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Binlerce Kişi Britanya Alevi 
Festivali’nde Buluştu

‘Demokratik Uygarlık Manifestosu’ 
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Yazının devamı sayfa 7’da...

Yazının devamı sayfa 11’de...

Yazının devamı sayfa 13’de...

sayfa 5, 7 ve 9’da

Danûstandinên Brexîtê li Brukselê 
Destpêkirin

Karacagîl, Bayraktaroglû û Guler Hatin 
Bibîranîn

Danûstandinên li ser Brexîtê ku pêvajoya veqetîna 
Brîtanya ji Yekîtiya Ewrûpayê îfade dike, doh li 
Brukselê dest pê kirin. 

Ayşe Deniz Karacagîl, Fermandarên BOG’ê Ulaş 
Bayraktaroglû û Azîz Guler ên ku di pêngava 
rizgarkirina Reqayê de şehîd bûbûn, li paytext 
Londonê hatin bibîranîn.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 41´an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 41´an de ye
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Geçtiğimiz Çarşamba sabahı çıkan yangında 
100 civarında insana mezar olan Grenfell Tower 
için yapılan protesto eylemlerinde öfke büyüktü. 
‘Grenfell Tower İçin Adalet’ adı altında yapılan 
protesto eylemlerinde bir siyahi gencin, “Eğer bu 
çocukların saçları sarı, gözleri mavi olsaydı, bun-
lar yaşanmayacaktı” şeklindeki sözleri yaşanan-
ların bir özeti gibiydi. 

27 katlı, 150 daireli, 600’den fazla İNSAN’ın 
yaşadığı Grenfell Tower adlı binada çıkan yangın-
da, binayı çevreleyen kaplamadan kaynaklı yangın 
kısa bir sürede tüm binayı sarmış ve resmi rakam-
lara göre 79 insan hayatını kaybetmişti. Daha 
çok göçmenlerin yaşadığı binada çıkan yangında 
yaralananlardan hayati tehlikesi olan 10’dan fazla 
yaralı bulunuyor. Halen kendilerinden haber alına-
mayan çok sayıda insan var.  

devamı sayfa 2 ve 6’da...

“
“

Eğer
bu çocukların 
saçları sarı
gözleri mavi 
olsaydı
bunlar  
yaşanmayacaktı

sayfa 43’te
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27 katlı, 150 daireli, 600’den fazla İNSAN’ın 
yaşadığı Grenfell Tower adlı binanın benzin 
dökülmüş bir kağıt kutu gibi yanmasını protes-

to eden siyahi bir adamın isyan dolu sözleri bunlar...
Aslında yaşadıklarımızın on kelimelik geniş bir 

tanımı. Vardığımız noktanın bir özeti aslında. Çok 
şey anlatıyor bize bu sözler.

Kapitalizmin 600 kişiyi, hatta bazı yerlerde bin 
kişiyi üst üste istifleyip yaşamak zorunda bıraktığı 
dönemlerden geçiyoruz. 

Yüzlerce kişiye mezar olan, çocukların canlı 
canlı alevlerin içinde yandığı Grenfell Tower’ın 
yanı başında milyonluk evler bulunuyor. Önlerinde 
Ferrari arabalar olduğu bu evlerin sadece banyo-
su Grenfell Tower’da 8 kişilik bir ailenin yaşadığı 
dairenin tüm alanın büyüklüğü kadar. 

Ve Londra bu tür yerleşim yerleriyle dolu. Sosyal 
konut adı altında yapılan bu binaların yüzde doksanı 
toplama kamplarına benziyor. 

Bu yıl Nisan ayında Londra’nın Edgware 
bölgesinde üç odalı bir dairede 40 kişinin birlikte 
yaşadığını tespit etti belediye. Kimse bunun sosy-
al nedenlerini sorgulamadı, sadece kiralayan em-
lakçıya ceza verilerek olayın üzeri kapatıldı. Bir de 
memlekette “kapasite üstü kalabalık” diye bir kanun 
var, kapasitesinin üzerinde insan yaşıyorsa bir evde 
bunun bir kanuni yaptırımı var. Güzel bir kanun! 
Da, öncelikle devlet dediğimiz aygıtı yönetenler-
in düşünmesi gerekmiyor mu? Yanı başındaki evin 
banyosu kadar büyüklükteki bir evin üç odasında 40 
kişi niye koyun koyuna yatıyor?

* * *
Londra’nın en kötü bölgesinde bir yatak odalı 

dairenin ortalama fiyatı 1200 sterlin. Emek 
sömürüsünün tavan yaptığı toplumumuzda emekçil-
er haftanın 6 günü, günde minimum 12 saat 50 ster-
line çalışıyor. Bu durumda aylığını temiz bir şekilde 
aldığı takdirde bile 1200 sterlin oluyor. Evin gaz, 

elektik, su, emlak vergisi, internet, telefon faturaları 
üzerine binsin! Ulaşım ve zaruri gıda ihtiyaçları da 
eklendiği zaman kira ile birlikte en az gelirin 2500 
sterlin olmak zorundaki sadece yaşayabilesin.. Zat-
en gelirinizin 2400 sterlin üzerinde olduğunu kanıt-
layamazsanız şayet, hiç bir emlakçı size bir odalı 
evi bile kiraya vermez. Bu durumda ne olacak, 
işte böyle küçücük bir evi 10 odaya ayırıp oda oda 
kiraya verirler!

Evet bundan kaynaklı on binlerce insanlar oda 
diye tabutlarda yaşıyorlar. Bundan kaynaklı o so-
syal konut dedikleri toplama kampları olsa da in-
sanlar bu evleri alabilmek için hayatlarını büyük 
yalanlarla süslüyorlar. Birebir tanıdığım çok sayıda 
insanın evinde hiçbir sakatlığı olmadığı halde kol-
tuk değnekler var! Zaman zaman şahit oluyorum, 
yardım başvurusu yapan insanlarımızın ne tür yalan-
lar attığını, altına yapanlar, kulakları duymayanlar, 
hiç konuşamayanlar, yürüyemeyenler, deli olanlar 
ve daha niceleri.. Devlet toplumu yalan söylemeye, 
‘ahlaksız’ davranmaya mecbur bırakmış adeta. Ya 
sokakta kalacak, aç kalacak, ya da altına yapacak, 
deli olacak ki ev alabilsin, PIP yardımı alabilsin, 
ESA alabilsin! Şimdi bu durumda evinde koltuk 
değnek bulunduran mı suçlu, yoksa onu ona mecbur 
bırak devlet mi! 

Hep söylüyorum, “Devlet toplumu ahlaksı-
zlaştırıyor!”, hem de öyle bir ahlaksızlaştırıyor ki 
zamanla bu aktörlük durumu gerçek hayatın ken-
disinde de yaşanmaya başlıyor. Yalan söyleme du-
ygusu yaşamın bir parçası haline geliyor, sürekli 
anlatmak zorunda kaldığı ruhsal hastalıklarına zam-
anla kendisi de inanmaya başlıyor! 

* * *
Bu denli büyük dengesizliği, adaletsizliği, sını-

flar arası uçurumu görüp üzerine düşünmezsek çok 
büyük sosyal patlamaların gelişmesi çok yakındır. 

Bu ülkeye ilk geldiğim yıl olan 2011’de Mark 
Dungan adlı siyahinin polis tarafından katledilmesi 
ile başlayan bir isyan yaşandı. Günlerce süren bu 
isyan ilerideki büyük sosyal patlamanın sadece bir 

habercisiydi. 
Salı günü bir peçete gibi yanan Grenfell Tower’da 

100’den fazla insan can verdi. Yangının üzerinden 
6 gün geçti, ama devlet halen o binada yananların 
sayısını net açıklamıyor. Önce 6, sonra 12, sonra 17 
sonra 30, Sonra 78, sonra bilmem kaç tane kayıp... 
Bize alıştıra alıştıra anlatıyorlar! 

İnanılmaz bir öfke birikmesi var. İnsanlar kat-
liamın farkında. Bu katliama neden olan şeyin ren-
kleri ve fakirlikleri olduklarının da farkındalar! Üç 
gündür eylemler var, Kensington belediye binası 
öfkeli kalabalık tarafında kapıları kırılarak basıldı, 
başbakanı arabasına saldırdılar, başbakanlığa 
saldırdılar. Ve öfke daha da büyüyecek. 

Enfield’te, Haringey’de sokakta yürürken 
etrafınıza bir bakın. İnsanların gözlerine bakın. 
Müthiş bir bunalım, öfke ve isyan görürsünüz. Agre-
sif, nedensizce bağıran bir yığın insan. Bunun içine 
10 metrede bir çarptığımız psikolojik hastalıkları 
olanları katmıyorum, ana caddelere yorganını ser-
miş evsizleri, elinizde sigara ile gezdiğinizde, o 
sigaranız bitene kadar 5 tane sigara isteyenleri, 20 
metrede sizden 20 peni isteyen 10 dilenciyi de kat-
mıyorum buna...

Ortadoğu’ya ektikleri nefret ve şiddetin yankıları 
Avrupa sokaklarında net bir şekilde duyulur oldu 
artık. Son iki ay içerisinde yaşananlara bakalım; 
Önce Westminster köprüsü, arabayla yayaların 

üzerine dalıp sonra da bıçakla etrafına saldıran, 
Manchester’da üzerine bombayı bağlayıp gençler-
in içinde patlatan, daha sonra London Bridge ve 
Brough Market aynı şekilde, kamyonetle yayaları 
ezdikten sonra, inen üç kişi ellerinde bıçaklarla hiç 
tanımadıkları hayatları aldılar. Grenfell Tower ci-
nayetinin şokunu atlatamamışken şimdi de Finsbury 
Park camisi. Yine yöntem aynı, arabayla insanların 
içine dalıp hiç tanımadığı hayatlara son vermek, sa-
dece taraflar farklı. 

Durum gerçekten vahim.
Öfke çok büyük...
Siz “Londra dünyanın en kozmopolit ve 

hoşgörülü büyükşehri” yalanına bakmayın, evet 
dünyanın en kozmopolit şehri, ama hoşgörü 
boyutu büyük bir yalan! Evet zıtların, farklılıkların 
bir arada yaşadığı bir kent. Ancak o kadar da ma-
sum değil. İnsanlar birbirinden nefret ediyor; fakir 
zengininden, zengin fakirinden, çalışan çalışmayan-
dan, yardım alamayan alandan, belediye memuru 
yardım başvurusuna gelen vatandaştan, vatandaş be-
lediye memurundan, işçi patrondan, Müslüman Hris-
tiyan’ından, Hristiyan Müslüman’ından, Hindistan-
lısı Pakistanlısından, beyaz İngilizler göçmenlerden, 
tüm göçmenler de Bulgar ve Romenlerden, beyazlar 
siyahlardan, siyahlar beyazlardan, AB’den çıkmak 
isteyenler, kalmak isteyenlerden ve ve ve....

Evet halen umudunu yitirmemiş bir grup, ‘birlikte 
daha güçlüyüz, farklılıklarımız zenginliğimizdir, 
göçmenler hoşgelmiş’ vb sloganlarla mücadeleye 
devam ediyorlar. Ama içini diğerine karşı nefret ve 
kinle dolduran milyonlarca sessiz yığın var..

Ve bu nefretin öfkeye, öfkenin isyana, isyanın ka-
osa evrilmesi çok uzak bir ihtimal değil! 

O siyahi gencin sözleri bu isyanın habercisi 
gibidir. 

Bu sosyal adaletsizlikleri, dengesizlikleri ortadan 
kaldırmak için devleti yönetenlere büyük görevler 
düşüyor, yoksa yarın çok geç olabilir. Ve her gün bi-
raz daha büyüyen bu nefret virüsüne karşı savaşmak 
hepimizin görevi... 

“Londra dünyanın en 
kozmopolit ve hoşgörülü 
büyükşehri” yalanına 
bakmayın, evet dünyanın 
en kozmopolit şehri, ama 
hoşgörü boyutu büyük bir 
yalan! 

DÖNÜŞÜRSE
“Eğer bu çocukların saçları sarı,

 gözleri mavi olsaydı, 
bunlar yaşanmayacaktı”

iSYANA

Aladdin Sinayiç
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PYD Britanya Örgütü
4’üncü Kongresini Gerçekleştirdi

Demokratik Birlik Partisi (PYD) İngiltere’nin 
Birmingham kentinde dördüncüsü kongresini 
gerçekleştirdi. 

Rojava devriminin örgütleyici ve öncü par-
tisi olan PYD Britanya temsilciliği yıllık kon-
gresini gerçekleştirerek yıllık örgütlenme plan-
lamasını yaptı. Pazar günü Birmingham kentinde 
gerçekleştirilen kongreye çok sayıda PYD üyesi 
katılırken, bazı Britanyalı sol örgütler de katılarak 
destek verdi. 

Bir yıllık çalışmaların değerlendirildiği kon-
grede, yeni döneme ilişkin planlama da çıkarıldı. 

Londra’da yaşayan Kürtler Kürt Toplum Merke-
zi’nde verilen iftar yemeğinde bir araya geldi. 

Roj Kadın Meclisi bünyesinde faaliyet gösteren 
Civaka İslama Kurdistanê (CİK) Britanya komi-
syonu organizesinde verilen iftar yemeğine onlarca 
Kürdistanlı katıldı. Yemek öncesinde İslamiyet’in 
kadına verdiği değeri anlatan CİK Kadın Sözcüsü 
Hatice Turhallı, İslam’ın kullanılmasından ve 

toplumlara yanlış aktarılmasından duyduğu rahatsı-
zlığı dile getirdi. 

Yemekten sonra dua okuyan CİK Şura Üye-
si Mele Faik Dilo ise Kuran’dan örnekler vererek 
herkesin fitre ve zekatlarını  Kürdistan’daki yoksul 
insanlara gönderilmek üzere Heyva Sor’a verilmesi 
çağrısında bulundu.

Kongrenin siyasal süreç değerlendirmesinde 
yapılan konuşmalarda Rojava devriminin inşa 
sürecinin devam ettiği ve Avrupa’dan doğru daha 
fazla destek verilmesi çağrısı yapıldı. Bir yan-
dan savaşın amansız bir şekilde devam ettiği, bir 
yandan da Demokratik Konfederalizm temelinde 
yaşamın yeniden örgütlenmesinin devam ettiği 
ifade edilirken, Rojava sisteminin dünyadaki bir 
çok devrimci gruba da ilham verdiği belirtildi. 

Kongre yapılan konuşmalardan sonra 
gerçekleştirilen seçimlerde yeni yönetimin belir-
lenmesinden sonra sona erdi. 

HABERLER04 21 HAZİRAN 2017

Kürdistanlılar İftar 
Yemeğinde Bir Araya 
Geldi
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Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) 
ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerin 
ilk turunda taraflar, öncelikler ve tarihler 

konusunda anlaşmaya vardı.
Brexit müzakereleri, Birleşik Krallık’ın referan-

dumla ayrılık kararı almasından bir yıl sonra Brük-
sel’de başladı. Birleşik Krallık’ın Brexit Bakanı 
David Davis ile AB Komisyonunun Başmüzak-
erecisi Michel Barnier’in yürüttüğü görüşmelerin 
ilk turu, yaklaşık 7 saat sürdü.

Barnier ve Davis, ilk günün sonunda basın to-
plantısı düzenleyerek alınan kararları açıkladı. AB 
adına müzakerelere katılan Fransız Barnier, ilk turun 
“doğru başlamak” açısından yararlı olduğunu 
kaydederek, “Bugün tarihler, organizasyon ve 
müzakere öncelikleri konusunda mutabık kaldık.” 
dedi.

Müzakerelerin nasıl yapılandıracağı konusunda 
da anlaştıklarını kaydeden Barnier, amaçlarının, 
bir sonraki 17 Temmuz’da olmak üzere her ay bir 
hafta görüşme yapmak olduğunu açıkladı. Barnier, 
ilk aşamada müzakere turlarının vatandaş hakları, 
Birleşik Krallık’ın AB’ye ödeyeceği parayı kap-
sayan finansal anlaşma ve diğer konular olmak üzere 
üç gruba ayrılacağını bildirdi.

İrlanda konusu büyük önemde
İrlanda konusunun kendileri açısından büyük 

öneme sahip olduğunu vurgulayan Başmüzakereci, 
AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık’ın 
parçası Kuzey İrlanda arasında 1998 yılında imzala-
nan Hayırlı Cuma Anlaşması ve Ortak Seyahat 
Bölgesi’nin korunmasının öncelikli tartışma konusu 
olduğunu söyledi.

Barnier, vatandaş hakları, finansal anlaşma, İr-
landa gibi önemli zorlu konuların temel ilkeleri 
üzerinde anlaşamaya varmayı amaçladıklarını, 
devamında ise AB Konseyi’nin yeterli ilerleme 
kaydedildiğine karar vermesi durumunda iki taraf 
arasında gelecekteki ilişki, ticaret ve diğer konuların 
görüşülmesine geçilebileceğini belirtti.

Düşmanlık gütmeyeceğiz!
Adil bir anlaşmanın hem mümkün hem de hiç 

anlaşma olmamasından çok daha iyi olduğunu 
söyleyen Barnier, “Bu yüzden de her zaman Birleşik 
Krallık’a karşı değil, Birleşik Krallık ile beraber 
çalışacağız. Benim tarafımda bir düşmanlık olmay-
acak. 27. üyenin çıkarı ve desteği temelinde yapıcı 

bir tutum sergileyeceğim.” şeklinde konuştu.
Birleşik Krallık’ın Brexit Bakanı Davis ise çok 

verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade 
ederek, bugün olduğu gibi beraber çalışmaları du-
rumunda başarıya ulaşma şansına sahip olduklarını 
belirtti.

Davis, referandumdan bu yana önceliğinin, 
Birleşik Krallık’ta yaşayan AB vatandaşları ile 
AB ülkelerinde ikamet eden Birleşik Krallık 
vatandaşlarının hakları konusunda bir netlik sağlam-
ak olduğunu kaydetti.

Başbakan Theresa May’in, bu hafta AB liderlerini 
Londra’nın yaklaşımı konusunda bilgilendireceğini 
anlatan Davis, “Ardından da pazartesi günü tekli-
fimizin ana hatlarını çizen ve üzerinde anlaşmaya 
varılacak doğru temeli oluşturacağına inandığımız 
ayrıntılı bir belge yayınlayacağız.” dedi. Davis, 
Barnier ile görüşmelerinin yanı sıra uzman ekipler 
kurulacağını ve bunların da konuları kendi araların-
da tartışacaklarını ifade etti.

Ortak bir sorumluluk sahibiyiz
Bugünün Birleşik Krallık ve AB için bir yol-

culuğun başlangıcı olduğunu söyleyen Davis, 
“Önümüzde uzun bir yol var ancak gelecek vadeden 
bir başlangıç yapıyoruz. İlk kritik adımları birlikte 
attık. Şimdi hızlı ve önemli bir ilerleme sağlamak 
için ortak bir sorumluluğa sahibiz.” diye konuştu.

İki yıl sürmesi bekleniyor
Birleşik Kralllık, geçtiğimiz yıl haziran ayında 

yapılan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 
29 Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini 
işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 
29 Nisan’da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki 
ilkelerini belirlemişti.

AB, iki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde iler-
leme kaydedilmeden herhangi bir ticaret anlaşması 
görüşmesine karşıyken, Birleşik Krallık ikisinin 
aynı anda yürütülmesini istiyor.

AB’nin, Birleşik Krallık’ın önceki taahhütler-
inden dolayı 60 milyar avroluk bir fatura ödemesi 
gerektiğini savunması, müzakerelerdeki en zor-
layıcı konulardan biri olarak öne çıkıyor. Birleşik 
Krallık’ta yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkeler-
inde yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının du-
rumu ve Kuzey İrlanda ile İrlanda Cumhuriyeti ar-
asındaki sınır da önemli bir tartışma konusu.

Brexit Müzakerelerinde Öncelik  
Vatandaşlar, Para ve Ticaret

Reklam ve seri ilanlarınız için

0207 9230 838 reklam@telgrafnews.com

www.telgraf.co.uk



Katliam Gibi Yangın: 79 Ölü
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Batı Londra’da bulunan Kuzey Kensington 
bölgesindeki 27 katlı Grenfell Tower adlı 
binada Çarşamba sabahı çıkan yangında 

yaşamını yitirenlerin sayısı yetkililer tarafından 
79 olarak açıklandı. Binada yapılan arama 
çalışmaları devam ederken, halen kayıp olan-
ların da bulunmasıyla ölü sayısının artabileceği 
açıklandı. 

27 katlı, 150 daireli, 600’den fazla İNSAN’ın 
yaşadığı Grenfell Tower adlı binada çıkan yangın-
da, binayı çevreleyen kaplamadan kaynaklı yangın 
kısa bir sürede tüm binayı sarmış ve resmi rakam-
lara göre 79 insan hayatını kaybetmişti. Daha çok 
göçmenlerin yaşadığı binada çıkan yangında yarala-
nanlardan hayati tehlikesi olan 10’dan fazla yaralı 
bulunuyor. Halen kendilerinden haber alınamayan 
çok sayıda insan var.  

Londra itfaiye müdürlüğünden yapılan açıklama-
da yaşamlarını yitirenlerin bazılarının kimliklerinin 
belirlenmesinin imkansız olacağı belirtildi. Yetkil-
iler, binada yaşayan bazı daire sahiplerinin resmi 
olmayan şekilde dairelerini başkalarına kiralayarak 
subletting yaptıkları, bu nedenle de kimlik tespitinin 
daha da zorlandıklarını ifade ettiler. 

Hükümete ve Belediye’ye yönelik     
tepkiler dinmiyor

Yangından kurtulan bina sakinleri dört gün bo-
yunca etraftaki klise ve toplum merkezlerinin 
yardımlarıyla günlerini geçirdiler. Dört gün boyunca 
yetkililerin mağdurlara hiç yardımda bulunmaması 
öfkeyi daha da büyüttü. Her gün yapılan ‘Grenfell 
Tower için adalet’ adlı protesto yürüyüşlerine bin-
lerce kişi katılıyor. 

Dün yapılan protesto eyleminde yine eleştirilerin 
hedefinde hükümet vardı. Ladbroke Grove istasyonu 
önünde toplanan yüzlerce kişi yangının çıktığı 
Grenfell Tower’a kadar bir yürüyüş gerçekleştirdi. 
Ellerinde ‘Grenfell Tower için adalet’ dövizleriyle 
yürüyen öfkeli vatandaşlar, hükümet karşıtı slogan-
lar attılar. 

Bir önceki gün de Parlamento binası önünde 
toplanan yüzlerce kişi hükümeti protesto ederek, 
Grenfell mağdurları için adalet çağrısı yaptı. 

Grenfell Tower binasında çıkan yangının kısa 
sürede tüm binayı sarmasına neden kaplama ülke 
genelinde yasaklandı. Hükümet ayrıca Grenfell 
Tower mağdurları için kullanılmak üzere bütçeden 5 
Milyon sterlin ayırdı. Şimdiye kadar 180 aileye 200 
bin sterlin yardım yapıldı. Aile başı 5,500 sterlin 
nakit para ödenirken, bazılarına yine aynı bölgede 
bulunan bazı evlere yerleştirildiler. 

Yangında ihmali bulunanlarla ilgili soruşturma 
başlatırken şimdiye kadar yangında ihmali olduğu 
suçlamasıyla gözaltına alınan kimse olmadı. 
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SINAV TARİHLERİMİZ
 18 Mayıs’17, Perşembe
 25 Mayıs’17, Perşembe
 1 Haziran 17, Perşembe
 7 Haziran 17, Perşembe

HABERLER

SINAV TARİHLERİMİZ

22 Haziran 17, Perşembe

29 Haziran 17, Perşembe

06 Temmuz 17, Perşembe

13 Temmuz 17, Perşembe

Londra’nın kuzeyinde bulunan Finsbury 
Park’ta bulunan camiden teravih namazı son-
rası çıkan kalabalığın içine kamyonet daldı. 

Camiden çıkan Müslümanları hedef alan saldırıda 
bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi yaralandı. 

Yetkililerin terörist saldırı olarak duyurduğu olay-
da saldırgan etraftaki vatandaşlar tarafından etkisiz 
hale getirildikten sonra olay yerine gelen polislere 
teslim edildi. 47 yaşındaki Darren Osborne adlı 
saldırgan kasten cinayet suçlamasıyla gözaltında 
tutuluyor. Dört çocuk babası Osborne Galler’in Car-
diff kentinde yaşıyordu. 

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, Darren 
Osborne adlı saldırgan gözaltına alınırken,‘Tüm 
Müslümanları öldüreceğim. Ben payıma düşeni 
yaptım’ şeklinde bağırdığını söylediler. 

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ve Başbakan 
Theresa May’in de aralarında bulunduğu çok sayı-
da siyasetçi olay yerini ziyaret ederken, farklı din 
ve inançlardan yüzlerce insan olay yerine gelerek 
çiçekler bıraktı. 

Ellerinde çiçekler ve üzerinde ‘Her tür teröre 
karşı bir aradayız’ yazılı dövizler taşıyan insanlar 
her türlü terörü lanetlediklerini ifade ettiler. 

Son dönemlerde nefret suçlarında yaşanan artış 
ve camilere dönük saldırılardan kaynaklı güvenlik 
önlemlerinin arttırılacağını açıklayan Londra Bel-
ediye Başkanı Sadiq Khan, cami önlerindeki polis 
sayısının arttırılacağını belirtti. 

Teravih Namazından Çıkanlara Saldırı: 
1 Ölü 10 Yaralı

Darren Osborne
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Bu yıl Yedincisi düzenlenen Britanya Alevi Fes-
tivali Britanya genelinde düzenlenen bir çok etkin-
likten sonra Pazar günü Hackney Downs’ta organize 
edilen park şenliği ile son buldu. 

Festival için Avrupa ve Türkiye’den çok sayıda 
Alevi kurumu temsilcisinin de hazır bulunduğu Park 
Şenliğine 7 bin civarında insan katıldı. Pazar günü 
öğlen saatlerinde başlayan etkinlik akşam saatlerine 
kadar devam etti. 

Bu yıl yedincisi düzenlenen Alevi festivali 10 
Haziran’da başlamış, Festival kapsamında tiyatro 
gösterileri, İAKM ve Cemevi öğrenci etkinlikleri, 
paneller ve konserler yer almıştı.

Britanya’da çalışma yürüten Cemevi başkanları 
ve Avrupa ve Türkiye’den katılan konuk Alevi ku-
rum temsilcileri birlikte sahneye çıkarak katılım-
cıları selamladılar.

Britanya Alevi Federasyonu İsrafil Erbil 
yaptığı konuşmada Birleşik Krallık genelinde 
yapılan çalışmalara değinerek, “Biz burada ne ka-
dar güçlü olursak, Türkiye ve Avrupa’dan gelen 
canlarımızla da o kadar güçlü olacağız” dedi.

Britanya Alevi Birlikleri Federasyonu, 1997 
yılında Londra’da Alevi kadınların Sivas Madımak 
Katliamı’nda yitirilenler anısına Stoke Newington 
Common Park’a diktikleri Sivas Şehitleri Anıtı’nı, 
yenileyerek açılışını gerçekleştirdi.

 Açılışa Alevi Bektaşi Federasyonu İnanç Ku-
rulu Başkanı Hüseyin Güzelgül, Avrupa Alevi 

Avrupa ve Türkiye’den gelen Alevi kurumları 
temsilcileri de festival de birer konuşma yaparak, 
Alevi toplumunun Türkiye’de maruz kaldıkları 
baskılara değindiler. Alevi toplumunun daha fazla 
örgütlenmesine işaret eden konuşmacılar, örgütlü 
oldukları düzeyde baskılara ve sorunların çözümüne 
cevap olabileceklerini ifade ettiler.

Havanın sıcak olmasına rağmen katılımcılar fes-
tival alanında kalıp programı takip ederken, kurulan 
çadırlar ve yemek standlarının önünde uzun kuyruk-
lar oluştu. Festivale sponsor olan işletmelere ayrılan 
çadırlarda, işletmeciler firmalarını tanıtma fırsatı 
buldular. 

Cemevi bünyesinde çalışmalarını sürdüren farklı 
halk oyunları ekipleri ve semah ekipleri de sahne 
alarak performanslarını sergilediler. 

Festivalin müzikli programında ise, Gülcihan 
Koç, Tuncay Balcı, Cengiz ve Engin Sağlam, 
Grup Zemheri ve Grup Seksendört sahne aldı. 

Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat 
(AABK), Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Fed-
erasyonu Genel Başkanı Gani Kaplan (PSAKD), 
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVA-
KV) Genel BaşkanıTuncer Baş‘ın yanı sıra çok 
sayıda kurum başkanı ve yöneticisi katıldı.

Açılışta konuşan AABK Başkanı Hüseyin Mat 

“Eğer biz Sivası, Maraş’ı, Çorum’u yaşanan tüm 
katliamları anarken asla katliamları unutturmay-
acağız, hesabını soracağız diyoruz” dedi. Mat, 
“Eğer unutulmamasını istiyorsak bu tür projeler çok 
değerlidir. Avrupa’nın diğer kentlerinde de bu tür 
çalışmaların olması gerekmektedir” diye konuştu.

PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan ise “Si-

vas’ın ışığını sördürmeyerek, burada yaşatan Ale-
vi kurumlarına teşekkür ediyorum” diye sözlerine 
başlayarak, “Türkiye çok çetin ve zor koşullardan 
geçiyor. Bizim aslolan bu yolun bir sonraki kuşak-
lara aktarılmasıdır. Bu anıt bizim için çok değerlidir. 
Sivas’ın ışığını söndürmeyen tüm canlara selam-
larımı iletiyorum” diye konuştu.
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Alevi Festivali 
Park Şenliği İle Sonlandı

Londra’daki Sivas Madımak Şehitleri Anıtı Yenilendi
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
‘‘Demokratik Uygarlık Manifestosu- 
ll.Kitap-Kapitalist Uygarlık-Maskesiz 

Tanrılar ve Çıplak Krallar Çağı’’ adlı kitabının 
İngilizce baskısının tanıtımı Londra’da yapıldı. 

Londra’da merkezde bulunan Unite The Union 
adlı sendikanın merkezinde yapılan kitap tanıtımın-
da düzenlenen panelde kitabın önsözünü yazan 
Akademisyen Radha D’Souza ve Kürt Kadın 
Hareketi aktivisti Dilar Dirik birer sunum yaptı. 

Unite The Union sendikasının Uluslararası 
direktörü Simon Dubbins tarafından yönetilen 
panelde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
‘‘Demokratik Uygarlık Manifestosu’’ adlı 
kitabının ikinci cildi tanıtılırken, Öcalan’ın fikirler-
inin Ortadoğu’daki sorunların çözümünde kilit rol 
oynadığı belirlemesi yapıldı. 

Ülkenin en büyük emek hareketi olan Unite 
Sendikası’nın öncülük ettiği Öcalan’a Özgürlük 
Kampanyası, Kürdistan’a Barış (Peace in Kurd-
istan) ve Kürt Çalışmaları Merkezi (Centre for 
Kurdish Progress) tarafından ortaklaşa organize 
edilen tanıtım toplantısına çok sayıda Britanyalı 
katıldı. 

6 milyon üyesi bulunan TUC’un kararı 
çok anlamlı

Toplantının açılışını yapan Unite Sendikası Ul-
uslararası ilişkiler direktörü Simon Dubbins, 
Britanya’daki emek hareketinin uzun bir dönem-
dir Kürt Halkı ile dayanışma içerisinde olduğunu, 
bu dayanışmaya çok değer verdiğini ve bu yönlü 
çalışmalarının büyüyerek devam edeceğini ifade 
ederek konuşmasını başladı. 

Unite Sendikasının başlattığı Öcalan’a Özgürlük 
Kampanyası’nın, farklı iş kollarından 52 sendikanın 

bağlı olduğu ve 6 milyon üyesi olan TUC’un yıllık 
konferansında karar altına alındığını ve bunun çok 
anlamlı olduğunu ifade eden Dubbins, Türk devle-
tinin Kürt halkına dönük baskılarının da son dönem-
lerde ciddi düzeye ulaştığını ve bunun mutlaka bir 
an önce son bulması gerektiğini ifade etti. 

Bir politik liderin çalışması değil,          
tarihe, ekonomiye ve politikaya 
filozofik bir yaklaşım

Kürt Kadın Hareketi aktivisti ve Cambridge 
Üniversitesi doktora öğrencisi Dilar Dirik, 
Demokratik Uygarlık Manifestosu adlı kitabın 
içeriği ile ilgili geniş bir sunum yaparak, Öcalan’ın 
fikirlerinin sadece Kürt halkı için değil, çağımızın 

yaşadığı krizle mücadele etmek için tüm toplum-
lar için çok önemli veriler sunduğunu ifade etti. 
Toplumun örgütlenmesinin ne denli hayati bir 
düzeyde olduğunu ifade eden Dirik, bu hafta Lon-
dra’da Grenfell Tower adlı binanın yanıp yüzlerce 
kişinin hayatını kaybetmesinin bile bize bu konuda 
çok şey anlattığını belirtti. 

 “Abdullah Öcalan’ın kitaplarının değeri ve 
anlamına baktığımızda, sadece politik bir liderin 
çalışmasını değil, tarihe, ekonomiye ve politikaya 
filozofik bir yaklaşımı görürüz. Bununla birlikte 
fikirlerinin gerçek yaşama etkisini de görürüz. 
Mesela Öcalan’ın ulus devlet sistemine alternatif 
olarak sunduğu politik önermeleri bilmeden Ro-
java devrimini anlayamayız. Öcalan’ın en önemli 
mesajlarından birisi, örgütlenmeliyiz mesajıdır. Ge-
leceğimizi, irademizi yaşamımızı bir grup elitin ve 
devletin insafına teslim edemeyiz.”  

Toplumsal olgunun olmadığı yerde 
yaşam yoktur

Toplantının bir diğer konuşmacısı olan ve aynı 
zamanda kitabın önsözünü yazan Akademisyen 
Doktor Radha D’Souza, Öcalan’ın çok önemli bir 
düşünür olduğunu ifade ederek konuşmasına başladı. 
Uluslarası hukuk uzmanı olan Dr Radha D’Sou-

za, kitabın içeriğinden çok, kendisinin kitabı nasıl 
okuduğu hakkında konuşacağını, çünkü Öcalan’ın 
kendisinin kitabın başlangıcında ‘ben kimim, bun-
ları neden yazıyorum’ belirlemesi yaparak giriş 
yaptığını bunun da çok önemli olduğunu ifade etti. 

Kitabın tamamen filozofik bir çalışma olduğunu 
ifade eden D’Souza, kendisinin ilk okuduğunda çok 
etkilendiğini ve mutlaka herkes tarafından okunması 
gerektiğini belirtti.  

‘‘Öcalan’ın işaret ettiği nedir, onu rahatsız eden 
nedir. Devlet toplumu neden baskı altında tutar 
sorusu onun daha da derinleşmesine neden olur. Bu 
noktada toplumun kendisine döner. Baskı hep vardı, 
ancak buna karşı hep direnen toplum da vardı. 
Toplumsal olgunun olmadığı yerde yaşam olmaz, 
kapitalizmin sürekli ortadan kaldırmak istediği de 
bu olgudur. O zaman anahtar da toplumdur. Kapi-
talizm bizim direnme kapasitemizi öldürmeye çalışır. 
Bu noktada buna karşı toplumsal örgütlülüğü daha 
da güçlendirmedir. Demokratik Konfederalizm ile 
işaret ettiği nokta da budur. Toplumların bir araya 
gelmesi, kendi kendilerini örgütlemesidir, sadece 
politik olarak değil, aynı zamanda ekonomik olar-
ak.’’ 

Toplantı, soru cevap kısmından sonra sona erdi. 

‘Demokratik Uygarlık Manifestosu’
Londra’da Tartışıldı
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Aladdin Sinayiç

Reqqa’yı özgürleştirme hamlesinde yaşamlarını 
yitiren Ayşe Deniz Karacagil, BÖG komutan-
larından Ulaş Bayraktaroğlu ve Aziz Güler için Kürt 
Toplum Merkezi’nde anma etkinliği düzenlendi. 

Londra Halk Meclisi Şehitler Komitesi tarafından 
düzenlenen anmaya Ulaş Bayraktaroğlu’nun hayat 
arkadaşı Ekin Bodur ve Aziz Güler’in kardeşi Ersin 
Umut Güler de katıldı.

Şehitler Komitesi adına yapılan açılış konuşması 

ve saygı duruşu ardından sinevizyon gösterimi 
yapıldı.

Daha sonra ise Britanya Kürt Halk Meclisi 
Eşbaşkanı Evrim Yılmaz ve Ekin Bodur birer konuş-
ma yaptı. Bodur, Bayraktaroğlu’nu anlatırken duy-
gusal anlar yaşandı. YPJ Komutanı Nesrin Abdullah 
ise telefon ile anmaya katıldı.

Anma yapılan konuşmalar ardından sona erdi.

Karacagil, Bayraktaroğlu 
ve Güler Londra’da Anıldı 

Simon Dubbins

Dilar Dirik Radha D’Souza
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PANEL GENÇLİK GECESİ

ÇOCUK ŞENLİĞİ

PANEL

FİLM GECESİ

FOTOĞRAF SERGİSİ - Mülteci Hayatlar

PARK ŞENLİĞİ

“BRİTANYA’DAKİ GENEL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ VE 
MÜCADELEMİZİN BİR SONRAKİ ADIMI”

Konuşmacılar : 
    • Lindsey German (Stop the War Coalition)
    • Chris Baugh (PCS Union)
    • Ben Chako (Morningstar Editor)
    • Louise Regan (NUT President)
    • Oktay Sahbaz (Day-Mer Secretary)
Tarih: 18:30, Perşembe 22 Haziran
Yer: Londra Toplum Merkezi

”28. GELENEKSEL DAY-MER PARK ŞENLİĞİ”
  

    • Don Kipper Balkan Grubu
    • Erkan Aydar ve Grubu
    • Folklor Dans Ekipleri
    • Konuşmacılar
Tarih: 12:00 - 19:30, Pazar 2 Temmuz
Yer: Clissold Park, N16

Giriş ücretsiz

“KÜLTÜR SANAT VE AYDINLARIN 
DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEKİ ROLÜ”

Konuşmacılar : 
    • Aydın Çubukçu - Yazar
    • Mehmet Ali Alabora - Sanatçı
    • Füsun Demirel - Sanatçı
    • Prof. Naif Bezwan - Akademisyen
Tarih: 18:30, Cuma 30 Haziran
Yer: Londra Toplum Merkezi

    • NLCH & DAY-MER ÇOCUK PERFORMANS GRUPLARI
 Keman, folklor, drama, piyano, gitar
    • Yüzboyama
    • Zıplama kalesi
    
Tarih: 12:00 - 18:00, Cumartesi 24 Haziran
Yer: Haringey Sixth Form College
Ücret: £1  (çocuklar ücretsiz) - £3 performanslar

Program: 
    • Fulya & Jess
    • Paloma Lomax
    • Okan Eren & Şahin Şimşek
    • Anıl Duman & Şahin Erdoğan
    • Helen Pattison (YFFJ)
    • Naima Omar (Stand upto Racısm)

Tarih: 19:00, Cuma 23 Haziran
Yer: Londra Toplum Merkezi
Ücret: £10

Filmler: 
    • Temiz
    • Meğer
    • Nave Te Çi Ye
    • Britanya’nın Sevdiği
    • Oyun İçinde Oyun
    • Berber

Tarih: 19:30, Çarşamba 28 Haziran
Yer: Londra Toplum Merkezi

Fotoğrafçılar: 
    • Erem Kansoy
    • Yasin Akgül
    • Mürsel Çoban
Tarih: 10:00 - 17:00, 
13 Haziran - 8 Temmuz

Yer: Dugdale Centre, 
Enfield, EN2 6DS

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
020 7275 8440
info@daymer.org
Day-Mer: Former Library, Howard Road, London, N16 8PU
Londra Toplum Merkezi: 22 Moorefield Road, London, N17 6PY

Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi
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Türk ve Kürt Toplum Merkezi (Day-Mer) 
tarafından düzenlenen Göçmen Toplum-
lar Festivali’nde gazetemiz muhabiri Erem 
Kansoy’un ‘savaşın çocukları’ başlıklı 
fotoğraf sergisi ile katılıyor. 

Türk ve Kürt Toplum Merkezi (Day-Mer) 
tarafından düzenlenen Göçmen Toplumlar 
Festivali’nde gazetemiz muhabiri Erem Kan-
soy’un ‘savaşın çocukları’ başlıklı fotoğraf ser-
gisi ile katılıyor.

Kansoy’un daha önce Fransa’nın Calais 
mülteci kampındaki mülteciler yararına ikin-
ci kez düzenlediği sergiden elde edilen gelir 
mültecilere ulaştırılmıştı.

Day-Mer’in 28’inci Kültür Sanat Festiva-
li’nde Erem Kansoy’un yanısıra AFP’den Yasin 
Akgül’ün Cizre, Sur ve Nusaybin’den çektiği 
fotoğraflar da olacak.

Türk polisinin işkencesine maruz kalarak 
hapis cezası alan fotoğrafçı Mürsel Çoban’da 
mülteci çocukların acısını anlatan fotoğraflarıy-
la festivalde yer alacak. 

Sergide ,ayrıca bir bölüm ise özel-
likle Kobanê’nin uğradığı yıkımı anlatan 
fotoğraflara ayrıldı. 

15 Haziran–8 Temmuz tarihleri arasın-
da açık kalacak sergi, Dugdale Centre, 39 
London Road, Enfield EN2 6DS adresinde 
ziyaret edilebilir.

“Bekçi” isimli yeni Kirmanckî (Zazakî) 
oyunuyla Arêyê Kay tiyatro grubu bu kez 
23 Haziran tarihinde Londra’da tiyatro-
severlerin karşısına çıkacak. 22 Haziran 
tarihinde ise yönetmen Yılmazcan Şare ile 
imza ve söyleşi gerçekleşecek.

Londra’da İntimate Tiyatrosu’nda sahnele-
necek olan “Bekçi” isimli oyunlarına ilişkin 
bilgi veren Yılmazcan Şaren şunları söyledi: 
“Bekçi oyunu, kurgusunda yitirilmekte olan bir 
dilin bu yönüne vurgu yapmakla birlikte aynı 
zamanda kaybolmakta olan kültür ve Alevi 
Kızılbaş inancının yitirilme nedenlerine hiciv 
yoluyla değinmektedir. Konusu bir karakolda 
geçmektedir. Dil bilmeyen yaşlı bir kadının 
derdini, meramını anlatmakta yaşadığı 
sıkıntıyı, komedi yoluyla anlatmaktadır.”

UNESCO’ya göre, dünya üzerinde kaybol-
makta olan dillerden 18 tanesi Türkiye’de 
bulunuyor ve bu diller arasında Zazakî de 
yeralıyor. Grubun kurucusu, oyun yazarı, yö-
netmeni ve aynı zamanda oyuncusu olan Yıl-
mazcan Şare ve grup oyuncularının biraraya 
gelme amaçları da anadillerinin bu durumdan 
kurtulması çabasına sanat yoluyla emek ver-
mek ve asıl amaçlarının toplumsal bir farkın-
dalık yaratabilmek olduğunu vurguladı.

22 Haziran Perşembe günü Dersim-De 
r’de saat 15:00- 21:00 arasında yönet-
men Yılmazcan Şare ile imza ve söyleşi 
gerçekleşecek. 

“Bekçi” oyunu ise 23 Haziran tarihin-
de saat 18:00’da St Monica’s Church, 521 
Green Lanes, Palmers Green, London, N13 
4DH adresindeki Intimate Theatre’da sah-
nelenecek. Oyun için biletler, Dersim-Der’den 
edinilebilir. 

26 yıl önce Londra’da faaliyet göstermeye 
başlayan GİK-DER Türkiyeli ve Kürdistanlı 
toplumları çeşitli etkinlikler yaparak bir araya 
getirmeye devam ediyor.  9’uncu kültür ve 
sanat festivalinin startını verdiklerini yaptıkları 
yazılı açıklamayla duyuran GİK-DER yöneticil-
eri toplumun ihtiyiaçları ölçüsünde kendilerini 
yeniledikleri vurgusu yaptı. 22 Haziran günü 
saat 19’da GİK-DER’ de resepsiyonla startı 
verilecek olan etkinlik 25 Haziran’da yapılacak 
olan panel, 9 Temmuz’ da ise park festivalinin 

yapılmasıyla son bulacak.  
Türkiye ve Ortadoğu’da Siyasal İslam, Avru-

pa’da Irkçılık ve Faşizmin Yükselişi başlığıyla25 
Haziran’da yapılacak panele milletvekilliğinin 
düşürülmesi gündem olan olan HDP’li Tuğba 
Hezer Öztürk, İHD Genel Başkanı Öztürk Türk-
doğan, GİK-DER Yöneticilerinden Kemal Denli 
konuşmacı olarak katılacak. Panel Stoke New-
ington’da bulunan GİK-DER binasında saat 
14.00’ te başlayacak.

Başkent Londra’da çalışmalarını yürüten Roj 
Kadın Meclisi bu yıl 14.sünü gerçekleştireceği 
Zilan Kadın Festivali 24 Haziran  Cumartesi 
günü, 16 Bull Lane N18 1SX adresindeki park 
alanında çocuklar için düzenlecek bir şenlik ile 
startını veriyor. Ücretsiz olan şenlik kapsamın-
da folklor, yüz boyama, gitar ve saz dinletisi, 
şarkı yarışması, resim yapma, dilek balonları 
uçurma, davul & zurna, tekwando gösterisi, 
çeşitli çocuk oyunları, çekiliş ve sürprizler ol-
acak. Etkinlikte, oyuncak ve kitapların yanısıra 
cüzzi maliyete yemekler de hazır edilecek.

Etkinliğe ilişkin gazetemize konuşan Roj 
Kadın Meclisi Eş Sözcüsü Songül Çulcu, 
“Çocuklarımıza güzel bir dünya ve özgür yarın-
lar bırakmak istiyoruz. Farklı kültürlere ev 
sahipliği yapmış bu ülkedeki çocuklarımızın 
tüm kültürlere saygılı ve aynı zamanda ken-
di kültürel değerlerini tanıyarak ve anlayarak 
yetişmesini istiyoruz. Gelin, hem çocuklarımız 
ile eğlenelim, hem de kültürlerini tanımaları 
sürecine katkıda bulunalım’’ şeklinde konuştu.

Festivali Programı:

24 Haziran 2017, Cumartesi
Saat: 13:00

Çocuk Şenliği 

30 Haziran 2017, Cuma
Saat:16:00

Panel: Jineoloji 

Konuşmacı: HDP milletvekili 
Yer: Kürt Toplum Merkezi

1 Temmuz 2017, Cumartesi
Saat:16:00

Konser

Sanatçılar: 
Zozan Zudem, 
Deniz Deman
Pınar Yıldız
Yer: Kürt Toplum Merkezi

‘Savaşın çocukları’ Sergisi 

“Bekçi” Oyunu           
İmza ve Söyleşi Günü

GİK-DER Festivali Panel İle Devam Ediyor

Türkiye ve Ortadoğu’da siyasal İslam, 
Avrupa’da Irkçılık, Faşizmin Yükselişi

Roj Kadın Meclisi Çocuk 
Şenliği Düzenliyor 
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Pazar, 09 Temmuz 2017  |  Saat 12.00
Pymmes Park, Edmonton, London N9 9SU

GİKDER KÜLTÜR SANAT  
PARK FESTİVALİ

GİKDER ÇOCUK  
MODERN HALK DANSLARI

ÇAGDAŞ TOPRAK  
& GRUP EYLÜL

GRUP SEYRAN

DON KIPPER  
BALKAN GRUBU

CALUM 
BAIRD 

CEM ADRIAN

AKADEMI ACCOUNTANCY

(Capital Restaurant ve Advantage Solicitors Arkasına Düşen Park)

ANA
SPONSORLUĞUNDA

www.londraparkfestivali.com www.londonparkfestival.com
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Büyük Britanya da yapılan araştır-
malara göre 50 yaşın altındaki 
erkeklerin en büyük ölüm sebe-

bi intihar. Her yıl 5 bin civarında erkek 
intihar ederek yaşamlarını yitiriyor. Bu 
rakamlara göre erkekler kadınlara göre 
4 kat daha fazla intihar ediyor. Erkekler 
arasında intihar oranı son 14 yılda en 
yüksek seviyesine ulaşmış durumda. 
Bu oran 2007 yılından beri çok önemli 
derece de artış gösterdi. Özellikle 40-
44 yaşları arasındaki erkekler en büyük 
risk grubunu oluşturuyor. Örneğin sa-
dece 2013 yılında 40-44 yaşlarında 
yaklaşık 600 erkek intihar etmiş. Bu 
her hafta en az 10 kişiye tekabül ediyor. 
Fakat intihar sadece bu yaş grubu için 
yüksek bir oranı oluşturmuyor. 20-24 
yaşları arasında olan gençlerin ölüm 
nedenlerinin dörtte birini de intihar 
oluşturuyor.

Yapılan bir çok araştırma erkek in-
tiharlarının arkasında kompleks ve de 
farklı bir çok nedenin yattığını gösteri-
yor. Bunların arasında en önemlileri 
ekonomik problemler, duygusal so-
runlar, sosyal altyapı, kişilik ve orta 
yaş döneminde yaşanılan problemler 

geliyor. Fakat şunu kabul etmek gerekiyor 
ki her intiharın nedenini düşündüğümüzde 
intihar eden kişilerin sayısı kadar nedenlerle 
karşı karşıya kalabiliriz, yani bu nedenleri 
açıklamak pek o kadar kolay değil. Yine de 
yapılması gereken en önemli işlerden biri in-
tihar üzerine olan önyargıları kaldırmak ol-
malı. Benzer bir önyargıyı yıllar önce kanser 
için geçerliydi. Ama kanser hakkında açıkça 
konuşulmaya başlandığından beri önyargılar 
azalmaya, erken teşhis ve tedavide ilerleme-
ler kaydedilmeye başlandı.

İntiharı konuşurken psikolojik rahatsı-
zlıklarla olan ilişkisini de konuşmamız gere-
kiyor. Acaba intihar psikolojik problemlerin 
varlığıyla açıklanabilir mi? Yapılan araştır-
malara göre intihar eden erkeklerin büyük 
bir çoğunluğunun yaşamlarının bir diliminde 
ya da çoğunluğunda psikolojik problemler 
yaşadıkları görülüyor. Ama buna rağmen 
örneğin depresyon geçmişi olan insanların 
sadece %5’i intihar ediyor. Yani depresyon 
yaşayan kişilerin büyük büyük bir çoğun-
luğu intihar etmiyor.

Uzmanlara göre nedenleri daha iyi an-
lamak için erkekler ve kadınlar arasındaki 
farklılıklara bakmak gerekiyor. Psikolojik 
problemler yaşandığında erkekler ve kadın-

lar arasındaki en büyük farklılık kadınların 
duygusal ve psikolojik problemleri açma-
da, paylaşmada erkeklerden çok daha il-
eride olduklarını görüyoruz. İntihar eden ya 
da intihara kalkışan erkeklerin hemen he-
men hepsinde yaşadıkları psikolojik prob-
lemleri paylaşmada çok zorlandıklarını ya 
da hiç paylaşmadıklarını görüyoruz. Za-
ten kendi yaşadığımız pratik yaşamda da 
bunu görmemiz mümkün. Örneğin günlük 
yaşamda bir kadını ya da erkeği ağlarken 
gördüğünüzde verdiğiniz tepkileri düşünün. 
Kadınların aksine bir erkeği ağlarken 
gördüğümüzde onun çok ama çok ciddi 
bir sorun yaşadığını düşünüp çözüm üret-
mede ya da paylaşmasına yardımcı olma-
da tutuk davranırız. Bu toplumsal tutukluk 
beraberinde erkeklerin yaşadıkları psikolo-
jik duygusal problemleri saklamasını, hiç 
açmamalarını getiriyor. Bu yüzden bunun 
aksine elimizden geldiğince erkekleri 
konuşmaya itmeli ve paylaşmanın, ilk 
aşamada ne kadar zor olsa da uzun erim-
de onlara faydalı olacağını hissettirmemiz 
gerekiyor. Eğer kendimiz bunu yapamıyor-
sak onları doktorları ya da bir terapistle 
konuşmaları için ikna etmeye çalışmamız 
ama bunu yaparken bu konulardaki hassas-
iyetlerini unutmamamız gerekiyor. 

Erkekler ve İntihar
Mahir Güden

Psikoterapist 
mahircbt@yahoo.co.uk 

Geçtiğimiz hafta yaşamına son veren 37 yaşında-
ki genç memleketinde toprağa verildi. 

İngiltere’deki resmi işlemlerin tamamlan-
masından sonra Maraş’ın Elbistan ilçesine götürülen 
Murat Çiçek gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Bir çocuk babası 37 yaşındaki Murat Çiçek bir 
süredir İngiltere’de yaşıyordu. 

Murat Çiçek Memleketinde 
Toprağa Verildi
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Kendi halkından korkan bir 
başbakanın korkusu hiçbir şeye 
benzemez. Bunu yaşayarak biz-

zat gördük. Ayrıca şunu da gördük ki, 
tarih sürekli olarak kendini tekrar et-
mekten alamıyor. Kapitalizm yine işçi 
sınıfını yok etmeye devam ediyor, ve 
yine her şey geçmişte olduğu gibi ol-
maya devam ediyor.

Biliyorum, çok dağınık başladım, bi-
razdan toparlarım. Ama çok kızgınım…

Neresinden başlasam ki konuların?
‘Daha huzurlu bir halk, geleceği par-

lak bir Britanya için’ saçmalıkları ile 
aklınıza gelebilecek her alanda kesin-
tiler yaptılar. Küçücük çocukların öğle 
aralarında yedikleri yemeklere kadar 
göz diktiler. Bu kadar alçaldılar yani. 
Her ‘halkın daha iyi yaşaması’ ded-
ikçe önce eğitimden başladılar, sonra 
acil hizmetlere atladılar, sonra sağlığa, 
toplu taşımalara, sosyal yardımlara, 
toplumun huzursuz olabileceği nereler 
varsa oralar saldırdılar.

Kensington’da yaşanan yangında 
yaşamını kaybedenlerin sayısı 79’a 
yükseldi. Kayıplarla beraber bu sayının 
artma ihtimali çok yüksek. Bu kalp sı-
zlatan rakamları daha önce defalarca 
duymuşsunuzdur. Ama ben size yeni 

bir rakam söyleyeceğim.
274 Milyon. Bu rakam Kensington bel-

ediyesinin kasasında öyle hiçbir şey yap-
madan yatan para. Yani bu para muhtemelen 
bankanın birisini günlük faizi ile zengin etm-
eye devam ederken 79 kişi yanarak can ver-
di. Oysa bu rakamdan sadece 5 bin Pound’u 
bu belediye bu bina için harcamış olsaydı, o 
79 kişi hayatta olacaktı. Ama olmadı.

Sebebi tamamen politik. Londra’nın üst 
kademedeki (kademe kelimesini burada gelir 
düzensizliği seviyelerindeki bölümlere atfen 
yazdım) zenginleri bu belediyeyi yaşamak 
için seçiyorlar. Fakat öte yandan belediye-
lerin gelir düzeyi düşük olanları barındır-
ma zorunlulukları olduğu için mecburen o 
grupta olanlara barınacak yer sağlıyor. Peki 
bunu nasıl yapıyor? 1000’den fazla kişiyi 
kocaman bir apartmana sıkıştırıp, sonra da 
o apartmanın bakımını ve yaşanılabilirlik 
durumunu kontrol etmeyerek. ‘O fakirl-
er o belediyede yaşamak istiyorlarsa, tabi 
ki sürünecekler’ politikası açıkça kendini 
gösteriyor.

Sebebi tabi ki politik. Buna benzer ev-
lere yanmaz malzeme zorunluluğu getirip, 
bu binaları yaşanılabilir duruma getirecek 
yasa Muhafazakar hükümet tarafından red-
dedilmişti. Evet, doğru tahmin ettiniz, bu 
reddedenler arasında bu tür bina sahipleri de 

vardı. 
Sebebi mutlak suretle politik. ‘Halkın 

huzuru’ için ilk yapılan kesintiler itfaiye 
çalışanları oldu. Acaba 5 tane daha itfaiye 
merkezi açık olsaydı, yangın söndürme 
konusunda daha donanımlı olunsaydı, bu 
kadar canın kayboluşunu canlı yayında 
izlemek zorunda kalır mıydık? Bu sorunun 
cevabını kimseye bırakmayın, siz verin. 
Tabi ki hayır!

Halkından korkan bir başbakanın ko-
rkusu hiçbir şeye benzemez. Benzemedi, 
canlı canlı izledik. Protokolü yerine get-
irmek amacıyla göstermelik olarak binanın 
yakınına geldi, çoğunu merkezini kapat-
tığı, şans eseri açık kalan ve arkadaşlarının 
işlerini kaybedişini birer birer izlemiş it-
faiye şefinden bilgi aldı. Sonra kaçar gibi 
gitti. Korku, kendini gösterdi.

Ama kızgınlığım bunların hiç birine 
değil. Kızgınlığım, koca bir ülkeyi yok 
etmenin eşiğine sürükleyen bu zihniyetin 
halen oy alabiliyor olması. Bir kolej öğren-
cisinin dahi görebildiği bu halkı yok sayan 
yönetimin halen ve inatla 300’ün üzerinde 
millet vekili çıkarabilmesi. 

Ve asıl kızdığım, kendi toplumumuzdan 
olan kişilerin, sırf oy alıp biraz popülarite 
sağlamak yad finansal çıkarları uğruna bu 
gibi partilerden aday olabilmeleri.

Kime Kızsak Boş…
Tom Webb

 
tom@telgrafnews.com

Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Eylül ayında 
yapılması planlanan bağımsızlık referandum konu-
sunda Kürdistan Bölgesi halkını anladıklarını ifade 
ederek, “Bağımsızlığa doğru atılan her adım, Bağ-
dat’la anlaşarak atılmalı” dedi.

Dışişleri Bakanlığı sayfasından yapılan yazılı 
açıklamada planlanan bağımsızlık referandumunun 
DAİŞ ile mücadeleye zarar vereceği iddia edildi. 

 “Referandumun, Kürdistan Bölgesi halkı 
için bir umut olduğunu anlıyoruz” denilen yazılı 
açıklamada şunlara yer verildi:

 “Referandumun şimdi yapılması, DAİŞ’in or-
tadan kaldırılması ve kurtarılan bölgelerde is-
tikrarın sağlanması amacından uzaklaşmaktır. 
Referandum, daha önce DAİŞ’in ortaya çıkması-
na yol açan sorunların derinleşmesine neden olur. 
Bağdat’la işbirliği yapılmadan, bağımsızlığa doğru 
adım atmak Irak halkı ve istikrarının lehine olmay-
acaktır”

 Açıklamada, Birleşik Krallık’ın, bütün Iraklılara 
güvenlik, iş fırsatı, sağlık ve eğitim hizmetlerinin 
sağlandığı demokratik, birlik içinde ve istikrarlı bir 
Irak’ı desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı’nın, taraflara di-
yalog ve sorunları anayasal çerçevede çözme 
çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Britanya, 
Kürdistan Bağımsızlık 
Referandumundan 
Rahatsız
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Londra’da faaliyete giren SEM dershanesi 2017 Eğitim - Öğretim dönemine deneyimli kadro-
suyla hazır.

İngiltere üniversitelerinde eğitim almış, öğretmen formasyonu olan ve alanlarında yıllardır 
eğitim veren ilkokul, ortaokul ve kolej öğretmenlerinin oluşturduğu kadroyla eğitim sektöründe 
yer edinen SEM Tuition Centre’da Science, English, Maths derslerinin yanı sıra Türkçe ve işletme 
dersleri de verilecek.

SEM Tuition Centre yönecileri kendilerinin neden bizi tercih edilmesi gerektiği konusunda şu 
bilgileri veriyor.

• Biz Londra da devlet okullarında öğretmenlik yapan deneyimli öğretmenleriz,
• Çocuklarınızın okulda görmüş oldukları derslerin müfredatını en ince ayrıntısına ka-

dar öğretiyoruz,
• Bizim fiyatlarımız sizin karşılayabileceğiniz düzeydedir ve taksit seçeneğimiz mevcut-

tur,
• Çocuğunuzun düzenli olarak derslerimize katılması halinde, ilerleme göstereceğinin 

sözünü veriyoruz,
• Sınıflarımız maksimum 8 öğrenciden oluşuyor,
• Çocuğunuzun gelişimi hakkında düzenli toplantı yapıyoruz,
• Bütün öğretmenlerimizin DBS kaydı bulunmaktadır,
• Çocuklarınızın ödevlerine yardım amaçlı Homework club’ımız bulunmaktadır
• Senenin belli dönemlerinde sınav hazırlık sınıflarımız bulunmaktadır,
• Haftaiçi hergün 10:00 – 20:00 arasında, Haftasonu 09:00 – 20:00 arasında açığız.
Özel ders seçeneklerinin de olduğu eğitim merkezinde ayrıca erken kayıt yaptıran öğrencilere 

özel indirimler de uygulanacak. Ayrıntılar için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

www.semtuition.co.uk 
02076843751  /  07547392123  /  07854702757

SEM Tuition Centre Hizmete Hazır 
Eğitim’de Yeni Adres

SEM Tuition Centre’ a nasıl ulaşabilirsiniz?
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Bir Afrika atasözü: ‘Yedi kuşak öncesi 
masaldır’ der.

Sierra Nevada’nın kalbi olarak ad-
landırılıyor. Sierra Nevada heybetli bir dağ 
silsilesi. Bu yerli tanımı. Gerçekten köy Ne-
vada’nın tam ortasında. Bahsedilen yerler 
Kolombiya’nın Kuzey doğusu, Venezuela 
sınırına yakın bölgeler, daha çok Kolombiya 
yerlilerinin yaşadığı alanlar. Kolombiya nü-
fusunun yüzde üçüne denk gelen sayıları ile 
87 farklı yerli grup var. Her biri ayrı dil kul-
lanıyor. Farklı giyim ve gelenekleri var. Daha 
çok Amazon’larda ve doğu bölgelerinde 
yoğunlar. İki milyona yakın nüfüsün büyük 
kısmı La Guajira, Narino ve Cauca eyaletler-
inde yaşıyorlar.

Kuzey’den Tayrona Parkı, Karayib Deni-
zi’nin kıyısına gelinirse dört veya beş günlük 
bir yürüyüş ile Kayıp Şehir Parke Tayrona’ya 
varılır. Burası Tayrona yerlilerinin yaşadığı 
ve İspanyolların kayıp altın şehrini arark-
en verdikleri isim: Ciuaded Perdida. Küçük 
Maçu Piç de denilebilir. Ama ulaşıldığında 
karşımıza çıkan görüntü Peru efsanesinden 
daha etkileyici ve ondan güzel.

Güneyde Akordiyon şehri, Akordiyon 
festival şehri Valledupar’dan, Pueblo Bel-
lo ‘güzel şehir’ üzerinden Nabusimake’ye 
gidilir. Bu imkansız bir kamyon, pikap yol-
culuğu. Köye ya önceden izin alarak veya 
bu imkansız yolculuktan sonra kapıda giriş 
şansını deneyebilirsiniz. İkiside başarısız 
olabilir. Buda öyle oldu. Kutsal köye giriş izni 
alınamadı. Çevresini dolaştık. Rehberim-
iz ‘İndian Community Federation’ sorumlu 
çalışanı ve Valledupar Cesar Üniversitesi so-
syoloji ögrencisi olmasına, köyde nerdeyse 
herkesi tanıyor olmasına rağmen giremedik.

Yol üzeri ırmaklar, Sierra Nevada’nın kuş ve 
kelebek renklerine, tropikal bitki ve ağaçlar-
la birlikte patikalarda sürekli geçen yerliler, 
gitmeyi herşeye rağmen yeter kılıyor. He-

men bizim rehber, bitirme tezini yerlilerden 
çok, yerlilerde kadın istismarı ve direnişi 
geliştiren bu grup üzerine yapıyor. Bitird-
iğinde gönderme sözünü aldık. Çok boyutlu 
bilgi ve tartışma geliştirildi: Yerli halkları, 
savaştan nasıl etkilendikleri. ‘Savaşta herkes 
etkilend’ diyor. Merkezi hükümetin görüntü 
ve sözden başka birşey yapmadığını, kon-
tralardan çok zarar gördüklerini dillendiri-
yor. Asimilasyon, kültür ve eğitim üzerine 
sohbet, yerli dinlerine kadar gidiyor.

‘Fakirler mi?’sorumuza maddi mi, yoksa 
beyin fakirliğinden mi bahsettiğimizi soruy-
or.Burada elektrik yok, yürüyerek 6 saat pi-
kap ile tankın zor gideceği bir sürüşle 3 saat 
süren bir yerin fakirliğine verilen cevap. Ne 
büyük zenginlik.

Gerçekten genel haritadan bakıldığında 
dağın merkezi. Hemen defterinden yarı re-
smi harita çizimi üzerinden Kolombiya yerli 
dağılımını gösterdi. Epey bir alanı kapsıyor. 
Köyde bir eve gittik, tatlı portakal hediye 
edildi. Şehirden gidişimizi ayarlayan şe-
hirden sorumlu bayan orda birisini aramış. 
Bizi aradı dağın kalbinde telefondaki şahıs 
konuşana soruyor: ‘Kürdler mi geldi?’ Ken-
dimizi hem Valledupar’da hemde buralarda 
tanıttık.

Önce şehirdeki bu yerli topluluktan olur 
almak lazım yoksa hiç yola bile çıkamzsınız. 
Bu konuşmada 4-5 yerli ile konuşurken biz 
onları anlamaya çalışırken, onlarda Kürdleri 
tanımak istiyor. Kabile şehir  sorumlusu in-
ternete ‘Kürdistan’ yazmış; çıkanlar hep 
gerilla, peşmerge fotoğrafları… ‘Sizde mi 
savaştasınız?’ sorusu bölge sorunlarına 
karışıyor. Anlatıyoruz, anlatıyorlar. Bölgenin 
3 eyaletin ortasında olması, Karayipler’e 
açılması hem devlet hemde silahlı güçler 
için stratejik önem arz ettiğinde bütün savaş 
boyunca oldukça sorunlar yaşanmış.

Nabusimake’de 
Tarih Öncesine 

Yolculuk 

Kolombiya İzlenimi ( I )

Kasım Bedran Yüce
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Öykülerinde Ege’nin yedi renk-
li denizlerini konu alan Musa 
Cavit Şakir, yani namı diğer 

Halikarnas Balıkçısı hep denizci olmak 
ister. Denize olan tutkusuna zikzak-
lar çizerek , virajlı yollardan geçerek, 
hayatın onun için hazırladığı kazaları 
atlatarak, çeyrek yüzyıl yaşadığı sürgün 
yeri olan Bodrum’da kavuşur. 

Bodrum’daki Mavi Yolculuk yani 
diğer adı Mavi Solculuk denilen deniz 
serüveni, yazdığı bir öykü yüzünden 
Ankara İstiklal Mahkemesi’nce 
yargılanıp idam kararının üç yıllık 
sürgün cezasına çevrilmesi sonucu 
başlar. Zekeriya Sertel’in çıkardığı Res-
imli Hafta dergisinde Balıkçı’nın “Hap-
ishanede İdama Mahkum Olanlar Bile 
Bile Aşılmaya Neden Giderler?” isimli 
öyküsü 1925’te yayımlanınca dönemin 
havadan nem kapan rejimin marifetiyle 
her ikisini demir parmaklıklar ardına 
taşır. Öyküyü okuyunca bir suç unsuru 
görüp göremeyeceğiniz merak konusu. 
Zekeriya Sertel Diyojen’in memleketi 
Sinop’a sürülürken Balıkçı’nın payına 
Homeros’un memleketi Bodrum’da üç 
yıllık Kalebentlik cezası düşer. “Açılan 
kapı, birdenbire gözlerime ve gönlüme 
açık denizleri, kıyı ve adaları verdi. 
Batı göğünde, günün ufka veda edişi 
turuncu ve kıpkızıl çizgiler çekmişti…

Çocukluktan beri ilk defa çocuk gibi hıçkıra 
hıçkıra ağlayarak kapıya dizüstü düştüm...
İçimde hayranlık! Gönül açıklığı! Şükran... 
Kıyamet kopuyor. Parmaklarımı yosunlara, 
kumlara daldırdım… Burada olmayacak 
kadar kuru ekmek ve suyla yaşamak mut-
luluğunu özlüyordum...” diyerek betimler 
Mavi Yolculuk’a başlayışını. O güne dek hep 
deniz kıyılarında yaşayan Balıkçı, çocukluk 
ve gençliğini Atina, Dersaadet, ve Büyüka-
da’da geçirir.

 Öyküleri 1920’lerde yayımlanmaya 
başlasada ona asıl ününü sağlayan deniz, 
deniz insanları ve onların yaşamlarını şiirsel 
bir dille anlattığı öyküleri 1930-40 yıllarına 
denk düşer. İlk öykü kitabı Ege Kıyılarından 
1939, Merhaba Akdeniz 1947, Ege’nin 
Dibi 1952, Yaşasın Deniz 1954, Gülen Ada 
1957, Ege’den 1972 ve kitaplarına girmemiş 
öykülerinin toplandığı Gençlik Denizlerinde 
1973, adlarından anlaşılacağı gibi denize 
ve deniz insanlarına; balıkçılar, süngercil-
er, deniz ağlarına ve doğaya adanmış bir 
öykücü kariyeri görülür. Parmak Damgası, 
1986 ve Çiçeklerin Düğünü 1991 bir çırpıda 
okuyabileceginiz şiir tadında öykülerle dolu. 
Kullandığı dile ve sözcüklere hassasiyet 
gösterir: “aman içinde eskimiş sözcükler kal-
masın!” der mesela. Balıkçı’nın öykücülüğü 
romanlarına da yansır. Romanlarında farklı 
farklı öykülerden oluşmuş bir hava olduğu-
na işaret edilir. 

Karaağaçlıgil, Musa Cevat, Hüseyin 
Kenan, Sina ve daha pek çok takma isimle 
yazıp çizen Balıkçı’nın bu dünyaya gelişi 
ile ona verilen isim bile başlı başına bir 
öyküdür. Annesi İsmet Hanım, 16/17 Nisan 
1890 gecesi Balıkçı’yı doğurduğunda 
rüyasında Musa peygamberi gördüğünden 
dolayı “Musa” ve amcası ve babasının 
isimlerinden dolayı da “Cevat Şakir” ad-
ları verilir. Bodrum’a sürgün onun ilk ka-
zası değildir. Öncesinde 1914’de geçmişte 
elçilik yapmış olan babası Şakir Paşa’nın, 
Balıkçı’nın tabancısından çıkan bir kurşun-
la Afyon’da ölümü var. 14 yıl hapsine hük-
molunur ancak verem hastalığına yakal-
anınca 7 yıl sonra salıverilir. Babasıyla 
kıyasıya geçen bir tartışma sonrasında onun 
ölümüne nasıl sebep olduğunu uzun yıllar 
sonra Arzu Erhat’a yazdığı bir mektupta iti-
raf eder. Oğlu Sina Kabaağaç “Babam , ba-
basını yani dedemi öldürdüğünü itiraf etme-
seydi sonsuza kadar kimse bilmeyecekti...
Ama itiraf etti, nedeni de babam doğrudan 
doğruya YALANCI bir yazar olarak ölmek 
istemedi.” der Nebil Özgentürk’un 100 Yıl 
için çektiği belgeselde. Mavi Sürgün adlı 
anı kitabı bu üzücü olayı konu alır.

Türkiye’nin ilk resmi turist rehberi olan 
Balıkçı, Oxford Üniversitesi’nde Yeniçağ 
tarihi okumuş ancak okuduklarını kafadan 
silmek için 4 yıl da uğraştığını belirtmiştir. 
Tam bir kitap kurdu olan ve çocukluk yıl-

larında okuma sevdalısı olan, köklü-san-
atçı bir aileden gelen Balıkçı, pek çok dil 
bilenlerden; Klasik ve Çağdaş Grekçe, 
Latince, Ingilizce, Fransızca, Italyanca, Al-
manca, Rumca, Ispanyolca...yani çok dilli 
ve çok sesli. Bilimin yanısıra Arkeolojinin, 
Astronomi, Matematik ve Geometri’nin 
de babası sayılan ve Söke’de yaşamış 
Thales’e hayrandır: “Dünyada bir kilo akıl 
varsa yarısı Theales’tedir.” Öykünün yanı 
sıra, roman, deneme-inceleme, anı, mek-
tup, çocuk yazını ve çevirilerin yanı sıra 
gazeteci, karikatürist, ressam olma unvan-
larına da sahip bir yazardır, düşünürdür. 
Evrensel ve toplumsal sorunlarla yakından 
ilgilenir. Değişime ve kültürlerarası karışım 
sayesinde varoluşumuzu sürdürdüğümüze 
inanlardan. Balıkçı’nın eserlerini okudu-
kça pek çok ilki günyüzüne çıkardığını 
görürüsünüz. Ona göre bir öykü, bir oturuş-
ta yazılır ve okunur.

 “İnsanlara söyleyecek birşeyi olmayan 
sanatçı olamaz” diyen Halikarnas Balıkçısı 
bu adı Bodrum’un antik çağdaki adından 
esinlenerek 1928’den itibaren yazıların-
da kullanır. Vasiyeti üzerine Bodrum 
Gümbet’te Türbe Tepesi’nde toprağa ver-
ildi.

Balıkçı, insanlar dilerse okurlar di-
yenlerden: “…yazdıklarımı çocuk aldat-
mak için değil, insanlar okusunlar.” 

Bir Oturumluk Yazıdır Öykü
Şehriban Suyur

ssuyur@hotmail.com
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Bahoz (Fırtına), Demsala Dawî: Şewax-
an (Son Mevsim: Şavaklar), He Bu Tune 
Bu (Bir Varmış Bir Yokmuş) ve Cinara Sipî 
(Beyaz Çınar) gibi bol ödüllü kurmaca ve 
belgesel filmleriyle tanınan Kazım Öz’ün son 
filmi ‘Zer’ 21 Nisan’da sinemaseverler ile bu-
luşmuştu. Film 36. İstanbul Film Festivali 
Ulusal Yarışması’nda Türkiye’den katılan 
tek film olarak yarışmıştı. Henüz vizyona gir-
meden Kültür Bakanlığı Denetleme Kurulu 
tarafından sansürlenmiş sahnelerini gala 
sırasında söz konusu sahneleri filmden çıkart-
mak yerine karartarak bu sansür kararını pro-
testo ederek sansürü ifşa etmiş, tepkisini ifade 
etmişti. Sansür kararına olan tepkisini ise şu 
şekilde açıklama yaptı:  “Bir filme karanlık sah-
ne koymak tabi ki film için iyi bir tercih değildir. 
Elbette filme büyük zarar vermiş durumda ama 
sansürün en tehlikelisinin görünmez olanı old-
uğunu düşünüyorum. Bu yüzden ben de sansür-
lenen yerlere karanlık koyarak sansürü deşifre 
etmek istedim.  Sanat iktidarların alanı dışında 
özgür bir alandır. Bu filmin de eninde sonunda 
kesilmiş sahneleriyle birlikte kendi ülkesinde 
gösterileceği gerçeğine tarih tanıktır.” 

Filmin bir galası da her sene düzenlenen 
Edinburgh Uluslararası Film Festivali’nde 
22 Haziran 20:50’de seyirci ile buluşacak. 
Festival ulaşımı bile ve bilet fiyatları ile geniş 
bilgi, festivalin kendi isminde web sitesinde 
yer alıyor.

Filmin Konusu: Zer, ölüm döşeğinde Der-
sim 38 katliamının yaşayan tanıklarından olan 
babaannesinin kendisine söylediği şarkının 
peşinden giden Jan’ın hikayesidir. Zarife 
bugüne kadar bu şarkıda kimliğini, geçmişini 
ve kendisini saklamamıştır. New York’tan Der-
sim’e bir arayış hikayesine çıkan Jan, yolun 
sonunda kendisine ulaşmayı amaçlar.

Zarife kanser tedavisi için New York’a get-
irildiğinde birbirlerini çok az tanıyan Jan ve ba-
baannesi daha da yakınlaşırlar ve Jan’ın hayatı 
değişmeye başlar. Zarife öldükten sonra, Jan 
Zarife’nin kendisine söylediği şarkının izini 
sürmek için bir yolculuğa çıkar. Kendisini bir 
katliamın kalıntıları arasında; Dersim’e doğru 
bir arayış içinde bulur. Jan, Zarife’nin en derin 
sırrına değmiştir.

Regent’s Park’ta düzenlenen Taste of Lon-
don’da dünya mutfağı tanıtılırken Anadolu 
Mutfağı’nı Dalston’da yeni hizmete girmiş olan 
Melek Kitchen tanıttı. Michelin yıldızlı şefler-
in ellerinden çıkan dünya yemeklerine tüm 
davetliler rahatlıkla ulaşabildi. Ekibin hazır-
lamış olduğu tüm Anadolu lezzetleri  davetliler 
tarafından büyük rağbet görürken, özellikle 
patlıcan salatasının yapımı ile ilgili bir sunum 
da gerçekleştirildi. 

Avrupa ve İngiltere’ de faaliyet gösteren 
Hasret Saz Okulu yapacakları yıl sonu kon-
seriyle 2017 eğitim dönemini sonlandıracak. 

25 Haziran 2017 Pazar günü Selby 
Center’da büyük bir konser vermeye hazır-
lanan Hasret Saz Okulu’nun 4 saz ve müzik 
öğretmeni ile yaklaşık 250 öğrencisi bunu-
lunuyor. Geleneksel bağlama, saz ve müzik 
kurslarına katılan öğrenciler kültürlerini un-
utmamak ve daha ileriye taşımayı amaçlıyor.  
Okulda müzik eğitimi görmüş öğrencilerin 
vereceği konsere ailelerin yanısıra çok sayıda 
dinleyicinin katılması bekkleniyor.

Yer: Selby Centre  Selby Road, 
Tottenham, N17 8JL 

Tarih:  25 Haziran 2017, Pazar
Saat: 15.00 -21.00 arası

KÜLTÜR - SANAT

Kazım Öz’ün ‘Zer’i 
Edinburgh Uluslararası 

Film Festivali’nde

Taste of London’da  
Anadolu Lezzetleri

Hasret Saz Okulu’nda  
Yıl Sonu Konseri 

Bu Haftasonu Nereye Gidelim?

Bu hafta sonu  ve 31 Mart 2018 
tarihine kadar izlenebilecek 
oyunlar arasında.

Lloyd Luther ve Zara Skyes 
gibi ünlü sanatçılar yer 
alacak. 
23 Haziran Cumartesi 

28 Haziran tarihine kadar 
sinemaseverler tarafından 
görülebilir.

isimli sergi 1 Kasım tarihine 
kadar kapılarını açık tutacak.

Hackney Empire: The Victoria Dalston: Odeon: Victoria&Albert Museum: 

Hamlet Love Music 
Hate Racism

Wonder Woman  Pink Floyd: 
Their Mortal Remains 

£15.25 £3 - £5 £10.50 £20 - £24

Hazırlayan: Övgü Kaya
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Reqqa cephesine en yakın konumda bulunan, Ain 
İssa bölgesindeki Şehid Delil Akademisi bünye-
sinde 17 gündür eğitim gören savaşçılar düzenle-
nen coşkulu törenle bir akademiden mezun oldu. 
Törende YPG ve YPJ güçlerinden savaşçılarda hazır 
bulundu.  Minbiç, Sırrin, Tişrin ve Haseke bölgeler-
inde koalisyon güçlerinin de desteği ile eğitim gören 
yüzlerce savaşçıdan farklı olarak Şehid Deli Akad-
emisi’nden mezun olan toplamda 96 savaşçı özel 
olarak Demokratik Suriye Güçleri - QSD tarafından 
eğitildi. 

Akademiden mezun olan savaşçıların büyük 
bir bölümü, Reqqa köyleri ve mahallelerin-
den katılımcılar olmuştu. Reqqa şehir merkezini 
özgürleştirmeye yönelik operasyonun başlamasının 
ardından akademiye katılan savaşçılar, Suriye’nin 
demokratikleşmesine katkıda bulunmak ve özel-
likle DAİŞ’ten intikam almak adına mücadeleye 
katıldıklarını belirterek, “DAİŞ çetelerinden halk-
larımızın öcünü alacağız” sözünü hep bir ağızdan 

verdiler. Özellikle Reqqa hamlasinin başlaması ile 
Şehid Delil Akademisene çeşitli bölgelerden çok 
yoğun sayıda savaşçıların katılı gerçekleşiyor. 

QSD güçlerinin özel olarak kendi programı da-
hilinde eğittiği savaşçıların mezuniyet töreninde 
QSD komutanlığı adına bir konuşma da yapıldı. 
Törende tüm şehidler anısına saygı duruşu ve 
savaşçıların yemin töreni programı izledi. QSD 
adına yapılan konuşmada, Suriyenin birliği ve 
demokratikliği ile halkların kardeşliğine vur-
gu yapıldı. Konuşmada, Suriyenin çelişkiler ve 
çatışmalar bölgesi haline getirilmesine de değinildi. 
QSD komutanlığı adına yapılan konuşmada özel-
likle, “bu toprakların çocukları olarak bizler kendi 
ülkemizde hiçbir çelişkiye alet olmayacağız, QSD 
güçleri olarak ülkemizi teröristlerden temizleye-
ceğiz, Sizler önce evinizin, mahallesinin bulun-
duğu Reqqa’yı özgürleştirecek ve DAİŞ’ten temi-
zleyeceksiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.”

QSD güçlerinin yeni mezunları  kol kola halaya 
durarak coşkulu bir şekilde töreni sonlandırdı. 

 

DAİŞ Çetelerinden
Halklarımızın Öcünü 
Alacağız

Erem Kansoy - Reqqa  
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Barclays’e Katar Bağlantılı 
Dolandırıcılık Suçlaması
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Kaza davaları denilince yaptığı reklamlar ve 
verdikleri hizmetler bir yana Türkiyeli toplum 
derneklerine verdiği destekler nedeniyle de adından 
bir hayli bahsettiren Ersan Solicitors yetkilileri, 
araç kaza davalarında herkesin dikkatli davranması 
gerektiğini söylediler. Her türlü bilgi eksikliğinin 
davanın sonucunu olumsuz yönde etkileyebileceğini 
aktaran Avukat Serpil Ersan, araç kazalarında 
yaşanan şok sonrası için bilinçli bireyler olunması 
gerektiğine dikkat çekti. 

Tazminat hukuku hatalı olan birey, 
kurum veya şirketleri cezalandırır

Kaza davaları denilince ilk akla gelen trafik ka-
zaları. Diğer konular başımıza gelmediği sürece dik-
katimizi çekmiyor. Oysa ki ihmalkarlıklar ve bilgi-
sizliklerden kaynaklı başımıza gelebilecek iş yeri 
kazaları, belediye evlerindeki kazalar, kamuya ait 
yerlerdeki kazalar, süpermarket kazaları, tatillerdeki 
kazalar gibi durumlarda da hukuki anlamda destekler 
alarak maddi veya manevi tazminat alabilmemiz 
mümkün. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Ersan 
Solicitors yetkilisi Avukat Ersan, “Tazminat hukuku, 
bütün dünyada, genel olarak yaralanmalar açısından, 
hatalı olan birey, kurum veya sirketlerin ihmali so-
nucu diğer kişilerin maddi ve manevi yaralanmaları 
konusundaki kuralları düzenler” dedi.

Kişilerin başlarına gelebilecek her türlü kaza 
olayına ilişkin yıllardır çalışmalarını sürdürdükler-
ini dile getiren Serpil Ersan, kendilerine gelen dav-
aları doğru sonuçlandırabilmek adına her türlü titiz 
çalışmayı yapmaya özen gösterdiklerini de sözlerine 
ekledi. 

Birleşik Krallık merkezli dünyanın en büyük 
bankalarından Barclays ve dört eski yöneticisi, mali 
döneminde Katar’dan acil sermaye toplamak için 
‘dolandırıcılık amaçlı komplo kurmakla’ suçlanıyor.

Ağır Dolandırıcılık Ofisi (SFO), bankanın 
2008 yılında Katar’dan gerçekleştirdiği sermaye 
artırımıyla ilişkili olarak eski CEO John Varley dahil 
dört yöneticinin ‘yasa dışı finansal yardım sağlam-
ak’ da suçlandıklarını açıkladı.

Suçlanan diğer kişiler Barclays’in eski yatırım 
bankası müdürü Roger Jenkins, eski varlık ve 
yatırım yönetimi müdürü Thomas Kalaris, eski 
Avrupa mali kurumlar grubu müdürü Richard Boath.

SFO’dan yapılan açıklamada suçlamaların, Bar-
clays’in Haziran ve Ekim 2008’de Qatar Hold-
ing LLC ve Challenger Universal şirketleriyle 
gerçekleştirdiği sermaye artırımı anlaşmalarıyla il-
işkili olduğu belirtildi.

5 yıldır süren soruşturmanın ardından suçlanan 
eski yöneticiler, 3 Temmuz’da yargıç karşısına çık-
acak.

Roger Jenkins’in avukatı ise yaptığı açıklamada 
müvekkilinin kendisini ‘kuvvetli bir şekilde’ savun-
acağını söyledi.

Barclays, 2008 yılında kamulaştırma olasılığından 
kurtulmak için Katar’dan 7 milyar sterlin almıştı.

Araç kazalarında yoğunluk var
Son zamanlarda araç kazalarında yoğunluk 

yaşadıklarına dikkat çeken Ersan, “Bizim Türkiyeli 
toplumu bilinçlendirmek ve bilgi sahibi yapmak gibi 
bir misyonumuz var. Oturduğumuz yerden davaları 
alarak çalışmalarımızı yürütmemiz de mümkün tabi. 
Ama o zaman kendi insanlarımıza çok fazla fay-
damız dokunmaz. Biz toplumumuzu tanıyan ve on-
ların her zaman iyi yerlerde olmasını temenni eden 
bir firmayız. Yaptığımız çalışmalar bireysellikten öte 
çalışmalardır” dedi. 

Kaza anında şok psikolojisi yaşandığı için bi-
reylerin ne yapacağını bilemediklerini de aktaran 
Ersan, kaza anında yaşanan şoktan dolayı birçok 
kişinin cok bariz olan konularda dahi eksik hareket 
edebildiğini belirterek, sonraki süreçte davanın so-
nucunu dahi etkileyebilecek ayrıntıların göz ardı 
edilebildiğine dikkat çekti. 

Kazalarda fotoğraf çekmek önemli
Avukat Serpil Ersan konuyu: “Sözgelimi, 

araçların kazadan hemen sonraki konumlarının 
fotoğraflanması, diğer sürücünün adı, soyadı, adre-
si gibi bilgilerinin alınması, olay anı fotoğrafının 
çekilmesi çok önemli. Ayrıca kendi aracındaki ve 
karşı tarafın aracındaki sürücülerin, yolcularının da 
fotoğraflarının çekilmesi, arabada kaç kişi olduğu 
noktasında herhangi bir anlaşmazlık olduğu zam-
an kanıt açısından önemli bir delil olusturur. Tabii 
bu fotoğrafların çekilmesi konusunda, karşı tarafın 
izni olmadığı taktirde ısrarcı olunmaması da önem-
lidir. Diğer önemli bir nokta ise, olay yerine polis 
gelmemiş ise en gec beş gün içerisinde kazanın 
bizzat polise bildirilmesi gerekmektedir” sözleriyle 
açıkladı. 

Her davanın kendine has çözümleri var
Vur kaç davaları konusunda da görüşlerini ak-

taran Ersan, başvuru süresinin beş gün olduğunu ve 
bu süreyi geçen durumlar olursa davanın reddedile-
bildiğinin altını çizdi. 

Serpil Ersan her hukuki davanın kendine has özel-
likleri olduğunun da altını çizerek, bugüne kadar ki 
tecrübelerinden yola çıkarak, kaza yapan kişilerin 
yanlış yönlendirilmelerinin sonuçlarının ağır ola-
bildiğini de söyledi. Ersan, hukuki danışmanlığın 
ayrıntılı sorun analizi ve çözümün üretilmesini 
gerektirdiğini de sözlerine ekleyerek, “Açılan hiçbir 
dava bir diğeri ile aynı değildir. Bu sebeple her da-
vanın ayrıntılı analizinin yapılması, o davanın koşul-
larına uygun çözüm üretilmesi gerekir. En önemlisi 
özellikle bazı kişilerin yanlış yönlendirilmesi so-
nucu ayarlama kaza yapan kisilerle isbirliği içerisine 
girmesi durumunda, kişilerin kendilerini de zor du-
ruma düşürebilirler. Benim kendilerine uyarım, bu 
tür eğilimlerden uzak durmaları olacak” dedi. 

Kaza Davalarında 
Nelere Dikkat Edilmeli?

Av. Serpil Ersan
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

£10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

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

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

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

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

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

Bakıcı 
Aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

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

(Kurmanci) / Türkce  konuşan 
bayan bakıcı arıyorum.Referans 

gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

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

Personel Aranıyor

İletişim: 07459036737 

İletişim: 0208 803 8004
0795 626 0367

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

Ada Windows’ta üretim ve montaj 
alanında çalışacak deneyimli personel 
aranıyor.

07745824025

ŞAHİN KOŞAR

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Mutfak
Banyo
Painting 

FREE  
ESTIMATE

sahinkosar34@gmail.com

SHINE CONSTRUCTION
COMPLETE BUILDERS

BUILDING-ELECTRICAL-PLUMBING
Loft
Porch
Extention

Personel Aranıyor Satılık Ocakbaşı 
Restaurant

İletişim: İletişim: 020 8683 1116 07799 402024 

İpek Mobilya Croydon Şubesinde
Çalışacak İngilizce ve Türkçe bilen 
Personel aranıyor. 

Leicester bölgesinde 
Detaylar için 

Hatun USTA
Red Nose CLOWN

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX
0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London

07447727890

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK
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1. Sizi reddedenleri görün

Zaman zaman tanıdığınız yada tanıdığınızı sandığınız 
kişileri arkadaş listenize eklemişsinizdir. Ekleme butonu-
na bastıktan sonra o kişiler önerilenler listesindende kay-
bolur. Kimlerin isteğinizi kabul etmediklerini, sizi ne ka-
dar süredir beklettiklerini görmeniz mümkün. Bunun için 
bilgisayarınızdan Facebook’a giriş yapıp arkadaş listeniz-
in üst kısmında bulunan ‘gönderilmiş istekler’ bölümüne 
tıklamanız yeterli.

2. Tüm canlı yayınları izleyin

Dünyanın her yanından anlık binlerce canlı yayın 
yapılıyor. Sizler sadece arkadaş listenizde yayın yapan-
ları gördüğünüzü sanıyorsunuz ama aslında gizli bir link 
yardımı ile dünyanın her yanından yayınları izleyebiliyor-
sunuz. Bunun için Facebook’a giriş yaptığınızda soldaki 
menünün altlarında Canlı Video linkine tıklamanız gere-
kiyor.

3. İkinci bir mesaj kutunuz var

Facebook mesaj kutunuza gelen mesajları takip ediyor-
sunuzdur mutlaka. Ama bilmediğiniz bir mesaj kutunuz 
daha var. Arkadaş listenizde bulunan kişilerden gelen 
mesajların yanı sıra listeniz dışında olan kişilerden gelen 
mesajlar ‘Mesaj İstekleri’ kutunuza geliyor. Ara sıra orayı 
kontrol etmeyide unutmayın.

4. Gizli futbol oyunu oynayın

Facebook Messenger programında bir arkadaşınıza 

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

İsmine Ara Projesi denilen ve telefonun kullanıcı 
tarafından bile modüler olarak bir araya getirilebilmesini 
sağlayan konsept gerçek oluyor. Bu konseptte hedef 
telefonun birçok parçasının çıkarılıp takılabiliyor olması 
ve bu yolla telefonunuzu modüler olarak daha gelişmiş 
bir hale getirebilmeniz. 

Yapılan araştırmalara göre günde içilen birkaç bardak kahvenin 
bağırsak kanserini yüzde 26 oranında azalttığı ortaya çıktı. Yoğun-
laştırılmış kahvelerde bu oranın daha yukarı çıktığı düşünülüyor. Buna 
göre kahvenin türü, yetiştirilme şekli, kavrulma şekli gibi konular et-
kisinde değişime yol açarken, her türlü kahvenin bu yararı sağladığı 
araştırmalar sonrası ortaya çıktı.

Amerika’da bulunan Temple Üniversitesinde bulunan araştırmacılar gen biçimlendirme tekniği ile HIV virüsünü kan 
hücreleri içerisinden makaslamayı başardılar. Bu yolla, HIV virüsü bulunan hastaların kan hücrelerinin içlerinde bulu-
nan virüslü bölümlerin dışarı atılması sağlanacak. Bu tekniğin gelecek 3 yada 4 yıl içerisinde insanlar üzerinde denen-
ebileceği açıklandı.

futbol emoji’si gönderdikten sonra emoji’ye tıklayıp ark-
adaşınızla futbol oynamaya başlayabilirsiniz. Kendinizi 
kaybetmeyin.

5. Beğendiğiniz bütün fotoğrafları 
görün

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

6. Satranç da oynayabilirsiniz

Futbol sevmeyenler için alternatif olarak satranç da 
mevcut. Satranç severlerdenseniz yada satranç oynamayı 
denemek isterseniz yapmanız gereken önce kendinize 
bir rakip bulmak ve Facebook Messenger programında 
‘@fbchess play’ yazıp göndermek. Şah-mat.

7. Uzaktan çıkış yapın

Sıklıkla yaptığımız bir unutkanlıktır bu. Bir ark-
adaşımızın telefonunda yada bilgisayarında Facebook’a 
giriş yapıp daha sonra bu işlemi unutuyoruz. Bu gibi du-
rumlarda çok bilinmeyen güzel bir özellik var. Ayarlar’ın 
altında bulunan Güvenlik bölümünde ‘Aktif olduğunuz 
bölümler’ listesinde bulunan ‘aktiviteleri sonlandır’ linki 
işinizi görecektir.

Ara Projesinin ilk konseptinde telefonunuzun işlem-
cisini, ekranını, hafızasını, antenini, pilini ve daha birçok 
özelliğini kendiniz evinizde yeni aldığınız modüllerle 
değiştirmeniz planlanıyordu. Fakat daha sonra pro-
jeyi inceleyen Google bu konsept üzerinde değişikliğe 
giderek değiştirilebilecek parça sayısını 6 ile sınırladı. 
Telefonunuzun ekranını yada işlemcisini değiştirme 
olanağınız ortadan kaldırıldı, fakat hafıza kapasitesi gibi 
özellikleri halen değiştirebiliyorsunuz. Bu konseptte 
yaratıcılığı aktif tutmak amacı ile bir adet boş modül alanı 
da bulunmakta. 

Facebook’un 
Bilinmeyen 
Özelliği

‘ARA’ yenileniyor
modüler telefon

Günde birkaç bardak kahve 
bağırsak kanserini önlüyor

Gen biçimlendirme tekniği ile HIV tedavisi

7Hazırlayan: Tom Webb
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Rûniştina doza 46 rojnamegerên kurd, li 3’emîn 
Dadgeha Cezayên Giran a Stenbolê hat dîtin. Di 
rûniştina dozê de pasaporta 46 rojnamegerên 
kurd dubare hat betalkirin.

Rûniştina doza 46 rojnamegerên kurd ku 
lêpirsîna “Çapemeniya KCK’ê” tên darizandin li 
3’emîn Dadgeha Cezayên Giran a Stenbolê des 
pê kir. Di rûniştina dozê de rojnameger Davut 
Uçar, Ertuş Bozkurt, Mazlum Ozdemîr, Çagdaş 
Kaplan, Sadik Topaloglu, Turabi Kişin, Evrim 
Kepenek, Ayşe Oyman, Selahattin Aslan, Guneş 
Unsal, Sîbel Guler, Hamza Sumelî û Çagdaş Ulus 
û parêzerên Platforma Hiqûqnasên Azadîxwaz li 
salonê amade bûn.

Heyeta dadgehê tevî ku berê pasaporta ro-
jnamegeran hatibû betalkirin, heyeta nû dubare 
biryar da ku pasaporta rojnamegeran betal bibe. 
Heyeta nû nivîs ji Midûriyeta Polîsan a Stenbolê 
re nivîs nivîsand û xwest pasaporta rojnamegeran 
betal bike.

Di rûmiştina dozê de Prz. Sînan Zincir, diyar 
kir ku berê heyetê navê min ji girtekê derxistibû 
û xwest dubare navi wî neyê derxistin. Li ser vê 
yekê heyetê bertek nişan da û got “Hûn bi nêta 
baş tev nagerin”

Nobeta Azadiyê, ku ev 5 sal in ji bo azadiya 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li Stras-
bourgê dewam dike, vê hefteyê ji aliyê Hevse-
rokên KCDK-E û Federasyonên wê ve dewr tê 
girtin. 

Nobeta Azadiyê, ku ev 5 sal in ji bo azadiya 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li Stras-
bourgê dewam dike, vê hefteyê ji aliyê Hevse-
rokên KCDK-E û Federasyonên wê ve dewr tê 
girtin. 

Hevserokê KCDK-E´yê Yuksel Koç got, “Em 
bang li gelê xwe û dostên xwe dikin ku bi ruhê 
seferberiyê tevlî çalakiyên ji bo azadiya Rêber-
tiyê bibin.”

Heyeta Kongreya Netewî ya Kurdistanê 
KNK’ê ji bo yekitiya Kurd û avakirina platforma 
kongreya netewî bi partiyên siyasî yên 4 parçeyên 
Kurdistanê dest bi hevdîtinan kirîbû. KNK piştî 
hevdîtinên xwe yên bi partiyên Başûrê Kurdis-
tanê re dest bi serdana partiyên Rojhilatê Kurd-
istanê kir.

Cigirê Hevserokatiya KNK’ê Tahir Kemalîza-
de, Endamê Dîwana KNK’ê Dr. Kamûran Ber-
warî û Perwîn Ezîz, Endamên KNK’ê Seyîd 
Ekrem û Ferhat Dostkî îro di seat 14:00’an de 
serdana baskê sêyem a Partiya Ked û Şoreşê 
ya Kurdistana Îranê- Partiya Komunîst a Îranê 
Komala-Partiya Komûnîst a Îran û Komala, kir.

KNK’ê 12’ê Hezîranê li Silêmanî daxuy-
aniyeke çapemeniyê dabû û banga avakirina 

Derket holê ku di bin navê peredayîna 
veşartî de ji bo rêzefîlmên kontrgerîlayan 
dewleta Tirk budçeyê dide fîlmçêkeran. Wek 
ku tê zanîn, senaryoyên van fîlman ji axaftinên 
Erdogan, Suleyman Soylu û ji nivîsên İbrahim 
Karagul; bi şêwirmendiya Mete Yarar û Ab-
dullah Agar têne nivîsandin ku wê di serdema 
pêşiya me de di TV’yan de weke 6 rêzefîlmên 
din bêne weşandin. 

Piştî gengeşeya 15’ê Tîrmehê ya ji bo serd-
estbûnê di nava desthilatdarên dewleta Tirk de 
qewimî di televîzyonên Tirkan de rêzefîlmên ji bo 
Kurdan dijminane, faşîst û bi leşkerên Tirk ên li 
Kurdistanê şerê Kurdan kirî, hûnandî; bi awayekî 
darîçav li ser ekranan rêzefîlm tên gerandin.

Li cihê ‘Anadoludan Görünüm’ (Xuyaniya ji 
Anatolyayê) ku wek belgefîlm dihate pêşandan û 
talankeriya leşkerên Tirk li Kurdistanê wek egîdi-
yê vedigot, di salên 2000’î de ji aliyê TV’yên 
rêxistina Fetullah Gülen ve rêzefîlmên ‘Şefkat 
Tepe’ (Girê Rehmdar) û ‘Tek Turkiye’ (Yek Tir-
kiye) bi heman awayî talankirina leşkerên Tirk a 
li Kurdistanê dihate ser ekranên TV’yên Tirk. Di 
roja me ya îro de jî bi awayekî xurttir û gelem-
perî li ser ekranan bi rêzefîlmên wek ‘İsimsizler’ 
(Kesên bênav), ’Söz’ (Soz), ‘Savaşçı’ (Şervan) 
dewleta Tirk dixwaze rêçên talankirina xwe yên 
li navçeyên Kurdan bide jibîrkirin.

Senaryo ji pênûsa Soylu der tên
Şêwirmendên van fîlman kesên wek Mete 

Yarar ê sucdarê şer û kevneleşker Abdullah Agar 
in. Ev rêzefîlm li platoya fîlman a li Konyayê ku 

Heyeta dadgehê bi hinceta heyet hatiye gu-
hertin ji bo dosya bê lêkolînkirin doz taloqî 13’ê 
Cotmehê kir.

Di 20’ê Kanûna 2011’an de xebatkarên Ajansa 
Nûçeyan a Dîcleyê, Ozgur Gundem, Azadiya 
Welat, Demokratik Modernite û Belavkariya 
Firatê jî di navde 46 rojnamegerên kurd hati-
bûn binçavkirin. 32 rojnameger di 24’ê Kanûnê 
de hatibûn girtin. Dozger wêne, nûçe, roportaj 
û têkiliyên bi çavkaniyên nûçeyan re wekî delîl 
nişan dabû. Heyeta dadgehê ji 32 rojnamegeran 
17 rojnameger piştî girtina 2 salan serbest berd-
abûn. Rojnamegerên din piştî Dadgeha Bi Ray-
eya Taybet hat rakirin û şûnde serbest hatibûn 
berdan.

3’emîn Dadgeha Cezayên Giran a Stenbolê 
di 27’ê Adara 2014’an de rojnameger Mazlum 
Ozdemir, Seyhmus Fîdan, Huseyin Deniz, Nevîn 
Erdemir, Semiha Alankuş, Kenan Kirkaya, M. 
Emin Yildirim û Haydar Tekin serbest hatin ber-
dan. Di 12’ê Adara 2014’an de rojnameger Mi-
kail Barut, Nurettin Firat, Ertuş Bozkurt, Turabi 
Kişin, Ramazan Pekgoz, Yuksel Genç û Davut 
Uçar serbest hatin berdan. Rojnameger Mikail 
Barut ji dozek din dîsa hat girtin.

Ji bo azadiya Ocalan, saziyên Kurd ên li Ew-
rûpayê dest bi kampanyayê kir. Hevserokên 
KCDK-E û federasyonên wê yên li welatên Ew-
rûpayê, nobeta ‘Azadî ji Ocalan re’ dewr girtin, 
ku çalakî ev 5 sal in bi rengekî bê navber li bajarê 
Fransayê Strasbourg dewam dike. Hevserokan 
bi daxuyaniyeke çapemeniyê dest bi çalakiyê kir 
û ew ê heta 25’ê Hezîranê nobetê bigirin. Roja 
26’ê Hezîranê jî wê mîtîngeke mezin bê lidarx-
istin. Wekî din, di nava vê hefteyê de wê li gelek 
bajarên Ewrûpayê bi heman armancê kon werin 
vedan û tecrîdkirina Ocalan bête şermezarkirin.

platformeke hevpar kiribû ku partiyên siyasî 
û beşên civakî yên çar parçeyên Kurdistanê li 
wê platformê yekîtiya netewî ya Kurd û kongra 
netewî nîqaş bikin. Di vê çarçoveyê de bi Yekî-
tiya Nîştîmanî Kurdistan (YNK), Tevgara Goran, 
Partiya Komelî Îslamî, Partiya Demokrat a Kurd-
istanê (PDK), Partiya Komunîst a Kurdistanê, 
Partiya Hîzîbî Zehmetkêşan, Yegirtû Îslamî Kurd-
istan, Bizûtneweyî Kurdistaî, Yekîtiya Civaka 
Kurdistan (KCK), Bizûtneweyî Demokrasî Gelê 
Kurdistan, Yekîtiya Neteweyî ya Demokratîk a 
Kurdisan YNDK) û Tevgera Azadî ziyaret kirin.

KNK, piştî hevdîtinê bi partiyên Rojhilat re wê 
bi partiyên Rojava, Bakurê Kurdistanê re hevdîti-
nan pêk bîne.

bajarekî Tirkan e, dihêne kîşandin ku ev plato 
mîna Cizîr, Nisêbîn û navçeyên din ên Kurdis-
tanê hatine li hev kirin. Gava mirov dêhnê xwe 
dide naveroka van fîlman, têdigihîje ku ev nivîsar 
ji pênûsên Suleyman Soylu ango wezîrê karê 
hundir ê Tirkiyeyê, Cem Küçük ango İbrahim 
Karagül der çûne. Her wiha mirov teqez dike ku 
ev rêzefîlm axaftinên Serokkomarê Tirk Erdoğan 
in ku êvarî bûne çîrok û li ser ekaran digerin. Fer-
mandariya Giştî ya leşkerî ya Tirk ji bo van rêze-
fîlman alîkar e ku di Kanal D’yê de navê İsimsi-
zler, di Star TV de Soz û di Fox TV de Savaşçi 
li xwe dike; fermandarî heta bi wê yekê diçe ku 
derfeta bikaranîna Skorskyan jî dide fîlmçêkeran.

Fermandariya Giştî ya leşkerî ya Tirk 
pesend dike

Li gorî daneyên malpera nûçeyan ên ‘Gazet-
eduvar’ kesên senaryoyeke bi vî rengê li dij Kurd 
dike tûrikê xwe, berê xwe dide erkana giştî ya 
leşkerî ya Tirk ji ber ku pêşî ji vir destûrê bigirin.

Ji bo pereyan çêdikin
Her çendî ya ku berê fîlmçêkeran dide xe-

batên wisa, alîkariya artêşa Tirk be jî ya rast ew 
e ku Wezareta Parastinê ya Tirk di bin navê pere-
dayîna veşartî de ji bo rêzefîlman budçeyê dide 
fîlmçêkeran.

Li aliyê din li gorî kesên bi van karan re elaqe-
dar, diyar dikin, bi piştevaniya Wezareta Giştî ya 
Çapemenî û Weşanê ya Tirk, 6 rêzefîlmên din ên 
bi vî rengî wê bêne ser ekranan.

Pasaporta 46 rojnamegerên kurd dubare betal kirin

Hevserokan Nobet Dewir Stand
Jibo yekîtîyê hevdîtinên KNK´ê berdewam dikin

Bi fîlman dijminatiya Kurdan!
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Danûstandinên li ser Brexîtê ku pêvajoya 
veqetîna Brîtanya ji Yekîtiya Ewrûpayê îfade 
dike, doh li Brukselê dest pê kirin. 

Mizakere divê Adara 2019’an biqedin. Her du 
alî wê di van mizakereyan de hewl bidin li ser hin 
mijarên zehmet li hev bikin. Hikûmeta Ingilîz, 
roja 29’ê Adarê ji Yekîtiya Ewrûpayê re nameyek 
nivîsandibû û pêvajoya veqetînê dabû destpêki-
rin.

Di danûstandinên Brexîtê de Ingilistan wê ji 
aliyê Wezîrê Brexîtê, Davîd Davîs û Yekîtiya Ew-
rûpa jî ji aliyê Sermuzakerevanê Fransayî Mîchel 
Barnîer ve werin temsîlkirin.

Li herêma Kensington ya Londonê agir bi ava-
hiya bi navê Grenfell Tower ya 27 qatî ket û di en-
camê de 79 kesan jiyana xwe ji dest da. Tê payîn 
ku hejmara miriyan zêdetir bibe. Ji kesên ku li 
nexweşxanê tên derman kirin rewşa dehan jê di 
asta krîtîk de ye. 

Şewata Grenfell Towerê roja Çarşemê saet der-
dora yekê sibehê ji qeta çaran dest pê kir û di de-
meke kin de tevahiya avahiyê pêça. Agir piştî du 
rojan bi tevahî hat vemirandin û hîna jî lêgerîna 
cenazeyan berdewam dike. Heta niha bi awayekî 

Ayşe Deniz Karacagîl, Fermandarên BOG’ê 
Ulaş Bayraktaroglû û Azîz Guler ên ku di pênga-
va rizgarkirina Reqayê de şehîd bûbûn, li paytext 
Londonê hatin bibîranîn.

Merasîma bibîranînê ya ku ji aliyê Komîteya 
Şehîdan a Meclîsa Gelê Kurd ya Londonê ve 
hatî lidarxistin, hevjîna Ulaş Bayraktaroglû Ekîn 
Bodûr û birayê Azîz Guler, Ersîn Umut Guler 
beşdar bûn.

Li nêzî Mizgefta Fînsbûry Park a li Londonê, 
ajokarekî wesayita xwe bi ser mirovên ji mizgeftê 
derdiketin ve ajot. Di bûyerê de kesek mir û 10 
kes birîndar bûn. 

Bûyerê roja Duşemê saet di 00:20 de li kola-
na Seven Sîsters a li bakurê Londonê qewimî. Di 
bûyerê de kesekî jiyana xwe ji dest da, 10 kes jî 
birîndar bûn.

Polîsan ragihand, ajokarê  47 salî ji aliyê 
mirovên li cihê bûyerê ve hatiye girtin û piştre ji 
aliyê polîsan ve hatiye binçavkirin. Kesê ku êrîş 
pêkanî bi navê Darren Osborne yê ku ji bajarê 
Cardiffê ye. 

Di destpêka Hezîranê de li Ingilistanê hilbijar-
tin hate kirin û ji hingî ve hikûmeta nû nehatiye 
avakirin. Ev rewş, wê bibe pirsgirêka destpêkê.

Danûstandin wê bi sê qonaxan bên kirin. Yekî-
tiya Ewrûpa (YE) van her sê qonaxan bi van 
sernavan pênase dike: “vekişîn”, “siberoja têkili-
yan” û “serdema derbasbûnê”.

Hikûmeta Ingilîz îdîa dike ku her du pêvajoyên 
destpêkê dikarin bi hev re bimeşin. Li ber danû-
standinan, mijarên zehmet hene.

Aliyê malî yê derketina Brîtanyayê ji YE´yê, 
rewşa Ingilîzên li YE´yê, rewşa welatiyên YE´yê 
yên li Brîtanya, çend ji van sernavan in. 

fermî hejmara miriyan wekî 79 hatiye diyar kirin. 
Lê tê payîn ku hejmar zêde bibe, jiber ku hîna 
kesên wenda hene û hejmara gelek kesên di nex-
weşxaneyê de jî giran e. 

Ev çar rojin bi armanca “jibo Grenfell Tower 
Edalet” meşên protestoyî tên lidarxistin. Di der-
barê bûyerê de lê pirsîn hatiye destpêkirin lê heta 
vê gavê kesek nehatiye binçav kirin. 

Hikûmeta Brîtanî jibo mexdûrên bûyerê 5 
mîlyon sterlîn ji bûtçeyê veqetandin û heta niha 
200 hezar sterlîn li 180 malbatî hatiye parve kirin. 

Axaftina destpêkê li ser navê komîteya şehîdan 
hat kirin û deqeyeke rêzgirtin hat girtin. Piştre 
sînevîzyon hat temaşe kiirn.

Piştre Hevseroka Meclîsa Gelê Kurd a Brîtan-
yayê Evrîm Yîlmaz û Ekîn Bodûr axivîn. Dema 
ku Bodûr behsa Bayraktaroglû kir demê hestiyar 
jiya. Fermandara YPJ’ê Nesrîn Abdûllah ji bi 
telefonê beşdarî merasîma bibîranînê bû.

Îro û duh tevî serokwezîr Theresa May û ser-
okê Partiya Karkeran bi sedan kesan serdana cihê 
bûyerê kirin û kûlîlk danîn cihê bûyerê. 

Danûstandinên Brexîtê destpêkirin

Hejmara mirîyan gihaşte 79´an

Karacagîl, Bayraktaroglû û Guler hatin bibîranîn

Li Londonê li dijî Misilmanên ji mizgeftê derdiketin êrîş: 
1 mirî, 10 birîndar 

Darren Osborne
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Ku xweza û navê Gilgamêş mirov tîne kêl-
eka hev ji hêla xwezayê ve tiştekî baş na-
keve ber çavan. Dema mirov li Gilgamêş 

ê ku ji sê paran du parên wî xweda ye dikole, wek 
xweza-kujerekî tê ber çavan. Herî pêşî bi kuştina 
notirvanê daristana darên erzê yê bi navê Huvava 
(Di mîtolojiyê de wek dehbeyekî nebaş û bêtirşa 
tê teswîrkirin) rû bi rû dimîne.

Gilgamêş, ji bo ku darên erzê di xaniyan, ser-
ayan û alavên cengê de pêk bîne, tevî dostê xwe 
yî canfeda Enkîdu û deh kesên bêkes ji welatê 
Sumerê (Mezopotamyaya Jêrîn) dikevin rê û berê 
xwe didin diyarekî dûr ku mişt darê erzê bû wê 
demê. Daristana ku Gilgamêş û hevalên xwe berê 
xwe dabûnê, heta wê gavê libgên kesan pê neketi-
bûn û kesên çûbûn jî bi saxî venegeriyabûn malên 
xwe.

Gilgamêş û hevalên wî darên daristana ku kesî 
nediwêrî darên wê jê bike, didin ber devê biviran. 
Huvava li dengê devê biviran ji xewa xwe ya gi-
ran radibe. Huvava, dema di nava daristanê de ku 
heta niha nehiştibû kes nêzî bibe, çav li Gilgamêş 
û hevalên wî ku ji binî de darên daristanê jê dikin 
dikeve, ber bi wan ve diçe. Di navbera wî û dar-
biran de pevçûn derdikeve. Huvava zora darbiran 
dibe û wan ji daristanê dûr dike. Enkîdu dibêje 
“Heta niha kesî zora vî cinawirî nebiriye û ji vê 
daristanê dar jê nekirine nebirine, bêyî belayekê 
divê em berê xwe bidin mal.”

Gilgamêş li hember tê. Bêyî daran li xwe 
danayne destvala vegere bajar. Gilgamêş, Enkîdu 
û deh peyayên xwe berê xwe didin daristanê û 
dîsa bi Huvava re dikevin şer. Huvava dide ser 
pişta wan. Beriya wan ji nava daristanê biqe-
wirîne Gilgamêş hewara xwe digihîne Enkî xwe-

dayê av û aqil û rêvebirê dinê. Ji bo alîkariyê 
Enkî, agahiyê dide xwedayê rojê Utu yê ku deste 
wî digihîje hemî deverên ku roniyê dibîne. Gil-
gamêş û Enkîdu bi alîkariyaUtu zora Huvava dib-
in û destên wî girê didin. Huvava ji Gilgamêş lava 
dike ku wî berdin û gava wî berdin dê pîşeyê xwe 
ji birîna wan a daristanê newîne êdî. Gilgamêş 
wekî ku bi lavaya notirvanê daristana erzê nerm 
bûbe tev digere. Ji bo ku destên wî yên ji paş ve 
hatibûn girêdan veke, berê xwe dide hevalê xwe 
Enkîdu. “Wî berde” dibêje Gilgamêş. Enkîdu li 
hemberî Gilgamêş derdikeve û teqez dibêje “na” 
û bi serhilbûnî dom dike “Ger em wî berdin em 
ê sax negihîjin mal û tu daran nebin bajarê Urê. 
Çawa tu yê li cinawirekî mîna Huvava ku heta 
niha nehiştiye kes tengî nav daristana erzê bibe 
bawer dibî?”

Gilgamêş û Enkîdu Huvava notirvanê daristana 
gur a ku nedihişt kes darên wê binbirî bike, di-
kujin. Paşê ew û 10 paşmêrên xwe (paşmêrên 
bê dê û bê bav… Gilgamêş rêya daristanê wek 
rêyeke çûyin û nehatinê dizanî, kesên bêkes neqa-
ndin da ku ger venegeriyana ji bo ku qerkeşûnî 
di nava bajarê wî de dernekeve) dikevin nava 
daristana ku heta wê kêliyê Huvava nehiştibû 
kes qirşikekê jê bibe û darên ku serşaxên wan 
bi peliyên ewrên asîman re ketibûn pêşbirkê û 
rayên wan xwe berdabû ser pişta gamasî û birîn. 
(Gamasî di çanda mîtolojik a kurdan de masiyê 
ku dinya li ser qiloçên wî ye û gava dinê ji ser 
qiloçekî xwe diavêje ser qiloçên din dibe sebe-
ba erdhejê) Ezmûneke din a Gilgamêş bi xweza 
yê re ye. Xwedawenda xweşkariyê ya sumeran, 
hevsera Dumûzî, Înanna (Îştara Babîlê) rojekê ku 
li asîman digeriya, dareke ku bayê reş ew ji qurm 
de hilkiribû û li ber pêlên herka ava Felatê ketibû, 
dibîne. Înanna dadikeve jêr, radihêje dara li ber 
pêlan ketiye, tîne bajarê Erekê (bajarekî sumeri-
yan) di hewşa mala xwe de diçîne. Ev dar dara 

heyatê Huluppu bû li gorî gotina efsaneyê.
Armanca Înannayê ku dar mezin bû, wê bibi-

re û ji darên wê ji xwe re palpiştekê û textekî 
razanê çêke. Sal di ser salan re derbas dibin, dara 
Huluppu bejn dide û qalind dibe. Înanna, rojekê 
bangî xeratekî dike da ku darê bibire. Xerat tê lê 
darê nabire. Xerat dibêje “Bi efsûn e ev dar” û li 
ligelig vedigere. Înanna, hewara xwe digihîne bi-
rayê xwe Utu, Utu jî dibêje Gilgamêşê qralê Urê. 
Gilgamêş bi awayê ku çûbû ser daristana darên 
erzê ku Huvava notirvanê wê bû, radihêje bivirê 
xwe yê 220 kîloyî û berê xwe dide mala Înanna 
dosta xwe ya qedîm. Li ber dara Huluppu ku xerat 
gotibû efsûnî ye, radiweste.

Di qurmê dara efsûnî de marekê hêlîn çêkiriye, 
bi navê Lîlît cinekê di nava guliyên wê de mal 
raxistiye û li kumçika wê jî teyrekî bi navê Im-
dugud (Di mîtolojiya ereban de Zumrûtî Anka, di 
ya kurd û farisan de Sîmirx/Sîmurg) hêlîn daniye 
û li ser qurimiye. Gilgamêş pêşî marê di qurmê 
darê de dikuje û hêlîna wî xira dike, dide ser piş-
ta Lîlîtê heta wê di çolê ve derdixe, paşê dikeve 
ser pişta Imdugud û wî bi çiyan dixe. Gilgamêş 
vedigere hewşa Înannayê, Huluppu mîna darên 
daristana erzê bi tevirê xwe yê betilkî devtûj bin-
birî dike. Wê çilpizî dike û darên wê dide Înan-
nayê. Li hemberî lehengiya Gilgamêş matmayî 
dimîne Înanna. Înanna xwe li hemberî lehengiya 
Gilgamêş deyndar hîs dike. Lewre wekî dema 
dara Huluppu ji ava Felatê derxist û anî û di 
hewşa xwe de çand, narame. Înanna tu palpişt û 
textan çênake ji wan daran. Înanna ji qurmê darê 
bi navê “pukku” û ji çiqilên wê bi navê “muk-
ku” (dahol û şiv wekî tê texmînkirin) du amûrên 
muzîkê çêdike. Wek diyarî wan ji Gilgamêş re bi 
rê dike.

Bi balkêşî dema mirov lê dinihêre di her du 
mîtan de jî Gilgamêş wek kesekî ku kesan dikuje 

û daran dibire derdikeve pêşberî mirov. Di mîta 
daristana erzê de ruhekî ku daristanê diparêze di-
kuje, di mîta dara Huluppu de mar dikuje û hêlîna 
wî xira dike. Paşê cinekê ji war dike û wê bi çolan 
dixe, herî dawî dide ser pişta teyrekî û wî ji hêlîna 
wî dike.

Di dîroka qedîm de û heta niha Gilgamêş wek 
kesekî leheng hatiya nasîn. Lê bele dema mirov 
li van mîtan hûr dibe, rûyê Gilgamêş ê rastîn nas 
dike. Di rastiya xwe de Gilgamêş kujer e. Ku-
jerê ku xwezayê û tiştên ger û tevgera xwezayî 
bi hev ve girê dide. Di mîteke din de Gilgamêş, 
mîna kesekî giyayê nemirinê bidestxistî lê ji hêla 
marekî ve ew giya hatiye revandin tê pêşberî. 
Dema mirov li nîşaneyên vê mîtolojiyê dinihêre 
mirov rasteberî kesekî li jiyana ebedî digere, tê. 
Kesekî ku li heyateke herdemî bigere û giyayê 
wê bi dest bixe, çawa daristana ku bi tevgera 
bingehîn tê wateya heyatê bibire gelo? Û dareke 
ku tê wateya ‘dara jiyanê’ binbirî bike û heyatên 
têkildarî wê têk bibe? Di dîrokê de jî be, di nava 
efsaneyên ku mirov nedizanî ji kîjan bingehê per-
nizîne, dema me dema mirov û jiyana modern 
berçavî kir mirov nikare bibêje Gilgamêş leheng.

Bi nîşaneyên ku hêj em ji gonê wan şîr dimijin 
wekî kesayeta Gilgamêş hêj me leheng bin û wek 
tiştekî baş kiribin ji xwe re bikin wesifdan û ji 
pêşeroja xwe re wek pêşengekî bidin pêş, çi ci-
hêbûna me ji kesên xwezakujêr heye? Di vî çaxî 
de ger hêj em hevalbendê kesayateke mîna Gil-
gamêş bin û li dijberî Huvava notirvanê daristanê, 
marê li ser hêlînê, cina mal li nava darê û teyrê 
veniştî hêlînê kumçika darê yê bi navê Imduggud, 
herî girîng ku em li hêla dara Huluppu bin me çi 
cudahî ji kesên ku darên zeytûnan dibirin, hey-
wanan dikujin û hêlînan xira dikin heye gelo?

Selmet GULER

Gilgamêş û xweza
Rojnivîska Fotografekê…
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