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ABD Elçiliği Önünde 
Trump Protestosu

İngilizler Tatil İçin 
İspanya’yı Tercih Etti

‘Yeni Şengal’i Kuracağız’
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Nasîna şêrejineke penaber a çiyayî; 
DENÎZ FIRAT

Li Bakurê Sûriyeyê 3 herêmên federal

Vegotina hevaleke wekî hevala şehîd Denîz Firat ku bi 
dilsoziya xwe ya ji bo Rêbertî, hevaltî, têkoşîn û jiyanê 
ji min re tim mînak bû, helbet zehmet e lê belê ev jî 
peywireke rêhevaltiya çak û dirust e.

Meclisa Damezirîner a Federaliya Demokratîk a Ba-
kurê Sûriyeyê di encama civîna xwe ya dawîn de ku 
di navbera 27-28’ê tîrmehê de li dar xistibû, zagonên 
ku ji bo diyarkirina herêmên îdarî yên rêvebirinê di 
hêla ximetguzarî, aborî, çandî û hemû aliyan de hatin 
pêşkêşkirin, erê kiribû.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 36’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 37’an de ye
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RWE:
Zeminden Gelen Temizlik

Rojava’ya Yoğun İlgi 
Boomtown Festivali’nde

Maaşın %71’i Kiraya 
İngiltere genelinde yapılan yeni bir araş-

tırmaya göre Londra’da çalışan emekçi-
lerin maaşların yarısından fazlası kiraya 

gidiyor. Şimdiye kadar ulaşılan en yüksek 
düzey olarak kabul edilen Londra’daki bu 
oran, İngiltere genelinin %27.4 üzerinde 
seyrediyor.  

Kiraların en yüksek olduğu bölgeler 
arasında Westminster’dan sonra Hackney, 
Islington ve Camden geliyor. Kürt ve Türk 
toplumunun yoğun olarak yaşadığı bu böl-
gelerden Hackey’de ortalama kazancı olan 
bir işçinin maaşının %67.3’ü, Islington’da 
%63.9’u ve Camden’da %62.1’i kiraya gi-
diyor.

Haberin devamı sayfa 4’te...
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İslam karşıtı görüşleri ile tanınan milletvekili 
Anne Marie Waters’ın, aşırı sağcı Birleşik Kral-
lık Bağımsızlık Partisi’nin (UKIP) genel baş-

kanlığına aday olması parti içerisinde tartışmalara 
neden oldu.

İngiliz yayın kurumu BBC, Waters’in adaylığını 
açıklamasının ardından aşırı sağcı UKIP milletvekili 
Mike Hookem’in, partisinin Avrupa Parlamentosu 
Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ettiğini du-
yurdu.

Hookem, İslam karşıtı Anne Marie Waters’ın 
adaylığından üzüntü duyduğunu belirterek, “Aşırıcı-
lığa göz yummaya hazır değilim” ifadesini kullandı.

Waters’ın adaylığının kabul edilemez olduğunun 
altını çizen Hookem, “Toplumun bir kesimini sadece 
dini inançları nedeniyle ayrıştıran birini destekleme-
yeceğim.” diye konuştu.

UKIP milletvekili Nathan Gill ise Anne Marie 

Hükümet Brexit sonrası Avrupa Birliği (AB) 
ile olan ilişkilerinin geleceği konusunda 
çalışıyor. İki taraf arasında müzakerelerin 

artacağı dönemde Londra’nın Brüksel’den gelen 
‘ayrılmaya hazır değil’ eleştirilerine cevap vermesi 
bekleniyor. Bu dönemde gözler Birleşik Krallığın 
AB’den ayrılma sürecinden sorumlu Devlet Bakanı 
David Davis’te olacak.

Son olarak Maliye Bakanı Philip Hammond ve 
Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox, Brexit son-
rası ‘AB’nin arka kapısında beklemeyeceklerini’ 
belirterek tek pazardan ve gümrük birliğinden kesin 
çıkışın olacağının altını çizdi. 

Şubat ayında hapishaneden firar eden hükümlü-
nün firar planı polis tarafından açıklandı. Polis 
firar olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, cinayet 

suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 28 
yaşındaki Shaun Walmsley’in firar planı kapsamın-
da 25 kilo verdiğini belirtti. 

Firarın üzerinden altı ay geçmesine rağmen halen 
bulunamayan katilin yurtdışına kaçmış olabileceği 
tahmin ediliyor. Dedektifler altı aydır firarın nasıl 
yaşandığı ve kimlerin yardım ettiği ile ilgili araştır-
ma yürütüyordu. 21 Şubat’ta Liverpool kentinden 
bulunan Aintree University hastanesinde iki silahlı 
adamın yardımıyla firar eden Shaun Walmsley’in 
hasta olduğuna ikna etmek ve hastaneye sevk edil-
mesini sağlamak için 25 kilo verdiği ortaya çıktı. 

Büyük bir suç şebekesinin üyesi olan uyuşturucu 
satıcısı Walsmley ve üç arkadaşı, 2014 yılında sokak 
ortasında vahşice katledilen 33 yaşındaki Anthony 

Londra’da görev yapan Metropolitan Polis bi-
riminin silahlı ekiplerinin kafalarındaki kask-
lara kamera takılacak. 

Ülkenin en büyük polis teşkilatı olan Metropoli-
tan Polisinin silahlı ekipleri operasyonlarında “daha 
fazla şeffaflık” sağlamak için başlıklarında kamera 
taşıyacağını açıkladı. Metropolitan Polise bağlı ça-
lışan Scotland Yard’dan yapılan açıklamada, silahlı 
polislerin kullanımı için ilk etapta bin kamera sipari-
şi verildiği belirtildi.

Londra’da 2011’de polisin açtığı ateş sonucu vu-
rulan siyahi genç Mark Duggan’ın ölümü ülkede 
geniş çaplı isyanlara yol açmış, bunu takiben silahlı 
polisin göğüs kamerası taşıması gündeme gelmişti 
ancak yapılan denemelerde, göğüs kameralarının 
polislerin kollarının araya girmesi nedeniyle bek-

Waters’ın partinin liderliğine seçilmesi halinde par-
tisinden istifa edeceğini açıkladı.

UKIP’in kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ni-
gel Farage de partisinin “Anti-İslam partisine” dö-
nüşmesi halinde biteceğini savunuyor.

İngiltere’de haziran ayında yapılan genel seçimde 
oy kaybı yaşayan partinin lideri Paul Nuttall, genel 
başkanlık görevinden istifa etmişti.

UKIP Ulusal Yönetim Komitesi geçtiğimiz hafta, 
İslamı “şer” olarak nitelendiren Anne Marie Wa-
ters’ın partiden liderlik yarışına katılmasını onayla-
mıştı.

İngiltere Şeriat İzleme Grubu kurucusu Waters, 
İslamı hedef alan nefret söylemleri ile tanınıyor.

Parti yönetiminden yapılan açıklamaya göre, 29-
30 Eylül tarihlerinde İngiltere’nin Torquay kentinde 
yapılacak olan genel kurul toplantısında parti liderli-
ği için toplam 11 aday yarışacak

Diğer yandan Brexit karşıtı safta yer alan İşçi Par-
tili eski Dışişleri Bakanı David Miliband, bu konuda 
ikinci bir referandumun yapılması gerektiğini savu-
nuyor.

Brexit’in gerçekleşmesi durumunda İngiltere ve 
İrlanda arasında Schengen tarzında serbest dolaşım 
hakkının hayata geçip geçmeyeceği tartışması yapı-
lıyor.

Brüksel ve Londra’nın müzakereleri sonunda Bir-
leşik Krallığın 2019 yılının Mart ayında tamamen 
AB’den ayrılması öngörülüyor.

Duffy cinayetinden suçlu bulunup ömür boyu hapis 
cezasına çarptırılmıştı.   

Walmsley, hapishane doktorlarını inandırmak için 
aşırı kilo kaybı yoluna gitti. Kısa bir sürede 25 kilo-
dan fazla kaybeden Walmsley’in ciddi bir hastalığı 
olabileceği şüphesiyle, Aintree University hastane-
sine sevk edildi. Hastanedeki ilk muayeneden sonra 
diğer randevu tarihlerini öğrenen Walmsley bu şe-
kilde planını devreye soktu. 21 Şubat tarihinde üç 
gardiyan ile birlikte arabayla hastaneye gidildiği 
sırada hastane önünde bekleyen iki silahlı kişi gar-
diyanları etkisiz hale getirip Walmsley’i yanlarına 
alıp kaçtılar. 

Firardan sonra hapishanedeki bazı hücrelerde ya-
pılan aramalarda 6 adet cep telefonu bulunmuştu. 
Firarın üzerinden altı ay geçmesine rağmen Walms-
ley’in izine henüz ulaşılamadı. 

lenen netlikte görüntü sağlamadığı ortaya çıkmıştı.
Son olarak 2015’te Londra’nın güneyinde bir si-

lahlı polis, Nathaniel Brophy adlı bir kişiyi vurarak 
yaralamış ancak incelenen göğüs kamerası görün-
tülerinin olayın gelişimini aydınlatmaya yetmediği 
saptanmıştı. Olayın ardından Bağımsız Polis Şika-
yetleri Komisyonu, kamera sorununa acil çözüm 
bulunması çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, Londra’da devriye görevi yapan si-
lahsız polislerin 17 bin 500’ü hali hazırda göğüs-
lerinde kamera taşıyor. Bu sayısının, ekim sonuna 
kadar 22 bine çıkarılması planlanıyor.

Londra’da 15 Haziran ve 22 Temmuz’da da polis 
operasyonlarında 2 siyahi genç hayatını kaybetmiş, 
bu olaylarla ilgili protestolarda eylemciler ile polis 
arasında gerilim yaşanmıştı.

Genel Başkan Adayı
UKİP’e İslam Karşıtı

Çözüm Aranıyor

Hapishaneden Firar Etmek için 25 Kilo Verdi
Silahlı Polislerin Kasklarına Kamera Takılacak

Brexit Karmaşasına 
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İngiltere genelinde yapılan yeni bir araştırmaya 
göre Londra’da çalışan emekçilerin maaşların 
yarısından fazlası kiraya gidiyor. Şimdiye kadar 

ulaşılan en yüksek düzey olarak kabul edilen Lond-
ra’daki bu oran, İngiltere genelinin %27.4 üzerinde 
seyrediyor.  Yüzbinlerce kiracıyı ilgilendiren bu 
araştırma farklı emek alanlarından 650 bin üyesiyle 
İngiltere’nin üçüncü büyük emek örgütü olan GMB 
(Genel İş Sendikası) tarafından yapıldı. 

Araştırmaya göre başkent Londra’da kiraların en 
yüksek olduğu Westminster’da iki odalı bir dairenin 
kirasına ortalama kazancı olan bölge sakinlerinin 
maaşlarının %71’i gidiyor. 

Westminster’dan sonra Hackney, Islington ve 
Camden geliyor. Kürt ve Türk toplumunun yoğun 
olarak yaşadığı bu bölgelerden Hackey’de ortala-
ma kazancı olan bir işçinin maaşının %67.3’ü, Is-
lington’da %63.9’u ve Camden’da %62.1’i kiraya 
gidiyor. 

GMB sendikasının Londra bölge temsilcisi War-
ren Kenny araştırmanın sonuçlarıyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Araştırma sonucu ortaya çıkan oranlar, 
2008 ekonomik krizinden bu yana Londra’da işçi ai-
lelerin yaşadığı en büyük sıkışmışlığı gösteriyor.” 
dedi. 

Maaşlar aynı, ya da düşüşte, kiralar 
fırladı

GMB Sendikası Londra temsilcisi Warren Kenny, 
kiraların sürekli bir şekilde arttığını ancak maaşla-
rın aynı yada düşüşte olduğunu hatırlatarak, önlem 

Corbyn’den yılda 100 bin inşa etme 
konut sözü

Ev fiyatları ve kiralardaki artış İşçi Parti lideri Je-
remy Corbyn’in de gündemindeydi. Aşırı artışa dik-
kat çeken Corbyn, Muhafazakar Parti hükümetinin 
yedi yıl içerisinde ihtiyaç duymayan zenginlerin ver-
gisindeki indirimler yaparken, ülkenin geri kalanları 
için hayatı daha da zorlaştırdığını belirtti.  

Corbyn partisinin seçim manifestosundaki yıl-
da ‘100 bin sosyal konut inşa etme’ taahhüdünü de 
tekrarlayarak konut krizi ile mücadele edilmesi için 
parti bünyesinde yeni bir birim oluşturulacağını da 
açıkladı. 

alınmazsa bu dengesizliğin daha da büyüyeceğini 
ifade etti.

 “İşçilerin, sürekli olarak yükselen bu kiraları-
nı ödeyebilmeleri için maaşlarının da aynı oranda 
yükselmesi gerekiyor. Kamu ve özel sektördeki 
ödeme üst sınırı ve enflasyon seviyesinin altındaki 
maaş zammına son verilmesi gerekiyor ki tüketici 
harcamalarındaki düşüşün önüne geçilebilsin ve işçi 
hayatını idame edebilsin. Bu durum kontrol altına 
alınmazsa daha büyük bir gerilemenin yaşanmasına 
neden olacak. 

 “Ek olarak bu oranlar, özellikle kiralık evler baş-
ta olmak üzere Londra belediyelerinin daha fazla 
ev inşa etmek için daha büyük programlara ihtiyacı 
olduğunu gösteriyor. Bu tüm başkent için ertelenme-
den başlatılması gereken büyük bir ihtiyaç.’’   

 “Yıllardır bu sorunu dile getirip yetkilileri uyarı-
yoruz. Bu saatten sonra ortalama kazanca sahip in-
sanların kirasını ödeyebileceği konut olanaklarının 
yaratılmaması için hiç bir gerekçe olmamalı.’’  

Londra’da kazancın yarısından fazlasının ki-
raya gittiği bölgeler: 

Westminster: Kazancın % 71’i
Hackney: % 67.3
Islington: % 63.9
Camden: % 62.1
Brent: % 60.4
Newham: % 60.1

Maaşın %71’i 
Kiraya 
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2 bin yıllık tarihi Hasankeyf antik kentinde, de-
vasa kayalar dinamitlerle havaya uçuruluyor. 
Kayalar, ‘tehlike arz ettiği’ iddiasıyla yıkılır-

ken, çalışma antik kale ve çevresine zarar veriyor. 
Hasankeyf Antik Kenti’nde, mağaralara taşlardan 

dolgu yapılırken, devasa kayalar ise Halfeti’dekine 
benzer liman yapılacağı gerekçesiyle dinamitlerle 
yıkılıyor. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğ-
lu’nun Haziran ayındaki Hasankeyf ziyaretinden 
sonra sözleşmesi imzalanan çalışma kapsamında 
kalenin iki tarafındaki vadilerde bulunan mağarala-
ra dolgu çalışması ile beraber tehlike arz ettiği iddia 
edilen kayaların düşürülmesi çalışmaları sürdürülü-
yor.

Resmi yetkililer yaklaşık 210 mağaraya 
dolgu yapılacağını açıklamışlardı.

Gazete Sujin’in haberine göre, yapılacak çalışma-
larda tehlike arz eden kayaların düşürüleceği söylen-
se de Hasankeyfi Yaşatma Girişimi tarafından yapı-
lan yazılı açıklamada şu hususlara dikkat çekildi:

“Yerinde yapılan inceleme ve gözlemlerde tehlike 
arz etmeyen ya da düşme ihtimali az olan kayaların 
da düşürülmeye çalışıldığı görülmüştür. Bu kayala-
rın düşürülmesi çalışmalarında dinamit tarzı patla-
yıcılar kullanılmaktadır. Bu patlamalar diğer kaya-
larda da titreşimlere neden olmakta, kalenin doğal 
yapısı bozulmaktadır. Patlamalardan dolayı oluşan 
ses yerel halkta -özellikle çocuklarda- korkuya ne-
den olmaktadır. Bunun yanında kayaların düşürül-
mesi çalışmalarında oluşan toz-duman esnafların da 
çalışmalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca 
kayaların düşürüldüğü yerlerde kilise kalıntıları ve 
eski kayadan yapılmış şaraplıklar bulunmaktadır. 
Düşen kaya parçaları kilise kalıntılarına ve şaraplık-
lara geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir.”

‘Vadini etrafı çevrilemez’
Girişim, geçmişten beri planlanan bu projelere 

karşı uzmanların ve halkın görüşlerinin dikkate alın-
madığına vurgu yaparak, şöyle devam etti: “Vadi 
eko-sistemin üzerine kurulmuş kale mağaraları, ku-
yuları ve gizli geçitleri olan bir yerdir. Vadinin etra-
fı çevrilemez. Kale altı ve üstü kireçten oluşan bir 
yapıdır. Etrafı beton ile çevrilirse bile su sızacaktır. 
Ayrıca Hasankeyf’in kale yapısı yumuşak olduğu, 
baraj gölü yükselmekle beraber su ile temas edilmesi 
halinde aşınmanın ve bunun da büyük ihtimalle yeni 
yıkımlara neden olacağı bilinmektedir. Mağaralara 
ve vadilere dolgu yapılması, perde betonla kalenin 
izole edilmesi, kayaların zorla düşürülmeye çalışıl-

ması 12 bin yıllık Hasankeyf’in doğal tarihine 
zarar vermektedir. Doğal tarihin betonla izole 
edilip yapılacak antik liman turizmi canlandır-
mayacaktır. Bu proje ile binlerce yıllık tarih, 
yaşanmışlıklar kaybolacaktır. Bu proje bilimsel 
olmadığı gibi kültür varlıklarını koruma kanu-
nuna uygun değildir.”

Dersim’deki Yangına Müdahale 
Edilmiyor

Dersim’de askeri operasyonların yapıldığı 
bölgede orman yangını çıktı. Yetkililerin “gü-
venlik” gerekçesiyle yangına müdahale etme-
diği belirtildi.

Dersim’in Pülümür ilçesi Dereboyu köyü 
civarında başlatılan askeri operasyon kapsamında 
helikopterler tarafından bombalanan bölgede orman 
yangını çıktı.

Sabah erken saatlerde başlayan yangına İl Or-
man Müdürlüğü “güvenlik” gerekçesiyle müdahale 
etmezken, yangın rüzgarın etkisiyle hektarlarca bü-
yüklükteki alana yayıldı.

Yangın söndürme ekiplerinin gelmediği bölgede 
köylülerün kendi çabalarıyla yangını söndürmeye 
çalıştı ama yeterli olmadı yangın kısa sürede tüm 
bölgeye yayıldı. Duruma tepki gösteren yurttaşlar 
Türkiye ve Kürdistan’ın çeşitli kentlerinde sokağa 
çıkarak itirazlarını dile getirdi. 

BAF: Sizi Tanıyoruz, Siz 
Yakmayı İyi Bilirsiniz

Askeri operasyonlar kapsamında 
Dersim kırsalında çıkarılan yangın-
lara tepki gösteren Britanya Alevi 

Federasyonu yayınladığı yazılı açıklamada ‘Dersimi 
yakan AKP halka hesap verecek’ denildi. 

Dersim’deki ormanlık alanlarda on günü aşkın 
süredir devam eden yangınlara müdahale etmek is-
teyen vatandaşlar askerler tarafından engellenirken, 
orman yakmaya yönelik tepkiler de artarak devam 
ediyor. Britanya Alevi Federasyonu, askeri operas-
yonlar kapsamında yakılan ormanlık alanlar için 
yazılı bir açıklama yayınladı. BAF tarafından ‘Sizi 
tanıyoruz, siz yakmayı iyi bilirsiniz’ başlıklı yazılı 
açıklamada, ‘Dersim’de ormanların devlet güçleri 
tarafından yakıldığının kanıtı Tunceli Valisinin açık-
lamasında görülmektedir’ denildi. 

‘Valinin açıklaması ormanların devlet 
eliyle yakıldığının kanıtıdır’

BAF tarafından yayınlanan yazılı açıklamada 
şunlar belirtildi:

‘‘Vali açıklama yapıyor, ‘Merkez- Kutu deresi ile 
Munzur Vadisi- Balı Deresi Mevkilerinde meydana 
gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar 
nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar 
sonucunda gerekli müdahale yapılacaktır.’

Bu açıklama, Dersim’de ormanların devlet ve 
ordu eli ile yakıldığının kanıtıdır. Bu güne kadar 
Dersim halkına reva görülen, köy boşaltmalar, iş-
kenceler, zulüm, katliam, soykırım, asimilasyon ve 
her türlü insan hakkı ihlaline şimdide devlet eli ile 
Dersim’in yakılması eklenmiştir.

‘Amaç sadece Dersimlileri göçe zorla-
mak değil’

Ülkemizde şeriatı rejim olarak halklara dayatan 
AKP zihniyeti Kerbeladan bugüne Kızılbaş olarak 
yaşayan Dersim’i yakarak ortadan kaldırmayı hedef-
liyor. Dersimin yakılması sadece orada yaşayan can-
larımızı göçe zorlamak ve doğayı tahrip etmekle sı-
nırlı değildir. Dersimin yakılmasının başlıca nedeni, 
binlerce yıllık inanç izlerimizi ve kutsal mekanları-
mızı yok ederek inancımızı ortadan kaldırma çabası-
dır. Geleneğinde yakmayı iyi bilen AKP anlayışı dün 
Sivas’ta canlarımızı yaktı bugün Dersimde doğamı-
zı, kutsal mekanlarımızı ve geleceğimizi yakıyor. 

Dersime ve kutsal mekanlarımıza sahip çıkmaya 
devam edeceğiz. AKP ve maşaları önünde diz çök-
meyeceğiz.’’

Yangına müdahale edilmiyor
Dersim merkez ve ilçelerindeki askeri operas-

yonlar kapsamında çıkarılan orman yangınları 10 
günü aşkın süredir devam ediyor. İl Orman İşletme 
Müdürlüğü’nün “Özel güvenlik bölgesi” yasağını 
gerekçe göstererek müdahale etmediği yangını sön-
dürmek için bir araya gelenler de askerlerce engel-
leniyor. 

Hasankeyf’i Dinamitleyip

Dersim Ateşe Verdiler
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Bir film eleştirmeninin henüz senaryosu bile 
yazılmamış bir filmi eleştirmesiyle Ahmet 
Şık’ın yayınlanmamış kitabından dolayı 

mahkûm edilmesi arasında zerre fark yok. Ahmet 
Şık’ın başına getirilenlerden alışkın olduğumuz için 
kimse çıkıp “yahu bir film eleştirmeni olarak nasıl 
oluyor da henüz görmediğin, konusunu bile bilme-
diğin bir film üzerinden yönetmeni eleştiriyorsun” 
demeye bile gerek duymadı. Oysa meselenin düğüm 
noktalarından biri bu. Cüneyt Cebenoyan çekilme-
miş bir film üzerinden yönetmeni “eleştirebiliyorsa” 
Akın’ın o konuda film çekmesine kategorik olarak 
karşı demektir. 

Türkiye’den giden bir grup gazeteci olarak Müs-
lüman Boşnakların sistematik bir soykırıma tabi 
tutuldukları Bosna Hersek’in Srebrenitsa kasabasın-
daki bir binanın üst katında iki kadın tarafından kar-
şılanıyoruz. Soykırımın 22’nci yılı vesilesiyle ziya-
ret ettiğimiz Srebrenitsa’nın savaş öncesi nüfusu 30 
bini aşkınken şu an 4 bin dolaylarında. Ormanlıklar 
içindeki dar bir vadiye kurulmuş olan bu kasabada 
cami ile kilise arasındaki mesafe birkaç yüz metre 
olsa da, katledilmiş insanların ruhu o ara mesafede 
tüm soğukluğuyla duruyor.

Misafiri olduğumuz Sara Srebrenitsa Derneği’n-
deki Zehta ile Valentine, o mesafeyi kapatmak için 
mücadele yürüten iki kadın. Zehta Müslüman bir 
Boşnak, Valentine ise Hristiyan bir Sırp. Srebrenitsa 
belediyesi şu an Sırpların elinde. Nüfusun çoğunlu-
ğunu da onlar oluşturuyor. Üstelik dünyanın gözleri 
önünde gerçekleştirilen ve Srebrenitsa’nın girişin-
deki ürpertici büyüklükteki mezarlıkla somutlaşan 
soykırımın varlığını bile inkâr ediyorlar. Dolayısıy-
la soykırımı kabul eden, bundan dolayı üzüntü ve 
utanç duyan Valentine’in işi, kasabada azınlığa düş-
müş Boşnaklardan olan Zehta’ya göre çok daha zor. 
Çünkü Boşnaklarla birlikte barış mücadelesi yürüt-
tüğü için vatan haini, casus, Sırpların yüz karası ilan 
edilmiş. Ama bu, onu yolundan geri çevirmemiş.

Valentine’i dinlerken ister istemez Türkiye’de ya-
şanan etnik gerilim ve bu gerilime karşı ortak müca-
dele yürüten Türklerle Kürtler geliyor akla.

FATİH AKIN’IN SENARYOSU BİLE YAZIL-
MAMIŞ FİLMİ

Ermeni soykırımı üzerine “Kesik” isimli filmi 
çektiğinden beri “Türklerin gururu” sayılmayan 
ve Türk milliyetçilerinin hedefine konan dünyaca 
ünlü yönetmen Fatih Akın, 19 Temmuz tarihinde 

Instagram hesabından bir afişin fotoğrafını paylaştı. 
Afişte YPJ’li olduğu anlaşılan bir kadının fotoğra-
fının altında “IŞİD’i ez. Özgürlük savaşçıları YPG 
ve YPJ’yi destekle. Rojava’daki demokratik devrimi 
savun” yazıyor. Şu aralar Berlin sokaklarını dolaşan 
herhangi biri, Alman anarşistleri tarafından yapılan 
bu afişle karşılaşabilir. Akın’ın da çerçevelenmiş bu 
afişi bir yerde görüp fotoğrafladığını, çekeceği Roja-
va filmiyle alakası olmadığını, zaten filminin senar-
yosunun bile henüz tamamlanmadığını biliyorum.

Ayrıca henüz senaryo yazım aşaması bile tamam-
lanmamış bir filmin ne afişi hazırlanır ne de Akın 
gibi profesyonel bir yönetmen bunu paylaşır.

Fatih Akın söz konusu afişi Instagram hesabında 
paylaştıktan sonra Türkiye için tuhaf olmayan bir 
şey oldu. Sosyalist olduğunu iddia etmeyi sürdüren 
film eleştirmeni, Cüneyt Cebenoyan, Akın’a deme-
diğini bırakmadı. Cüneyt’e göre Akın artık çaptan 
düşmüştü ve kendisini kabul ettirmek için Kürt me-
selesine “dalmış”, “bilmediği, anlamadığı konular 
üzerine ahkâm kesmişti”.

Bir film eleştirmeninin henüz senaryosu bile ya-
zılmamış bir filmi eleştirmesiyle Ahmet Şık’ın ya-
yınlanmamış kitabından dolayı mahkûm edilmesi 
arasında zerre fark yok. Ahmet Şık’ın başına getiri-
lenlerden alışkın olduğumuz için kimse çıkıp “yahu 
bir film eleştirmeni olarak nasıl oluyor da henüz 
görmediğin, konusunu bile bilmediğin bir film üze-
rinden yönetmeni eleştiriyorsun” demeye bile gerek 
duymadı. Oysa meselenin düğüm noktalarından biri 
bu. Cüneyt çekilmemiş bir film üzerinden yönetmeni 
“eleştirebiliyorsa” Akın’ın o konuda film çekmesi-
ne kategorik olarak karşı demektir. Yani, ona göre 
Akın, Rojava konusunda iyi veya kötü, film çeke-
mez, bu kadar net. Fatih Akın, Cüneyt’in tepkisin-
den haberdarsa, büyük olasılıkla epey eğleniyordur.

FATİH AKIN TÜRKİYE’DE YAŞASA HAPSE 
GİREBİLİRDİ

Peki, BirGün gazetesinde “aydınlıkçı” yazılar 
yazmaya başlayan, zamanında aynı dergide yazdığı-
mız, aynı yürüyüşlere katıldığımız, birbirine yakın 
“mahallelerde” yaşadığımız Cüneyt (bu nedenle 
ismiyle anıyorum) acaba Fatih Akın Türk değil de 
Kürt olsa, aynı tepkiyi gösterecek miydi? Cüneyt, 
bildiğim kadarıyla Rojava, YPG, YPJ, vs, üzerine 
Kürtler tarafından çekilmiş veya çekilecek başka 
film veya belgesellere ilişkin aynı tepkiyi göster-
medi. Meselenin bir düğüm noktası da bu. O halde 

Fatih Akın ünlü olduğu için mi, Türk olduğu için mi 
Cüneyt’in tepkisiyle karşılaşmıştı?

Cüneyt, yazdıklarıyla tepkisinin kaynağını açık 
ediyor: “CIA’nin emrindeki örgüt devrim yapar-
sa Fatih Akın da sinema yapar: Akın’ın yeni filmi 
‘Rojava’. Standart Türk entelektüeli Batı hangi fikri 
pompalıyorsa, onu içselleştirir. Batı Erdoğan şahane 
lider derse, o da Erdoğan şahane lider der.”

Batı epey bir süredir “Erdoğan şahane” demedi-
ğine göre, Cüneyt’e bakılacak olursa “Türk entelek-
tüeli”, Batı şahane bulmadığı için Erdoğan’ı artık 
desteklemiyor! O halde Cüneyt’in yazarlık yaptığı 
BirGün gazetesi de aslında Batı öyle istiyor diye 
Erdoğan’a karşı çıkıyor. Mantığın bizi götürdüğü 
sonuç bu değil mi?

Öte yandan Akın’ın paylaştığı afişi Türkiye’de 
paylaşmak hapis sebebi. Nitekim, önceki gün Hak-
kâri’de yapılan operasyonda 13 kişi benzer görsel-
ler paylaştıkları için gözaltına alındı. Cüneyt’in üç 
dönem oy verdiğini söylediği HDP’nin Eş Genel 
Başkanı Figen Yüksekdağ, YPG-YPJ’yi övmekten 
hapiste. Milletvekilliği ve parti üyeliği bu yüzden 
düşürüldü.

Fatih Akın da Türkiye’de yaşıyor olsa, bu afişi 
paylaştığı için pekâlâ hapse atılabilirdi.

Cüneyt, Habertürk’e verdiği mülakatta diyor ki, 
“Bir sanatçı içinde yaşadığı topluma ters gelebile-
cek, kendisini riske atacak şeyler söyleyebilmeli. 
Fatih Akın bunu yapmıyor.”

Peki, sosyalist olduğunu ileri süren Cüneyt, yaz-
dıklarında kendisini riske atacak bir şey mi söylüyor, 
yoksa hem iktidarın hem de onu ayakta tutan kahir 
ekseriyetin alkışına mı mazhar oluyor?

ELEŞTİRENİ ELEŞTİRMEK YASA DIŞIYSA…
Bir sosyalist elbette sosyalist bir hareketi eleşti-

rebilir, o hareketin sosyalist olmadığını çeşitli argü-
manlara yaslanarak söyleyip belli bir kanaate vara-
bilir. Ama eğer o sosyalistin vardığı kanaatin yanlış 
olduğunu yazacak biri hapis tehdidi altındaysa, o 
zaman devreye bir ahlaki kaidenin girmesi gerekir.

Şimdiki Türkiye’de (üç yıl önce böyle değildi) 
biri çıkıp Cüneyt’e yanıt yazarak “hayır kardeşim, 
YPG şu, şu sebeplerden ötürü terörist değildir” dese 
muhtemelen hapse girer. Dolayısıyla Cüneyt’in 
“eleştirisi” devlet koruması altındayken Cüneyt’in 
argümanlarına yönelik eleştiri ise devlet tarafından 
kısıtlanmış durumda. Herhangi bir örgütü, yapıyı, 

hareketi eleştirmek serbest (ki öyle de olmalı) ama o 
eleştiriye somut veriler üzerinden yanıt vermek dev-
let tarafından yasaklanmışsa eleştiriyi ilk başlatan, 
ister istemez devletin diline düşmüştür.

Öte yandan içine doğduğu baskıcı-tahakkümcü 
etnik kimliği ve onun argümanlarını reddetmesi, bir 
sosyalistin ilk vazifelerinden biridir. Tahakkümcü 
kimliğin argümanlarını hangi kişisel veya ideolojik 
sebeplerle kullanmaya başlarsanız başlayın, önce-
likle sosyalist kimliğinizi reddetmeniz beklenir. Bu 
politik olduğu kadar ahlaki bir sorumluluktur. Hem 
iktidarın milliyetçi argümanlarını kullanıp –dolayı-
sıyla onun güvencesi altında konuşup– hem de “ben 
sosyalistim” diyemezsiniz. Elbette Çanakkale be-
lediye başkanını Diyarbakır-Sur belediyesiyle kar-
deşlik kurduğu için ihbar eden anarşist bir yazarın 
olduğu, ırkçı bir güruhun “Türk solu” ismiyle dergi 
çıkarabildiği bir ülkede milliyetçi söyleme başvur-
duğunuz halde sosyalist olduğunuzu iddia edebilir-
siniz, ayrı mesele.

VALENTINE’İN KAHRAMANCA DURUŞU-
NUN ZERRESİ

Ama eğer bir eleştiriyi baskıcı kimliğin argüman-
larını reddederek değil kullanarak yapıyorsanız, 
o baskıcı kimliğe tepki sonucu oluşmuş veya inşa 
edilmiş kimlikçiliğe yönelik itirazlarınız sizi yine 
egemenlikçiliğin içinde tutar. Araya koyduğunuz 
mesafeyi hangi dille dolduruyorsanız, kimliğiniz 
odur. Mesafe aralığına devlet ve onun güç devşirdiği 
mütehakkim etnik kimliğin söylem ve argümanlarını 
mı, yoksa anti-Kürtlüğe de hizmet ettiği için “mak-
bul” bulunan IŞİD’in sistematik katliamlarıyla karşı 
karşıya olan Kürtlerin taleplerini mi koyuyorsunuz? 
Sosyalist kalıp kalmadığınızı, sosyalist bir örgütün 
yapıp-ettiklerine yönelik tepkiniz değil, aranıza koy-
duğunuz mesafeyi nasıl bir duruşla doldurduğunuz 
belirler.

Mütehakkim milliyetçiliğin yüzyıllık saldırıları 
yüzünden oluşmuş Kürt milliyetçiliğiyle mücadele 
eden bazı “solcular”, bunu Türk milliyetçiliğinin ar-
gümanlarına yaslanarak yaptıkları müddetçe ne sos-
yalist olabilirler ne de sıradan bir Sırp kadını olan 
Valentine’in kahramanca duruşunun zerresini tada-
bilirler. Olsa olsa “sosyalizm” adına tepkilerini dev-
let koruması altında yapmanın konforunu yaşarlar.

İrfan Aktan - Gazete Duvar

Fatih Akın Kürt Olsaydı…..



CERN laboratuarında bir deneye dâhil edilen 
ilk Güney Afrikalı kadın olan Senamile Ma-
sango, “Siyahî olmanı ötesinde siyahî bir ka-

dın olmak zordur. Yetenekli olmadığınız ya da bura-
da olmayı hak etmediğiniz düşünülür. O yüzden bu 
durumu her zaman olumlu bir şekilde kullanacağım. 
Engelleri kırmak istiyorum” diyor.

İsviçre’deki Avrupa Nükleer Araştırma Organi-
zasyonu (CERN) laboratuarındaki nükleer araştırma 
tesisi olan HIE-ISOLDE’de bir deneye dâhil edilen 
ilk Güney Afrikalı kadın olan Senamile Masango, 
KwaZulu-Natal’daki kırsal Nongoma’da dünyaya 
geldi. Zululand Üniversitesi’nde eğitim alan Sena-
mile, fizik ve elektronik çalışmalarına odaklanmaya 
karar verdi ve mezun oldu.

Bati Cape Üniversitesi’nde nükleer fizik alanında 
çalışmaya başlayan Senamile, başarılı eğiğim hayatı 
ardından CERN laboratuarındaki nükleer araştırma 
tesisi olan HIE-ISOLDE’de bir deneye dâhil edilen 
ilk Güney Afrikalı kadın olarak adını duyurdu.

Senamile, deney projesinin yaşamını değiştiren 
bir deneyim olduğunu belirterek, “Profesörlerden 
doktorlara, öğrencilere kadar CERN’e gitmek her 

Avrupa’da jineolojiye dair yapılan çalış-
malar bir adım daha ileriye taşındı. Ji-
neolojinin farklı kadın örgütleri ve çev-

releriyle buluşması anlamına gelecek Jineoloji 
Kampı, 18-23 Ağustos tarihleri arasında yapıla-
cak. Utamara Kadın Buluşma Merkezi’nin ev sahip-
liği yapacağı çalışmaya İngiltere dahil Avrupa’nın 
farklı ülkelerinden kadınlar katılacak. 

Jineoloji Kampı fikri, 14-16 Nisan’da ‘Kapita-
list Moderniteye Meydan Okumak III: Demokratik 
Moderniteyi açığa çıkarmak’ başlığıyla Hamburg 
Üniversitesi’nde yapılan konferansta ortaya çıktı. 
Konferansta jineoloji başlıklı çalışma grubu ‘xwe-
bun’un tartışmaları sonucu ortaya çıkan kampın 
amacı; jineolojinin kurduğu evrensel bağları pratik 
adımlara dönüştürebilmek ve bir sonraki konferan-
sın altyapısını oluşturmak. 

Utamara’nın ev sahipliğinde
17-23 Ağustos’ta düzenlenecek ‘Jineoloji Kam-

pı’nda Avrupa’nın farklı ülkelerinden kadınlar katı-
lacak. Utamara Kadın Buluşma Merkezi’nin ev sa-
hipliği yapacağı buluşma, İspanya, İtalya, Almanya, 
Belçika, Fransa, Hollanda, İsveç, İngiltere ve Por-
tekiz’den kadınlarla jineoloji çalışmalarında aktif 
olarak yer alan Kürt kadınlarını bir araya getirecek. 

Kamp programı
Kampın ilk gününde jineoloji ve yöntemleri üze-

bilim insanının hayalidir. Bu deneyim için her za-
man müteşekkirim ve minnettar olacağım, tarihin bir 
parçasıyım” diyor. Çalışma ve eğitim hayatı boyun-
ca yaşadığı en büyük zorluğun siyahî olmasına da-
yalı ayrımcılıkla ilgili olduğunu belirten Senamile, 
“Siyahî olunca kimse inanmıyor, bu nedenle her şey-
den önce kendini ve yapabileceğini kanıtlamalısın. 
Çünkü siyahî olmama bir yanlış ya da bir eksiklik 
değildir. Başarım önünde de bir engel olamaz” diye 
ifade ediyor.

Siyahî olmanı ötesinde siyahî bir kadın olmanın 
zorluklarına dikkat çeken Senamile, “Eğer bir ka-
dınsanız, sizin yetenekli olmadığınız ya da burada 
olmayı hak etmediğiniz düşünülür. O yüzden bu du-
rumu her zaman olumlu bir şekilde kullanacağım” 
şeklinde ifade ediyor. Engelleri kırmak istediğini 
dile getiren Senamile genç kadınlara, “Genç kadınlar 
çok çalışmalı, öğrenmeli, bilmediğini itiraf etmeli, 
istekli olmalı. Kendinize güvenin” diye sesleniyor.

Mücadelenin her zaman sonuca ulaşacağına 
inanan Senamile, “Başarıya giden yol kolay değil, 
ancak hedeflerinize odaklanarak bunlara erişebilir-
siniz” diyor.

rine tartışmalar yürütülecek. Ayrıca jineolojiyle bağı 
olan farklı konularla ilgili aylar öncesinde oluşan ça-
lışma grupları sunumlar yapacak. Sonraki günlerde 
feminizm, queer teori, kadın doğası, etik-estetik gibi 
konular ele alınacak.  Jineoloji kampı öncekilerden 
farklı olarak sadece sunumlar üzerine değil, dene-
yim paylaşımı ve buna dayalı ortak bir perspektif 
oluşturmaya odaklanacak.  Yaklaşık 45 kadının ka-
tılacağı kampın son gününde  ‘Jinwar’ kadın köyü, 
jineolojinin kurumsallaşması toplumla bağı vb. ko-
nulara dair bir çalışma programı oluşturulacak. 

Pratikleşme için bir fırsat
Jineoloji komitesi, kampa dokuz Avrupa ülke-

sinden farklı kadın çevrelerinin katılacağı bilgisini 
verdi. Çalışmanın farklı coğrafyalarda yaşayan ka-
dınların enerjilerini, deneyimlerini, tecrübelerini 
paylaşması ve alternatif modeller açığa çıkarması 
açısından dönüm noktası olduğunu ifade etti. Ay-
rıca kampın jineolojiyi tanıtmak amacıyla yapılan 
onlarca seminer ve Köln, Paris ve İsveç’te yapılan 
konferanslarda alınan sonuçlardan bağımsız  olma-
dığını vurguladı. Kampın içeriğinin ve programının 
belirlenmesinde iki yıldır yürütülen eğitim, seminer, 
konferans ve tartışmaların ortaya çıkan perspektif ve 
ihtiyaçların belirleyici olduğuna dikkat çekti. Ayrı-
ca kampın jineolojinin teorik tartışmaların ötesine 
geçip pratikleşme potansiyelini açığa çıkarmak için 
önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.  

Senamile
CERN’de Irkçı ve Cinsiyetçiliğe Karşı 
Bir Başarı Hikayesi: 

0716 AĞUSTOS 2017 KADIN

Dokuz Ülkeden

Kadınlar
Jineoloji Kampı’nda Buluşacak



HABERLER08 16 AĞUSTOS 2017

Dünyanın en büyük açık hava etkinliklerinden 
birisi olan Boomtown Müzik ve Sanat Fes-
tivali bu yıl 60 bin kişiyi ağırladı. İngilte-

re’nin güney doğusunda bulunan Winchester kenti 
yakınında yapılan festival dünyanın bir çok ülkesin-
den binlerce genç sanat severi biraraya getirdi.

İlk olarak 2009 yılında başlayan festival her yıl 
Ağustos ayında yapılıyor. 10 Ağustos’ta başlayan 
festival 13’ünde sona erdi. Bu yıl 60 bin kişinin 
katıldığı festivalin ilk gününde girişlerde büyük bir 
izdiham yaşandı. Girişte yaklaşık altı saat bekleyen 
insanlardan bazıları fenalık geçirerek bayıldı. Geç-
tiğimiz yılki festivalde atılan bir sigaradan kaynaklı 
80 aracın yanmasından sonra bu yılki güvenlik ön-
lemleri daha da arttırılmıştı. 

Dokuzuncu yılına giren festivalin bu yılki sloganı 
‘Behind the mask’ (Maskelerin arkasında) olarak be-
lirlendi. Koca bir açık alan üzerine kurulu festivale 
katılan insanlar beraberlerinde getirdikleri çadırlar-
da kaldı. Her bölgenin ayrı bir ismi olan festivalde 
yüzlerce sanatsal etkinlik düzenlendi. 

Ana sahne Ska (jaz) müziğine ayrılırken, dünya-
nın dört bir yanından ska müziği çalan gruplar sahne 
aldı. Sahneye çıkan gruplar arasında two-tone band 
The Specials, hip-hop pioneers Cypress Hill, Lon-
don rapper M.I.A, Arrested Development, reggae 
superstar Toots and the Maytals ve 90s legends Cha-
ka Demus & Pliers gibi gruplar yer aldı. Ana sahne 
dışındaki çok sayıda canlı müzik performanslarının 
sergilendiği sahnelerde kabaret, gypsy, folk, reggae, 
dub ve country müzikleri çalındı. 

Yüzlerce farklı aktivite ve çalışma atölyelerinin 
de organize edildiği festival ilk gün girişlerde yaşa-
nan izdiham dışında sorunsuz bir şekilde tamamlan-
dı. 

Rojava’ya yoğun ilgi
Festivalin organizatörleri tarafından davet edilen 

Kürt temsilcilerinin açtığı enformasyon çadırı dört 
gün boyunca yoğun ilgi gördü. Dört gün boyunca 

açık tutulan enformasyon çadırında başta Rojava ol-
mak üzere Kürdistan’ın dört parçasında verilen mü-
cadele görsel ve yazılı materyallerle anlatıldı. 

Tüm festival boyunca YPG ve YPJ bayraklarının 
dalgalandığı festivalde yüzlerce genç enformasyon 
çadırına gelip başta Rojava olmak üzere Kürtler hak-
kında bilgi edindi. 

Konuşmacı Köşesinde Rojava paneli
Geçtiğimiz yıldan bu yana başlatılan Konuşma-

cı Köşesinde (Speaker’ Corner) Pazar günü Rojava 
konulu bir panel düzenlendi. Panelden önce tanıtım 
amaçlı bazı görsel videolar ve BBC televizyonunda 
yayınlanan Accidental Anarchist belgeseli gösteril-
di. Yoğun bir ilginin olduğu panele yüzden fazla kişi 
katıldı. 

Panelde bir süre Rojava’da kalan YPG’li gönüllü 
bir ingiliz savaşçı da bir sunum yaptı. Yapılan su-
numlarda Rojava devrimi, kadın mücadelesi ve Kürt 
halk önderi Abdullah Öcalan’ın fikirleri tartışıldı. 

60 Bin Kişinin Katıldığı

Boomtown Festivali’nde
Rojava’ya Yoğun İlgi
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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald 
Trump’ın savaş yanlısı politikaları ABD 
Londra Büyükelçiliği önünde protesto edil-

di. 
Londra merkezli “Stop the War Coalition” adlı sa-

vaş karşıtı organizasyon tarafından organize edilen 
ve Nükleer Silahsızlanma Kampanyası’nın (CND) 
da destek verdiği gösteri 
kapsamında protesto-
cular ABD’nin Londra 
Büyükelçiliği önünde bir 
araya geldi.

Gösteride yapılan ko-
nuşmalarda, Trump’ın 
savaş yanlısı olduğu ve 
tehlikeli politikaları sa-
vunduğu belirtilerek, 
ABD’li liderin Kuzey 
Kore’ye yönelik açıkla-
malarının gerginliği tır-
mandırdığı vurgulandı.

Katılımcılar, ABD’nin 
Japonya’daki Hiroşima 
ve Nagasaki şehirlerine nükleer silah saldırılarının 
etkilerinin 70 yıldan da fazla olmak üzere halen 
hissedildiği örneğini vererek, Trump’ın “tehditkar 
açıklamalarının” küresel barışa tehdit oluşturduğu-
nu bildirdi.

Savaş karşıtı aktivistleri ayrıca ABD yönetimine 
“barış içerikli” bir mektup teslim etmek istedi. An-
cak Büyükelçilik görevlileri protestocuların mektu-
bunu almayı reddetti. Elçilik tarafından kabul edil-

meyen ve gösteride okunan mektupta, gerginliğin 
dindirilmesi çerçevesinde Trump yönetimine, Kuzey 
Kore ile diplomatik yollardan diyalog kurması tav-
siyesi yer aldı.

İki ülke arasındaki tansiyonun azaltılması için 
uluslararası topluma da çaba sarf etmesi çağrısında 
bulunan göstericiler, ellerinde üzerinde “Trump’a 

hayır, savaşa hayır”, 
“Trump’ın nükleer si-
lah yarışına son verin”, 
“Nükleer silahlar oyun-
cak değildir” ve “Tehdi-
te değil bilgeliğe ihtiyaç 
var” yazılı pankartlar 
taşıdı.

Kuzey Kore’nin ba-
listik füzelerine entegre 
edebilecekleri nükleer 
savaş başlıkları üretmeyi 
başardığına ilişkin id-
diaların ortaya atılması 
üzerine Trump, Kuzey 
Kore’nin ABD’yi tehdit 

etmesi durumunda “daha önce görülmemiş bir gazap 
ve öfke ile karşı karşıya kalacaklarını” söylemişti.

Trump’ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore 
devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin 
ABD’ye bağlı Guam Adası’nı vuracağına dair bir 
haber geçmiş, bunun üzerine de ABD Savunma Ba-
kanı Jim Mattis, Kore yönetimini “rejimini ve hal-
kını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi 
bırakması” çağrısında bulunmuştu.

ABD Londra Büyükelçiliği Önünde 
Savaş Karşıtı Eylem
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İngiltere, Avrupa Birliği ile Brexit sonrasına 
ilişkin “yeni ve iddialı bir gümrük anlaşma-
sı” imzalanması için yeni bir hamle yapmaya 

hazırlanıyor.
Yeni planın Avrupa ile “en özgür ve pürüssüz tica-

reti” amaçladığı ve bu plana geçici “gümrük birliği 
seçeneğinin” de dahil olduğu ifade ediliyor.

İş dünyası İngiltere’nin gümrük birliğinden de 
ayrılacağını açıkladığı tarihten bu yana Brexit son-
rasına ilişkin açıklık çağrısı yapıyordu.

Parlamentonun dikkatine sunulacak yeni bir resmi 
yazıya göre, İngiltere, Mart 2019 tarihinde Avrupa 
Birliği’nden ayrılması sonrası Brüksel’den geçici bir 
süre için gümrük birliği isteyebilir.

İngiltere eğer kabul edilirse bu “geçici gümrük 
birliği” süresi içinde uluslararası ticaret anlaşmala-
rında kendi şartları ile pazarlık edebilmeyi de bek-
liyor.

Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasına taraf 
olan ülkeler uluslararası ticaret anlaşmalarında ortak 

Londra’da bulunan Gatwick havalimanı uçak 
rötarları konusunda ülkenin en kötü havali-
manı olarak açıklandı. 

Sivil Havacılık Birimi (Civil Aviation Autho-
rity-CAA), Haziran – Ağustos döneminde, Britan-
ya’nın bütün büyük havalimanları  arasında uçuş-
larda en fazla gecikmelerin yaşandığı havalimanın 
Gatwick olduğunu açıklandı. 

BBC’nin araştırmasına göre ise, son iki yaz dö-
neminde Gatwick’ten seyahat edenler ortalama 27 
dakikalık bir gecikmeye uğradılar. En fazla rötarla-
rın yaşandığı en büyük on uçuş firmasının başında 
Easyjet geliyor.  

Gatwick havalimanı yetkilileri uçuşlardaki ge-
cikmelerle ilgili yaptığı açıklamada “kendi kontrolü 
dışında olan etkenlere” dikkat çekip – Avrupa hava-
limanlarında yaşanan grevler, kötü hava koşulları, 
Avrupa’dan  Avrupa’ya uçuş yoğunluğu gibi neden-
lerin gecikmelere neden olduğunu iddia ettiler.     

 “Yolcularımızın bu durumundan kaynaklanan 
rahatsızlığını anlıyoruz ve gecikmeleri önlemek için 
elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.   

 “Dünyanın en yoğun ve en verimli tekli uçak pisti 
havalimanı işletiyoruz, ama son birkaç yılda, Gatwi-
ck havalimanı kendi kontrolü dışındaki sorunlardan 
kaynaklı çok kötü etkilendi.  

Harry Potter film serisinde, genç sihirbazın 
doğduğu ve çocukluk döneminin geçtiği 
‘De Vere House’ ismi verilen ev, yaklaşık 1 

milyon sterline satışa çıkarıldı.
İngiltere’nin Suffolk bölgesinde yer alan ev, ‘Har-

ry Potter ve Ölüm Yadigarları’ filminde, filmin bir 
başka karakteri Lord Voldemort’un Harry Potter’ın 
ebeveynlerini öldürdüğü ev olarak biliniyor.

Altı yatak odası, dört banyosu bulunan evin son 
beş yıl içinde ikinci kez satışa çıkarıldığı belirtiliyor.

14. yüzyıl mimarisindeki evin emlakçılar açısın-

tarifeler üzerinden hareket ediyor.
Bu geçici süre sonunda ise Avrupa Birliği ile ya 

“pürüssüz bir sınır” ya da gümrük kapısı olmayan 
yeni bir “ortaklık” imzalanabileceği de belirtiliyor.

Boşanma maliyeti belirlenmiş değil
Tüm bu ticari konuların iki taraf arasında görüşül-

mesine henüz başlanmış değil.
Görüşmelerin ilerleyişindeki en önemli engel-

lerden biri boşanma maliyeti olarak bilinen ve İn-
giltere’nin birlikten ayrılma karşılığında ödeyeceği 
miktarın belirlenmesi.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Ti-
caret Bakanı Liam Fox, haftasonu Sunday Telegraph 
gazetesine birlikte kaleme aldıkları bir makale ile 
İngiltere’nin gümrük birliğinden çıkacağını kesin 
bir dille ifade etti.

Gümrük birliğine dahil olan ülkeler birbirleri ile 
yaptıkları ticarette vergi ücreti gibi ek tarifeler öde-
miyor.

 “Fransa, Yunanistan, İspanya ve İtalya’da tekrar-
lanan havalimanı çalışanlarının grevleri, uzun süren 
kötü hava koşulları ve Londra’daki hava trafiği yo-
ğunluğu bu etkenlerin arasındadır. Uçak firmaları 
ile ortaklaşa çalışarak bu sorunları çözmeye çalışı-
yoruz.      

En çok rötarların yaşandığı easyJet firmasının 
sözcüsü Evening Standard gazetesine yaptığı açık-
lamada gecikmelerdeki oranları düşürdüklerini iddia 
etti. “easyJet Britanya’da en çok uçak kaldıran bir 
firma; her yıl 78 milyon yolcu firmamızla uçuyor. 
2017’de 2011 yılında göre, easyJet %33 daha fazla 
uçak kaldırıyor. Bunlardan sadece %0.8’ünde üç sa-
atten daha fazla gecikmeler yaşandı.”  

3 saat ve fazlası rötarlarda tazminat 
hakkınız var

Avrupa Birliği kanunlarına göre uçak rötarlarında 
mağdur olan yolcuların firmadan tazminat alma hak-
kı bulunuyor. İki saatlik rötarlarda yolcuların firma-
dan içecek ve yiyecek ile beraber telefon ve internet 
kullanma hakkı bulunuyor. Üç saat ve üzeri rötarlar-
da ise yolcuların tazminat hakkı bulunuyor. 3 saatlik 
rötarlarda en kısa mesafe uçuşuna 250 euro tazminat 
hakkı varken, saat ve uçacağınız mesafe arttıkça taz-
minat ücreti de artıyor. Tazminat talebi için firma ile 
iletişime geçilmesi gerekiyor. 

dan tarihsel değeri büyük.
Ev, İngiltere’de en iyi korunmuş ortaçağ köyü 

olarak kabul edilen Lavenham’da bulunan 340 bina 
arasında yer alıyor.

Evde, devasa bir ahşap çerçeve, şömineler, duvar 
resimleri ve oyulmuş bir tuğla küpeşte ile nadir bu-
lunan bir taş sarmal merdiven yer alıyor. 

Emlakçı Carter Jonas, De Vere House adı veri-
len evin, “Lavenham’ın bugüne kadarki en değerli 
mülklerinden biri” olduğunu söylüyor.

 ‘Geçici Gümrük Birliği’ 

1 milyon Sterline Satışa Çıkarıldı

Uçak Rötarlarının En Fazla Olduğu Havalimanı

Seçeneğini Sunmaya Hazırlanıyor

Harry Potter’ın Doğduğu Ev,

Gatwick:
İngiltere Brüksel’e
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İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilere karşı sa-
vaşan Harry Leslie Smith, The Guardian gaze-
tesinde kaleme aldığı yazısında 1939 ve 2017 

arasında bağlantı kuruyor ve şöyle diyor: “Savaşın 
geldiğini anlamamıştık 1939 yılında. Savaşın şimdi 
gümbürtüyle gelişi ise göz ardı edilemez.”

Anılarım ürpertti beni bu Ağustos ayı. 1939 yılın-
da olduğu gibi; 2017 yılının yazında da dünyanın her 
tarafından Britanya’ya doğru yayılan savaş rüzgarla-
rı, yaz esintisini dağıtıyor.

1935 yılında ben daha çocukken Mussolini’nin 
Etiyopya’ya yaptığını, Suudi Arabistan aynı vah-
şilikle Yemen’in içini boşaltarak yapıyor. Britanya 
hükümetinin ve elit kesiminin ikiyüzlülüğü, bugün 
Suriye’de, Irak’ta ve Afganistan’da akan masum-
ların kanının bir türlü durmamasına neden oluyor. 
Theresa May’in hükümeti, barışın ancak çaxtışma 
bölgelerinde yapılacak silahlanma girişimleriyle 
ulaşılacağında ısrar ediyor. Venezuela, kaos ve dış 
müdahale arasında gidip gelirken Filipinler’de Rod-

rigo Duerte, – müttefikleri ABD ve Britanya tarafın-
dan korunarak – yoksulluktan kaçmaya çalışanları 
uyuşturucuyla bağımlı hale getirerek öldürüyor.

Şu an yaşanan kıyamet alametlerini yaşlı oldu-
ğumdan ötürü geçmişten anımsıyorum. O ürpertici 
işaretler her yerde. En büyüğü ise onurdan, bilge-
likten ve temel insani nezaketten yoksun Donald 
Trump tarafından kendisine liderlik etmesine izin 
veren ABD. Liberal Almanyalıların, Hitler’in aşırı-
lıklarından ülkeyi kurtaracak olanın ordu olduğuna 
duymuş olduğu inanç ne kadar aptalcaysa; Amerika-
lılar için de kendilerini Trump’tan koruyacak olanın 
generaller olduğunu düşünmek o kadar aptalca.

Britanya’nın da gurur duyabileceği hiçbir şeyi 
yok. Irak savaşından beri ülke giderek daha büyük 
bir düşüş gösteriyor. Kurulan her hükümet, demok-
rasiyi ve sosyal adaleti adım adım yok etti, alınan 
önlemlerle refah devletine saldırdı ve Brexit çıkmaz 
sokağına girmemize sebep oldu. Trump olayında 
olduğu gibi Brexit’ten de liberallik taslamakla geri 

dönülemez. Bu durum ancak özgürleşmiş insanların 
neoliberal ekonomi modelini bir diktatörün heyke-
liymişçesine yıkmasıyla değiştirilebilir.

Tory hükümetiyle geçen yıllarından ardından 
Britanya, tarihi iyi yöne götürmek açısından düşü-
nüldüğünde 1930 yıllarında naziliğe tavizlerin veril-
diği Neville Chamberlain döneminden bile daha az 
hazırlıklı. Hatta, Avrupa’nın ve Kuzey Amerika’nın 
da böbürlenebileceği bir şey yok ortada. Eşitsizlik, 
büyük şirketlerin vergiden kaçınması – bu yasal bir 
yolsuzluktur – ve toplumları eriten neoliberalizm 
her yerde hüküm sürüyor.

Yaz mevsimi rahatlatıcıdır aslında ancak bu yıl 
değil. Bugünün gençlerine bakarken 1939 yazın-
daki neslimin gençleriyle korkutucu benzerlikler 
yakalıyorum. Şehir merkezine gittiğimde onları 
kahkahalarını dinliyor, biralarını keyifle içmelerini 
ve birbirlerine kur yapmalarını izliyorum. Onlar için 
korkuyorum.

Bu yaz, bana fazlasıyla 1939 yazını, yani 1945’ten 

önce barış içinde geçen tek yazı hatırlatıyor. O za-
manlar daha toydum, 16 yaşındayım. Arkadaşlarla 
sinemaya gider, çok uzağımızda olduğunu düşündü-
ğümüz Hitler ve diğer faşist canavarlar hakkındaki 
haberlere güler geçerdik. Barışsız, katliamsız, hava 
saldırısının olmadığı bir hayatın günlerle ölçülebile-
ceğini bilmiyorduk daha 1939 Ağustos ayında. Sa-
vaşın gümbürtüyle geldiğini anlamamıştık o zaman-
lar, ancak şimdi yaşlı bir adam olarak torunlarımın 
nesline yaklaşan o gürültüyü duyuyorum. Umarım 
yanılıyorumdur. Ama onlar için korkuyorum.

*1923 yılında İngiltere’nin Yorkshire kentinde 
dünyaya gelen Harry Leslie Smith, İkinci Dünya 
Savaşı sırasında Royal Air Force (RAF/Kraliyet 
Hava Kuvvetleri) ve birkaç yılını Almanya’nın 
Hamburg kentinde geçirdi. Emekliye ayrıldıktan 
sonra Britanya’nın sosyal tarihi üzerine kitaplar 
yazan ve anılarını kaleme alan Smith, halen Guar-
dian’da köşe yazıları yazmaktadır.

Eski Asker Smith: 

*Harry Leslie Smith

Savaşın Gelişi 
Göz Ardı Edilemez



‘Küçük Bir Picasso’
Mülteci Kampında 10 Yaşında

ve Onun Sergisi

HABERLER14 16 AĞUSTOS 2017

Sırbistan’da bir mülteci kampında yaşayan 10 
yaşındaki Farhad Noory, ilk resim sergisini 
açtı. ‘Küçük Picasso’ olarak anılan Norry, ilk 

kazancını hasta bir çocuğun tedavisi için bağışlaya-
cak.

Afganistan’dan Sırbistan’a uzanan bir yolculuk 
10 yaşındaki Farhad Noory’nin yaşamı.

Noory annesi, babası ve iki erkek kardeşi ile 8 
aydır Sırbistan’daki bir mülteci kampında yaşıyor.

10 yaşındaki Noory’nin resime olan yeteneği, yar-
dım kuruluşlarının kamptaki çalışma atölyelerinde 
keşfedildi.

DW Türkçe’de yer alana habere göre yardım 
kuruluşlarının desteğiyle bir resim okulunu ziyaret 
edip, üç ay süren bir fotoğrafçılık kursuna katılan 
Noory ilk sergisini açtı.

‘Küçük Picasso’
Yeteneği nedeniyle basında ‘Küçük Picasso’ ola-

rak anılan Noory, ilk sergisi nedeniyle heyecanlı ol-
duğunu söylüyor. Noory, hayalinin İsviçre’de resim 
ve dil öğrenimi görmek olduğunu dile getiriyor.

Noory, Çarşamba günü Belgrad’daki bir cafede 
açılan serginin gelirini Sırbistanlı hasta bir çocuğun 
tedavisi için bağışlayacak.

‘Küçük Picasso’nun yaptığı resimler arasında 
ressam Salvador Dali ve futbolcu Cristiano Ronal-
do’nun da portreleri yer alıyor.
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin yaptığı bir 
araştırma, Türkiye’nin İngiltere’den aldığı tatil 
amaçlı seyahatlerin sayısında yaşanan düşüşü or-

taya koydu. 1996 yılı ile 2016 yılını kıyaslayan araş-
tırmaya göre, İspanya, İngilizlerin favori destinasyo-
nu olmaya devam etti ve İngiliz vatandaşlarının bir 
yılda İspanya’ya düzenlediği tatil sayısı 1996 yılına 
kıyasla yüzde 87’lik artışla 6.9 milyondan 12.9 mil-
yona ulaştı. Türkiye pazarda 20 yıl önce ulaştığı ra-
kamların bile gerisine düşmüş durumda. 

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından 
yapılan araştırma, 1996 yılı ile 2016 yılını karşılaştı-
rarak İngilizlerin tatil alışkanlıklarında son 20 yılda 
yaşanan değişiklikleri ortaya koydu.  

Araştırmanın en önemli sonuçlarından biri, İngi-
lizlerin daha fazla seyahat gerçekleştirdiğini ancak 
seyahat sürelerinin önemli oranda kısaldığını ortaya 
koyması oldu. 

Seyahat sayısı yüzde 68 arttı
Araştırmanın sonuçlarına göre, 20 yılda İngiliz-

lerin yurt dışına gerçekleştirdiği seyahatlerin sayısı 
yüzde 68 oranında artarken, 1996 yılında 27 milyon 

olan yurt dışı seyahati sayısı 2016’da 45 milyona 
yükseldi. Aynı dönemde İngiltere’nin nüfusu ise 
yüzde 12 oranında arttı. 

İngilizlerin denizaşırı seyahatlerinin sayısının 
ekonomik kriz öncesindeki 2008 yılında zirve ya-
parak 45.5 milyona ulaştığı kaydedilen araştırmada, 
2012 yılında ise bu sayının 36.2 milyona kadar ge-
rilediği görüldü.

ONS; kısa süreli tatillerdeki artış sayısını ise Eas-
yJet ve Ryanair gibi ucuz hava yolu şirketlerinin sa-
yısındaki artışa bağlıyor. 

Destinasyon tercihleri değişmedi
Araştırmaya göre, 1996 yılından bu yana bir haf-

talık ve 10 günlük yurt dışı tatillerinin sayısında 
da artış yakalanırken, destinasyon tercihlerinde ise 
önemli bir değişiklik yaşanmadı. İspanya, İngilizle-
rin favori destinasyonu olmaya devam etti ve İngiliz 
vatandaşlarının bir yılda İspanya’ya düzenlediği ta-
til sayısı 1996 yılına kıyasla yüzde 87’lik artışla 6.9 
milyondan 12.9 milyona ulaştı. 

Aynı dönemde İngilizlerin en popüler ikinci desti-
nasyonu olma özelliğini koruyan Fransa’ya yapılan 

seyahatler ise 6.1 milyondan 5.6 milyona geriledi. 
Bu düşüşte, İngilizlerin o dönemde ucuz alkollü içki 
ve tütün mamulleri için Fransa’ya yapılan günübir-
lik tekne turlarına gösterdiği ilginin etkisinin büyük 
olduğu belirtiliyor. Fransa’da içki ve tütün mamulle-
rinin fiyatlarının artması ve poundun euro karşısında 
yaşadığı değer kaybı, bu ilginin önemli oranda azal-
masına sebep oldu. 

1996 yılına kıyasla İtalya ve Portekiz’e yapılan 
seyahatlerin sayısının ise neredeyse iki katına çıka-
rak sırasıyla yılda 2.8 milyon ve 2.3 milyona ulaştığı 
görülüyor.

Aynı dönemde İngilizlerin ABD’ye dönük seya-
hatlerinin sayısı 1.99 milyondan 2.28 milyona; Yu-
nanistan’a dönük seyahatlerinin sayısı ise 1.34 mil-
yondan 2.22 milyona çıkmış durumda.

1996 yılından bu yana, İngiltere’den Birleşik 
Arap Emirlikleri, Polonya, Hırvatistan, İzlanda ve 
Romanya’ya dönük seyahatlerde de rekor oranda 
artış yaşandığı belirtiliyor. 

Özel bir durumu olan Fransa’nın dışında İngiltere 
pazarında en büyük kaybı yaşayan ülkeler ise terör 
saldırılarına maruz kalan ülkeler oldu. 

Türkiye 20 yıl geriye gitti
Aradan geçen 20 yılda en büyük kaybı yaşayan 

ülke Türkiye olurken, İngilizlerin 1996 yılında 954 
bin olan Türkiye’ye dönük turistik amaçlı seyahatle-
ri, 2016 yılında 730 bine düştü. 

Aynı dönemde Mısır’a yapılan seyahatlerin sayısı 
187 binden 47 bine, Kenya’ya yapılan seyahatlerin 
sayısı 85 binden 26 bin ve Tunus’a yapılan seyahat-
lerin sayısı 222 binden 2 bine geriledi. 

‘İngilizler geleneksel 2 haftalık tatillere 
sırtını döndü’

Araştırma sonuçlarını değerlendiren ONS sözcü-
sü, ‘’İngiliz turistler, son 20 yılda geleneksel 2 haf-
talık yurt dışı tatillerine sırtını döndü ve kısa süreli 
veya haftalık tatillerin sayısı arttı. Bu dönemde gü-
nübirlik ‘alkol ve sigara’ turlarında da önemli oranda 
düşüş yaşandı.’’ ifadelerini kullandı. 

Not: İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin paylaştığı 
rakamlar, toplam seyahat sayısını değil, tatil amaçlı 
yapılan seyahatlerin sayısını yansıtmaktadır.

İspanya’yı
Tercih Etti

İngilizler Tatil İçin 



Asimilasyon politikalarının en şiddetlisi kuş-
kusuz kültür alanında yaşanmakta. İngiltere, 
Fransa, ABD gibi birçok sömürgeci ülke iş-

gal ettikleri ülkelerde önce dile müdahale etmiş ve 
kendi dillerini egemen kılmak istemişlerdir. Bugün 
adını saygıyla zikrettiğimiz birçok “Fransız” yazarın 
biyografisine baktığımız zaman “Cezayir asıllı Fran-
sız yazar” gibi ilginç nitelemelerle karşılaşmamız, 
bahsettiğimiz durumun ufak bir tezahürü. Yıllarca 
bu tip bir biyografi yazımının dahi yasak olduğu 
Türkiye’de de bu kültürel sömürü daha ağır ve daha 
keskin yaşanmıştır. İşgal altındaki kültürler kendi 
dilleriyle konuşmayı, şarkı söylemeyi, şiir yazmayı 
bırakıp; sömürgesi olduğu ülkenin diliyle yazmaya 
başlar ve fiili işgal bitse dahi kültürel işgal yıllarca 
sürer.

Mezopotamya’da yaşayan kadim halklardan biri 
olan Kürtler de, bulundukları coğrafya nedeniyle 
hem fiili hem de kültürel işgali iliklerine kadar his-
setmiştir. Osmanlı, Arap, Fars sayılan birçok şair, 
müzisyen ve diğer kültürel alanlarda tanınmışların 
aslında Kürt olduğunu öğrenince kültürel sömürü-
nün boyutu daha anlaşılır hale geliyor.

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında da 
yeni bir Türkiye’nin inşası için kolları sıvayan dö-
nemin aktörleri, her şeyin Türkçe’ye çevrilmesi ge-
rektiğini ve ancak bu şekilde birlik ve beraberliğin 
sağlanacağını düşünüyorlardı.

Yıl 1926. Temmuz. Darü’l Elhan müdürü Yusuf 
Ziya Bey önderliğinde tüm yurtta geziler düzenlen-
mektedir. Bu gezilerdeki amaç yurttaki tüm türküle-
ri kayıt altına alıp dönemin siyasi konjonktürünün 
diline çevrilmesiydi. Müslüm Yücel’in ifadesiyle 
“Sesleri semayı delen şark bülbülerinin dönemiydi” 
bu dönem. 

Sovyet Rusya’sında da, birlikte yer alan kültürlere 
dair müzikal ögelerin derlenmesi ve kaybolmaması 
için kapsamlı bir arşiv çalışmasının yapıldığını bil-
mekle beraber, bugün bu arşivle ilgili ele avuca sığar 
bilgiye sahip değiliz. Ancak, Ermeni, Kürt, Azeri, 
Orta Asya Türkleri gibi birçok kültüre ait müzikal 
ögelerin arşivlendiğini biliyoruz.

Türkiye’de resmi organlar eliyle yapılan “arşiv-
lerin” yanında aşağıda örneklerini vereceğimiz gibi 
bireysel çabalar sonucu da birçok şarkı, türkü, marş 
Türkçe’ye aktarılmıştır. İşin kötü yanı aktarımlardan 
sonra eserlerin orijinalinden söz edilmemiş, herhan-
gi bir kaynak gösterilmemiş ve bütünüyle Türkçe’ye 
mal edilmiştir. Bu konuyla ilgili Abdulkerim Bül-
bül’ün Derin Düşünce’de yayınlanan Kürtçe Şar-
kılar Nasıl Türkçe Oldu? Makalesini de bu alanda 
yapılmış güzel bir çalışma olduğunu belirterek, bu 
yazıda kullanacağız. Aşağıda okuyacağınız bilgile-
rin çoğu Bülbül’ün makalesine ait olmakla birlikte 
kendi kişisel anılarına yer verdiği bazı bölümleri çı-
kardık veya değiştirdik. 

Gelelim cumhuriyet başlarında türküleri kayıt 
altına almak için başlatılan yurt gezilerine… 2 Ey-
lül 1926 tarihinde Samsun’dan hareket eden Darü’l 
Elhan heyetinde Rauf Yekta , Dürü Turan ve Ekrem 
Besin gibi isimler bulunmaktaydı. Gezinin Güney 
ve Orta Anadolu’nun bazı illerine yapılması düşü-
nülüyordu. Buna göre ilk durak Adana oldu. Oradan 

onlara bu şarkıların Türkçe okutulmasıydı.
 Şimdi de derlenen eserlere şöyle bir göz atalım. 

Derlenen ilk eserlerden biri “Kürdün Gelini”dir. Bu 
Eser bilindiği üzere “Türkmen Gelini” olarak çev-
rilmiştir. Aynı vahamet , “Kürdün Kızı” parçası için 
geçerlidir.

İlk Kürtçe eserleri Türkçe okuyan sanatçılar: Ce-
lal Güzelses, Mukim Tahir, Kel Hamza, Cemil Can-
kurt gibi sanatçılardır. Bu isimlere zamanla Mahmut 
Güzelgöz, Kazancı Bedih, Birecikli Nuri Sesigüzel, 
İbrahim Tatlıses, Burhan Çaçan, İzzet Altınmeşe 
gibi sanatçılar eklenmiştir.

Şimdi de “derlenen” parçalara bir göz atalım. Ön-
celikle Şivan Perwer’den başlayalım:

 “De Lorî ” adlı parçayı Güler Işık yıllarca kulak-

larımıza “Şey Yani ” olarak fısıldadı.
Daha çok İlyas Salman‘ın oynadığı Yeşilçam 

filmlerinden aşina olduğumuz ve İbrahim Tatlıses’in 
“Bir Mumdur İki Mumdur” adlı parça aslında yılar 
önce “Mumik” olarak biliniyor, dinleniliyordu.

“Hinê bînin li destê kin” adlı parça da bu coğ-
rafyada gelinin kına gecesinde söylenen ve gelinin 
annesi tarafından gözyaşları eşliğinde dinlenilen 
“Kınayı Getir Anne” olarak çevrilmişti. 

“Di dinê de sê tişt hene” adlı parça da sonraları 
İbrahim Tatlıses tarafından “Bu Dünyada Üç Şey 
Vardır” olarak dillendirilmişti.

Yine , “Lawo destê min berde” adlı parçasını yur-
dun muhtelif sanatçıları “Makaram sarı bağlar” diye 
dillendirmişlerdi.

Türk sinema tarihinin belki de en acıklı filmlerini 
yapan ve Küçük Emrah olarak ünlenen, seksenli yıl-
larda filmleri izlenen her evde gözyaşlarının sel olup 
aktığı filmlerden bildiğimiz “Ben yetim, Ben öksüz” 
adlı parçayı, Şivan Perwer ondan çok daha önce ” 
Lê Dotmam” olarak okumuştu.Yine “Peşmerge” 
adlı parçasını İbrahim Tatlıses, kendisini de katarak 
“Zurnacı İbo Dayı” olarak bir güzel söylemiş. 

Özellikle belirtilmesi gereken bir anektod da şu 
ki; PKK öncülerinden Delil Doğan tarafından yine 
PKK öncülerinden abisi Mazlum Doğan anısına ya-

Ayıntap ( Gaziantep), oradan Urfa’ya yapıldı. Bu 
gezi sonucunda 250 türkü derlenip toparlanıp kayıt 
altına alındı!

İkinci gezi, Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Ankara Devlet Konser-
vatuarı öğretmenleri tarafından 1938 yılında ger-
çekleşir. Toplamda iki ay süren bu gezi Ulvi Cemal 
Erkin başkanlığında yapılır. Erkin’in iki yardımcısı 
vardır. Biri aslen Diyarbakırlı olan Muzaffer Sarısö-
zen, diğeri de Arif Atikan’dır. Atikan daha çok kayıt 
işleriyle uğraşırken, Sarısözen Kürtçe olan parçaları 
alıp dezenforme ederek Türkçeye aktarır.

Yapılan geziler esnasında Malatya, Diyarbakır, 
Urfa, Ayıntap, Maraş ve Seyhan’dan toplamda 491 
türkü ve halk şarkısı derlenir.

Üçüncü gezi TRT tarafından 1967’da yapılır. Tüm 

Türkiye’den 1788 parça derlenir. Dördüncü gezi, 
Kültür Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi ta-
rafından 1976 yılında gerçekleşir. Bu gezi, bütünüy-
le Urfa’yı kapsar. Urfa’dan toplam 300 halk ezgisi 
derlenip, yine toparlanır. 

Derlemeler sonrasında derlenen türkülerin tümü 
notaya aktarılmamıştır. Şu an için Sarısözen’in no-
taya aktarılmamış 50 parçası vardır.

Derlemeler sonucu elde edilen Kürtçe parçaların 
çoğuna “Urfa ağzı” , “Diyarbakır ağzı” , “Antep 
ağzı” gibi tanımlamalar getirilmiştir.

Toparlanan bu türkü ve halk ezgilerinin ilk icraları 
Ankara Radyosu müdürü Mesut Cemil Bey’in öne-
risi üzerine bir heyet tarafından yapılması öngörül-
müştür. 1948’de adı geçen heyet oluşturulup “Yurt-
tan Sesler” adıyla halk müziği yayınları başlatılır.

 Yukarıda anlatmaya çalıştığımız geziler sonu-
cunda derlenen parçaların toplanması, notaya akta-
rılması tabi ki güzel bir durumdur. Fakat toplanan 
eserler asıllarındaki dilden (Kürtçe) bir başka dile 
(Türkçe) dezenforme edilerek aktarılmaktaydı. Bu 
aktarımda özgün metin ve sözler tümüyle devre dışı 
bırakılmakta ve ağırlıklı olarak mizahi unsurlara ve 
şiveli bir Türkçe’ye yaslanan bambaşka sözlere yer 
verilmekteydi. İşin enteresan tarafı da bu dezenfor-
me işleminin Kürt sanatçılarına yaptırılması ve yine 

pılmış bir beste olan “Canê Canê”yi Şivan Perwer 
tanıttıktan sonra İbrahim Tatlıses de gazinolarda, dü-
ğün salonlarında “Caney Caney” olarak okumuştur. 

Heycanê Mukrîyanî’nin söylediği vakit insanın 
içinden bir şeylerin kopup gittiğini fark ettiğimiz 
“Ez Kevokim” adlı parçayı zamanın Tatlıses’i olan 
Celal Güzelses “Hele Yar Zalim Yar” şeklinde de-
ğiştirerek kulaklarımızın kirini silmeye yetmemişti.

Bazı kaynaklara göre Zahid Brifkani’nin bazı 
kaynaklara göre ise anonim bir Kirdkî (Zaza) olduğu 
söylenen “Leyla ” parçasını da, Özcan Deniz alıp bir 
güzel söyledi. Üstelik Özcan Deniz, ünlü dengbêj-
lerden Şakiro’nun öz yeğenidir.

 Bir dönem dillere düşen ve Bülent Serttaş’ın dil-
lendirdiği “Ağlama Yar” adlı parça aslında “Seyran 
Mengî” dir. Bu parçanın aslının Süryanice olduğunu 
ve yıllar sonra Kürtlerin şarkıyı Kürtçeye çevirdiğini 
de söyleyenler vardır. (İbrahim Halil Baran )

Yine sahneye İzzet Altınmeşe çıkar. “Lê Nazê” 
adlı parçayı “Naze” olarak seslendirir , “Lê Xanimê” 
yı da “Le Hanım” olarak müzikseverlere seslendir-
miştir.

Anonim olarak bilinen ve hemen hemen her ha-
layda mutlaka müziğiyle halay çekilen bir başka par-
ça da “Lorke Lorke”dir. Ve sahneye yine tanıdık bir 
isim çıkar: İbrahim Tatlıses.

 “Cotkar” isimli Kürtçe eser Tahsin Taha tarafın-
dan söylenip, biliniyordu. Mehmet Özbek, eseri alıp 
“Beyaz Gül, Kırmızı Gül” diye çevirmişti.

 Yine Gülistan Perwer’den bildiğimiz (daha önce 
söyleyen de olmuştur) “Zara” adlı parçayı, günümü-
zün sinemacısı, ve “çok yönlü kişiliğiyle” bilinen, 
Mahsun Kırmızıgül “Öleyim” olarak çevirmiş ve 
bizlere dinletmişti.

Hızlarını bir türlü alamayan mümtaz sanatçıları-
mızdan olan Ceylan ve Azer Bülbül, Şivan Perwer’in 
“Xanê û Xwedêde” adlı parçasını kendilerine göre 
çevirmişlerdi. Ceylan bu parçayı : “Ben Anayım” 
olarak, Azer Bülbül ise bu parçayı : “Ben Babayım” 
olarak cinsiyet isteklerine göre şekillendirmişlerdir.

Yine anonimlerden olan
 “Çavit Civana Leyla” parça: “Çavuş Kızı Leyla” 

olarak
 “Lo Berde” adlı parça: “Makaram Sarı Bağlar” 

olarak
“Lorke Lorke” adlı parça: “Diyarbakır Güzel 

Bağlar” olarak
“Sînemê” adlı parça: “Zap Suyu” olarak
“Esmera Min” adlı parça: “Kibar Yarim Esme-

rim” olarak çevrilmiştir.
Kemal Sunal’ın bir filminde seslendirdiği ve 

Türkçe’ye“Ay Akşamdan Işıktır” olarak çevrilen 
parçanın aslı da “Edlê Yemman” adlı parçadır.

Yine İlyas Salman’ın filmlerinden birinde Bu 
Tepe Kumlu Tepe adlı şarkının da aslı Nabikeve adlı 
parçadır.

Türk Halk Müziği Topluluğu’nun korosunda sık-
lıkla söylenen “Toycular” adlı parça da Nizamettin 
Ariç’in de söylediği Porzerîn adlı şarkı olduğunu 
belirtmek lazım.

Mustafa Ergün - www.presshaber.com

Bir Kültürel Yağma Hikayesi:
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71’inci gününe giren Reqa hamlesinde yüzünü-
zü nereye dönseniz, tarih sayfalarına geçebi-
lecek sahnelerle karşılaşıyorsunuz; Kürtlerle 

omuz omuza savaşan Arap’lar,  dünyanın dört bir 
yanından Reqa cephesine akın eden enternasyona-
listler, ayağında terlikleriyle en önde çatışan gençler, 
yaralı arkadaşlarını dakikalarca sırtlarında taşıyıp 
hayatını kurtaran yürekli gençler... Reqa tarihinin en 
anlamlı bir gerçeği ise , Êzîdî kadın savunma birlik-
leri YJŞ’nin (Yekîneyên Jinên Şengalê) Reqa’daki 
varlığı. Çetelerin esir aldığı Êzîdî kadınların özgür-
lüğünü sağlamak ve planı Reqa’da yapılan 73’üncü 
Ferman’ın intikamını almak için buradalar. 

Cepheye geldikleri günden bu yana cephenin mo-
ral kaynağı oldu YJŞ’li savaşçılar. Kaldıkları dinlen-
me merkezlerinde yakalıyorum, işaret parmakları 
havada şuursuzca çocuk katleden zihniyete darbeler 
indiren bu kadın savaşçıları. Niyetim, onları bura-
lara kadar sürükleyen ruhu, hangi hislerle savaştık-
larını anlamak ve savaş bittikten sonraki planlarını 
öğrenmek… 

Reqa’nın özgürlüğü senin için ne anlam ifade edi-
yor? 

Bêrîtan Êzîdxan: Yıllardır esir alınan Êzîdî kadın 
ve çocuklar için bir şeyler yapabilmek için burada-
yım. Tek istediğim; bir gün Êzîdî kadın ve çocukları 
çetelerin elinden kurtulmasını görmek. 

Reqa’nın özgürlüğü şu açıdan önemli; özgürle-
şecek olan sadece Reqa olmayacak, aynı zamanda 
Şengal fermanının intikamı da alınmış olacak. Çün-
kü binlerce Êzîdî kadın ve çocuk bu şehirde katle-
dildi. Kadınlar burada köle olarak kullanılıp işkence 
gördü. Biz Tawusê Melek adına savaşıyoruz, özgür-
lüğe doğru da gidiyoruz. 

- Reqa yolculuğuna nasıl karar verdin?
- Êzda Felek: Aslen Medine Êzîdîlerindenim. 

30-40 yıl önce fermanlardan dolayı Avrupa’ya göç 
etmişiz. Ben Almanya’da doğup büyüdüm. Êzîdî 
katliamı dünyanın gözleri önünde oldu. Bu vahşi 
katliamdan sonra artık Almanya’da rahat yaşamam 
beklenemezdi. Katliamın bende yarattığı acıyı keli-
melerle anlatamam. Orada da çalıştım; yardım kam-
panyalarına katıldım ama bundan tatmin olmadım. 
YJŞ’nin kurulduğunu duyunca katılmaya karar ver-
dim. Şengal’e geldiğimde çadırlarda yaşayan halkı-
mın acısını iliklerimde hissettim; kendi geleceklerini 
düşünmekten vazgeçmiş, ölümü benimsemişlerdi. 

bile onların elinde kalmasın deyip, bu motivasyonla 
savaşıyorum. 

- Savaş anında hiç korku yaşadın mı? Korkunu 
yenmek için ne yapıyorsun? 

Elbette her insan korku hissini yaşar. Benim en 
büyük korkum, çetelerin eline esir düşmek. Bir de 
insan yalnız kaldığında, etrafındaki insanlar katle-
dildiğinde zor oluyor. İnsan öldürmek de normal bir 
şey değil nihayetinde. Ancak arkadaşlarımın desteği, 
hissedişleri, verdikleri moral korkularımı yenmemi 
sağlıyor. 

Şu anda DAİŞ Şengal’den temizlendi, yeniden 
inşa sürecinde. Sen Êzîdî halkının bir parçası olarak 

ailen ve Şengal kadınları için nasıl bir yaşam arzu-
luyorsun? 

Êzîdî toplumun birlik olmasını istiyorum. Katli-
am öncesinde de Êzîdî kadınlar ezikti. Eskisi gibi 
kalmamalarını, Apocu öğretiye göre kendilerini eği-
tip irade gücü haline gelmelerini istiyorum. Bu da 
daha çok mücadele ve çalışma gerektiriyor. 

- Sana göre Êzîdî toplumunda neler değişmeli? 
- Êzîdî insanlarının değişmesi gerekir. Devletin 

kafalarına yerleştirdiği, kadını köle olarak gören, 
toplumu geriye çeken zihniyetten arınmaları lazım. 
Birlik ruhunu kazanmaları gerekiyor. Bu da eğitimle 
olur. 

Biz sadece silahlı savaş yürütmüyoruz, toplumsal 
cinsiyetçiliğe karşı da savaşıyoruz. İleriki süreçlerde 

İki yıl Şengal’de kaldım. Elimden geleni yapmaya 
çalıştım. Ama bu da tatmin etmedi. Bu nedenle Reqa 
hamlesine katıldım. 

Kadınlar YJŞ’yle kendini eğitti, örgütledi, silah 
kullanmayı öğrendi. Kendinden vazgeçmemeyi 
öğrendiler. Bu nedenle YJŞ, Êzîdî kadınların güçlü 
sesidir. 

Şimdi Reqa’ya, DAİŞ’in elindeki kadın ve ço-
cukları özgürleştirmeye geldik. Buradakiler özgür-
leşmeden Şengal özgürleşemez. Şengal’in ruhu, 
DAİŞ’in  elinde esir tutulan kadın, anne ve çocuk-
larladır. Bu nedenle sonuna kadar mücadelemizi 
yükselteceğiz, bu şekilde 73’üncü Ferman’a karşı en 
güçlü cevabımızı vereceğiz. 

- Son üç yıllık hikayeni anlatabilir misin? 
- Berxwedan Tolhildan: Fermanın canlı tanığı-

yım. YJŞ’ye ilk katılanlardanım aynı zamanda. İlk 
başlarda bir kadının silah kaldırması toplum içinde 
ayıplanıyor, yadırganıyor, ‘kötü kadın’ olarak nite-
leniyordu. Buna aldırmayıp silah kuşandım, çünkü 
ferman zamanında bizi ilk koruyan kadınlar oldu. 

Hangi duygularla savaşıyorsun, savaş anında ne-
ler hissediyorsun? 

DAİŞ çetelerinin kaçırdığı çocuk ve kadınların 
çığlığıdır beni silah kullanmaya yönelten. Tecavüze 
uğrayan kadınların çığlıklarını duyuyorum. Ferma-
nın ilk süreçlerini yeniden yeniden yaşıyorum. Bu 
duygular beni savaşmaya yöneltiyor. Silahla ken-
dimi güvende hissediyorum. İnsanları o vahşilerin 
elinden kurtardıkça moral alıyorum. Tek bir insan 

kadınlar kurtulduğunda eğitimlerimize yine devam 
edeceğiz; kendimizi ve toplumu eğiteceğiz. Savaşı-
mımız hiç bitmeyecek bu anlamda. 

3 Ağustos 2013’te ferman başladığında ertesi gün 
bir gerilla olarak Êzîdîleri kurtarmak için Şengal’e 
gittiniz. Bu süreç üzerinden üç yıl geçti. Bu süreç-
lerden bahseder misin? 

Dersim Êzîdxan: Şengal’e vardığımızda halk kat-
liamdan geçirilmişti. Êzîdî halkı korumasızdı, gide-
cek bir yerleri yoktu. İlkin halkın savunmasını ya-
pıp, onları güvenli bir yere taşımayı hedefledik. Çok 
eğitimsiz, kendi savunmalarını yapacak örgütlenme-
den uzaklardı. Bu durumda halkı bilinçlendirmek, 
umut vermek, silah kullanmayı öğretmek elzemdi. 
Başlangıçta bizim onları koruyabileceğimize inan-
mıyorlardı. Zorlanmalar yaşasak da halkın içinden 
çıkmadık. Düşmanlarının kimler olduğunu, katliamı 
kimlerin gerçekleştirdiği hususları kafalarında netlik 
kazandıkça,  eğitimler de sonuç vermeye başladı. 

Êzîdî kadınlar da dört parçadan savaşçıların onla-
ra destek olarak savaşmaya geldiğini, onlar uğruna 
şehit düştüklerini gördükçe, kendi savunmalarını 
yapabileceklerine ikna oldular. Hem toplumsal hem 
askeri çalışmalarda birçok sonuç alındı. Artık Êzîdî 
kadınların kendi örgütlülükleri ve savunma güçleri 
var. 

Biz diyoruz ki, artık eskisi gibi yaşanmayacak, 
yeni Şengal’i kuracağız. İşte bugün Reqa’dayız. 
Êzîdî kadınlar evden çıkmaya korkarken bugün 
Reqa’da savaşıyor. Bu tarihi bir direniştir. Reqa’da 
savaşarak Êzîdî kadınların intikamını alıyoruz. He-
defimiz, DAİŞ’in elinde tek bir kadın bile kalma-
yana kadar mücadele etmek, kendimizi yenilemek, 
eğitmektir. Bu bizim için yeni ve anlamlı bir şeydir. 
Kanımızın son damlasına kadar da her anlamda sa-
vaşacağız. Kapımız herkese açıktır. Biz yeni demok-
ratik bir toplum yaratmak istiyoruz. 

- DAİŞ’in esir aldığı, siyah çarşafa büründür-
düğü kadınlardansın. Şimdi asker elbise kuşan-
mışsın… 

- Hêzda Şengal: Êzîdîler fermandan önce renga-
rek elbiseleriyle tanınıyordu. İnançları ve elbiseleri 
için katledildiler. Zorla, işkenceyle siyah elbiseler 
giydirdiler. Ben de o kadınlardan biriyim. Ellerin-
den kaçtıktan sonra Şengal’e geldim, halkın kendi 
savunmasını aldığını gördüm. Burada karar vererek 
YJŞ’ye katıldım. Şimdi Reqa’dayım. Reqa’da DA-
İŞ’in elinden alınan her karış toprak, benim için Êzî-
dî kadınların intikamı anlamını taşıyor. Özgürlüğe 
az kaldı. 
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Yahudi ansiklopesinde Kürd maddesi 
ile ilgili daha kısa ve belirgin bir milli 
tanımlama vardır. Genel giriş tanım-

laması, tarihi, ekonomik altyapısı, yaşam 
koşulları, toplumsal ve inanış biçimleri, dil 
yapısı ile ayrı bir müzik tarzları bölümü bu-
luyor. Müzik bölümü bu kültürün yaşatılması 
ve sürdürülmesindeki yeri ve önemi dolayısı 
ile ayrı bir başlıkta ele alınmış.

Ansiklopedia Judaica diyen bilinen eser-
de, Kürd maddesi, 3 sayfa, kitap sayfası ile 
7 sayfa civarında fotoğraf ve istatistikler ile 
verilmiş. Genel Kürd tanımı ve tarihinden 
ziyade Kürd Yahudileri üzerinde durulmuş. 
Genel araştırmalarında bu kaynağa dayana-
rak sayı ve tarihçe verdiği anlaşılıyor. Rojava 
Kürdleri bahiste geçmiyor. Daha çok Güney 
Kürdistan üzerinde durulmuş. Kaynakta Ya-
hudi Kürdler diye isimlendiriliyor. Temeli 
Asur sürgünlerinden 10 kabileye dayandı-
rılıyor. 10. yüzyıl gezgini Tudelalı Benjamin 
adlı gezgin 1170’te Kürdistan’da 100 Yahu-
di topluluğunu bulduğunu söylüyor. Amedi-
ye civarlarında 25 bin Aramicenin Targum 
lehcesi ile konuşan topluluktan bahsediyor. 
1848’de 2. Benjamin aynı gelenekten gelen 
ve kültürlerini sürdüren toplulukları anlatı-
yor. Bunların Dan ve Naphtali soyundan gel-
dikleri düşünülüyor. Asıl referans İkinci Ta-
pınak krallığı döneminde orta Kürdistan’da 
bulunuyor olmalarıdır. 1. yüzyılın ortaların-
da Yahudiliği kabul etmişlerdir. Kutsal Ki-
tap Talmud’un çeşitli bölümlerinde: Harei 
Ararat- Kardu Dağı, Mamlekhot Ararat ise 
Kardu Krallığı, Kardukların Dağı, Karduklar-
dan Yahudiliği kabul edenler olarak geçiyor. 
(Gen.8:4, Jer.51:27,Ant.1:93, Yev.16a). Kürd 
araşatırmaların ne kadar millilikten uzak 
olduğu buradanda anlaşılıyor. On binlerin 
dönüşünden bahsedilmeden Karduk-Kürd 
kavramı kullanılyor.

Bunların bir kısmının 500 yıllarda Hristi-
yanlığa dönüştürüldüğü varsayılıyor. Tal-
mud’un Kürtçe çevirisinin bu erken dönem-
lerde yapıldığı kayıtlara geçmiş. 1300’lü 
yıllarda bir Arap tarihçiye göre Ermenistan 
sınırında Zerdüştiler ile Yahudiler arasında 
bir sınır antlaşması yapılmış. 13 ve 15. yüz-
yıllar arasında kesin bilgiler bulunmamakta-
dır.

Kürd Yahudi Kaynakları ve Tarihçesi
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından, 

büyük bir Yahudi topluluğu bugün ki, özel-
likle Güney Kürdistan’da  anavatanlarını bı-
rakarak Filistin’e göç ettiler ve kısa sürede 
baskın İsrail Yahudi kültürü altında asimile 
oldular. Antropolojist Erich Brauer Kürd Ya-
hudilerinin büyük bir kısmı ile görüşerek 
1942’de, ölümünden kısa süre önce ’Kürdis-
tanlı Yahudiler ‘ çalışmasını yazdı. Raphael 
Patai bu çalışmaları düzenledi ve İbranice’ye 
çevirerek 1947’de yayınladı. Bu az bilinen 
konu İngilizceye çevrilerek 1993 yılında 
Amerika’da yayınlandı. Bunun dışında Kürd 
Yahudi nüfusa oranla oldukça fazla araştır-
ma, anı-roman, tanıtım yazıları bulunmak-
tadır. 1990’lı yıllarda Kudüs Müzesi büyük 
bir Kürd kültürü sergisi düzenledi ve resimli 
birde katalog yayınladı: (The Jews of Kurdis-
tan, Daily Life, Custom, Arts and Crafts,The 
İsrael Museum, Jerusalem). Tel Aviv Üniver-
sitesinde Kürdoloji Kürsüsü bulunmaktadır.

Çeşitli Yahudi antropologlar ve sosyolog-
lar 1930 ile 1950 yılları arasında Kürd Yahu-
dilerinin tarihi, sözlü şiiri, müzik gelenekleri, 
dilleri ve halk edebiyatları üzerine araştır-
malar yaptılar. Bunlardan Abraham Ben-Ya’ 
Aqov’un 1948 yılında İsrail’in kurulmasın-
dan kısa süre önce, nüfus araştırmalarına 
göre: 187 Kürd Yahudi kabilesi bulunmakta 
idi. Bunlardan 146’sı Irak Kürdistan’ında, 
19’ u İran bölgesinde, 11 tanesi Türkiye böl-
gesinde ve öbür 11’i ise Suriye Kürdistan’ı  
bölgesinde yaşamaktaydılar.

O yılların emin olunmayan sayımlarına 
göre tahminen otuz bin civarında bir nufusa 
sahiptiler. Hewler, Musul, Kerkük, Süleyma-
niye ve Diyala şehirlerinde yaşamaktaydılar. 
Bu istatistikler ve bilgiler Yahudi ansiklope-
disine dayanmaktadır. Zamanın koşullarında 
Kürdistan’ın öbür kesimlerinde bu sayıları 
vermenin çok zor olduğu anlaşılmalıdır.

Kürd Yahudilerinin Filistine göçü 16.yüz-
yılda başlamıştır. Zamanın en önemli Ka-
balist merkezi olan Galile’de Safede yön-
lendirilmiştir. Bundan sonra yüzyıllarca 
Kürdistan’da Yahudilerin Filistine göçü 
hakkında herhangi bir bilgi yoktur.Sonra-
ları 1900 ile 1926 arasında bir göç dalgası 
olmuştur. En son olarak 1935 ile 1951 yıl-
larında göç dalgası gelişmiştir. Birçok iç sı-
kıntıların yanı sıra 1925’de Irak’ta başlayan 
Yahudi karşıtlığı bölge Yahudilerini daha da 
tedirgin etmiş ve çeşitli göç hareketliliğine 
zorunlu kalmışlardır. En son ‘Ezra ve Nehe-
miah Operasyonu’ ile 1970 yılında kalan Ya-
hudi Kürdler İsrail’e taşınmıştır.

                Bu son İsrail’in göç operasyonu 
ile birlikte Mezopotamya’daki 26 yüzyıllık 
Yahudi tarihi sona ermiştir.

                 Kürdistan’ın çeşitli çoğrafya-
larında yaşayan ve ağırlık olarak İslam kül-
türünden etkilenen Kürd Yadudiler İsrail’e 
yerleştikten sonrada çok güçlü bir kültürel 
altyapı oluşturamamışlardır. Çok küçük bir 
grubu bu kültürü sürdürüp geliştirebilmiş-
lerdir. Bugün sayıları 200 bini geçen Kürdler 
İsrial’de milli duruş ve kültürlerini koruyup 
gelştirmektedirler. David Alroy 12.yüzyılda 
ve 13.yüzyılın başlangıcında Al Harizi’nin 
bölge hakkındaki gözlem ve araştırmaların-
da bu tarih biraz netleşmiş ve açığa çıkmışsa 
da kesin ayrıntı bilgilere ulaşılamamıştır.

Azda olsa edebiyat ve yazınları olmuş, 
Havra’lar açmışlardır. İlki 1210 Musul ve 
1228 Amediye’de açılmıştır. 1912 ise Ker-
kükte açılmıştır. Kurmanci lehçesinde ya-
zılan erken dönem şiirleri önemli kaynak 
oluşturmakta ve İsrailli araştımacılar tara-
fından oldukça önemsenmektedir.

Genelde ticaret ve el sanatları ile uğraş-
malarına rağmen, sıkıntı ve yoksulluk içinde 
yaşıyorlardı. 1880’li yıllarda gerçekleşen 
kuraklık ve diğer koşullardan dolayı başka 
bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. 
Yahudi Kürdler güçlülüğü ve her şarta da-
yanaklılığı ile biliniyorlardı. Şimdi genel 
Kürdistan bölgesinde çok az Kürd Yahudi 
yaşamasına rağmen, yeni dönem Kürdistan 
oluşumu ile ziyaret ve yerleşme çabaları gö-
rülmektedir.

Ayrıca ansiklopedide İran, Irak, Suriye ve 
Türkiye başlıklarında da Kürd tanımlamaları 
geçmektedir.

İsrail’de Yahudi Kürdler Kurmanci konuşur 
ve genelde Kudüs civarında yerleşiktirler. 
Toplumda oldukça etkili ve köklerine bağlı-
dırlar.

Ayrıca ansiklopedideki madde içinde ol-
dukça tarihi ve araştırmacılar için ayrıntılı, 
az bilinen kaynaklar verilmektedir. Sadece 
birkaçını buraya alabildik:

- Ariel Sabar, Babamın Cenneti, Oğulun Ai-

lesinin Geçmişini Kürdistan’da Araştırması.
- Al-Bauladhuri, Futüh al-Buldan, 1318
- A. Ben-Jacob, Kehillot Yehudeei Kurdis-

tan, 1961.
- Müzik Kaynakları Referansları

Kasım Bedran Yüce

Yahudi Ansiklopedisinde 

Kürd Maddesi

1916 AĞUSTOS 2017 KÜLTÜR - SANAT



20 16 AĞUSTOS 2017



Annelerimizin halı yıkamalarına tanıklık 
edenlerimiz olmuştur. Hatta bazılarımız o 
süreçlerde annelerimize yardım etmiş, kendi 

evlerimizin halılarını dahi ellerimizle yıkamışızdır. 
Bu iş artık büyük kentlerde yaşayanlar için yeni bir 
sektör oluşturmuş durumda. Halı yıkama işini yapan 
firmaların çok olması sektörde zaman içerisinde ka-
lite standartlarını da artırmaya başladı. Londra’da 
bu işi yapan Türkiyeli Rug Washing Express, ka-
lite standartlarına uyum sağlayan ender firmalardan 
biri. Firmanın küçük ölçekli diğer işletmelerden 
farkı verdiği hizmet kalitesini artırmak için sürekli 
kendini yenilemeye çalışması ve tecrübesini günceli 
takip eden bilgi ile buluşturmasından kaynaklanıyor. 

“İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ”
“Kadınları kandıramayacağı-
nız tek nokta temizliktir” diyen 

Rug Washing Express (RWE) 
yetkilisi Yusuf Demirkıran, 
halı yıkamanın tecrübe istedi-
ğine dikkat çekiyor. Londra’da 
yaklaşık 7 senedir hizmet ve-

ren bir halı yıkama firmasının 
yaklışık 1,5 yıldır yöneticiliğini 

yaptığını anlatan Demirkıran, çok 
küçük yaşlarda ailesinin halı dokuma işiyle uğraş-
tığını anlatıyor. Demirkıran, aile mesleğinin zaman 
içerisinde kendi mesleğinin bir parçası olacağını hiç 
düşünmediğini ama Londra’da böyle bir eksikliğin 
hissedildiğini ve kendisinin bu alanda hizmet ver-
mekten büyük keyif aldığını belirtti. 

FİRMA, HALI YIKAMADA BİR NUMARA 
OLMA HEDEFİNDE

“Temizlik, Türkiyeli kadınların en vazgeçemedik-
leri hassasiyetleridir. Günümüz dünyasında kadın-
ların halı temizliği konusundaki çözümlerine ortak 

olmaya çalışıyoruz. Bu noktada en iyi hizmeti vere-
bilmek adına sektördeki yenilikleri takip ederek ken-
dimizi bilgilendiriyor ve firmamızı teknolojik ürün-
lerle donatıyoruz. Sektörde Londra’daki Türkiyeli 
firmalardan en büyüğü olduğumuzu söylersek yalan 
olmaz. Firmamız tecrübeli bir firma. Bu alanda 7 
yılımızı doldurduk. 8’nci yılımıza giriyoruz” diyen 
Yusuf Demirkıran, firmalarının geçmişte yönetici 
düzeyinde çalışan bazı kişilerden kaynaklı zaman 
zaman müşterilerinden şikayetler aldıklarını 
ama bu şikayetleri son bir yıl içerisinde nere-
deyse hiç duymadıklarını da aktardı. Demirkı-
ran, kendisinin 1,5 yıldır firmada çalıştığını ve 
bu sürede ciddi çalışmalar yaptıklarını da söz-
lerine ekledi. 

RWE NASIL ÇALIŞIYOR? 
Teknolojiyi de ellerinden geldiği kadar kul-

lanmaya çalıştıklarını dile getiren Demirkıran, 
“Biz müşterimizden aldığımız halıların fotoğraf-
larını çekiyoruz. Yıkama bölümünde de bu halı-
ların nasıl yıkandıklarını bilgisayarlarımızdan 
takip ediyoruz. Bu anlamda yanlış bir müdahale 
de tespit olanağımız mümkün. En son teknolojik 
cihazlarla temizlik yapıyoruz. Elemanlarımız da 
bu alanda 7 yıllık tecrübeye sahip. Hangi üründe, 
hangi kimyasalı kullanmak gerektiğini bilen insan-
larla çalışmazsanız müşteri memnuniyetini de göz 
ardı etmiş olursunuz. Biz müşterilerimizin mutlulu-
ğunu düşünen bir firmayız. O nedenle kadınlarımızın 
önem verdiği halılarını en güzel şekilde temizlemeye 
gayret gösteriyoruz” diye konuştu. 

HEDEF 50 BİN MÜŞTERİ
Şu an yaklaşık 20 binin üzerinde kayıtlı müşterile-

ri bulunduğunu aktaran Demirkıran, 1,5 yıl öncesine 
kadar 16 bin kayıtlı müşterileri olduğunu söyledi. 
Demirkıran, “Ben bu işin başına yaklaşık 1,5 yıl 
önce geldim. Geldiğimde firmanın eksiklerini gör-
düm ve hemen çalışmalara başladım. Çok sıkı ve 

disiplinli bir çalışmanın ardından 9 aylık kısa bir sü-
rede firmamızın sarsılan imajını tazeledik ve müşteri 
potansiyelimizi 9 aylık kısa bir sürede 4 bin civa-
rında artırdık diyebilirim” dedi. Demirkıran, firma-
larının gelişime açık bir sektörde çalıştığına işaret 
ederek, sıkı bir çalışmanın ve reklamın ardından 
hedeflerinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 50 bin 
müşteriye ulaşabilecek kapasiteye geleceğini söyle-
di. Müşteri portföylerini oluşturan kesim konusunda 

da bilgi veren Demirkıran, yüzde 50’lik müşterile-
rinin Türkiyelilerden oluştuğunu diğer kesimin ise 
ağırlıklı olarak Hindistan, Pakistan ve İngilizlerden 
olduğunu aktardı. 

RWE YENİ İMAJ HAZIRLIĞINDA
Firmalarına yeni bir imaj kazandırmaya çalıştıkla-

rını belirten Demirkıran, “Ben annemin dokuduğu 
halıların içinde büyüdüm. O nedenle halının A’dan 
Z’ye her şeyini biliyorum diyebilirim. El dokuması 
ürünlerden makine dokuması halılara kadar her 
türlü halının nasıl bir işlemden geçmesi gerektiğini 
biliyorum. Firmamızda bu alanda halı temizliği ve 
tadilatı alanında kendini geliştiren ve yenileyen bir 

firma. Halı yıkama denilince ilk akla gelen bir firma 
olmak istiyoruz. Ama sadece bu işi yaparak büyüme-
miz mümkün değil. Bu nedenle kuru temizleme işini 
de yapmaya çalışıyoruz. Kuru temizleme olabilecek 
her şeyi yapıyoruz. Koltuk temizleme, araç içi tava-
nı yıkama ve stor perde temizleme işini de yapma-
yı planlıyoruz. Kısa süre sonra o bölümümüzü de 
bünyemize kazandıracağız. İrili ufaklı ofis temizliği 
yapıyoruz. Ev temizliği için ilerde düşündüğümüz 

projeler var” dedi. Demirkıran ayrıca duvar 
temizliği dahil, sert zeminlerin temizliği-
ni yapan cihazlara da sahip olduklarını bu 
alanda da büyük talep ile karşılaştıklarını ve 
bu alana eleman yetiştirdiklerini anlattı. 

RWE YENİ HİZMET ALANLARINI 
BÜNYESİNE KATIYOR

Halı yıkama alanında sektörün önde ge-
len firması haline gelen RWE, yeni hizmet 
alanlarında da adından bahsettirmek istiyor. 
Bu nedenle yeni projeleri hakkında da bil-
gi veren Demirkıran, restoran ve catering 
firmaları, hastane ve otel gibi alanlarda da 
adlarının anılmasını istiyor. Bu sektörle-
rin yıkanacak ürünlerini temin etme adına 

çalışmalar yapmayı düşündüklerini aktaran Yusuf 
Demirkıran, “Çeşitli sektörlerin yıkanabilecek 
çarşaflarını, havlularını, bornozlarını hem onlara 
sağlayıp hem de yıkamak gibi bir planımız var. Bu 
anlamda görüştüğümüz firmalar var. Anlaşma aşa-
masındayız diyebiliriz. Onlara hizmet vermek, bizim 
için de büyüme anlamına geliyor” dedi. 

Yaklaşık 16 çalışanı ile halı yıkama, halı tadilatı 
ve kuru temizleme alanında hizmet veren RWE’nin 
yeni sloganı “Taklitler asıllarını yüceltir. Biz asıl 
firmayız.” 

Rakipsiz bir firma olduklarını aktaran firma yetki-
lisi Yusuf Demirkıran, başka şubeleri olmadığının 
da altını çizdi. 

Suzan Doğan

2116 AĞUSTOS 2017 TİCARİ HABER

Zeminden Gelen Temizlik
RWE
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32 yaşında bir kadın: Heather Heyer. 
12 Ağustos günü Nazi bir terörist 
tarafından öldürüldü. Sağcı, faşist, 

Nazi, ırkçı olan herşeyi protesto etmek 
üzere, Amerika’nın Virginia eylatinin, 
Charlottesville şehrine, büyük bir kala-
balıkla beraber yürüyordu. Tek istediği, 
tek amacı, tek sesini duyurmaya çalıştığı 
konu ırkçılığın, faşizmin son bulmasıy-
dı. Nazi bir terörist arabasını o kalaba-
lığın arasına sürdü, herkes sağa sola ka-
çıştı, kaçamayanlar arasında Heather’da 
vardı.

Faşizme tanım arayanlar pek uzakla-
ra bakınmasınlar. Faşizm bir terördür. 
Faşizm kokuşmuş beyinlerdir, aşağılık 
olmaktır, beynini düşünmek dışında her 
şeye kullanmaktır. Faşizm; dünyanın o 
değerleri oksijenini boşu boşuna kullan-
maktır.

Bütün faşist söylemlerine karşın 
Trump’ı başkan olarak seçmeye çalı-
şanları önceleri kandırılmış olarak görü-
yordum. Yani Trump’ın bazı vaatlerine 
kandılar mı acaba diye düşünmeden ede-

miyordum. Ama durum konusunda tüm 
umutlarımı kaybettim. Trump’ı Ameri-
ka’ya başkan yapanlar aslında kandırıl-
mış olanlar değiller. Onlar faşist olma 
yolunda koşar adam ilerleyen (kimileri 
bunu çoktan başarmış, kimileri zaten bu 
yola faşist olarak çıkmışlardı), insan ol-
mak, canlı bir varlık olma adına kendile-
rine bir şey katamamış varlıklarmış. Çok 
iyimser konuşuyormuşum. 

Tek ırk, tek din, tek millet, tek ülke, tek 
diktatör gibi isteklerde bulunan insanları 
anlamaya çalışmayı bıraktım artık ben. 
Sizde bırakın bence. Onlar anlatmaya 
çalıştıklarımızı hiçbir zaman anlayama-
yacaklar. Anlamadıkları yetmezmiş gibi 
bide haklılarmış gibi bizlere saldırma-
ya devam edecekler. Bizi en iyimser, 
en hassas, en duyarlı, en savunmasız 
anımızda vuracaklar. Bu alçak faşistleri 
protesto ederken içimize böyle arabay-
la girecek ve çok onurlu bir şey yapmış 
gibi düşünecekler.

Suruç’ta da bu böyle olmuştu, Anka-
ra’da da böyleydi. Amed’de de yine bize 

aynı duyguları yaşatmışlardı. Dünyanın 
her yerinde hep aynı senaryolar tekrarla-
nıyor. Bunlar öyle sandığımız gibi üç beş 
kendini bilmez, birkaç laftan anlamaz, 
öfkeli bir grup insan, dini yada kitabı 
doğru tanımlayamamış bir grup radikal 
filan değiller. Bunlar tahmin ettiğimiz-
den çok kalabalıklar. Bunların tanrılaş-
tırdığı o yönetimdeki kışkırtıcıları bun-
lar gibi daha bir çoğunu bu gruba dahil 
ediyorlar.

Artık bu gibi insanların konuşmalarını 
dinleyemiyorum. Dinledikçe, beyinleri-
nin çürümüşlüğünü, o iğrenç karakter-
lerini görüyorum ve artık bunları değiş-
tirmek için çok geç kaldığımızın farkına 
varıyorum. Topraklarımız diye bahset-
tikleri hiçbir toprak kendilerinin değil. 
Zamanında işgal edilmiş toprakları top-
raklarımız diye adlandırıp sözde uğruna 
savaşmaya kalkıyorlar – ki kimsenin o 
toprakları kimseden almaya kalkıştığı 
filanda yok-.

Nazi terörü, ikinci dünya savaşı sı-
rasında milyonlarca Yahudi’yi diri diri 

yaktı. Burada büyük harflerle bir NOK-
TA koymak istiyorum. Kadın, çocuk, 
yaşlı, hasta, engelli demeden, kocaman 
inşa edilmiş fırınlarda diri diri canlı 
varlıkları yaktı. Biz ne zaman sağcı bir 
eylem görsek, orada mutlaka Nazi bay-
rakları, Nazi flamaları, vücuduna Nazi 
sembolünü dövme yaptırmış oksijen is-
rafı yaratıkları görüyoruz. Böyle bir sa-
vaş suçunu, böyle bir insanlık dışı davra-
nışı nasıl savunabilirsiniz! Bu düşünceyi 
savunmanın, fakatı, aması, acabası, bel-
kisi olmaz. 

İşte bu yüzdendir ki, ikinci dünya sa-
vaşında milyonlarca Yahudi’yi yaktığı 
için mutlu olan, kendi dini ve ırkı dışın-
daki din ve ırkları dünyadan yok etmeye 
çalışan, zamanında işgal ettiği topraklar-
da sizleri yaşatmamaya çalışıp canınıza 
kast eden bunlar gibi faşist Nazilerle bir 
gün bir yerde karşılaşırsanız, hiç çekin-
meden, hiç düşünmeden ağızlarının orta-
sına bir tane yumruk indirin. Bu, gelecek 
nesilleri bırakacağınız en büyük sanat 
eseri olacaktır. 

Bir Nazi’ye Yumruk Atma Sanatı
Tom Webb

 
tom@telgrafnews.com

Bilim insanlarının yaptıkları araştır-
malar sonucunda, alkol, uyuşturucu 
ve kumar gibi Facebook kullanımının 
da artık bir bağımlılık olduğunu onay-
ladılar. Denekler üzerinde yapılan 
araştırmalarda Facebook’a dair bir 
şeyler gören deneklerin rahatladıkla-
rı görülürken, diğer deneklerin Face-
book’a ait bir şeyler görmek için çaba 
sarf ettiler.

Facebook bağımlılığından rahatsız 

Amerika’da bulunan Ohaio Üni-
versitesi araştırmacıları tıp tarihine 
geçecek bir buluşa imza attılar. Vü-
cudun herhangi bir yerinde bulunan 
bir bölgede bulunan zar hücrelerini al 
yuvarlara çeviren bir mikroçip testleri 
başarıyla geçti. Buna göre bu mikroçi-
pin bir bölgede birkaç saniyeliğine ak-
tif tutulması yetiyor. Orada bulunan 
koruma hücreleri al yuvarlara dönü-
şerek bulunduğu bölgede iyileşmeye 
yol açıyor.

olan ve bunun bağımlılık olduğunun 
farkında olan insanlar Facebook’dan 
uzaklaşıyor fakat bu uzaklaşma ile 
mutsuz oluyorlar. Bu mutsuzluk son-
rasında tekrardan Facebook’a dö-
nerek yeniden mutluluğu yaşamaya 
çalışıyorlar. Fakat aynı zamanda uzak-
laşma denemelerinin başarısız oldu-
ğunun bilincinde olmaları da uzun 
dönemli olarak kendine güven eksik-
liği sağlamaya başlıyor.

Üzerinde deneme yapılan farelerin 
birisinin bacağı tamamen kullanılmaz 
hale gelmişken, bu mikroçip sayesin-
de bir hafta içinde bacakta bulunan 
damar ve sinirler kendisini yeniledi-
ler. Ayrıca felçli olan bir farenin bey-
nine uygulanan bu mikroçip farenin 
tekrar normale dönebilmesini sağla-
dı.

Buna göre Parkinson ve Alzheimer 
gibi hastaların tedavisinin kısa ve et-
kili bir sürede yapılması mümkün gö-
rünüyor.

Bir Bağımlılık
Yaraları İyileştiren
MikroçipFacebook 
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Tarihin en çok izlenen televizyon dizilerin-
den Game of Thrones’un bölümlerinin inter-
nete sızdırılmasıyla ilgili tartışma sürüyor. 
Hindistan’da dört kişi tutuklandı.

Dünya çapında milyonlarca insanı ekranı 
kilitleyen Game of Thrones’un (Taht Oyunları) 
bölümlerini sızdırdıkları şüphesiyle Hindis-
tan’da dört kişi tutuklandı. Diziyi sızdırmakla 
suçlananların üçünün Prime Focus Techno-
logy isimli firmada çalıştığı açıklandı.

Söz konusu şirketin, dizinin Hindistan’daki 
internet haklarını elinde bulunduran Hotstar 
isimli firma adına bölümleri depoladığı belir-
tildi. BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Mum-
bai Emniyet Müdür Yardımcısı Akbar Pathan, 
şikâyet sonucu başlatılan soruşturma kapsa-

60’lı ve 70’li yılların efsane şarkıcısı Glen 
Campbell, 81 yaşında hayata veda etti.

‘Rhinestone Cowboy’ şarkısıyla dünya ça-
pında üne kavuşan ve müzik otoriterleri tara-
fından ‘country’ türünün efsane isimlerinden 
olarak kabul edilen 81 yaşındaki Glen Cam-
pbell 81 yaşında hayatını kaybetti. Campbell, 
60’lı ve 70’li yıllarda palazlanan country müzik 
türünün en önemli temsilcilerinden biriydi.

Kimdir Glen Campbell?

22 Nisan 1936 yılında ABD’de dünyaya ge-
len pop sanatçısı ve aktör Glen Travis Camp-
bell, 1960 ve 1970’lerde kariyerinin zirvesini 

mında, 7. sezonun 4. bölümünü izinsiz olarak 
yayınlayan dört kişinin tutuklandığını açıkladı.

Game of Thrones, televizyon tarihindeki en 
fazla indirilen yapım olma özelliğini de elin-
de tutuyor. Yeni sezonun dördüncü bölümü 
4 Ağustos’taki yayın tarihinden günler önce 
sızdırılmıştı. Hakları Amerikan HBO televizyo-
nunda olan dizi yayınlandığı yıllar içinde bir-
çok kez sızdırma haberleri ile anıldı.

Son olarak bilgisayar korsanları, 1.5 te-
rabaytlık veri çaldıklarını söylerken, HBO 
e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine 
inanmadıklarını belirtmişti. Hindistan’daki 
tutuklamaların bilgisayar korsancılığı ile de-
ğil sızdırılan bir bölüm ile ilgili olduğu ifade 
ediliyor.

gördü. Grammy ve Dove ödüllerinnin de sahi-
bi olan Campbell, 1967 yılında country ve pop 
müzik dallarında kısa sürede büyük başarılar 
yakaladı. Bu kategorilerde Grammy ödülleri 
kazanarak ismini tüm dünyaya duyurmayı 
başaran ünlü şarkıcı 50 yıllık kariyerinde 70’in 
üstünde albüm çıkardı. 45 milyonun üzerin-
de albüm satışına sahip nadir sanatçılardan 
olan Glen Campbell, müthiş kariyeriyle yıllar-
ca saygı duyulan bir müzik otoritesi olarak 
kabul edildi. Şarkıcı kimliğinin yanısıra oyun-
culuğuyla da göz dolduran Campbell, Oscar’ı 
almaya çok yaklaşsa da ödüle sahip olamadı. 
Efsane isim yine de ödülün verildiği gecede 
şarkısını seslendirmiştir.

Game of Thrones’u 
Sızdıranlar Tutuklandı! Efsane Şarkıcı 

Campbel Yaşamını Yitirdi
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HDP, ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni Diyarbakır, 
İstanbul ve Van’ın ardından İzmir’de başlattı. 
Polis, Gündoğdu Meydanı’na yapılacak yürü-
yüşe izin vermedi. HDP’liler nöbet öncesi İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nu 
ziyaret etti.

Ziyaretin ardından konuşan HDP İzmir İl Eş 
Başkanı Gülay Gün Bilici, Aziz Kocaoğlu’nun 
Gündoğdu Meydanı’na dayanışma ziyaretinde 
bulunacağını söyledi.

Ardından nöbete katılacak HDP’li vekiller 

Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de 
381 cezaevi bulunuyor. Bu cezaevlerinden 38’i 
geçtiğimiz yıl, 11’i ise son iki buçuk ayda kurul-
du. Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı ise 
201 bin 177 kişi.

Türkiye’de son yıllarda cezaevlerindeki tutuk-
lu ve hükümlülerin sayısı giderek artıyor. Bakan-
lık verilerine göre Türkiye’de 381 cezaevi bulu-
nuyor.

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, bir TIR’ın üzerinden 
düşen iş makinesinin çarptığı midibüsteki 7 kişi 
öldü, 11 kişi yaralandı.

Ağrı il merkezi yönüne giden bir TIR’ın üze-
rindeki iş makinesi, kentin Tutak ile Hamur il-
çeleri arasındaki ulaşımı sağlayan Hamurderesi 
yolunun Tutak ilçesine bağlı Palandöken Köyü 
mevkisindeki virajda TIR’dan düştü. Düşen iş 

Türkiye’de işsizlik oranı, TÜİK’in verilerine 
göre 2017’nin Mayıs ayında yüzde 10,2 sevi-
yesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı Mayıs’ta geçen 
yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 
milyon 225 bin kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı 
işsizlik rakamlarını açıkladı.

Türkiye genelinde işsiz sayısı Mayıs’ta geçen 
yılın aynı dönemine göre 330 bin kişi artarak 3 
milyon 225 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 
10,2 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 
puanlık artış ile yüzde 19,8 olurken, 15-64 yaş 

Açlık grevi eylemlerinin 160’ıncı gününde 
olan ve 18 gündür zorla götürüldükleri hastanede 
tutulan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın re-
fakat talebi haftalar sonra kabul edildi. Olağanüs-
tü Hal (OHAL) kapsamında yayınlanan Kanun 
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile mesleklerin-
den ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve 
öğretmen Semih Özakça’nın tutuklandıktan son-
ra cezaevinde devam ettikleri açlık grevi eylemi 
160. gününde.

28 Temmuz’da Sincan Ceza İnfaz Kampüs 
Hastanesi’ne zorla götürülen Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça 18 gündür ayrı odalarda ve tek 
başına refakatçisiz kalıyordu. Ailelerin iki eği-
timcinin zorla hasteneye götürülmesinin hemen 
ardından savcılığa başvurması üzerine refakatçi 
talepleri kabul edildi.

Refakat talebinin kabul edildiği bilgisini veren 
Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, Semih 
Özakça’ya annesi Sultan Özakça’nın, Nuriye 

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya 
geldi.

Buradan nöbet alanı Gündoğdu Meydanı’na 
yapılacak yürüyüşe ise polis vekillerin dışında 
kimsenin katılmasına izin vermedi.

Nöbette yer alan vekillerin isimleri ise şöy-
le: Osman Baydemir, Ahmet Yıldırım, Ertuğrul 
Kürkçü, Müslüm Doğan, Dilan Direyet Taşdemir, 
Ayşe Acar Başaran, Mizgin Irgat, Aycan İrmez, 
Besime Konca, Erdal Ataş, Ali Atalan, Behçet 
Yıldırım.

Bu cezaevlerinden 139’u son 10 yılda, 38’i de 
geçen yıl kuruldu.

Adalet Bakanlığı’nın son iki buçuk ayda yaptı-
ğı cezaevi sayısı ise 11.

Buralarda kalmakta olan tutuklu ve hükümlü 
sayısı ise 201 bin 177 kişi.

Bakanlığın sadece son iki haftada beş yeni ce-
zaevi pazarlığı yaptığı da biliniyor.

makinesi bu sırada karşı yönden gelen midibüse 
çarptı.

Kazada, midibüsteki 7 kişi araçta sıkışarak ha-
yatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Olayın ardın-
dan çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi.

Gelen ekiplerce midibüsten çıkarılan ve 4’ünün 
durumunun ağır olduğu belirtilen 11 yaralı, çeşitli 
hastanelere kaldırıldı.

grubunda bu oran 0,8 puanlık artış ile yüzde 10,4 
olarak gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artış ile 
yüzde 12,2 olarak tahmin edildi.

Kayıt dışı çalışanların sayısı arttı
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Mayıs dö-

neminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 621 
bin kişi artarak 28 milyon 488 bin kişi, istihdam 
oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 47,7 oldu.

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal gü-
venlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların ora-
nı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan 
artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.

Gülmen’e ise kendisinin refakat edeceğini söyle-
di. Refakatçi olabildikleri için mutlu olduklarını 
ifade eden Beyza Gülmen, “Tek başına orada ya-
şamlarını sürdürmeleri çok zor. Kendi ihtiyaçları-
nı karşılamıyorlar. Odasını kendi temizlemek zo-
runda kalıyor. 150 günü geçen açlık grevi için çok 
zor koşullar. O yüzden mutluyum. Birlikte güzel 
vakit geçirebileceğimizi düşünüyorum. Hem iyi 
anlaşıyoruz zaten. Ben ona yardımcı olacağım. 
Moralinin yüksek olmasını sağlayacağım” dedi.

85 gündür açlık grevindeki Esra Özakça 
48 kiloya düştü

Öte yandan iki eğitimcinin gözaltına alınıp tu-
tuklanmasından sonra açlık grevine başlayan ‘ev 
hapsi’ndeki Semih Özakça’nın eşi Esra Özak-
ça’nın eylemi de 85’inci gününe girdi. Açlık gre-
vine devam eden Esra Özakça 48 kiloya düşmüş 
durumda.

HDP’nin ‘Vicdan ve Adalet Nöbeti’ İzmir’de

Son 3 Ayda 11 Cezaevi Açıldı, Tutuklu Sayısı 200 Bini Geçti

Ağrı’da Kaza: 7 Kişi Hayatını Kaybetti, 11 Yaralı

İşsiz Sayısı Mart’ta 330 Bin Arttı

160 Gündür Açlık Grevinde Olan Eğitimcilerin Refakatçi Talebi 
Kabul Edildi

2716 AĞUSTOS 2017 TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DAN
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Yaşamımızın ayrılmaz parçası ve çocuk geli-
şiminde temel bir rol oynayan hayvan sev-
gisi, duygusal erişkinlikte olduğu kadar on-

ların topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak 
yetişmesinde de kritik yer tutuyor. Ancak bu olumlu 
etkinin ortaya çıkabilmesi, hayvanı atılıp satılabilir 
bir nesne olarak görmemekle ve ebeveynlerin doğru 
tavırlarıyla mümkün oluyor. Doğanın parçası olan 
her unsur, modern hayatın içinde hesaplanabilir, 
öngörülebilir, rasyonelleştirilmiş birimlere dönüştü. 
Hep daha iyisini arayan insanoğlu artık, tatminsiz ve 
sürekli tüketilecek yenilikler peşinde koşuyor.

Çocuk gelişiminde temel bir rol oynayan hayvan 
sevgisi, duygusal erişkinlikte olduğu kadar onların 
topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak ye-
tişmesinde de kritik yer tutuyor. Ancak bu olumlu 
etkinin ortaya çıkabilmesi, hayvanı atılıp satılabilir 
bir nesne olarak görmemekle ve ebeveynlerin doğru 
tavırlarıyla mümkün oluyor. Doğanın parçası olan 
her unsur, modern hayatın içinde hesaplanabilir, 
öngörülebilir, rasyonelleştirilmiş birimlere dönüştü. 
Hep daha iyisini arayan insanoğlu artık, tatminsiz ve 
sürekli tüketilecek yenilikler peşinde koşuyor.

Çocukların doğayla 
ilişkisinin, modern kent 
hayatı içinde kısıtlandı-
ğını anlatan uzmanlar 
alerjik reaksiyonların 
artışına da doğadan 
uzaklaşma olgusunun 
neden olduğunu anla-
tıyor. Psikolog Ayşe 
Kayahan “Daha yirmi 
yıl öncesinde büyük 
kentlerde ‘mahalle’ 
yapısının geniş ölçü-
de mevcut olduğunu, 
boş arazi, yeşil alan, park vb. bölgelerde çocukların 
ev-dışı toplumsallaşmalarının mümkün olduğunu, 
bu deneyimleri yaşamış olan orta yaşlarındaki ku-
şaklar hatırlayacaklardır. Oysa günümüzün çocukla-
rı bu olanaklardan yoksun. Bilgisayar, çabuk tüketi-
len pahalı oyuncaklar, ceza boyutu olmayan sürekli 
ödül sistemi ve elbette kapalı ya da en azından steril 
var oluş alanları (ev, yuva, okul) içinde kısıtlanan 
çocuklar, kapalı bir dünya algısı geliştirmekte, ben-
zerlerine duyarsız, benmerkezci, bazen acımasız 
olabilmektedir” diyor.

Bu durumun doğadan kopmuş anlamına geldiği-
ni belirten Kayahan, toplumsal ortamda, çocukların 
gelişiminde olumlu yönde etki sağlayacak unsurla-
rın başında hayvan sevgisi geldiğinin altını çiziyor. 
Kayahan, “Hayvanlarla sağlıklı bir ilişki, öncelikle 
çocuğun kendisi dışında bir varlığın, üstelik kendi-
sine benzemeyen bir canlının varlığını kabullenmesi 
sonucunu doğurur. Eğer hayvanla ilişki, bir hük-
metme ve nesneleştirme temeli üzerine kurulmazsa, 
çocuk hayvanı kendi varlığını bütünleyen bir başka 
canlı olarak görecektir. Ancak modern hayatta hay-

Paylaşmayı öğrenirler…
Hayvanlarla kurulan bağın, çocuğun arkadaşlık 

duygusunun gelişimine katkıda bulunduğunun da 
altını çizen Kayahan, “Bu ilişki sayesinde, çocuk 
daha hoşgörülü, daha verici, daha paylaşımcı, daha 
anlayışlı, farklılığa daha açık bir kişilik geliştirebilir. 
Böylece genele oranla küçük ya da büyük farklılık-
ları olan başka çocuklara (örneğin zihinsel ya da be-
densel engelli; başka bir millete, dine mensup, farklı 
bir dil konuşan vb.) çok daha hoşgörülü olacaktır. 
Hayvan sevgisinin, çocuklar arasındaki ayrımcılık 
ve şiddetin önlenmesinde de büyük etkilerinin oldu-
ğu söylenebilir” diyor.

vanla kurulan ilişki, maalesef bir nesneleştirme iliş-
kisine dönüşmektedir” diyor.

“Evcil hayvanları oyuncak gibi görüyor-
lar”

Çocuğun, herhangi bir oyuncağı ister gibi evcil 
hayvanı talep etmesinin ve bu durumun ebeveyn-
lerce ölçüp biçilmeden kabul edilmesinin büyük bir 
hata olduğunu anlatan Kayahan, “Hayvanla kurulan 
bağın, çocuğun duygusal ve toplumsal gelişimi üze-
rinde olumlu etkileri vardır. Hayvanın nesneleştiril-
diği bir ilişki biçimi, tam tersine sonuçlar verir; hay-
van, çocuğun zihninde istenildiği zaman atılabilecek 
bir nesne olarak yer eder. Oysa sağlıklı bir hay-
van-çocuk ilişkisi, öncelikle hayvanın, yani kendisi 
gibi olmayan, ama yine de canlı olan bir başka var-
lığın sorumluluğunu almayı gerektirecektir” diyor.

Ahlaki gelişimi etkiliyor…
Kayahan’a göre çocuğun ahlâki gelişiminde 

önemli rol oynayan, onun mutlak bir benmerkezci 
olmasının önüne geçen hayvan sevgisi, çocuklara 

sorumluluk da aşılı-
yor. Hayvanı besle-
mek, onu sevmek, 
ona zarar verme-
mek, onun iyiliğini 
düşünmek, çocuğun 
sadece hayvanlara 
olan olumlu duy-
gularını beslemekle 
kalmıyor, başkala-
rının varlığının da 
kendisininki kadar 
değerli olduğunu 
hatırlatıyor. Çocuk, 
bu şekilde duygusal 

ve maddi anlamda verici olmayı, diğerinden sürekli 
talep etmemeyi, mutlak alıcı olmamayı da öğreni-
yor. Sevgi ve ilgi verdikçe, hayvanın, özellikle kö-
pek gibi sadakat duygusu olan canlıların, ona nasıl 
fazlasıyla karşılık verdiğini gördükçe sevginin er-
demini de idrak ederek sevginin karşılıklı bir ilişki 
olduğunun farkına varıyor…

“Hayvanlarla ilişki, çocuğa, insanın nasıl doğanın 
bir parçası olduğunu da anlatır. İnsanlar gibi olma-
sa da, hayvanın da acı çekebildiğini, üzülebildiğini, 
sevinebildiğini, sevgi ve bağlılık hissedebildiğini, 
hastalanabildiğini, insanlar gibi bir vücut çalışma 
sistemi olduğunu, hatta benzer organları olduğunu 
öğrenen çocuk, onu artık tamamen yabancı, dola-
yısıyla korkulacak bir varlık gibi algılamaz” diyen 
Kayahan; ortalama ömürleri insanınkinden kısa olan 
hayvanlar sayesinde çocukların doğum ve ölümün, 
doğal bir denge olduğunu anladıklarını da belirtiyor. 
Kayahan: “Çocuk, doğumla ölüm arasındaki iliş-
kiyi, insanın diğer canlılarla olan bağını ve ahlâklı 
bir yaşamın temellerini hayvanla ilişkisi sayesinde 
pekiştirir.’’

Hayvan Sevgisi
Çocuk Gelişimini Olumlu Etkiliyor
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BM Güvenlik Konseyi, Yemen, Somali, Nijer-
ya ve Güney Sudan’daki çatışmalar nedeniyle 20 
milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu uya-
rısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
(BMGK), Yemen, Somali, Nijerya’nın kuzeyi ve 
Güney Sudan’da çatışmalar nedeniyle 20 milyon 
kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Konseyde 15 ülkenin de onayıyla kabul edilen 
başkanlık bildirisinde (PRST), 4 ülkedeki çatış-
maların sivil nüfus üzerindeki insani etkisinden 
duyulan endişe paylaşıldı.

Bu ülkelerde çatışan tarafların kesintisiz insani 
yardım girişine izin vermediklerine dikkat çeki-
len bildiride, 20 milyon kişinin bu nedenle kıtlık 
riski yaşadığı vurgulandı. Bildiride, taraflara yar-
dımları engellememeleri ve sivilleri korumaları 
çağrısı yapıldı.

Bildiride, BM Genel Sekreteri Antonio Guter-

İsveçli kadın gazeteci Kim Wall (30), Danimar-
kalı araştırmacı Peter Madsen ile röportaj yap-
mak amacıyla Madsen’in kendi inşa ettiği “Nau-
tilus” adlı özel denizaltısına geçtiğimiz Perşembe 
akşamı başkent Kopenhag limanından bindikten 
sonra kayboldu. Kadın gazetecinin sevgilisinin 
gece yarısı 02.30 civarında polise “sevgilisinin 
dönmediği” ihbarını yapması üzerine denizde 
gemiler, botlar ve helikopterle denizaltıyı bulmak 
için geniş çaplı arama yapıldı.

Cuma günü öğle saatlerinde başkent Kopen-
hag’ın 45 kilometre güneyinde bulunan Köge 
Körfezinde görülen, denizaltının sahibi Peter 
Madsen, Kopenhag’a dönerken denizaltının ani-
den battığını ve kendisinin de denize atlayarak 
kurtulduğunu ifade etti. Denizaltı batarken yalnız 
olduğunu söyleyen Madsen, İsveçli kadın gaze-
teci Kim Wall’ı Perşembe akşamı yerel saat ile 
22.30’da kafeteryaların da bulunduğu Refsha-
leöen rıhtımında indirdiğini belirtti. İsveçli kadın 
gazeteci Wall ile Madsen’in görüntüsü denizal-
tının kule yerine yakın bölgede, Danimarka’nın 
Ekstra Bladet gazetesi yayımladı. 

Rıhtımdaki kafenin sahibi bütün alanda kame-
ralar olduğunu ve bunların izlenmesi durumunda 
kadın gazetecinin indirilip indirilmediğinin görü-
leceğini açıkladı. Kopenhag polisi, Cuma akşamı 
denizaltının sahibi Peter Madsen’i cinayet suçla-
masıyla gözaltına aldığını kamuoyuna duyurdu. 

Kanada, Trump’ın göç politikalarından korkup 
ülkeye akın eden binlerce mülteci için ABD sını-
rında çadır kent kurdu. Çadırların kurulmasının 
“acil durum önlemi” olduğunu belirten Kanada 
ordusu, 100 askerin güvenlikten sorumlu ola-
cağını duyurdu. Ordudan konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, modüler çadır barınaklardan oluşan 
yeni kampın, New York sınırına yakın bir yerde 
Saint-Bernard-de-Lacolle, Quebec’de kurulduğu 
ve 500 sığınmacıya ev sahipliği yapacağı belir-
tildi. Açıklamada, 1 Ocak-30 Haziran tarihleri 
arasında 3 bin 300’den fazla kişinin ABD’den 
Kanada’nın Quebec bölgesine geçtiği ve temmuz 
ayında ise sığınmacı sayısının bin 200 kişi olduğu 
bildirildi.  Bu sığınmacıların büyük bir bölümünü 

Kore yarımadasında tansiyon düşmüyor. Ku-
zey Kore ordusu, Devlet Başkanı Kim Jong-un’a 
Guam adasına saldırı planını sunduğu açıklandı. 
ABD Savunma Bakanı James Mattis ise Kuzey 
Kore’nin ABD’yi hedef alan bir füze fırlatma-
sının kısa süre içerisinde savaşa dönüşebileceği 
uyarısında bulundu.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kuzey 
Kore ordusunun Guam adasına saldırı planını 
Devlet Başkanı Kim Jong-un’a sunduğunu du-
yurdu.

Haberde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un 
bir süre daha ABD’nin hareketlerini gözlemleye-
ceği belirtilirken, orduya her an hazır olunması 
talimatı verdiği ifade edildi.

Kim Jong-un “ABD tehlikeli bir savaşı önle-
mek ve gerilimi düşürmek istiyorsa doğru seçimi 

res’ten bu dört ülkede yardımların sivillere ulaş-
masını engelleyen taraflara ve bu sorunun çözüm 
yollarına ilişkin rapor hazırlaması da istendi.

Öte yandan BMGK’da kabul edilen bildiriye 
ilişkin yazılı açıklama yapan ABD’nin BM Da-
imi Temsilcisi Nikki Haley, kıtlığın barış ve gü-
venlikle doğrudan ilişkisi olduğunu belirterek, 
BMGK’nın ilk kez çatışmalar ve kıtlık arasında 
bağ kuran bir metni kabul ettiğine dikkati çekti.

İngiltere’nin BM Daimi Temsilcisi Matthew 
Rycroft da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aç-
lığa artık sadece iklim koşulları ya da kalabalık 
nüfus değil aynı zamanda insan eliyle gerçek-
leşen eylemler ve özellikle de çatışmalar neden 
oluyor.” dedi. 

Rycroft, bu konunun BMGK gündemine alın-
masının ve çözüm aranmasının önemli olduğunu 
vurguladı.

Suçsuz olduğunu belirten Madsen, denizal-
tısıyla seyrederken bazı aletlerle oynadığını ve 
safra tankında yaşadığı problem sonucu deni-
zaltının battığını öne sürdü. Mahkemede, suçsuz 
olduğunu tekrarlayan zanlı Madsen, verilen sa-
vunma avukatını değiştirmek istediğini ve olay 
hakkında konuşmak istediğini söyleyince ikinci 
bir duruşma dün yerel saatle 14.00’de yapıldı. 
İkinci duruşma, İsveç medyasının yoğun ilgisi ve 
aile yakınların çoğunluğu nedeniyle yaklaşık 1.5 
saat geç başladı. 

Akıbeti sır olan kadın gazeteci Wall’ın ailesi 
İsveç medyasına yaptıkları açıklamada, kızlarının 
sağ olarak bulunacağını ümit ettiklerini belirtti. 
Paris’te Sorbonne, London School&Economics 
ve New York’ta Columbia Üniversitesi’nde eği-
tim gören Wall’ın New York ve Pekin’de kaldığı 
ve ünlü gazetelere röportajlar yaptığı bildirildi. 

Akıbeti belli olmayan, öldürülmüş olabileceği 
öne sürülen ve halen bulunamayan İsveçli kadın 
gazeteci Kim Wall’in bindiği denizaltının sahibi 
Peter Madsen hakkında, dün çıkarıldığı mahke-
mede “Kasıtsız adam öldürmek” gerekçesiyle ilk 
olarak 24 gün gözaltında tutulması kararı verildi. 
Kapalı kapılar ardında yapılan duruşmada, deni-
zin 7 metre dibinden çıkarılan denizaltının ince-
lenmesi sonrası sır perdesinin aydınlanabileceği 
öne sürüldü.

Haiti kökenlilerin oluşturduğu kaydedildi. Ka-
nada Sınır Hizmetleri Ajansının sözcüsü Patrick 
Lefort, Kanada medyasına yaptığı açıklamada, en 
son olarak Roxham Yolu’ndan Kanada’ya geçen 
sığınmacılardan 700 kişinin işleme alınmak için 
2-3 gün kadar dışarıda beklediklerini ve yatacak-
ları bir yerin olmadığını belirtti. Ağustos ayından 
itibaren Montreal Olimpiyat Stadı’nı sığınmacı 
evi olarak kullanan kent yönetiminin 320 yatak-
lı Kraliyet Victoria Hastanesi’ni de sığınmacılar 
için kullanılmayı planlandıkları belirtildi. Kana-
da’daki, okul çağındaki mültecilerin önümüzdeki 
ay Montreal’in Fransızca eğitim veren okullarına 
kaydolacakları belirtildi.

yapmalı” sözleriyle ABD’ye gözdağı da verdi.
ABD Savunma Bakanı James Mattis de Kuzey 

Kore hakkında açıklamalarda bulundu.  Mattis, 
“Kuzey Kore ABD’ye yönelik füze atarsa durum 
kısa sürede savaşa dönüşebilir” uyarısında bu-
lundu. Kuzey Kore’den atılacak bir füzenin uçuş 
rotasını anlık olarak belirleyebileceklerini söyle-
yen Mattis, füzenin Guam adasını hedef alması 
halindeyse yok edileceğini belirtti.

Bunun üzerine Güney Kore hükümet sözcüsü, 
“Cumhurbaşkanı Moon Kuzey Kore’ye provo-
kasyonlarına son vermesi ve acilen diyalog baş-
latması için güçlü bir çağrıda bulunyor. Kuzey 
Kore uluslararası toplumun uyarılarına rağmen 
kıtalararası füze denemeleri yaparak küresel gü-
venliği tehdit ediyor” açıklaması yaptı.

BM’den 20 Milyon Kişi İçin Kıtlık Uyarısı

Röportaj Yapmak İçin Bindiği 
Denizaltıda Kayboldu

Kanada Trump’tan Kaçanlar İçin Çadırkent 
Kurdu

Kuzey Kore’nin ABD’nin Guam Adasını Vurma 
Planı Hazır
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Avustralya’da yapılan bir araştırmaya göre, 
hamilelikte B3 vitamini takviyesi düşük 
riskini ve doğum kusurlarını ciddi şekilde 

azaltıyor. Yeni bulgu, dünya genelinde milyonlarca 
anne adayının sağlıklı bir bebek doğurmalarına yar-
dımcı olabilir.

Sydney’deki Victor Chang Enstitüsü’nün yaptığı 
ve sonuçları New England Journal of Medicine der-
gisinde yayınlan araştırmanın çığır açıcı bir gelişme 
olduğu belirtiliyor.

12 yıl süren araştırma ile, hamilelik sırasında B3 
vitamini eksikliğinin, bebeğin ve organların anne 
karnındaki gelişimini olumsuz etkilediği ortaya çık-
tı.

Profesör Sally Dunwoodie araştırmayla ilk kez 
NAD (Nikotinamid adenin dinükleotid) eksikliğinin 
düşük ve kusurlu doğumlarla bağlantısının ortaya 
çıkarılmış olduğuna dikkat çekti.

Hücreler NAD koenzimini B3 vitamininin bir tü-
revi olan nikotinamidden sentezliyor.

Rakka’yı özgürleştirme operasyonu ile bir-
likte hızla göç alan Tabka’da göçmen sayısı 
375 bini geçti. Yardım alamayan göçmenler 

yıkıntıya dönüşmüş evlerde yaşamak zorunda ka-
lıyor. Yaşanan zorluklar her zaman olduğu gibi en 
çok çocukları etkiliyor. Tabka Sivil Meclisi’ne bağlı 
Göçmen İşleri Bürosu’nun verilerine göre kent mer-
kezinde 125 bin, bağlı köylerde ise 250 bin göçmen 
bulunuyor.

Göçmenlerin çoğunluğu Halep’in Meskenê böl-
gesi ile Dêrazor ve Rakka’dan; bir bölümü ise Ezaz, 
Cerablus ve Bab’dan gelenlerden oluşuyor. Şimdi-
ye kadar herhangi bir uluslararası kurumun destek 
sunmamasından dolayı birçok göçmen yıkıntı haline 

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar; D 
vitamininin kemik sağlığından bağışıklığın 
güçlendirilmesine dek birçok fayda sağladığı-

nı, eksikliğinin ise diyabetten kalbe, depresyondan 
astım ve kansere dek birçok ciddi hastalıkla ilişkili 
olduğunu ortaya koyuyor.

Tüm bu hastalıklardaki öneminden dolayı her der-
de deva D vitamininin vücutta ne eksik ne de fazla, 
yeterli düzeyde olması sağlanmalı. D vitamini vü-
cutta depolanan bir vitamin olduğu için, aşırısı kalp 
ritim problemleri, böbrek taşı oluşumu ve böbrek 
yetmezliği gibi birçok soruna neden olabiliyor. 

Güneşten doğru faydalanın: D vitamini içeren 
gıdaları ne kadar tüketseniz de, ne yazık ki günlük 
ihtiyacınızın en fazla yüzde 20’sini karşılayabili-
yorsunuz. Geri kalanı için cildinizin güneş ışığı ile 
buluşması şart! Ülkemizde güneş ışınlarından en 
çok fayda görülecek zamanlar Mayıs ayından Kasım 
ayına kadar saat 11.00 ile 15.00 arasındaki zaman 
dilimidir. Bu saatler arasında her 2 diz altının ve 
her 2 kolun çıplak olacak şekilde ve koruma faktö-
rü olmadan güneşlendirilmesi önemli. Açık tenliler 
günde 15-20 dakika, koyu tenliler günde 30-45 da-
kika faydalanabilir. Ancak daha uzun süre güneşte 
kalacaksanız mutlaka koruyucu kreminizi sürün. 
Koruyucu kremin yanı sıra kıyafet ya da pencerenin 
ardından güneşlenmek de, güneş ışığının ciltte D vi-
tamini üretmesini engelliyor.

Bu besinleri ihmal etmeyin: Somon, sardalya, ton, 
uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini açısından iyi 
bir kaynak. Toprakta kendiliğinden çıkmış ve güneş 
görmüş mantarlar (kültür mantarı D vitamini içermi-
yor) günlük D vitamini ihtiyacınızın küçük bir kıs-

B3 vitamini hangi besinlerde                   
bulunuyor?

Yumurta, peynir, somon balığı, hindi, sert kabuklu 
yemişler ve çekirdek içeren sağlıklı bir diyet, vücu-
dun NAD ihtiyacını karşılıyor.

Vücutta eksik olması durumunda ise B3 vitamin 
desteğiyle ihtiyaç karşılanabiliyor.

Araştırmayı yürüten ekibin başkanı Prof Bob 
Graham, bu bulgunun dünyada milyonlarca hamile 
kadına yardımcı olabileceğini söyledi.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt da ülkede 
her dört kadından birinin düşük yaptığını, bu neden-
le araştırmanın “çığır açıcı” olduğunu belirtti.

Dünya genelinde her yıl 7.9 milyon bebek, rahim-
de organ gelişiminin tamamlanamaması nedeniyle 
çeşitli kusurlarla doğuyor.

Ancak bazı uzmanlar fareler üzerinde yapılan 
araştırmanın insanlar üzerinde de yapılması gerek-
tiğine, insanlarda denenmeden önce çok da iyimser 
olunmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

gelmiş evlerde kalıyor. Soruna çözüm geliştirmek 
isteyen Tabka Sivil Meclisi göçmen kampı açmak 
istiyor ancak yaşanan en büyük sorun ise göçmen 
sayısının çokluğu.

Hastalar ilaç bulamıyor
Dêrazor’dan gelen Xilud Şibilî adlı göçmen ço-

cuk, ailesiyle beraber Buheyra mahallesindeki İbn-i 
Sina okulunda kalıyor. Xilud, göç yollarında birçok 
zorlukla karşılaştıklarını ifade etti. Dêrazorlu Cabir 
Hezai ise, ağır hasta olmasına rağmen ilaç bulamı-
yor. Meskenê bölgesinden ailesiyle beraber gelen 
Edî adlı çocuk da, “Çalışıp aileme bakmak zorun-
dayım” diyerek yüklendiği sorumluluğu anlattı. 

Yermûk okulunda kalan Rakkalı göçmen Yasir Hac 
Elî de ilaç bulamadıklarını oğlu Abdullah’ın hasta 
olduğunu kaydetti.

Londra’dan Reqa’ya Tıbbi Yardım Kam-
panyası

Londra’da faaliyetlerini sürdüren Re-Build Yar-
dım Vakfının, tıbbi malzeme ihtiyacını gidermek 
amacıyla başlattığı tıbbi yardım kampanyası devam 
ediyor. Bir süre önce justgiving adlı web sayfası 
üzerinden başlatılan kampanya giderek büyüyor. 
Aynı zamanda cep telefonlarından kısa mesaj ile de 
kampanyaya maddi destek sunulabiliniyor. 

mını karşılamanıza yardımcı olabilir. Ancak besinler 
tek başına D vitamini için yeterli olmuyor.

Düzenli uyuyun: Düzenli uyku D vitamininden 
daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan çalış-
malar, günde beş saatten az uyuyanlarda D vitami-
ni düzeyinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. 
Narkolepsi ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku 
bozuklukları, D vitamini düzeyi düşük olanlarda 
daha sık görülüyor.

Fazla kilodan kaçının: Aşırı kilolu kişiler D vita-
mini eksikliği açısından risk altında. Obezlerde vü-
cut yeterli güneş ışığı alsa bile, ciltte D vitamini üre-
timi azalabiliyor ve oluşan D vitamini de genişlemiş 
yağ hücrelerinde uzun süre hapsedilerek etkisiz hale 
gelebiliyor. Bu nedenle ideal kilonuzu korumaya 
çalışın. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Basit şeker 
içeren gıdalardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. 
Düzenli olarak haftanın en az üç-dört günü en az ya-
rım saat tempolu yürüyün; bisiklete binin, yüzün.

D vitamini düzeyinizi kontrol ettirin: Eğer D 
vitamini takviyesi alıyorsanız altı ayda bir vitamin 
düzeyinizi ve kalsiyum düzeyinizi kontrol ettirin. 
Yeni başlamak istiyorsanız da öncesinde mutlaka 
test yaptırın. Çünkü çıkan D vitamini sonucuna göre 
değişen miktarlarda D vitamini takviyesi önerilmek-
tedir, herkesin ihtiyacı aynı değildir. 

Ampul formları çok yüksek düzeyde D vitamini 
içeriyor. Bunların doktora danışılmadan eczaneden 
alınarak gıdalara karıştırılıp tüketilmesi hayati riske 
bile neden olabilir. Bu nedenle damla şeklinde alına-
bilen D vitaminlerinin tercih edilmesi daha güven-
lidir.

Kampanyaya nasıl bağış 
yapabilirsiniz?

1

2

RAQA00£ (miktar) yazip 
70070 gönderebilirsiniz

justgiving.com/campaigns/
charity/re-build/raqqa kredi 
kartınızla bağışta bulunabilir-
siniz.

www.re-build.help

Cep telefonlarınızdan 
kısa mesaj ile: 

.JustGiving 
Websitesinden

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi 
için Re-Build vakfınının resmi web 
sitesini takip edebilirsiniz 

Sayı 400 Bine Ulaştı, İlaç Yok

B3 Vitamini Düşük 
Riskini Azaltıyor

D Vitaminini Yeterli Depolamanın Yolları
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İş hayatının en zor anı kuşkusuz ki sabahları uya-
nıp işe adapte olmaya çabalanan anlar. Sanatçı 
Derrick Lin, işte tam bu evraklara, bilgisayara 

odaklanmakla kahve fincanında boğulmak arasında 
boğuşulan anları eğlenceli heykellere dönüştürdü.

İş hayatı hele ki sabahları çoğu insanın en sevme-
diği anlardan biri.

Hele ki Pazartesi sabahı kalkıp, hafta sonu tati-
linin verdiği rehavetin ardından insanlar bilgisayar 
ekranına bakarken aslında kahve fincanına balıkla-
ma dalış yapmanın hayalini kuruyor.

Belki iş yerinde yaşanan mobbing, belki yoğun 
iş temposu belki de hiç istemediğini bir işi yapmak 
zorunda kalışınız.

İşte tüm bu herkesin hayatından kesitler taşıyan 
anlar sanatçı Derrick Lin’in elinde eğlenceli ve se-
vimli sanat objelerine dönüşüyor.

Lin sosyal medya üzerindeki sızlanmalarını bir 
sanat formuna dönüştürerek Work, Figuratively Spe-
aking adlı bir kitaba ve bu heykellere imza attı.

İş Stresi Minik 
Heykellere Dönüştü: 
Çalışmak ya da KAHVE FİNCANINA

Balıklama Dalmak

3316 AĞUSTOS 2017 KÜLTÜR - SANAT
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz. İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR SERi iLANLARBu sayfada
1 kutu ilan

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

SERi iLANLAR
ilanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz 0742 948 1490
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Kasiyer Aranıyor Kasiyer Aranıyor

Personel AranıyorPersonel Aranıyor

İletişim: 07459036737 İletişim: 02073544519

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.

Islington’da Express Supersave 
marketinde çalışmak üzere kasiyer 
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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Churchill
İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere 

Başbakanı Churchill radyoda konuşma 
yapmaya gidiyormuş. Radyoevinin kapı-
sına gelince, bindiği taksinin şoförüne 
sormuş:

- Beni yarım saat bekleyebilir 
misin? 

Karanlıkta müşterisinin yüzünü seçe-
meyen şoför: 

- Özür dilerim, sör, ama başba-
kanın konuşmasını dinleyeceğim. 

Churchill yurttaşının bu ilgisinden pek 
hoşnut kalarak iki sterlin uzatmış. Şoför 
parayı aldıktan sonra yerlere eğilerek se-
lam vermiş:

- Zaten kimin umurundaki Chur-
chill, sizi bekliyorum, efendim!

FIKRA

Haz�rlayan: MURAT ALPAVUT alpavut@arcor.de

Bir kuş türü

Bir Kürt
lider Namus

Bir nota
Türkiye’nin
plaka işareti

Heriri 
soyadlı 

Kürt şair 
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SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 1: 20 clue puzzles (very easy)

0 6 4 3 2 0 0 0 5 4 0 0

5 3 0 0 6 4 0 4 1 0 2 0

4 0 0 0 0 1 4 0 6 2 5 1

3 0 0 0 0 2 5 1 2 3 0 6

6 4 0 0 1 3 0 6 0 5 3 0

0 1 3 4 5 0 0 0 3 1 0 0

0 0 1 5 0 0 2 3 4 0 0 5

0 5 0 4 6 0 0 0 0 3 0 2

5 3 4 6 0 2 0 4 1 2 0 6

1 0 6 3 5 4 3 0 6 1 5 0

0 1 3 0 4 0 4 0 3 0 0 0

0 0 5 1 0 0 1 0 0 4 6 3

6 1 5 2 0 3 2 0 0 6 0 4

0 0 3 0 0 6 0 0 4 5 0 0

3 0 0 0 1 2 5 2 6 1 4 0

1 6 0 0 0 5 0 3 1 2 5 6

4 0 0 5 0 0 0 0 5 4 0 0

5 0 1 3 6 4 1 0 2 0 0 5

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 1: 20 clue puzzles (very easy)

0 6 4 3 2 0 0 0 5 4 0 0

5 3 0 0 6 4 0 4 1 0 2 0

4 0 0 0 0 1 4 0 6 2 5 1

3 0 0 0 0 2 5 1 2 3 0 6

6 4 0 0 1 3 0 6 0 5 3 0

0 1 3 4 5 0 0 0 3 1 0 0

0 0 1 5 0 0 2 3 4 0 0 5

0 5 0 4 6 0 0 0 0 3 0 2

5 3 4 6 0 2 0 4 1 2 0 6

1 0 6 3 5 4 3 0 6 1 5 0

0 1 3 0 4 0 4 0 3 0 0 0

0 0 5 1 0 0 1 0 0 4 6 3

6 1 5 2 0 3 2 0 0 6 0 4

0 0 3 0 0 6 0 0 4 5 0 0

3 0 0 0 1 2 5 2 6 1 4 0

1 6 0 0 0 5 0 3 1 2 5 6

4 0 0 5 0 0 0 0 5 4 0 0

5 0 1 3 6 4 1 0 2 0 0 5

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 14: 16 clue puzzles (still pretty easy)

0 0 4 2 6 0 0 3 0 4 2 0

3 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 5

6 5 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0

2 0 0 0 3 5 0 0 0 0 1 6

0 0 5 0 0 6 5 0 2 0 0 3

0 3 6 5 0 0 0 4 6 0 5 0

3 4 2 0 0 5 0 1 4 0 0 0

0 0 0 4 0 2 0 0 6 0 0 3

0 2 0 0 0 3 0 0 5 4 6 1

1 0 0 0 4 0 6 4 1 2 0 0

4 0 3 0 0 0 1 0 0 5 0 0

2 0 0 3 6 4 0 0 0 3 1 0

0 0 5 4 3 0 0 5 0 0 3 0

3 0 4 0 0 0 3 4 1 0 5 2

6 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 0

4 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

0 0 0 2 0 4 1 6 0 4 2 3

0 4 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0

© sudokuplace.com  All rights reserved. http://sudokuplace.com

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 1: 12 clue puzzles (not so easy)

0 0 5 6 3 0 0 4 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5

5 0 0 0 0 2 0 6 2 4 0 0

6 0 0 0 0 3 0 0 4 6 3 0

0 0 0 0 0 6 1 0 3 0 0 0

0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 2 0

0 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0 5

0 2 1 0 3 6 0 0 2 0 0 0

0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 6 0

0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 3

3 5 0 2 6 0 0 0 0 5 0 0

0 0 0 0 4 0 2 0 5 0 0 6

2 0 0 6 0 5 0 4 6 0 0 0

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4

1 5 0 0 0 0 0 0 4 3 0 6

0 0 0 0 4 1 6 0 3 5 0 0

0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0

5 0 1 0 0 6 0 0 0 2 5 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlacePresents:6by6Sudoku
Sheet 14: 16 clue puzzles (still pretty easy)

004260030420

300100100305

650002260000

200035000016

005006502003

036500046050

342005014000

000402006003

020003005461

100040641200

403000100500

200364000310

005430050030

304000341052

600041000040

450003010000

000204160423

042300020010

© sudokuplace.com  All rights reserved.http://sudokuplace.com
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Vegotina hevaleke wekî hevala şehîd 
Denîz Firat ku bi dilsoziya xwe ya ji bo 
Rêbertî, hevaltî, têkoşîn û jiyanê ji min re 

tim mînak bû, helbet zehmet e lê belê ev jî peywi-
reke rêhevaltiya çak û dirust e

Beriya ku ez dest pê bikim di şexsê şehîd Denîz 
Firat de hemû şehîdên Çapemeniya Azad bi bîr 
tînim û bejna xwe li ber giyanê wan ditewînim.

Di serî de ger ji bo rêheval Denîz bixwazim 
hin tiştan bi lêv bikim divê vegerim dema zaro-
katiya xwe. Ez biçûk bûm, min nav û dengê he-
vala Denîz bihîstibû. Di pêvajoya koçberiya ku 
wê demê me hate serê me, bi rêya xwişka heval 
Denîz a mezin, hevala Binevş nasîna wê û mal-
batê pêk hat. Malbata wê bi welatparêziya xwe 
dihate nasîn, ji ber sê xwişk beşdarî nava refên 
azadiyê bûbûn û her sê jî şoreşgerên bi nav û deng 
bûn. Vê yekê jî bala her kesî dikişand ser xwe. 
Vê yekê bi min re jî meraqa nasîna rêheval Denîz 
dida çêkirin. Ji ber ku min nedîtibû lê hevalan 
gelekî behsa wê ji min re dikir, her dem ji min 
re digotin tu çûyî teqez divê tu heval Denîz nas 
bikî. Min bê navber di xeyalên xwe de sûretên 
wê çêdikirin û min dixwest demek beriya demekê 
hevala Denîz bibînim.

Meraqa dîtinê
Di sala 2005’an de hevala Denîz li Xakûrkê 

fermandara taximekê bû. Di vê demê de em jî 
wekî komeke heval em ê derbasî Garê bibûna, 
wê demê di serî de li ser rêya me taxima hevala 
Denîz hebû ku min nedizanî lê ew dem bû ku ez 
rastî tesadufa xeyalên xwe dihatim. Em derbasî 
taxima hevala Denîz bûn. Lê dema ku em çûn, ew 
bi xwe ne amade bû. Lê hevalan digot ev taxima 
hevala Denîz e, hemû hevalan bi kelecan behsa 
rêhevala Denîz dikir. Di hemû gotûbêjên hevalan 
de behsa wê û girêdana wê bi hevaltî, kelecana 
jiyanê, tevlêbûn û morala wê ya ji bo jiyanê dikir. 
Lewre min dixwest zûtir were û êdî ez ji vê me-
raqa xwe derkevim û nasîna me pêk were.

Xeyal û rastî
Da ku xeyalên min êdî bibin rastiyeke bêdawî. 

Min vê demê bi wan xeyalên zarokatiya xwe yên 
dema penaberiyê di dema Mexmûrê de dixwest bi 

hemû hestên xwe jê re bibêjim ku ez jî keçek im 
ku di panaberiyê de bi hestên şoreşgeriya ku hûn 
bûne çavkanî, têm. Min dixwest hema bê navber 
bi peyvên zêrîn destana wan a efsanewî jî jê re 
bibêjim. Bi wan gotûbêjan em du sê saetan bi hev 
re peyivîn. Lê ev hemû min di serê xwe de didan 
jiyandin lê belê ez her çaverê bûm ka kengê dê 
were û ez wê bibînim.

Tişta herî zêde diyarker bû di nava taximê de 
ew bû ku hemû hevalên cem wê jî ketibûn bin 
bandora wê. Ji ber ku ji hemûyan re tişta sereke 
kena jidil a rêhevala Denîz bû û ji lew re hevalan 
di nav xwe de digot hevala Denîz wiha dikene. 
Ji ber ku bi ken û henekên xwe dê civata me şad 
bikira.

Kêliyên bijarte
 Saetên evarê bûn, roj diçû ava, di nava rengê 

zêrîn ê tîrêjan de ku xwe dabû ser zinarên çiya 
wekî reşebayekî di nav pêlên wê de hevala Denîz 

derket; mirov digot ew kêlî bi zanebûn hatine 
neqişandin. Lê bêguman ew pênaseyên ku li ser 
dihatin kirin, hîn kêm diman; li ber coş û keleca-
na wê ya jiyanê. Hevala Denîz dema ket hundir 
zindîbûna wan gotinên hevalan di mêjiyê min de 

dengvedana rastiyê dikir. Hevala Denîz dema hat 
cem me bi dan û standineke pir germ ku mirov 
wiha hez dikir ku ew bi salan e em hev nas dikin 
ku mirov qet nedikete nava lêgereke ku xerîbiyê 
bijî, lê di rastiyê de jî ne wiha bû. Her çi qas me 
nav û dengê wê bihîstibe lê bi hev re jiyan, nebû. 
Lê di heqîqeta rêhevaltiya hevala Denîz de ew 
germahiya xwe ji tîrêjên roja azad wergirtibû.

Germahiya hevala Denîz
Levma ew germahî dida hevaltiya xwe. Bi hez-

kirineke mezin em hembêz dikirin. Bi vê germa-
hiyê em pêşwazî kirin û ji me pirs kir ka em ji ku 
tên an ku em ji ku derê ne? Me got em du heval ji 
Mexmûrê ne û me gelek dixwest em te nas bikin. 
Wê demê bi kelecana heyî min got; hevala Denîz 
ma ne tu xwişka hevala Binevş î? Got; erê rast e. 
Dema ku min got ez ji Mexmûrê me, keniya, dîsa 
bi germahiyekê ez hembêz kirim. Ji min re got 
baş e keça penaber. Min jî got hevalan pir behsa 

te kiriye û ez dixwazim bême taxima te, ger tu jî 
bipejirînî. Hevala Denîz jî got baş e tu li vê derê 
bimîne. Me wiha hev dît û nas kir. Em vê şevê li 
cem wan man. Ji me re wê şevê heta dereng behsa 
Rêbertî, jiyan, tevlêbûn û di heman demê de bi 
berfirehî ji me re behsa têkoşîna tevgera jinan kir 
û dixwest ku di vê mijarê de em bibin xwedî hiş-
yarî. Hemû gotinên wê pir bandor li min dikirin.

Di wê demê de ez di ramanên xwe de dihizirîm; 
xwezî ez her dem li gel rêhevala Denîz bûma. Lê 
di milê hişyarî û berpirsyariya jiyanê de jî hişyar 
tev digeriya. Dema ji me re got bêhna xwe vedin 
da ku hûn sibê bikarin biçin cihê xwe, lê me qet 
nedixwest. Tenê xwesteka me ew bû ku biaxive 
û em guhdar bikin. Ji bîranînên xwe weke ezmû-
neke ji me re digot; bi xwe jî di temenekî biçûk 
de beşdarî Tevgera Azadiyê bûbû. Roja din sibehê 
em bi rê ketin û me xatirê xwe ji wan xwest. Lê 
di dil û mêjiyê me de şopa wan bi taybetî ya rê-
hevala Denîz ma.

Ji bo me bû mînak
Ji me re bû mînakeke mezin di hemû aliyên ji-

yanê de. Her dem min pirsa hevala Denîz dikir û 
dixwest bizanim ka li ku derê ye da ku bikarim 
careke din wê bibînim.

Min her dem ji hevala Binevş re jî digot ku 
taybetmendiyên we naşibin hev. Dibe ku hûn 
xwişkên hev bin lê hevala Denîz di nasîna min a 
şevekê de mîrateyeke gelekî giranbuha hişt. Ew 
bandor tişteke wisa bû ku her dem ew bi wî ruhê 
xwe yê germ di bîra min de maye. Piştî demeke 
dirêj, em di Akademiya Şehîd Zîlan de dîsa hatin 
cem hev û ez bi vê yekê gelekî bextewar bûbûm. 
Piştî wê hevala Denîz derbasî çapemeniyê bûbû, 
min got hevala Denîz te êdî peywir guhert? Got 
erê niha ez di xebatên çapemeniyê de me.

Divê mirov hîs bike
Ez dikarim bibêjim çi qas dem jî di ser re der-

bas bûbû lê hîna ew germahiya xwe hebû. Ji min 
re digot; hevala Mizgîn tu jî nayê çapemeniyê? 
Min got na ez ê biçim HPG’ê. Lê di bersivandina 
wê de jî bi awayekî pir fêrker û bîrdozî got rast e, 
hestên HPG’ê cuda ne lê divê mirov wan hestan 
tenê di cihekî de heps neke, divê her dem li her 
mekanekî di dil û ruh de vê bijî. Mirov wisa bike 
ku her dem xwe di nav HPG’ê de bibîne û hîs 
bike. Lê digot cudahiya peywiran li cem me divê 
tune be, rêxistin li ku derê me peywirdar bike û 
guncaw bibîne em divê li wê derê bin.

Hevala Denîz karîbû bi kameraya xwe re jî he-
valtiyeke germ çêke û vê girêdanê jî jiyanî bike. 
Digot bêguman ez di wê baweriyê de me divê bi 
vê kameraya xwe hemû xeyalên xwe û yên za-
rokên welat pek bînim. Min digot ma mirov dika-
re bi kamerayekê xeyalên xwe pêk bîne? Ji ber ku 
min wekî wê wate nedidayê, ji ber ku min girîngi-
ya ragihandinê nedizanî. Keda hevala Denîz li ser 
min gelek e, ez jî xwe deyndarê keda wê dibînim.

Dema gotin diqedin
Carinan mirov gotinan nabînê ku pênaseya he-

valeke wekî hevala Denîz bike. Dibe em demeke 
zêde jî bi hev re nemabin lê belê dikarim bibêjim 
ku min gelek tişt ji hevala Denîz wergirtin. Dema 
ku min bihîst şehîd ketiye bandoreke mezin li min 
kir. Ji ber ku windakirina rêhevaleke wiha gelekî 
giran e û mirov nikare vê bipejirîne. Çi qas em 
bibêjin jî ew bi wan hestên ku di her yek ji he-
valên xwe re bi cî hiştiye her dem li gel me ye. Lê 
rastiyeke jiyana şoreşgerî jî heye ku asta bedewî 
û rûmeta vê jî di lûtkeya şehadetê de tacîdar dibe. 
Lê nepejirandina min ji ber vê bû ku ez her dem 
di nava çavlirêyekê de bûm ku careke din wê bi-
bînim. Lê di şehadeta xwe de jî da diyarkirin ku çi 
qasî bi peywirên rêxistinê re girêdayî ye. Her li ku 
derê dibe bila bibe di asteke pîroz de xwedî li fikr 
û ramanên Rêbertiyê derdikeve û peywirên rêxis-
tinê jî wek erkeke jiyanî dianîn cih. Her kes nika-
re bigihîje vê astê, ji bo vê yekê hevala Denîz, îro 
ji hemû kevneşopiya çapemeniyê re wekî gelek ji 
hevalên din bû mamostayeke hêja ya ragihandin 
û jiyanê.

Mizgîn Şivan / Rojeva Medya

Nasîna şêrejineke penaber a çiyayî; 

DENÎZ FIRAT
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Zuhal Demira ku bi eslê xwe ji Dêrsimê ye û 
li Belçîkayê Wezîra Wekheviyê ye biryar da ku 
ji hemwelatîbûna Tirkiyeyê derkeve.

Wezîra Wekhevî ya Belçîkayê Zuhal Demir di 
axaftina xwe de got: “Welatê ku bav û bavpîrên 
min lê hatine dinyayê gelek guheriye û di naski-
rina wê de zahmetiyê dikşînim. Kelşa ku vebûye 
her diçe zêde dibe. Bandora Îslamê li ser civaka 
Tirkiyeyê, mafê jin û kêmaran û demokrasî her 

Meclisa Damezirîner a Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyeyê di encama civîna xwe ya dawîn 
de ku di navbera 27-28’ê tîrmehê de li dar xisti-
bû, zagonên ku ji bo diyarkirina herêmên îdarî 
yên rêvebirinê di hêla ximetguzarî, aborî, çandî û 
hemû aliyan de hatin pêşkêşkirin, erê kiribû.

Der barê mijarê de rayedarên federaliyê da 
zanîn ku herêmên federaliyê tê wateya beşên rê-
veberiya xweser û ji 6 kanton û 3 herêmên ku di 
aliyê erdnîgarî, aborî û çandî de digihîjin hev, pêk 
tê.

Li gorî zagonê, herêmên federaliya demokratîk 
wiha hatine destnîşankirin: 

1- Herêma Cizîrê ya Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyeyê: Ji kantonên Hesekê û Qa-
mişloyê pêk tê.

*Kantona Hesekê: Ji herêma Hesekê, Dirbê-
siyê, Serêkaniyê û Til Temirê pêk tê.

Rêxistin û derdorên cihê yên jineolojiyê 18-
23’yê Tebaxê li Kampa Jineolojiyê wê werin cem 
hev.

Xebatên derbarê Jineolojiyê li Ewropayê gave-
ke dîtir da xwe. Kampa Jineolojiyê ku bi tevlê-
bûna rêxistin û derdorên jinan ên ji welatên cihê 
wê 18-19’ê Tebaxê çêbibe. Navenda Pevgihîna 
Jinan a Utamara wê malxweyitiyê li xebatê bike, 
ji welatên cihê yên Ewropayê wê jin amade bibin.

Fikra Kampa Jineoloiyê li konferansa ‘Li dijî 
Modernîteya Kapîtalît III: Diyarkirina Modernî-
teya Demokratîk’ diyar bû, ku 14-16’ê Nîsanê li 
Zanîngeha Hamburgê pêk hatibû. Armanca kam-
pê ku bi encama nîqaşa koma xebatê ya ‘Xwe-
bûnê’ diyar bûyî ew ku têkilkiyên gerdûnî yên ku 
jineolojiyê ava kirine veguherînin gavên pratîk û 
hîmê konferanseke dîtir çêbikin.

Ji welatên cihê yên Ewropayê Jin wê tevlî 
Kampa Jineolojiyê bibin. Kamp wê 17-23’yê 
Tebaxê bi Malxwetiyiya Navenda Pevgihînê ya 
Jinana ya Utamarayê pêk were, bi jinên ji Ital-
ya, Elmanya, Spanya, Belçîka, Fransa, Hollanda, 
Swêd, Ingilistanê, Portekîzê, wê jinên Kurd ên 
çalak jî wê werin cem hev.

Roja pêşî ya kampayê li ser jineolojiyê û rê-

HDP’ê operasyonên qirkirina siyasî şermezar 
kir û got, “Ev zext û zordarî nikarin karên li qada 
siyaseta demokratîk û xebatên hêzên demokrasî û 
aştîxwaz bisekinînin.”

Desteya Rêveberiya Navendî ya Partiya De-
mokratîk a Gelan (HDP), li ser operasyonên qir-
kirina siyasî daxuyaniyeke nivîskî weşand.

Di daxuyaniyê de hat ragihandin, hikumet û 
dadgeriya dûvik-alîgir ji bo wan hînî binçavki-
rin û girtinan bikin, çi ji destê wan tê dikin û hat 
gotin, “Li pêşberî binçavkirin û girtina endam û 
pêkhateyên partiya me yên li bajar û navçeyan, 
dixwazin bikin ku em serî li rêyên hiqûqî nedin 
û vê bê hiqûqiyê qebûl bikin. Dizane ku eger ev 
rewş ji rêzê bê dîtin, wê kiryarên xwe yên bê-
hiqûqî karibin bidomînin.”

HDP’ê bibîr xist, ku Hevserokê Giştî yê DBP’ê 
Mehmet Arslan ku ji pêkhateyên partiya wan e, lê 
li Edeneyê binçavkirî ye û wiha dewam kir:

“Hikumeta AKP’ê bi rêya binçavkirinê dixwa-
ze mesajê bide ku wê nehêle nûnerên siyasî yên 
gelê Kurd li qada demokratîk bixebitin û biaxivin. 
Dixwaze bêje, ‘Hûn ji qada siyaseta demokratîk 
vekişin, ez ê yên li qada siyaseta demokratîk dîl 
bigirim, tesfiye bikim’. Em qala partiyeke siyasî 
dikin ku bi dehan hevşaredarên wê hatine girtin, 

tişt li Tirkiyeyê paşve diçe. Êdî welatê Tirkiyeyê 
ji bo min dê wekî welatekî betlanê bimîne. Êdî 
welatîbûna Tirkiyeyê ji bom in ne guncan e.”

Zuhal Demir di 2ê Adara 1980yî de li Belçî-
kayê hatiye dinyayê, xwediyê diplomaya parê-
zeriyê 3u endama Partiya Flaman e. Ji sibata 
2017an ve di nava hikûmeta Belçîkayê de wekî 
Wezîra Wekhevî kar dike.

*Kantona Qamişlo: Ji herêma Qamişlo û 
herêma Dêrikê pêk tê. 

2- Herêma Firatê ya Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyeyê: Ji kantonên Kobanê û Girê 
Spî pêk tê. 

Kantona Kobanê: Ji Kobanê, bajarok, gund û 
gundikên girêdayî wê, navçeya Şêran û Qenaya, 
herêma Sirrînê ku ji bajarê Sirrînê, bajarok, gund 
û gundikên wê pêk tê.

* Kantona Girê Spî: Ji herêma Girê Spî, baja-
rok, gund û gundikên girêdayî wê, navçeya Eyn 
Îsa û Silûkê pêk tê. 

3- Herêma Efrînê ya Federaliya Demokratîk 
a Bakurê Sûriyeyê: Ji kantonên Efrîn û Şehbayê 
pêk tê. 

Kantona Efrînê: Ji herêma Efrîn, herêma Cin-
dirês û herêma Racoyê pêk tê. 

Kantona Şehbayê: Ji herêma Til Rifet (Arfad) 
û navçeyên Ehrez, Fafîn û Kefernayayê pêk tê.

bazên wê gotebêj werin kirin. Her wiha komên 
xebatê derbarê mijarên têkildarî jineolojiyê wê 
gotaran bidin. Rojên dîtir wê li ser femînîzm, 
teoriya queer, sirûşta jinê, mijarên etîk-estetîkê 
werin gotebêjkirin. Kamp ji yên berê cihêtir wê 
tenê li ser gotaran pêk neyê, her wiha li ser ceri-
bandinan wê hewl were dayin ku perspektîfeke 
hevpar were çêkirin. Di roja dawî ya kampê de, 
ku 45 jin wê tevlê kampê bibin, wê bernameyeke 
xebatê deerabê gundê jinan Jinwar, sazîbûna jinê, 
têkiliya wê ya bi civakê re bername were danîn.

Komîteya Jineolojiyê diyar kir ku ji 9 welatên 
cuha wê derdorên jinan ên Ewropayê tevlî kam-
pê bibin. Diyar kir ku ji ber ku xebat wê enerjî, 
tecrûbe, parekirina tecrûbeyên ji cografyayên 
cihê bîne ba hev û modêlên alternatîf diyar  bike, 
girîng e. Komîteyê dihyar kir kamp ji semîner û 
konferansên ku berê li Koln, Parîs û Swêdê ha-
tibûn  kirin ne serbixwe ye. Komîteyê diyar kir 
naverok û bernameya kampê bi perwerdehiya ku 
du salan dom kiriye, bi semîner, konferans, nîqa-
şan perspektîfek diyar bûye û li gorî vê hewceyî 
çêbûye. Her wiha komîteyê diyar kir kamp wê ji 
nîqaşên teorîk ê jineolojiyê wêdetir biçe û ji bo 
ku potansiyela pratîkbûnê derxîne holê fersende-
ke girîng e.

bi dehan şaredariyên wê bi destê qeyûm hatine 
desteserkirin.

Ligel Hevseroka Giştî ya DBP’ê Sebahat Tûn-
cel ku dîl hatiye girtin, Mehmet Arslan jî hate bin-
çavkirin. Wateya vê binçavkirinê ev e.

Lê belê desthilatdariya siyasî çi dike bila bike, 
wê HDP û pêkhateyên wê xwe ji qada siyaseta 
demokratîk venekişînin, tesfiyeya li vê derê qebûl 
neke û nekeve vê xefikê. Wê bi sekna xwe ya bi 
biryar û têkoşîna xwe, van pêkanînên faşîst têk 
bibe.”

HDP’ê careke din bang li dadgeriya ku bi fer-
manên hikumeta AKP’ê tevdigerin kir, ku li gorî 
pîvanên hiqûqa demokratîk û gerdûnî, li gorî pey-
manên demokratîk ên navneteweyî tevbigerin, ku 
Tirkiyeyê jî mohra xwe daniye binî.

‘Têkoşer bêdeng nabin’
Di dawiya daxuyaniyê de hat gotin, “Ev zext û 

zordarî nikarin karên li qada siyaseta demokratîk 
û xebatên hêzên demokrasî û aştîxwaz bisekinî-
nin. Yên ji bo demokrasî û edaletê têdikoşin, bê-
deng nabin.

Bila Hevserokê Giştî yê DBP’ê Mehmet Arslan 
ê bi neheqî hatiye binçavkirin, bê berdan.”

Wezîra Kurd ji hemwelatiya 
Tirkiye derdikeve

Li bakurê Sûriyeyê 3 herêmên federal

Ji 9 welatan jin wê li Kampa Jineolojiyê 
werin cem hev

HDP: Bi binçavkirin û girtinan 
AKP nikare karê me bisekinîne
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Li Swêdê nêzî 200 zarokên ji Afganistanê ku 
bi serê xwe hatine Swêdê û çalakiya xwe ya rû-
niştinê ya ku roja yekşemê li paytext Stockhol-
mê daye destpêkirin, didomînin. Zarok dixwazin 
biryara dersînorkirinê ya Daîreya Koçberan were 
betalkirin û midûrê saziyê Mikael Ribbenverk 
were cihê çalakiyê û bi wan re hevdîtinê bike.

Facebook ku bi polîtîkaya xwe ya sansurê tê 
naskirin, piştî paytexta Elmanya Berlînê niha jî 
dixwaze li bajarê Essenê navendekê veke ji bo 
nûçeyên ne guncaw jê bibe. Ji bo vê jî li persone-
lekî bi Kurdî zane digere.

Li vê navendê wê 500 kes bixebitin û xebatkar 
wê parvekirinên bi Kurdî, Tirkî û Erebî yên li ser 
Facebookê rojê 24 saetan bişopînin.

Şefê Facebookê Mark Zûckerberg meha Gu-
lanê ragihandibû, ku ew ê hejmara xebatkarên 
xwe yên li gelemperiya cîhanê ji 4500’î bigihînin 
7500’î. Yek ji cihên ku Facebook razemeniyê li 
ser dike jî, beşeke bi navê ‘navenda jêbirinê’ ye.

Facebookê beriya niha gelek hesabên medya 
alternatîf ku ajansa me jî di nav de bû, jê biribû. 
Tê gotin, bi rêya gaveke nû wê van polîtîkayên 
xwe yên zordariyê bigihîne heta bikarhêneran.

Facebook, ku navendeke wê ya bi vî rengî li 
paytexta Elmanya Berlînê heye û 700 kes lê dixe-

Rojnamevan Hamza Yalçin ku ji sala 1984an 
ve li Swêd penaberê siyasî bû, li Îspanyayê hat 
binçavkirin.

Li gor nûçeya medya Swêdî Hamza Yalçin li 
bajarê Barcelona yê Îspanyayê li dema betlaneyê 
ji aliyê polîsê pasaportan ve hatiye binçavkirin.

Li peravên Yemenê, 50 koçber xeniqîn û jiyana 
xwe ji dest dan.

Li gorî rayedarên Rêxistina Koçberiyê ya Nav-
neteweyî (ÎOM), qaçaxçiyên mirovan koçberên 
ku li peravên Yemenê dîtin li botan siwar kirin 
û avêtin nava deryayê. Rayedaran gotin, li botê 
120 kes hebûn û 50 kes xeniqîne ku piraniya 
wan ciwan in. Rayedarên ÎOM’ê diyar kirin, ce-
nazeyên 29 penaberên ku ji aliyê penaberên riz-

Krîza di navbera Koreya Bakur û Amerîkayê 
de dewam dike. Rêveberiya Koreya Bakur ji ber 
rewşa heyî dê bi sefaretxaneyên xwe yên Rûsya, 
Çîn û Neteweyên Yekbûyî re civînekê li dar bixe.

Çend roj berê Koreya Bakur ragihand ku dê di 
nîvê meha tebaxê de bi çekên nukleerî êrîşî gira-
va Guam bike. Girava Guam girêdayî Dewletên 
Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) ye. Li ser vê yekê 
krîza ku di navbera her du welatan de derketiye 
didome. Li gorî nûçeya ajansa Yonhapê rêvebe-
riya Koreya Bakur bang li hinek sefaretxaneyan 
kiriye ku werin Pyongyangê û civînek organîze 
kiriye.

Tê gotin ku nûneriyên dîplomatîk jî dê beşdarî 
vê civînê bibin. Sefaretê Koreya Bakur ê Rûsyayê 
Kim Hyong-jun, seferatê Koreya Bakur ê Çînê Ji 
Jae-ryong û sefaretê Koreya Bakur ê Neteweyên 
Yekbûyî Ja Song-nam ji bo civînê vexwendine 

Ji ber baran û lêhiya li Sîerra Leoneyê herî kêm 
312 kesan jiyana xwe ji dest dane.

Li gorî daxuyaniya Xaça Sor, ji ber baran bi 
rojan a li welat, rê li ber mirina bi sedan kesan ên 
li paytext Freetown û derdorî wê vekiriye.

Dewlet daxwaza zarokan qebûl nake. Kome-
ke nîjadperest û naziyan bi navê Ciwanên Bakur 
êrîşî çalakiyê kir û 3 zarok birîndar kirin. Piştî 
êrîşa nîjadperest bi sedan kes hatin cihê çalakiyê 
û diyar kir ku ew li pişt zarokên penaber dibînin. 
Piştî êrîşê rayedarên Midûriyeta Emniyetê ya 
Stockholmê bi sedema ewlehiyê diyar kir ku wan 
cihê çalakiyê birine Meydana Medborgarplatsenê 
ya nêzî navenda bajêr.

bitin, niha jî navendeke din li bajarê Essen ê El-
manyayê vedike. Li vê navendê jî wê hemû par-
vekirinên ku Facebook şaş dibîne, ji sûcê nefretê 
pêk tê û nûçeyên ‘fake’ hefteyê 7 roj û 24 saetan 
bên şopandin.

Li vê navendê ku tê payin payizê vebe, Facebo-
ok dixwaze giraniyê bide ser Kurdî, Tirkî û Ere-
bî. Li vê navenda ku wê 500 kes bên xebitandin, 
parvekirinên bi van her sê zimanan wê timî bên 
şopandin û yên ji aliyê navenda Facebookê ve 
nayên xwestin, di cih de werin jêbirin.

Ji rêveberên Facebookê Martîn Ott der barê na-
venda nû de agahî da çapemeniya Elman û got, 
“Armanca me têkoşîna li dijî parvekirinên der-
veyî qanûnan e.” 

Rêveberên Facebookê ragihandin, namzetên ji 
bo kar serlêdan kirine wê sê hefteyan bên perwer-
dekirin. Rayedarên Facebookê eşkere nekir ku ji 
bo beşa Kurdî çend xebatkar bên girtin.

Rojnamevan Yalçin berpirsiya Kovara Odak 
kiribû û li ser daxwaza Tirkiyê ji aliyê polîsên 
navdewletî Interpolê ve lêgerîn li ser hebû.

Komek rojnamevanên Swêdî li ser binçavkirin 
Hamza Yalçin a roja Pêncşema borî, nameyek 
weşandin û ji Hikûmeta Swêd xwestin li ser mi-
jarê raweste.

garbûne li qiraxa deryayê hatin veşartin, hatine 
tespîtkirin. 22 penaber jî hê winda ne.

Mirovên ji vê karesatê rizgar bûn gotin, bota 
qaçaxçiyan ji bo ‘penaberên nû bîne’ vegeriya ye 
Somalî.

Şefê mîsyona Yemenê ya ÎOM Laûrent de Boe-
ck anî ziman, ku penaberekî ji karesatê filitiye go-
tiye, qaçaxçî piştî ku bi kesên dişibiyan rayedaran 
axiviye, hatine ew avêtine nava deryayê.

Pyongyangê. Nayê zanîn wekî din dê kî beşdarî 
civînê bibe. Wezîrê Koreya Başûr Baek Tae-hyun 
destnîşan kir ku dibe ku ev civîneke sefaretxane-
yan be. Baek Tae-hyun di civîneke Seulê de axivî 
û wiha got: “Koreya Bakur di tîrmeha 2015’an 
de civîna sefaretxaneyan a 43’yemîn li dar xist. 
Civîna dawîn a sefaretxaneyan jî dişibe vê civînê.

Serokê DYA’yê Donald Trump bi rêya Twitterê 
gef li Koreya Bakur xwar û wiha got: “Ger Kore-
ya Bakur bi aqilane tev negere hemû çareseriyên 
me yên leşkerî amade ne. Hêviya min ew e ku 
Kim Jong-un rêyekê bibîne.” Her wiha wezîrê pa-
rastinê yê DYA’yê James Mattis bersiv da gefên 
Koreya Bakur û diyar kir ku artêşa DYA’yê li 
hemberî gefên Koreya Bakur amade ye. Wezîrê 
Karêm Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov têkildarî 
mijarê diyar kiribû ku dibe ku pevçûna di navbera 
DYA û Koreya Bakur de veguhere şerekî berfireh. 

Di daxuyaniya Xaça Sor de hate diyarkirin ku 
heta niha ji ber lêhî, hezîn û baranê 312 kesan ji-
yana xwe ji dest dane.

Ji ber barana zêde ya daristanên tevahî Efrîqa-
ya Rojava tine kir û ji ber nesazûmaniya bajarva-
niyê rê li ber evqas mirinê vekiriye.

Zarokên penaber di çalakiyê de ne

Facebook li ‘sîxur’ê bi Kurdî zane digere!

Interpolê rojnamevanê ku Tirkiyê xwesti-
bû binçav kir

50 koçber xeniqîn

Sefaret li hev dicivin

Ji ber barana li Sîerra Leoneyê 300 kes mirin



Li nava civakên ku sîstema baviksalariyê lê serdest e 
û bi her rengî şîdet û destavêtin li jinê dibe mînakên 
rêxistinbûna jiyana azad a jinan jî hene.

Li nava civakên ku sîstema baviksalariyê lê serdest e 
û bi her rengî şîdet û destavêtin li jinan dibe, mînakên 
birêxistinbûna jiyana azad a jinan jî hene. Gundê Ûmo-
ja salên 1990’î ji aliyê jinên mexdûrên destavêtinê ve li 
Kenyayê hate avakirin û piştre ji bo gelek gundên jinan bû 
mînak. Leşkerên îngilîz, di navbera salên 1965-2002’yan 
de li Kenyayê tev li gelek manewrayên leşkerî bûn. Der-
kete holê ku van leşkeran di nava 30 salan de dest avêtiye 
bi sedan jinan. Jinan ancax sala 2003’yan karîbû dengê 
xwe bigihînin dadgeriyê. Beşek ji van jinan, ji sala 1990’î 
û pê ve biryar da ku ji xwe re wargehan ava bikin û li van 
wargehan tenê jin hebin û li mêran qedexe bin.

BIRYARA AVAKIRINA GUND
15 ji van jinan, sala 1990’î birêxistinbûneke bi navê 

Koma Jinan a Ûmoja Ûaso ava kirin û hewl da ji jinên ku 
bi zorê hatine zewicandin, jinên mexdûrên sinnetê, li nava 
malbatê şîdet li wan hatiye kirin û mexdûrên destavêtinê 
ne, bibin alîkar. Endamên Koma Ûmoja li Kenyayê ku 
ji sedî 45 jinên ji 15 heta 49 saliyê yên mexdûrên şîdeta 
fizîkî û zayendî ne, bi biryar bûn ku bi ser van pirsgirêkan 
de biçin. Her ku vê komê karên serkeftî dikirin, gefên li 
wan jî zêde dibûn. Li ser vê yekê komê ji neçarî biryar da 
ku dest bi birêxistinbûneke cuda bikin. Ûmoja di zimanê 
swahîlî de tê wateya ‘yekitî’yê. Jinên ji gelê sambûrû ku 
piraniya wan li herêmên navîn ên welêt dijîn, li ser vê yekê 
li Ûmojayê wargeheke ku tenê jin lê dijîn, ava kir. Gundê 
jinan Ûmoja ku bi 300 kîlometreyî dûrî paytext Naîrobiyê 
ye, bêguman bi hêsanî ava nebû. Sîstema baviksalariyê 
li nava gelê sambûrû yê li dora vî gundî gelekî xurt e. 
Lewma hebûna van çend jinan ji bo wan bûbû sedema 
‘aciziyê’. Nêrîna ‘Bi tu awayî ne rast e’, ‘Jinek tu carî 
nikare bibe rêveber. Ev karê mêran e û dê timî bi vî ren-
gî be’ serdest bû. Li gorî Nagueî ku yek ji damezirînerên 
gund e, di zîhniyeta giştî ya gelê sabûrû de jin wek ‘stû’, 
mêr jî wek ‘serî’ tên pênasekirin. Nagueî ji malpera Jeune 
Afrique re axivî û wiha got: “Heke mêrek rûniştî be, nabe 
ku jinek li ser pêyan be. Nabe ku berî mêr biaxive. Heke 
hevserê wê bixwaze hevjîna xwe bikuje, dikare bikuje.”

Nagueî bi van gotinan cihê jinan li nava civakê aşkera 
kir. Tê zanîn ku hê jî ji sedî 80 di nava civaka sambûrû de 
jin tên sinnetkirin û ev jî bi tena serê xwe nîşan dide bê 
jin êşeke çawa dikêşin. Hikumeta Kenyayê sala 2011’an 
sinnetkirina jinan qedexe kir lê qedexeyê jî ev rastî negu-
herand. Jinên ku hê jî li gundê Ûmoja dijîn, ew jin in ku 
salên 1990’î leşkerên îngilîz dest avêtibû wan. Jinên ku li 
malên xwe vegeriyan, vê carê bûn hedefa şîdeta hevser û 
malbatên xwe. Bi hinceta ku ‘rûmeta wan gemarî bûye’ 
li derveyî civakê hatin hiştin. Mêrên li herêmê bi rengekî 
tund li ber hewldana jinan a ji bo avakirina gundê xwe tev 
digeriyan, derketin. Ji damezirînerên gund Rebecca Lolo-
solî, sala 2015’an ji The Guardianê re axivî û anî ziman 
ku li Ûmojayê ji bo avakirina gundê xwe wan xwestiye 
erdekî bikirin, lê mêran li wan daye.

GUND BÛ HÊVÎ
Jin ji têkoşîna xwe venagerin û dikin ku otorîteyên 

Kenyayê Koma Jinan a Ûmoja Ûosa wek kooperatîfekê 
nas bikin. Ji bo jinên ku li dijî sîstema baviksalar û pratîka 
dijminatiya wê ya li jinan derdikevin, gundê Ûmoja bû hê-
viyeke mezin. Tevî ku li welatekî mezin wekî cihekî biçûk 
tê dîtin jî ji bo jinên ji qebîleya sambûrû yên bi zorê hatine 
zewicandin, şîdet û destavêtin li wan hatine kirin, bûye 
stargehek. Li vî gundî, ji aliyê giştî ve mafê mêran nîn e. Ji 
bo destnîşankirina têkiliya bi mêran re jî jin azad in. Yanî 
mêr bi temamî li derve nayên hiştin û ev yek ji biryara 
şexsî ya jinan re tê hiştin. Lê belê di nava 200 zarokên 
gund de, zarokên mêr ên gihaştine temenê ciwantiyê, ji 
wan tê xwestin ku li çareya serê xwe binêrin. Jin li vê derê 
jiyana xwe ya aboriyê bi rêxistin dikin. Ewilî bi dikanên 
xwe yên seyar ên garis û şekir lê difirotin, debara xwe 
dikirin. Lê belê piştre ji bo turîstên dihatin herêmê berhem 
çêkirin û firotin. Dûre bi rêya perwerdeyê kirin ku hê bêh-
tir turîst bên herêmê. Li Ûmojayê bi dehan jin bêyî mêr 
dijîn. Piştî wextekê hin ji jinên li vê derê çûn û gundên 
cuda ava kirin. Piştî çend salan, hin jinên ku digotin ‘Li 
Ûmojayê rêveberiya demokratîk nîn e’, li cihên cuda gund 
ava kirin. Ji bilî Ûmojayê, li herêmê 3 komunên cuda yên 
jinan ava bûne û li her yekê bi dehan jin dijîn.

TÊKILIYA JIN Û MÊRAN
Li komunên din ên hatine avakirin, têkiliyên jin û mê-

ran bi awayekî din hatine destnîşankirin. Mînak, li gundê 
Nangî ku tê wateya ‘kêfxweşiyê’, mêrên ku dixwazin bi 
hevserên xwe re bijîn, dikarin bijîn. Lê belê bi şertê ku 
‘li gorî pîvanên gund’ tev bigerin. Damezirînera Nangî 
Rose wiha dibêje: “Mêr bixwazin dikarin vegerin. Lê bi 
şertê ku li gorî pîvanên me tev bigerin. Eger ez bixwazim 
heywanan biçêrînim, divê hevserê min li zarokan miqate 
be.” Mêrên qebûl kirine li gund bijîn, li gel nêrîna li za-
rokan her wiha qebûl dikin ku gelek karên mîna çêkirina 
xwarinê yên di nava civakê de wekî karê wan nayê dîtin, 
bikin. Sala 1995’an ji aliyê jinên ji Ûmojayê ve derketin 
Koma Jinan a Nachamî ava bû û van jinan jî gundê xwe 
çêkir. Piştre hin jinên ji Nachamî derketin, sala 2011’an 
gundê bi navê ‘Unity’ ava kir. Karê sereke yê jinên li vê 
derê jî mafên jinan, tenduristiya wan û perwerdeya za-
rokan e. Xuya ye ev gundên li herêmê zextê li sîstema 
zordar dikin. Tevî beşdariya ji gundên li derdorê kêm jî 
be, ji bo jinên li malên xwe ne, di mijara zanekirinê de 
xwedî roleke girîng in.

GUNDÊ JINWAR
Her wiha heman gund niha li rojavayê Kurdistanê jî tê 

avakirin. Piştî destpêkirina şoreşê jinên li Rojava di enca-
ma têkoşîna bêhempa de gelek destkeftî bi dest xistin. Bi 
pêşketina rola jinên civaka Rojava û Rojhilata Navîn re, 
jinan êdî di civaka xwe de pêşengiya jiyana nû kir. Yek ji 
wan hewldanên nû jî avakirina gundê Jinwar e. Avakirina 
gundê Jinwar di 10’ê adara 2017’an de dest pê kir. Di vê 
avakirinê de gelek jin cih digirin û bi her tiştê gund re 
jin eleqedar bûn. Jin dixwazin bi avakirina vî gundî re ji 
pirsgirêkên jinan re ne tenê jinên Rojava, ji bo jinên hemû 
Rojhilata Navîn bibin çareserî. Xebatên gundê Jinwar hê 
jî didomin.

Hêviya jinên Kenyayê; 
Gundê Ûmoja
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ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ!
KOMİSYON ÖDEMEDEN 


