı amaçladım.

Üslubunuz bizleri biraz da olsun 
düşünmeye teşvik ediyor ve muaz-
zam derecede ruh doyurucu. Hangi 
teknikleri kullanıyorsunuz ve ned-
en bu tekniği kullanmayı uygun 
gördünüz? 

Öncelikle güzel yorumlarınız için 
teşekkür ediyorum. İzleyici ile pay-
laşmak istediklerimi çok anlamlı bir 
şekilde ifade eden bir düşünce. San-
atımın ilk yıllarında her ne kadar pen-
tur resmiyle çalışmalarımı çok severek 
yürütsem de geldiğim noktada tu-

val üzerinde farklı malzemelerle ve 
asamblaj uygulamaları ile üç boyutu 
yakalamaya çalışıyor, karışık teknik 
kullanıyorum. Bu çalışmalar, sanatsal 
üretimimde farklı renk, desen, doku, 
perspektif ve teknik arayışıma zemin 
hazırlamakta.

Tarihe iz bırakmış olan Piri Reis’ten 
ilham aldınız, bu ilgi ve yorumlama 
şekli nasıl oluştu?

Piri Reis, cesareti ve bilinmeyene yol 
alan keşif süreci benimde hayatımdaki 
birçok açılım ile parallellik gösterdiğin-
den ilham olmuştur.

Bu kaçıncı serginiz? Daha evvel 
gerçekleşen sergilerinizdeki temanız 
ve ilham kaynağınız neydi? 

Bu 4’üncü solo sergim. İlk eserler-
imde insan bedeni ve anatomisi üze-
rine calışmalarım temeli oluştururken, 
daha sonraları yer yer soyutlamaların 
olduğu, daha çok kavramlara, düşünce 
ve ruh hallerine işarette bulunduğum 
calışmalarım oldu.

Serginiz ne zamana kadar açık ol-
acak?

Sergim 27 Mayıs’a kadar Stoke New-
ington High Stret’te 55 numarada bu-
lunan HLS Gallery’de izlenebilir.

Bir eserinizi evimizde sergilemek 
istersek eğer bu mümkün olur mu? 

Galerideki tüm eserler satışa açıktır.

Son olarak; bir sonraki hedefiniz ne-
dir?

Hayat bir yolculuk… Tıpkı sergimin 
adında da yer verdiğim gibi yolculuğu-
ma devam ediyorum. Akışın nereye 
yönlendireceği hususunda ben de çok 
heyecanlıyım. 

Chris Cornell Hayatını 
Kaybetti

Bu Haftasonu Nereye Gidelim?

Karl Marx’ın Hayatı Film 
Oldu

Journey: Geçmişin Çağdaş Çizgilerle Vücut Bulduğu Sergi
Övgü Kaya

29 ve 30 Mayıs’ta final gösterimi ile 
seyircilerle son defa buluşacak. 

Romeo and Juliet 9 Temmuz’a kadar 
tiyatroseverlerle buluşacak.

10 Haziran’a kadar izlenebilir.

Royal Theatre
Ugly Lies The Bone 

Shekespeare 
Theatre

Odeon Cinema
King Arthur: 
Legend of the Sword

£15

£8

£10

BİLET

BİLET

BİLET

Halime Yurdagül
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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.

£10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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

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 

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

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

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com
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Kasiyer Aranıyor

İletişim: 07459036737 

Edmonton’da yeni açılan Kings Food 
Centre adlı markette çalışmak üzere 
bayan kasiyerler aranıyor.

07745824025
ŞAHİN KOŞAR

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Mutfak
Banyo
Painting 

FREE  
ESTIMATE

sahinkosar34@gmail.com

SHINE CONSTRUCTION
COMPLETE BUILDERS

BUILDING-ELECTRICAL-PLUMBING
Loft
Porch
Extention
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HDP 3. Olağanüstü Kongresi, millet-
vekilliği ve parti üyeliği düşürülen Figen 
Yüksekdağ’ın yerine yeni eş genel başkanı 
belirlemek üzere bugün toplandı. Kongre so-
nucunda Serpil Kemalbay HDP’nin yeni eş 
genel başkanı oldu.

Kongrenin sonuç metninde partinin 
barış ve demokrasi talebi ifade edilerek, 
“Toplumun tüm kesimlerini demokratik bir 

Uluslararası Af Örgütü, kamudan ihraç 
edilen kamu çalışanlarıyla ilgili yayımladığı 
“Gelecek Karanlık: Türkiye’de ihraç edilen 
kamu çalışanlarına yönelik sonu gelmeyen 
baskılar” başlıklı raporunda, 100 binin üzer-
inde kamu çalışanının keyfi bir şekilde ihraç 
edildiği belirtilerek, ihraçların siyasi saikler-
le yapıldığı ifade ediliyor.

Raporda, bu durumun ihraç edilenler-
in yaşamları ve geçim kaynakları üzerinde 
yıkıcı bir etki yarattığı kaydediliyor.

İhraç edilen 33 kişi ile resmi yetkililer, 
sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri 
ve avukatlar olmak üzere 61 kişiyle yapılan 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
önümüzdeki Salı günü Kuzey Kore’nin yeni 
füze denemesiyle ilgili olağanüstü toplantı 
gerçekleştireceği ifade edildi.

BM’den bir yetkilinin aktardığı bilgiye 
göre toplantı gerçekleştirme talebi ABD, 
Japonya ve Güney Kore tarafından geldi.

Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore’nin 

Dünyanın önde gelen insani yardım kuru-
luşlarından Norveç Mülteci Konseyi (NRC), 
2016 yılına yönelik raporunda dünyada 31 
milyondan fazla insanın çatışma, şiddet olay-
ları ve doğal afetler nedeniyle yaşadıkları 
ülkelerde evsiz kaldığını duyurdu.

Bu sayı, her saniye bir kişinin evini kay-
bettiği anlamına gelirken, yaşadığı ülke 
içinde yerinden olmuş kişilerin mülteci 

Sur’da Türk devletinin yıkım planı, halk, 
siyasi partiler ve milletvekilleri tarafından 
protesto edildi.

Diyarbakır’ ın Sur ilçesinin Alipaşa ve 
Lalebey mahallelerinde yapılacak yıkıma 
karşı HDP, DBP ve ESP il örgütleri, HDP 
milletvekilleri ve Mimarlar Odası, Alipaşa 

ABD Başkanı Donald Trump, ilk yurt-
dışı ziyaretini gerçekleştirdiği Suudi Ara-
bistan’da, 110 milyar dolarlık ve ‘ABD 
tarihinde türünün en büyük silah anlaşması’ 
niteliğindeki anlaşmayı imzaladı.

Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD 
Başkanı Trump arasında imzalanan an-
laşmanın, yaklaşık 110 milyar dolar değer-
inde Amerikan yapımı silahın satışı anlamı-

Almanya’nın başkenti Berlin’de haç kol-
yesiyle derslere giren bir öğretmene uyarı 
cezası verildiği bildirildi. Yıllardır haç tak-
tığını ancak ilk defa uyarı aldığını söyleyen 
öğretmen, derslere bundan sonra dini sembol 
taşımadan gireceğini ifade etti. Almanya’nın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
AKP’nin 3. Olağanüstü Kongresi’nde parti 
genel başkanı seçildi.

Ankara Spor Salonu’nda yapılan kongrede 
genel başkanlık için oy sayım işlemi tamam-
landı. Erdoğan, bin 414 delegenin oyuyla 
AK Parti Genel Başkanlığı’na seçildi.

16 Nisan’da gerçekleşen anayasa 
değişikliği referandumunda cumhurbaşkan-
larına parti üyeliği ve genel başkanlık yolu 
açılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki 
aylar Türkiye’nin hak ve özgürlüklerin 

anayasa yapım sürecinde ve toplumsal barışı 
var etme konusunda yan yana gelmeye 
çağırıyoruz” denildi.

Kongre salonuna tutuklu bulunan HDP’li 
milletvekillilerinin fotoğrafları asılırken eş 
genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Fi-
gen Yüksekdağ’ın cezaevinden gönderdiği 
mesajlar da okundu. 

görüşmeler sonunda hazırlanan raporda, 
ihraçların usul hükümlerine uymadan yapıl-
masının insan haklarını ihlal ettiği belirtili-
yor.

Af Örgütü’nün raporunda OHAL 
KHK’lerinin Meclis’in ya da mahkemelerin 
denetimi dışında olduğu vurgulanıyor.

Hükümetin KHK’lerle ihraç edilen kamu 
görevlilerinin “terör örgütüyle aidiyeti, ilti-
sakı ya da irtibatı” bulunduğu şeklinde genel 
bir gerekçe sunmakla yetindiği ifade edilen 
raporda ihraç edilen hiçbir kamu görevlisine 
bireysel bir gerekçe sunulmadığının da altı 
çiziliyor.

bugün yeni bir füze denemesi yaptığını 
duyurmuştu. Güney Kore Genelkurmay 
Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kuzey 
Kore’nin bugün öğleden sonra, Güney 
Pyongan kentinin Pukchang bölgesi yakın-
larından Pukkikson-2 orta menzilli füze fır-
lattığını, füzenin 500 kilometrelik bir mesafe 
kat ettiğini belirtmişti.

sayısını ikiye katladığı belirtildi.
NRC’nin Ülke İçi Yer Değiştirme İzleme 

Merkezi’nin araştırmalarına dayanan rapo-
runa göre, Türkiye’de geçen yıl ülke içinde 
yer değiştirmek zorunda kalanların ise 204 
bin. 2006 yılı sonu itibariyle Türkiye içinde 
yerinden olmuş kişilerin toplam sayısı ise 1 
milyon 108 bine ulaştı.

Mahallesi’nde protesto gösterisinde bu-
lundu. Sur’da yapılacak yıkımı prostesto 
edenler ‘Sur’u terk etmeyeceğiz’ mesajı ver-
di. Öte yandan UNESCO tarafından 2015  
yılında koruma altına alınan Sur’un yıkım 
projelerine UNESCO tarafından bir tepki 
konulmaması eleştirildi.

na geliyor.
Reuters, söz konusu anlaşmanın Suudi 

Arabistan’daki her biri 6 milyar dolar değer-
inde 150 Blackhawk tipi helikopteri de kap-
sadığını duyurdu.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, an-
laşmanın ABD tarihinde benzerleri arasında-
ki en büyük silah anlaşması olduğu belirtildi.

bazı eyaletlerinde okullarda ve mahkemel-
erde haç işaretinin bulunması zaman zaman 
dava konusu oluyor. Bavyera eyaletinde son 
olarak mahkeme salonunda haçın kalması-
na ancak okullarda şikayet olduğu takdirde 
kaldırılmasına karar verilmişti. 

genişletilmesinden yatırımlara kadar her 
alanda adeta bir sıçrama dönemi olacak. 
Bu yılsonuna kadar bütün teşkilatlarımızı 
tümüyle elden geçirmek suretiyle önce 
teşkilatlarımızda bir yapılanmanın adım-
larını atacağız. Bu arada da hükümetimizin 
şu yılsonuna kadar atacağı adımları hep bir-
likte ele alıp neleri yapacağız, ne gibi adım-
lar atacağız, bunun çalışmalarını yürüte-
ceğiz. Bundan sonraki dönem icraatta da 
adeta sıçrama dönemi olacaktır. Millete hiz-
met yolunda çekilen zahmet, mihnet değil 
tam tersine şereftir” dedi.   

HDP Yeni Eş Genel Başkanını Seçti

Af Örgütü’nden İhraçlarla İlgili Rapor

BMGK, Kuzey Kore İçin Olağanüstü Toplanacak2016’da Saniye’de Bir Kişi Evini Kaybetti!

Sur’da Yıkım Protestosu: Terk Etmeyeceğiz!

Tarihin En Büyük Silah Satışı

Berlin’de Haç Kolyeli Öğretmene ceza

Erdoğan Yeniden AKP Genel Başkanı Seçildi
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Newşîrwan Mistefa rêwîtiyeke jiyanê ya 
73 salan a ku di qonaxên PDK´ê re derbas 
bû, bi rêhevaliya Îbrahîm Ehmed, Celal Ta-
labanî û Elî Eskerî dewam kir û bi damez-
rêniya Tevgera Gorran dewam kir, roja înê 
bi dawî kir.

Serokê Tevgera Goranê Newşîrwan Miste-
fa doh ji ber nexweşiyê di 73 saliya xwe de 
koça dawî kir. Newşîrwan Mistefa ji sala 
2009´an heta dema wefata xwe ya roja înê 
(19´ê Gulana 2017´an) Serokê Giştî yê Te-
vgera Gorranê bû ku ew damezrînerê wê ye.

Şoriş Hacî di daxuyaniya fermî ya li ser 
navê Tevgera Gorranê de, hevxemiya xwe û 
Tevgera Gorranê li gel malbat û kesûkarên 
Newşîrwan Mistefa îfade kir.

Hacî herwiha destnîşan kir ku Tevgera 
Gorran dê li ser rêbaza Serokê Giştî yê re-
hmetkirî ji bo xizmeta neteweya Kurd rêya 
xwe dewam bike.

KNK´ê sersaxî ji gelê Kurd û mal-
batê re xwest 

KNK ji bo Serokê Tevgera Gorran 
Newşîrvan Mistefa peyameke sersaxiyê 
weşand û got, “em sersaxîyê didine hemî 
gelê Kurdistanê, endam û layangirên Te-
vgera Gorranê û malbatê.”

Kongreya Netewî ya Kurdistanê (KNK) 
di daxuyaniya xwe de xemgîniya xwe ji ber 
wefata serokê giştî yê Gorranê îfade kir û 
xemginiya malbatê û dostên wî par ve kir.

Daxuyaniya KNK´ê wiha dewam kir:
“Xebera xembar û dilsoj ya wefata Serokê 

Girranê, Birêz Newşîrwan Mistafa, gihişte 
me û em bi vê yêkê gelek xemgîn in. Birêz 
Newşîrwan Mistafa, di destpêka jiyana xwe 
de ji salên xwendekarîyê û heta niha, di nav 
siyaset û şoreşa Kurdistanê de cihê xwe girt. 
Weke xebatkar, weke pêşmerge, weke fer-
mande, weke siyasetvan, weke rêvebir, weke 
heval, weke nivîskar, di hemî qadên şoreşê 
de cihê xwe girt û bi xebata xwe ya dûr û 
dirêj kete nava rûpelên dîroka Kurdistanê. 
Wefata Birêz Newşîrvan Mistafa, ji bo Te-
vgera Gorran, ji bo Başûr û hemî Kurdistanê 
windahîyeke mezin e.” 

Jînegeriya Newşîrwan Mistefa
Serokê Tevgera Gorran, Newşîrwan 

Mistefa doh ji ber nexweşiya pênçeşêrê di 
73 saliya xwe de koça dawî kir. Newşîrwan 

Wezîrê Karê Derve yê DYA’yê Tîllerson 
têkildarî fermana Erdogan a ku dibêje êrîşî 
çalakvanan bike axivî û got:“Şîdeta Tirkan 
bi awayê basît nayê qebûlkirin.”

Têkildarî fermanên Serokkomarê Tirki-
yeyê Tayyip Erdogan a ku di serdana wî ya 
di 16’ê Gulanê de ji parêzvanan xwe re dibê-
je êrîşî çalakvanan bike, Wezîrê Karê Derve 
yê DYA’yê Rex Tîllerson got: “Şîdeta Tirkan 
bi awayê basît nayê qebûlkirin.”

Tîllerson di bernameyeke Fox Newsê de 
ji êrîşa bi fermana Erdogan re got: “Şîdeta 
Tirkan” û diyar kir ku me Sefîrê Tirk Serdar 
Kiliç gazî Wezareta Karên Derve ya DYE’yê 
kiriye.

Wênekêşê Fransî Mathias Depardon ê ku 
ev du hefte ne di binçavan de ye, dest bi gre-
va birçîbûnê kir.

Rêxistina Rojnamevanên Sînornenas 
(RSF) ragihand ku wênekêşê Fransî Mathîas 
Depardon yê ku du hefte ne di binçavan de 
ye, dest bi greva birçîbûnê kiriye.

Mathîas Depardon ê ku çar sal in li ser hev 
tê Heskîfê, ji bo şopandina barkirina Tirbeya 
Zeynel Beg hatibû Heskîfê, ketibû binçavan. 
Hat diyar kirin ku rojnamevanê Fransî yê ku 
15 roj in li Dîlokê li Navenda Koçberan e, 
ev sê roj in ku dest bi greva birçîbûnê kiriye.

Mistefa heta roja dawî ya jiyana xwe, te-
menê xwe di nava siyaset û têkoşîna netew-
eyî ya Kurd de derbas kir. 

Newşîrwan Mistefa ji sala 2009´an heta 
dema wefata xwe Serokê Giştî yê Gorranê 
bû.

Mistefa, sala 1944’an li Taxa Serşeqam 
(Berxaneqa) ya bajarê Silêmaniyê ji dayik 
bûbû û xwendina xwe ya seretayî, navendî û 
amadeyî li Silêmaniyê bi dawî kiribû.

Sala 1967´an li Fakulteya Zanistên Siyasî 
ya Zanîngeha Bexdayê xwendina xwe de-
wam kir û îcazeya lîsansa xwendina bilind 
ji wir wergirtiye.

Newşîrwan Mistefa di destpêka salên 
1960’î de dest bi çalakiyên siyasî kir û 
yekemîn rawestgeha jiyana wî ya siyasî 
Yekîtiya Xwandekarên Kurdistanê bû. Di 
navbera salên 1963 û 1964’an de bûye en-
damê Sekretariya Yekîtiya Xwandekarên 
Kurdistanê.

Sala 1967’an bûye endamê şaxê Silêmani-
yê yê Partiya Demokrata Kurdistanê-Baskê 
Polîtburoyê.

Di destpêka salên 1970’yî de çûye 
Nemsayê (Awusturyayê) û îcazeya xwe ya 
mastirê di Hiqûqa Navdewletî de li wî welatî 
bi dest aniye.

Tevî Îbrahîm Ehmed, Celal Talabanî û Elî 
Eskerî, sala 1975´an bû yek ji damezrînerên 
Yekîtîy Niştîmanî Kurdistan (YNK) û heta 
sala 2006’an jî Cîgirê Sekreterê Giştî yê YN-
K´ê bû.

Sala 2006’an dest ji karê hizbî yê di nava 
YNK’ê de berda û paşê şirketa Wûşe (bi wa-
teya peyv) damezrand.

Sala 2009’an ji bo hilbijartinên parlamen-
toya Kurdistanê lîsteyek bi navê Gorran pêk 
anî. Ev Lîste paşê weke Tevgera Gorran ve-
guherî hereketeke siyasî ya li Başûrê Kurd-
istanê. Newşîrwan Mistefa heta wefata xwe 
jî weke serokê wê yê giştî ma ku sifetê wî yê 
fermî kordînatorê giştî bû. Di hilbijartinên 
2013´an de Tevgera Gorran bi 24 kurrsiyan 
kete parlemana Başûrê Kurdistanê û serket-
ineke mezin a siyasî bû.

Sala 1981’an zewicî bi navê Nima û Çiya 
du kurên wî û bi navê Çira keçeke wî heye.

Mistefa her wiha gelek pirtûkên di warê 
siyasî, dîrokî û edebiyatê de jî nivîsandine.

Tîllerson wiha anî ziman: “Şîdeta Tirkan 
bi awayê basît nayê qebûlkirin” û got: “Hê 
jî lêpirsîn didome. Em li benda encama vê 
analîzê ne. Me fikarên xwe ji Balyozxaneya 
Tirkiyeyê re got.”

Di serdana Erdogan a Amerîkayê de bi fer-
man Erdogan êrîşî çalakvanên xwepêşander 
hatibû kirin.

Di dîmenan de yên ku Dengê Amerîkayê 
(VOA) weşandiye, Erdogan di dema êrîşê de 
di wesayîta xwe de piçekî disekine û dûre ji 
fermana êrîşkirinê dide parêzvanên xwe.

Piştî analîza deng a ku Erdogan fermanm 
dide parêzvanên xwe, tê bihîstin ku parêz-
vanê wî ji parêzvanên din re dibêje: “Êrîş 
bikin.”

22 sazî û dezgehên navneteweyî hefteya 
bihurî danezaneke hevpar belav kiribûn 
û bang li rayedarên Tirkiyeyê kiribûn ku 
Mathîas Depardon serbest berdin. Wênekêşê 
Fransî pênc sal in li Tirkiyeyê ye û wî sûcdar 
dikin ku li ser medyaya civakî propagandaya 
PKK’ê kiriye.

RSF di daxuyaniya xwe de gotibû: “Ti 
hinceta rayedaran tuneye ku Mathîas De-
pardon bigirin. Ligel ku hefteyek berê biry-
ar hatiye dayîn ku wî dersînor bikin jî nayê 
qebûlkirin ku dema mayîna wî ya di binça-
van de were dirêjkirin.”

Newşîrwan Mistefa koça dawî kir

Tîllerson: Şîdeta Tirkan nayê qebûlkirin

Wênekêşê Fransî yê di binçavan de dest bi 
greva birçîbûnê kir



Razemeniya biyanî ya li welatên Ew-
ropayê, ku di sala 2016’an de hate kirin, yek 
ji şeşan zêde bû. Li Fransayê jî, ku hewl dide 
xwe ji krîza aboriyê rizgar bike, ev rêje zê-
detir e.

Razemeniya biyanî ya li welatên Ew-
ropayê, ku di sala 2016’an de hate kirin, 
yek ji şeşan zêde bû. Li Fransayê jî, ku hewl 
dide xwe ji krîza aboriyê rizgar bike, ev rêje 
zêdetir e. Razemeniya biyanî herî zêde li 
Brîtanyayê hate kirin.

Li gorî lêkolîna şîrketa şêwirmendî û kon-
trolê ya navneteweyî ya bi navê Ernst & 
Young (EY), ku navenda wê li Londonê ye, 
razemeniya derve ya li 43 welatên Ewropayê 
hatin kirin, 15 ji sedî zêde bû. Li van wela-
tan, di sala 2016’an de 5 hezar û 845 pro-
jeyên biyanî ketin meriyetê. Ev jî tê wateya 
zêdebûna 15 ji sedî li gorî sala 2015’an.

Welatê ku di sala 2016’an de herî zêde 
razemeniya biyanî ber bi aliyê xwe ve kişand 
Fransa ye, ku vî welatî ji sala 2008’an û vir 

Partiya Karkeran (Labour) manîfestoya 
xwe ya hilbijartinê aşkere kir.  Manîfesto ji 
hêla serokê partiyê Jeremy Corbyn ve hat 
îlan kirin û ji hêla gelê Brîtanî ve bi awayekî 
erênî hat pêşwazî kirin.

Li Brîtanya dê 8´ê Hezîranê hilbijarti-
na parlamentoyê pêk were. Li gorî anketên 
dawî Partiya Mûhafazakar tenê bi heşt bi 
pûanan li pêşiya Partiya Karkeran e. 

Li bajarê Manchesterê êrîşeke xwekû-
jî li dijî konsera ku piranî ciwan û zarok 
tevlîbûbûn pêk hat û di encamê de 22 kes 
mirin û 59 kes birîndar bûn. 

Li gorî daxûyaniya polêsan kûjêr, wekî 
Salman Abedi yê 22 salî li Manchesterê 
dayik bûye û bi eslê xwe ji Libyayê ye hat 
binav kirin.  

Di êrîşê de keçeke heşt salî bi navê Saffie 
Rose Roussos jiyana xwe ji dest da. Hat di-
yar kirin ku rewşa hin birîndaran giran e. 

Serokwezîra Îngîltereyê Theresa May 
ji bo teqîna salona konsera a Manchester 
Arenayê ku 22 kesan jiyana xwe ji dest da 
daxuyaniyek da.

Serokwezîra Îngîltereyê Theresa May 
di axaftina xwe de got: “Dilê min bi qur-
banên bûyerê û bi malbatên wan ku bandor 
wergirtin re ye. Polîs bûyerê wekî êrişeke 
terorî dibîne û ji bo zelalkirina hemû hur-
giliyên êrişê em dixebitin.”

Jibo şehîdên meha Gulanê li Navenda 
Komeleya Kurd civîneke bîranînê hat li dar 
xistin. Di bîranînê de eywan bi wêneyên 
şehîdên meha Gulanê hatin xemilandin û li 
pêşiya wêneyan bi sedan find hatin pêxistin. 

Şoreşgerên Kurdistan û Tirkiye Haki Ka-
rer, Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş, Yusuf 
Aslan, Halil Çavgun, Mehmet Karasungur, 
Ferhat Kurtay, Necmi Oner,  Eşref Anyık,  

ve hê krîz ji ser xwe navêtiye. Li Fransayê, 
di sala 2016’an de 779 projeyên razemenî 
yan jî berfirehbûnê hatin kirin. Ev rêje li gorî 
sala 2015’an  tê wateya zêdebûna 30 ji sedî. 
Di sala 2016’an de bi saya razemeniyên bi-
yanî, li Fransayê 17 hezar cihên nû yên kar 
peyda bûn. Ev jî li gorî sala 2015’an tê wa-
teya zêdebûna 24 ji sedî.

Li Ewropayê, welatê ku herî zêde raze-
meniya biyanî lê hate kirin Brîtanya ye, ku bi 
rêya referandûma Brexîtê biryara derketina 
ji nava Yekîtiya Ewropayê da. Piştî vî welatî 
Elmanya tê, ku mezintirîn aboriya Yekîtiya 
Ewropayê ye. Li Brîtanyayê, bi saya şîrketên 
bi razemeniyên biyanî hatin vekirin, ji bo 
zêdeyî 43 hezar kesî kar afirand.

EY bi rêveberên 203 şîrketên mezin re 
axivî û destnîşan kir, ku ji bo razemeniyan 
şîrket polîtîkayên lîberal dixwazin.

Li Fransayê, bi hilbijartina Emmanûel 
Macron a ji bo Serokkomariyê re, tê payin 
ku pêşî li polîtîkayên lîberal bê vekirin.

Partiya Karkeran di manifestoya xwe ya 
hilbijartinê da bal kişand ser pirsgirêkên 
Brîtanya û soza çareseriyê da. Li gorî 
manîfestoyê partî soz dide ku 48.6 milyar 
sterlîn jibo van xizmetan were veqetandin. 
Dan zanîn ku dê ev pere jî bi zêdekirina baca 
şîreketên mezin were peyda kirin. 

Di manîfestoyê de xalên wekî, xeta trênan, 
xercên zanîngehan, xanî, koçberî û alîkari-
yên civakî derketin pêş. 

Mahmut Zengin, Sinan Amed, Ozan Özsök-
menler û İbrahim Kaypakkaya wekî sembola 
şehîdên meha Gulanê tên qebûl kirin. 

Bîranîn bi deqek rêzgirtin destpêkir û bi 
nîşandana sînevizyona li ser şehîdên meha 
Gulanê berdewam kir. Li ser navê Meclîsa 
Kurd ya Londra û Ciwanên Azad axaftin ha-
tin kirin û soza li xwedî derketina doza wan 
hat nu kirin. 

Di razemeniya biyanî de Brîtanya li pêş e, 
Fransa bi pêş dikeve

Partiya Karkeran manîfestoya xwe ya 
hilbijartinê aşkere kir

Êrîşa xwekûjî: 22 kes mirin, 59 birîndar

Şehîdên Meha Gûlanê Hatin Bibîranîn
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Fîlma Suru (Kerî) di dîroka gelê Kurd 
de ye. Lê di fîlmê de min zimanê 
Kurdî jî bi kar neanî. Heke me Kurdî 

bi kar bianiya, her kesa ku di fîlmê de lîst, 
wê bixistina girtîgehê. Yol (Rê) jî her çendî 
montaja wê li Ewrûpayê hatibe çêkirin jî 
min nekarî bikim Kurdî” 

Xwediyê van gotinan Yilmaz Guney e. Wî 
sala 1983’an, ji rojnemevanê Fransî Chrîs 
Kutschera re ev gotin bi lêv kirin.

Guney,  fîlma ‘Yol’ ku honaka wê li Ew-
rûpayê danî, hewl da ku bi motîfan bike 
Kurdî. Bi taybetî ji bo vê jî di destpêka fîlmê 
de bi tîpên mezin navê Kurdistanê nivîsî.

Li gel van gotinên Guney jî fîlma ‘Yol’ 
bi hemû hêlên xwe bû yek ji wan fîlman ku 
drama Kurdan vegot û wiha derbasî dîro-
ka sînamayê bû. Fîlm hem bi hêla xwe ya 
polîtîk, hem bi çîroka xwe û bi estetîka xwe 
ya sînemaya berhemeke serketî ye. Ji ber ku 
fîlm li Tirkiyeyê qedexe bû, bi dizîka derx-
istine Ewrûpayê, li vir honaka wê hate danîn 
û kete Festîvala Fîlman a Cannesê. Fîlm li 
wê derê, 1982’an li gel fîlma Costa Gavras 
Winda (Missing) xelata ‘’Palmiyeya Zêrîn’’ 
stand.

Di pêvajoya festîvalê de Yilmaz Guney 
zedê nedihat dîtin. Ji ber kû Înterpol li wî 
digeriya û zêde li ber çav bûn, xeter bû. Şeva 
merasîma xelatê ya festîvalê Yilmaz Guney 
derket meydanê. Edî ew kesekî xwedî xelata 
Cannesê û naskirî bû.

‘Rê’ya Yilmaz Guney ev 35 sal in li Tir-
kiyê qedexe ye 

Yilmaz Guney li cîhanê hemûyî dihat 
naskirin û hêdî hêdî efsaneya navê belav 
dibû. Lê hem li ser fîlmê hem jî li ser Yilmaz 
Guney qedexekirinê dewam dikir. Vê heta 
mirina Yilmaz Guney dewam kir. Ji ber van 
qedexekirinan, piştî wefata xwe jî, Yilmaz 
Guney li Parîsê hat veşartin. Pişti Guney jî 
vê qedexeyê dewam kir. Heta sala 1999’an. 
Paşê fîlm ji hêla Fatoş Guney ve hat nûjen-
kirin, hin sahne jê hatin derêxistin, bi halê 1 
saet û 49 deqeyan kete vîzyonê. Ji van sah-
neyan yek jê jî ew sahne bû ku navê Kurd-
istanê dihat nîşandan ku di versiyona Can-
nesê ya 1982’an de hebû û rasterast Yilmaz 
Guney ev sahne lê zêde kiribû. Ev 35 sal in 
halê orjînal ê fîlmê li Tirkiyeyê qedexe ye.

Li vir niyeta me ne ew e ku bi dirêjî em 
behsa çîroka fîlma Yol bikin. Teqeze ku her 
kes di jiyana xwe de carekê li vî filmî nihêri-
ye yan jî kêm zêde serpêhatiya wê bihîstiye. 
Fîlma Yol bi navê ‘’Yol-The Full Version’’ 
li Festîvala Fîlman a Cannesê ya  70’yî, di 
beşa ‘’Cannes Calassîc’ de hat nîşandan.

Li pişt vê operasyonê kî heye?
Versîyona nû ya fîlmê ji hêla çêkerê Swîs-

reyî Donat Keusch ve hatiye hazirkirin. Bi 
hin guherînên reng, deng bi versîyona 1 saet 
û 56 deqeyan li salona 79’an a Cannes Bu-
nuelê hate nîşandan. Li gorî fîlmên din ên 
klasîk hema hema salon tijî bû. Bi versîyona 

nû nîşandana fîlm rê li ber pirsan vekir, bi 
taybetî jî mirov şaş dimîne ku organîzasy-
oneke mezin a mîna Festîvala Fîlman Can-
nesê çawa kariye tiştekî wiha bike.

Donat Keusch beriya fîlm bête nîşandan 
axivî û got, fîlma Yol, fîlma Kurd-Tirk e û 
li Swîsreyê hatiye çêkirin û got, “Fîlm sala 
1982’yan li Cannesê 25 deqeyên beşên wê 
yê zêde jê hatin birin. Piştî 35 salan ez lê 
fikirîm ku fîlmê restore bikim” û bi vî rengî 
jî mebesta xwe vegot.

Lê pirs bi mirov re çêdibin bê ka Keusch 
bi kîjan mebestê fîlm montaj kiriye û pro-
jeyeke wiha kiriye. Ji ber ku hin dîmen û ax-
aftin ku di fîlm de hatine bikaranîn rasterast 
ji hêla Yilmaz Guney ve jê hatibûn derxistin. 
Bi taybetî jî hin sahneyên Suleyman, bavê 
mafya yê Edeneyî hene ku di fîlmê de karek-
terê 6’ê ye û ji hêla Yilmaz Guney ve, ji bo 
ku li honakê nehatiye jê hatiye avêtin. Çend 
sahneyên qumar, fihûş û têkiliyên mafyayê 
yên çend deqîqeyan dewam dikin li fîlm ha-
tine zêdekirin, ji bilî vê tiştekî nû di fîlmê 
de nîne. 

Keusch di hembêza gemarî ya dewl-
eta Tirk de ye?

Bi honakê hatiye lîstin, bi dengên nû, bi 
honaka Yilmaz Guney a 1982’an hatiye lîs-
tin. Îcar fîlm bi vêrsiyona navê nûkirinê ji 
nû ve bikeve pîyasê. Dema nîşandanê Donat 
Keusch di axaftina xwe de bi awayekî germ 
spasiya perpirsyarên wezareta Tirkiyeyê kir 
û ew jî li salonê rûniştibûn. Paşê bi hev re 
derketin. Bi rastî jî piştî vê tabloyê, mirov ji 
xwe dipirse, gelo Donat Keusch dixwaze li 

ser vê fîlmê bazirganiyê bike? Ji bo derxisti-
na nivîsa Kurdistanê ji fîlmê, gelo rayaderên 
Tirk çi dan Donat Keusch? Yan na, ev oper-
asyoneke wendakirina orîjînala fîlmê ye. Ji 
ber ku mafê fîlmê di deste Donat Keusch de 
ye. Ji vir û bi şûn ve li her derê ev versiyon 
dê were nîşandan. Ev jî tê maneya wenda ki-
rina fîlma ‘Rê-Yol’a orjînal. Gelo li pişt vê 
operasyonê kî heye? 

Lê mirov fêhm  nake ka Komîteya Fes-
tîvala Filman a Cannesê piştî 35 salan çawa 
versiyoneke li ser orjînala wê hatiye lîstîn, 
qebûl kiriye. Divê bersiva vê pirsê were 
dayîn. Rast e, Cannes her sal beşek jî fîlmên 
klasîk nîşan dide. Lê ne bi vî awayî…  

‘Rê’ bi Kurdistanê xelat wergirt
Yilmaz Guney bi zanîn û bi armanc nivî-

sa Kurdistanê xist nava fîlmê. Ji bilî vî navî 
stranên Kurdî hinek jî axaftinên navberê yên 
xwezayê jî lê zede kirin. Armanca Guney, 
fîlma di bin şert û mercên qedexekirî û ze-
hmet de dîmenên wê hatibûn girtin, li Ew-
rûpayê bi vê rê rengê Kurdî lê bar bike û 
fîlmê bike berhemeke Kurdî û bi vî awayî 
li qada navneteweyî were belavkirin. Yil-
maz Guney li biryara xwe xwedî derket û ji 
bo nîşandana Cannesê jî şertê eger, “Nivîsa 
Kurdistanê were derxistin, ez ê fîlma xwe 
vekişînim” got. Bi helwêsta xwe fîlm da 
nîşandan û xelat wergirt. ‘Rê-Yol’ a xwedî 
Palmiya Zêrîn bi Kurdistan e. Ya Yilmaz 
Guney û orjînal jî ev e. Ji bilî vê ‘Rê-Yol’ 
a din ne ya Yilmaz Guney e û li ser hatiye 
lîstin. 

Rastî û çîroka fîlmê, çûyîn û girtina xelata 

Cannesê ewxas zelal û li ber çav e. Ji terefê 
her kesî ve jî tê zanîn. 

Lê çêkerê fîlmê Donat Keusch, di hinek 
îdîayên cuda tîne pêş. Ew dibêje, fîlma Yil-
maz Guney a orjînal ev e. Piştî 33 saliya mi-
rina Yilmaz Guney îdîayek bi vî rengî gelo 
çiqasî ezlaqî ye. Ev jî mijareke din e û bersi-
va vê jî Donat Keusch û raya giştî bila bide. 

Piştî nîşandana fîlmê, li ser pirsa “Çima 
nivîsa Kurdistanê hate derxistin?” Keusch 
got, “Halê orjînal ê fîlmê ev e. Min ji Yilmaz 
Guney pirsî, wî jî wiha got.” Ev ne bersiveke 
di cîh de ye gerek Donat Keusch, bersiva vê 
pirsê bide. 

Fatoş Guney jî li dijî van guhertinan dertê. 
Şerê wê û Donat Keusch jî li ser mafê fîlmê 
ye. Ew me elaqedar nake, lê em ji bîr me-
kin, sala 1999´an dema fîlm li Tirkiyeyê ket 
vîzyonê, wê demê fîlm hatibû sansurkirin û 
nivîsa Kurdistanê jê hatibû derxistin. Heman 
tişt îro jî dewam dike. Lê Kurd û hezkerên 
Yilmaz Guney, bi hizra min wê elaqeyê nîşan 
vê fîlmê nedin. Ji bo wan yek ‘Rê-Yol’ heye, 
ew jî ya Yilmaz Guney a bi Kurdistan e.

‘Rê’ bê Kurdistan nabe
Ji bo derxistina nivîsa Kurdistanê ji fîlmê, gelo rayedarên Tirk çi dan Donat Keusch? 

Yan na, ev operasyoneke wendakirina orîjînala fîlmê ye.

Ali Güler - Yeniozgur Politika    
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