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30 Yıldır Enfield’i Temsil Eden İlk 
Siyahi Kadın

Mobilya Sektöründeki Türkiyeli 
Firmalar

Londra’da Bulunan HDP’li Vekil 
Öztürk İle Söyleşi

4 Parça Kürdistan ‘Niştiman’da 
Buluştu

Dilan Almaz’ın haberi sayfa 11’de

Suzan Doğan’ın haberi sayfa 20-21’de

Erem Kansoy’un haberi sayfa 24’te

Suna Alan’ın haberi sayfa 33’teHaberin devamı sayfa 11’de

Corbyn:

İ h l a l l e r  K o n u s u n d a

Türkiye’ye 
Karşı Sert 
Olacağım

İşçi Partisi genel başkanı Jeremy Cor-
byn, Londra’da bulunan ünlü düşünce 
kuruluşu Chatham House’ta yaptığı 
konuşmada insan hakları ihlalleri ve 
Kürt halkının kimlik hakları konusunda 
Türk hükümetine karşı sert bir pozisyon 
belirleyeceğini açıklayarak, Türkiye’ye 
verilen silahların halka karşı kullanıl-
masının tespit edilmesi halinde ülkeye 
silah ticaretinin de kesinlikle durdurul-
ması gerektiğini ifade etti.

ARTTIRILSIN
Enfield Milletvekilinden Hükümete Çağrı:

POLiSiN YETKiLERi 

Haberin devamı sayfa 2’de

Toplumumuzun yoğun olarak yaşadığı Kuzey Londra başta olmak üzere başkent gene-
linde şiddet olayları her gün biraz daha artarak devam ediyor. İki hafta içerisinde Lon-

dra’da bıçaklı saldırılar sonucu yaşamını yitiren genç 
sayısı 11’i buldu. Son yıllarda şiddet suçlarında 

yüzde 70 oranında artışın yaşandığı Enfield’te haf-
ta sonu yaşanan dört bıçaklı saldırı olayında bir 
genç daha hayatını kaybetti. 

Hafta sonu yaşanan dört bıçaklı saldırının ar-
dından açıklama yapan Enfield milletvekili Joan 
Ryan, suç oranındaki artışa dikkat çekerken, 
polis bütçesindeki kesintiler ve yetkilerin kısıl-
masından ötürü suç oranlarındaki yükselişten 
hükümeti sorumlu tuttu. Muhafazakar Parti 
iktidarı döneminde Enfield’te polis sayısında 

200 düşüş olduğunu belirten Ryan, ‘‘There-
sa May’ın bir an önce harekete geçip 

‘durdur ve ara’(stop and search) 
yetkisi de içinde olmak üzere 
polisin ihtiyaç duyduğu yasal 
değişiklikleri hayata geçirme-
li.’’

Enfield bölgesinde 2010 
yılında toplamda 4,793 
şiddet içerikli suç işle-
nirken Mart 2016-Mart 
2017 arasında 7,526 suç 
işlenmiş.

15’ê Gulanê: Roja Cejna Zimanê Kurdî
Li dijî hewldana girtina televîzyonên 
Kurd çalakî

Bi şewitandina gundan re, kurdan deriyê xwe 
vekirin û berê xwe dan bajaran. Di pêvajoya 
adaptasyonê de, zimanê piranî malbatan gu-
herî.

Kurdistaniyên li Londonê li dijî hewldena 
dewleta Tirk û şîrketa Eutelsatê ya girtina tel-
evîzyonên Kurd News Channel, Stêrk TV ve Ro-
nahî TV çalakiyek lidar xistin.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 38´an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 3y´an de ye
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HAFTALIK HABER GAZETESİ ROJNAMEYA NÛÇEYAN A HEFTANE

Hafta sonu yaşanan bıçaklı saldırılarda 
yaralan 4 gençten 18 yaşındaki Elijah Dor-
nelly hastanede yaşamını yitirdi. Cinayet ile 
ilgili Elijah ile aynı yaşlarda olan iki genç 
polis tarafından gözaltına alındı. 

‘Büyük Trajedi’
İşçi Partili Enfield 
milletvekili Joan 
Ryan konuyla il-
gili yaptığı basın 
a ç ı k l a m a s ı n d a 
yaşanan saldırıları 

büyük bir trajedi 
olarak yorumladı. 

‘‘Bu hafta sonu En-
field’te dört genç daha bıçaklı saldırıya 
uğradı,  bir genç yaşamını yitirdi. Her dört 
aile ve Enfield’te yaşayan bütün toplum için 
büyük bir trajedi.  

Bu yaşananların kabul edilmesi mümkün 
değil. Enfield’te yaşayan insanların evde, 
sokakta güvenli yaşama hakkı var. Gençler-
in bu şekilde ölümünü ve yaralanmalarını 
engellemek hepimizin mecburi görevi.’’ 

‘STOP AND SEARCH’ için polise daha 
fazla yetki verilsin

Milletvekili Ryan suç oranındaki yük-
selişten hükümetin politikalarını sorumlu 
tutarak başbakan Theresa May’e çağrı yaptı. 

‘‘Theresa May, polisin bıçaklı zanlıları 
durdurup arama yapmasını (stop and search) 
daha da zorlaştırdı. Muhafazakar parti ik-
tidarı döneminde, yani 2010 yılından bu 
yana Enfield’te polis sayısında 200 azalt-
ma oldu. Caddelerimizin güvenli olması 

Hackney bölgesinde üzerinde 20cm’lik 
bıçak yakalanan 12 yaşındaki mahkemede 
suçlu bulundu. 

Stoke Newington’da üzerinde 20cm’lik 
bıçak ile yakalanan ve yasal olarak ismini 
veremeyeceğimiz 12 yaşındaki erkek çocuk 
geçen hafta hakim karşısına çıktı. Highbury 
Corner Youth Court’ta (çocuk mahkemesi) 
hakim karşısına çıkan çocuk suçlu bulunar-

ak hapis cezasına çarptırıldı. Yaşının küçük 
olmasından kaynaklı cezası Haziran ayına 
kadar ertelenen çocuk, hırsızlık suçundan 
tekrar hakim karşısına çıkacak. Cezası ertel-
enen çocuk Haziran’daki mahkemeden de 
ceza yiyip cezaevine gönderilebilir. Çocuk 
mahkemeye annesi ve nenesiyle birlikte 
katıldı. 

için, başbakan Theresa May’ın bir an önce 
harekete geçip ‘durdur ve ara’ yetkisi de 
içinde olmak üzere polisin ihtiyaç duyduğu 
değişiklikleri hayata geçirmeli.’’ 

Sadiq Khan’dan ekstra polis              
devriyesi sözü

Joan Ryan, Londra büyükşehir belediye 
başkanı Sadiq Khan’dan bu konuda destek 
sözü aldığını ifade etti.

‘‘Suçu önlemenin en önemli yollarından 
birisi polislerin sahada olması ve suçu ön-
lemesidir. Londra büyükşehir belediye 
başkanı Sadiq Khan’dan Enfield’in tüm 
bölgelerinde ikinci bir polis devriyesi sözü 
aldım. Aynı zamanda 18 Mayıs’ta Londra 
belediye başkanımız Sadiq Khan’ın Enfield 
ziyaretinde bu sorunları detaylıca tartışıp, 
çözüm yolları arayacağız. 

Benim önceliğim suçları azaltmak, Polisi 
sayısını değil.’’ 

Enfield’teki şiddet suçlarında %70 
artış

Enfield’te hafta sonu bıçaklı saldırıya 
uğrayan dört gençten birisi yaşamını 
yitirmişti. Son bir ay içerisinde Enfield’te 
8 kişi bıçaklı saldırıya uğrarken bunlardan 
dördü yaşamını yitirdi. 

Son yedi yıl içerisinde Enfield’te şiddet 
içerikli suçlarda %70 artış yaşanırken, Lon-
dra genelinde %32 artış yaşanmış. Enfield 
bölgesinde 2010 yılında toplamda 4,793 şid-
det içerikli suç işlenirken Mart 2016-Mart 
2017 arasında 7,526 suç işlenmiş. 

İçerisinde bıçaklı saldırılar sonucu çocuk-
larını kaybedenlerin ailelerinde bulunduğu 
yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta sonu  Hack-
ney’de ‘artık yeter’ yürüyüşünde buluşmuş-
tu. Bıçaklı saldırılarda hayatlarını kaybeden-
lerin fotoğraflarının taşındığı eylemde sık 
sık ‘artık yeter’ sloganları atılmış, yürüyüşün 

son bulduğu Hackney Town Hall önünde 
açıklama yapan mağdur aileler yetkililere 
daha fazla çaba gösterme çağrısı yapmıştı. 

Enfield: Suç Oranlarında %70 Artış 
Baş sayfadaki haberin devamı...

Kendisi 12 Yaşında, Taşıdığı Bıçak 20 cm

Elijah Dornelly
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Avrupa Birliği adına Brexit müzakereler-
ini yürütecek olan Michel Barnier Kuzey 
İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti arasındaki 
sınır bölgesine gitti. Michel Barnier İrlanda 
ile Kuzey İrlanda arasında sabit sınır iste-
mediklerini belirtti.

Dublin’de İrlandalı milletvekillerine 
seslenen Barnier dayanışma mesajı verdi: 
“Müzakereler kapsamında İrlandalıların 
yanında olduğumu söylemek istiyorum. 
İrlanda’nın çıkarları Avrupa Birliği’nin 
çıkarları anlamına geliyor. Birlikte müzak-
ere masasına oturuyoruz. Birlik ve beraber-
lik içinde hareket eden bir Avrupa Birliği 
var yanınızda.”

Avrupalı yetkililer Brexit’in İrlanda Cum-
huriyeti ile İngiltere kontrolündeki Kuzey 
İrlanda arasında yeniden sabit sınır kontrol-
lerine yol açmasını istemiyor.

İrlanda Cumhuriyeti Başbakanı Enda 
Kenny, Kuzey İrlanda’da Katolik milli-
yetçiler ile Protestan birlikçiler arasındaki 
çatışmaları sona erdiren Hayırlı Cuma An-

laşması’nın hükümlerinin Brexit anlaşması-
na dahil edilmesini talep ediyor.

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden 
ayrılması, Kuzey İrlanda ile İrlanda arasın-
da yeniden sınır oluşturulacağı anlamına 
geliyor. “Müzakereler kapsamında İrlan-
dalıların yanında olduğumu söylemek 
istiyorum. İrlanda’nın çıkarları Avrupa 
Birliği’nin çıkarları anlamına geliyor. Bir-
likte müzakere masasına oturuyoruz. Birlik 
ve beraberlik içinde hareket eden bir Avru-
pa Birliği var yanınızda.”

İngiltere’nin eski başbakanı Tony Blair 
serbest dolaşım alanının korunması gerek-
tiğini söyledi:

“Brexit meselesine bağlı konular ne olur-
sa olsun özellikle Kuzey İrlanda meselesine 
odaklanmak istiyoruz. Hayırlı Cumalar ve 
barış anlaşmasının korunması için elim-
izden geleni yapacağız. Zor bir süreç ol-
acak. İnsanların Kuzey ve Güney İrlanda 
arasında serbest bir şekilde seyahat edebi-
leceği serbest dolaşım alanı var. Bizler bu 

alanı korumak istiyoruz.”
İrlanda hükümeti Kuzey İrlanda’da Ka-

tolik milliyetçiler ile Protestan birlikçiler 
arasındaki çatışmaları sona erdiren Hayırlı 
Cuma Anlaşması’nın Brexit anlaşmasına da-
hil edilmesini talep ediyor.

Brexit Sonrası                     
İrlanda Cumhuriyeti 
ve Kuzey İrlanda’nın            
Geleceği Ne Olacak?

İrlanda Cumhuriyeti
İrlanda Cumhuriyeti, Büyük Brit-
anya Adası’nın batısındaki İrlan-
da Adası’nın yaklaşık altıda beşini 
kaplamaktadır. Kuzey doğusunda, 
Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey 
İrlanda ile komşu olan İrlanda’nın 
batısı Atlas Okyanusu, doğusu 
İrlanda Denizi, güneydoğusu St 
George Kanalı, güneyi ise Kelt Denizi ile 
çevrilidir. Ülke, parlamenter demokrasi ve anayasal cum-
huriyet ile yönetilmektedir.

6 Aralık 1921’de İngiliz-İrlanda Antlaşması gereğince, 
Serbest İrlanda Devleti adıyla İngiliz Milletler Top-
luluğu’na bağlı bir dominyon olarak kuruldu. Ant-
laşmanın yürürlük tarihinden 1 yıl sonra (6 Aralık 1922) tam bağımsızlığa kavuşmuştur.

Ülke, 1 Ocak 1973’ten beri Avrupa Birliği üyesidir.
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Türkiyeli Toplumlarda İntihar: 
‘Kıyma Canına’ Projesi

İntihar günümüzde toplum sağlığı sorun-
larının başında yer almaktadır. İntiharın çoğu 
zaman yalnızca batılı toplumlar için bir risk 
olduğu varsayılır. Bireysel bir kültüre sahip 
batılı toplumlarda intihara teşebbüs etmenin 
daha kolay olduğu, daha kolektivist ve in-
tiharın günah olarak görüldüğü Türkiyeli 
toplumlarda intihara teşebbüs etmenin yay-
gın olmadığına inanılır. Yakın geçmişimizde 
2009 yılında birbirlerini tanıyan Türkiye 
kökenli 11 erkeğin peş peşe Londra’da 
yaşamlarına son vermeleri şaşkınlıkla karşıl-
anmıştır. Bunu daha ürkütücü yapan bu 11 
kişinin daha önce hiç psikolojik yardım al-
mamış olması ve yakınlarının onların hiçbir 
sorunu olmadığına inanmasıydı. Bu durum-
da sormamız gereken 2 önemli soru vardır: 
Türkiyeli toplumlarda intihar ne kadar yay-
gındır? Ve psikolojik terapiye erişim onlar 
için nasıl daha çok kolaylaştırılabilir?

Türkiyeli toplumlarda intihar 
Avrupalılara göre daha yaygın 

İngiltere’de Türkiyeli toplumlarda inti-
harın yaygınlığını gösteren veriler mevcut 
değildir. Türkiye ve Avrupa’da ki veril-
ere baktığımızda intihar düşüncelerinin ve 
teşebbüslerinin diğer azınlık ve çoğunluk-
lara kıyasla daha yaygın olduğu görülür. 
Mesela Hollanda’da yaşayan Türkler, Hol-
landa toplumuna kıyasla daha genç yaşta 
intihar yüzünden ölürler (Türk kadını:32, 
Türk erkeği: 32, Hollandalı kadın: 51, Hol-
landalı erkek: 48). Hollanda’da yapılan 
başka bir araştırma da intihar düşünceleri 
araştırmaya katılan Türk gençlerin %38 
inde görülürken, Faslı gençlerin %29 unda, 
Hollandalı gençlerin % 18 inde gözlem-
lenmiştir. Buna ilaveten Avrupa genelinde 
(örneğin, İsviçre, Almanya, Belçika, Hollan-
da) yapılan araştırmalarda özellikle 15-24 
yaş arası Türkiye kökenli kadınlarda intihara 
teşebbüs etme riskinin Almanyalı kadınlara 
göre 5 kat, İsviçre ve Hollandalı kadınlara 
kıyasla da 3 veya 4 kat daha fazla olduğunu 
göstermektedir. Türkiye de ki araştırmalar 
da Avrupa genelin de ki araştırmalarla tutarlı 
olarak 15-24 yaş arası genç kadınların inti-
har teşebbüsünde bulunma riski taşıdıklarını 
göstermektedir.

İnternet terapisi
Bu çarpıcı veriler intiharın yalnızca dizil-

erde gördüğümüz veya kulaktan kulağa 
duyduğumuz bir olay olmadığını göster-
mektedir. Bunu önlemenin ve bununla ilgi-
li yardım almayı kolaylaştırmanın bir yolu 
da son yıllarda hayatımızın internetle daha 
çok alakalı olmasıyla kullanımı yaygın-
laşan internet terapisidir. E-health veya İn-

ternet terapisi özellikle kaygı ve depresyon 
gibi çok sık rastlanan psikolojik sorunlarda 
etkiliği kanıtlanmış, erişimi ve kullanımı 
kolay, farklı dillerde ve farklı kültürlerden 
kullanıcılara hitap edebilecek şekilde uyar-
lanabilen ekonomik bir yardım seçeneğidir. 
Özellikle kültürel farklılıklar sebebiyle 
yaşadığı ülke de anlaşılmamaktan çekinen, 
imkansızlık, dil sorunu veya uzun bekleme 
listeleri sebebiyle psikolojik terapilere erişi-
mi kısıtlı olan göçmen toplumlar için elver-
işli bir yardım alma seçeneğidir.

İnternet terapisinin saydığım avantajlarını 
göz önünde bulundurarak, hayatına son 
vermeyi düşünen Hollanda ve İngiltere’de 
yaşayan Türkiye kökenli bireyler için bir 
internet terapisi geliştirmeye karar verdim. 
Bu terapinin adını sevdiğimize verdiğimiz 
değeri göstermek için sıklıkla söylediğimiz 
“kıyamam” sözünden esinlenerek “Kıyma 
Canına” olarak isimlendirdim. Ücretsiz olar-
ak İngilizce, Türkçe ve Hollandaca sunulan 
bu terapi kendim ve Amsterdam Üniversite-
si ve Londra Queen Mary Üniversitesi’nde 
birlikte çalıştığım Klinik Psikoloji bölümü 
uzmanları tarafından tasarlanmıştır.

Toplam 6 hafta süren bu terapide katılım-
cılar, haftalık online seansları tamamlaya-
caktır. Terapi temel olarak, yararsız düşünce-
leri tanımlama ve onlarla mücadele etmenin 
yanı sıra bu düşünceleri yararlı olabilecek 
düşüncelerle değiştirmeye odaklanıyor. 
Terapi, kullanıcıların aktif katılımına day-
anmaktadır. Katılımcıların haftalık tamam-
lamaları gereken bir ödevi olduğu gibi; vaka 
örnekleri ve destekleyici alıştırmaları da ol-
acaktır. Tüm bunlar katılımcılara, seanslarda 
öğrendiklerini gerçek hayatta uygulamaları 
için yardımcı olacaktır.

Terapiye katılım boyunca iki dil bilen 
koçlar, her hafta 4 saat uygun olacak ve 
haftada bir kişisel geri bildirim verece-
kler. Bu terapi kendine yardım ilkesine 
dayandığından, koçlar katılımcılara terapi 
hizmeti sağlamayacaktır. Daha fazla yardım 
için, katılımcılar daha ileri destek hizmeti 
sunan ilgili yerlere yönlendirilecektir.

Bilimsel çalışmalara dayanan kurşun 
içeriğinin kalitesi ve güvenilirliği İngil-
tere ve Hollanda’daki ulusal araştırma etik 
komiteleri tarafından ayrı ayrı onaylanmıştır.

Özetle, sanıldığının aksine Türkiyeli 
toplumlarda intihar göz ardı edilmeyecek 
ciddi bir sorundur. “Kıyma Canına” hayata 
son vermek henüz düşünce aşamasındayken 
bireylere psikolojik destek sunarak intiharın 
gerçekleşmesini önleyebilir.

www.kıymacanına.org

Facebook: www.facebook.com/kıymacanına

Youtube: www.youtube.com/kıymacanına

Twitter: @kıymacanına

Özlem Eylem
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SINAV TARİHLERİMİZ
 18 Mayıs’17, Perşembe
 25 Mayıs’17, Perşembe
 1 Haziran 17, Perşembe
 7 Haziran 17, Perşembe
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Kürt Televizyonlarına Yönelik Baskılar Londra 
ve Brighton’da Protesto Edildi

Londra’da yaşayan Kürdistanlılar, Türk 
devletinin isteği üzerine Fransız uydu şirketi 
Eutelsat tarafından kapatılmak istenen Kürt 
televizyonları News Channel, Stêrk TV ve 
Ronahî TV için eylemdeydi. 

Avrupa’nın birçok merkezinde olduğu 
gibi, Londra ve 2Brighton kentlerinde Eu-
telsat’ın Kürt televizyonlarını kapatma kara-
rını protesto etti.  Londra’daki eylem BBC 
binası önünde gerçekleşti.  

Londra demokratik Kürt Halk Mecli-
si tarafından konu ile ilgili hazırlanan bir 
dosya BBC yetkililerine verilirken, eylem 
yapan kitle “Kürt basınından elini çek”,  
“Faşizme karşı birleşin” şeklinde sloganlar 
attı. Eylem, okunan bir basın açıklamasının 
ardından sona erdi.

Sussex Demokratik Kürt Halk Mecli-
si öncülüğünde Brighton kentinin en işlek 
caddesinde bir araya gelen Kürdistanlılar ve 
dostları, Eutelsat’ın Kürt kanalları hakkında 
verdiği kararı protesto etti.

Ne Olmuştu?
Fransız uydu şirketi Eutelsat, basın 

özgürlüğü ve yasal prosedürleri ayaklar altı-
na alarak geçen sonbaharda Kürt televizyon 
kanalları Med Nûçe TV ve Newroz TV’nin 
yayınını kesmesinin ardından şimdi de Ro-
nahi TV, NewsChannel ve Sterk TV’nin 
yayınını engellemek istiyor. 

Eutelsat’ın Ronahi TV, NewsChannel ve 
Sterk TV’nin yayınlarının durdurulması için 
bu kanallara hizmet veren uplink şirketine 
talimat verdiği bildirildi.

Alınan bilgilere göre Türkiye’nin Radyo 
Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) girişim-
leri sonucunda Eutelsat, 3 Kürt kanalının 
televizyonunun yayınlarının durdurulması 
için harekete geçti. Şirket, ilgili şirketlerden 
söz konusu kanalların yayınlarının durdurul-
masını istedi.  Eutelsat’ın NewsChannel’ın 
yayınlarının durdurulması konusunda da sö-
zlü bir iletim yaptığı vurgulandı. Eutelsat’ın 

Kürtlere yönelik hukuku ayaklar altına alan 
televizyon karartması yeni değil. Eutelsat, 
2016 yılının Eylül ayında RTÜK’ün yazılı 
başvurusu üzerine Kürt televizyonlarını 
Hotbird uydusundan çıkarmaya başlamış ve 
Fransız mahkemelerinin aleyhte kararlarına 
rağmen hukuk dışı yöntemlerle Newroz TV 
ve Med Nûçe TV’nin yayınlarını kesmişti.

Med TV ile başlayan Kürt                           
televizyonculuğu

30 Mart 1995 tarihinde Londra’da test 
yayına, 15 Haziran’da da yayın hayatına 
başlayarak Özgür Basın’ın televizyoncu-
luk geleneğinin öncüsü olan Med TV’nin 
lisansı, 1999 yılında Kürt Halk Önderi Ab-
dullah Öcalan’ın uluslararası komployla 
esir alınmasının ardından Türkiye’nin talebi 
üzerine İngiltere tarafından iptal edilmişti. 
Ardından kurulan MEDYA TV de Fransız 
devleti tarafından kapatıldı. 

Geleneğin devamında Roj TV, Danimar-
ka’dan alınan lisansla 1 Mart 2004’te yayın 
hayatına başlasa da, Türkiye’nin baskısı 
sonucu 22 Ocak 2012’de kapatıldı. Bunun 
üzerine Stêrk TV, 6 Şubat 2012’de yayına 
başladı. Stêrk TV’yi ise “Hakikat Zamanı” 
sloganıyla 4 Mart 2012 tarihinde yayın 
hayatına başlayan Nûçe TV izledi. 

Ancak Türkiye’nin siyasi baskıları so-
nucu Danimarka yargısı, yayın ruhsatları 
bu ülkede bulunan Mezopotamya Brod-
casting Şirketi’ne bağlı Kürt televizyonları 
MMC, Nûçe TV ile yayınları daha önceden 
durdurulan Roj TV’nin yayın lisanslarını 3 
Temmuz 2013’de iptal etti. Alınan bu karar-
la birlikte Kürt televizyonlarına yaklaşık 10 
milyon Danimarka Kron’u para cezası da 
kesildi. Verilen bu cezalarla Kürt TV’leri, 
ticari işlemlerini sürdüremez duruma geld-
iklerini belirterek, iflas bildiriminde bulun-
du. Nûçe TV ile müzik kanalı MMC, 19 
Ağustos’ta yayınlarını “Kürt milli marşı” 
olan “Ey Raqîp” klibi yayınlayarak durdur-
muştu.

Brighton

Londra
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Gülmen, Özakça ve Gün için Londra’da Açlık 
Grevi 

KHK ile işten atmaya karşı başlattıkları 
açlık grevinde 70 günü geride bırakan 
akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen 
Semih Özakça ile Dersim’deki hava bom-
bardımanında yaşamını yitiren oğlunun ce-
nazesi için 82 gündür açlık grevinde olan 
Kemal Gün ile dayanışma amacıyla  başkent 
Londra’da üç günlük dayanışma açlık grevi 
yapıldı. 

Londra Dayanışma İnisiyatifi’nin ünlü 
Trafalgar Meydanı’nda hafta sonu yapılan 
dayanışma amaçlı açlık grevinde basın 
bildirisini akademisyen Duygu Can okudu. 
Gülmen, Özakça ve Gün ile ilgili döviz ve 
fotoğrafların taşındığı eyleme Britanya 
Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Er-
bil, İngiltere Barış İçin Akademisyenler 
sözcülerinden Mehmet Uğur ve çok sayıda 
kişi destek verdi.

‘Açlığı paylaşalım’
Grup adına yapılan açıklamada şunlar be-

lirtildi;
‘‘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.’’

Üç gün boyunca devam eden destek 
açlık grevleri Cuma günü öğlen saatlerinde 
yapılan basın açıklaması ile sonlandırıldı.

Neden Açlık Grevindeler?
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 70,  

Kemal Gün ise 83 gündür açlık grevin-
deler. Kritik bir aşamada olan eylemciler 
talepleri karşılanana kadar grevde kalmaya 
ısrarcılar.  

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan 
edilen Olağanüstü Hal (OHAL) ile birlikte 
çeşitli gerekçelerle yayınlanan Kanun Hük-
münde Kararname (KHK)’lerle yaklaşık 200 
bin kamu çalışanın işine son verildi. Haksız 
bir uygulama ile işlerine son verilen Akad-
emisyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, 
haksızlığın giderilmesi ve işlerine geri alın-
mak için tam 70 gündür Ankara Kızılay’da 
bulunan Karanfil Sokak’ta açlık grevindel-
er. Defalarca darp edilerek gözaltına alınan 
Özakça ve Gülmen’e destek amaçlı gelen 
kitleye ise polis 70 gündür düzenli olarak 
saldırıyor.

Tek talebi oğlunun cenazesini         
almak

83 gündür açlık grevinde olan 70 yaşında-
ki Kemal Gün’ün ise tek talebi: Oğlunun 
cenazesini almak.  Dersim’de 7 Kasım 
2016’da savaş uçaklarıyla düzenlenen 
hava harekâtında Ced Vadisi’ndeki sığınak 
içinde öldürülen 11 DHKP-C’liden biri de 
Murat Gün. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda 
bekletilen cenazeler ailelere teslim edilm-
iyor.  Oğlunun sadece bir mezarının ol-
masını istediği baba Gün, şunları söylemiş-
ti: “Malatya Adli Tıp Kurumu’nda bulunan 
oğlunun kemiklerini alıncaya dek eylemini 
sürdüreceğini anlatan Gün, “Bir mezarı 
olsun, açlık grevini hemen bırakacağım. 
Ceset aradık, ben orada sığınak içinde ken-
di ellerimle oğlumun kemiklerini çıkardım, 
devlete teslim ettim. Kendi ellerimle parçal-
anmış kemikleri teslim ettiğim gibi geri isti-
yorum.” Gün, kendisine Kabahatler Kanunu 
kapsamında her gün için 227 liradan 18 bin 
387 lira para cezası kesildiğini de söyledi.

Trafalgar - Londra
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Birleşik Krallık’ta 8 Haziran’da 
yapılacak genel seçimlere bir aydan 
az bir süre kala partilerin çalışmaları 

hızla devam ediyor. Ana muhalefet partisi 
genel başkanı Jeremy Corbyn Cuma günü 
katıldığı bir kaç programda yaptığı konuşma-
larda Türkiye ile ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. Channel 4 televizyonunda yaptığı 
konuşmada Türkiye’nin komşularıyla ilişkil-
erinin iyi olmadığını ancak bir NATO üyesi 
olduğunu belirten Corbyn, İngiltere’nin bir 
başkasının eylemlerinden dolayı otomatik-
man bir savaşa dahil olmayacağını ve böyle 
bir şey olması halinde durumun dikkatle ele 
alınması gerektiğini söyledi. 

Düşünce kuruluşu Chatham House’ta 
yapılan panelde, insan hakları savunucusu 
avukat Margaret Owen’ın, ‘İşçi Partisi 
hükümeti döneminde Türkiye’ye yönelik 
tavrınız nasıl olacak?’ şeklindeki sorusu-
na Corbyn, “Türk devletinin Kürt halkına 
yönelik baskı ve saldırılarına birebir tanık 
oldum. İşçi Partisi iktidarı döneminde Türk 
hükümetine karşı sert olacağım” cevabını 
verdi. 

Chatham House’taki konuşmasının de-
vamında Kürtler ve Türkiye’ye önemli 
yer ayırdı. Uluslararası antlaşmaların Kürt 
halkını etkilemeye devam ettiğini ifade eden 
Corbyn, ‘‘Sevr Antlaşması neticesinde Kürt 
kimliği yok sayıldı ve halen bunun yarattığı 
sonuçlarını yaşıyorlar. Woodrow Wilson’un 
14 ilkesinde, bağımsız Kürdistan devleti 
vardı, ancak sonradan bu yok sayıldı.’’ diye 
konuştu. 

Avam Kamarasının ilk siyahi kadın mil-
letvekili olan Diane Abbot parlamentoda 30 
yılını tamamladı. Ekim 2016’dan bu yana 
gölge içişleri bakanı olan Abbott, 8 Haz-
iran’da yapılacak erken genel seçimlerde 
Kuzey Hackney-Stoke Newington seçim 
bölgesinden tekrar aday.

Önümüzdeki ay yapılacak erken genel 
seçimlerde Kuzey Hackeny-Stoke Newing-
ton seçim bölgesinden tekrardan milletvekili 
adayı olan Diane Abbott’ın karşısında altı 
tane aday bulunuyor. 

İki seçim bölgesin-
den oluşan Hack-
ney’in diğer seçim 
bölgesi olan Güney 
Hackney – Shored-
itch bölgesinden İşçi 
Partisi milletvekili 
olan Meg Hiller de 
tekrardan aday. 

Güney Hackney’i 
12 yıldır mecliste temsil eden Margaret Ol-
ivia Hillier (Meg Hillier) 2011’den bu yana 
Devletin enerji ve iklim değişikliği gölge 
bakanı olarak görev yapıyor. 2015’te yapılan 
genel seçimlerde oyların yüzde 64’ünü Meg 
Hillier alırken, kendisine en yakın olan Mu-
hafazakar Partili aday oyların sadece yüzde 
13’ünü alabilmişti. 

Evsizler ile ilgili kampanyaları ile tanınan 
Hugo Sugg aday olabilmek için ödemesi 
gereken 500 sterlinlik depozitoyu justgiv-
ing adlı online bağış platformu üzerinden 
toplamıştı. 

Güney Hackney-Shoreditch seçim böl- 
gesinden milletvekili aday olanların isim-

“Seçim bölgemde çok sayıda Kürt yaşıyor 
ve kendim birçok sefer Kürdistan’ı ziyaret 
ederek, Kürtlerin çok çok kötü baskılara 
maruz kaldığına kendim tanık oldum. Kim-
likleri red edilen, yok sayılan Kürt halkının 
ve diğer etnik kimliklerin hakları konusun-
da Türk hükümetine karşı sert olacağım. 
Bu çerçevede tüm yasal yetkileri kullan-
acağım.”

Birleşik Krallık hükümetinin Türkiye ile 
yapılan yüksek düzeydeki silah ticaretinin 
kendi hükümeti döneminde de devam edip 
etmeyeceği ve bu konudaki politikasının 
ne olacağı konusundaki soruya Corbyn şu 
cevabı verdi; “Eğer verilen silahlar içte 
halkı baskı altında tutmak, ezmek için kul-

Seçim bölgesi olar-
ak kurulduğu 1950’den 
bu yana İşçi Partisi’nin 
elinde olan Kuzey Hack-
ney-Stoke Newington 
seçim bölgesinde 75 
binden fazla seçmen bu-
lunuyor. 2015 yılından 
yapılan genel seçimlerde 
İşçi Partisi milletvekili 
adayı Diane Abbott kullanılan oyların yüzde 
63’ünü (31,357) alarak milletvekili seçilm-
işti. Ona en yakın olan Muhafazakar Parti 
adayı oyların yüzde 14’ünü alabilmişti. 

Kuzey Hackney-Stoke Newington seçim 
bölgesinden milletvekili aday olanların 
isimleri ve partileri; 

Diane Abbott (İşçi Partisi-Labour), 
Alastair Binnie-Lubbock (Yeşiller-Green), 
Shahahandria Khan (Dostlar Partisi-Friends 
Party), Amy Gray (Muhafazakar Parti-Con-
servative), Jonathan Homan (Hayvan Sağlığı 
Partisi-Animal Welfare Party), Joseph Rich-
ards (Liberal Demokrat-Lib Dems), Abra-
ham Spielmann (Bağımsız-Independent)

leri ve partileri:
Russell Shaw Higgs (Independent), Meg 

Hillier (Labour), Vanessa Hudson (Animal 
Welfare Party), Rebecca Johnson (Green), 
Dale Kalamazad (Independent), Jonty Leff 
(Worker’s Revolutionary Party), Luke Park-
er (Conservative), Dev Raval (Lib Dems), 
Hugo Sugg (Independent) and Angel Watt 
(Christian People’s Alliance).

lanılıyor ve uluslararası hukuku ihlal edi-
yorsa, bu durumda kesinlikle Türkiye’ye 
silah satışı yapılmamalı. Suriye ve Or-
tadoğu’da bulunacak tüm çözümler mutla-
ka Kürt halkının ve diğer halkların hakları 
ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Eğer Kürt 
halkına yapıldığı gibi insanların kimlikler-
ini yok sayar ve baskı yaparsanız bu daha 
büyük tehlikeleri, çatışmaları beraberinde 
getirir.”

Corbyn konuyla ilgili yaptığı konuşmanın 
devamında, barışa giden yolda insanların 
kimliklerinin ve haklarının tanımasının ilk 
adım olması gerektiğini ifade etti. 

İşçi Partisi genel başkanı Jeremy Cor-
byn, aynı gün Channel 4 kanalına verdiği 
mülakatta, bir NATO müttefikini korumak 
için İngiliz askerlerini gönderip 

göndermeyeceğine yönelik bir soruya, 
NATO Antlaşması’nın 5’inci maddesinin

tehlike altındaki bir üyeye destek verilm-
esini öngördüğünü ancak bunun her zaman 
sker gönderilmesi anlamına gelmediğini 
söyledi.

Corbyn, ‘‘Tüm süreci incelememiz gere-
kiyor. Türkiye ile komşularının arasındaki 
ilişkiler iyi değil. Türkiye bir NATO üyesi. 
Başkasının eylemleri nedeniyle başlayan bir 
savaşa otomatikman müdahil olmalı mıyız? 
Bence bunu iyi ayarlamamız ve bu durumu 
dikkatlice düşünmemiz gerekir” diye konuş-
tu.

“BARIŞ BAKANLIĞI KURACAĞIZ”
Genel seçimlerde iktidarı almaları halinde 

bir ‘Barış Bakanlığı’ kuracağını açıklayan 
Corbyn, ABD ve diğer müttefiklerle ilişkil-
eri yeniden şekillendireceklerini vaat etti.

Corbyn, dış politikada sertlik yanlısı ol-
mayan tutumundan dolayı yöneltilen eleştir-
ilerle ilgili olarak ise kendisinin bir pasifist 
olmadığını ve Birleşik Krallığı korumak da-
hil her şeyi yapacağını belirtti.

Seçmen kaydı için 22 Mayıs son gün 
Genel seçimlerin yapılacağı 8 Haziran 

itibariyle 18 yaşını doldurmuş her Birleşik 
Krallık vatandaşı oy kullanabilecek. Oy 
kullanma hakkını elde etmek için en geç 
22 Mayıs 2017 tarihine kadar Seçim Kuru-
lu (Electoral Commission) web sitesinden 
kayıt yapmaları gerekir. 

650 sandalyeli avam kamarasında şuanda 
Muhafazakar Parti’nin 330, İşçi Partisi’nin 
229, İskoç Ulusal Partisi’nin 54, Liberal 
Demokratların 9, Galler Partisi 3, Yeşillerin 
de  1 milletvekili bulunuyor. 

Parlamentoda 30 Yılını Tamamlayan İlk Siyahi 
Kadın Milletvekili Diane Abbott Yeniden Aday

Güney Hackney’den Meg Hillier Tekrardan 
Aday

Ana Muhalefet Liderinden Türkiye İle İlgili 
Önemli Açıklamalar

Baş sayfadaki haberin devamı...

“Kürtlerin yaşadığı 
saldırılara birebir tanık 
oldum”

Jeremy Corbyn

Diane Abbot

Meg Hillier
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Türk başbakan Binali Yıldırım’ın Birleşik 
Krallık ziyaretini değerlendiren Bluebay 
Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Ash, 
“İki ülke Brexit süreciyle en azından son 10 
yılda hiç olmadığı kadar yakın hale geldi” 
dedi.

Londra merkezli Bluebay Varlık Yöneti-
mi’nin Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejis-
ti Timothy Ash, yaptığı açıklamada, Türk 
başbakan Binali Yıldırım geçen hafta Lon-
dra’da yaptığı görüşmelerle iki ülke ilişkileri 
hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık’ta Theresa May 
hükümetinin AB dışında yer alan üçüncü 
ülkelerle ticaret anlaşmalarını müzakere 
ederek Brexit sonrasında daha sıkı bir ticaret 
ağı kurabileceğini dile getiren Ash, “Geçen 
hafta İstanbul’da düzenlenen 13’üncü Ul-
uslararası Savunma Sanayii Fuarından 

(IDEF 2017) geçilen, havacılık sektöründe 
iki ülke arasındaki yakın iş birliğini göster-
en pek çok fotoğraf gördük. Eğer Birleşik 
Krallık’ın, Türkiye-AB ilişkilerindeki 
sıkıntıları ve Brexit sürecinde yaşadığı prob-
lemleri avantaja çevirmesine şahit olursak, 
iki ülke arasındaki iş birliğini sergileyen 
daha fazla fotoğraf görebiliriz.” diye konuş-
tu.

‘İki oylama arasında benzerlikler 
var’

Ash, Birleşik Krallık’ın Brexit süreciyle 
Türkiye’deki halk oylaması süreci arasında 
benzerlikler olduğuna dikkati çekerek, şöyle 
devam etti:

“İngiltere yavaş yavaş AB’den uzak-
laşırken Brexit süreci kopuşu hızlandırdı. 
Türkiye ise çok uzun süredir AB’ye yavaş 

yavaş yakınlaşırken son birkaç yılda il-
işkiler çok karmaşık bir hale geldi. AB ile 
ilişkiler açısından iki ülkenin ortak bir sin-
erji gördüğünü düşünüyorum. Bence her iki 
ülke de oyunun sonunun güncellenmiş bir 
Gümrük Birliği anlaşmasından geçtiğini 
fark etti. Ayrıca Türkiye ile Birleşik Krallık, 
Brexit süreciyle en azından son 10 yılda hiç 
olmadığı kadar yakın hale geldi.”

‘İhtiyatlı mali politikalar devam 
edecek’

Timothy Ash, Türk hükümetinin refer-
andum sonrası ekonomiye odaklandığına 
dair güçlü mesajlar verdiğini anımsatarak, 
“Hükümet, 2019’da yapılacak seçimlere 
kadar ekonomiye, yatırımlara ve istihdama 
odaklanacak gibi görünüyor.” ifadesini kul-
landı.

Yıldırım’ın Londra’daki temaslarından 
Türkiye’nin izleyeceği ekonomi politikala-
rı hakkında yaptığı çıkarımları da paylaşan 
Ash, şunları kaydetti:

“Bankalara kredi desteği vermek geçici 
ve bir kriz ihtimalini engellemeye yönelik 
önlemlerden biriydi. Hükümet kanadında 
ihtiyatlı mali politikaların devam edeceğini 
düşünüyorum. Merkez Bankası kanadın-
da ise daha şahin ve geleneksel yöntemleri 
içeren para politikalarının sürmesini bekli-
yorum. Ufukta bir erken seçim görmüyorum. 
2019’da yapılacak seçimlere kadar hükümet 
ekonomiye, yatırımlara ve istihdama oda-
klanacak. Hem Başbakan Yıldırım hem 
de Başbakan Yardımcısı Şimşek, referan-
dum sonrası Türkiye’nin ana gündeminin 
ekonomi olduğu konusunda güçlü mesajlar 
verdi.”

‘Brexit, Birleşik Krallık ve Türkiye’yi Hiç Olmadığı Kadar Yakınlaştırdı’



Robotlar herşeyi ele geçire-
cek’ terimi toplumun her 
yanında sıkça söyleniyor. 

Üstelik son dönemdeki büyük ro-
bot projeleri bu cümleyi kuranların 
daha çok kendilerine inanmalarını 
sağlıyor. Robotların bizi, yaşamı, 
dünyayı ele geçirebilmeleri için 
gereken maddeleri yazacağım. 
Ama önce şu konuya bir açıklık ge-
tirmem gerekiyor.

 * * * * * * *
O görsel olarak gördüğümüz ro-

botlar aslında bildiğiniz mekanik 
bir düzenden ibaret. Yani orada ki 
bir vidayı gevşetin artık o robotun 
hiç bir işlevi kalmaz. O robotun 
gördüğünüz şekilde karmaşık 
hareketleri yapabilmesini sağlayan 
çok gelişmiş bir bilgisayar pro-
gramı. Bunun adına Yapay Zeka 
(Artificial Intelligence - AI) deni-
yor. AI sistemi, bir insan zekasın-
da bulunan her şeyi içeriyor. İnsan 
davranışları olarak düşünürsek her 
şey ‘Eğer’ ve ‘O Zaman’ terimler-
inden oluşuyor. 

‘Eğer önünde merdiven basamağı 
görürsen O Zaman sağ ayağını 18 
santim kaldırıp ileri doğu itele. 
Eğer ayağın ileriye itelenmişse O 
Zaman bükülen dizini düzleştir.’

Yukarıdaki komutla merdivenin 
ilk basamağını çıktık. Ama beyni-
miz bunu o kadar hızlı ve yorul-
madan yapıyorki, bu durum bize 
inanılmaz gelmiyor.

AI’da aynı mantıkla çalışıyor. 
Ama sizde kabul edersiniz ki bu 
komutları ona birinin yazılı olar-
ak sunması lazım. İrili ufaklı gibi 
görülen günlük yaptığımız yüz 
binlerce komut var, ve milyarlarca 
değişik insan hayatı var. Bu kadar 
durum için kod yazmak neredeyse 
imkansız. O yüzden gördüğünüz 
robotların yaptığı belki birkaç yüz 
adet davranış biçimi var. Otur, kalk, 
yürü, el sık, selam ver...

 * * * * * * *
Peki ya biz bu kadar yorulmayı 

kendimiz yapmak yerine bir sistem 
yapıp bunları kendisinin öğrenme-
sini sağlayabilirmiyiz?

Tabi ki evet!
Microsoft şirketi ‘Tay’ isim-

li bir sistem yarattı. Tay o kadar 
sofistike bir sistemdi ki insanlardan 
öğrendiklerini alıp kendi yaşantısı-
na ve kararlarına adapte ediyordu. 
Microsoft Tay’ı yaparken fizik-

sel bir robot yapmadı. Tamamen 
kodlardan oluşan, öğrenmeye pro-
gramlanmış kendisi gibi gelişmiş 
bir süper bilgisayarda çalışan bir 
sistem bu.

Buraya kadar her şey normal. 
Hatta bizi kendine hayran bırak-
abilecek teknolojik bir gelişme 
bile diyebiliriz. Düşünün sistem 
tesleri bittikten sonra eve bir robot 
alıyorsunuz, siz ne öğretirseniz onu 
yapıyor. Yada o kadar sofistike du-
ruma gelmiş oluyor ki, sizinle gün-
lük sanat-siyaset-ekonomi sohbeti 
ediyor.

 * * * * * * *
Tay ilk hayatına başladığın-

da hiçbir şey bilmeyen bir bebek 
gibiydi. 5 değişik kanaldan yazılı 
olarak insanlarla iletişim kurma-
ya başladı. İlk insanlarla iletişime 
geçtip birşeyler öğrendikten sonra 
Tay’ın ilk yazdığı yazı ‘insanlar 
çok güzel’ oldu.

24 saat içinde dünyanın her ye-
rinden milyonlarca insan Tay’a 
birşeyler öğretmeye başladılar. 
Tay’ın 24 saatlik hayatını son bul-
duran yazılar ise, ‘Hitler haklı tüm 
Yahudiler’den nefret ediyorum’, 
‘Feministlerden nefret ediyorum, 
hepsi ölmeli ve cehennemde yan-
malı’ ve ‘insanlardan nefret edi-
yorum’ oldu. Microsoft Tay’ın 
fişini çekti.

Tay yeni öğrenen bir bebek gibi-
yken 24 saat içerisinde ırkçı, cinsi-
yetçi bir faşiste dönüştü. Bu süreçte 
milyonlarca insan ona birşeyler 
öğretti. Programlaması gereği en 
çok söyleneni doğru kabul edecek-
ti. En son söylediklerini tekrar oku-
yun ve insanların ona ne öğrettiğini 
tahmin edin.

Günümüz çocuklarıda böyle işte. 
Faşist bir toplumda yetiştikleri 
sürece onlarında düşünceleri zam-
anla Tay’a benzeyecek. Tay 20 
yıllık bilgiyi bir anda aldı, o çocuk-
larda aynı oranda bilgiyi 20 yılda 
alacaklar. Bunu görebiliyor olmak 
çok acı.

Robotların bizi, herşeyi ele 
geçirebilmesi için onlara haddin-
den fazla yetki ve uygulama şansı 
vermemiz gerekiyor. Aynı şu anki 
başımızda bizi yöneten siyasetçil-
ere verilen gibi. Onlarında oluştur-
maya çalıştığı toplumdan Tay’lar 
çıkması hiç şaşırtıcı olmaz.

Bir bilgisayarı faşistleştirmek

Tom Webb

tom@telgrafnews.com
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Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker İtalya’nın Floransa kentinde yapılan 
Avrupa Birliği ile ilgili panele katıldı. Juncker 
Brexit kapsamında Birleşik Krallık hükümetini 
eleştirdi:

“Fransızca ile İngilizce arasında seçim yap-

İngiltere’de enflasyon nisan ayında yükselişini 
sürdürerek Eylül 2013’ten bu yana görülen en 
yüksek seviyeye çıktı.

İngiltere İstatistik Ofisi, nisan ayında tüketici 
fiyatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 
2,7 arttığını duyurdu. Ekonomistler de yüzde 2,6-
2,7 artış olmasını bekliyorlardı.

Tüketici fiyatları nisan ayında bir önceki aya 

Birleşik Krallık’ta yapılacak erken genel 
seçime bir aydan az bir süre kala, İşçi Partisi 
lideri Jeremy Corbyn, iktidara gelmeleri halinde 
ülkenin sağlık sistemine 2022 yılına kadar 37 mi-
lyar sterlin seviyesinde ek yatırım yapacaklarını 
açıkladı. 

Liverpool kentindeki hemşirelik okulu Royal 
College of Nursing’in düzenlediği konferansta 
konuşan Corbyn, ülkenin sağlık sistemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

Corbyn, 8 Haziran’da yapılacak erken genel 
seçimde iktidara gelmeleri halinde ülkenin sağlık 
sistemine 2022 yılına kadar 37 milyar sterlin se-
viyesinde ek yatırım yapacaklarını, seçimi ka-
zanmaları halinde sağlık sistemine yapılacak ek 
yatırımın vergi artışları ve sermaye borçlanması 
ile finanse edilebileceğini söyledi.

İktidardaki Muhafazakar Parti’nin bütçe ke-
sintilerinin sağlık sisteminin veri tabanını siber 
saldırılara karşı korumasız bıraktığını belirten 
Corbyn, “Geçtiğimiz 7 yıl içerisinde Muha-

malıyım. Fransızca konuşmaya karar verdim. İn-
gilizce Avrupa’da giderek önemini yitiriyor.”

Avrupa Birliği varoluş krizi ile karşı karşıya 
bulunuyor. Brexit müzakerelerinin 8 Haziran’da 
İngiltere’de yapılacak erken genel seçimlerden 
sonra başlaması bekleniyor.

göre yüzde 0,5 artarken, perakende fiyatlarda 
artış da yüzde 0,5 oldu. Perakende fiyatlar nisan 
ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 
yükseldi.

Petrol fiyatları ve gıda dışarıda bırakıldığında 
çekirdek enflasyon nisanda, Mart 2013’ten bu 
yana görünen en yüksek seviye olan yüzde 2,4’e 
çıktı. Çekirdek enflasyonun yüzde 2,2-2,3 ol-
acağı tahmin ediliyordu.

fazakar Parti ulusal sağlık hizmetini krize soktu. 
Acil servis departmanları talebi karşılayamıyor. 
Bekleme listeleri giderek uzuyor. Geçen hafta 
gördüğümüz gibi, yaptıkları kesintiler sağlık hiz-
metlerinin siber saldırılara maruz kalmasına ned-
en oluyor.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’de NHS’ye bağlı çok sayıda hastane 
ve bazı aile hekimlerinin bilgisayar sistemleri, 
geçen hafta cuma gününden itibaren “Wanna-
Cry” adlı kötü amaçlı yazılımla şifrelenmiş ve 
kullanıcılar şifrelerin kaldırılması için fidye talep 
eden mesajlarla karşılaşmıştı.

Bilgisayar sistemlerini bir anlamda “rehin” 
alan saldırıdan etkilenen hastanelerde ameliyat-
lar ve tıbbi görüntüleme işlemleri askıya alınırk-
en, bazı bölgelerde ambulans hizmetleri de ak-
samıştı.

Otomobil üreticisi Nissan da yaptığı açıklama-
da, Sunderland’deki tesislerinin aynı kötü amaçlı 
yazılımdan etkilendiğini duyurmuştu.

İngilizce’ye Brexit Tepkisi

İngiltere’de Enflasyon Artmaya Devam Ediyor

İşçi Partisi’nden Sağlığa 37 Milyar Sterlin Vaadi
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Başkalarının yaşadıkları zorlu-
lukları kendi sorumlulukları 
gibi üstlenen insanlar, ne o üs-

tlendikleri zorlukların uzun erimde 
aşılmasına istedikleri gibi katkı sağlar, 
ne de kendi istedikleri emellerine ul-
aşabilirler. Burada sorumluluk üstle-
nme davranışına yön veren karşıdakine 
içten bir yardım etme değil, sorumluluk 
üstlenenin ancak bu şekilde var olabi-
leceğine dair hatalı altyapısal inanışıdır 
ya da yaşama katılış şeklidir. 
Ancak başkalarına yardım edersem, 
ancak onların yanında-bu isterse ken-
di özgürlüğünün feda edilmesi olsun 
her zaman olursam kabul edilir, sevil-
ir ve saygı duyulurum anlayışı hayatın 
merkezindedir. Böyle bir insan ken-
disine kötü davranan birisinin yanında 
yıllar boyu kalabilir. Tek başına old-

uğunda ayakta kalamayacağına inanan kişi, 
kendisine sunulan sevgi koşullu olsa bile bu 
koşullu olan sevgiye kolları apaçık bir şekil-
de, koşarak atlar. Çünkü orada risk yoktur. 
Kişi çok iyi bildiğini devam ettirir ve ettire-
cek ortamı kabul eder hatta o ortamın iç de-
korunu kendisi dizayn eder. 
Tek isteği sevilmektir ama o koşullarda-
ki sevgi de onu mutlu etmez çünkü se-
vilen şey o değil o ilişkiye sunduklarıdır. O 
yüzden hiçbir zaman mutlu olmaz, olamaz. 
Karşıdaki insanda zaten sadece ona sunulan-
la yetindiğinden, orada kalmak ister, oranın 
dışarısına çıkıldığında ihanete uğramış gibi 
sarsılır. Değişime bu yüzden karşıdır. Eğer 
içsel ve çevresel koşullar ilişkideki bireyleri 
bu yaşadıklarını sorgulamaya itmezse bu du-
rumu yıllar boyu iyi, kötü devam ettirirler. 
Ama bu koşullar çiftlerden birisini rahatsı-
zlığa ve de sorgulamaya iteklediğinde o 

zaman sorunlar katmerlenerek büyür. 
İşler yolunda gitmediğinde doğal olarak 
aşırı sorumluluklar yüklenen kişi başarısı-
zlığı üstlenir. Karşıdakine yeterince emek 
vermediği için ne kadar kızsa da içten içe 
hep kendisini suçlar. Ona göre suçlu her 
zaman kendisidir. 
Kişi eğer bu durumu aşmak istiyorsa ken-
disini var eden altyapısal inanışları sarsa-
cak bir pratiğe girmesi gerekir. Bunu yap-
manın en iyi yollarından biri kişinin yaşam 
değerlerini belirlemesidir. Yaşam değerleri 
bize kısa yoldan, yaşadığımız, yaşayabi-
leceğimiz karmakarışık olaylar karşısında 
bizim biz olmamızı sağlayacak adımları 
atmamıza yardımcı olur, yön verir. Ufak 
da olsa küçük pratiklerle başlayan sorum-
lulukları başkalarına devretme, belirsizliğe 
olan tahammülü arttırma, yaşadıkları du-

yguları kaçacak şeyler değil de kucaklan-
acak, kabul edilecek şeyler olarak görmek 
vb. kişilerin yıllar boyu kendilerine yön 
veren katı, dogmatik görüşlerinin sarsıl-
masına ve yepyeni, daha sağlıklı dengeli 
inanışların doğmasına izin verir. 
Böylece kişi belki de ilk defa kendisini 
yaşamaya başlar. Başkalarına bağımlı ve 
doğanın etkisiz bir elemanı değil de et-
kin bir şekilde ona katılan, üreten ve ye-
tenekleri ile hem kendisine hem de yaşamın 
her alanına pozitif etki yaratacak bir insan 
olmaya başlar. Kendisine yardım ettiği gibi 
çevresindeki insanların da ‘zayıflıklarına’ 
seslenip onları besleyen değil de onların 
iyiliklerini besleyen bir yaşam kurar.

İlişkilerde Hatalı Sorumluluk   
Anlayışı ve Sonuçları

Mahir Güden
Psikoterapist 

mahircbt@yahoo.co.uk 

Ege Üniversitesi’nde yapılacak ‘Travma 
Anlatıları’ konferansına katılacak iki ul-
uslararası akademisyen, Barış için Akade-
misyenler bildirisinin imzacılarının gördüğü 
muamele nedeniyle çok rahatsız olduklarını 
ifade ederek konferansı boykot ettiler.  

Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nden 
Prof. Stef Craps ve Londra’daki Birkbeck 
Üniversitesi’nden Prof. Roger Luckhurst’ün, 
İzmir Ege Üniversitesi’nde 10 -12 Mayıs 
2017 tarihlerinde yapılacak Narratives Of 
Trauma (Travma Anlatıları) başlıklı Kültürel 
Çalışmalar Sempozyumu’nda açış konuşma-
larını yapması planlanıyordu.

Uluslararası düzeyde tanınmış iki akad-
emisyen, Türkiye’de yüzlerce öğretim 
üyesinin görevden alınmasına tepki olar-
ak Ege Üniversitesi’nde düzenlenecek 
bir sempozyumu boykot etme kararı aldı. 

Sempozyumun açış konuşmasını yap-
ması planlanan akademisyenler, açık bir 
mektup yayımlayarak Barış Bildirisi’nin 
imzacılarının görevden alınmasına tepki 
gösterdi.

Açık mektuplarında konuşma daveti-
ni ‘çok farklı bir iklimde, aylar önce’ ka-
bul ettiklerini belirten akademisyenler, “O 
günden bu yana ve özellikle de konferansın 
hemen öncesinde, Türkiye içinde görevden 
alınan veya susturulan akademisyenlerin ve 
yurt dışında olanların anlattıklarını duyduk. 
Bize, durumun ne kadar kötü bir hale geld-
iğini açıkça anlattılar” dedikten sonra şöyle 
devam etti:

“Barış için Akademisyenler bildirisinin 
imzacılarının gördüğü muamele nedeniyle 
çok rahatsızız. Birçoğu işini, emeklilik biri-
kimini, yurt dışına seyahat hakkını kaybetti. 

Bunun tek sebebi, Türkiye hükümetinden 
Kürt sivilleri öldürmeye son vermesini ve 
Kürt isyancılarla barış müzakerelerine geri 
dönmeyi istemeleriydi. Ege Üniversitesi de 
kısa süre önce bünyesindeki imzacı akadem-
isyenleri hedef aldı. Bu durum, bir akademik 
kurumun veya sağlıklı bir sivil toplumun il-
keleriyle tezat içeriyor.”

Craps ve Luckhurst kararı ‘üzülerek’ al-
dıklarını belirtmekle beraber şu ifadeleri 
kullandı: “Fakat akademik çalışmaları her 
zamanki gibi sürdürerek kabul edilemez 
bir durumu normalleştirmek istemiyoruz. 
Türkiye’de bugün devam eden akademik 
tasfiyenin mağdurlarıyla dayanışma için, 
dikkatleri onların travma anlatılarına yön-
lendirmek ve Türk yetkilileri onları görev-
lerine iade edip akademik özgürlüğe saygı 
göstermeye çağırıyoruz.”

Bir dizi temasta bulunmak üzere Lon-
dra’da bulunan Türk başbakan Binali 
Yıldırım, darbe girişimi sonrası, 145 bin 
çalışanın işten atılması, 49 bin kişinin 
tutuklanması ve çok sayıda basın yayın 
kurumunun kapatılması ile ilgili gelen 
soruya, ‘‘Bize nazik olun diyorlar. Bu ne-
dir? Bu kabul edilemez.’’ şeklinde cevap 
verdi.

Başkent Londra’da günlük olarak 
yayımlanan Evening Standard gazetesi, 
dünkü sayısında, genel yayın yönetme-
ni ve eski Maliye Bakanı George Os-
borne’un imzasıyla Türk Başbakan Binali 
Yıldırım’la yapılmış bir röportaj yayım-
ladı.

Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ darbe 
girişimi sonrasında yürütülen operasyon-
lara Batılı ülkelerden gelen eleştiriler-
le ilgili soruya Yıldırım, “Dedikleri şu: 
‘Lütfen bu darbeyi örgütleyenlere nazik 
olun, iyi davranın.’ Bu nedir? Bu kabul 
edilemez.” yanıtını verdi.

AB’nin güvenliği Türkiye’den başlar
Yıldırım, “Avrupa’nın güvenliği ve 

Avrupa halkının güvenliği Türkiye’de 
başlar. Türkiye’de gerekli güvenlik ön-
lemlerini almazsak, Avrupa güvende ol-
maz.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’la ilgi-
li bir soru üzerine de Yıldırım, “Çok iyi 
bir başkan. Hızlı öğreniyor ve hızla karar 
alıyor. Şimdi değil, belki sonra, bu yöne-
timin durumu daha iyi anlayacağına in-
anıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Britanyalı ve Belçikalı Akademisyenlerden Dayanışma Amaçlı Boykot

Başbakan Yıldırım: 
What Is This?
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Avukat sözcüğünü düşün- 
düğümüz zaman birçoğu-
muzun aklına avukatlık 

bürosunda çalışanlar gelir. Kimileri 
halen avukat bürosunda çalışanların 
hepsinin değilse de bir çoğunun 
avukat olduğunu zanneder. 

Özellikle müvekkiller avukatlık 
bürolarına gittiği zaman, kendisiyle 
görüşüp sorunlarını dinleyen ve not 
alan kişiyi avukat zanneder. 

Peki avukatlık bürosunda kimler 
bulunur veya çalışır? Avukat, se-
kreter, resepsiyonist, asistan, stajyer 
avukat.  Bunlardan sadece avukat 
hukuksal bilgi verebilir ve stajer 
avukat ise, staj gördüğü avukatın 
kontrolünde hukuki bilgi verebilir. 
Burada İngiltere barosunun kural-
larına göre avukat veya hukukçu 
olmayan bir kişinin, hukuksal bilgi 
vermesi yasaktır. Hatta suçtur ve 
hapis cezası gerektirir. 

Avukat olmayan kişilerin avukat 
sanılması ve toplumun bu kişilerden 
hukukçu kimliğiyle davranmalarını 
beklemesi bu durumda doğal bir hal 
alır. Tabiki avukat veya hukukçu 
olmayan bu kişilerin hukukçu özel-
likleri taşıması imkansızdır.   

Hukukçu özellikleri taşımadan, 
topluma  verilen hukuksal servis 
beklenen kalitede tabiki olamaz, ol-
ması da beklenemez. 

Bu durumda avukatınız veya 
hukukçunuzu seçerken, önce avukat 
olduğuna emin olmanız gerekmek-
tedir; bu durumda en azından huku-
kçu özelliklerini taşımış olur. İkin-
ci önemli konum ise avukatınızın 
veya hukukçunuzun bakacağı dava 
konusunda uzman olamasıdır. Bu 
noktada uzmanlık iki şekilde elde 
edilir: Tecrübe, uzmanlık branşı. 

Avukatını, hukukçusunu seç-
mede topluma çok büyük bir 
görev düşüyor; hem kendi kişisel 
çıkarının en iyi şekilde korunması 
için, hem de toplumun daha sağlıklı 
olması için avukatı doğru seçmek 
çok önemli. 

Peki bir birey avukatını nasıl 
seçmeli? 

Avukatınızı seçme konusunda 
elbette ‘tavsiye’ en önemli kavram-
lardan biridir fakat yalnız tavsiye 
üzerine hukukçunuzu seçmemelis-
iniz. Kimi hususlara da dikkat 
etmeniz gerekir.  Avukat olup ol-
madığından emin olmak için bar-
onun websitesinden bilgilerine 
bakabilirsiniz. Avukatın kimliği ya 
masasının üzerinde ya da duvarda 
asılı olmalıdır. Bu durum baronun 
kuralı gereğidir. Bir diğer husus ise 
bakacağı konusunda uzman olup 
olmadığıdır? Bunu avukata sora-
bilirsiniz. Ya da barodan bilgilerine 
ulaşabilirsiniz ama bunlar uzman 
olup olmadığını anlamak için el-
bette yeterli değildir. 

Avukatın sizinle konuşma şek-
li, size verdiği bilgiden de az cok 
anlayabilirsiniz uzman olup ol-
madığını. Hakeza kazandığı veya 
kaybettiği davalardan uzmanlığını 
anlayabilirsiniz.

Bazılarımız avukatımızı sadece 
verdiği fiyata bakarak seçeriz ki bu 
oldukça tehlikeli bir tarzdır. Yukarı-
da belirttiğim özellikleri gözardı 
ettiğimiz anlamına geliyor olabilir 
ki bu genellikle böyledir.  Genel-
likle uzman olmayan hukukçular 
daha düşük fiyata savunma yapmak 
isterler. Hem davanızdaan tecrübe 
kazanmak çin hem de ellerinde faz-
la dava olmadığı için. 

Elbette avukatınızı seçerken fiyat 
dikkat etmeniz gereken faktörl-
erden biridir.Ama tek başına bir 
faktör değildir. 

Yazdıklarımın tamamını göz 
önünde bulunduracak olursak 
hukukçunun kaliteli iş yapması sa-
dece ondan geçmiyor aynı zamanda 
toplumun da hukukçusunu doğru 
seçmesinden geçiyor. 

Kaliteli bir toplum için avukatın 
veya hukukçunun doğru seçilm-
esinin ne kadar önemli olduğunu 
buradan görebiliyoruz. Daha kalite-
li bir toplum için hukukçumuzu 
doğru seçelim. Daha geniş bilgi için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

Avukatını Nasıl  Seçmelisin?

Av. Nuri Ahsak
 Avukat
nuri@applerosesolicitors.com

Telgraf Gazetesi On Yıldır Toplumun Hizmetinde

Başkent Londra’da 2006’dan bu yana Türkçe 
ve Kürtçe olmak üzere iki dilde yayın yapan 
Telgraf gazetesi toplumun sesi olmaya devam 
ediyor. Her hafta Çarşamba günleri toplumu-
muzun yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ücretsiz 
dağıtılan Telgraf gazetesi yoğun ilgi görmeye de-
vam ediyor. 

Britanya’nın tek Kürtçe-Türkçe gazetesi olan 
Telgraf gazetesi zengin ve bilgilendirici içeriği 
ile yoluna her gün biraz daha güçlenerek devam 

ediyor. 10 yılı geride bırakan gazetemiz aynı 
zamanda Türkiyeli ve Kürdistanlı işletmeler ile 
toplum arasındaki köprü görevini de sürdürmeye 
devam ediyor. 

Gazetemizi online olarak www.telgraf.co.uk 
adresinden de takip edebilirsiniz. 

Her türlü soru, görüş ve paylaşımlarınız için   
haber@telgrafnews.com adresinden bizimle ile-
tişime geçebilirsiniz. 

Reklam ve ilanlarınız için
0207 9230 838 reklam@telgrafnews.com

www.telgraf.co.uk
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Alfabenin son harflerini çağrıştırsa da 
aslında son zamanların dillerden düşmey-
en kuşak ayrışımlarına ait bu üç harf: X, Y 
ve Z kuşağı. Çocuklarla kurulan iletişimin 
sağlıklı olabilmesi; zamanı ve getiriler-
ini anlamakla mümkün. X, Y ve Z kuşağı 
çocuklarının özellikleri neler?

Önümüzde yuvarlanıp giden neslin, dün-
yaya bakış açıları ve mevcut donanımları 
karşısında oluşturdukları özelliklere genel 
bir bakış ile şekillenen nesiller: X, Y ve Z 
kuşağı…

Bu bilgileri edinmek ya da yeni neslin de-
mek istediğini daha iyi kavramak için birkaç 
yazı ya da makale okumak aslında ebeveyn-
leri nelerin beklediğini ya da mevcut sorun-
ların nereden kaynaklandığını anlamak için 
büyük bir fırsat.

Çünkü iletişimin kanlı canlı olanını tüket-
tiğimiz bu çağlarda, aile birliğinin, çocuklar-
la olan iletişimin sağlıklı olabilmesi her iki 
taraf adına zamanı ve zamanın getirilerini 
anlamakla mümkün artık.

Geleceğimizi oluşturan bireyler ile or-
tak paydada buluşabilmek için yeni nesil-
lerin çağına dair donanımlı olmak, doğru 
şekillenmeleri, doğruya yönelmeleri, temel 
değerlerimizi belleklerinde bulundurmaları 
ve sağlıklı – bilinçli ve tam destekli iler-
lemeleri için önce biz büyüklerin konuya 
hakim olması şart.

Zamane çocukları mı?
Her dönem için kullanılan bu kavramın 

içini dolduralım biraz. Ama önce 2. Dünya 
Savaşı’ndan sonraki yıllarda meydana ge-
len doğum oranın artmış olması ile birçok 
kaynakta ‘baby boomers’ dönemi olarak ad-
landırılan kuşağı hatırlayarak başlayalım.

Bu kuşakla ilgili fazla bir bilgi yok. Ver-
ilen tarih aralığı ise 1946 – 1964 yılları. Bu 
grupla ilgili kurulan cümleler, aşağı yukarı 
dönemlerinin en büyük sektörel gelişme or-
anını yakalamış olmaları.

X kuşağı için verilen tarih aralığı 
1965 - 1979 yılları arası

Dünyadaki en sancılı dönemlerin son-
rasında ve aynı zamanda kendi dönemi-
nin acı savaşlarını, darbelerini, soğuk 
savaşlarını yaşamış olan bu grup; gelece-
kle ilgili endişeler geliştirmesi sonucu iş 
ve hayat dengesinde başarılı olduğu kadar 
sadık bir çalışan sıfatıyla da taçlandırmıştır 
kendini. Hissetmiş oldukları otoriteye karşı 
saygılı ve bunun akabinde motivasyonları 
da yüksek olmuştur. Kadınların iş yaşamına 
atılması ile bir çocuk az, iki çocuk fazla kar-
maşasına sebep olmuşlardır.

Farklılıktan hoşlanan, ön yargıları ol-
mayan ve sağ duyulu ve duygulu nesildir. 
Hızla ilerleyen teknolojiye adapte olmaya 
çalışırken bu yeniliklerin takibi sırasında 

oldukça doyumsuz bir nesil olarak karşımıza 
çıkmışlardır. Ayrıca elma bahçelerinden 
kovalanırken, aşk şiirleri yazan nesil…

Y Kuşağı için verilen tarih aralığı 
1980 - 1999 yılları arası

Milenyum çağı yakıştırmasına uygun 
olarak ilk söylenen cümle teknolojiye 
olan bağımlıkları ve becerileridir. Otorite 
tanımaz, kural bağlamaz, sabırsız, tatminsiz 
ve adapte sorunu olan bir nesil ama öğren-
meye ve araştırmaya hevesli…

• Problem çözmede grup adaptasyonları 
ve hareket kabiliyetleri harika.

• Bireysellikten kasıt bencillikleri.
• Ve birde eleştiri oklarına denk gelirseniz 

kurtuluşunuz mucize.
• Mevcut sorunları ise; kimselerin onları 

anlamıyor olması.
• Daldaki elmaların çatlayana kadar tadına 

bakan nesil.

Z Kuşağı için verilen tarih aralığı 
2000 - 2021 yılları arası

“İnsanlık tarihinin el, göz, kulak vb. mo-
tor beceri senkronizasyonun en yüksek nesli 
olarak tanımlanmaktadırlar” diyor bir kay-
nak. Yani mekanikleşmenin ilk belirtileri Z 
kuşağı çocuklarda.

Ve doğduğunda bu bilgilerle geldi herh-
alde diyecek kadar teknolojiye adapte olma 

becerisi Z kuşağı çocuklarının normalitesi. 
Bu üstün becerileri ve teknolojik gelişimin 
jet hızıyla ilerlediği dönem nedeniyle, ceva-
bı ön görülemeyen çok bilinmezli denklem-
lerin bir parçası olarak hayata adım atmış 
bulunuyorlar. Z kuşağı çocuklarının hangi 
meslek dalında faal olacakları dahi bilinmi-
yor. Çünkü meslek icatları henüz yapılmadı.

• Z kuşağı, aile bireylerinin kendiler-
ini çocuklarına karşı yetersiz gördükleri, 
psikolojik bunalım örneklerinin tavan 
yaptığı nesil.

• Sosyalleşme kavramının tarih olduğu ve 
teknolojiye kurban edildiği bir nesil.

• Z kuşağı, hayal dünyalarının sınırsızlığı 
ile cevabı bulunamayan sorular soran nesil.

• Aynı anda aktif bir şekilde pek çok işe 
dahil olabilen bir kapasite ile zekaları ve 
becerileri hayranlık uyandıran nesil.

• Z kuşağı, otorite ve kural tanımazlık hat 
safhada, istedikleri doğrultusunda direnişleri 
kırılamaz yapıda ve haklılıkları konusunda, 
grup halinde hareket etmek sorgusuz sual-
siz katılacakları eylemler arasında ilk sırada 
olan nesil.

• Dile getirilemeyecek bir konu da yoktur 
ayrıca.

• Ve son olarak Z kuşağı çocukları daldaki 
elmalardan bihaberler.

X - Y ve Z Kuşağı Çocuklarının Özellikleri Neler?



20 17 MAYIS 2017ÖZEL DOSYA

Mobilya Sektöründe Türkiyeli Firmalar             
Tercih Edilir Olmaya Başladı.

Dünya mobilya üretim ve tüketim pazarında önemli rol oynayan Türkiye, modern tasarıma verdiği önem sayesinde             
Avrupa’ya ihracatını da son 10 yıllık sürede ciddi oranda artırdı

Suzan Doğan

Dünya mobilya üretim ve tüket-
im pazarında önemli rol oynayan 
Türkiye, modern tasarıma verdiği 

önem sayesinde Avrupa’ya ihracatını da son 
10 yıllık sürede ciddi oranda artırdı. İngil-
tere mobilya sektöründe tasarım ve kalite 
anlamında İtalya ile yarışan Türkiye ürün-
leri, bugün önemli oranda aranılan markal-
ar haline geldi. Sektörün Londra ayağında 
hizmet sunan Türkiye markaları talepler 
çerçevesinde her yıl şubelerini de artırarak 
rekabet çıtasını yükseltmeye başladı. Konu 
ile ilgili fikirlerine başvurduğumuz bazı 
firma yetkilileri, Türkiyeli mobilya markal-
arının artık piyasada tanındığını, kalitesi 
ve tasarımı nedeniyle özellikle Ortadoğulu 
halkın tercih sebebi olduğunu söylediler. 

Firma yetkilileri, estetik ve işlevsellik ol-
gularının çok önemli unsurlar olduğunun al-
tını çizerek, ürünlerde şıklığın, rahatlığın ve 
konforun müşterilerin talepleri çerçevesinde 
şekillendiğini söylüyorlar. Üretim yapan fir-
maları da müşteri talepleri çerçevesinde yön-
lendiren ve sektörde moda yaratmada önem-
li rol oynayan İngiltere mobilya sektöründe 
örgütlü yapı maalesef yok. Firma yetkilileri 
böyle bir yapının ortaya çıkması durumun-
da destek sunacaklarını ama bunu bireysel 
olarak bir firmanın üstlenmesinin mümkün 
olmadığını belirterek, yetkili birimlerin bu 
konuda desteğini beklediklerini söylediler.

“Müşterilerimiz bizim 
reklamımızı yapıyor”

İngiltere’de Londra merkezli çalışmalar 
yürüten ve sektörün en eski firmalarından 
biri olan İpek Mobilya İşletmecisi Ali   
Külekci, İngiltere’nin yüksek standartlı 
ürünlerin ithaline izin verdiğini söyledi. İlk 

bu ülkede hizmet vermeye başladıkların-
da müşteri portföylerinin Türkiyeli toplum 
olduğuna dikkat çeken Külekci, “Yıllar 
içerisinde ithal ettiğimiz ürünlerin kalitesini 
gören ve fiyat karşılaştırması yaparak bizi 
tercih eden değişik milletten müşterilerimiz 
de reklamlarımızı yapar oldular. Dilden dile 
reklam bizim en önemli tanıtım ayağımız 
oldu” dedi. 

Ali Bey İngiltere’de hizmet verdiğiniz sek-
törde yılların verdiği tecrübe ile bugün İn-
giliz firmalarıyla yarışan ürünlerin satışını 
yapan bir firma oldunuz. Bu başarı yıllar 
içerisinde nasıl gelişti?

Biz ilk bu sektörde hizmet vermeye 
başladığımızda kendi toplumumuza hizmet 
verme anlayışıyla yola çıktık. Yıllar içinde 
kaliteli ürün satışı odaklı çalışmamız ve ver-
diğimiz hizmetin satış sonrası destek ile de 
güçlendirilmesiyle birlikte markamıza olan 
güven daha da arttı. Zaman içerisinde firma 
olarak inişler çıkışlar yaşadık elbette. Bu 
da ülke ekonomisinin gelişmesiyle orantılı 

şekilde gelişti. Bugün Londra’da üç ayrı 
mağazamızla İpek Mobilya çatısı altında 
İpek ürünlerinin yanı sıra Çilek, Elif, Bol-
dera ve Weltew mobilyaların ürünlerini de 
müşterilerimizin beğenisine sunarak hizmet 
veriyoruz. 

Mobilya sektöründe ürün üretiminde zam-
an içerisinde neler değişti. Tüketici tercihini 
yaparken nelere dikkat ediyor? 

Biz 1999 yılından beri bu ülkede hizmet 
veriyoruz. Sektördeki tecrübelerimiz göster-
di ki kalite ve uygun fiyat anlayışı tüketicinin 

vazgeçilmezleri. Türkiye ürünleri kalite 
anlamında her zaman tercih edilen ürünler 
oldu diyebilirim. Ülkemiz üreticileri yeni-
liklere açık hizmet sunuyor. Bundan dolayı 
da dünya mobilya modasına ayak uydurarak 
üretim yapıyorlar. Modellere bakıldığında 
altı ayda hatta üç ayda modeller değişime 
uğradı. Moda anlamında tekstil gibi olmaya 
başladık. Tabi bu üretim tüketicinin talebi 
çerçevesinde gelişen  bir durum. 

Bu ülkedeki evlerin yapıları nedeniyle 
çok amaçlı kullanıma uygun ürünler tercih 
sebebi. Tüketici ürün alırken koltuksa al-

İpek Mobilya İşletmecisi Ali Külekci
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dığı ürünün, yatak olmasına bakıyor, yatak 
ise aldığı ürünün altının baza olmasına dik-
kat ediyor. Bizim insanımız temizliğe önem 
verir. O nedenle kumaşlarda lekelerin kolay 
çıkabilme özelliğini de soruyorlar.    

Sektör Çin ürünleriyle            
mücadele ediyor

Sektörün bir diğer önemli firması Doğtaş, 
Enza ve Yataş markası ürünlerini müşteril-
erle buluşturan Açıl Group. Yaklaşık yedi 
senelik geçmişi olan firmanın Genel Müdür 
Yardımcısı Ekrem Özkoç, mobilya sek-
törünün Çin ürünleriyle mücadele içerisinde 
olduğunu belirterek, Türk markalarının bu 
pazarda önemli rol oynadığını ve kalitesin-
den dolayı tercih edilen ürünler olduğunun 
altını çizdi.

Mobilya denilince ilk akla İtalya geliyor. 
İtalyan ürünleri gerçekten kaliteli mi, sizce 
Türkiye ürünleri bu pazarda İtalyan ürün-
lerinin yerini almasa bile ne derece yer edi-
nebilir?

Çin her sektörde olduğu gibi bizim sek-
törümüzde de önemli derecede ihracat yapan 
bir ülke. Mobilya sektörünün yüzde 30’u 
Çin’den geliyor. İtalyan mobilyaları isim 
yapmış ama orada da artık Çin önemli rol 
oynuyor. İtalyan derisi Çin’e gidiyor, orada 
mobilya olarak üretim yapılıp tekrar geti-
riliyor. Türkiye merkezli çalışan firmaların 
Çin ürünü ile işi olmaz. Çünkü ülkemiz bu 
alanda kendini çok geliştiriyor. Her türlü ye-

niliği ürünlerine kısa sürede yansıtabilecek 
alt yapıya sahip. Maliyetlerin de çok yüksek 
olmaması fiyatlara da yansıyor. Dolayısıyla 
ülkemiz ürünleri İtalya ile kalite anlamında 
her zaman yarışabilir diye düşünüyorum. 

Teknolojik ürünlerin pazara yansıması nasıl 
oldu? Ayrıca elektronik ticaret günümüzde 
her alanda kendini gösterir oldu. Sizin sek-
törünüzde de etkili bir unsur mu? 

Tüketicilerin teknolojik ürünleri çok 
tanıdığını düşünmüyorum. O nedenle ter-
cih sebebi olmadığı görüşündeyim. Yeni 
bir süreç. Zamanla bu ürünler sektörde ve 
müşterilerin zihninde yer edinecektir. 

Elektronik ticaret te ise dünyanın her ye-
rinde bu satışlar yapılıyor. Bizim de Brit-
anya genelinde böyle bir çalışmamız var. 
Satışlarımızın yüzde 12’sinin internet üzeri 
olduğunu söyleyebilirim. İngiltere gene-
lindeki bilinen firmaların internet satışları 
yüzde 25-30 arasında. Biz de ilerde o se-
viyelere gelebiliriz diye düşünüyorum. O 
nedenle önümüzdeki beş sene de mağaza 
sayımızı artırarak Londra dışında da şubel-
er açmayı planlıyoruz. Bu şubelerin internet 
satışlarına önemli ölçüde katkı sağlayacağını 
düşünüyorum. 

Devlet destekli çalışıyor musunuz? Türkiye, 
ithalatçıya ne tür kolaylıklar veya zorluklar 
yaşatıyor? Bu anlamda talepleriniz neler 
olabilir? 

Doğtaş Mobilya, Turquality devlet destek 
kapsamı altında hizmet veren bir mar-
ka. Dolayısıyla devlet desteğinden yarar-
lanıyoruz. Bu kapsamda reklam, büyüme, 
kira ve dekorasyon yardımı alıyoruz. 
Yaşadığımız sıkıntılar gelip geçici küçük 
boyutlarda diyebiliriz. Devlet tarafından 
ödemelerde gecikmeler olabiliyor. Ama 
bunların planlı iş yapan firmaları zora sok-
tuğunu düşünmüyorum. 

Türkiye devletinden yardımların daha 
fazla olmasını ve kapsamlarının genişletil-
mesini talep edebiliriz. Döviz getiren fir-
maların kapsamının artırılması; büyüme 
hızımızı artıracak diye düşünüyorum. 

Reklam, firmaların büyüme-
sinde en büyük etken

Sektördeki en yeni isim olarak kayda ala-
bileceğimiz Nill’s Furniture Desing firma 
yetkilisi Hüseyin Osoy ise markayı ön pla-
na çıkaran unsurun reklam olduğunun altını 
çizdi. Mobilya sektöründe kalitenin ve mod-
ern çizgilerin olmazsa olmazlar arasında 
olduğunu belirten Osoy, Türkiye ürünlerine 
ilginin sadece kendi toplumumuzdan değil 
İngiliz, Somali, İran ve Afrikalı toplumunun 
da yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. 

Firmanız İngiltere’de çok yeni bir firma, 
sizce Türkiyeli toplumun mensupları birçok 
alanda olduğu gibi mobilyacılık sektöründe 
de başarılı çalışmaların altına imza atıyor 
mu?

Mobilya sektöründe Türkiye ürünleri 
kültürümüze ait öğeleri yansıtan detaylar 
içeriyor. Bu anlamda toplum olarak imzam-
ızı attığımız her alanda başarılı olduğumuzu 
düşünüyorum. Biz Nill’s olarak 2015 yılın-
da bu ülkede hizmet vermeye başladık. Fir-
manın geçmişine bakarsak yaklaşık 60 sene-
lik tecrübe ile markasını yaratmış bir firma. 
Dünya genelinde 54 ülkede hizmet veren 
firmamızın İngiltere ayağı yeni olabilir ama 
bu ülkede de kısa zamanda büyük işlerin 
altına imzamızı atacağımızı düşünüyorum. 
Nitekim mağazamıza ve markamıza olan ilgi 
bizi güçlendiriyor. 

Mobilya alanında Britanya kendine özel 
kalite standartlarını şart koşuyor. Bu stan-
dartlar neler ve Türkiyeli firmalar bu stan-
dartlara ne derece riayet ediyor?

1988 yılında çıkan bir yasa ile tüm mobi-
lya gruplarının alev almama özelliğine sahip 
olması zorunluluğu getirildi. Bu düzenle-
melerin yapılması sonucu hem İngiltere içi 
mobilya üretimi, hem de ithalatı yapılan 
tüm mobilya gruplarında bu yasaya uyum 
sektörde zorunlu hale geldi. Türkiye dahil 
olmak üzere Avrupa’da yalnızca İngiltere’de 
var olan bu yasaya uyum zorunludur. 

Türkiye’den ürün ithalatı yapan bütün fir-
malar bu yasayı koşulsuz uyguluyor. Bizde 
firma olarak Birleşik Krallık mobilya se-
ktöründe en üst otorite FIRA adlı kuruluşa 
üye bir firmayız ve ürünlerimizin kalitesinin 
altına imzamızı atarız.

Açıl Group Gn. Md. Yrd. Ekrem Özkoç

Nill’s Furniture Desing Yetkilisi Hüseyin Osoy
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BBC İskoçya, Avrupa Birliği vatandaşı 
Doğu Avrupalı kadınları Birleşik Krallık’a 
götürerek fuhuşa ve sahte evliliklere zor-
layan bir suç şebekesini ortaya çıkardı. 

Araştırmaya  göre “yalan vaatlerle 
kandırılan” bu kadınların birçoğu, İngiltere 
ve İskoçya’ya götürülerek çoğunlukla Asy-
alı erkeklere pazarlanıyor. 

Detayları “Satılık İnsanlar” adlı BBC 
programında yayınlanan araştırmaya göre, 
bu kadınlar Birleşik Krallık’ta oturum izni 
almak isteyen erkeklerle evlenmeye zor-
lanıyor. 

Europol’ün (Avrupa Polis Teşkilatı) insan 
kaçakçılığı masası şefi Angelika Molnar, 
Romanya ve Slovakya gibi ülkelerde yok-
sulluk ve işsizlikle boğuşan kurbanların, iyi 
maaşlı iş vaadiyle kandırılarak İskoçya’ya 
götürüldüğünü söylüyor: “Ancak yeni ülke-

lerine vardıklarında kendilerine uygun iş ol-
madığı söylenip, Pakistanlı erkeklerle evlen-
meye zorlanıyorlar. Evlendirildikten sonra 
da insan kaçakçılarının kontrolü altında tu-
tuluyor, kocaları tarafından sömürülüyor, te-
cavüze uğruyor ya da fuhuşa zorlanıyorlar.”

Molnar, kadınların uyuşturucudan sonra 
en kârlı “suç emtiası” olduğuna dikkat çe-
kiyor. 

Gizli Araştırma Ekibi Doğu         
Avrupa’ya Gitti 

BBC’den araştırmacı gazeteci Sam Pol-
ing, tedarik zincirini ve insan kaçakçılarının 
kullandığı yöntemleri ortaya çıkarmak üzere 
Doğu Avrupa’ya gitti. 

Sam Poling, Slovakya’da daha önce Glas-
gow’a götürülüp ardından kurtarılmış bazı 
kadınların peşine düştü. Araştırma sırasın-
da bazı kadınların “kurtarıldıktan” sonra 
kaçakçılarla anlaşarak yeniden İskoçya’ya 
geri döndüğü ortaya çıktı. 

Poling, kadınlardan birinin evine gittiğinde, 
genç kadının yeniden ortadan kaybolduğunu 
gördü. Ailesi genç kadının, bebeğini geride 
bırakarak insan kaçakçıları tarafından yenid-
en Glasgow’a götürüldüğünü düşünüyor. 

Ama o “kurtarıldıktan” sonra yeniden 
İskoçya’ya giden tek kadın değil... Poling’in 
gittiği evlerde 3 kadının daha aynı şekilde 
yine kaçakçılar tarafından Birleşik Krallık’a 
geri götürüldüğü ortaya çıktı. 

Kadınlar “Transit Evlerde”                       
Tutuluyor

Araştırmayı yapan ekip Slovakya’nın 
doğusunda “transit evi” olarak kullanılan bir 
evi görüntülemeyi de başarıyor. Kadınlar, 
İskoçya’ya götürülmeden önce birkaç gün 
bu evlerde kalıyor. 

Sahte evliliğe zorlanan kurbanların kur-
tulabilmesi için Slovakya ve İskoçya’daki 
yetkililerle yakın çalıştığını belirten ve ken-
disini sosyal hizmet görevlisi olarak tanım-
layan Yves Ogou, o evlerden birini gösteri-
yor. Dışı yüksek çitlerle çevrili evin pencere 
ve kapılarına da güvenlik kameraları yer-
leştirilmiş

Ogou bazı kadınların kimlikleri ve 
pasaportları olmadığını söylüyor: “Ancak 
burada 24 saat içinde kimlik ve pasaport 
çıkarılabiliyor. Parasını veriyorsunuz ve 
pasaportunuz geliyor” diyor. 

“Kadınlar transit evinde kalırken 
kaçakçılar daha güzel görünmeleri için 
kadınlara bakım yaptırıyor. Yaşadıkları 
yerde hayat çok zor, su bile yok.. Ama 
pazarlanabilmek için normal görünme-
leri gerekiyor” diyor. 

Ogou Roman toplumuyla yakın bağları 
nedeniyle kadınların özellikle Glasgow’a 
götürüldüğünü belirtiyor. 

Ogou, Slovakya’dan göçen Romanların 
ilk olarak Glasgow ve Manchester’a yer-
leşmiş olduğuna dikkat çekiyor ve “Oradaki 
tanıdıkları aracılığıyla insan kaçakçılarına 
ulaşıyorlar” diyor. 

Sahte Evlilikler
Araştırmayı yapan ekip evlilik kayıtların-

da da sahte evlilikleri araştırdı ve İskoçya’da 
genç Doğu Avrupalı gelinlerle Asyalı yaşlı 
damatların evlendiği onlarca kayda rastladı. 

Bu kayıtların bazılarında aynı ev adresler-
inin kullanıldığı görüldü. Ancak bu evlere 
gidildiğinde adı geçen kişilere rastlanmadı. 

Ayrıca bu evliliklerin kaçının 5 yıl sonra 
sona erdiği de incelendi. Birleşik Krallık 
kanunlarına göre bir kişi 5 yıllık oturma 
izni sonunda pasaporta başvurma hakkı ka-
zanıyor. 

İskoçya’nın önde gelen insan kaçakçılığı 
uzmanlarından Jim Laird, Doğu Avrupalı 
süç örgütlerinin Glasgow’daki Asyalı çe-
telerle birlikte çalıştığına dikkat çekiyor: 
“Doğu Avrupalı çeteler kurbanları buluyor, 
Asyalı çeteler de Glasgow’da kalacak yer 
sağlıyor” diyor. 

İskoçya’da geçen yıl 150 kişi insan 
kaçakçılığı mağduru olarak resmi kayıtlara 
girdi. Ancak Laird’e göre bu sayı gerçeği 
yansıtmıyor: 

“Kurbanların sayısı milyonları buluy-
or. Sadece İskoçya’da bile binlerce var...” 

Laird, “Ceza almıyorlar çünkü insanlar 
mahkemede şahitlik yapmaktan çok ko-
rkuyor. Kendi güvenliklerinden, ailelerinin 
güvenliğinden endişe ediyorlar. Bazıları 
ise dolandırıldıkları için çok utandığından 
ortaya çıkmıyor. Onlara bir rüya satılıyor. 
İnanıyor ve buraya geliyorlar. Başlarına ge-
leni anladıklarında ise bir an önce ortadan 
kaybolmak isteyip sessizce ülkelerine geri 
dönüyorlar” diyor.

Doğu Avrupa’dan İngiltere ve İskoçya’ya Kadın Ticareti



Unite the Union  özellikle Kürt 
Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
özgürlüğü için yürütülen  kampa-

nyalara desteği ile tanınıyor. 3 milyon 500 
bine yakın üyesi bulunan sendikanın iki 
gün süren genel olağan kongresine sendika 
tarafından davet edilen  HDP Ağrı Millet-
vekili Berdan Öztürk, Türkiye’deki son 
gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

HDP’li milletvekilleri, gazeteciler, 
akademisyenler tutuklanıyor. AKP zih-
niyetinin bu tutumunu değerlendirebilir 
misiniz? 

15 Temmuz sonrasında karşı bir darbe 
gelişti yani siyasi bir darbe yaşandı. OHAL 
ilanı ve KHK’lerle herhangi bir yargılama 
olmadan binlerce insan mağdur edildi. Ark-
adaşlarımız tutuklandı. Bir de referandum 
süreci yaşandı, bu süreçte AKP kendince 
hazırladıkları 18 maddelik değişikliğe huku-
ki bir boyut kazandırma çabasında oldu. 
Çıkan ‘Evet’ de meşru değildir. Referan-
dum ile alakalı AGİT in raporları gerçekleri 
yansıtıyor. Diasporada da olan halklarımız, 
şunun bilincinde olmalıdır, geleceğimiz et-
kilenecek, olumsuz yönde etkilenecek bugün 
AKP zihniyetinin yaptıkları geleceğimizi, 
ülkemizi ve oradaki çocuklarımızı etkileye-
cek. Diasporada halkımız bilinçli olmalıdır 
ve bugün Türkiye’de yaşananları dünyaya 
duyurmalıdır, bu insanlık dışı uygulamaları 
ve Cumhurbaşkanının diktatörlüğünü gözler 
önüne sermelidir çünkü bugün yapılanlar 
yarın hepimizi etkileyecek evet uzakta da 
olsak orada olan aileleriniz ve kardeşleriniz 
için Avrupa’da duyarlı olunmalıdır. Avru-
pa’da kamuoyu oluşturmak adına tüm çaba 
gösterilmelidir.

Türkiye’nin Suriye politikalarının uzun 
vadeli olmadığına tanıklık ettik. Salih 
Müslim ile yaptığımız bir söyleşide kendisi 
Türkiye’yi ‘fırtınalı bir denizde ilerleyen 
kaptanı sarhoş bir gemi’ye benzetmişti. 
Türkiye’nin çıkmaza giren Suriye politi-
kasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Salih Müslim’in benzetmesine katılmam-
ak elde değil. Türkiye en başından beri poli-
tikalarını Kürt düşmanlığı üzerinden kur-
duğu için, yanlış yerden başladı. Bakın Sayın 
Öcalan ile görüşmeler ilerlerken Cumhur-
başkanı Rojava kırmızı çizgimiz diyor, ama 
karşılığında Sayın Öcalan uyarıyor, ‘Niye 
senin kırmızı çizgin olsun, bu coğrafyada 
Kürtlerle hareket ederseniz sadece Türkiye 
için değil tüm Ortadoğu için liderlik konu-
muna geleceksiniz öncülük edeceksiniz’ 
diyor Buna rağmen Cumhurbaşkanı ‘hayır 
benim kırmızı çizgimdir ben orda herhangi 
bir oluşuma izin vermeyeceğim’ diyor. 
Oluşum dediği de, Suriye devleti tarafından 
kimlikleri verilmeyen, ezilen, sömürülen 

Bazı temaslarda bulunmak ve Birleşik Krallık sendikalarının çatı kuruluşu olan Unite the Union’un olağan genel kongresine 
katılmak üzere Londra’da bulunan HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk gazetemizin sorularını yanıtladı. Öztürk, Avrupa’da 
sağın yükselişi, Türkiye’de yaşanan son siyasal gelişmeler ve mülteci krizi başta olmak üzere birçok konu hakkında önemli 

açıklamalarda bulundu. 

işkenceye uğratılan, sürgün edilen Roja-
va’daki Kürtlerin, kendi iradesine sahip çık-
masıdır. Kürt düşmanlığı üzerinden politika 
yaptıkları için Türkiye Ortadoğu çamuruna 
saplandı ve batmaya devam ediyor. Tür-
kiye’nin derdi, Kürt iradesine sahip çık-
masın kimliğine sahip çıkmasındır. Türkiye 
mezhepçi bir politika ile oraya yaklaştı ve 
başarılı olamadı.

SURİYE ESKİ SURİYE OLMAYACAK
AB ve batılı güçler sizce Ortadoğu’da 

bir Kürt otonomisini onaylıyor mu, buna 
sıcak bakılıyor mu?

Gelinen aşamadan sonra AB ve batılı 
güçlerin Ortadoğu’da bir Kürt otonomis-
ine izin vermemek gibi bir durumları söz 
konusu olamaz. Suriye eski Suriye olmaya-
cak artık. Devam eden bu iç savaş bittikten 
sonra barışalım her şey eskisi gibi olsun, bu 
mümkün değil. Bu yüzden daha demokratik, 
daha federal bir yapıda Suriye’nin kurulması 
sadece Kürtler açısından değil tüm halklar 
açısından büyük bir kazanç olacaktır.

AB Ortadoğu’da bir Kürt kontrol me-
kanizmasına sıcak bakıyor diyebilir mi-
yiz?

Evet bu aşamada radikal mezhepçi örgüt-
lere karşı AB orada bir Kürt yönetimine 
demokratik bir çözüme sıcak bakıyor. Sayın 
Öcalan’ın projesi tüm halklara huzuru get-
irecektir. Batılı güçler Ortadoğu’da kar-
maşanın büyümesini istemeyecektir, bakın 
mülteci krizinin nasıl altından kalkamadılar.

Özellikle Erdoğan’ın mülteciler ile 
AB’yi tehdit etmesini nasıl değerlendiri-
yorsunuz?

Tabi ki bununla bağlantılıdır. Gerçek-
ten mültecileri koz olarak kullanması 
bile vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. İnsan 
yaşamından bahsediyoruz, insan hayatından 
bahsederken siz kardeşlerim dediğiniz in-
sanları pazarlık konusu yaparak kazanç ve 
güç elde etmeye çalışıyorsunuz. Çok üzücü 
bir durum, bu önemli durum bile Cumhur-
başkanı’nın insan yaşamına ne kadar değer 
verdiğini gözler önüne sermektedir. AB 
ülkelerinin de bu tehditleri dikkate alması 
ise bir diğer trajedidir. Bu tehditlerden dolayı 
çoğu şeye gözlerini kapatıyorlar.

Avrupa genelinde sağ partilerin öne 
çıkması, her gün biraz daha artan ırkçılık 
haberleri ve Brexit’in olası bir domino 
etkisi yaratması korkusu var. Bu Or-
tadoğu’yu nasıl etkileyecek?

Avrupa’da bir gelenek vardır. Ekono-
mik sıkıntılar baş gösterdiği zaman bir içe 
kapanıklık politikası sürülmeye başlanır. 
Uygulanan politikalarda sürekli AB bir ye-
rleri sömürür ve bir süre sonra aldıkları 
tükendiği için ekonomik çıkmaza giriyor-

lar, ekonomik çıkmaz bunları içine kapa-
tıyor, çünkü bu vahşi kapitalist uygulama-
ların bu sistemin sonucuna katlanıyorlar. 
Başka yerlerde savaşı körükleyip kendileri 
içine kapanıyor. İşte böyle silah ticaretleri 
ile açıklarını kapatmaya çalışıyorlar, çünkü 
kendi kapitalist sömürücü zihniyetleri çık-
maza giriyor. Bakın bu politikaların bir diğer 
örneği, sizin de önceden belirttiğiniz gibi 
Brexit ile İngiltere ciddi bir ekonomik açığa 
düşmüştür, bu açığı kapatmak için Türki-
ye ve Suudi Arabistan ile silah ticaretine 
başvurdu ama inanın buda uzun vadeli bir 
çözüm değildir, sadece ekonomik çıkarlar su 
yüzüne çıkıyor bu gibi durumlarda. Bugün 
faşizmin, ırkçılığın yükselmesinin sebebi 
uygulanan yanlış ekonomik politikalar ve 
bunların sonuçlarıdır.

HDP’LİLERİN SERBEST BIRAKILMASI 
SİYASİ İKLİME BAĞLI

HDP Eş Genel Başkanları ve mil-
letvekilleri olmak üzere tutuklu ark-
adaşlarınızın yargılama sürecinde son 
durum nedir?

Türkiye’de hukuk, kanun hiçbir şey kal-
madı. Şuan da toplamda 15 bine yakın 
arkadaşımız tutuklandı, tutuklu milletveki-
li sayımız 10, 2 vekilimizin de vekilliği 
düşürüldü. Bugün hakkımızda hazırlanan 
fezlekelere baktığınız zaman bu fezlekeleri 
hazırlayanlar şuanda Cemaat’ten dolayı, 
terör örgütü üyesi olmaktan dolayı içer-
deler, bu savcılar hakimler şuanda içerdel-
er. Her ne hikmetse bu devlet bunlara hem 
terörist diyor, hem de bunların hazırladığı 
iddianameler ile arkadaşlarımızı içeride 
tutuyorlar. Hukukun ne hale geldiğinin en 
açık göstergesidir bu. Anayasa Mahkeme-
sinin Balbay kararı da var. Siyasi iklim ne 
zaman değişirse, o zaman eş başkanlarımız-
da, belediye eşbaşkanlarımız da, vekil ark-
adaşlarımız da yöneticilerimiz de serbest 
bırakılacak. Bu tamamen siyasidir.

AB İNSAN HAKLARI KONUSUNDA 
SINIFTA KALDI

Basın özgürlüğünün ihlali ve Eutelsat’ın 
Kürt kanallarını kapatmaya yönelik ver-
diği kararı nasıl yorumluyorsunuz?

Bu süreçte en çok saldırıya uğrayan 
basın oldu. Demokratik toplumlarda basın 
dördüncü kuvvettir. Kamuoyunun doğru bil-
gi edinebilmesi açısından basın önemlidir, 
basın ayrıca denetleme görevi de görüyor. 
Türkiye’de tüm muhalif basın kapatılmıştır. 
Avrupa ülkeleri basın özgürlüğünü savunuy-
or, ‘olmazsa olmaz’ olduğunu söylüyorlar. 
Kalkıp da Türkiye’nin bu insanlık dışı ta-
leplerine ses çıkarmıyorlar, bakın özel şir-
ketleri ile bu uygulamalara ortak olup Kür-
tlerin sesini kısmayı onaylıyorlar, ki bunu 
daha önce de yaptılar. Ben sizi tanımıyorum, 
dilinize bile tahammülüm yok diyor bu 
devlet. Türkiye içeride tüm sesleri sustur-
du, şimdi elini dışarıya atıyor, tekrar tel-
evizyonlarımızı kapatma çabaları var. Tüm 
halkımız buna tepki göstermelidir. Bakın 
Avrupa’da bir kuruluşun buna alet olması 
yine Avrupa’nın ikiyüzlülüğünü gösteriyor. 
Avrupa birşeyi savunuyor ama o savunduk-
larına kendileri bile inanmıyor. Şöyle bir 
örnek vermek gerekirse; Cizre’de, Surda, 
Gewer’de insanlığa karşı suçlar işlendi ve 
bunlardan AB’deki tüm devletler haberdar 
olmasına rağmen hiçbir adım atılmadı.  TC 
devleti bunu dünyaya göstere göstere yaptı, 
peki AB bir tepki gösterdi mi, Hayır! Neden 
mi? Çünkü karşılıklı menfaat ilişkileri var. 
İnsani temelde insan haklarından bahseden 
AB uygulamada sınıfta kalıyor. İngilizlerle 
silah ticareti de Türkiye ile karşılıklı çıkar 
ilişkilerine dayalıdır. İngiltere Türkiye ile 
yaptığı silah ticaretinden büyük kazanç elde 
ediyor ve bunu kaybetmek istemiyor, işte 
iki yüzlülükleri burada ortaya çıkıyor, hem 
demokrasi barış, insan hakları diyorlar, hem 
de kanlı ellerle kirli pazarlıklara kendi çıkar-
ları için devam ediyorlar.

Öztürk: Mültecilerin Koz Olarak Kullanılması 
Vicdansızlıktır
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HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk 
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan dün ABD Başkanı Donald Trump 
ile Beyaz Saray’da görüştü. Ana gündemin 
Rojava olduğu görüşme sadece 20 dakika 
sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan 
ABD Başkanı Donald Trump,  “Türkiye’yi 
PKK, DAİŞ gibi örgütlere karşı destekli-
yoruz”  diyerek, “Türkiye ile ekonomik ve 
ticari bağlarımızı güçlendirmek istiyoruz. 
Bunlar ilişkilerimizi iki ülkenin çıkarına 
olacak şekilde yeniden inşa edebileceğimiz 
alanlar.” ifadelerini kullandı. 

YPG’ye verilen silahlar ve Fettullah 
Gülen’in iade talebinin de tartışılması 
umuduyla ABD’ye giden Erdoğan um-

Tabqa’nın IŞİD’den temizlenmesini kut-
layan ABD’li bir asker YPG flamasıyla poz 
verdi.

Demokratik Suriye Güçleri (DSG), 
Fırat’ın Gazabı Hamlesi çerçevesinde Rak-
ka’ya doğru ilerlemeye devam ediyor. 
DSG’nin Rakka operasyonu devam ederken 
bugün Tabqa’da yapılan zafer kutlamaları-
na ABD’li bir asker damgasını vurdu. DSG 
güçleriyle birlikte Rakka operasyonunda 

duğunu bulamazken, görüşmenin yapıldığı 
Beyaz Saray’ın kapısı önünde bir araya 
gelen yüzlerce kişi tarafından da prostes-
to edildi.  HDP’li milletvekillerinin serbest 
bırakılmasını talep eden grup, YPG ve YPJ 
bayraklarıyla Erdoğan’ı protesto etti.

PYD’nin uluslarası arenada muhattap 
alınmasından duyduğu rahatsızlığı bir kez 
daha yineleyen Erdoğan, DAİŞ’in bölgedeki 
tehdidini göz ardı ederek, şunları söyledi: 
“Stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkileri 
ele aldık. PYD/YPG’nin muhatap alınması 
uluslararası mutabakata uygun değil. FETÖ 
elebaşı Gülen’in iadesi için beklentimizi if-
ade ettik.”

yer alan ABD’li bir asker, Tabqa’da YPG 
flamasıyla poz verdi. Fotoğrafların sosyal 
medyada paylaşılmasının ardından ABD’li 
asker gündeme oturdu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda 
Rakka Operasyonu’nda YPG ile birlikte il-
erleyen ABD’li bir askerin Tabqa’da YPG 
flaması ile poz verdiği görülüyor. 

Öte yandan fotoğrafın Trump-Erdoğan 
görüşmesi öncesi yayınlanması dikkat çekti.

Erdoğan’ın 20 Gündür Gece Gündüz 
Bahsettiği Görüşme 20 Dakika Sürdü

ABD’li Askerin Tabqa Sevinci
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Daha önce Rojava’da DAİŞ’e karşı mü-
cadeleye katılan İngiliz aktör Michael En-
right, Tabqa Operasyonu’nda da görüntülen-
di.

Geçen yıl Hollywood’daki aktörlük kari-
yerine ara verip Suriye’de DAİŞ’le savaş-
maya giden İngiliz aktör Michael Enright, 
Hollywood’daki kariyerini noktaladığını, bir 
süre YPG ile birlikte DAİŞ’e karşı mücadele 
edeceğini açıklamıştı.

Daha önce ‘Karayip Korsanları’ serisinde 
Johnny Depp ve ‘Gece Gündüz’ filminde 
Tpom Cruise ile birlikte rol alan İngiliz aktör 
Michael Enright (52), YPG tarafından askeri 
eğitim almış, Şengal’de DAİŞ’le süren mü-
cadeleye katılmış ve daha sonra Manchester 
kentinde yaşadığı evine geri dönmüştü.

Rojava’ya ikinci kez geçiş yapan Enright, 
bu kez Rakka’ya gitmiş ve telefonla bir 
kanala verdiği röpo  rtajda, YPG militanları 
ile çok iyi anlaştığını ve ‘tecavüzcü’ diye 
nitelendirdiği DAİŞ’lilerle savaşmakta kara-
rlı olduğunu söylemişti. 

Güney Kürdistan Bölgesi’nde yayın ya-
pan KurdSat televizyonunda çalışan gaze-
teci Soran Saqizî, Hewler’de silahlı saldırı 
sonucu yaşamını yitirdi.

“Seyrül Sefer” programının sunucusu 
Soran Saqizî’nin Hewler’de kendisine ait 
restoranda önceki gece kimliği belirsiz kişil-
erce silahla vurularak öldürüldüğü belirtili-
yor.

Saqizî’nin ölüm nedeni hakkında net bilg-
ilere ulaşılamazken, Hewler Polis Sorumlu-

Roboski Katliamı anmasında tiyatro 
oyunu oynayan Abdulhakim Bağış’a ver-
ilen 16 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından 
onandı. Bağış, cezaevine gönderildi.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski 
köyünde TSK’ye ait savaş uçaklarının 
bombardımanında 19’u çocuk 34 kişinin 
yaşamını yitirdiği Roboski Katliamı’nın 
birinci yıldönümünde polis müdahalesinde 
gözaltına alınan Yenikapı Tiyatrosu oyun-
cularından Abdulhakim Bağış’a 16 ay hapis 
cezası verildi.

2013 yılında “2911 Sayılı Toplantı ve 
Yürüyüş Kanununa muhalefet etmek” ve 

HDP Dış Politikadan Sorumlu Eş Baş-
kan Yardımcısı Hişyar Özsoy, “Türki-
ye’nin bir Kürt sorunu yok, bir Kürt sorunu 
var, Türkiye artık onun parçası” dedi.  

ABD’nin YPG’ye silah yardımını ve son 
gelişmeleri HDP’li Hişyar Özsoy değer-
lendirdi. ABD’nin YPG’ye silah kararı son-
rası gazete sayfalarına Suriye politikasının 
değişebileceği, Kürtlerle işbirliğine gidil-
ip PYD üzerinden Barzani tarzı bir ilişki 
geliştirilebileceği yönünde analizler basında 
yer almıştı. Hükümet kanadından bu ana-
lizlerin temeli olacak bir politik dönüşüm 
işareti almadıklarını söyleyen Özsoy, “Kür-
tlerle kavga etmek yerine yanlarında yer 
alınmasını, dostane ilişkiler kurulmasını 
istediklerini ama Erdoğan’ın işini gücünü 
bırakıp ABD’nin Kürtlerden desteğini çek-
mek için uğraştığını” söyledi.

Kürt sorununun artık uluslararası bir sorun 
olduğunun altını çizen Özsoy şöyle devam 
etti: “Kürt sorunu artık sadece Türkiye ile il-
gili bir durum değil. Türkiye’nin bir Kürt so-
runu yok. Bir Kürt sorunu var, Türkiye onun 
parçası. Artık sorun bölgesel ve uluslararası 

İnsan Hakları Derneği’ne (İHD) Kürt il-
lerinden 3 ayda 9 bin hak ihlali başvurusu 
yapıldığı öğrenildi.

İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bil-
ici, geçen yıl kent merkezlerinde yaşanan 
çatışmaların ve ölümlerin son bulduğunu 
ve bu anlamda bir normalleşme yaşandığını 
söyledi. Ancak köylerde ve dağlık bölge-
lerde durumun böyle olmadığını, sokağa 

İzmir’in Buca ilçesinden günübirlik An-
neler Günü gezisi için Muğla’nın Marma-
ris ilçesine gidenlerin içinde bulunduğu tur 
midibüsü rampadan inerken keskin virajda 

Arap gazetesi Rai Al Youm’daki bir hab-
erde, “ABD’nin ve Batı’nın kurdurmak iste-
diği Kürt devletinin ordusunun çekirdeğini 
oluşturacak” ifadelerine yer verildi.

Arap basınında bu hafta, ABD’nin Rak-
ka operasyonu için Suriye Demokratik 
Güçleri’nin en önemli ve temel unsuru olan 
YPG’yi silahlandırma kararını açıklaması 
ve Türkiye’den buna karşılık gelen tepkiler 
önemli yer tuttu.

‘Milis Kuvvetlere Değil Ordulara 
Yönelik’

Rai Al Youm gazetesi, ABD’nin Rakka 
operasyonu için YPG’yi ağır silahlarla do-
natma kararına yer verdiği başyazısında dik-
kat çekici değerlendirmelerde bulundu:

“Donald Trump yönetimi, YPG’yi silahl-
andırma kararı ve Rakka’nın DAİŞ’den kur-
tarılması için yine YPG’yi görevlendirme-

su Ebdulwadir Telet, basına yaptığı açıklam-
ada Saqizî’nin borç nedeniyle intihar ettiğini 
iddia etti. Ancak KurdSat TV yönetimi ise 
yaptığı yazılı açıklamada, “Program sunucu-
muzun ölümü üzerinde karanlık bir sis perd-
esi vardır” ifadelerine yer verdi.

13 Ağustos 2016 tarihinde Rojnews mu-
habiri Wedat Hisên Elî ve 2 Aralık 2016 
tarihinde ise KNN muhabiri Şûkrî Zeynedin 
Duhok’ta kaçırıldıktan sonra işkence edil-
erek öldürülmüştü.

“Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 
verilen cezanın Yargıtay tarafından onay-
lanmasıyla Bağış arkadaşları tarafından 
cezaevine uğurlandı.

Cezaevine uğurlanmadan önce açıkla-
ma yapan Bağış, 34 insanın hayatını kay-
bettiği bir katliam için düzenlenen anmada 
Yenikapı Tiyatrosu olarak oyunlarını serg-
ilemek için yer aldıklarının belirterek, “Ti-
yatro sanatçısı, oynadığı bir oyundan dolayı 
yargılanamaz. Sanatta işlenecek suç yoktur. 
Hayat sanatta, sanat sokakta tiyatro yap-
maya devam edeceğim. Bu baskılar beni 
vazgeçiremeyecek” dedi. 

ölçeğe kavuşmuş durumda. Bu noktadan 
sonra entegre bir proje olmazsa sıkıntı. Hem 
Türkiye hem Suriye’de aynı anda ilişkiler-
ini düzenlemek zorunda. Salık verdiğimiz 
budur ama olmazsa bunun faturasını herkes 
öder.”

ABD’nin son kararı için “Atı alan Ro-
java’da Üsküdar’ı geçti” yorumu yapan 
Özsoy, bunun değişmeyeceğini söyledi. Er-
doğan’ın Rojava takıntısı yüzünden bütün 
barış sürecini de bitirdiğini savunan Özsoy, 
çözümün Kürtlerle savaştan değil barıştan 
geçtiğini söyledi.

çıkma yasakları ve askeri operasyonların 
devam ettiğini ifade eden Bilici, OHAL 
süreci ile birlikte tüm demokratik hakların 
askıya alındığını vurguladı. Bilici Bilici, 
OHAL süreci ile birlikte Kürt illerindeki hak 
ihlallerinde büyük bir artış yaşandığını be-
lirterek, “3 ayda 9 bin hak ihlali başvurusu 
aldık. Bu ürkütücü bir rakam” dedi. 

devrildi. 30 metreden alt yola savrulan ve bir 
otomobilin üzerine düşen midibüste, 24 kişi 
yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

siyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
göğsüne zehirli bir bıçak saplamış oldu.

YPG’ye verilecek silahların arasında tank, 
zırhlı araç, ağır toplar ve anti tank füzeleri 
yer alıyor. Bu tarz bir silahlandırma da milis 
kuvvetlere yönelik değil ordulara yöneliktir. 
Bu da ABD’nin ve Batı’nın kurdurmak iste-
diği Kürt devletinin ordusunun çekirdeğini 
oluşturacak.

Gazeteye göre, ABD ve Batı’nın Rakka 
operasyonu için kendisine müttefik olarak 
YPG’yi seçmesinin nedenleri şöyle:

“ABD bölgede müttefik olarak Kürtler’i 
tercih etmesinin altında iki ana sebep yat-
maktadır. Bunlardan birincisi Kürtler’in çok 
iyi savaşçı olmaları, ikincisi ise ABD ve 
Batı’nın ‘tarihi bir hata’ olarak değerlendird-
ikleri bir durumu düzeltmek istemeleridir. 
Bu hata da 1920 Sevr Anlaşması gereğince 
bölgede bir Kürt devleti kurulmamasıdır.”

Karayip Korsanı YPG Saflarında

Gazeteci Saqizî Hewler’de Öldürüldü

HDP’li Özsoy: Artık Türkiye’nin Bir Kürt Sorunu Yok

Roboski Anmasında Tiyatrocuya 16 Ay Hapis Cezası

Kürdistan’da İHD’ye 9 bin Hak İhlali Başvurusu

Marmaris’te Feci Kaza : 24 Ölü

‘ABD, Kürt Devleti Ordusunun Çekirdeğini Oluşturacak’

Michael Enright

HDP Eş Bşk. Yrd. Hişyar Özsoy

Abdulhakim Bağış
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Geçtiğimiz hafta ismi fidyeci virüs (ransom-
ware) olarak bilinen bir virüs NHS’i esir aldı. 
NHS çalışanlarının birinin bilgisayarına bulaşar-
ak yayılmaya başlayan bu virüs çok kısa sürede 
bir kısım NHS’e bağlı acil servis, hastane, GP ve 
özel klinikleri etkiledi. Ambulanslar virüsten et-
kilenmeyen diğer hastanelere yönlendirilirken, 
NHS’de sürekli kesintilere giden hükümet yoğun 
eleştiriler aldı.

Bu haberi yayına hazırladığımız sırada henüz 
çözüme ulaştırılamamış bu durumun sebebi 
olarak, NHS’in büyük bir bölümünün kullandığı 
Windows işletim sisteminin son iki yıldır Micro-
soft tarafından desteklenmediği (eskiliğinden 
dolayı) ve ayrıca çok etkin bir yedekleme sistem-
inin olmadığı gösterildi.

Sadece bununla da kalmayan fidyeci virüs, 
dünyanın bir çok ülkesinde telekomünikasyon-
dan bankalara bir çok büyük şirketi de etkiledi.

Fidyeci virüs nedir?
Bulaştığı bilgisayardaki bütün dosyaları şi-

freleyen ve şifre açıcıdan başka çözümü bulun-
mayan bir virüstür.

Nasıl bulaşır?
En yoğun olarak e-mail yolu ile bulaşmaktadır. 

Çok iyi bilinen EBay, PayPal, Amazon yada sizin 
bankanız gibi görünen e-maillere saklanarak ge-
lir. Aslında bunlar o bilinen yerlerden gelmeme-
ktedir ve fidyeci virüsü hazırlayan korsanların 
aldatmacasıdır. Kullandığınız bilgisayar ağında 
bir bilgisayara bulaşmışsa bunun sizin bilgisa-
yarınıza da yayılması mümkündür.

Nasıl temizlenir?
Antivirüs şirketleri her gün bu tür virüslere 

karşı çözümler üretmek üzere çalışmaktadır. 
Fakat bu WannaCry (Ağlamak istiyorum) olarak 
bilinen virüsün çözümü henüz bulunamamıştır.

Bu virüsün amacı nedir?
Bu virüs bilgisayarınızdaki dosyaları şifrel-

ediğinde, şifrelemeyi kaldıran programı satın 
almanızı istemektedir. Tabi bu programın bel-
li başlı satılan bir merkezi yoktur. Korsanların 
bilgisayarınıza bıraktığı notların altındaki e-mail 

adreslerinde iletişime geçerek ve pazarlık yapar-
ak programı satın almak mümkündür.

Virüs bilgisayarıma bulaşmışsa parayı öd-
eyip şifrelemeyi kaldıran programı satın 
almalı mıyım?

Tavsiye edilen tabikide almamanızdır. Çünkü 
bu korsanları, bu tür saldırıları çoğaltmasına 
teşvik sağlamak olacaktır. Ayrıca unutmayın kor-
sanlarla muhattap oluyorsunuz, ödeyeceğiniz 
paranın karşılığında programı alacağınızın hiçbir 
garantisi bulunmamaktadır.

Korsanlara para transfer ediyorsam nasıl 
oluyor da korsanlar bulunamıyor?

Son 10 yıldır kullanımı çok yaygınlaşan BitCoin 
olarak bilinen dijital para birimi kullanılmak-
tadır. BitCoin para biriminin kontrol edilebilir bir 
tarafı olduğu gibi tamamen karanlıkta kalan ve 
takip edilemeyen bir tarafı da bulunmaktadır. 
Bu durum, gerçek hayattaki bir fidyecinin iste-
diği parayı poşet içinde söylenen bir yere bırak-
mak gibidir.

Tek çözüm : Yedekleme
Bu soruya cevaben çok sıkça verilen bir üçleme 

vardır. Yedek, yedek, yedek! Çalıştığınız dosy-
aların bir yada birden fazla yedeğini mutlaka 
bir yerlerde bulundurmanız yararınıza olacak-
tır. Özellikle küçük ve orta ölçekli bir şirketseniz 
ve bilgisayar sisteminde kayıtlı bilgilere bağımlı 
yaşıyorsanız çok sık yedek almanız önerilmek-
tedir. Bu yedeklerden birisi kesinlikle bilgisayar 
ağınıza bağlı olmayan bir veri deposunda sakl-
anması sizi daha fazla kayıplardan kurtaracaktır.

Pek fazla önemsemediğimiz Antivirüs pro-
gramları da burada kilit önem taşımaktadır. 
Programlarınızın virüs tanıma veri tabanının çok 
güncel olması, ve eş zamanlı tarama yapıyor ol-
ması sizi uzun dönemde çok rahatlatacaktır.

Ayrıca size gelen e-maillerde tanımadığınız 
kişilerden gelen e-mail eklentilerini açmaktan 
kaçınmalısınız. Özellikle de size bir yerden geri 
ödeme yapılacağı, bir yerden para ödülü ka-
zandığınız yada yüzde 80-90 indirimli uçak bileti 
ve tatil satışı reklamı bulunan e-mail eklentil-
erini kesinlikle açmadan e-mailleri hemen sil-
melisiniz.

Fidyeci 
Virüs 
Kabusu

Tom Webb
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Dilsizleştirilmiş olan Kür-
tlerin edebiyatını yaratmak, 
hele hele modern edebiyat 

dilini yani roman dilini yaratmak  
için aşık olmak gerek. İnsanın 
en çılgın ruh halidir: Aşk. Engel 
tanımayan müthiş bir güç ve zaaf.  
Işığın ve buzun kentine Stokholm`e 
1977`de yerleşir. Roslagen köyüne 
hapsolup sürgünde güçlü sözlü ge-
leneği olan Kürtçe madenini işlem-
eye çalıştı O.

Nasıl ki Cervantes, Dante, Puşkin 
anadillerinin edebiyat dilinde sıçra-
ma yarattılarsa, o da Kürtçe de 
bunun fitilini ateşlemeye çalıştı. 
1953`te Siverek`te doğan Mehmet 
Uzun,bulunduğu sürece önce dil 
ile müdahale etmek ister. Kürtçe ile 
Kürt romanını yaratma girişimidir 
bu. Çünkü roman sanatında iste-
nilen her şeyi tasvir edebilme ola-
nağı vardır. “Roman sanatı halk-
ların ve dillerin tarihinde büyük bir 
yere sahiptir. Roman sanatıyla dili 
yenileyip, güzelleştirip güçlendi-
rebilirsiniz. Ve aynı zamanda kay-
bolan, unutulan tarihi, kısıtlanan 
ÖZGÜRLÜK ve dillendirilmeyen 
UMUDU, inancı enine boyuna ve 
renkli bir şekilde savunabilirsin-
iz. Roman sanatı bu saydıklarımız 
için çok geniş bir alandır, sanatın 
her dalı romanın içinde yer ala-
bilir; şiir, deneme, düzyazı, felse-
fe, tarih…” diyen Mehmet Uzun, 
Kürtçe roman sanatı alanında bir 
adım atmak ister. İyi yazarların 
yaşadığı zamandan sorumlu olması 
gerektiğini düşünenlerden. Dicle 
ve Fırat’ın çocuklarından yani in-
sanoğlunun yarattığı ilk uygar-
lıkların, ilk anlatıların ve ilk kültür 
mirasının merkezinden Kürtçe bir 
ses ve renk. 

Hakiki sanatın gücü oyle bir güç 
ki sınır tanımaz, ufukları aşar gider 
ve tarihteki yerini alır. Suya yazı 
yazmakla derin bir damara dokun-
mak aynı şey midir? “Çanağında 
balın olsun, arısı Bağdat`tan gelir” 
sözü boşuna söylenmedi…İrlan-
dalılar küçük bir halk olabilir ama 
güçlü, güzel sözleri ve edebiyatları 
ile dünyada tanınırlar…

Uzun bir zamandan beri, Kür-
tlerin tarihi de dili de sınırları 

içinde yer aldıkları resmi devletler 
tarafından hem yok edilmeye ve 
hem de carpıtılmaya calışılageldi. 
Bölgeye ait bütün diller, kültürler 
ve kadim halklar yok olma teh-
likesiyle burun buruna: Keldaniler, 
Asuriler, Yezidiler, Süryaniler, Er-
meniler, Aleviler, Kürtler gibi hepsi 
ciddi tehlikelerle karşı karşıya.

Hawar hevalno! Kürtçeye sa-
hip çıkılmazsa önümüzdeki 50 yıl 
içinde diğer pek çok dil gibi yok 
olup gidecek. Mehmet Uzun , 7 
yaşına kadar ana kucağında konu-
sur Kürtçeyi. Yani çocukluğunun 
dilidir Kürtçe. Ancak bilen bilir 
bu serüven okula başlayınca sek-
teye uğrar ve ana dilini, Kürtçeyi 
18 yasında 1972`de Diyarbakır 
Cezaevi’nde ögrenir. İnsanın ken-
di dilini, kültürünü savunması 
bölücülük değildir, biline. Dilimiz-
in mahir marangozlara cok ihtiyacı 
var; öyle bir marangozculuk ki hem 
agacını dikip yetiştirecek hem de 
doğramacılığını yapacak. Mehmet 
Uzun`un gençlere seslenişini hatır-
layalım; “Öğrenin ve sanatçı olun, 
sözü yaşamın bir gücü haline get-
irin, sesi kesilen insanlar için, geri 
kalmış insanlar için, darbe yemiş 
insanlar için ve kendilerini ifade 
edemeyen insanlar için…” Mehmet 
Uzun her ne kadar “insan kökler-
ini yabancı bir toprağa salamaz” 
desede , sürgünde olmak insanın 
ana dilini öğrenip öz dilinde düşün-
meye ve üretmeye engel durumlar 
anlamlı bir fırsata dönüştürülebilin-
ir.”

 “Zor kullanarak şiddetli bir 
rüzgarın yönünü değiştirebilir mis-
iniz? Geceyi gündüze dönüştüre-
bilir misiniz? Ayı, güneşi yapabilir 
misiniz? İnsanların ruhu da böyle-
dir. İnsan  ruhu zorla terbiye edile-
mez” der Mehmet Uzun. 

“Rüzgar” olun, “Ay” olun 
“Güneş” olun ve ruhunuzu teslim 
etmeyin hain kurtlara. 10 yıl önce 
aramızdan ayrılan usta yazarımızı, 
Mehmet Uzun`u Kürtçe’ye ka-
zandırdığı eserleri okuyup 
yaşatalım; romanlar, denemel-
er, incelemeler, destanlar, ağıtlar, 
DENGBEJler rüyalarınıza gir-
sin….!

“Ölümsüzlük Güzel ve Güçlü 
Sözle Mümkündür”

Şehriban Suyur

ssuyur@hotmail.com

Kürdistan’ın dört parçasından mü-
zisyenler ‘Niştiman’ isimli projey-
le bir araya geldiler. Bu bağlamda 

Kürdistan ve Kobanê isimli iki albüme 
imza atan müzisyenler Kürtçe’nin Sorani, 
Kurmanci, Hewrami, Kalhori lehçelerin-
den ezgiler seslendirdiler.

Projenin başlama sürecini ve bu fikrin 
nasıl geliştiğini grubun erbane sanatçısı 
Güney Kürdistanlı Hussein Zahawy Tel-
graf’a anlattı. Niştiman projesi olarak bu 
yılın başlarında Kobanê isimli ikinci al-
bümlerini çıkardıklarını söyleyen sanatçı 
Hussein Zahawy, proje ile Kürt müziğini 
farklı ve geniş kitlelere ulaştırmayı hede-
flediklerini söyledi.

Gazetemize konusan sanatçı Hussein 
Zahawy Fransa’daki Accord Croises adlı 
bir Fransız dünya müziği etiketi ile Kürt 
müziği haricinde birçok proje üzerinde 
çalışmalar yürütürken, kendilerine ‘ned-
en Kürt müziği üzerine özel bir proje yap-
mayalım?’ önerisini götürdüğünü,Nişti-
man projesini 2013’te bu amaçla 
oluşturduğunu söyledi. Zahawy devamla 
‘’Bu proje Kürdistan’ın dört bölgesinden, 
İran, Türkiye, Irak ve Suriye’den mü-
zisyenlerin bir araya gelmesi ile ortaya 
çıkacaktı. Niştiman projesi, ‘Kürdistan’ 
adını verdiğimiz ilk albüm ile merhaba 
dedi; çok başarılıydı! Avrupa çapında 
30’dan fazla festivalde sahne aldık’’ dedi.

Kürdistanlı müzisyenler ilk kez         
birarada!

Ardından bu yılın başında ‘Kobanê’ 
isimli yeni bir albüm çıkardıklarını söyley-
en Zahawy, Niştiman projesinin eşsiz bir 

çalışma olduğunu çünkü ilk kez Kürdis-
tan’ın farklı bölgelerinden müzisyenlerin 
bir araya geldiğini sözlerine ekledi. Za-
hawy ‘’Bu, prodüksiyon ve albümde duy-
duğunuz, farklı lehçelerden gelen tüm 
farklı müzik stillerinin çok kapsamlı bir 
yorumudur. Sorani, Kurmanci, Hewrami, 
Kalhori  ve bunlardan gelen melodiler, 
farklı bir parçadan değil, karmaşık müzik 
tarzlarıyla bu çok büyük coğrafyanın 
bir yorumudur’’ dedi. Albüme neden 
‘Kobanê’ ismini verdiklerini sorduğumuz 
sanatçı ‘’Albümde Rojava’dan bir mü-
zisyen olmasını istedik, ancak lojistik ve 
çeşitli zorluklar yüzünden Kürdistan’ın 
o parçasını temsil edebilecek bir şarkıcı 
veya bir müzisyen bulmak çok zordu. 
Eğer buradan bir müzisyenimiz yoksa, 
Kürdistan’ın bu bölgesini hala unut-
mayacağımıza karar verdik. Bu neden-
le Kobanê isimli bir şarkıyı dahil ettik ve 
albümü Kobanê şehrine Kürdistan’ın o 
bölümünü hatırlamak için adlandırdık’’ 
dedi. Zahawy Kobanê albümü ile Şubat 
ayında Paris’te startını verdikleri eserler-
in tanıtım süreçlerinin de oldukça başarılı 
geçtiğini de sözlerine ekledi. 

Son birkaç yılda Niştiman projesi olar-
ak büyük başarılar sağladıklarını söyley-
en sanatçı Zahawy, projeyi oluştururk-
en gündemlerinin Kürdistan’ın dışında 
da Kürt müziğini temsil eden bir grup 
yaratmak olduğunu söyledi. Hussein 
Zahawy’’Kürt müziğini Kürt dinleyicinin 
dışında da temsil etmeyi amaçladık. 
Kürdistan’ı bir bütün olarak müziğimiz 
aracılığıyla daha farklı ve geniş kitlelere 
anlatabildiğimizi düşünüyorum’’ dedi.

4 Parça Kürdistan ‘Niştiman’da Buluştu
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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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Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Uluslar-
arası Fuar Merkezi’nde ‘Farklılığı kutlama’ 
sloganı ile yapılan yarışmanın finalinde 26 
ülkenin temsilcisi mücadele verdi. Sobral, 
‘Amar Pelos Dois’ isimli şarkısıyla 758 puan 
alarak birinciliği kazandı.

Bulgaristan’ın temsilcisi Kristian Kos-
tov ‘Beautiful Mess’ isimli şarkısıyla 615 
puan alarak ikinciliği, Moldova’nın tem-
silcisi Sunstroke Project ise ‘Hey Mamma’ 
şarkısıyla 374 puan alarak üçüncülüğü elde 
etti.

İtalyan Rekabet ve Piyasa Kurumu, 
WhatsApp’ın Facebook tarafından satın 
alınması sonrası kullanıcıları, kişisel bilgil-
erini Facebook’la da paylaşmaya zorladığı 
gerekçesiyle cezalandırılmasına karar ver-
di.Rekabet kurumu, kullanıcıların, kişisel 
bilgilerini Facebook’la da paylaşmazlarsa 

ABD hükümeti, kayıt dışı göçmenler için 
‘sabıkalı uzaylı’ anlamına da gelen ‘criminal 
alien’, yani ‘sabıkalı yabancılar’ terimini 
kullandığında, herhalde bunun insanlarda 
UFO’ları çağrıştıracağını düşünmemişti.

Sosyal medya kullanıcılarının ise uzaylı 
anlamına da gelen ‘alien’ kelimesini duy-
duklarında gözlerinin önüne göçmenler ye-
rine uçan daireler ve tabii ki X-Files (Gizli 
Dosyalar) sahneleri gelmişti bile.İç Güven-
lik Bakanlığı, Çarşamba günü yeni bir çağrı 
hattı ofisi kurdu. ‘VOICE’ adı verilen çağrı 
hattının, ABD’de yaşayan göçmenlerin işle-
diği suçlardan etkilenenler ve ailelerine hiz-
met vereceği açıklandı.

Alman haber ajansı DPA, Türkiye’nin 
İncirlik’teki Alman askerlerini ziyaret et-
mek isteyen Alman milletvekillere izin 
vermediğini duyurdu. Almanya Şansölyesi 
Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert 
ise vekillerin İncirlik’i ziyaret etmemesinin 
kabul edilemez olduğunu belirtirken, İncir-
lik’ten çekilmek için alternatif lokasyon-
larla ilgileneceklerini söyledi. Almanya 

Fransa’da geçen hafta sonu gerçekleşen 
cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Em-
manuel Macron, yemin ederek Hollande’den 
görevi devraldı.

Fransa’da 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen ikin-
ci tur seçimlerinde rakibi Marine Le Pen’i 
büyük farkla geride bırakarak birinci olan 
Yürüyüş hareketinin lideri Emmanuel Ma-
cron, Elysee Sarayı’nda düzenlenen törende 

Kolera salgınının ciddi boyutlara geldiği 
Yemen’in başkenti Sanaa’da olağanüstü hal 
ilan edildi.

Husi isyancıların denetimindeki başkentte 
hastaneler kolera hastalarıyla başedemiyor. 
Kızılhaç örgütü ülkedeki kolera şüphesiyle 
hastanelere gidenlerin sayısının bir hafta 
içinde üç misline fırlayarak 8 bin 500’e ul-
aştığını söylüyor. Yemen halkı aynı zamanda 
yaşanan iç savaşın etkisiyle açlık ve temiz 

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen 
‘Kuşak ve Yol Forumu’nun ardından basın 
toplantısı düzenleyen Rusya Devlet Başkanı 
Putin yaptığı açıklamada “Rusya’nın Suri-
yeli Kürtlere silah sağlamasına gerek 

Uyuşturucu tacirlerine peşpeşe iki büyük 
darbe vuruldu.

Kanarya Adaları Las Palmas şehrinde 
Venezuela bandıralı bir balıkçı teknesinde 
2.4 ton ağırlığında kokain ele geçirildi, 7 kişi 
gözaltına alındı.

İspanyol polisi tarafından operasyonun 
Amerikan, İngiliz ve Portekiz güvenlik 
güçleriyle ortak yürütüldüğü açıklandı.

Mısır arkeolojik kazılara hız verirk-
en, Minya ilinde iyi şekilde korunmuş 18 
mumya bulundu.

Tuna al-Gabal köyü yakınlarında bulunan 
yeni bir mezarlık alanında yerin 8 metre al-
tında keşfedilen mumyaların yanında kireç 
taşı, kil lahitler, hayvan tabutları ve papirüs 
sayfaları da bulundu.

Alanda bulunan Mısır Eski Eserler Bakanı 
Khaled al-Anani, “Kahire Üniversitesi Arke-
oloji Fakültesi tarafından yürütülen bir arke-
olojik misyonumuz var. İki yıl önce radar 

Yarışmada ‘Skeletons’ isimli şarkısıyla 
Azerbaycan’ı temsil eden Dihaj, 120 puanla 
14. sırayı aldı.

Yarışmanın sonunda 2004’te 49. Eurovi-
sion Şarkı Yarışması’nda birinci olan Ukray-
na temsilcisi Ruslana ve geçen yıl 61. Eu-
rovision Şarkı Yarışması’nda birinciliği elde 
eden Ukrayna temsilcisi Kırım Tatar sanatçı 
Jamala birer şarkı seslendirdi.

WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyece-
klerine inandırıldığına ve böylece bilgilerini 
paylaşmaya zorlandığına hükmetti.

WhatsApp’tan yapılan açıklamada kararı 
inceledikleri ve İtalyan yetkililerle işbirliği 
içinde çalışmaya devam edecekleri belirtildi.

Ofis, ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Ocak ayında duyurduğu göç politikalarına 
ilişkin kararnamenin bir ayağı.

Bakanlık’ın açıklamasında, göçmenler 
için “removable criminal aliens” (uzak-
laştırılabilir sabıkalı yabancılar/uzaylılar) 
tanımının kullanılması ise, mizah konusu 
oldu.Hattın uzaylı filmlerinin yapımcılarının 
desteklediği “Uzaylı Günü”nde açılması 
üzerine ABD’liler, çağrı hattını arayıp işlet-
meye başladılar.

Kısa süre sonra, çağrı hattını en çok 
meşgul eden aramalar, uzaylı ve UFO ihbar-
larıydı.Hattı işletenler, kült uzaylı filmlerin-
in bölümlerini anlatmaya başladı. 

Başbakanı Merkel’den de benzer bir açıkla-
ma geldi. Merkel, “Ürdün seçeneklerden 
biri” dedi. 

Almanya, 2 Haziran 2016’da 1915 olay-
larının soykırım olduğunu belirtmiş, Tür-
kiye bunun karşılığında Alman vekillerinin 
İncirlik’teki askerleri ziyaret etmesine izin 
vermemişti. Almanya’nın İncirlik Üssü’nde 
yaklaşık 260 askeri bulunuyor. 

yemin etti ve resmen 5. Fransa Cumhuri-
yeti’nin 8. cumhurbaşkanı oldu. Böylece 
Macron, Napolyon Bonapart’ın ardından 
ülkenin en genç lideri unvanını da kazandı.

Törene eşi Brigitte Trogneux’yle gelen 
Macron, yemin ettikten sonra selefi François 
Hollande’dan Fransa’nın sahip olduğu 
nükleer silahlarının şifresini teslim aldı.

su sıkıntısı çekiyor ve bu da hastalığın yayıl-
masını hızlandırıyor. Birleşmiş Milletler 
halkın üçte ikisinin temiz içme suyuna erişe-
mediğini bildiriyor. 

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin 
yardım operasyonları sorumlusu Dominik 
Stillhart bugün Sanaa’da düzenlediği basın 
toplantısında 27 Nisan ile 13 Mayıs arasında 
115 kişinin koleradan öldüğünü açıkladı. 

yok. Suriyeli Kürtlerle çalışma düzeyinde 
temasları devam ettireceğiz, Ankara’nın 
endişe etmesini gerektirecek bir durum yok” 
dedi.

Bir diğer operasyonda ise Ekvador 
kıyılarında yine İspanya’ya hareket etmek 
üzere olan bir gemide 5 buçuk ton kokain ele 
geçirildi ve 20 kişi gözaltına alındı.

Polis yalnızca teknede bulunanların değil, 
aynı operasyon kapsamında iki kişinin Ma-
drid’de iki kişinin de Vigo’da yakalandığını 
duyurdu.

ile tespit ettik ve geçtiğimiz aralık ayında 
kazmaya başladık. Bence iş şimdi başlıyor” 
dedi.

Mumyaların henüz tarihlendirmesi yapıl-
masa da uzmanlar bulunanlar ülkenin M.Ö. 
332 yılında Büyük İskender tarafından 
fethedilmesinin hemen öncesine dayandığını 
düşünüyor.

Mısır yönetimi Arap Baharı ve devamında 
yaşanan darbe sonrası büyük yıkım yaşayan 
turizm sektörünü canlandırmak için arkeolo-
jik kazılara büyük önem veriyor.

62. Eurovision Yarışması’nda Sobral Birinci Oldu

İtalya’dan WhatsApp’a 3 Milyon Euro Ceza 

Trump’ın ‘Kayıt Dışı Göçmen’ Hattına Uzaylı İhbarı Yağıyor

Almanya- Türkiye Arasında İncirlik Krizi

Fransa’da Macron Görevi Devraldı

Yemen’de Kolera Salgını Büyüyor: 115 Kişi Öldü

Rusya’dan Türkiye’ye: Endişelenmeyin

Uyuşturucu Operasyonuna 7.9 Ton Uyuşturucu

Mısır’da Yeni Mumya Mezarları Bulundu
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Piştî hevdîtina Serokomar Erdogan û 
Trump, daxuyanî hat dayîn. Erdogan di dax-
uyaniyê de wiha got: “Ne rast e ku YPG wek 
muxatab esas bê girtin.” 

Serokomar Recep Tayyip Erdogan û Ser-
okê DYA’yê Donald Trump piştî hevdîtinê, 
daxuyanî dan. Rojeva Erdogan dayîna çekên 
ji bo YPG’ê bû. Erdogan ji bo vê wiha got: 
“Ne rast e ku YPG wek muxatab esas bê 
girtin.” Trupm jî wiha got: “Em ji bo kêm-
kirina şideta li Sûriyeyê û rêvekirina li ber 
aştiyê piştevaniyê dikin. Bi Erdogan re em 
li ser mijara xurtkirina bazirganiyê axivîn. 
Sîparîşa ekîpmana leşkerî hatibû dayîn û em 
ê bi awayekî lez û bez teslîmata vê bikin.” 

Erdogan ê ku bi tevî Trum daxuyaniyeke 
hevpar da jî wiha got: 

“Gava din me bi Birêz Serok re hevdîtinek 
çêkir. Em li ser rewşa têkiliyên Tirki-
ye-DYA’yê rawestiyan. Pêwendiya di 
navbera Tirkiye û DYA’yê de, li ser esasên 
nirxên demokratîk pêş ve çûye. Xurtkirina 
têkiliya di navbera me de, li gel berjewandi-
yên me yên bi hev re ji bo aştiya kûrewî jî 
girîng e. Di vê serdema çelq de, bi taybetî 

tevkariya her du welatan girîngiya herêma 
me daye der. 

A rast tevî DYA’yê bi awayekî nêz tevka-
riya me bi NY, NATO û G20’an re heye. Di 
pêvajoya pêş de em ê hewl bidin ku vê di-
yalog û piştevaniya xwe zêde bikin. A rast 
wisa bawer dikim ku dê ev serdan bibe cihê 
geşedanên dîrokî. 

Wisa bawer dikim ku hem vê hevdîtina 
me, hem jî hevdîtina navbera heyetan dê 
firsendekê bide der. Di zêdekirina tevkariya 
warê aborî, veberhênanî, enerjî û pîşesaziya 
parastinê de em hevfikir in. Piştevaniya me 
ya muşterek a ku li dijî hemû rêxistinên ter-
orî yên li herêma me, zaf girîng e. 

Em di warê têkoşîna li dijî rêxistinên terorî 
yên ku pêşeroja me ya hevpar tedît dikin bi 
biryar in. Di pêşroja herêma me de cihê tu 
rêxistinên terorî tune ye. Bi taybetî jî rêxisti-
na terorî YPG-PYD. Ne rast e ku ev muxatab 
bên girtin. Her wiha em destûra kesên ku fe-
aliyetên rêxistinên terorî yên li herêmê wek 
hincet nîşan didin û hewl didin ku baweriyên 
herêmê biguherînin jî nedin.”

Dema serokomar Recep Tayyip Erdogan û serokê DYA’yê Donald Trump dest bi 
hevdîtinê kirin li pêşiya Qesra Spî Kurdistanî û dostêbn wan çalakiyek lidar xistin. Di 
çalakiyê de ala YPGê hat rakirin û Erdogan hat şermezar kirin. 

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê 
(KNK) ji bo hilbijartinên Îranê daxuy-
aniyek weşand. Di daxuyaniyê de KNK´ê 
xwest Kurd û neteweyên din hilbijartinan 
boykot bikin. 

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) 
ji bo hilbijartinên Îranê daxuyaniyek weşand. 
Di daxuyaniyê de KNK´ê xwest Kurd û 
neteweyên din hilbijartinan boykot bikin. 

Konseya Rêveber a KNK´ê di daxuyani-
yeke nivîskî de 38 salên destbikarbûna rejî-
ma niha ya Îranê bi bîr xist û got, di bingeha 
wê de “sîstemeke totalîter a mezhebî, şerx-
waz, paşverû û kevneperest heye. Di nav vê 
sîstemê de cih ji bo hebûna partî û rêxistinên 
siyasî, demokratîk û sivîl nîne. Îran ji bo 
neteweyên din ên bindest mîna Kurd, Belûç 

û Erebên Ehwazê û yên din dagîrkerekî hov 
e.”

KNK´ê got, rejîm dema Kurd û netew-
eyên din ên bindest qala çareserîya siyasî 
û aşitîyane dikin, rejîma Îranê bi terorîzma 
dewletê, tund û tûjiyê bersiva wan dide, pê 
re jî dest werdide karûbarên welatên cîran. 

KNK´ê ji bo hilbijartinên serokkomariyê 
yên19’ê Gulana 2017´an got, “Em weke 
KNK daxwazê ji Rojhilatê Kurdistanê dikin, 
dengê xwe ji bo bihêzkirina yekîtîya netew-
eyî bilind bikin, dengê xwe bidin kêleka 
dengê Rojava, Başûr û Bakurê Kurdistanê 
û bi her awayî ew dikarin bi boykot yan jî 
bi dengê NA’yê bersiva daxwazên desthilat-
daran bidin.” 

Artêşa Iraqê di operasyona Mûsilê ve ber 
bi dawiyê ve diçe. Ji bo Rojava maneya vê 
kêmbûna êrişên DAIŞ´ê ji aliyê Iraqê ye û 
vebûna deriyekî bazirganiyê ji bo tevahiya 
Bakurê Sûriyê ye.

Di çarçoveya operasyona rizgarkirina 
Mûsilê de artêşa Iraqê li Rojavayê Mûsilê 
jî operasyonê dewam dike. Heşdî Şebî ragi-
hand ku hêzên wan li Başûrê Qeyrewanê 
du gundên din kontrol kirine. Li aliyê din 
bîlançoya operasyona Mûsilê jî ji aliyê 
Artêşa Iraqê ve hat eşkerekirin, heta niha 16 
hezar û 467 çeteyên DAIŞ´ê hatine kuştin.

Fermadariya Heşdî Şebî doh derbarê 
bipêşketina hêzên xwe ji bo rizgarkirina 
hawîrdora Mûsilê de daxuyaniyek da û da 
zanîn ku hêzên wan  du gundên ser bi ba-
jarokê Qeyrewanê kontrol kirine.

Fermandariyê her wiha got, “Tugaya 
14´ê ya Heşdî Şebî gundên Sirî Kerahî ku 
li başûrê bajarokê Qeyrewanê yê li rojavayê 
Mûsilê ye, kontrol kirine. Her wiha Tugaya 
13´an a Heşdî Şebî jî gundê Tel Zelî li heman 
deverê ji çeteyan paqij kiriye.”

Fermandariyê di dewama daxuyaniyê de 
got: “Hêzên Heşdî Şebî li gorî bername û 
plana danîne ber xwe bi pêş ve diçin.” 

Heger operasyon serketî tevahiya gunde-
warên Mûsilê li Rojavayê bajêr bimeşe, ev ê 
tehlûkeya êrişên DAIŞ´ê ji aliyê sînor ê Iraqê 
li dijî Rojavayê Kurdistanê kêm bike, pê re 
jî deriyekî nû yê bazirganiyê ji bo Rojavayê 
Kurdistanê û tevahiya Bakurê Sûriyê veke. 

Diheman demê de li gorî çavdêrên eskerî ev 
ê barê operasyona rizgarkirina operasyona 
Reqayê jî sivik bike.    

Bîlançoya şerê Mûsilê
Doh hêzên hevbeş yên Iraqê daxuyani-

yeke din da çapemeniyê û bilançoya şer ya 
giştî ya operasyona Mûsilê ragihandin. Li 
ser navê fermandariya operasyona Nînowa 
Yehya Resul axivî û got, “Ji roja destpêkê ya 
operasyona Mûsilê heta nina 16 hezar û 467 
çeteyên DAIŞ’ê hatine kûştin.”

Fermandariyê bi berdewamî got, “Aliyê 
rojhilatê Musilê ji sedî 100 dibin kontrola 
hêzên ewlekariya Iraqê de ye û jiyana giştî 
ya welatiyan asayî bûye.”

Fermandar Yehya Resul bal kişand ser al-
iyê Başûrê Rojavayê Mûsilê ku hêzên Heşdî 
Şebî li wir ber bi bajarokê Qeyrewan û Be-
hacê di pêşrewiyê de ne.

Di heman daxuyaniya çapemeniyê de ber-
devkê hêzên hevpeymaniya li dijî DAIŞ’ê 
John Dorian eşkere kir ku heta niha 300 we-
sayîtên bombebarkirî û 200 tunelên DAIŞ’î 
jî hatine têkbirin.

Di heman daxuyaniyê de hate ragihandin 
ku wê di demeke nêz de mizgîniya kon-
trolkirina Mûsilê were dayîn û daxuyanî 
wiha berdewam kir: “Gelek ne maye ku 
DAIŞ, bi temamî ji Mûsilê were derxsitin û 
ber bi tinebûnê ve biçe. Wê di demeke nêz 
de şahiya kontrolkirina Mûsilê were li darx-
istin.”

Erdogan: 
Ne rast e ku YPG wekî muxatab esas bê girtin 
Trump: 
Em li ser xurtkirina bazirganiyê axivîn

KNK: Hilbijartinên Îranê boykot bikin

Mûsil mizgîniyê dide Reqayê



Kurdistaniyên li Londonê dijin li dijî 
hewldena dewleta Tirk û şîrketa Eutelsatê 
ya girtina televîzyonên Kurd News Channel, 
Stêrk TV ve Ronahî TV çalakiyek lidar xis-
tin. Bi heman armancê li bajarê Brightonê jî 
bi dehan Kurdistanî û dostên wan li hev kom 
bûn û nerazîbûna xwe nîşandan. 

Çalakiya ku li pêşiya avahiya BBC pêk 
hat de zêdetirî sed Kurdistanî tevlî bûn. Di 
çalakiya ku ji hêla Meclîsa Gelê Kurd ya 
Londonê ve hatî organîze kirin de bertek 
li dijî dewleta Tirk û şîrketa Eutelsatê hat 
nîşandan. Di çalakiyê de dosyaya ku di der-
barê mijarê de hatî amade kirin radestî raye-
darên BBC hat kirin û ji wan hat xwestin ku 
li hember van êrîşên li ser çapemeniya Kurd 
bêdeng nemînin.

Eûtelsatê xwest weşana Ronahî 
Tv, NewsChannel û Stêrk Tv yê bê 
rawestandin. 

Berî du hefteyan Eûtelsayê ji bo se-
kinandina weşana Ronahî Tv, NewsChannel 
û Stêrk Tv yê ferman daye kargeha ûplînkê 
ya ku xizmetê dide van kanalan. Li gorî aga-
hiyan piştî hewldana Saziya Bilind a Radyo 
û Televîzyonê (RTUK) Eûtelsat ji bo se-
kinandina weşana 3 kanalên Kurdan ketiye 
nav tevgerê. 

Eûtelsatê talîmatek ji saziya ku xizmeta 
ûplînkê dide van kanalan a li Slovenyayê 
şandiye û xwestiye ku bila weşana Stêrk Tv 
û Ronahî Tv yê were sekinandin. Tê diyarki-
rin ku Eûtelsatê bi devkî ragihandiye ku bila 
weşana NewsChannelê jî were sekinandin. 
Eûtelsatê di îlona 2016’an de ji ber serîlê-
dana bi nivîskî ya RTUK’ê televîzyonên 
Kurdan ji Hotbîrdê derxistibû û ligel biry-
arên dadgehên Fransayê yên li dijî vê yekê 
bi metodên derhiqûqî weşana Newroz Tv û 
Med Nûçe Tv yê hatibû qutkirin.

weşand û bûyer wekî ´trajedî´ bi nav kir. 
Ryan ji zêdebûna van bûyeran hikûmeta Mu-
hafazakar berpirsiyar nîşanda û da zanîn ku 
ji ber polîtîkayên hikûmetê û kêm kirina hej-
mara polêsan ev êrîş zêde dibin. Joan Ryan ji 
hikûmetê xwest ku destê polêsan xûrt bikin. 

Wekî din duh şaredarê bajarê mezin yê 
Londonê Sadiq Khan serdana parlement-
era Enfieldê kir û soza zêde kirina hejmara 
polêsan da.  

Li bakûrê Londonê Enfieldê dawiya heft-
eyê 4 kes rastî êrîşa bi kêran hatin û di en-
camê de ciwanekî 18 salî jiyana xwe ji dest 
da. Di nav du hefteyan de li Londonê hej-
mara kesên di encama êrîşên kêran de jiyana 
xwe ji dest dayîn bu 11. 

Piştî ku dawiya hefteyê li Enfieldê çar kes 
rastî êrîşa bi kêran hatin û di encamê de ci-
wanekî jiyana xwe ji dest da, parlementera 
Enfieldê Joan Ryan daxûyaniyeke nivîskî 

Ji bo akademîsyen Nûriye Gulmen û 
Smeîh Ozakça ku bi biryarnameyê ji kar ha-
tin derxistin û ev 70 roj in di greva birçîbûnê 
de ne, li paytext Londonê çalakiya birçîbûnê 
hat lidar xistin.  Di çalalkiya ku li Qada 
Trafalgarê hatî kirin de bal kişandin ser re-
wşa Kemal Gun yê ku jibo termê kurê xwe 
bistîne ev 81 rojin di greva birçîbûnê de ye. 

Li ser navê komê daxuyaniyek hate 
xwendin û bal hat kişandin ser êrîşên 
desthilatdariya AKP’ê yên li hemberî 
akademîsyenan û civakê. Di daxuyaniyê de 
işaret bi girîngiya têkoşînê hate kirin û berx-
wedana her du akademîsyenan hate silavki-
rin. 

Serokwezîrê Tirk Binali Yildirimê li Lon-
donê ji rojnameya Evening Standard ve ax-
ivî û got ku ewlahiya Ewrûpa girêdayî ya 
Tirkiye ye. 

Hevdîtin ji hêla gerînendeyê weşanê 
George Osborne ve hat kirin. Serokwezîr 
Yildirim li ser pirsa, “piştî hewldana darbeya 
leşkeri 145 hezar kes j kar hatin avêtin, 49 
hezar kes hatin girtin, gelek saziyên çape-
meniyê hatin desteserkirin, hûn çi dibêjin?” 
wiha bersiv da, “ji me re dibêjin: ´li dijî kes-
ên ku darbe kirîn nazik bin, baş li wan biner-

Gulmen: Em çalakiya îro dîyarî 
Fîlîstiyan dikin

Çalakger Nuriye Gulmen a 70 rojin di 
çalakiyê de ye diyar kir ku ew çalakiya xwe 
ya îro dîyarî girtiyên Filistinî yên têkoşîna 
wan hevpar e dikin. 

Gulmen, anî ziman ku pir bi rûmet û ser-
bilind û bi kelecanek pir mezin li vir in. Ez 
çarek din bang li polîsên Enqereye dikin û 
dibêjim, Dawiya dawî hûn dê neçar bimînin 
dest ji êrîşen xwe berhdin. Niha ji ber em li 
vir in êrîş nakin, lê dema firsend dibînin êrîş 
dikin. Ev berxwedan ya me tevan e. Dawiya 
dawî dê berxwedana me bi ser bikeve. Dê bi 
şev û roj ev der êdî tije mirov be.

in.´ Ev çi ye? Ev nayê qebûl kirin.”
Yildirim di daxûyaniya xwe de bal kişand 

ser ewlahiya Ewrûpa û wiha axivî. 
“Ewlehiya Ewrûpa, ewlehiya gelên Ew-

rûpa li Tirkiye dest pê dike. Ger ku em ted-
bîrên ewlehiyê li Tirkiye yên pêwist negirin, 
Ewrûpa dê ne ewle be.” 

Yildirim di derbarê serokê DYA Donald 
Trump de gotinên ecêb anîn ziman. “Ser-
okekî pir baş e. Pir zû hîn dibe, û zû biry-
ar dide. Ne niha, dibe ku paşê dê rêvebiriyê 
baştir fahm bike.

Li dijî hewldana girtina televîzyonên Kurd li 
London û Brightonê çalakî Li Enfieldê hejmara sûcan ji sedî 70 zêde bûye

Li Lononê jibo akademîsyenên di greve 
biçîbûnê de çalakî

Serokwezîrê Tirk: Ewlahiya Ewrûpa girêdayî 
ya Tirkiye ye
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Beriya 85 salan niha, Celadet Bedirxan van 
gotinên xwe neqişand ser hejmara yekem a 
Hawarê. Didan diyarkirin ku ew û hevalên 
xwe Hawarê, bi vê mebestê derdixin pêşberî 
miletê xwe. Bi mebesta ziman.. da ku miletê 
kurd xwe nas bike, heyîna xwe piştrast bike. 
Ev gotin li sirgûniyê hatin nivîsîn, ji welêt 
dûr, ji miletê xwe cuda. Bi qaçaxçî û bazir-
ganan re digihîşt welêt, nav destên “xwende 
û hişyaran”. Lewra, neyaran jî bi qasî Cela-
det dizanibû ku ziman heyîn e, xwenasîn e 
û dîsa dizanibûn ku têkçûna mîletekî, dê bi 
înkar û qedexeyan çê bibe.

Celadet û hevalên xwe, dev ji doza xwe 
ber nedan, bi hesreta welêt û mileteke azad 
û xwenas, çûn ser dilovaniya xwe. Zimanê 
wan, ê ku têkoşîna xwe li ser ava kiribûn, 
sêwî û di nav dîwaran de girtî ma. Lê heyîna 
xwe parast, xwe neda jibîrkirin. Heta ku derî 
vebûn, kurd derketin derve.

Bi şewitandina gundan re, kurdan deri-
yê xwe vekirin û berê xwe dan bajaran. Di 
pêvajoya adaptasyonê de, zimanê piranî 
malbatan guherî. Herwiha bi belavbûna tel-
evizyonên tirkî re, ji rexekî din ve lehiyek li 
ser kurdî rabû. Îro dema em bala xwe didinê, 

Hawar dengê zanînê ye. Zanîn xwenasîn e.

Xwenasîn ji me re riya felat û xweşiyê vedike.

Her kesê ko xwe nas dike; 

dikare xwe bide naskirin.

Hawara me berî her tistî

 heyîna zimanê me dê bide naskirin.

Lewma ko ziman şerta heyînê a pêşîn e.

 [Celadet Alî Bedirxan, Hawar hej. 1, 1932]

Ji rêveberên Yekîtiya Memosteyên 
Kurd (YMK) Mahmût Aydin bi bîr xist 
ku bi qasî 1,5 mîlyon Kurdî li Ewrûpayê 
dimînin û bala nifşên nû jî ne li ser zimên 
e. Aydin rexne dike, ji ber ku enstîtuyek 
yan jî akademiyeke ku pirsgirêkên Kurdî 
tespît bike, nîne. 

Berî du rojan 15’ê Gulanê bû… Roja dest-
pêkirina weşana rojnameya Hawarê ye, ku di 
sala 1932’an de ji aliyê Celadet Alî Bedirxan 
ve hate amadekirin. Kurd 15’ê Gulanê weke 
Cejna Zimanê Kurdî dibînin û pîroz dikin. 
Lê belê di roja heyî de Kurdî li Tirkiye û 
Îranê qedexe ye û zexteke giran li saziyên 
Kurdî tê kirin. Pirtûk tên qedexekirin, perw-
erde tê astengkirin.

Li Rojava û Başûrê Kurdistanê rewş cuda 
ye. Bi statuya ku di encama têkoşînê de der-
ket holê re, perwerdeya bi Kurdî li gel pirs-
girêkan jî bi cih tê anîn. Bi taybetî li Roja-
vayê Kurdistanê di vê qadê de pêşketineke 
mezin heye. Lê belê li Ewrûpayê, ku bi 
qasî 1.5 mîlyon Kurd hene, rewş erênî nîne. 
Tevî ku zext û qedexe li Ewrûpayê nîne jî, 
bala zarokên Kurd ên li Ewrûpayê ji dayik 
bûne ji Kurdî û çanda Kurdan re gelekî qels 
e. Ji rêveberên Yekîtiya Mamosteyên Kurd 
(YMK) Mahmût Aydin, xemsariya malbatan 
û kêmasiya saziyên Kurd ên li vê qadê dix-
ebitin, weke sedema vê rewşê nîşan da û got, 
“Ziman mifte ye. Eger ev mifte ji destê we 
bê girtin, wê çanda we jî winda bibe.”

‘Eger bixwazin derfet hene’
Mahmût Aydin diyar kir, Kurd li gorî 

welatên jê hatine, li Ewrûpayê hê rehet in û 
wiha dewam kir: “Kurdên li Ewrûpayê, bêyî 
astengiyan an jî qexeyan bibînin, dikarin 
ziman, çand û kevneşopiya xwe li Ewrûpayê 
bijîn, biparêzin. Kurdên li derveyî welat, li 
gorî yên li welêt xwedî hîn bêhtir maf û aza-
diyan e.” Mahmût Aydin bibîr xist, ege Kurd 
bixwazin wê karibin bişînin dersên zimanê 
dayikê yên li welatên Ewrûpayê û bi de-
wamî got, “Mîna zarokên koçberên din, eger 
Kurd bixwazin wê karibin karên burokratîk 
çareser bikin û zarokên xwe bişînin zimanê 
dayikê.”

Çerxa Asîmîlasyonê
Mahmût Aydin anî ziman, bandora 

polîtîkayên asîmîlasyonê yên dewleta Tirk 
ên li dijî Kurdan, li Ewrûpayê jî dewam dike 
û got, “Asta axaftina bi Kurdî ya mirovên ji 

di mala her kurdî de, tirkî tê axaftin û ev yek 
her roj, bîst û çar saetan dom dike. Ne mu-
hîm e ku di wan xaniyan de kî bi tirkî diax-
ive, dibe ku ev televizyon be an jî endamên 
malê bi xwe bin. A muhîm ew e ku kurdî, 
ango zimanê wan bixwe, nayê bikaranîn, an 
jî tê bikaranîn lê di performanseke daketî de. 
Mirov nikare texmîn bike, ku ev rewşa xem-
bar dê heta kengî dom bike lê mirov nikare 
hêviya xwe jî bibire, ji ber ku alternatîfên 
têkoşîna kurdan a li ser ziman û heyînê, 
çîqas diçe zêdetir dibin. Mamosteyên 
zimanê kurdî û xwendekarên wan, Zarok tv, 
rojnameyên bi kurdî, platformên medyayên 
civakî ên bi kurdî û çalakiyên li ser ziman 
di vê rewşa xembar de, warên kêfxweşiyê 
ne. Lê divê neyê jibîrkirin ku riyeke dirêj li 
pêşiya kurdan heye û ev rê bi axaftin û perw-
erdeya zimanê dayîkê temam dibe.

Ji 2006 an û bi şûn ve 15ê Gulanê wekî 
“Roja Cejna Zimanê Kurdî” tê pîrozkirin. 
Helbet tiştekî ku em pîroz bikin hema ku 
bêje nemaye, lê armanc ew e ku hişyariya 
li ser kurdî bête zêdekirin û şîreta Celadet û 
hevalên wî nehête jibîrkirin. Bi vê mebestê, 
Roja Cejna Zimanê Kurdî li we pîroz dikim!

Bi kurdî bijîn, xweş bijîn!

cihên polîtîkaya asîmîlasyonê lê zêde ye ha-
tine û yên ji qadên bejahî hatine, ji hev cuda 
ye. Lê tevî van hemûyan jî em dibînin ku pi-
raniya gelê me bi zimanê xwe daxive. Dîsa 
jî ev têrê nake.”

‘Ziman mifteya êş û kêfxweşiya 
me ye’

Mahmût Aydin destnîşan kir, ku mirov bi 
zimanê xwe hene û wiha dewam kir: “Her 
mirov bi qasî zimanê xwe heye. Mirovê 
bi zimanê xwe heye, li gorî, gotin, têgîn û 
fenomenên bilêv dike, serketî ye. Ziman 
hîma bingehîn a neteweyekê ye û amûra 
sereke ya têkilîdanînê ye.” Aydin bang li 
Kurdan kir, ku xwedî li zimanê xwe der-
kevin û got, “Zimanê me mifteya hezaran 
salan a êşen me, tecrûbeyên me, eşqa me û 
kêfxweşiya me ye. Eger ev mifteya me win-
da bibe ya jî ji me bê standin, wê çanda me, 
urf û adetê me, kevneşopiya me winda bibe. 
Lazim e her Kurdek bi vê zanibe.”

‘Bala nifşê nû ne li ser Kurdî ye‘
Aydin diyar kir, bala nifşê nû yê li Ew-

rûpayê dijî li ser Kurdî kêm e û got, “Li pêşi-
ya nifşê nû ku li Ewrûpayê ji dayik bûye ya 
jî di emrê biçûk de hatiye Ewrûpayê, pirs-
girêkek mezin heye. Gelek ji wan nikarin bi 
malbatên xwe re diyalogê denin, di têkiliya 
bi dê û bavê xwe re zehmetiyan dikişînin. Ti 
têkiliya van zarokan bi xizmên xwe yên li 
welêt nîne. Ev yek jî ji bo wan windahiyeke 
gelekî mezin e. Ji ber vê yekê roleke mezin 
dikeve ser milê dê û bavan. Divê dê û bav 
zanibin, dersên bi zimanê dayikê ji bo siber-
oja zarokan gelekî girîng e.”

‘Saziyên tesbîtkirina pirsgirêkan 
tune ne’

Mahmût Aydin bal kişand ser girîngiya 
medyayê di pêşketina Kurdî de û wiha de-
wam kir: “Di amûrên ragihandina nivîskî û 
dîtbarî de pêwîste Kurdî derkeve pêş û hêdî 
hêdî hemû bibin Kurdî. Weke girseya xîtab 
dike jî lazim e jin û zarokan esas bigirin û 
li gorî vê bernameyan bafirînin. Bi taybetî, 
bandora medya dîtbarî gelek e.”

Mahmût Aydin rexne kir ji ber ku saziyên 
pirsgirêkên Kurdî tespît bikin nîne û got, 
“Pêwîstî bi akademî ya jî estîtuyekê heye ku 
karibe li ser zimanê me lêkolînan bike, pirs-
girêkên zimanê me tespît bike û çareser bike. 
Ev akademî ya jî estîtu di heman demê de ji 
bo standartkirina zimanê me wê roleke xwe 
ya mezin hebe.”

15’ê Gulanê  : Roja Cejna Zimanê Kurdî Pêwistî bi Sazîbûnê Heye

Huseyn Elîf  

Ali Guler - ANF  
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