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Aktivistlerin Tutuklanmasına Tep-
kiler Sürüyor

‘Onları Öldürecek Açlık Değil, Bizle-
rin Sessizliğidir!’

Muhabirimiz Erem Kansoy’un Reqa 
İzlenimleri

devamı sayfa 5’te...

devamı sayfa 11’de...

devamı sayfa 16’da...

devamı sayfa 11’de...

Li London û Edinburghê Xwedîder-
ketina Efrînê

Jinwar pêkanîna wesiyeta Virginia 
Woolf e

Li bajarên London û Edinburgê jibo xwedîderketina 
Efrînê çalakî hatin lidarxistin. Dawiya hefteyî li pêşi-
ya avahiya Serokwezîriya Brîtanya êrîşên dewleta Tirk 
yên li ser Efrînê hatin şermezar kirin. 

Çima ‘Jinwar’? ‘War’ her wekî tê zanîn hemwateya 
‘cih’ e. Gotina ‘jiyan’ jî ji peyva ‘jin’ tê. Mirov ji vê, 
bihevrebûna jin û jiyanê fêm dike. Ev tenê li ser ziman 
nemaye û her tişt dîsa li Rojava zindî bûye û dibe se-
dema avakirina gundekî nû.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 37´an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 38´an de ye
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devamı sayfa 40’ta...

devamı sayfa 21’de...

Ankara Antlaşması’nda 
Neler Oluyor, Son Gelişmeler Neler?

Adalet Yoksa 
Barış da Yok

Cumartesi günü Dalston’da bir gencin polis 
tarafından gözaltına alındığında yaşamını 
yitirmesi yüzlerce kişi tarafından protesto 

edildi. Rashan Charles adındaki 20 yaşındaki siya-
hi gencin yaşamını yitirmesi siyahi toplumda bü-
yük bir öfkeye neden oldu. Pazartesi akşamı Stoke 
Newington polis karakolu önünde biraraya gelen 
yüzlerce kişi polise öfke kustu. Üzerinde ‘Artık 
Yeter’ yazılı pankart açan kalabalık kitle polisi ci-
nayet işlemekle suçladı. 

Ginario Da Costa adlı 25 yaşındaki siyahi 
gencin gözaltında ölmesinin üzerinden daha bir 
ay geçmeden Rashan adlı siyahi genç yine gözal-

tındayken hayatını kaybetti. Kürt Halk Meclisi, 
Day-Mer ve Gik-Der yöneticilerinin de katılarak 
destek verdiği eylem Stand Against Rasizm tara-
fından organize edildi. Siyahi gençlerin yoğunluklu 
katıldığı eylemde sık sık, ‘Adalet Yoksa Barış da 
Yok, Katil Polis’sloganları attı. 

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu’nun 
(IPCC) tarafından soruşturma devam ederken, po-
lis Rashan adlı gencin gözaltına alınmadan saniye-
ler önce ağzına bir obje attığını ve bu objenin Ras-
han’ın boğulmasına neden olduğunu iddia ediyor. 

Stoke Newington polis karakolu önünde top-
lanan öfkeli kalabalığın içerisinde bulunan Ras-

han’ın babası Patrick Charles oğlunun polis ta-
rafından katledildiğini belirterek, oğlu için adalet 
çağrısı yaptı. Yine polis gözetimindeyken hayatını 
kaybeden diğer siyahi genç Costa’nın babası ey-
lemde bir konuşma yaparak, ‘Hep birlikte polisin 
bu cinayetlerine dur demeliyiz’ dedi. Eyleme 
destek veren Türkiyeli kurumlar adına da Day-
Mer temsilcisi Oktay Şahbaz bir konuşma yaptı. 
Şahbaz konuşmasında aileye başsağlığı diledikten 
sonra, “Konu polis tarafından öldürülmeye gelin-
ce, konu gözaltında öldürülmeye gelince sizleri 
Kürt ve Türk toplumundan daha iyi’ kimse anla-
yamaz.” dedi.               haberin devamı sayfa 2’de...
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Polis tarafından takip edilirken girdiği bir Kürt 
işletmecinin dükkanında gözaltına alındığı 
esnada fenalaşan Rashan Charles adlı siyahi 

genç hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti. Cu-
martesi günü yaşanan olayın ardından yayınlanan 
güvenlik kamerası görüntülerinde, 20 yaşındaki 
siyahi genç girdiği dükkanda polis tarafından yere 
yatırıldığı görülüyor. Polisin uzun bir süre yerde 
yatırdığı ve sırtına bindiği görülüyor. Bir süre sonra 
sivil giyimli birisinin de polisle birlikte yerde yüzüs-
tü yatan gencin sırtına bindiği görülüyor. Gencin fe-
nalaşması üzerine olay yerine çağrılan ambulans ile 
hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. 

Polis tarafından yapılan açıklamada, gencin po-
lis takibinde olduğu ve dükkana girerken ağzına bir 
obje attığı ve bu objenin gencin boğulmasına neden 
olduğu belirtildi. Olay ile ilgili Bağımsız Polis Şika-
yet Komisyonu’nun (IPCC) tarafından soruşturma 
başlatılırken, gözaltı esnasında sadece bir polisin 
bulunduğu ve görüntülerde gencin sırtına binen di-
ğer sivil giyimli kişinin polis olmadığı ortaya çıktı.  

2011 yılında büyük bir isyana neden olan Mark 
Dungan cinayetinin altıncı yıldönümü yaklaşırken 
geçtiğimiz ay Ginario Da Costa adlı 25 yaşındaki 
siyahi genç  yine Londra’da gözaltında yaşamını 
yitirmişti. 

Acılı baba: Adalet istiyorum
Siyahi gencin ölümünü protesto etmek amacıyla 

Stoke Newington polis karakolu önünde toplanan 
yüzlerce kişi polise öfke kustu.  Eyleme katılarak bir 
konuşma yapan Rashan’ın babası Patrick Charles 
oğlunun polis tarafından katledildiğini belirterek, 
adalet çağrısı yaptı. Konuşmakta zorlanan üzüntülü 
baba, “Oğlum polisin elinde hayatını kaybetti. Acı-
mız çok büyük. Destek veren herkese çok teşekkür 
ediyorum. Adalet istiyoruz ama herkesin barışçıl 
olmaya çağırıyorum.”

Şahbaz: Sizi en iyi biz anlarız
Eyleme destek veren Türkiyeli kurumlar adına da 

Day-Mer temsilcisi Oktay Şahbaz bir konuşma yap-
tı. Şahbaz konuşmasında aileye başsağlığı diledikten 
sonra, ‘‘Konu polis tarafından öldürülmeye gelince, 
konu gözaltında öldürülmeye gelince sizleri Kürt ve 

Türk toplumundan daha iyi kimse anlayamaz. Tür-
kiye’de de halen kardeşilerimiz polisler tarafından 
katlediliyor. Biz bugün adalet ve dayanışma için 
buradayız. Bugün sadece Rashan için değil polisler 
tarafından katledilen tüm insanlar için buradayız.’’ 
dedi.

Stoke Newington polis karakolu önünde yapılan 
konuşmalardan sonra yüzlerce kişi gencin hayatını 
kaybettiği Dalston Kingsland caddesi üzerinde bulu-
nan dükkanın önüne kadar yürüdü. Orda da yapılan 
bir dakikalık saygı duruşunda sonra tekrardan polis 
karakolu önüne kadar yürüyen kitle gece geç saatle-
re kadar karakol önünde nöbet tuttu. 

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde 
ara ara gerginlikler yaşandı. Gece yarısı polisler ile 
bir grup genç arasında çatışmalar çıktı. 

Siyahi Gencin Ölümünü 
Protesto Eden Yüzlerce Kişi 
Polise Öfke Kustu

Rashan’ın babası Patrick Charles 
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Başkent Londra’da düzenlenecek olan ulus-
lararası silah satış fuarını protesto etme 
çalışmaları şimdiden başladı. Geçtiğimiz 

hafta sonu yapılan çalışma atölyelerinde bu yıl ya-
pılacak eylemlerin de planlaması çıkarıldı. 

Dünyanın en büyük silah fuarı olarak kabul 
edilen Defence and Security Equipment In-
ternational –DSEI (Uluslararası Savunma ve 
Güvenlik Malzemeleri fuarı) bu yıl Eylül ayında 
Londra Excel Centre binasında yapılacak. Dün-
ya’nın her yanından devlet temsilcilerinin ve en 
büyük silah firmalarının katılacağı silah fuarına 
karşı yapılacak protestolar iki gün süren çalışma 
atölyelerinde tartışıldı. 

CAAT-Campaign Against Arms Trade (Silah 
Ticaretine Karşı Kampanya Örgütü) tarafından 
organize edilen çalışma atölyelerinde 12-15 Eylül 
tarihleri arasında yapılacak silah fuarı tartışıldı. İki 
gün boyunca devam eden çalışma atölylerine Kür-
distanlı aktivistler de katılarak kampanya boyunca 
aktif olarak eylem ve etkinliklerde yer alacaklarını 
belirttiler. Kürdistanlı aktivistler Türk devleti ile 
Birleşik Krallık hükümeti arasında yapılan silah ti-
caretine de dikkati çekerek, bu silahlar ile Kürt hal-
kının katledildiğini ifade ettiler. 

Silah satışı ile insan hakları ihlalleri ve diktatör-
lüklerin pekişmesi arasındaki bağlantıların kuruldu-
ğu ana bölümde CAAT temsilcisi Lucie Kinchin ile 

Yemen, Bahreyn ve Kürdistanlı konuşmacılar yer 
aldı. Birleşik Krallık’ın silah ticaretindeki payının 
önemine değinilen konuşmalarda 2015’de yapılan 
başarılı eylemin tekrarlanmaması için bir neden 
olmadığının altı çizildi. Suudi Arabistan’ın Yemen 
üzerine yağdırdığı bombalar ile silah fuarının müda-
vimleri arasındaki Bahreynli diktatörlerden bahsedi-
len toplantıda, Kürdistanlı konuşmacı da Türkiye’de 
mevcut iktidarın bu fuarda yaptığı anlaşmalar sonu-
cu edindiği silahların Kürt halkı üzerinde kullanıl-
dığı belirtildi. 

Britanya’nın Türkiye ile yaptığı silah ticareti an-
laşmalarının gölgesinde iken bu ülkeye siyasi veya 
diplomatik yaptırımda bulunmasının çok zor oldu-

ğuna vurgu yapılırken bu fuarı önlemenin ve geniş 
halk kitlelerinin dikkatine sunulmasının önemine 
değinildi.

Çalışma atölyelerinde ayrıca Eylül 2017’de 
yapılması planlanan Silah Satış Fuarı’nı protesto 
çağrısı yapıldı.  Fuarın yapılacağı gün silahların 
sergilenmek üzere geleceği yollarda kimi eylem-
lerin düzenleneceğini ve fuarın engellenmesine 
dönük çabaların devam edeceği vurgusu yapıldı. 
Eylemler çerçevesinde Eylül ayında bir haftalık 
kamp düzenlenecek. Yapılacak kampanya ile ilgi-
li daha fazla bilgiye www.stopthearmsfair.
org.uk adresinden ulaşılabilir. 

Savaş Buradan Başlıyor!



Türkiye’de gözaltına alınan insan hakları savu-
nucularından 6’sının tutuklanmasına yönelik 
tepkiler büyüyerek devam ediyor. Türki-

ye’nin Londra Büyükelçiliği önünde yapılan protes-
to eyleminde Türk devletine insan hakları savunucu-
larının serbest bırakılması çağrısı yapıldı. 

Uluslararası Af Örgütü İngiltere şubesi ve dün-
yanın en büyük online aktivist ağı Avaaz tarafından 
ortaklaşa organize edilen eylemde insan hakları 
savunucularına özgürlük istendi. Dün öğlen saat-
lerinde Türk Büyükelçiliği önünde toplanan grup 
üzerinde ‘Özlem’e Özgürlük’ yazılı büyük pankart 
açarken, ‘Benim adım Özlem’ yazılı tişörtler giy-
diler. Protestocu grup sık sık, ‘Ne istiyoruz?, İnsan 
hakları, Ne zaman istiyoruz?, Şimdi’ şeklinde slo-
ganlar attılar.

‘Durum dehşet verici’
Uluslararası Af Örgütü İngiltere şubesi adına ya-

pılan açıklamada Türkiye’de gelinen durumun deh-
şet verici hale geldiği ifade edildi. “Uluslararası Af 
Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’in de 
bulunduğu 6 kişi tutuklanması kabul edilemez.

Türkiye’deki durum dehşet verici. Uluslarara-
sı Af Örgütü Türkiye başkanı ve Türkiye direktö-
rü sahte soruşturmalarla tutuklandılar. Bunların 
yanında çok sayıda insan hakları savunucusu ya 
tutuklandı ya da Türkiye’den sınırdışı edildiler.” 

‘1 Milyon imza’
Dünyanın en büyük online aktivist ağı ve online 

kampanya ağı olan Avaaz, çalışanları olan Özlem 
Dalkıran için yürüttüğü online kampanyada bir mil-
yona yakın imza topladı. Avaaz tarafından yapılan 
açıklamada, ‘‘Özlem, Türkiye’de devam eden baskı 
politikaları çerçevesinde tutuklananlardan sadece 
birisi. Eğer bu kampanyayı uluslararası alanda bü-
yütür ve Özlem’i daha meşhur edersek işte o zaman 
Özlem devlet için tehlike olur’’ denildi.  

‘Mantığı zorluyor’
Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Shalil 

Shetty ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelinen 
durumun mantığı zorladığını ifade etti.

“İdil Eser’e ve diğer dokuz kişiye karşı yönelti-
len bu suçlamaların absürt olması Türkiye’deki en 
önemli sivil toplum kuruluşlarına karşı yapılan bu 

saldırının ne kadar ciddi olduğunu gizleyemiyor. Ru-
tin bir eğitime katılırken temelsiz bir şekilde gözal-
tına alınmaları yeterince kötüyken, şimdi de silahlı 
terör örgütü üyeliği ile soruşturulmaları mantığı 
zorluyor.

‘Sivil toplum kalmayacak’ endişesi
“Eğer hâlâ Türkiye’de geçen seneki darbe girişi-

mi sonrası uygulanan baskının sonucu ile ilgili şüp-
hesi olanlar varsa, artık şüphe barındırmamalılar. 
Türkiye’de ne sivil topluma, ne eleştiriye ve ne de 
hesap verilebilirliğe yer var.

“Eğer G20’de toplanan dünya liderleri Türki-
ye’nin kuşatılmış sivil toplumu için şimdi destek 
vermezlerse, bir sonraki zirveye kadar bu sivil top-
lumdan geriye hiçbir şey kalmayabilir. 

“İdil, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 
Yönetim Kurulu Taner Kılıç’ın herhangi bir geçer-
li sebep sunulmaksızın tutuklu yargılanmak üzere 
cezaevine sevk edilmesinden bir aydan daha kısa 
süre sonra gözaltına alındı. Uluslararası Af Örgütü 
tarihinde ilk kez tek bir ülkenin direktörü ve yöne-
tim kurulu başkanının her ikisi demir parmakların 
ardında. Her ikisinin de, diğer tüm gözaltına alınan 
insan hakları savunucuları gibi, derhal ve koşulsuz 
serbest bırakılmaları gerekiyor.’’ 

Neler olmuştu?
5 Temmuz sabah saat 10.00’da aralarında Ulus-

lararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil 
Eser’in de bulunduğu sekiz insan hakları savunucu-
su ve iki uluslararası eğitimci İstanbul Büyükada’da 
bir otelde katıldıkları bir eğitim sırasında polis tara-
fından gözaltına alındı. 

18 Temmuz’da İstanbul 10’uncu Sulh Ceza Ha-
kimliği’ne çıkarılan insan hakları savunucularından 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye direktörü İdil 
Eser, Günal Kurşun (Avukat, İnsan Hakları Gün-
demi Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar İçin İz-
leme Derneği), Özlem Dalkıran (Avaaz aktivisti 
ve Yurttaşlar Derneği),  İsveç vatandaşı eğitmen 
Ali Gharavi ve Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi 
Derneği) tutuklanırken Yurttaşlık Derneği’nden 
Nalan Erkem, HAK İnisiyatifi’nden Şeyhmus 
Özbekli, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden 
Nejat Taştan ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur 
Üstün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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Aktivistlerin Tutuklanmasına 
Tepkiler Sürüyor
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Yapılan bir araştırmaya göre, yüksek suç oranı ve 
konut fiyatlarının pahalılığından kaynaklı Londra, 
Birleşik Krallık’ın çocuk yetiştirmek için en kötü 
kent olduğu ortaya çıktı.

Araştırma ev fiyatları, yeşil alanlar, eğitim kalite-
si, ortalama maaşlar ve suç oranları üzerinden analiz 
edildi. Analize göre Londra en kötü kent konumun-
da. 

Ortalama ev fiyatlarının £483,803 olduğu Lond-
ra’nın ardından Manchester, Liverpool ve Edinbur-
gh geliyor. 

Ortalama ev fiyatlarının £161,255 olduğu New-
castle kenti, aile kurmak için en uygun kent olduğu 
belirtildi. 

MoneysuperMarket adlı şirketin 35 kentte yaptığı 
araştırmaya göre en kötü konumunda olan Londra 

ile birlikte Leeds, Sheffield, Hull ve Glasgow kent-
leri de il 10’da bulunuyor.

Çocuk yetiştirmek için en kötü 10 şehir:
1.    London
2.    Newry
3.    Armagh
4.    Leeds
5.    Bradford
6.    Sheffield
7.    Glasgow
8.    Kingston upon Hull
9.    Brighton and Hove
10.    Birmingham

Çocuk Yetiştirmek için En Kötü Kent 
LONDRA
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Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Ric-
hard Moore, Ankara Antlaşması başvuru-
larını almaya devam ettiklerini ancak ge-

leceği konusunda belirsizlik olduğunu ifade etti. 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma 

sürecinde (Brexit) Türkiye ile Birleşik Krallık ara-
sındaki Ankara Anlaşması’na yönelik gelişmeleri de 
değerlendiren İngiliz büyükelçi Moore, “Ankara 
Anlaşması hâlâ geçerli. Başvuruları almaya devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı ve ekledi:

“Ankara Anlaşması’nın geleceğini bilmiyorum. 
Brexit konusunda inanılmaz bir çalışmamız var. 
Belki listenin birinci sırasında değil ama gelecek 
aylarda Türk yetkililerle görüşeceğiz.” 

‘Darbenin arkasında Gülen Hareketi 
var’

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Richard 
Moore,  CNN Türk’te katıldığı programda “Türki-
ye Gülen Hareketini 15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında olan bir ülke olarak görüyor, İngiltere de 
böyle görüyor mu?” sorusuna Gülen yapılanmasını 
bir “terörist örgüt” olarak tanımadıklarını çünkü 
bunun için belirli bir süreç gerektiğini söyleyerek 
yanıt verdi ve ekledi: “Fakat bu önemli değil, bu 
darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin ol-
duğunu iyi biliyoruz.”

Başbakan Theresa May’in darbeden yalnızca 2 

Ana muhalefet partisi İşçi Partisinin lideri 
Jeremy Corbyn, Türkiye’deki gazetecile-
rin serbest bırakılmasını istedi.

Evrensel gazetesinden Arif Bektaş’la kısa bir 
görüşme yapan Corbyn, düşünce ve ifade özgürlü-
ğü için verilen mücadelelere destek vermeye devam 
edeceğini de söyledi.

“Hakikate Özgürlük” tişörtüyle de fotoğraf 
çektirip dayanışma mesajlarını ifade eden Corbyn, 
tutuklu bütün gazetecilerin derhal serbest bırakıl-
masını talep etti. Corbyn’in “Hakikate Özgürlük” 
tişörtü ile çektirdiği fotoğraf, ‘Dışardaki Gazete-
ciler’ tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Twitter 

gün önce göreve başladığını ve bunun yeni hüküme-
tin karşılaştığı ilk uluslararası kriz olduğunu belirten 
Moore, İngiltere’nin darbe girişiminin ardından Tür-
kiye’nin yanında durduğunu söyledi: “Başbakan 
May 13 Temmuz’da göreve başladı fakat çok erken 
aşamada bana belli emirler verdi: Türk hükümeti-
ne tam destek verin. Çünkü bu darbe girişiminin 
gerçek yüzünü iyi tanıdı.”

 ‘İngiliz derin devletinin adamı’
Richard Moore kendisi için “İngiliz derin devle-

tinin adamı” gibi ifadelerin kullanılması hakkında 
ise “Türk halkı komplo teorilerini çok seviyor. Biz 
İngiltere olarak Türkiye’yi bölmek istemiyoruz. 
Bunlar çok saçma iddialar. Güçlü bir Türkiye İn-
giltere’nin de menfaatleri ile de örtüşüyor” dedi.

‘İnsan hakları savunucularının tutuk-
lanması endişe verici’

Büyükelçi Moore, Türkiye’de insan hakları savu-
nucularının tutuklanmasını ise eleştirdi. “Milletve-
killeri, yöneticiler ve en son Uluslararası Af örgütü 
liderleri tutuklandı. Bu durum bizim için endişe 
vericidir” diyen Moore, tutuklanan insan hakları 
savunucuları hakkında savcının hazırladığı iddiana-
meyi okuduğunu ve herhangi bir suç bulamadığını 
söyledi: “İnşallah yakın gelecekte mahkeme ser-
best bırakacaktır. Çünkü bu durum Türkiye’ye de 
zarar veriyor.”

paylaşımlarında kullanılan #JeremyCorbyn etiketi 
kısa sürede Türkiye TT’sinde 1’inci sıraya yükseldi.

Kamuoyu araştırmalarına göre, bugün seçim olsa 
kazanmasına kesin gözü ile bakılan Corbyn’in, bir 
sonraki seçimde İngiltere’nin Başbakanı olması bek-
leniyor.

Kendisi de eski bir gazeteci olan Corbyn, gazete-
cilik faaliyetinden dolayı gazetecilerin tutuklanma-
sına karşı kampanyaların başını çeken isimlerdendi. 
Türkiye’de de tutuklu gazetecilerin derhal serbest 
bırakılması için Corbyn dayanışma çalışmaları yap-
maya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’deki Gazetecilere 
Özgürlük İstedi

Jeremy Corbyn, 

Ankara Antlaşması’nın 
Geleceğini Bilmiyorum

İngiliz Büyükelçi: 
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Türk devletinin son dönemde Efrin başta ol-
mak üzere Rojava’ya dönük saldırılarına 
karşı Avrupa’nın birçok merkezinde tepkiler 

büyürken, Londra ve Edinburgh’ta da Efrin’i sa-
hiplenme eylemleri yapıldı. 

Türk devletinin Rojava’ya dönük son haftalarda 
artan saldırıları Londra ve Edinburg’ta düzenlenen 
eylemlerle protesto edildi. Yapılan eylemlerde Türk 
devletine saldırıları durdurma çağrısı yapılırken, 
uluslararası kamuoyuna da duyarlılık çağrısı yapıldı. 

PYDKS (Yekiti) üyelerinin yoğunluklu olduğu 
eyleme PYD üyeleri de katılarak destek verdi. Ey-
lemde YPG, YPJ, Kürdistan ve Birleşik Krallık bay-
rakları kaldırıldı.

‘Türk devleti çeteleri kullanıyor’
Grup adına yapılan açıklamada Türk devletinin 

Efrin’e yönelik saldırılarının bölgeyi daha büyük bir 
kaosun içine çekmek ve Kürt halkına karşı taham-
mülsüzlük anlamına geldiği ifade edildi. 

“Daiş ve Al-Nusra gibi radikal İslami çeteler ta-
rafından insanlık büyük bir tehdit altında. Bu çeteler 
uzun zamandır Türk devleti tarafından kullanılıyor. 

Kürt halkı 2012’den bu yana kendi topraklarını 
büyük emek ve destansı bir direnişle korumaya ça-
lışıyorlar. Suriye bataklığında tek umut olan Rojava 
Türk devletinin saldırısı altındadır. Türk devletinin 
bu saldırıları ve işgal girişimleri bölgeyi uzun yıllar 
sürecek çok daha derin bir kaosun içine sürüklemek-
tedir.  

Rojava Devrimi’nin beşinci yılı Londra’da 
yaşayan çok sayıda yurttaş tarafından kut-
landı. 

YPG’nin 19 Temmuz 2012’de Kobanê’de ardın-
dan Derîk ve Efrîn’de DAİŞ’e karşı zafer elde et-
mesinin üzerine ilan edilen Rojava Devrimi beşinci 
yılında Britanya’nın başkenti Londra’da kutlandı. 
Kürt Toplum Merkezi’nde bünyesinde yapılan et-
kinliğe Londra’da faaliyet gösteren sol sosyalist ku-
rum temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda yurttaş katıl-
dı. Etkinlik, Rojava’da yaşamını yitirenler şahsında 
Kürt özgürlük mücadelesinde hayatını kaybedenler 
anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başla-
dı. Rojava Devrimi’nde hayatını kaybeden Britanya-
lı savaşçıların fotoğraflarının asıldığı salonda sık sık 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve YPG lehine 
sloganlar atıldı. 

Kürt özgürlük mücadelesinde yaşamını yitiren 
enternasyolist savaşçıları anarak konuşmasına baş-
layan Kürt Halk Meclisi Üyesi Ali Poyraz, “di-
reniş” vurgusu yaptı. Rojava Devrimi’nin sadece 

‘Efrin halkı onurunu korumaya karar-
lıdır’

“Şuan Efrin kantonunda Kürtler, Araplar ve 
Türkmenler hep birlikte Turancılara ve cihatçı çete-
lere karşı onurlarını korumakta kararlıdırlar. Efrin 
halkı Osmanlı sultanlığının bir parçası olmak iste-
memektedir ve olmayacaktır. Efrin halkı demokratik 
ve barışçıl bir sistem içerisinde yaşamaktadır. Efrin 
halkı hiç kimse için bir tehdit oluşturmamaktadır. 
Sadece barbarlara karşı halklarını topraklarını ve 
onurlarını koruma mücadelesi vermektedirler. Türk 
devletinin bu saldırılarına sessiz kalan uluslararası 
güçlere de sessizliklerini kırma çağrısı yapıyoruz.”

Açıklamanın sonunda tüm demokratik güçlere 
çağrı yapılarak, Türk devletinin Rojava’ya dönük 
saldırılarına karşı ses çıkarmaları ve Rojava’yı sa-
hiplenmeleri istendi. 

Yoğun yağmura rağmen üç saat süren eylem sü-
rekli Türk devleti ve Cihatçı çetelere karşı sloganlar 
atıldı. 

Aynı amaçla İskoçya’nın başkenti Edinburgh’ta 
da ‘Efrin yalnız değildir’ adı altında bir eylem dü-
zenlendi. Üzerinde İngilizce olarak ‘Türkiye, Ef-
rin’den ellerini çek’ yazılı pankart açan grup kent 
merkezine kadar da bir yürüyüş düzenledi. Yürü-
yüşün sonunda yapılan açıklamada Türk devletine 
saldırılarını durdurma çağrısı yapıldı. 

Kürtlerin değil tüm dünya ve Ortadoğu halklarının 
umudu haline geldiğini belirten Poyraz, “Rojava’da 
şehit olanlar sadece Kürtleri değil dünya enternas-
yolistlerinin devrimini ifade ediyor” dedi.

Rojava Devrimi’nin ilan edildiği ilk zamanlarda 
Kürtlerin iyi anlaşılmadığını aktaran Poyraz “Ro-
java Devrimi’nin ilk zamanlarında Kürtlerin ya 
Esad’ın karşısında olmasını ya da birlikte olması-
nı istediler. Ancak Rojava Devrimi gösterdi ki ne o 
Esad rejimine ne de o muhalif gözüken milliyetçi 
kesime dahil olmadan da demokratik mücadele dire-
nişi olabiliyor” diye ifade etti. “Başkan Apo’yla bir-
likte Kürtler nasıl ki küllerinden doğdularsa Rojava 
Devrimi’nde de bu pratik yaşandı” diyen Poyraz,  
“Bu devrimi sahiplenip dünyaya yaymak ise Rojava 
dışında dünyanın her yerinde direniş sergiyen sosya-
list ve devrimci güçlere bağlıdır” şeklinde konuştu.

Etkinlik sanatçılar Sevim Aslan ve Hakan 
Xan’ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde çekilen ha-
laylarla sona erdi.

Londra’dan
Rojava 
Devrimi’ne Selamı5.YIL

Efrin’i
Sahiplenme Eylemleri

Londra ve Edinburgh’ta  

Fotoğraflar: Botan Sinayiç
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Londra’dan Nuriye ve Semih İçin Çağrı:

Onları öldürecek olan
Açlık Değil, Bizlerin Sessizliğidir

Didim’deki Emlakçınız
Didim Öğretmen Emlak
Sürmeli Bal

Telefon: 
Mobile: 
İngiltere: 

0090 526 811 55 77
0090 532 493 2828
0793 9084 264

didimogretmenemlak.com
didimogretmenemlak@gmail.com

Kuzey Londra’da bulunan Wood Green kü-
tüphanesi önünden bir araya gelen Britan-
ya Demokratik Güç Birliği üyeleri 140 

gündür açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça ile dayanışma amaçlı eylem düzen-
lediler. 

Kanun Hükmünde Kararnamelerle işlerinden 
atılan Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen 
Semih Özakça’nın işlerine dönebilmek için başlat-
tıkları açlık grevleri 137 günü geride bıraktı. Hayati 
durumları riskli bir noktaya ulaşan Gülmen ve Özak-
ça için dün Londra’da yapılan eylemde duyarlılık 
çağrısı yapıldı. 

Londra’nı kuzeyinde bulunan Wood Green kütüp-
hanesi önünde Cumartesi günü bir araya gelen Bri-
tanya Demokratik Güçbirliği bileşeni kurumların 
temsilcileri yağan yoğun yağmurun altında bir açık-
lama yaptılar. Gülmen ve Özakça’nın resimlerinin 
taşındığı eylemde sık sık “Nuriye ve Semih yalnız 
değildir, Siyasi tutsaklara özgürlük, Türk devleti 
faşist devlet” gibi sloganlar atıldı. 

‘Onları Öldürecek Açlık Değil, Bizlerin 
Sessizliğidir’

Grup adına bir konuşma yapan İbrahim Avcıl, 
Nuriye ve Semih’in çığlıklarına ses vermek için top-
landıklarını belirtti. Avcıl şunları belirtti;

“Darbe girişiminden bu yana Türk devletinin on-
binlerce insanı tutuklandı. Muhaliflere yönelik akıl 
almaz bir şekilde hedef alındılar, sindirme politika-
ları ve saldırılar en üst düzeye ulaştı. Faşist Türk 
devleti tarafından 117 basın kuruluşu hukuksuz bir 

şekilde kapatıldı. 170’ten fazla gazeteci tutuklandı. 
Onbinlerce emekçi işinden kovuldu. Nuriye ve Se-
mih işlerine geri dönebilmek için 136 gündür açlık 
grevindeler. Nuriye ve Semih’i öldürecek olan açlık 
değil, toplumun sessizliğidir. Bu yüzden bugün bu-
rada Nuriye ve Semih’in çığlığına ses vermek için 
buradayız.”

‘Onların açlığı ülkemizin adalete olan 
açlığını temsil ediyor’

Eylemde bir konuşma yapan Britanya Alevi Fe-
derasyonu başkanı İsrafil Erbil, ülkede artarak 
devam eden faşizmi aç kalarak dünyaya duyurmaya 
çalışan Nuriye ve Semih’in eylemlerinin bir adalete 
olan açlığın bir sembolü olduğunu ifade etti. Erbil 
şunları belirtti;

“Nuriye ve Semih’in açlıkları ülkemizin adalete 
olan açlığını temsil ediyor. Ülkemizdeki faşizmin, 
diktatörlüğün, her gün biraz daha fazlalaştığını, on-
lar aç kalarak duyurmaya çalışıyor. Onların derdi 
sadece kendi işleri değil. Onlar aç kalarak dünyaya 
bir mesaj verdi ve Londra’daki Demokratik Güçbir-
liği bu mesajı bir kez daha iletmeye çalışıyor, onla-
rın sesi olmaya çalışıyor. Eşitliğe açız, dayanışmaya 
açız, birlik beraberlik ve mücadeleye açız, bu açlı-
ğımızı giderip bir olmak, güçlü bir şekilde faşizmin 
karşısında durmak gerekiyor. Nuriye ve Semih yalnız 
değildir. Onların mücadelesi bizim mücadelemizdir”

‘Uydurma darbe iddiasıyla ülkeyi yarı 
açık cezaevine çevirdiler’

Gülmen ve Özakça ile dayanışma eyleminde bir 
konuşma yapan Day-Mer temsilcisi Feyzullah 
Cinpolat ise ülkenin yarı açık bir cezaevine dönüş-
tüğünü belirtti. Cinpolat şunları ifade etti;

“Bugün Nuriye ve Semih’in bedenlerini açlığa 
yatırmalarına sebep olan şeyi anlamak için, son yıl-
larda Türkiye’de gelişen olaylara bakmak gerekiyor. 
7 Haziran seçimlerini kaybeden Erdoğan ve şürekâ-
sı iktidarını kaybetmemek için ellerinden gelen her 
türlü hileleri yapmaya başladılar. Bu hile ve hırsız-
lıkları halen devam ediyor. 15 Temmuz diye uydur-
dukları bir darbe senaryosu ile ülkemizi yarı açık 
cezaevine çeviriyorlar. Bugün diktatörlüklüğü oluş-
turmaya çalışıyorlar. Bunu yaparken on binlerce 
emekçiyi işlerinden ekmeklerinden ettiler. KHK’lar-
la ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Cezaevlerini aydın-
larla, gazetecilerle, akademisyenlerle doldurdular. 
Bunlara karşı bizler İngiltere’de örgütlü Demokra-
tik Güçbirliği bileşenleri olarak bu çalışmalarımızı 
devam ettirmek azmindeyiz.”

Yapılan konuşmaların ardından eylem sona erdi. 

Fotoğraflar: Botan Sinayiç



12 26 TEMMUZ 2017



1326 TEMMUZ 2017 HABERLER

İskoç milletvekili Chris Stephens Birleşik Kral-
lık Dışişleri Bakanı Boris Johnson’a Türk dev-
letinin Efrin Kantonu’na yönelik saldırılarını 

sordu. 
İskoç Ulusal Parti Glasgow milletvekili Chris 

Stephens imzalı ‘Türk devletinin Efrin’e saldırı-
ları’ başlıklı mektupta Dışişleri Bakanı Boris Joh-
nson’a Türk devleti saldırılarının durdurulması için 
girişimde bulunulması çağrısı yapıldı.  

Stephen mektubunda, Efrin Kantonunda 200 bini 
göçmen 1.5 milyon insanın yaşadığını belirterek, 
Türk devletinin saldırılarının bölgedeki kaosu derin-
leştireceğini ve yeni göçmen krizlerinin yaşanması-
na neden olacağını ifade etti. 

‘Saldırılar yeni bir göçmen krizi yarata-
caktır’

“Efrin’de 200 bini göçmen 1.5 milyon Kürt, Arap 
ve diğer halklardan insanlar yaşamaktadır. Türk 
devletinin bir süredir yaptığı bu saldırılar felaket  
sonuçlar yaratmak ile birlikte bölgeyi yeni bir is-
tikrarsızlığa doğru götürecektir. Bu da beraberinde  

Liberal Demokrat Partinin genel başkan 
yardımcılığı ve vekilen başkanlığını yürü-
ten Vince Cable, liderlik için başka adayın 

bulunmamasının ardından partinin yeni başkanı 
olarak seçildi.

Liberal Demokrat Partinin Twickenham bölgesi 
milletvekili olan 74 yaşındaki Cable, seçilmesinin 
ardından yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık’ın 
Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) sürecine 
değinerek, partisinin ikinci bir AB referandumunu 
gerçekleştirebileceğine inandığını bildirdi.

Cambridge Üniversitesi mezunu Cable, 2010-
2015 koalisyon hükümetinde Birleşik Krallık İş, 
Beceri ve Yenilik Politikaları Bakanı olarak görev 
yapmıştı.

Partinin önceki lideri Tim Farron ise, 8 Hazi-

yeni bir göçmen krizi yaratacaktır. 
Efrin halkı DAİŞ’e karşı büyük bir mücadele vere-

rek kendi demokratik yönetimlerini kurmuşlardır. Ef-
rin diğer Kürt şehirlerinden izole bir durumdadır.” 

‘Öncelik DAİŞ’in ortadan kaldırılması, 
sonra da demokratik ortamın yaratıl-
ması’

“İnanıyorum ki Suriye’de acil yapmamız gere-
ken iki şey vardır. Birincisi barbar DAİŞ’in ortadan 
kaldırılıp Suriye’deki çatışmaların sonlandırılması. 
İkincisi de şiddetin sona erdiği bir Suriye’de tüm 
halkların birlikte çalışarak demokratik ve barışçıl 
bir ortamın tesis edilmesine katkı sunmaktır. 

Bu çerçevede Türk devletinin Efrin’e yönelik sal-
dırıları asla kabul edilemez. Türk devleti bu saldı-
rılarını derhal durdurup, DAİŞ’e karşı mücadele 
veren güçlere destek sunmalıdır.”

İskoç vekil Stephens dışişleri bakanı Johnson’dan 
Türk devleti yetkilileri ile görüşmesi ve bu sorunları 
dile getirmesi talebinde bulundu.

ran’daki erken genel seçimde milletvekili sayısını 
artırmasına rağmen parti liderliğinden istifa etmişti.

“İnancıma odaklanmanın sonuçları bakımından 
kendimi, sadık bir Hristiyan olarak yaşamak ile si-
yasi bir lider olarak hizmet etmek arasında kalmış 
buldum.” diyen Farron, 2017 yılında ilerici bir li-
beral partinin lideri olmak ile kararlı bir Hristiyan 
olarak yaşamak çerçevesinde, İncil’e sadık kalma-
nın kendisi için imkansız hale geldiğini söylemişti.

Farron, ülkedeki seçim kampanyası boyunca, 
özellikle ada basını ve liberal seçmenler tarafından 
eşcinsellik hakkındaki görüşlerini açıklığa kavuştur-
ması yönünde baskı altına alınmıştı.

Liberal Demokrat Parti, Birleşik Krallık’ta 8 Ha-
ziran’da yapılan erken genel seçimde milletvekili 
sayısını 8’den 12’ye çıkarmıştı.

Boris Johnson’a 
Efrin Sorusu

Vince Cable
Liberal Demokrat Partinin Yeni Lideri 



Londra’da kaldırıma kurduğu stantta 50 pe-
niye limonata sattığı için 150 sterlin ceza kesilen 
5 yaşındaki kıza onlarca iş teklifi geldi.

İşletme profesörü Andre Spicer, kızının Lond-
ra’nın doğusunda geçen hafta düzenlenen Lovebox 
Festival’in dışında stant açmasına izin vermişti.

Fakat belediye yetkilileri 5 yaşındaki kıza ge-
rekli izinleri olmadığı için 150 sterlin ceza kesti. 
Andre Spicer, ceza kesilirken zabıtanın neden ceza 
kestiklerine dair uzun bir metin okuduğunu ve kı-
zının o anda ağlamaya başladığını anlattı: “Kızım 
bana sarıldı ve ‘Baba, baba, ben çok kötü bir şey 
yaptım’ diye ağlamaya başladı. Bunun üzerine eş-
yalarımızı topladık ve eve döndük.”

Olayın duyulmasının ardından Tower Hamlets 
Belediyesi özür diledi ve cezayı iptal etti. Beledi-
ye, “Kanunları uygulayanların sağduyuyla hareket 
etmesini isteriz. Bu sefer bunun böyle olmadığını 
görüyoruz” dedi.

Andre Spicer ve kızı, çok sayıda festivalden ve 
Southwark’taki Borough Market’ten stant açmaları 
için teklif aldı. Spicer, Twitter hesabından “Dünya-
nın dört bir yanından nazik insanların destek me-
sajları bizi çok mutlu etti” mesajını paylaştı: “On-
larca festival, Pazar ve işyeri bize limonata standı 
açmamızı teklif etti. Umarım bu teklifleri limonata 
standı açmak isteyen diğer kişilere de yollarlar.”
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Dünyaya “güçsüz ve bağımlı” ola-
rak katılan insanın sonraki yılla-
rını “özgür ve bağımsız” olarak 

yaşayabilmesi için kültürün, anne-baba-
nın, toplumun vb. onu geliştirecek ko-
şulların neler olduğunu bilerek ve gerek-
li önlemleri alarak hareket ederek öyle 
bir büyümeye arabulucu olması gerekir. 
Burada çocukların doğa ile ilişkilerinde 
doğuştan gelen kendi mizaç yani “tabi-
atlarınında” önemli bir yeri vardır, fakat 
çoğunlukla belirleyici olan kendisini 
bulduğu koşulların, çevresel faktörlerin 
onu nasıl karşıladığıdır. Özellikle çocuk-
luğumuzun ilk yıllarında ya da herhangi 
başka bir zamanda yaşadıklarımız eğer 
bağımsız, özgür bir birey olmaya önayak 
olmuyorsa kendimizi değersiz, başarısız 
ya da önemsiz birisi olarak görmemiz 
pekte kaçınılmaz olmayabilir. Bu inanış-
lar daha sonrasında dünya ile girdiğimiz 
ilişkileri yönetip belirleyici rol oynarlar.

Kendimizi başarısız, değersiz olarak 
görme inanışlardan dolayı başkalarını 
natürel olarak bizden daha değerli, ba-
şarılı ve önemli olarak görebiliriz. Bunu 

bazen diğer insanlardan çok daha değerli 
olduğumuzu iddia ederek yapabiliriz, ya 
da tamamıyla kendi kabuğumuza çekilip 
hiçbir “risk almadan” yaşamımızı devam 
ettirerek de yapabiliriz. Çoğunlukla olan 
ise bu ikisinin ortasındadır. Bu sürece bir 
kitaba yazılmamış ama bir şekilde içsel-
leştirdiğimiz yaşam kuralları yön verir.

Kendimizi başkalarından eksik görme-
yi aşmanın bir yolu olarak geliştirdiğimiz 
gizli kurallardan biri de aşırı sorumluluk 
yüklenmektir. Neredeyse herkese ve her 
şeye karşı aşırı bir sorumluluk duygusu 
ile yaklaşırız. Ya da yaşamımızdaki belli 
kişi ve durumlara karşı aşırı bir sorum-
luluk geliştirirken, başka bir kısmını ta-
mamıyla görmemezlikten de gelebiliriz.

Örneğin sevgiliyle, eşle bir yere gidi-
lecekse bunun bütün sorumluluğunu üst-
lenip, en iyi yeri seçmek için saatler hat-
ta günler harcayabiliriz. Burada belki de 
ulaşılmak istenen karşıdaki kişinin so-
rumluluklarını da alarak kendimizi ona 
kabul ettirme ve bu şekilde farzettiğimiz 
eksikliğimizi giderme çabasıdır. Bu aşırı 
sorumluluk hissi daha sonra evlilikte, ya 

da çocuklarla ilişkide ya da arkadaşları-
mızla girdiğimiz ilişkilerde de kendisini 
kolayca gösterir. Örneğin aşırı sorumlu-
luk hisseden ve böyle davranan insanla-
ra kendi grup çevrelerinde “ya bu bizim 
annemiz-babamız, bize çok iyi bakıyor” 
yaklaşımı sıkça görülür.

Bu durumu aşmak yılların getirdi-
ği alışkanlıklarla yüzleşmek anlamına 
gelir. Günlük yaşamımızda adım adım 
yapacağımız değişiklikler uzun yıllardır 
bizle birlikte olan inanışların yavaşça 
değişmesine yardımcı olur. Bunun ya-
nında davranışların yani aşırı sorumlu-
luk alma, üstlenme davranışlarımızın 
farkında olmamız, bu konudaki farkın-
dalığımızın artması ve yaşadığımız, ya-
şayacağımız endişelerden kaçmak değil 
de onları görüp daha dengeli ve anlayışlı 
yollardan yaklaşmayı öğrenmemiz bize 
başka türlü yaşamanın mümkün oldu-
ğunu ve zahmetli bir yolculukta olsa bu 
yola girmenin çok daha verimli ve iyi bir 
yaşamı getirebileceğini görmemizi sağ-
layabilir. 

Sorumluluk ve Endişe
Mahir Güden
Psikoterapist 
mahircbt@yahoo.co.uk 

5 Yaşındaki Kıza 
Limonata Standı 
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Avrupa Birliğinden çıkışa karar 
verdiğimiz referandumun he-
men ertesi günü bir kaç saat 

içinde bir milyondan fazla imza top-
lanan kampanyayı hatırlıyormusunuz? 
Ülkenin ve dolayısı ile bizlerin gele-
ceğiyle oynayan, hiç bir bilgisi olma-
dığı halde Boris gibi Nigel gibi etik 
problemi olan siyasetçilerin ‘çıkalım’ 
demesini takip eden bilinçsiz seçme-
nin oy verdiği seçimin tekrarlanmasını 
isteyen imza kampanyasından bahse-
diyorum. Birkaç hafta içinde toplanan 
imza sayısı 4 milyonu aşmıştı. Yüz bin 
ve üzeri imza toplayan imza kampan-
yalarının meclis içerisinde hazırlanan 
bir komisyon tarafından görüşülmesi 
gibi bir zorunluluk var. Britanya tari-
hinin en yüksek katılımlı imza kam-
panyasında görüşülmesi kaçınılmaz 
durumdaydı.

Neler mi oldu?
İşte şimdi o konuya geleceğim ama 

bu konunun bağlantısını konuşmadan 

önce kabine toplantısından bahsetmek 
istiyorum.

Brexit’den 3-4 ay sonra bir kabine 
toplantısı düzenlendi. Başbakan The-
resa May’in kabinenin aldığı kararları 
anlatan konuşmasını defalarca dinle-
dim. Thatcher’ı gördüm. Halkını düşü-
nüyormuş gibi yapıp hiç umursamama 
taktiği, konuşurken dediğim dedik ta-
vırları, bazı kelimeleri tonlayış tarzı ile 
aynen oydu.

Adına Brexit dedikleri, Avrupa Bir-
liğinden çıkışın kesinlikle gerçekleşe-
ceğini bir kez daha vurguladı. Bu vur-
gu muhtemelen ‘çıkış sürecinin neden 
başlamadığı’ sorularının artık sesli bir 
şekilde yükselmesinden sonra kararlı-
lık taktiği olabilir. Tabi akıllarımıza bir 
başka konu daha geliyor. Şu andan iti-
baren Britanya ve AB arasında bir pa-
zarlık süreci başladı. Serbest dolaşım 
kalksa fakat serbest ticaret kalsa mı, 
insan hakları sözleşmeleri gitse ama 
suçluların geri iadesi konusu kalsa mı 

gibi birçok konu hakkında pazarlıklar 
sürüyordu. İşte bu kabine toplantısı 
sonrası May’in yaptığı açıklamalar 
bu konularda kesin bir çizgi oldu. ‘Ön 
kapıdan çıkıp arka kapıdan girmeyece-
ğiz’ diyordu. Ama tabi ki AB’nin pa-
zarlık olarak kendisine ne vereceğini 
görmek için bu kadar beklediğini de 
biliyoruz. Bu konuda özellikle Fransa 
ve Almanya’nın tutumu belli. ‘Çıkış 
sürecini başlatın sonra pazarlık edelim’ 
diyorlar. Haklı olarak.

Birçok şirket, özellikle teknoloji 
şirketleri Berlin’e taşınmaya başladı. 
AB fonlarından çiftçilere yapılan yar-
dımlar kesilmeye başladı. Karşılığında 
Britanya fonlarının devreye girmesi 
bekleniyordu ki halen görünürde bir 
şey yok. Dolar, Euro ve Yen yükselişte. 
Özellikle belirsizlik süresine girildiği 
şu günlerde, birçok çok uluslu şirket 
Avrupa’nın çeşitli ülkelerine taşınma 
peşindeler. Bu olay Britanya için teh-
like çanları demek.

May’in açıklamalarındaki ilk ve en 
vurgulu söylediği cümle şuydu; ‘Hiç-
bir suretle ikinci bir referandum yapıl-
mayacak’.

Bu da demek oluyor ki, 4 milyondan 
fazla kişinin ki bu seçmen sayısının 
yüzde 10’u ediyor, topladığı imzaların 
hiç bir anlamı yok. Yani Thatcher’ın 
genelde yaptığı gibi May’de aslında 
demokrasi filan dinlemiyor. Benim 
dediğim olacak tavırlarının başka bir 
açıklaması yok. Zaten David Came-
ron’ın bu kadar hızlı koltuğunu terk 
etmesi, daha etkin adaylar varken 
May’in o koltuğa getirilmesi boşuna 
değildi.

Britanya en zor 20 yılını görmeye 
hazırlanıyor. Gençlik yıllarından yaş-
lılığa ilk adım atılan yıl aralığını 40 
olarak hesaplarsak, güzel geçebilecek 
ömrümüzün yarısını ülkenin toparlan-
masını umarak, hayatımızı erteleyerek 
ve 17 milyon Brexit lehine oy vermiş 
seçmene kızarak geçireceğiz.

Vah Olsun 
Gençliğimizin Yarısına…

Tom Webb
 

tom@telgrafnews.com



Rojava ve Kuzey Suriye’de DAİŞ’e karşı yü-
rütülen savaş 5’inci yılına girmek üzere. Bu 
beş yıl, onlarca hamle, yüzlerce özgürleşti-

rilen mezra, köy ve şehrin kurtuluşuna tanık oldu. 
Şimdi ise YPG öncülüğündeki QSD güçleri, DAİŞ’e 
nihai darbeyi indirmek için Reqa’ya yürüyor.

Reqa DAİŞ’in başkenti… Hilafet burada ilan 
edildi. Dünyanın birçok kentinde gerçekleştirilen 
kanlı saldırılar burada planlandı. Kürt, Suriyeli ve 
dünyanın bir ucundan kalkıp buraya gelen enternas-
yonalist gençler, faşizmin merkezine yönelik başlat-
tıkları hamle artık sonuna doğru geliyor.

Hayatta kalmak bile lüks
Bir ayı aşkındır Reqa’dayım. Cephede savaşçılar-

la birlikteyim. İnanılmaz, insanın kanını donduracak 
hikayeler var burada. 

Reqa’dayım.  İnsan olarak hayatta kalmanın lüks 
olduğu kent.

Hemen yanı başımda 3 kardeşi, babası, ağabeyi 
şehit bir savaşçıyla konuşuyorum. Hikayesini anlat-
maya başladığında, donup  kalıyorum. Onların inti-
kamı için savaştığını söyleyip, yanımdan ayrılıyor. 

Beş kardeşi DAİŞ çetelerince katledilmiş, yeni 
doğmuş yavrusunun başı kesildikten sonra, eşi teca-
vüze uğrayan başka bir savaşçı…

Üzerine benzin dökülüp ailesi yakılan genç bir 
delikanlı…

Saymakla bitmeyecek dehşet hikayesi var bu top-
raklarda.

İşte bu gençler insanlığa cehaleti dayatan DAİŞ 
faşizmine karşı savaşıyorlar. 

Çölün ortasında baharı ve toprağı yürekleriyle 
savunuyorlar.

Verilen mücadeleyi destansı yapan bu gençler-
den başka bir şey değil. Onlar özgürlüğe, insana, 
kadına düşman bir karanlıkla savaşıyorlar. Onun 
için Kuzey Suriye’de verilen mücadele bir insan-
lık mücadelesidir, bir onur ve vicdan savaşıdır.

Kimsenin buradaki gerçekliğe dil uzatmaya hakkı 
olmadığını düşünüyorum.

50 derecede kent savaşı
Reqa… Artık savaşın son demlerindeyiz.
Şu an hava sıcaklığı 50 dereceyi gösteriyor.
Sisli, yağmurlu ve o kasvetli Londra’dan kalkıp 

buraya gelen ben, 50 dereceden size haberleri bil-
diriyorum.

Savaş cephesinde özgürlük için mücadele eden 
kadın ve erkekler nasıl savaşa hazırlanıyorlar? Ne 
yiyorlar? Nerede uyuyorlar? Günlük ihtiyaçlarını 
nasıl karşılıyorlar?  

Kürt, Arap ve Enternasyonalist savaşçılar bir nok-
tadan diğerine nasıl gidiyor? Savaşırken neler yapı-

kamyonlarla cepheye taşınıyor.
Cephe gerisinde belirlenmiş noktalara ye-

mekler bırakılıyor. Buradan sonra artık savaş-
çılar yiyecek ve içeceklerini kendileri taşımak 
zorunda kalıyor.

Erzaklarını sırtlarında taşıyorlar
Daha ön cephedeki savaşçılar da 

araçlarla kendi noktalarına yiyecek ve 
içeceklerini taşıyorlar. En ön cep-
hede, çatışma hatındaki savaşçılar 
ise erzaklarını sırtlarında taşımak 
zorundalar. Savaşçılar bazen yastık kı-
lıflarından yaptıkları çantalarda, bazen 
kollarını doldurarak noktalarına götü-
rüp arkadaşlarına ulaştırıyorlar. 

Savaşçılar haftanın birkaç günü 
kendilerine ulaşan t a z e 
domates ve biberler-
le kendi imkanlarıy-
la yemek yapıyorlar. 
Böyle günlerde 
daha büyük sofralar 
kurulur.

Cephede ekmek 
hiç eksik olmuyor. 
Her savaşçı için 
en az 2 günlük 
yetecek ekmek 
ulaştırılıyor...

Mermi 
yağmuru 
altında pilav

Hava bombardımanı, 
mermi yağmuru ve intihar sal-
dırıları altında bir tas pilavın 
etrafında toplanmış savaşçıları 
görünce, bir kez daha bu sava-
şın ne kadar destansı olduğunu 
anlıyorum.

Şimdiye kadar kimseden 
‘açım, sussuzum’ sözleri duyma-
mak olağanüstüydü.

DAİŞ eskisi gibi değil
Reqa savaşı bir şehir savaşı. DAİŞ 

eskisi gibi değil, son dönemlerde ge-
rilla taktiğiyle; vur kaç yöntemiyle 
savaşıyor. Öte yandan yoğun intihar 
saldırıları düzenliyor.

Adeta şehrin altında bir başka şe-
hir inşa etmişler. Yüzlerce tünel; bir 
tünelden diğer tünele… O tünelden 
başka bir tünele… Bitmez, tükenmez 
tüneller…

yorlar?
Savaşın pek bilinmeyen, belki de merak edilme-

yen ama görünmeyen yüzünü anlatmaya çalışaca-
ğım.

7 bin QSD’li cephede
Reqa hamlesi iki koldan başladı. Şehir merkezin-

de DAİŞ çetelerinin etrafını saracak şekilde QSD 
güçleri savaş  öncesi yapılan planlamaya uygun ola-
rak artık hedefine ulaşmış durumda.

DAİŞ’in başkenti Reqa hamlesinde yaklaşık 7 bin 
QSD’li cephede yer alıyor. Cephede, New York’tan 
Roma’ya kadar dünyanın her yerinden savaşçılar 
bulunuyor. Kimisi 18’inde, kimisi 60’ında…

18 yaşın altında hiçbir genç cephede yer almıyor. 
QSD, Cenevre sözleşmelerine son derece dikkat edi-
yor. Yaşı 16-17 olan gençler savaşmak için geliyor-
lar, ancak hepsi geri gönderiliyor. Çok ısrarcı olanlar 
ise mevzilerden en az 20 km uzaktaki köylerde, ya 
karargahlarda tutuluyor.

Sıcak hava DAİŞ kadar zor
Savaş koordinasyon komutanlığı, savaşçıların 

gerekli besin ihtiyaçlarını karşılamak için ciddi ça-
lışma yürütüyor. Sadece militanların günlük gıda 
ihtiyacını karşılamak için bir ordu insan bu işte yer 
alıyor.

Özellikle aşırı derecede sıcak hava koşullarında 
bu işi organize etmek DAİŞ’le savaşmak kadar zor.

Şu an 50 derecenin üzerindeki sıcak hava koşulla-
rında en temel sorun birazcık soğuk su bulmak.

Mevzilere buz kalıpları taşınıyor
QSD güçleri buna çözüm olarak cephe dışında 

üretilen büyük buz kalıplarını mevzilere taşıyor… 
Ancak bu yetmiyor, çok yetersiz. DAiŞ’ten sonra 
buradaki en büyük düşman sıcaklar…

50 derece sıcaklıkta kent savaşı yürütmek dünya-
nın en zor işi olsa gerek.

Menüde ne var?
Günde 3 öğün yemek çıkıyor. Son 1 aydır menüde 

bulgur, pirinç pilavı ve küçük bir parça tavuk var. 
Bazen patates ve haşlanmış yumurta ile bir adet sa-
latalık veriliyor. 4-5 günde bir ise domates ve biber 
var. 2-3 günde 1 kez ise kavun ve karpuz cepheye 
geldiğinde herkesin yüzü gülüyor. 

Mermiden bile sıcak
Cephede mermiden çok su var, ama çok sıcak, 

mermiden bile sıcak... 
Zaman zaman portakal suyu, gazoz ve meyveli 

içecekler de savaşçılara ulaşıyor fakat çok az...
Cepheden yaklaşık 10 kilometre ötedeki lojistik 

noktasında hazırlanan yemekler plastik kaplar içe-
risine yerleştiriliyor, ambalaj kağıtlarına sarılıyor ve 

Reqa, Dante’nin İlahi Komedya’sındaki cehenne-
mine çok benziyor.

Kesrêt Efan köyü de kurtarıldı
Bu satırları kaleme alırken, Kesrêt Efan köyü de 

DAİŞ’ten temizlendi; doğu ile batı cephesinin bir-
leşmesine sadece 2 kilometre kaldı. İki cephenin bir-
leşmesiyle QSD, Fırat Nehri’nin her iki yakasında 
haki- miyet sağlanmış olacak. Böylelikle Reqa’nın 

16 kilometre güneydoğusunda bulu-
nan ve çetelere Fırat Nehri’nden 

en yakın olan Dehlê köyü alın-
dığında da DAİŞ için çember 
oldukça daralacak.

Nokta nedir?
Şehir savaşları, nokta ele 

geçirme ve mahalle mahalle 
ilerleme hamleleriyle bilinir. 
YPG-YPJ öncülüğünde ya-

pılan operasyonlar ile DAİŞ’in 

Erem Kansoy - Reqa

İzlenimler
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konumlandığı noktaları ele geçiriyor; ya hemen ya-
nında bir nokta oluşturuyor ya da DAİŞ’in noktasını 
kendi üsleri haline dönüştürüyorlar. 

Peki savaşta nokta ne anlama geliyor?
Bildiğiniz ev veya dükkan ya da bir araba garajı, 

bazen de hayvan barınağı. Bir komutan için savaşçı-
larını ön cephede en güvenli şekilde barındırabilece-
ği her yer bir nokta olabiliyor. 

Noktalarda hem cephane hem de gıda malzemesi 
tutuluyor.

Noktalar, hem arkasındaki cephenin güvenliğini 
hem de önündeki cephenin saldırı anında desteğini 
sağlıyor.

Cephede uyku, çok lüks bir şey
Özellikle gün batımı ile çatışmalar ve DAİŞ çete-

lerinin saldırıları yoğunlaşıyor. Gündüz saatlerinde 
ise çetelerin intihar saldırıları söz konusu. Bundan 
ötürü hemen hemen herkes noktalarda tetikte bek-
liyor.

Peki savaşçılar nasıl dinleniyor?
Ağır ve sıcak hava koşullarında bazen 2-3 gün 

aralıksız çatışmalar yaşanıyor. 
Savaşçılar kendi aralarında geliştirdikleri gruplaş-

ma ve kolektif sistem ile az da olsa dinlenme fırsatı 
buluyorlar; genelde 8-10 kişiden oluşan noktalarda, 

2-3 kişilik gruplar halinde savaşçılar değişerek uyku 
fırsatı buluyorlar. O da ancak birkaç saati aşmıyor. 
Sadece güzlerini dinlendiriyorlar. Cephede uyku, 
çok lüks bir şey… Onun için büyük bir irade savaşı 
yürütülüyor. 

Temizlik çok önemli
Reqa cephesinde QSD savaşçılarının tamamı 

temizlik ve hijyene büyük önem gösteriyor. Başta 
YPG-YPJ savaşçıları olmak üzere tüm QSD’liler 
hem bulundukları noktaları hemde çevrelerini temiz 
tutuyorlar. 

Savaşın izlerini taşıyan evlerin içine dahi kontrol 
amaçlı giren güçler buralardan da çöpleri çıkartıp 
imha ediyor…

Savaşın en ağır koşullarında dahi ahlaki değerin-
den hiçbir şekilde ödün vermeyen YPG-YPJ güçleri 
bu yönüyle de herkesin dikkatini çekiyor.

En büyük sorun ayakkabı
Savaşçıların en büyük sıkıntılardan biri de ço-

rap ve ayakkabı. Sıcak hava, beton yıkıntılar, metal 
parçaları, taş toprak ile örtülü Reqa zemini ile ağır 
koşullarda savaşçıların ayakkabıları çok hızlı defor-
me oluyor. 

Tek bir çift çorapla aylarca savaşmak zorunda ka-
labiliyorlar. En az 2-3 günde bir çoraplarını yıkayıp 
kurutuyorlar, fakat ayakkabıya çözüm maalesef bu-

lunamıyor.
Ayakkabıları deforme olup parçalanan savaşçılar 

kimi zaman 4-5 hafta boyunca lojistiğin, belki bir 
ihtimal ayak numarasına uygun ayakkabı getirmesi-
ni bekliyorlar; çoğu zaman ise ayak numarası tut-
muyor.

Terlikle savaşıyorlar
QSD güçlerinin bileşenleri olan yerel güçlerin 

savaşçıları ise terlikle savaşıyor, gelenekleri böyle... 
Ayakkabı giyeni çok az, ayaklarının açıkta olduğu 
terliklerle savaşıyorlar; taşın tozun toprağın içinde 
terlikleriyle koşuyor.

İlk Reqa’ya geldiğimde, ‘nasıl terlikle savaşabi-
liyorlar’ diye çok garipsemiştim. Ama şimdi anlıyo-
rum, Reqa’da terlikle savaşılır. Reqalı Muhammed, 
terliğinin bağcığı koptuğu için üç hafta boyunca çıp-
lak ayakla savaşmış…

Daha iyi anlıyorum bu savaşın neden destansı ol-
duğunu…

Hepsi yürekleriyle savaşıyor
Şimdi asıl meseleye gelelim… Yok Amerika, 

tanklar, füzeler vermiş; yok koalisyon QSD’nin si-
lahlarını baştan sona yenilemiş... 

Aslında cephede savaşanların bu tür haberlere, 
yorumlara ne ayıracak vakitleri var, ne de itibar edi-
yorlar. Onlar topraklarını savunuyorlar. 

Bir aydır en ön cepheden Reqa’nı köylerine kadar 
dolaştım; bu insanlar yürekleriyle savaşıyor. 

Evet, Amerikan savaş uçakları 14 km öteden Reqa 
şehir merkezine saldırılar düzenliyor, zaman zaman 
bombardıman yapıyor. Ancak yalınayak, terlikleriy-
le savaşan gençleri gördükten sonra, ‘Amerika des-
tekli QSD’ söylemi bir Amerikan rüyasından öte bir 
anlamı yok!

M16 tutukluk yapıyor
Savaşçılar sınırlı sayıda mermi ve mühimmat ile 

savaşıyor, öyle ki, bazen her çeteye tek kurşun sık-
mak durumunda kalıyor QSD’liler. Hepsinin elinde 
keleş var. Amerika’nın iki günde tutukluk yapan 
M16’sını zaten kullanılmıyor.

Burada, Reqa cephesinde öyle düşündüğünüz gibi 
son model silahlar bilgisayarlı roketler yok; keleştir, 
BKC, B-7’dir QSD’lilerin omuzundaki taşıdıkları. 

Yaralılar hastaneler taşınıyor
Savaşın acı yüzü, yüzlerce gazi, yüzlerce şehit… 

Yaralılar önce Reqa’nın Semra bölgesinde bulanan 
ilk yardım noktasına araçlarla getiriliyor. Burada ilk 
müdaheleler yapılıyor, durumu ağır olanlar Heseke 
ya da Qamişlo’daki hastanelere sevk ediliyor.

QSD savaşçıları Rojava’da, Reqa’da DAİŞ’in 
şahdamarını kesti. DAİŞ artık ölüm sürecinde. Onun 
kanı ağır ağır bedeninden çekiliyor.
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Ulusal İstatistik Dairesi, 65 yaş ve üstünde-
kilerin 2046’da ülke nüfusunun dörtte birini 
oluşturacağını tahmin ediyor.

Ulusal İstatistik Dairesinden (ONS) verilerine 
göre, ülkenin nüfusu geçen yıl 65 milyon 648 bin 
54’e ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı. 
Nüfusun 2039’da 74 milyona yükselmesi öngörülü-
yor.

Ülke nüfusunun giderek yaşlandığını duyuran 
ONS, toplam nüfusun yüzde 18’inin 65 yaş, yüzde 
2,4’ünün de 85 yaş ve üzerinde bulunduğu bildirdi.

Birleşik Krallık yetkilileri yaptıkları açıklama-
da, Türkiye iniş ve kalkışlı uçuşlarda uygula-
dığı kabinde elektronik cihaz yasağını kaldı-

racağını Türkiye’ye bildirdiği belirtildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın geçtiği habe-

re göre, Birleşik Krallık, Türkiye uçuşlarında uygu-
ladığı ‘uçak kabinlerinde cep telefonundan büyük 
elektronik cihazlara dönük yasağı’ kaldıracağını 
Türk makamlarına bildirdi.

Hem Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nda Av-
rupa ve Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan 

Birleşik Krallık’ın AB’ye borçlarını ödemesi 
gerektiğini söyleyen Fransa Ekonomi Ba-
kanı Le Maire, bu durumun müzakere açık 

olmadığını söyledi.
Fransa Meclisi Ekonomi ve Mali İşler Komite-

si’nde konuşan Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 
Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma 

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz 
hafta Türkiye’de ve Yunanistan’da yaşanan 
deprem sonrası vatandaşlarını uyardı. Konu 

ile ilgili Thomson ve First Choice ile Thomas Co-
ok’tan da açıklama yapıldı.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı (FCO) tarafın-
dan yapılan uyarıda, uçuşlarda ve feribot seferlerin-
de aksamaların yaşandığı, depremden en çok etki-
lenen bölgeler olan Kos ve Bodrum’da ağır hasarın 
olduğu belirtildi. 

Yunanistan’a dönük ulaşımın önemli ölçüde ak-
sadığının belirtildiği açıklamada, İngiliz vatandaş-
larının hava yolu ve feribot işletmeleri ile iletişime 
geçmeleri istendi. 

“Bu bölgeleri ziyaret eden vatandaşlarımız 
artçı şoklara karşı hazırlıklı olmalı ve yerel yet-
kililer ile tur operatörlerinin talimatlarını yakın-
dan takip etmeli” denilen açıklamada, depremden 
etkilenen bölgedeki İngiliz vatandaşlarının aileleri 
ile iletişime geçerek durumlarından haberdar etme-
leri tavsiyesinde bulunuldu. 

ONS verilerine göre İngiltere’de çocukların nü-
fus içindeki oranı 1976’da yüzde 24,5 iken, 2016’da 
yüzde 18,9’a düştü.

Çocukların nüfus içindeki oranının gelecek yıllar-
da düşmeye devam etmesinin öngörüldüğü, 65 yaş 
ve üstündekilerin de 2046’da ülke nüfusunun yak-
laşık yüzde 25’inin oluşturacağının tahmin edildiği 
bildirildi.

Ülke genelinde doğumların halen ölümlerden faz-
la olduğunu aktaran ONS, ülkeye gelen göçmenlerin 
sayısın da ülkeden göç edenlerden daha fazla oldu-
ğunu kaydetti.

Duncan hem de İngiltere Dışişleri Bakanı Boris 
Johnson’ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
arayarak İngiliz makamların yaptığı incelemenin 
sonucu olarak yasağın kaldırılacağını söylediği be-
lirtiliyor. 

ABD ve Birleşik Krallık, 21 Mart 2017 tarihin-
de aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkeleri 
kapsayan yasakları yürürlüğe koymuştu. ABD’nin 
Türkiye uçuşlarına getirdiği kabinde elektronik eşya 
bulundurma yasağı 5 Temmuz 2017 tarihinde kal-
dırılmıştı.

(Brexit) süreci ile ilgili soruları yanıtladı.
Le Marie, “Birleşik Krallık AB’ye borçlarını 

ödemeli. Bu konu üyelikten çıkış görüşmelerinde 
müzakereye açık değil. Biz paramızı geri istiyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Le Marie, Birleşik Krallık’ın AB üyeliğiyle ilgili 
sorumluluklarından doğan borçlarının 100 milyar 
euro civarında olabileceğini de bildirdi.

Yaralılar var
Başta Bodrum ve Kos olmak üzere, depremden 

etkilenen bölgelerdeki müşterileriyle yakın iletişim 
içerisinde olduklarını açıklayan Thomson ve First 
Choice, deprem sebebiyle Kos ve Bodrum’da bu-
lunan bazı müşterilerinin yaralandığını açıklasa da 
herhangi bir sayı vermedi.

Açıklamada, “Kos, Marmaris ve Bodrum bölgele-
rinde hissedilen deprem sırasında müşterilerimizden 
bazıları hafif şekilde yaralandı. Depremden etkile-
nen müşterilerimize yardımcı olmak için destinas-
yonlardaki çalışma arkadaşlarımızla ve yerel otori-
telerle sürekli iletişim halindeyiz” denildi.

Thomas Cook tarafından yapılan açıklamada ise, 
tur operatörünün müşterileri arasında yaralanan 
kimsenin olmadığı, otellerinin ise depremden hafif 
bir şekilde etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, “Depremden etkilenen bölgelerdeki 
müşterilerimize ve personelimize destek olmak için 
yoğun bir çalışma halindeyiz.” ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından Tatilcilere

Türkiye ve Yunanistan 
Uyarısı

Birleşik Krallık 
AB’ye Borçlarını Ödemeli

Elektronik Yasağı Kalkıyor

Yüzde 25’i 65 Yaş Üstü 

Türkiye’ye Uçuşlarda 

Birleşik Krallık Nüfusunun 
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Ankara Antlaşması ile İngiltere’de bulunan 
kişilerin eşleri için yaptıkları Süresiz otu-
rum (indefinite leave to remain) başvurula-

rının reddedilmesinin ardından asıl başvuru sahiple-
rinin de Süresiz oturum almasının doğru olmadığına 
kanaat getiren hakimin kararı tüm bu süreçte olanları 
endişelendirmeye başladı. 

Ankara antlaşmasında Süresiz oturum başvurusu 
yaparak beklemede bulunan kişiler yaşanan bu ge-
lişmeleri yakından takip etmeye ve her yazılan çizi-
leni okuyup, nerede ne tür söylemler varsa hepsini 
dinleyip bilgi edinmeye çalışıyorlar. Ortada bilgi 
kirliliği olduğunu savunan avukatlar ise bu söylenti-
lerin dikkate alınmamasını ve Home Office’in inter-
net sitesinde yazılan bilgilerin doğruluğundan emin 
olmalarını ve kendi avukatlarının söylediklerini din-
lemeleri önerisinde bulunuyorlar. 

Süresiz Oturum başvuruları 
neden askıya alındı

Göçmenlik konusunda 14 yıllık birikime sahip 
Stuart & Co Solicitors yetkilileri de Ankara Ant-

laşması sürecinin artık eskiye nazaran 
çok daha zorlaştırıldığına dikkat 

çekti. Aynı zamanda Cemal 
Aktürk davasını da takip eden 
firma olarak adını duyuran 
Stuart & Co Solicitors Avu-
katlarından İbrahim Aytaç, 

“Aktürk davasında 2015 yılında 
Ankara Antlaşmasına başvurup 

red alındıktan sonra itiraz - temyiz 
hakkı kaldırılmıştı. Bu davada hakim Home Offi-
ce’in kararını tanımadığını belirtti ve Home Offi-
ce’in yeni bir karar çıkararak bu kişinin oturumunu 
verin dedi. Bir nevi ben olayı bulandırmak istemi-
yorum. Bunu halledin kapatın gitsin demek istedi” 
diye konuştu.

Hatice Aydoğdu davasında da hakim eşlere Sü-
resiz oturum verilmesi kararını doğru bulmadığını 
bunun yanında asıl başvuru sahiplerinin de Ankara 
Antlaşmasının 4’ncü yılından sonra Süresiz oturum 
almasının doğru olmadığını savunarak duruşmada 
görüş bildirdi. Bu hakimin cümle arasında geçen 
kendi düşüncesini açıklamasının üzerine Home Of-
fice bütün Süresiz oturum başvurularını askıya aldı. 

Bu yılın sonuna kadar bir karar 
çıkabilir

Konu hakkında yeni bir karar çıkarması beklenen 
Home Office’in tutumu aylardır tartışılıyor. Konu 
hakkında bilgisi olan da olmayan da durum hakkın-
da yorumlar yapınca iş çıkmaz bir hal aldı. Özellikle 
sosyal medyada gereksiz açıklamalar yapılarak bu 
süreçte olan vatandaşların bir endişe sarmalının içi-
ne sürüklendiği görüşünü savunan Stuart & co Soli-
citors yetkilisi İbrahim Aytaç, tartışmaların yersiz 
olduğunu en doğru bilginin Home Office sitesin-
den alınması gerektiğinin altını çizdi. 

Avukat Aytaç, “Süresiz oturum başvurularında 
karar vermeyi durdurdular. Başvurular yapılıyor 
ama karar verilmiyor. Beklemeye alındı başvuru-
lar. Home Office de ne yapması gerektiği konusun-
da bilgi sahibi değil, bilmiyor. Mevcut olan yasayı 
tekrar gözden geçiriyor. Bu yılın sonuna kadar bir 
sonuç çıkacağı yönünde ümitliyiz” diyerek sonucun 
ne olacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. 

Bu aşamaya nasıl gelindi?
Yıl sonuna kadar bir sonuç alacakları bilgisini 

de kendilerine gelen Süresiz oturum başvuruları-

na Home Office’in yazdığı mektuplara dayanarak 
verdiklerini belirten Aytaç, “Bize bazı başvuruların 
12’nci aya kadar sonuçlandıracağız diye yanıtları 
geliyor. 2017’nin 12’nci ayına kadar büyük ihtimalle 
sonuçlandırılacak. Bu zaman içinde tabi ki yeni baş-
vurular yapılabilir. Hiçbir sorun yok bununla ilgili. 
Sonuçlarda alınıyor. Olumlu ya da olumsuz sonuçlar 
geliyor. Sadece süresiz oturumlarda bir sıkıntı var. 
Bu da Hatice Aydoğdu davasındaki hakimin cümle 
arasında ‘Eşlerin Süresiz oturum hakkı olduğunu 
kabul etmiyorum fakat net söylemiyorum ama 
Ankara Antlaşması kapsamında başvuru yapan 
vatandaşların da Süresiz oturum alma hakkı ol-
duğundan emin değilim.  Öyle bir hakları yok’ 
görüşünü bildirmesinin ardından Home Office’in 
kendi içinde yasayı tekrar değerlendirmeye alma 
kararından kaynaklanıyor. Dava Ankara Antlaşma-
sı’nda olan kişilerin değil eşlerin serbestlik alma 
hakkının olup olmadığı davasıydı. Hakim orada net 
bir şey söylemedi. Hiçbir hakları yok demedi. Sü-
resiz oturum alamazsınız demedi, ama asıl başvuru 
sahiplerinin de serbestlik hakkı olmamalı diye kendi 
görüşünü açıkladı” dedi. 

Hakimin net olmaması bütün 
başvuruları durdurdu

Böyle bir kararı alırken hakimin deklarasyon 
vermesi gerektiğinin altını çizen Avukat İbrahim 
Aytaç, “Bir nevi mevcut yazılı yasada böyle bir 
uygulama var bunun kaldırılması deklarasyonunu 
vermesini bekledik, vermedi. Home Office de böyle 
bir açıklamanın ardından ben neler yapabilirimin 
derdine düşüp konuyu daha da irdelemeye başla-
masından sonra bu aşamaya geldik” diyerek konu-
yu özetledi. 

Verilen kararın yanlışlığını savunduklarını ve bu 
tür kararların insanları korkutmaması gerektiğinin 
altını çizen Aytaç, “Başka bir yola girdi durum. 
Ben bu verilmiş kararı kabul etmiyorum. Hatta 
buna benzer davalarımız var Aydoğdu davasına 
karşı. Uzun bir süreç. Zaman alacak. Ne olacağı 
belli değil. Aynı zamanda Brexit olayı nedeniyle de 
beklemede diyebilirim. Belirsiz bir dönem içinde 
maalesef. Başvurular devam etsin. Korkmasın in-
sanlar. Home Office bir şekilde bunu bir katego-
ri başlığı altında toplama kararı almak zorunda. 
Zaman alacak ama insanları mağdur edecek bir 
durum olacağını düşünmüyorum. Sistemin içine 
girmiş kişiler için farklı bir kategori de bir şeyler 
yapılması gerekir” dedi. 

Sürenin uzatılması sözkonusu
Serbestlik hakkının kaldırılması olayının söz 

konusu olmadığını üstüne basarak aktaran Avukat 
İbrahim Aytaç, Ankara Antlaşması artık 4 yıldan 
sonra elde edilen serbestlik alma hakkının daha da 
uzatılarak 5 ila 10 yıl arasına yayılma ihtimalinin 
değerlendirildiğini anlattı. Göçmenlik yasaları al-
tında 10 sene yasal olarak İngiltere’de kalınması 
durumunda zaten süresiz oturum başvuru hakkının 
doğduğuna işaret eden Aytaç, Ankara Antlaşması 
kapsamında bu sürenin 5 ve üzeri şeklinde ola-
cağını söyledi. 

Brexit sonrası yeni bir antlaş-
ma yapılabilir

Brexit sonrası bu ülkede kalacak Türkiyeli göç-
menler için yeni bir antlaşmanın yolda olduğunu dü-
şündüğünü de aktaran Aytaç, mevcut antlaşmadaki 
esnekliklerin yeni süreçte olmayacağını daha ciddi 
hazırlanmış bir antlaşma sürecinin işleyeceğini dü-
şündüğünü söyledi. 

Konu hakkında 6 ayda bir Home Office ve Tür-
kiye’yi temsilen konsolosluk yetkililerinin bir ara-

ya geldiğini anlatan Aytaç, bu süreçte kendisi gibi 
yetkili avukatlardan da konu hakkında bilgi tale-
binde bulunulduğunu anlattı. Türkiye konsolosluğu 
temsilcilerinin; Ankara Antlaşması’ndaki önemli 
davaları takip ettiği bilgisini aktaran Aytaç, buradan 
çıkan sonuçlara göre izlenecek yeni yolları ve yapı-
lacak antlaşmadaki maddeleri belirlemeye çalıştık-
larını düşündüğünü anlattı.  

Emsal davalara maddi destek 
sunulmalı

Ankara Antlaşması sürecinde öyle davalar var ki 
kanun belirleyici özelliğe sahip. Mevcut antlaşma-
daki açıkları sorgulayan ve sorgulatan nitelikteki 
bu davaları bireysel olarak kişilerin yürütebilme-
sinin zorluğunu sonuna kadar yaşadıkları bilgisini 
de aktaran Avukat İbrahim Aytaç, böyle süreçlerde 
olan müvekkillerine maddi anlamda destek olun-
ması gerektiğini söyledi. Kendilerinin elinde olan 
buna benzer süreçleri kapsayan davalar için Türkiye 
Konsolosluğu’ndan yardım talebinde bulunduklarını 
da dile getiren Aytaç, “Biz konsolosluktan Aktürk 
davası için maddi destek talebinde bulunduk. Çün-
kü müvekkilimiz 50-60 bin sterlini veremeyecek 
durumdaydı. Bizde TC. Dışişleri Bakanlığı bunu 
üstlensin istedik. Çünkü ileriki yıllarda bu davalar 

Türkiye vatandaşları için emsal oluşturuyor. Bun-
ları Türkiye’nin karşılayacağını düşündük. Ama 
maalesef yanıt olumsuz oldu” dedi. 

Türk Hükümeti destek             
sunmadı

“Ben bir avukatım. Bütün her şeyi denerim. 
Alternatifler yaratmak ve çözüme ulaşmak bizim 
işimiz. Ama bu tür davalar önemli. Bu tür davalar 
bizler için değil, Türkiye vatandaşları için önemli. 
O nedenle hükümetin destek olacağını düşünmüş-
tüm. Ama destek gelmedi. Bu tür davaların pozitif 
sonuçlanması Türkiye’nin lehine olacaktır” diye-
rek zorlu süreçlerin insanlar üzerinde psikolojik 
yıpranmışlığın yanında maddi zorluklar da doğur-
duğunu aktardı. Her hükümetin bu tür durumlar-
da vatandaşına destek olması gerektiğine işaret 
eden Aytaç, emsal davaların olumlu sonuçlanması-
nın ülke vatandaşlarının yararına olacağını şu söz-
lerle anlattı “Aktürk davası gibi davaların olumlu 
sonuçlanmasının anlamı şudur. Vatandaş bu kadar 
zorlu sürece tabi tutulmadan alt mahkemeye gidip 
derdini anlatıp sonuç talebinde bulunabilecek. 
Bu kadar zaman ve maddiyat kaybı yaşamayacak. 
Orada harcayacağı maddiyatı kendi ülkesi için 
kullanabilir, o enerjisini kendi ülkesinin vatandaş-
larına hizmet için kullanabilir.”

Stuart & Co Solicitors 

Yaklaşık 14 yıllık bir geçmişe sahip 
Stuart & Co Solicitors 20 çalışanı ile alım 
satım, göçmenlik, kaza davaları ve sivil 
davaları takip ediyor. Alanında uzman 
her bir çalışanının bilgi birikim ve tec-
rübesini; aldıkları davalardaki başarıları 
ile kanıtlayan firma, reklam ve tanıtım 
çalışmalarına çok ağırlık vermek istemi-
yor. Sektörde isim yapmış sayılı firma 
bulunduğuna dikkat çeken firma yetkili-
leri, sonuç odaklı çalışan ve müşterisini 
doğru bilgilendiren her kişi ve kurumun 
kaliteli hizmet verdiğini düşündüklerini 
ve bu tür firmaların da mutlaka zaman 
içinde kendini kanıtladıklarını anlattılar. 
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Ankara Antlaşması’nda
Neler Oluyor, Son Gelişmeler Neler?
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Düğün, nişan, nikah, sünnet ve diğer etkinlik-
leri organize edeceğimiz zaman öncelikle 
mekan arayışına gireriz. En mutlu olmayı 

ümit ettiğimiz bu günlerde her şeyin dört dörtlük 
olması tek dileğimizdir. Bu mutluluk sürecini kusur-
suz bir şekilde hayata geçirmeye çalışan Prince and 
Princess Wedding Hall verdiği hizmet kalitesini 
günden güne artırıyor. 

Yaklaşık 7 senedir Londra’da Türkiyeli toplumun 
düğün, nişan ve nikah gibi etkinliklerine ev sahip-
liği yapan Prince and Princess Wedding Hall, 
etkinlik sahiplerinin salondan mutlu ayrılması için 

A’dan Z’ye bütün hizmetleri üstlen-
meye çalışıyor. “Her hizmetin 

bir bedeli var tabi ama amaç 
insanlarımızın bu salondan 
çıkarken güler yüzle ayrılma-
sı” diyen mekan işletmecisi 
Emre Kayhan, gün geçtikçe 

hizmet kalitesini yeniledikleri-
ni ve sektörde en iyi olma uğra-

şında olduklarını söyledi. 

AMAÇ KALİTELİ VE GÜLER YÜZLÜ         
HİZMET ANLAYIŞI

Salonu açarken çok kar gütmeden Türkiyeli va-
tandaşlara kaliteli hizmet verme anlayışıyla yola 
çıktıklarını aktaran Kayhan, zaman içerisinde bu 
denli talep edilebileceklerini düşünmediklerini dile 
getirdi. Kayhan, firmaları hakkında açıklama yapar-
ken “Salonumuz Eylül 2010 yılında açıldı. Burası 
bir aile şirketi. Hamdullah ve Cengiz Erpolat kar-
deşlerin açtığı bir işletme. Ben sonrasında dahil 
oldum. Hamdullah ve Cengiz Bey farklı sektör-
lerde çalışıyorlar. Salonu bana bıraktılar. Ben de 
elimden geldiği kadarıyla bu işin hakkını vererek 
hizmet vermeye çalışıyorum. Sektör tecrübem yak-
laşık 5 yıl diyebilirim. Ama içimdeki çalışma şev-
ki ilk işe başladığım gün kadar taze diyebilirim. 
Çünkü başta bu işi severek yapıyorum. Sonrasında 
her yaptığımız etkinlikte farklı toplumların, farklı 
kültürlerin gelenek, görenek ve adetlerini öğreni-
yorum. Bu beni geliştiriyor ve yeniliyor” dedi. 

YENİ KÜLTÜRLER İNSANI GELİŞTİRİR
Yeni kültürleri tanımlarken “Aslında çok fark 

yok” diyen Kayhan, “Bizim kültürümüz daha çok 

eğlenceye yönelik. Bizde başlangıçtan sonuna ka-
dar müzik var. Yabancılar da öyle değil, Asyalılar 
da yemek yiyip, fotoğraf çekilip giderler. Müzik yok 
onlarda. Onlarda da inançlarına göre değişimler 
var. Müslüman Asyalılarda müzik hiç yok. Kadın 
erkek ayrımı var” diye konuştu. 

Kayhan devamla şunları aktardı: “Düğünlerini 
yaptığımız diğer bir farklı topluluk Yahudi toplu-
mu. Yılda 70-80 Yahudi düğünü yapıyoruz. On-
larda da kadın erkek ayrı. Onlar da el ele tutup 
çember yapıp dönerler, bize benziyor. Sadece on-
lar sağa sola dönerek eğleniyorlar. Bu kültürlerin 
güzelliklerine tanık olmak bizim için gerçekten bir 
şans. Ben kendi adıma yaptığım işten çok mutlu-
yum.” 

HER MİLLETE HİZMET VERİLİYOR
Yaptıkları işin güzelliğini keşfederek müşterileri-

ne hizmet verme uğraşında olan firma, yıllık bazda 
en fazla şu milletin düğününü yapıyoruz diyemiyor. 
Bu anlamda Londra’da hizmet vermenin avantajla-
rını yaşadıklarını da aktaran Emre Kayhan, sadece 
Eylül-Haziran arası yoğunlukta Türkiyeli toplumun 
düğünlerine ev sahipliği yaptıklarını anlattı. Genel 
anlamda yıllık bazda yüzde 50 Türkiyeli, yüzde 50 
Asyalı ve diğer milletlerin etkinliklerini gerçek-
leştirdiklerini aktaran firma sahibi Kayhan, hizmet 
kalitelerini de gün geçtikçe yenileme gayretinde 
olduklarını söyledi. Yeni kültürlerden edindikleri 
değişimleri de kendilerince salonlarına ve verdikleri 
hizmetlere aktarmaya çalışan Prince and Princess 
Wedding Hall işletmecisi Kayhan, verdikleri hiz-
meti ise başlıklar altında şöyle sıraladı. 

NE TÜR HİZMETLER VERİLİYOR?
“Farklı kapasitelerde iki ayrı salonumuz var. 

Mekanımızın otoparkının olması büyük bir avan-
taj. Otopark sorunumuz bu anlamda yok diyebi-
liriz. Çünkü iki ayrı otoparkımız mevcut. Yemek 
sunumu dediğimiz catering servisimiz kalite an-
lamında bizi yansıtması için firmamız bünyesinde 
bulundurmak istediğimiz önemli bir hizmet alanı-
mız. Dekor dizaynı da yapıyoruz. Müşterilerimizin 
standart aldıkları paketler dışında dekor yapabili-
yoruz. Talep çerçevesinde her şeyi yapabiliyoruz bu 
anlamda. Temizlik olmazsa olmazımız. Ayrıca her 
anlamda güvenlik hizmetimiz de firmamız bünye-
sinde verdiğimiz diğer bir hizmet” diyen Kayhan’a 
bu konuda yaptıkları çalışmaları sorduk.  

GÜVENLİĞE ÖNEM VERİYOR 
Güvenliğe aşırı derecede önem verdiklerinin altı-

nı çizen Emre Kayhan, son zamanlarda Londra’da 
yaşanan yangın olayı ve terör olaylarına değinerek, 
“Salonumuzun yangın kontrolleri belediye tarafın-
dan dönem dönem düzenli şekilde yapılıyor. Bizde 
özel şirketlere kendi bünyemizde zaman zaman 
kontroller yaptırıyoruz. Burada verdiğimiz hizmet 
çerçevesinde insanların güvenliğini sağlamak bi-
zim görevimiz ve bunu da elimizden geldiği kadar 
güvenli hale getirmeye çalışıyoruz. Belli noktalar-
da acil çıkışlarımız ve yangın tüplerimiz mevcut. 6 
ayda bir yetkili güvenlik firması tarafından kont-
roller yapılıyor. Biz de firma olarak aylık ve haf-
talık bazda kontroller gerçekleştiriyoruz. Ayrıca 6 
ayda bir konuya ilişkin tatbikat yaparak çalışan-
larımızı da bu konuda eğitimlerden geçiriyoruz” 
dedi. 

Terör bağlantılı saldırılara yönelik son bir senedir 
zorunlu hale getirilen terör sigortası da firmanın ken-
dince aldığı bir diğer güvenlik önlemi olarak dikkat 
çekiyor. 

GENÇLER DÜĞÜNLERİ ORGANİZE          
EDİYOR

Düğün ve nişan etkinliklerinde özellikle Türkiyeli 
toplumda gençlerin isteklerinin ön plana çıktığına 
da dikkat çeken işletmeci Emre Kayhan, şunları 
söylüyor: “Gençlere kalırsa düğünler çok güzel 
oluyor. Çünkü istediklerini biliyorlar ve değişik 

şeyler çıkabiliyor ortaya. Bizde keyif alıp eğleniyo-
ruz. Ama iş ailelere kalırsa her şey standart oluyor. 
Günümüz düğünlerini artık gençler ele alıp ken-
dileri yapıyor. Üç, dört sene öncesinde aileler işin 
daha fazla içindeydi. Ama artık gençler kendileri 
yapmak istiyor. Son iki senedir direk gençler yani 
gelin damat işin içinde. Onlar kendileri yapıyor. 
Bütün organizasyonu gençler detaylandırıldıktan 
sonra, aileler gelip son kontrolleri yaparak bizimle 
görüşme yapıyorlar.”

“İNSANLARI MUTLU ETMEK BİZİM İÇİN 
ÖNEMLİ”

Yıllık bazda açıldıkları günden beri her yıl yüzde 
50 yüzde 60 oranında büyüme ile seneyi kapattıkla-
rına da dikkat çeken firma sahibi Kayhan, müşteri 
portföylerinin zaman içinde kalite standartlarını ar-
tırmalarına bağlı olarak genişlediğine işaret ediyor. 
Kayhan, haftalık bazda değerlendirme yaptıkları 
taktirde geçmiş yıllardaki oranları açıklarken 7 gün-
de 5 düğün yapabildiklerini söyledi. Bunun büyük 
bir başarı olduğunu belirten Kayhan, sektörde in-
sanların maddiyattan öte kaliteye önem verdiklerini 
aktardı. Bu anlamda kendilerinin de kusursuz olabil-
mek adına A’dan Z’ye organizasyonun her şeyiyle 
ilgilenmeye çalıştıklarını dile getiren Kayhan, “İn-
sanları mutlu görmek bizi de mutlu ediyor. Tabi ki 
yüzde yüz oranında herkesi mutlu etmek zor ama 
biz bunu başarabilmek adına elimizden geleni yap-
maya çalışıyoruz” diye konuştu. 

Düğünlerin Vazgeçilmez Adresi:

Prince and Princess Wedding Hall

Suzan Doğan
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Amazigh-Berberiler 
Fas’ın Aydınlık Yüzleri

Berberiler bütün Kuzey Afrika ve Aşağı 
Sahra Çölü’ne dağılmış tarihi yerli bir 
millettir. Sina Yarımada Çölü’nden Fas 

Atlas Okyanusu’na kadar ve Akdeniz’den 
Güney’de ise Nijer deltasına kadar ve dağlık 
alanlarda ve çölde yaşayan bir millettir. Nü-
fuslarının 35 milyon olduğu tahmin edilse 
bile tam bilinmesi imkansız, çünkü genelde 
sistemin dışındaki bölgelerde yaşıyorlar. İs-
lamın Afrika’ya yayılmasından bu yana ege-
menliklerini kaybetmiş dilleri ve kültürleri 
baskı altına alınarak yok sayılmışlardır. Dağ 
veya Çöl Arabı olarak adlandırılmışlar ve 
çeşitli dönemlerde sürgün vb yöntemlerle 
yerlerinden edilmişlerdir.

İçinde bulundukları bölge ekonomisine, 
kültürüne ve tarihine büyük katkıları ol-
muştur. Bilinen büyük bilim adamlar yetiş-
tirmişler büyük medeniyetler kurmuşlardır. 
Andalusya ve Avrupa’ya etkileri bilinmekte-
dir. Bölge milletlerinden sadece Kürdlerde 
bulunan başka bir özellikleri ise tarihi ve 
güncel kadın öncü ve kahramanları ile onla-
ra bağlılıkları: Kahina isimli 7.yüzyıl dini ve 
askeri kadın kahramanlarının heykelini gör-
mek mümkün.

Berberiler kendileri böyle değil Amazigh 
olarak adlandırırlar. Berberi ismini öteki-
leştirmek için yaban anlamında işgalcilerin 
taktıklarını söylerler. Amazigh, özgür halk-a-
sil halk anlamına geliyor kendi yerli dille-

rinde. Tamamen Araplarda farklı bir dilleri, 
müzikleri kültürleri, giyimleri, şekilleri ve 
yaşam tarzları vardır. Bölgenin asıl yerlile-
ridirler. Bilinen Berberilerin büyük bir kısmı 
Fas’ta yaşarlar. Fas’ta ise Atlas Dağı silsile-
sinde ve buranın ova ile buluştuğu muhte-
şem Marakeş’te yaşarlar. Marakeş kırmızı 
şehir anlamına geliyor. Ovaya kurulan şehir 
Andalusya’nın oluşma merkezidir. Almoravi-
ds’ler buradan oragnize olarak çoğunlukla 
Berberilerden oluşan orduları ile İspanya’ya 
geçmişler ve bütün avrupayı kültürel olarak 
etkileyen medeniyeti kurdular.

Marakeş bir büyülü şehir. Berberi nüfusun 
kendilerini ifade edemedikleri bir çoğunluk-
la yaşıyorlar. Şehri çeviren duvarların Palmi-
ye ağaçları siluetinden Afrika’nın en yüksek 
dağlarından Atlasa bakması en unutulmaz 
görüntüyü oluşturur. Sokaklarında narenci-
ye ve nar ağaçları her köşede karşınıza çıkar. 
Yeşil ovaya doğru verimli zeytinlikler bölge-
yi kaplar.

Kürtlere çok özel bir ilgi duyuyorlar. Ko-
nuştuğumuz Berberi gençlerden birisi bi-
zimle kan kardeş olduklarını, aynı kökten 
geldiklerini iddia etti. Arkadaş sordu “öyle 
mi?” diye, olmadığını bildiğim halde bir 
daha bakayım dedim. Öyle bir bağ yok ama 
tarihi ve milli kader olarak aynı yok sayılma 
baskı ve sürgüne maruz kaldıkları için böy-
lesi bir kardeşlik ilişkisi kurmuştur. Kürdler 
Amazighlerle kader kardeşidir. Marakeş’in 
muhteşem Kutuba Cami imamı kapıda içeri 

giremezsiniz derken: “Kürdüz” dediğimizde 
ayakkabılarımıza bile bakmadan içeri çağır-
dı. Aynı olduğumuz konusunda ve daha çok 
ilişki geliştirmemiz gerektiğinden bahsetti-
ler. Daha sonra Fransa’da Kürd kurumları ile 
ilişki ve hareketleri olduğunu öğrendik.

Asıl kadersizlikleri tam milletimize benzi-
yor, asıl yıkmakta büyük zorluk olan, çoklu 
sınır ve ülkelere bölünmüş yapay sınırlarla 
ayrılmış olmaları.

Yazar Muhammed Şabbaro iki millet ara-
sındaki politik ve psikolojik ilişkileri üzerine 
yazılar ve kitaplar yazmıştır. İki milletin de 
bölge ve İslama hizmetleri konusundada ay-
rıntılı bilgi ve fikirleri var. Kimisi bu duruma 
eleştirel yaklaşırken, bazıları ise olumlu bir 
hizmet olarak görüyor. En önemlisi Kürdle-
rin bölde kazanım ve uğraşlarını yakında bi-
liyor ve destekliyorlar.

Son 5 yıldır biraz eğitim ve milli tanıma 
gelişmiş. Din olarak tamamen kaybolmuş-
lar. Buda Kürdlerin tarihini dinlerini, çok kü-
çük bir Ezidi topluluk dışında unutmalarına 
benziyor. Fas Şii isimlendirmye rağmen katı 
Sunni bir topluluk. İlk oluşumda Fatimiler 

İslamı getirdiklerinden isimlendirme Şii kal-
mış ama Sunni tarz sürüyor. Bazı tartışmalar 
yapıldığını gördük, tekrar Şii köklerine dö-
nülmesi konusunda yorumlarla karşılaştık.

Bazı dönemlerde yönetim hakkı için savaş 
verilmiş ve 1920’lerde bölgesel özerklikler 
elde edilmişsede, Kuzey Rif dağlık bölgele-
rinde gelişen bu hareket uzn ömürlü olma-
mış. Çok ağır zulümlerle yenilgiye uğramış-
tır. Güçlü tarihi güçlü kişilikler yetiştirmiştir. 
Dünyaca bilinen isimleri vardır: Zidan Ce-
zarli bir Amazigh, Arius, Saint Auuistine, Sa-
bellius, Fatima Ait Mansur, Raşid Kardeşler, 
Tarik İbn Ziyad, İbn Battuta bunlardan ba-
zılarıdır. İslam tarihinde çok önemli mimari 
eser ve tarzları ile mutfak ve iç süslemede 
oldukça etkililerdir. Genelde hayvancılık ve 
tarımla uğraşırlar.

İslama ve Avrupa medeniyetine büyük 
katkıları ve Afrika tarihindeki güçlü yerlerin-
den dolayı, haklarında oldukça geniş, Avru-
palı ve Arap araştırma ve kaynakları bulun-
maktadır. Dünya Amazighleri, Amazighlerde 
Kürdleri önemsiyor ve izliyorlar.

Kasım Bedran Yüce



Milliyetçi bir hareket açısından dil, bir kim-
liğin farklılığının tanımlanmasında çoğu 
zaman önemli bir rol oynar. Kürtlerin bir-

çok lehçesi ve edebi bir tarihi olan farklı bir dili var. 
Buna rağmen, günümüzde, Kürt dilinin tehlikede ol-
duğuna ilişkin siyasi söylem ile bu dili konuşanların 
büyük bir çoğunluğunun Kürt diline ilgisizliği ara-
sında büyük bir açıklık söz konusu. Özellikle, Kürt-
lerin (ya da ebeveynlerinin) % 60-65’i tarafından 
konuşulan Kurmanci lehçesi bu durumdadır: Kur-
manci lehçesi Türkiye, Irak, Iran, Suriye, eski Sov-
yetler Birliği ve Lübnan’da konuşulmaktadır. Adı 
geçen son üç ülkede kullanılan tek Kürtçe lehçedir.

4.5 milyon Kürdün yaşadığı Irak’ta, Kurmanci ve 
Sorani lehçeleri kullanımı aşağı yukarı eşit oranda-
dır. Bunun nedeni, İngiliz yönetimi döneminde (20. 
yüzyıl başlarında) Sorani lehçesinin, bugün Irak de-
nilen bölgede tüm Kürtler için eğitim dili olmasıdır; 
Irak Kürtlerinin çoğu Sorani lehçesini daha itibarlı 
görüyor. Bu da Kürt Demokrat Partisi’nin (KDP), 
basın açıklamalarını neden hiçbir zaman Kurmanci 
lehçesiyle değil de Sorani lehçesi ve Arapça yazıp 
gönderdiğini ve KDP yetkilileriyle radyo röportajla-
rı yapıldığında bu kişilerin neden Sorani (Kurmanci 
aksanıyla!) lehçesinde konuştuklarını açıklıyor. Bir 
lehçeyi diğerine tercih etmenin yanlışlığı ise, bir 
başka yazıda ele alacağım bir konudur.

Alfabe ve Kürtler arası birlik

Kürtçe yazım için Irak ve İran’da Arap alfabesi 
kullanılırken Türkiye ve Suriye’de Latin alfabesi 
kullanılmaktadır. İki farklı alfabenin (eski Sovyetler 
Birliği’nde kullanımda olan Kiril alfabesiyle birlikte 
üç alfabe) kullanılıyor olması, Kürtler arasında bir-
liğin sağlanamamasının kaynağı haline gelmiştir. Bu 
nedenle, Irak’ta Kurmanci lehçesini konuşan Kürt-
ler, Avrupa ve diğer yerlerde, kendi dillerinde La-
tin harfleriyle yayımlanan eserlerden büyük oranda 
habersizdirler. Görece az sayıda Kürt okur ve yazar 
(Latin alfabesini kullanan) arasında şekillenen gün-
lük yazı diline ilişkin kelime dağarcığı, Irak Kürdis-
tanı’nda, Arap alfabesi kullanan Kürt öğrencilere 
öğretilmemektedir. Kürtçe televizyon yayınlarının 
bu sorunu giderme potansiyeli vardır.1

Dilbilimsel bu durumu bir başka değerlendirme 
yolu da şu: Kürdistan’ın yer aldığı Ortadoğu ülke-
lerinde, bölgedeki devletin resmi olarak kullandığı 
alfabe ile Kürtçe yazım için kullanılan alfabe genel-
likle aynıdır. Örneğin Türkiye’de hem Türkçe hem 
de Kürtçe (Zazaca için de geçerli) için Latin alfabesi 
kullanılmaktadır. İran’da hem Farsça hem de Kürtçe 
(Sorani ve Kurmanci lehçeleri) Arap alfabesiyle ya-

Kürtlerin Kürtçe konuşma, okuma ve yazmalarına 
izin vermediği gibi mazeretlerde bir ölçüde haklılık 
payı var -ya da vardı. Ancak bu insanlar Avrupa’ya 
göç ettiklerinde, Türkiye topraklarında mahrum kal-
dıkları şeyleri elde etme olanağını kullanmaktansa 
çoğu Türkçe konuşmaya devam etmekte ve Kürtçe 
okuma ve yazmayı öğrenme zahmetine girmemek-
tedir; çok azı bu dili sonraki nesle aktarmaktadır. 
Gerekçe olarak çoğu zaman, yerel dili (Fransızca, 
Almanca, İngilizce vs.) okuma ve yazmayı öğren-
menin daha önemli olduğu ileri sürülmektedir.

Belki de Türkiye Kürtleri sayıca çok oldukla-
rından, Kürtçeyi çocuklarına aktarmada bireysel 
anlamda kendilerini sorumlu hissetmiyorlar çünkü 
mutlaka bunu yapacak başkaları olduğunu düşünü-
yorlar. Bu bana bir halk hikayesini hatırlatıyor:

Bir köy festivalinde, köyün belediye başkanı, şa-
rap akan bir çeşme inşa etmeyi planlar. Köydeki 40 
asilzadeyi şarap temin etmekle görevlendirir. Bu 40 
asilzadeden her biri kendi kendine “diğer 39 kişi şa-
rap getireceğine göre kimse benim su getirdiğimin 
farkına varmaz” diye düşünür. Tabi, herkes aynı şeyi 
düşündüğü için, çeşme açıldığında çeşmeden şarap 
değil su akar.3

Kuzey Kurmanci lehçesi tehlike altın-
dadır

Bu davranış biçimi –ben yapmasam da başkaları 
yapar inancı– bir azınlık dili için öldürücü olabilir. 
Kürtçe –özellikle Kuzey Kurmanci lehçesi– tehlike 
altında bir dildir ve bu dilin yaşaması, nihayetinde 
Kürtlerin kendilerine, dillerini gelecek nesillere ak-
tarmalarına bağlıdır. Benim Kürtler için söyleyece-
ğim motto şudur: Çocuklar tarafından kullanılmayan 
bir dilin geleceği yoktur. Sayıca oldukça fazla ol-
duklarını, dolayısıyla dillerinin her zaman var olaca-
ğını söyleyen Kürtler daha çok, anlattığım hikayede, 
çeşmeye şarap yerine su getiren asilzadelere benzi-
yorlar. Gerçekte, Türkiye’nin doğusundaki köy bo-
şaltmalardan sonra (Kuzey Irak’tan söz etmiyorum) 
birçok Kürt, Türkiye’nin batısındaki Türkçe-konu-
şulan büyük şehirlere göç ettiler ve buralarda çok 
ciddi bir asimilasyon baskısı altında kaldılar. On 
yıl içinde Kurmanci lehçesi konuşanların sayısının 
birkaç milyondan bir milyona ve sonra birkaç bine 
ve daha sonra birkaç yüze düşmesi olasılığı vardır. 
Ya sonra? Eğer Kürtler çocuklarıyla daha “prestij-
li” olduklarını düşündükleri anaakım dillerde -ister 
Türkçe ister Avrupa dillerinde- konuşmaya devam 
ederlerse, Kürtçe, Yerli Amerikan Kızılderililerinin 
konuştuğu birçok dilin kaderiyle aynı kaderi payla-
şacak. Örneğin “Clackamas Chinook” dilini konu-
şan son kişi, Melville Jacobs’un, Content and Style 
of an Oral Literature (Sözlü Bir Edebiyatta İçerik ve 

zılmaktadır. Arapçanın baskın dil olduğu ülkelerde 
de aynı şeyin yaşandığı düşünülebilir. Hem Güney 
Kurmanci (Behdini) hem Sorani lehçesiyle yayım-
lanan kitaplarda Arap alfabesinin kullanıldığı Irak 
Kürdistan’ında durum gerçekten de budur.

Oysa Suriye’de, Kurmanci lehçesini konuşan 
2 milyon Kürdün durumu bunun tersidir. Suriye, 
Irak gibi bir Arap ülkesi olmasına rağmen, buradaki 
Kürtler yayınlarında, Türkiye’deki Kürtlerle uyum-
lu olarak, Arap alfabesi yerine Latin alfabesi kullan-
maktadır.

Bu aykırılığı nasıl açıklayabiliriz? Suriye Kürt-
lerini, komşu Irak’taki Kürtlerden bu denli farklı-
laştıran nedir? Dünya ölçeğinde, azınlık dil kulla-
nıcılarının dilsel alışkanlıklarına bakacak olursak 
Suriye Kürtlerinin tipik bir dilsel azınlık olduğunu 
görürüz: farklı bir kimliğe sahip olmanın bir parçası 
olarak, çoğunluğu oluşturan Araplardan farklı bir al-
fabe kullanıyorlar. Ayrıca, kendilerini başkalarından 
farklılaştıran dillerini aktif olarak kullanıyor ve dili, 
kimliklerinin bir parçası olarak ifade ediyorlar. Kürt-
lüklerinden gurur duyuyor gibi görünüyorlar; garip-
tir ki bu, “hattın üstünde”, yani Türkiye’de yaşayan 
Kürtlerde olmayan bir olgu.

Kürt nüfusu ve azınlık terimi

Türkiye Kürtleri diğer ülkelerdeki Kürtlerden 
sayıca çok daha fazladır. Kürtlerin nüfusuna ilişkin 
güvenilir istatistiklere ulaşmak zor olmakla birlikte, 
genel olarak 1980’ler ve 90’larda, Türkiye’de 12-20 
milyon; İran’da 6.5-8 milyon; Irak’ta 4.5-5 milyon 
ve Suriye’de ise 2 milyon kadar Kürt yaşadığı dü-
şünülüyordu. Günümüzde ise bu sayılar şüphesiz 
ki yukarıda verilenden daha fazladır. Kürtler genel 
olarak “azınlık” olarak etiketlenirken, sadece 2 mil-
yonluk bir nüfusa sahip olanın deneyimleriyle 12-20 
milyonluk - Türkiye nüfusunun % 20’si - bir gruba 
mensup olmak arasında çok büyük bir duygu farkı 
vardır.

“Azınlık” terimini, Türkiye Kürtleri gibi büyük 
bir nüfusa sahip bir etnik grup için kullanmak zor-
dur. 12-20 milyon insan, orta ölçekli bir ülkenin nü-
fusu kadardır. 20 milyon, Bulgaristan ve Portekiz’in 
toplam nüfusundan daha fazladır. Bu durum, azınlık 
profiline çok daha fazla uyan, 2 milyon nüfuslu Suri-
ye Kürtleri ile büyük bir tezat oluşturmaktadır.2

Avrupa’da yaşayan Kürtlerin Türkçe 
konuşma ısrarı

Yukarıda sözü edildiği gibi, Türkiye Kürtleri –hem 
Türkiye’de yaşayanlar hem de Avrupa’daki büyük 
göçmen toplulukları– Türkçe konuşmayı tercih etme 
eğilimindeler. Bu, Kürtçenin bir sonraki nesle akta-
rılmaması demektir. Türkiye’de, Türk hükümetinin 

Biçim) adlı kitabı için kendisinden halk hikayeleri 
derlemesinden sonra, 20. yüzyıl ortalarında öldü.

Tehlikede olan dillerde bireyin katılımı

Bu Kürtlere soruyorum: Gerçekten de çeşmeniz-
den şarap yerine su mu akmasını istiyorsunuz? Kürt-
çenin yerine Türkçenin mi geçmesini istiyorsunuz? 
Birçok kişi, dillerinin kaçınılmaz olarak öleceğini 
düşündükleri durumda, bunu engelleyebilecek güçte 
görmez kendini. Halbuki burada dilsel alışkanlıklar 
çok önemlidir: tehlikede olan bir dilin korunmasın-
da her bir bireyin katılımı büyük bir önem arz eder. 
Tehlike altındaki bir dili konuşanlar, bu dilin yok 
olmaktan kurtulması için kendilerine düşen sorum-
luluğu ve ne kadar güçlü olduklarını, dili gelecek 
nesillere aktararak dil ölümüne yol açabilecek bu 
süreci engelleyebileceklerini göremiyorlar.

1987’de, Ağrı’da (Türkiye’nin doğusunda Ararat 
Dağına yakın bir yerde) katıldığım bir düğünde yaş-
lıların birbirleriyle Kürtçe konuştuklarını ama genç-
lere bir şey söylemek istediklerinde onlarla Türkçe 
konuştuklarını fark ettim. Bu tutumdan, böyle dav-
ranan Kürtler için Kürtçenin geçmişe, Türkçenin ise 
geleceğe ait bir dil olduğu sonucuna varılabilir.

Anayurdundan göç etmek, anadilinin geleceği-
nin tehdit altında olmasıyla da ilişkilidir. İngilizce, 
Fransızca, İbranice, Türkçe veya Arapçanın baskın 
dil olduğu bir ortamda genç nesil kendi anadilini 
nasıl yaşatacak? Kürt babalar, ataerkil otoritelerini 
evde Kürtçe dışında bir dil konuşulmaması için ıs-
rarcı davranarak kullanırlarsa, bu ters yönde bir de-
ğişim başlatabilir. İsveç’te bunu yapan ve muhteşem 
sonuçlar elde eden birkaç Kürt aile tanıyorum. Bu 
ailelerin bütün çocukları akıcı bir Kürtçe ve İsveççe 
konuşuyor ve birçoğu okulda ayrıca İngilizce öğre-
niyor.

Yidiş dili örneği

Başka bir etnik grubun konuştuğu bir azınlık di-
linden örnek verelim. Yidiş dili, Doğu Avrupa’nın 
Aşkenaz Yahudilerinin konuştuğu, atalarına ait bir 
dil. Holokost sonucunda Yidiş dili Sovyetler Birliği, 
Polonya ve Romanya’nın dil haritasından tamamen 
silindi. Amerika Birleşik Devletleri’nde konuştu-
ğum hemen her Aşkenaz Yahudi aynı hikayeyi an-
lattı: “Ailem konuştuklarını anlamamızı istemediği 
zamanlarda Yidiş dili konuşurdu.” Bu dil alışkanlık-
ları yüzünden bütün bir nesil Yidiş dilini bilmekten 
mahrum kaldı.

Burada motive edici faktörler nelerdi? Kürtlerin 
durumunun tersine, Amerika’da Yidiş diline baskı 
uygulayan bir hükümet politikası yoktu: Yahudi top-
lumunun, çoğunluğun kültürüne asimilasyonun bir 
ihtiyaç olduğu algısı, Yidiş dili konuşan Yahudile-
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ri, dillerini gelecek nesillere öğretmekten alıkoydu. 
Benim babam, çocukken büyükannesi onunla Yidiş 
dili konuştuğunda İngilizce cevap verdiği için piş-
manlık duyuyordu. Bu tür davranışlarının gelecekte-
ki sonuçları üzerine düşünebilen çok az insan vardı. 
Bugün artık Yidiş dili sadece ultra-Ortodoks Hasidik 
Yahudileri tarafından konuşulan bir dil. Onlar saye-
sinde halen ilk kelimelerini Yidiş dilinde söyleyen 
çocuklar var. Ama seküler Yidiş tiyatrosu ve buna 
eşlik eden zengin Yidiş edebiyatı sadece çeviri saye-
sinde izleyici bulabiliyor.

Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, daha 
baskın olan dilin prestijli dil olduğu algısı, herhangi 
bir azınlık dilinin geleceğini tehlikeye sokabilecek 
bir faktördür. Dilini ve kültürünü koruma ihtiyacı, 
insanın dili ve kültürüyle gurur duymasıyla yakın-
dan ilişkilidir. Buradan sadece, söz konusu Yahudi 
göçmenlerin Yidiş dilinden utandıkları sonucuna va-
rabilirim. Şüphesiz ki İngilizcenin daha saygın oldu-
ğunu ve dolayısıyla çocuklarını Yidiş damgasından 
kurtarmakla gelecek nesillerin başarılı olmasını ga-
rantilediklerini düşünüyorlardı. Bu da, onların Doğu 
Avrupa’daki Yahudi olmayan eski komşularının gö-
rüşlerini içselleştirmiş oldukları anlamına geliyor.

Bu örnekler muhtemelen, Avrupa ve Türkiye’de 
yaşayan Kürt ailelerin çocuklarına neden Kürtçeden 
çok Türkçe öğrettiklerini açıklıyor. Suriye Kürtleri-
nin aksine Türkiye Kürtleri, Kürt olmaktan ve Kürt-
çe konuşmaktan gurur duyma hislerinden yoksun 
gibi görünüyorlar.

Kürtler için kendi dilleri bir yük mü?

Türkiye Kürtleri, daha ziyade, Türk eğitim sis-
teminin Kürtçeye karşı oluşturduğu negatif algıyı 
içselleştirmişe benziyorlar ve daha “prestijli” dilleri 
-bir yandan Türkçe, diğer yandan Fransızca, Alman-
ca, İngilizce- kullanmaları yönünde motive ediliyor-
lar. Ekonomik etkenler, kültürel devamlılığa baskın 
gelir mi? Tarihsel açıdan, bir dil o dili konuşanlar ta-

rafından başağrısı olarak algılandığında, o dili konu-
şanlar dilin sonraki nesillere aktarımını keser ve dil, 
konuşanlarının gitgide azalmasıyla yavaş yavaş ölür. 
Kürt dili, konuşanları için bir gurur kaynağı mıdır 
yoksa üzerlerinden atmaları gereken bir yük müdür?

Kendi etnisitesine olan ekonomik 
güvensizlik

1980’lerde Berkeley’de, Kaliforniya üniversi-
tesinde son sınıf öğrencisiyken, San Francisco ve 
civarında, sahiplerinin Kürt olduğu on ya da on bir 
İtalyan restoranı vardı. Bu Kürtlere neden bir Kürt 
restoranı açmadıklarını ya da neden Kürt yemekle-
ri yapmadıklarını sorduğumda, ki sık sık sorardım, 
gerçek bir cevapları yoktu. 2000 senesinde Paris’te 
yaşadığım sırada, sahibi Kürt olan pek çok restoran 
gördüm. Ama sadece bir ya da iki tanesinin, yemek-
lerini “Türk yemeği” değil de açıkça “Kürt yemeği” 
olarak sunduklarını hatırlıyorum. Bu arada, Paris ve 
San Francisco’daki tüm bu restoranların sahipleri 
Türkiye’den gelen Kürtlerdi. Bu olguda, Kürtlerin 
kendi etnisitelerine güvensizliklerinin ekonomik bo-
yutunu görebiliyorum.

Bu anlattığım durumun aksine, Virginia’da (Was-
hington DC’nin bir banliyösü), Falls Church‘de kısa 
bir süreliğine bir Kürt restoranı vardı. Sahibi Iraklı 
bir Kürt’tü ve kendi Kürt mirasıyla gurur duyduğu, 
dekorundan, yemeklerine, müziğine kadar her ba-
kımdan apaçık ortadaydı.

Bu yazıyı, yaşam süremiz içinde ölmesi muhte-
mel, tehlikede olan birkaç dilin listesini vererek ta-
mamlayacağım.

Batı Ermenicesi: Ermenistan Cumhuriyeti’nin 
resmi dili Doğu Ermenicesidir. Batı Ermenicesinin 
hiçbir yerde resmi bir statüsü yoktur.

Neo-Aramice (Modern Süryanice): Değerlen-
dirmeye bağlı olarak dört veya beş farklı Aramice 
var. Bu dillerden ikisi Kürdistan Hıristiyanları ta-
rafından konuşulmaktadır. Kürdistan Yahudileri de 

Neo-Aramicenin lehçelerini konuşuyorlardı; bu leh-
çeleri konuşanlar çeşitli Hıristiyan gruplarla karşı-
lıklı olarak anlaşabiliyorlardı. Kürt Yahudiler şimdi 
İsrail’de yaşıyor ve genç nesiller İbranice konuşu-
yor: büyükanne ve babaları, anne ve babaları öldüğü 
zaman, Neo-Aramice dili yok olacak. Süryani ve 
Keldanilerin çoğunluğu anayurtlarını terk ettiler; 
dillerinin diasporadaki kaderi, Yahudi komşularının-
kinden pek de parlak değil.

Yahudi İspanyolcası/Ladino: Osmanlı İmpara-
torluğu’nda yani Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Eski Yugoslavya’da yaşayan Yahudilerin dili. 
İkinci Dünya Savaşı sırasında Selanik Yahudilerinin 
katledilmesinden sonra bu dili konuşan en büyük 
topluluk yok oldu. Sefarad Yahudilerinin eğitim dili, 
oldukça prestijli bir dil olan Fransızcaydı. 1980’ler-
de İstanbul’da yaşayan genç bir Sefarad Yahudisin-
den, Yahudi İspanyolcasının çoktan ölmüş olmasını 
dilediğini duydum.

Bask: İzole edilmiş bir dil, Kuzey İspanya’da 
(1991’de bu dili konuşan kişi sayısı 580.000) ve biti-
şiğindeki Güney Batı Fransa topraklarında (1991’de 
bu dili konuşan sayısı 67.500) konuşulan bir dil. 
Toplam 647.500 konuşanıyla, bir milyonun epey al-
tında bir sayı.4

Amerikan Kızılderili dilleri:

Navajo: 148.530 kişi konuşuyor (1990 nüfus sa-
yımı). 7616 kişi sadece bu dili konuşuyor. Etnik grup 
nüfusu: 219.918 kişi. (1990 ABD Nüfus Bürosu)

Hopi: 5264 kişi konuşuyor (1990 nüfus sayımı). 
Sadece bu dili konuşan kişi sayısı 40.

Chippewa: 5000 kişi konuşuyor. Etnik grup nü-
fusu: ABD’de 103.826 (1990 ABD Nüfus Bürosu)

Lakota: ABD’de 6000 kişi konuşuyor. Etnik grup 
nüfusu: 20.000.[5]

Cherokee: 15.000-22.500 kişi konuşuyor. Sade-
ce bu dili konuşan kişi sayısı 130. 14.000 kişi Ok-

lahoma’da 1000 kişi Kuzey Carolina’da yaşıyor. 
Oklahoma’daki bazı topluluklarda dil kullanımı yo-
ğun; diğer yerlerde gençlerin çoğu İngilizceyi tercih 
ediyor.6

Yukarıda sözü edilen diller, tehlikede de olsalar, 
halen yaşıyorlar. Oysa, Chinook dilini konuşan kişi 
sayısı 1996’da sadece 12 idi. Toplam 300 olan nü-
fusun çoğu İngilizceye geçmişti. Wikipedia’ya göre 
Chinook dilinin Wasco ve Wishram lehçelerini ko-
nuşan sadece ikişer kişi kalmış durumda. Clackamas 
Chinook lehçesi ise artık yaşamayan birkaç Chinook 
lehçesinden biri.

Yazımı daha umut verici sözlerle bitirebilmek is-
terdim ama okuyucularımı doğru olmayan bir güven 
duygusuyla rahatlatmayacağım. Bu muhteşem azın-
lık dillerini konuşanlar dillerine ilişkin tutumlarını 
hemen değiştirmezlerse, bu dillerin yok olması sade-
ce bir zaman meselesi olur. Kürtlerin beni yanıltma-
larına çok sevinirim. Aslında hiçbir şey beni bundan 
daha fazla mutlu edemez.

 
 1 Hala ve her zaman, Kürtler ve dilleri hakkında 

çalışan her ciddi bilim insanının, Kürtçe yazımda 
kullanılan bütün alfabeleri okuyabilmesi gerektiği 
inancındayım.

2 Wikipedia: Bulgaristan nüfusu: tahmini 
7.639.000 , Portekiz nüfusu: 10.848.692

3 Bu, Fıçıdaki Süt (ya da Şarap) adlı halk hika-
yesinin Belçika (Valon) versiyonu, Aarne Thompson 
yazımı 1555.

4 Ethnologue: www.ethnologue.com
5 Ethnologue: www.ethnologue.com
6]Ethnologue: www.ethnologue.com

İngilizceden çeviren: S. Baran
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Kolombiya’da 52 yıldır devam eden çatışmala-
rın ardından silah bırakan FARC Eylül’de resmen 
siyasete giriyor. 

Kolombiya’da 50 yılı aşkın süredir silahlı mü-
cadele veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri 
(FARC) 1 Eylül’de siyasete giriyor. Geçen yıl hü-
kümet ile yürüttüğü barış müzakereleri uyarınca 
ateşkes ilan eden ve bu yıl resmen silahlı müca-
deleyi bırakıp silahlarını 24 Haziran’da Birleşmiş 
Milletler’e teslim eden örgütün kuracağı siyasi 
partinin ismi ve programı henüz belli değil. Parti 
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde kurulacak.

Fukuşima Nükleer Santrali’ni 2011 yılında 
depremin ve tsunaminin yok etmesinin ardından 
ilk defa erimiş haldeki nükleer yakıta rastlandı. 
Görüntüler, yıkımıyla doğaya sayısız zarar veren 
santralin onlarca yıl sürecek tahliyesinin önünde 
daha birçok zorluk olduğunu gösterir nitelikte.

Japonya’nın doğusunda 2011 yılında gerçek-
leşen 9.0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında 
oluşan tsunamiden ötürü 20 bin civarında insan 
hayatını kaybetmiş, Fukuşima Nükleer Santra-
li’nde arka arkaya kazalar yaşanmıştı.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde yaşanan kaza-
lar uzmanlara göre Çernobil felaketinden sonra 
yaşanmış en büyük nükleer kaza olarak kayda 

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’nın kapılarına 
kurduğu elektronik arama dedektörlerini kaldır-
dığı bildirildi.

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Beki-
rat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 
İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmaya 
başladığını ancak kameraları bıraktığını belirtti. 
Bekirat, kameraların bırakılmasının taleplerini 
karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kay-
detti.

İsrail Güvenlik Kabinesi’nin gece geç saatlere 
kadar süren toplantısının ardından yapılan yazılı 
açıklamada, “Güvenlik Kabinesi tüm güvenlik bi-

Sri Lanka’da baş gösteren dang humması sal-
gınından 100 binin üzerinde kişi etkilendi. Şu 
ana kadar 296 kişinin hayatını kaybettiği salgının 
hızla yayılmasının nedeni ise taşkınlar ardından 
kalan su birikintileri ve etrafa saçılmış çöplerin 
çürümesi.

Bu, şu ana kadar karşılaşılan en kötü dang hum-
ması salgını. Sağlık yetkilileri tarafından salgının 
hızla yayılmasının nedeni olarak, su baskınlarının 
ardından kalan su birikintileri ve etrafa saçılmış 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli 
Kürtlerin, bu ülkedeki diğer etnik grup ve mez-
heplerle eşit derecede çözüm sürecine katılması 
gerektiğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriyeli 
Kürtlere dair açıklamalarda bulundu. Sergey Lav-
rov, “Suriyeli Kürtlerin devam eden sürece katıl-
ması gerektiğini” söyledi.

Suriyeli Kürtlerin ülkede devam eden çözüm 
sürecine “diğer gruplarla birlikte katılması gerek-
tiğini” söyleyen Lavrov, sürecin tüm etnik ve dini 
grupları içermesi gerektiğini belirtti. Lavrov, bu-

Bugün düzenlenen bir basın toplantısında 
Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kolombiya 
Devrimci Silahlı Güçleri komutanlarından Carlos 
Antonio Lozada “1 Eylül’de Bolivar Meydanı’n-
da partiyi resmen kuracağız” dedi.

Gerçek ismi Julian Gallo olan Lozada, örgütün 
“büyük siyasi-kültürel eylem” planı üzerinde ça-
lıştıklarını kaydetti. FARC’ın baş müzakerecisi 
Ivan Marquez de “Siyasete katılabilmek için ba-
rış yaptık” şeklinde konuştu.

Örgütün kuracağı siyasi partinin programının 
ve isminin Ağustos sonundaki kongrede belirlen-
mesi bekleniyor.

geçmişti.
Tokyo Electric Power (TEPCO) şirketinin sant-

ral operatörü yaptığı açıklamada, robotun, Fukus-
hima’nın 3 numaralı reaktöründe yer alan ana 
muhafaza kazanı içerisindeki çekirdeğin altında 
bulunan sütunun içerisinin alt tarafında bulunan 
çok miktarda katılaşmış lava benzeri kayalara ve 
katmanların birer metreyi bulduğu yığınlara ula-
şıldığını belirtti.

TEPCO sözcüsü Takahiro Kimoto tarama ça-
lışmalarının ardından yaptığı açıklamada, ‘tahli-
ye yöntemleri bulmak için görüntülerdeki yığın-
ların analiz edilmesinin zaman alacağını’ söyledi.

rimlerinin tavsiye ettiği üzere metal arama dedek-
törlerini kaldırarak, bunun yerine ileri teknolojiyi 
kullanarak başka önlemler almaya karar verdi. Bu 
şekilde (etrafı surlarla çevrili Kudüs’ün) Eski Şe-
hir bölgesi ve Mescid-i Aksa’da ibadet edenlerin 
güvenliği sağlanacak” ifadelerine yer verildi. 

Söz konusu ileri teknoloji önlemlerin hayata 
geçirilene kadar “çok sayıda polisin şehre ko-
nuşlandırılacağı ve Aksa’ya yapılan ziyaretle-
rin güvenliğini sağlamak için zaruri adımların 
atılacağı” belirtilen açıklamada, yeni teknolojik 
önlemlerin bugünden itibaren 6 ay içinde tamam-
lanabilmesi için hükümetin 100 milyon Şekel 
(yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığı bildirdi. 

ıslak çöplerin çürümesi olarak gösteriliyor.
Sri Lanka Kızıl Haç ve Uluslararası Kızılhaç 

ve Kızılay Hareketi (ICRC), acil yardımları art-
tırdıklarını açıkladı.

Ölümlerin sayısı, geçen senekinin yaklaşık iki 
katı. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre ise 
dang virüsü dünyada en hızlı yayılan hastalık du-
rumunda, her yıl yüz ülkede yaklaşık 390 milyon 
kişi bu hastalığa yakalanıyor.

nun “Suriye devleti içerisinde bu grupların hakla-
rının korunması için gerekli olduğunu” söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, Kürtlerin sürece ka-
tılımı için Türkiye ile diyaloğu sürdüreceklerini 
ancak bunun “kolay bir şey olmadığını” aktardı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye Özel Tem-
silcisi Staffan de Mistura da, Suriyeli Kürtlerin 
görmezden gelinmemesi ve Kürt temsilcilerin 
Suriye’nin yeni anayasasının hazırlanması süre-
cine katılmasına izin verilmesi gerektiğini söyle-
mişti.

FARC, Dünya Barış Günü’nde Siyasete Girecek

Fukuşima’da 6 yıl  Sonra Erimiş Nükleer Yakıta Rastlandı

İsrail Mescid-i Aksa’nın Kapılarındaki Dedektörleri Kaldırdı

Sri Lanka’da Humma Salgını: 296 Kişi Yaşamını Yitirdi 

Rusya: Kürtler, Suriye’deki Çözüm Sürecinde Yer Almalı
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“Durmayalım, Dur Diyelim, Faşizmi Dur-
duralım” sloganıyla eylemsellik programını 
başlatan HDP, grup toplantısını Diyarbakır’da 
düzenledi. Toplantının düzenlendiği parka hal-
kın girişi polis tarafından engellenirken, toplan-
tıda konuşan HDP Sözcüsü Baydemir, iktidara 
“HDP’ye Kerbela dayatılıyor. Siz Yezid ol-
maya kararlıysanız, biz de Hazreti Hüseyin 
olmakta kararlıyız. Siz Hitler, Franco olmaya 
karalıysanız, biz de Qazi Muhammed, Seyit 
Rıza, Mazlum Doğan olmaya kararlıyız” diye 
seslendi.

Geçtiğimiz hafta “Durmayalım, Dur Diyelim, 
Faşizmi Durduralım” sloganıyla 9 maddelik 
deklarasyon ve eylem takvimini açıklayan HDP, 
kampanya kapsamında haftalık grup toplantısını 

New York Times gazetesi, Türkiye’deki Alevi-
lerin AKP iktidarı dönemindeki durumuna ilişkin 
yer ayırdığı bir yazıda,  Türkiye uzmanı Howard 
Eissenstat’ın Alevilerin ibadethanelerine yönelik 
baskıcı tutuma dikkat çeken ve “Aleviler, gittik-
çe daha uçlara itiliyor” dediği sözlerine yer ve-
riyor. Gazete, Patrick Kingsley imzalı yazıda 
ayrıca, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu 
Genel Başkanı Turgut Öker’in şu sözlerini de 
aktarıyor: “Hükümet hala Aleviliği meşru bir 
inanç olarak görmüyor. Erdoğan, Türkiye’yi 
daha çok Sünnileştirme gayreti içinde.”

Patrick Kingsley’in kaleme aldığı yazıda, Tür-

Güney Kürdistan’da faaliyet gösteren Goran 
Hareketi yeni liderini seçti. Uzun süre kanser te-
davisi gören ve 19 Mayıs’ta vefat eden partinin 
kurucu lideri Newşîrwan Mistefa yerine Omer 
Seyîd Elî seçildi.

Partili cumhurbaşkanı sıfatıyla AKP grup top-
lantısında konuşan Erdoğan, Almanya’nın eleşti-
rilerine cevap vererek, Almanya’nın çok büyük 
zarar göreceğini belirtti ve “Siz kime çattığınız-
dan emin misiniz?” dedi. Erdoğan, “Türkiye 
sadece Türkiye değil” diyerek batılı ülkelere 
gözdağı verdi. 

Körfez ziyaretini değerlendiren AKP Genel 
Başkanı Erdoğan, Türkiye’nin bölge ülkeleri 
arasında müstesna bir yeri olduğunu ve Türki-
ye’nin son dönemlerde bu yerini pekiştirdiğini 
ileri sürdü. Bölge ülkeleri arasındaki çelişkilerin 
“düşmanları” sevindirdiğini dile getiren Erdoğan, 
Katar krizi bağlamında gerçekleştirdiği görüşme-
lerin önemli bir zemin sunduğunu söyledi. 

Hazırlığını yaptığı yeni filmine dair bir afiş 
paylaşan Fatih Akın, filminin merkezinde Ro-
java’nın olduğunu duyurdu.

Son olarak ‘Kesik/The Cut’ filmiyle Ermeni 
Soykırımı’na odaklandığı filmiyle izleyici karşı-
sına çıkan Fatih Akın, yeni projesini açıkladı.

Akın yeni projesini, Instagram hesabı üzerin-
den yaptığı paylaşımla duyurdu.Yönetmenin pay-
laşımına göre filmin merkezinde Rojava Devrimi 

Sur’da “kentsel dönüşüm” adı altında sürdürü-
len yıkıma karşı kurulan Sur’un Yıkımına Ha-
yır Platformu, “Diyarbakır Suriçi ortak dün-
yamızdır, yıkım durdurulsun” sloganıyla imza 
kampanyası başlattı.

Sokağa çıkma yasakları sırasında büyük yıkım 
yaşayan Sur’da şimdi de “kentsel dönüşüm” adı 
altında Alipaşa ve Lalabey mahallelerinde yıkım 
sürüyor.

Yıkıma karşı sivil toplum örgütleri, siyasi par-
tiler ve meslek odaları tarafından kurulan Sur’un 
Yıkımına Hayır Platformu bir imza kampanyası 
başlattı.

Yıkıma karşı yürüttükleri kampanyalarla ilgili 
bilgi veren Sur’un Yıkımına Hayır Platformu 
Eş Sözcüsü Talat Çetinkaya İstanbul’da gerçek-
leştirilen ‘Sur’un Yıkımına Hayır’ forumunun 
Diyarbakır’da da gerçekleştirileceğini ifade etti. 

Diyarbakır Ekin Ceren Parkı’nda düzenledi.
Aynı zamanda milletvekillerinin katılımıyla 

başlatılacak “Direniş Nöbeti”nin de düzenle-
neceği parka halkın girişi polis tarafından en-
gellendi. Engellemelere rağmen parkın önüne 
gelen yurttaşlar grup toplantısını dışarıdan izle-
di. HDP’li vekiller ve yöneticiler ise polis bari-
yerleriyle çevrilen parkta durumu “Türkiye açık 
cezaevine dönüştü” deyip volta atarak protesto 
etti.

Öte yandan grup toplantısının ardından bir 
hafta sürecek “Direniş Nöbeti”ne Osman Bay-
demir, Ahmet Yıldırım, Hüda Kaya, Garo 
Paylan, Behçet Yıldırım, Feleknas Uca, Nimet-
tullah Erdoğmuş, Ziya Pir, Müslüm Doğan, 
Dilan Dirayet Taşdemir katıldı. 

kiye nüfusunun yüzde 10’una yakınını oluşturu-
lan Alevilerin, Anadolu’nun kuzeyinde yer alan 
ibadethanesinin bugünkü durumu anlatılıyor.

Gazete, bölgedeki Alevilerin ruhani liderle-
rinden Ali Görmez’in, cemevine gittiği bir gün 
hükümet yetkililerinin ibadethaneyi Sünni Müs-
lüman çoğunluk için cami haline getirdiği gerçe-
ğiyle karşılaştığını aktarıyor.

Yazıda sadece birkaç yüz metre ötede Sünniler 
için caminin olduğuna dikkat çeken Görmez’in 
‘bu kararın altında yatan nedenlerin iyi niyetli ol-
madığı’ görüşüne yer veriliyor.

Goran Hareketi’nin en üst karar organı olan 
Ulusal Meclis yeni lideri ve 7 kişilik yürütme 
konseyini seçmek için Girde Zergeta’da toplan-
dı. Yapılan oylama sonucu Goran Hareketi’nin 
Newşîrwan Mistefa’dan boşalan genel başkanlık 
koltuğuna 38 oyla Omer Seyîd Elî seçildi. 

“Bölgenin istikrarı barışı ve huzuru için ça-
balarımızı artırarak devam ettireceğiz” diyen 
Erdoğan, Kudüs’teki Mescidi Aksa’da yaşanan-
lara dikkat çekti. Erdoğan, “İslam’ın mabetleri-
ne düşman ayağı değmemesi için şehit düşen 
yüzbinlerce askerimizin ve Arap kardeşleri-
mizi rahmetle yad ediyorum. Yıllardır kitap-
larda okutulan ‘Araplar bizi arkadan vurdu’ 
yalanını artık bir tarafa bırakmamız gerekir” 
dedi. 1. Dünya Savaşı’nda yaşananlardan do-
layı Arapların suçlanamayacağını dile getiren 
Erdoğan, İsrail’in meşru bir devlet olduğunu 
belirterek, “Ancak İsrail’in meşruiyeti Müslü-
manların kutsallarına gösterdiği saygı ile an-
lamlıdır” dedi.

ve bölgede IŞİD’e karşı mücadele veren Halk 
Savunma Birlikleri/Kadın Savunma Birlikleri 
(YPG/YPJ) olacak.

Akın’ın Instagram’dan “yeni proje” ve “dire-
niş” tag’leri ile paylaştığı afişte, YPJ armalı bir 
kadın savaşçı yer alıyor.

Afişte “IŞİD’i ez. Özgürlük savaşçıları YPG 
ve YPJ’yi destekle. Rojava’daki demokratik 
devrimi savun” ifadeleri var.

Sur’daki yıkımla ilgili Avrupa Birliği’ne üye 16 
ülkenin elçilikleriyle görüşme yaptıklarını belir-
ten Çetinkaya, Avrupa’daki çeşitli kurumlarla te-
maslarının sürdüğünü söyledi.

Platformun diğer eş sözcüsü Büşra Cizrelioğul-
ları ise yıkımın hedefindeki mahallelerde yaşayan 
Surluların çığlığına sahip çıkma ve seslerine ses 
olmanın bütün duyarlı kişi, kurum ve kuruluşla-
rın, hak örgütlerinin, siyasi partilerin, dernekle-
rin, platform ve inisiyatiflerin, meslek odaları, 
emek ve demokrasi güçlerinin sorumluluk alanın-
da bulunan bir görev olduğunu söyledi.

Alipaşa ve Lalebey halkının meşru taleplerini 
bütün dünya gündemine taşımayı hedeflediklerini 
dile getiren Cizrelioğulları, bu çerçevede “Diyar-
bakır Suriçi Ortak Dünyamızdır, Yıkım Dur-
durulsun” sloganıyla bir ay sürecek olan imza 
kampanyasını başlattıklarını söyledi.

HDP’den “Direniş Nöbeti” 

New York Times: ‘Türkiye’de Aleviler, Gittikçe Daha Uçlara 
İtiliyor’

Goran Hareketi Yeni Liderini Seçti

Erdoğan’dan Avrupa’ya: Siz Kime Çattığınızdan Emin Misiniz?

Fatih Akın’dan ‘Rojava’ Konulu Film

Suriçi Yıkımına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı 
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HDP’nin tutuklu Eş Genel Başkanı Sela-
hattin Demirtaş, HDP ve CHP’nin birbir-
lerine eleştirilerinin bu dönem ertelenebile-

ceğini ve iki parti arasında ittifak yapmaktan ziyade 
toplumsal kesimlerin mutabakatını ve mücadele bir-
liğini sağlamanın önemli olduğunu söyledi. Avrupa-
lı liderleri, Türkiye’de yaşananlara sessiz kalmakla 
eleştiren Demirtaş, “DAİŞ’e karşı Ortadoğu’da 
kahramanca ve fedakârca başarılı bir mücadele 
yürüten Kürt halkı ve onun temsilcileri AKP ve 
Erdoğan tarafından ezilmeye çalışılırken, Avrupalı 
liderler üç maymunu oynamayı tercih ediyor” dedi.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tu-
tuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tu-
tulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden, Almanya Neue 
Zuercher Zeitung gazetesinin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HDP’nin bir-
birlerine yönelik eleştirilerinin ‘bu dönem için erte-
lenebileceğini’ belirten Demirtaş, iki parti arasında 
ittifak yapmaktan ziyade toplumsal kesimlerin mu-
tabakatını ve mücadele birliğini sağlamanın önemli 
olduğunu söyledi.

Ne zaman serbest kalacaklarının “dışarıda ve 
içeride yürütülecek mücadelenin belirleyeceğini” 
belirten Demirtaş, “Faşizme karşı direneceğiz ve 
mutlaka kazanacağız” dedi.

Avrupalı liderleri de Türkiye’de yaşananlara ses-
siz kalmakla eleştirilen Demirtaş, “DAİŞ’e karşı 
Ortadoğu’da kahramanca ve fedakârca başarılı bir 
mücadele yürüten Kürt halkı ve onun temsilcileri 
AKP ve Erdoğan tarafından ezilmeye çalışılırken, 
Avrupalı liderler üç maymunu oynamayı tercih 
ediyor” diye konuştu.

‘Şahsıma karşı özel bir husumet var’
Demirtaş’ın mektubun satırbaşları şöyle:
Tek neden ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ değil: 

Sadece bu (cümle) değil tabii ki. Eğer öyle olsaydı 
sadece benim tutuklanmam söz konusu olurdu. Ama 
bugün Türkiye cezaevlerinde 5 binden fazla HDP’li 
tutukludur. Fakat yine de şahsıma karşı özel bir hu-
sumetle hareket edip, yargıyı baskı altına almaya 
çalıştığı açıkça görülüyor.

’Eleştiriler ertelenebilir’
Adalet ortak paydasında bütün toplumu buluştu-

rabilmek önemlidir. Siyasi partiler arasında ittifak 
yapmaktan çok toplumsal kesimlerin mutabakatını 
ve mücadele birliğini sağlamak önemlidir. CHP ve 
HDP’nin karşılıklı olarak birbirlerine eleştirileri 
vardır. Ancak bu dönem için bu eleştiriler ertelene-
bilir.

Bunu dışarıda ve içeride yürüteceğimiz mücadele 
belirleyecektir. Adil bir mahkeme huzuruna çıkmam 
ihtimali olmadığından, yargı sürecimin sonucunu da 
siyasi gelişmeler belirleyecektir. Toplumun özgürlük 
mücadelesi ile bizim durumumuz birbirini bağlar. 
Ancak ne kadar kalırsam kalayım, mücadele etmeye 
devam edeceğim. Demokrasi, özgürlük ve barış ilke-
lerine hep sahip çıkacağım.

‘Mutlaka kazanacağız’
Halkımıza ve bütün Türkiye toplumuna güvenerek 

ve inanarak mücadele ediyoruz. Bir gün kazana-
cağımızdan şüphemiz yok. Ancak umarım Avrupa-
lı liderler bu utanca daha fazla ortak olmazlar. Ve 
dilerim ki, bu hatada ısrar eden hükümetler kendi 
toplumları tarafından seçimlerde cezalandırılır. Fa-
şizme karşı direneceğiz ve mutlaka kazanacağız.
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CHP ve HDP
Birbirlerine Eleştirilerini 
Erteleyebilir

Demirtaş: 

Akıp giden zamanın bıraktığı tortuda

Kök salmış büyüyen, inatçı asmalar da var

Kadim geçmişin hüzün dolu masalında

Bizden de bir parça, kana doymuş bir yer var

Her rüzgâr sevda kokusu taşımaz ki bağrında

Gonca gül dallarını savuranı, kıranı da var

Bırak efsaneler anlatsın imkânsız aşkları

Yollar uzun olsa da her hasretin bir sonu var

Lâl’ın tadında arama büyüyü, rengindedir

Daha değmeden dudağa, mest edeni de var.

Ninova’nın öksüz çocukları gibiyiz hepimiz

Peşimizde fermanlar, düşümüzde dağlar var.

Şengal’in Yiğit 
Çocuklarına
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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 AranıyorPersonel Aranıyor

İletişim: 07459036737 

İletişim: İletişim: 0208 803 8004
0795 626 0367

0798 352 3509
0207 263 9163

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

Ada Windows’ta üretim ve montaj ala-
nında çalışacak deneyimli personel 
aranıyor.

Archway bölgesinde
Take away kebapta çalışacak tecrübeli, 
tecrübesiz personler 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

07491258829

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK
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Araştırmacılar geçtiğimiz günlerde Andoid telefonların 
yüzde 80’inde kullanılan Qualcomm işlemcilerinin gü-
venlik açığını buldular. Buna göre telefonların kamera ve 
mikrofonların erişilinebilir, telefon içerisindeki program-
lar istenildiği gibi yüklenip kaldırılabilir hatta telefondaki 
dosyalara erişim sağlanılabilir.

26 yıl önce bu günlerde WWW olarak bilinen ve bilgi 
erişimine imkan veren ilk web sayfası ortaya çıkarıldı. 
Basit yazılar, mavi linkler ve fotoğraflardan oluşan sayfa 
tasarımları daha sonrları inanılmaz değişime uğradı.

Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Elon Musk, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı bir açıklamada Hyperloop ismini verdiği 
ve vakumlu tüp içerisinde tren geçişi sağlayan yeni toplu 
taşıma sistemi için belediyelerle prensipte anlaşıldığını 
duyurdu.

Hyperloop, içerisi vakumlanmış bir tüpte trenin bir 
noktadan diğer noktaya taşınması yoluyla hızlı seyahat 
sağlayacak yeni bir sistem. Başlangıçta konsept olarak 
başlayan bu sistem şimdilerde çok gerçekçi bir hal aldı. 
Tüpteki vakum, sürtünmeyi çok ileri derecede azalttığın-
dan ve karşıdan gelmesi muhtemel bir direnç rüzgarı 
olmadığından trenin çok yüksek hızlara çıkabilmesini 
sağlıyor.

Bu hesaplamalara göre, Newyork ile Washington ara-
sındaki 220 millik yolun 29 dakikada tamamlanması he-
defleniyor. Projenin maliyetinin yaklaşık 4 Milyar Dolar 
olması ve 6 yıl sürede tamamlanması bekleniyor.

Henüz hiçbir hackerın farkına varmadığı bu açığın 
gelecek 3-4 ay içerisinde kullanılması ve birçok insanın 
mağdur durumunda kalması bekleniliyor. Qualcomm 
işlemcileri Samsung Galaxy S7, HTC10 ve Sony Xperia te-
lefonlarda kullanılmakta.

Şimdilerde hayatımızı kolaylaştıran ve aynı zamanda 
karmaşıklaştıran internet sayfaları vaz geçilmezimiz du-
rumuna geldiler.

900 Milyon Andoid Telefon
Risk Altında

Newyork ve Washington 
Arası 30 Dakikaya
İnecek

26. Yılını 
Kutlamaya 
Hazırlanıyor

INTERNET
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Derhêner Fatîh Akin bi fîlmên xwe bala gelek 
hezkiriyên sînemayê kişandiye. Dema dibêjin 
Fatîh Akin tenê fîlmê ‘Li Hemberî Dîwar’ tê bîra 
gelek kesan. Lê derhêner bi fîlmekî naskirin ne-
heqî ye.

Di sînemaya Akin de rêyeke dirêj heye û dawi-
ya rê xuya nake. Rêyeke dûr û dirêj ku mirov ji 
bo armanca xwe bimeşe. Bêguman ne diyar e di 
vê rêwîtiya dirêj de çi were serê mirov. Ji ber vê 
yekê di sînemaya Akin de tenê cureyek tune ye. 
Zimanê xwe yê vegotina mijaran her tim paras-
tiye û di nav xwe de gelek cureyan jî dihewîne. 
Dema mirov fîlmên ku heta niha ji aliyê derhêner 
ve hatine kişandin dinêre tê dîtin ku hemû fîlm ji 
hev cudatir in.

Di fîlmekî de komkujiya ermeniyan tê vegotin, 
di fîlmekî de qetlîamên naziyan cih digirin û di 
fîlmekî din de cudahiya di navbera çandan de ha-

Sê ciwanên rojavayî; Xalid, Alan û Azad. Ev 
her sê hezkiriyên muzîkê niha li welatên Ewro-
payê bajar bi bajar digerin û kurdî distrên. Ciwan 
bi tarzekî xweser distrên û bi navê ‘Pêl’ komek 
ava kir. Ev ciwan niha li Almanyayê penaber in. 
Ciwan dema tev li bernameyekê dibin hem stra-
nan dibêjin û hem jî Şoreşa Rojava vedibêjin. 
Koma Pêl heta niha di mîhrîcanên navneteweyî 
yên bi navê Fete de la Musique, Papagei û Das 
neue wir de derketin ser dikê. Azad Pola ji Amûdê 
ye û da zanîn ku bi muzîkê hestên xwe vedibêjin 
û wiha axivî: “Li gorî me di navbera gelan de rêya 
diyaloga herî xurt û herî bedew muzîk e. Ji ber vê 
yekê muzîk pîroz e. Di vê pêvajoya şer de em êşa 
gelê xwe ji gelên din re vedibêjin.”

Azad Pola di sala 2014’an de diçe Hewlêrê, li 
wir bi navê ‘Tîmaf’ komeleyeke çandê vedikin 
lê piştre komele tê girtin. Piştî girtina komeleyê 

Bi rasthatinekê hunerê grafîkê bi Alfons 
Mucha yê Çekî kete serdemeke nû; Mucha bû 
asta herî jor a ku art nouveau wê bigihiştanê. 
Mucha yê di navbera herdu şerên cihanê de 
hunerê xwe bêdeng kir, di girtîgeha Naziyan 
de ji nexweşiyê mir. 

Doh salvegera rojbûna hunermendê xêz û res-
man ê navdar ê Çekî Alfons Maria Mucha bû, ew 
sala 24´ê Tîrmeha 1860´î hatibû dinê û wî rengan 
hunerekî nû yê dîsayn û resmê li meydana hunerê 
xêzan û rengan zêde kir.

Alfons Maria Mucha yê ku 14´ê Tîrmeha 
1939´an li Pragê wê koça xwe ya dawî biki-
ra, grafîker, şêwekar, xêzkêş û wênegir bû. Ew 
weke hunermendekî stîlê-ciwan (art-nouveau) yê 
bêqisûr tê qebûlkirin.

Mucha weke otodîdaktekî dest bi kariyera xwe 
ya pîşeyî kir, ango xwe bi xwe xwend û fêr bû. 
Piştî xwendina dibistanê û çend salên karê firoş-
kariya li buroyê, wî dest bi 
karê şêwekariya dika şano-
yekê kir. Ew li Ringtheater 
dixebitî û dema sala 1881´ê 
ev şano şewitî, weke xebat-
karê herî ciwan ew bê kar ma 
û demekê neçar ma ku bi xêz-
kirina portreyan debara xwe 
bike. 

Sala 1882´yan wî karê 
resmkirina dîwarên qesrika 
bi stîla baroka nû ya Emin 
Zámekli Hrušovany nad Je-
višovkou li Maehrenê kir. Hin 
resmên din wî li qesra mal-
bata Khuen-Belasi li Eppan 
a li Başûrê Tîrolê kir. Piştre 
malbata Khuen-Belasi destek 
dayê da ku li Akademiya Hu-
nerên Ciwan a Munîxê bixwîne ji sala 1885´an 
heta 1887´an.

Fuara dinyayê berê wî da Parîsê
Bi rasthatina fuara dinyayê ya sala 1889´an 

li Parîsê bi rê ve çû, wî berê xwe da Parîsê û li 
wir ji gelek hosteyên jêhatî fêrî hunerên ciwan 
bû. Dema ku li fuarê wî slavên li Împeretoriya 
Osmanî ango Basnayî nas kirin, bala wî çû ser 
hunerê wan û çanda wna.

Ya ku kir ew meşhûr û navdar bibe; û ji wê jî 
wêdetir ya ku kir ew stîleke nû li meydana hunerê 
xêzkirina plakatan zêde bike, ew bû ku ji nav-
dartirîn şanogerên wê demê Sarah Bernhardtê ji 
bo çêkirina plakata lîstika xwe ya şanoyê ya sala 
1994´an a bi navê Gismodo li kesekî digeriya. 
Mucha yê ku li çapxaneyekê tesadûfî pê hisiya 
miracaet kir û ev kar wî kir. Bi vî rengî piştî bi 
du hefteyan li seranserê Parîsê plakata wî çêkirî 
hat daliqandin ku kir ku ew li seranserê dinyayê 

tiye kişandin. Her wiha cih dide mijarên henekî, 
siyasî û wijdanî. Fîlmê ‘Kesîk’ ku komkujiya er-
meniyan vedibêje ji aliyê rexnegiran ve gelekî hat 
rexnekirin. Li gorî gelek kesan Akin di vê mijarê 
de bi ser neket lê di warê ‘wijdanî’ de di mijare-
ke ku gelek kes ditirsin de destê xwe xiste binê 
kevir û kevir hejand. Niha Fatîh Akin hewl dide 
bi projeyeke cuda derkeve pêşberî hezkiriyên 
sînemayê. Di navenda fîlmê bikişîne de mijara 
Rojava heye.

Di fîlmê nû de Şoreşa Rojava û YPG hene. 
Akin di hesabê xwe yê Instagramê de têkildarî 
projeya xwe ya nû afîşeke ku YPG û YPJ li hem-
berî şerê DAIŞ’ê banga têkoşînê dikin parve kir. 
Akin ji bo vê xebatê niha tenê dibêje ‘projeya nû’ 
û ‘berxwedan’. Wisa xuya dike ku ger Akin vî 
fîlmî bikişîne dê ev fîlm li Tirkiyeyê gelekî were 
nîqaşkirin. 

dikevin nav lêgerînê û Azad wiha behsa wan de-
man dike: “Me wek 6 heval Koma Pêl ava kir. Me 
dest bi dayîna konseran kir û me lîstikên şanoyê 
pêşkêş kirin. Piştî demekê kom hat naskirin û te-
levîzyonên kurdî û erebî em vexwendin bername-
yan.” Pola diyar kir ku dema li Başûr diman diçûn 
kampên penaberan, lê bername li dar dixistin û 
piştre berê xwe didin Almanyayê. Her çi qas di 
stranên komê de bêhna stranên Ciwan Haco bên 
jî kom hewl dide bi tarzekî xweser stranan bibêje.

Pola wiha axivî: “Guhdar li pey tamên cuda 
dikevin. Ji ber vê yekê hûn neçar in bi tarzekî 
xweser stranan bibêjin. Jixwe dema hûn bi tar-
zekî cuda bistrên wê demê bala her kesî dikêşin. 
Di salekê de em beşdarî 60 bernameyan bûn. Vê 
mehê em ê beşdarî 10 bernameyên din jî bibin. 
Pola da zanîn ku niha di warê aborî de zehme-
tiyan dikêşin. Xalid û Alan jî ji Hesekê ne. Her 
duyan jî beriya şer li Lazkiyeyê di Beşa Wêje û 
Zimanê Îngilîzî de dixwend.

bê nasîn. Ew bi vî rengî ku hunermendê plakatan 
ê zêrîn ê wê serdema bi navê Belle Époque cihê 
xwe di dîrokê de girtî.

La Dame aux camélias
Sala 1896´an Mucha ji bo Sarah Bernhardtê 

plakatek ji bo lîstika wê ya bi navê La Dame aux 
camélias çêkir, ev plakat wekî asta herî jor a hu-
nerê çêkirina plakatan a serdema ciwan tê nirxan-
din.

Sala 1897´an di nava çend mehan de karê îlust-
rasyonê yê herî muhim ê Muchas bi gewde bû,  
Art-Nouveau-ji bo îslustrasyonên pirtûkan, 134 
lîtografiyên rengîn ji bo berhevokeke çîrokên 
fransî ya bi navê Ilsée, Princesse de Tripoli 
(Prensesa Trablûsê) ya nivîskar Robert de Flers 
li weşanxaneya Piazza weşand. Sala 1901´ê ev 
pirtûk bi Elmanî û Çekî jî der çû. Mûça weke wê-
negirekî amator jî dixebitî û wêneyên xwe ji bo 
grafîkên xwe weke mestere bi kar dianîn.

Di navbera du şeran 
de dûrî çavan hunerê 
xwe kir

Mucha paşê li seran-
serê dinyayê jî geriya, sala 
1904´an ji bo 3 salan çû 
Dewletên Yekbûyî yên 
Emerîkayê û hingê rojna-
meya New York Timesê bi 
wî çend hejmarên taybet 
derxistin. Wî li Akademi-
ya Hunerên Ciwan a New 
York, Philadelphia û Chica-
goyê ders dan.

Piştî şerê cihanê yê ye-
kemîn Mucha vekişiya 
qaqilkê xwe û çû Çekoslo-

vakyayê bêyî ku zêde darî çav nebû. Dema ku 
eskerên Elman ketin Pragê, ew yek ji wan kesên 
hatî girtin bû, û piştî hat girtin bi demeke kurt di 
encama zatûreyê de 14´ê Tîrmeha 1939´ê koça 
xwe ya dawî kir.

Akin Fîlmê Rojava Dikişîne

Li Sahneyan Sê ‘Pêl’

Rengên Pragê li Parîsê Mîrê grafîkan Mucha

Argeş Kehnîhejîrî-Rojeva Medya
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Li bajarên London û Edinburgê jibo xwedî-
derketina Efrînê çalakî hatin lidarxistin. Dawiya 
hefteyî li pêşiya avahiya Serokwezîriya Brîtanya 
êrîşên dewleta Tirk yên li ser Efrînê hatin şerme-
zar kirin. 

Bi banga Partiya Yekîtî û endamên PYDê li na-
venda Londonê li pêşiya avahiya serokweziriyê 
komek Kurd li hev kom bûn. Di çalakiyê alên 
YPG, YPJ û Kurdistanê hatin rakirin û bênav-
ber dirûşmeyên li dijî dewleta Tirk DAIŞê hatin 
avêtin. Li ser navê komê daxûyaniyek hat dan û 
daxûyaniyê de bang li cîhanê hat kirin ku li dijî 
êrîşên dewleta Tirk yên li hember Efrînê dengê 
xwe derxin. 

Bi pêşengiya Ciwanên Apocî û Rêxistinên 
PYD Û PJAK’ê, ji bo piştgiriya Efrînê li paytexta 
Skoçyayê Edinburghê bi dirûşmeya ‘Efrîn ne bi 
tenê ye’ çalakiyek hate lidarxistin.  Ciwanên Kurd 
û dostên Kurdan jî beşdarî çalakiyê bûn. 

Yekitiya Ewropayê piştgiriyeke xurt da pê-
kanînên Almanyayê ku li ser rejîma Erdogan ferz 
kirin. Komîserê Yekitiya Ewropayê (YE) yê ji 
berfirehbûnê berpirsyar Johannes Hahn got “Tir-
kiyeyê qîmetê sebra me nezanî.” Lîderê CSU Se-
ehofer jî ev bang kir: “Divê hemû çavkaniyên ku 
pereyan didin Tirkiyeyê, bên girtin.”

Piştî ku parêzvanê mafên mirovan ê welatiyê 
alman Peter Steudtner li Buyukada ya Stenbolê 
hat girtin, Wezîrê Karên Derve yê Almanyayê 
Sigmar Gabriel daxuyaniyek da û hin pêkanînên 
li ser rejîma Erdogan ferz dikin, aşkera kirin. 
Ev pêkanîn bi sernavên “hişyariya li ser ger û 
geştê”, “Birîna alîkariya Yekitiya Ewropayê” û 
“dawîanîna li teşwîqa ji bo razemeniyê” hatin 
destnîşankirin. Brukselê jî piştgiriyeke xurt da 
van pêkanînan.

Komîserê YE’yê ji berfirehbûnê berpirsyar 
Johannes Hahn diyar kir ku girtina parêzvanên 
mafên mirovan li Tirkiyeyê ne ya qebûlkirinê ye 
û got “Dema çavlêgirtinê êdî qediya.” Hahn ji ro-
jnameya Die Welt a alman re axivî û destnîşan kir 
ku helwesta Almanyayê ya li hemberî Tirkiyeyê 
tê fehmkirin. Hahn anî ziman ku dewleta tirk ji 
pîvanên Ewropayê dûr ketiye û wiha got: “Bi 
dîtina min, me hemûyan gelekî xwe li Tirkiyeyê 
ragirt, me sebir kir. Xuya ye Tirkiye qîmetê nade 
vê yekê.”

FARC’ê piştî ku çekên xwe di çarçoveya pey-
mana aştiyê de radestî Neteweyên Yekbûyî kirin, 
dê di 1’ê îlonê de bi awayekî fermî partiyeke 
siyasî ava bike û dest bi têkoşîna siyasî bike. Ji bo 
avakirina partiyê xebatên berfireh tên kirin.

Hêza Leşkerî ya Şoreşger a Kolombiyayê 
(FARC) piştî têkoşîna xwe ya leşkerî ya 52 salan 
bi awayekî fermî dest bi siyasetê dike. Gerîlayên 
FARC’ê ku sala borî bi hikumetê re peymana aş-
tiyê mohr kiri û di meha hezîranê de çekên xwe 
de radestî Neteweyên Yekbûyî kirin, dê di 1’ê 
Îlonê Roja Aştiyê ya Cîhanê de partiyeke siyasî 

Çalakvanan bi nivîsên wek; ‘em piştevanên 
Efrînên e’  û bi dirûşmeyan êrîş û siyaseta dewleta 
Tirk a dagirker şermezar kir.

Di çalakyê de peyamên Sendikaya Karkeran, 
Partiya Neteweyî ya Îskoçyayê û ciwanên welat-
parêz bi zimanên cîhanî hatin xwendin. Di peya-
man de sîstema dewleta Tirk hate şermezarkirin û 
ji welatên Yekitiya Ewrûpa bi taybetî jî ji Îskoç-
yayê hate xwestin ku li dijî binpêkirinên mafên 
mirovan yên li dijî gelê Kurd û bi taybetî Roja-
vayê Kurdistanê, bê deng nemînin.

Ji Parlementerê Îskoç nameya jibo 
Efrînê 

Parlamenterê Îskoçyayê yê tevlî çalakiyê bûyî 
Chris Stephens li ser navê Partiya Neteweyî ya 
Skoçayayê nameyek bi fermî radestî deshilat-
darên welatê xwe û rayedarên Brîtanyayê yên 
karên derve kir. 

Nikare şantajê bike
Hahn ji kovara Der Spiegelê re jî axivî û anî ser 

wê yekê ku tiştekî Erdogan pê şantajê li YE’yê 
bike, nemaye. Rayedarê YE’yê da zanîn ku di 
mijara penaberan de YE êdî mîna berê bi Tirki-
yeyê ve ne girêdayî ye û wiha dewam kir: “Sala 
2015’an em di rewşeke wiha de bûn ku piraniya 
penaberan bi rengekî bê kontrol ketin nava sînorê 
YE’yê. Lê ev rewş êdî guherî. YE dê destûrê nede 
ku şantaj lê were kirin.”

Dema ‘stop’ê ye
Yek ji pêkanînên sereke yên hikumeta Merkel 

ên li dijî rejîma Erdogan, birîna alîkariya YE ji bo 
Tirkiyeyê ye. Dem û rêbaza vê yekê tê meraqki-
rin. Lîderê partiya Yekitiya Civakî ya Xiristiyanan 
(CSU) ku partiya bira ya CDU ye Horst Seehofer 
xwest, 4,5 mîlyar Euroyên ku divê heta s 2020’an 
ji Enqereyê re bê dayîn, neyê dayiî û wiha got: 
“Ya ku bi mehan e li Tirkiyeyê diqewime, ne ew 
e ku mirov xwe lê bigire û qebûl bike.” Seehofer 
ji rojnameya “Welt Am Sonntag” re axivî û xwest 
ku YE hemû çavkaniyên ku pereyan dişîne ji rejî-
ma Erdogan re bên girtin. Seehofer got ku ku dem 
hatiye tabelaya “Stop” nîşanî Enqereyê bidin. 

ava bike û dest bi siyasetê bike. Nav û bernameya 
partiyê hê jî nehatine diyarkirin.

Fermandarê FARC’ê Carlos Antonio Lozada 
der barê mijarê de ji ajansa nûçeyan a Fransayê 
AFP’ê re axivî û diyar kir ku Roja Aştiyê ya Cî-
hanê li Qada Bolîvarê dê bi awayekî fermî partiya 
xwe ava bikin. Lozada da zanîn ku ji bo partiyê 
li ser planeke mezin a siyasî û çandî dixebitin. 
Li gorî agahiyên ku hatin bidestxistin di dawiya 
meha tebaxê de ji bo avakirina partiyê kongreye-
ke mezin bê lidarxistin û tê payîn ku nav û berna-
meya partiyê jî di vê kongreyê de bê diyarkirin.

Li London û Edinburghê Xwedîderketina Efrînê

Dema Şantajê Qediya ye

FARC Dest Bi Têkoşîna Siyasî Dike



Çima ‘Jinwar’? ‘War’ her wekî tê zanîn 
hemwateya ‘cih’ e. Gotina ‘jiyan’ jî ji peyva ‘jin’ 
tê. Mirov ji vê, bihevrebûna jin û jiyanê fêm dike. 
Ev tenê li ser ziman nemaye û her tişt dîsa li Ro-
java zindî bûye û dibe sedema avakirina gundekî 
nû.

Gundê jinan Jinwar ê ku li Rojava tê avakirin, 
ji bo têkoşîna hemû jinên cîhanê xwedî cihekî 
girîng e û di meha kanûnê de jî hîmê mala ye-
kemîn hat avêtin. Dema mirov li alavên ku di mî-
mariya Jinwarê de hatine bikaranîn dinêre, dibîne 
ku koka xwe ji kûrahiyê digire û em jî ber bi vê 
kokê ve derdikevin rêwîtiyê.

Hinek ax, hinek av lê zêde îdeolojî!
Jinwar li ser paradîgmaya azadiya jinan a 

ekolojîk û demokratîk tê avakirin. Ango belkî jî 
kokên xwe ji îdeolojiyeke ku hêza dikare bibe ça-
reseriya aloziya Rojhilata Navîn û cîhanê digire. 
Koka xwe ya din jî yanî alavên pê xanî çêkirine 
jî ji dîrokê digire. Di Serdema Navîn de bi av, 
ka û axê ji aliyê jinan ve kelpîç dihatin çêkirin 
û pê xanî çêdikirin. Di van xaniyan de jî heman 
alav hatine bikaranîn. Jinan bi hêza xwe ya xwe-
ser peywira çêkirina xaniyan girtiye ser xwe. Di 
çêkirina yekemîn gundê jinan ê Rojhilata Navîn 

Hat tespîtkirin ku ji sala 1950’yan ve di nava 
75 salan de, li gelemperiya cîhanê 8,3 milyar ton 
plastîk hatiye hilberandin. Di lêkolîna kovara 
Science Advances de hat destnîşankirin ku hil-
berîna plastîkê di demên dawîn de gelekî zêde 
bûye. Hat tespîtkirin ku di sala 1950’yan de hil-
berîna plastîkê li gelemperiya cîhanê tenê 1 mil-
yon ton bû lê ev rêje di sala 2015’an de salane bû 
380 milyon ton. Li gorî lêkolînê, nîvê plastîkên 
di nava 75 salan de hatin hilberandin, di navbe-
ra salên 2003-2015’an de hatine hilberandin û ev 
yek dê di salên pir zêdetir bibe. Tê texmînkirin ku 
heta sala 2050’yan hilberandina plastîkê dê bibe 
25 milyar ton.

Vegerandin kêm e
Di lêkolînê de hat ragihandin ku plastîk piştî 

çîmento û pola materyala sêyemîn e ku herî zêde 
tê hilberandin û tevî zerareke mezin li xwezayê 
dike jî, beşeke wê ya mezin li xwezayê nayê ve-
gerandin. Li gorî vê yekê, tenê ji sedî 9 plastîka 
heta niha hatiye hilberandin, li xwezayê hatiye 
vegerandin. Hat tespîtkirin ku ji sedî 12 hatiye 
şewitandin û ji sedî 79 jî li sergoyan hatiye bi-
cihkirin an jî bê kontrol li nava xwezayê hatiye 
belavkirin. Rêveberê lêkolîna navborî, pisporê pi-

de ji bilî jinan, kar bi kesî re nehatiye parvekirin. 
Jinên ku çêkirina 21 xaniyan temam kir, niha ji 
bo 30 xaniyên din û dibistana bo zarokan ketine 
nav hewldanan.

Beriya em bigihîjin Jinwarê tabelayek dikeve 
ber çavên me. Tabela ji bo dîtina Jinwarê ji me re 
dibe alîkar. Di tabelayê de hem tîpên latînî hem 
yên erebî hene. Ev jî pirçandiyê û yekitiya cuda-
hiyan a Jinwarê nîşan dide.

Yekane şert piştevaniya jinan e
Di komuna gundê jinan de ku li dijî endustriyê 

ye, tişta din a bala mirovan dikişîne jî kenê rûyê 
jinên xebatkar e. Ev moral û piştevanî dibe ku ji 
ber avakirina gundê ku aîdî wan dertê holê be. Li 
vir yekane şerta xebatê jî bêguman piştevaniya ji-
nan e. Her wiha tevî pirsgirêka cidî ya avê jî jinan 
bostanên xwe jî çandine.

Odeya Virginia vegeriya gund
Jinwar bi qasî nîşan dide ku Şoreşa Rojava şo-

reşa jinan e, nîşaneya herî girîng a li dijî perga-
la kapîtalîst, pergala alternatîf ava kiriye. Yek ji 
kesên têkoşer ên jin a girîng Virginia Woolf wesi-
yeta “odeyeke aîdî wê” kiribû û ev wesiyet hinekî 
din pêşde çû û vegeriya “gundekî aîdî wê” ango 
Jinwarê. Rastiya cîhaneke din jî di şoreşa jinan a 
Rojava de veşartî ye! 

şesazî yê Zanîngeha Kalîforniyayê Roland Geyer 
anî ziman ku hilberandina plastîkê salên 1930’î 
dest pê kiriye, lê bi berfirehî ji sala 1950’yan û pê 
ve dest pê kiriye.

Ewropa û Çîn
Li gorî lêkolînê, di mijara vegerandina plastîkê 

li xwezayê de, her çend ev 35 sal e pêşketinên 
girîng hene jî, gelek welat di vê mijarê de hê li paş 
in. Di navbera salên 1980-2015’an de 600 mil-
yon ton plastîk hate helandin û li xwezayê hate 
vegerandin. Ji sala 2015’an bi vir ve, welatên ku 
ji aliyê vegerandina li xwezayê ya plastîkê de 
di asteke baş de ne, bi rêjeya ji sedî 30 welatên 
Ewropayê ne. Bi rêjeya ji sedî 25 jî Çîn plastîkê 
li xwezayê vedigerîne. Li Dewletên Yekbûyî yên 
Amerîkayê, rêjeya vegerandina li xwezayê ya 
plastîkê, ji sedî 9’an kêmtir e.

Hilberîn zêde bû
Tevî ku vegerandina li xwezayê gelekî kêm 

e jî, hilberandina plastîkê qat bi qat zêde dibe û 
dibe sedema xetereyeke mezin ji bo hawirdor û 
xwezayê. Plastîk di nava xwezayê de ancax piştî 
sedan salan dihelin û tev li xwezayê dibin.

NÛÇEYÊN KURDÎ38 26 TÎRME 2017
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Jinwar pêkanîna wesiyeta 
Virginia Woolf e
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ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ!
KOMİSYON ÖDEMEDEN 
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QUORN GRANGE HOTEL 
Wood Lane, Quorn LE12 8DB

www.quorngrangehotel.co.uk

ORGANISED BY: The GFTU, Free Ocalan Campaign, Peace in Kurdistan, Kurdish People’s  
Assembly UK, Kurdish Youth Movement Ciwanan Azad and KNK (Kurdistan National Congress) UK.

This is a booking only event.  
Please book by 30 June and  

give ages of any children attending.
For those staying overnight we are 

offering a special room rate of £40 per 
night B&B in our wonderful hotel.

To book overnight accommodation  
please contact mail@quorngrangehotel.co.uk

To book attendance at the festival  
please contact hollyb@quorngrangehotel.co.uk

Song, dance, food, film, 
discussion to celebrate 

Kurdish culture and 
society today

A great FREE event for all the 
family with children’s activities

KURDISH 
CULTURAL 
FESTIVAL

30th July 2017
1pm-9pm


