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Demîrtaş: Serketin bi berxwedanê 
dibe

 Li Londonê, banga jibo rawestandina 
firotina çekan ji Tirkiyê re 

“Li Tirkiyeyê ji bo diktatoriya faşîst têkeve meriyetê û 
mayinde bibe her rojê gavên nû tên avêtin. Hewldana 
15’ê Tîrmehê weke ‘xêra xwedê’ hate dîtin û piştî 16’ê 
Tîrmehê êrîş û zext di asta herî jor de pêş ket. Her roj 
zext li ser zextê zêde dibe. Bi zanebûn û plan di nava 
demê de belav dike û roj bi roj rêjeya tundiyê zêdetir 
dike. Pergala tundiyê gav bi gav dixe meriyetê.”

Heftêya borî, ji berê Salona Pêşangeh a Excel a li 
rojhilatê Londonê protestoyên li dijî fuara çekan li 
dinyaye ya herî mezin berdewam kir. Roja yekşemê 
jî komeke qelabalix Kurdistanî û dostên wan li pêşi-
ya salona Fûara Çekan çalakî li dar xistin û banga 
rawestandina çekan jibo Tirkiye kirin.   

Berdewama nuçeyê di rûpelê 36’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 37’an de ye
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Londra’nın doğusundaki Excel Sergi Salonu’nda 
yapılan dünyanın en büyük silah fuarına protes-
tolar hafta boyunca devam etti. Eylemler boyunca 

102 savaş karşıtı aktivist polisler tarafından gözaltına 
alındı. 

Dünyanın en büyük silah fuarı olarak kabul edilen De-
fence and Security Equipment International - DSEI 
(Uluslararası Savunma ve Güvenlik Malzemeleri fuarı) 
dün Londra Docklands’daki Excel Centre binasında baş-
ladı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerin 
de içerisinde bulunduğu 56 ülke resmi olarak fuara davet 
edildi. Fuara katılan 1500 silah şirketinin 650 tanesi İngi-
liz şirketi. Londra’nın silah ticareti merkezi olmasına yö-
nelik siyasetçilerden ve toplumsal kurumlardan tepkiler 
artarak devam ediyor. 

Caroline Lucas (Yeşiller Partisi Eşbaşkanı): “Silah 
fuarı davetli listesi bize insan haklarını ihlal edenlerin 
kim olduğunu gösteriyor. Yemen’de sivillere karşı aşırı 
şiddet uygulayan Suudi’den tutalım, Bahreyn ve zalim 
Türkiye’ye kadar, despot ve diktatörlere silah satıyoruz. 
Bu silah fuarı ülkemizin halihazırda zedelenmiş imajına 
kara bir lekedir. Ülkemizin iyiliği için bu şiddet festiva-
line biran önce son verip, dünyanın silah tüccarı olmak 
yerine barış inşacısı olmaya çalışmalıyız.”

Jeremy Corbyn (İşçi Partisi Lideri): “Britanya’da 
üretilen silahlar masum insanların ölümlerine ve insan 
hakları ihlallerine sebebiyet veriyorsa, o zaman bunu 
durdurmak için bir şeyler yapmaya hazır olmalıyız. Su-
udi Arabistan’a satılan silahların sonucuna bakın ve 
Yemen’de neler olduğuna, ve geçmişte Bahreyn’de neler 
olduğuna.’’ 

Sadiq Khan (Londra Büyükşehir Belediye Başkanı): 
“Londra’nın silah ticarethanesi olarak kullanılıp, insan 
hakları ihlali yapan ülkelere katkı sunan bir kent yapıl-
masına karşıyım.’’

Andrew Smith (Silah Ticaretine Karşı Kampan-
ya-CAAT): “Davetli listesinin içinde despotlara, dikta-
törlere ve insan hakları ihlalcilerine özel davet var. Zor-
ba ve otoriter rejimlere silah satışı yaparken demokrasi 
ve insan haklarını teşvik etmeniz mümkün değildir.” 

İbrahim Yahli (Londra Kürt Halk Meclisi Eşbaşka-
nı): “Türk devleti, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden 
satın aldığı silahlarla Cizre, Nusaybin, Amed ve Şırnak 
gibi kentlerde yerleşim yerlerini yok etti. Cizre’de 3 aylık 
Miray bebekten tutalım, Silopi’de 80 yaşındaki Taybet 
ana bu silahlarla katledildi. Türkiye’ye bu silahları sa-
tanlar bu suçların ortağıdır.’’

Haberin devamı sayfa 5’te....
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Referandumla Avrupa Birliği’nden ayrılma 
kararı alınan Birleşik Krallık’ta Brexit tartış-
ması ve protestoları devam ediyor. Cumarte-

si günü Londra merkezde yapılan eyleme 100 bin 
civarında Brexit karşıtı katıldı. 

Son olarak Londra’nın merkezinde toplanan bin-
lerce kişi AB ile ayrılık müzakerelerine başlayan 
May hükümetinin 2019’dan itibaren ayrılık öngören 
planını protesto etti. Yürüyüş hafta başında Brexit’in 
işleyişiyle ilgili önemli oylamaların yapılacağı par-
lamentonun önünde sonlandırıldı.

Eyleme yeterince yer vermeyen BBC yayın kuru-
luşuna tepki gösterildi. Protestoya katılan eski mil-
letvekili Stephen Williams twitter hesabı üzerinden 
yaptığı açıklamada BBC’yi eleştirdi: “BBC’nin AB 
yanlısı protestoya 5 saniye yer vermesi tamamen re-
zalet.”

Brexit referandumunun tekrarlanmasını isteyen 
protestocular arasında Liberal Demokrat Parti li-
deri Vince Cable’da yer alıyordu:

“Brexit hiçbir zaman uygulanmamalı. Uygulana-
cak gibi görünüyor ancak biz buna karşı mücadele 
etmeye devam edeceğiz. Fakat neticede halkın ver-
mesi gereken bir karar bu. Onların kararıyla bu yola 
girildi, fakat bu karardan memnun olup olmadıkları-
nı da ifade edebilmeleri gerekiyor.”

Brexit adı verilen Birleşik Krallığın Avrupa Bir-
liği’nden ayrılması teklifi 2016 yılı Haziran ayında 
yapılan referandumda kabul edilmişti. Müzakereler 
için görevlendirilen Brexit Bakanı David Davis ve 
AB temsilcisi Michel Barnier başkanlığında heyet-
ler arasında yürütülen görüşmelerde İngiltere’nin 
birlikten kesin olarak 2019 yılı itibariyle ayrılması 
öngörülüyor. Ancak müzakereler öncelikle Birliğin 

İngiltere’den talep ettiği ödeme üzerindeki anlaş-
mazlık sebebiyle oldukça ağır bir şekilde ilerliyor.

İrlanda Endişeli
Brexit müzakerelerinden sonuç alınamaması 

İrlanda’yı endişelendiriyor. İrlanda dışişleri baka-
nı Simon Coveney Brüksel’de Avrupa Komisyonu 
adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier 
ile biraraya geldi.

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney Brük-
sel’de Avrupa Komisyonu adına Brexit müzakerele-
rini yürüten Michel Barnier ile biraraya geldi. Brexit 
müzakerelerinde temel konularda somut ilerleme 
kaydedilememesi İrlanda’yı endişelendiriyor. Bar-
nier Brüksel’de düzenlenen ortak basın toplantısında 
Hayırlı Cuma Anlaşması’nın korunması gerektiğini 
söyledi:

“Müzakerelerin birinci aşamasında amacımız, 
ortak dolaşım bölgesinin ve garantör ülke olarak 
Birleşik Krallık’ın sorumluluk sahibi olduğu Hayırlı 
Cuma anlaşmasının Brexit kararından olumsuz et-
kilenmemesi.”

İrlanda dışişleri bakanı Simon Coveney Kuzey İr-
landa ile İrlanda arasındaki sınır sorunun bir an önce 
çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi:

“Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma 
kararı, İrlanda ve adanın kalkınması üzerinde po-
tansiyel ve olağandışı olumsuz etkilere sahip. Bu se-
bepten dolayı, Brexit tartışmaları bağlamında yapı-
lan görüşmelerin ilk aşamasında, İrlanda, ticaret ve 
ilişkilerin geleceği gibi daha geniş konuları masaya 
yatırmadan önce ilerleme kaydedilmesi gereken üç 
temel konulardan biri.”

Londra Merkezde 
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6.1 milyon işçiyi temsilen 56 sendikadan yüz-
lerce delege İngiltere Sendikalar Konfede-
rasyonu 149. yıl konferansı için toplandı.

İngiltere Sendikalar Konfederasyonu (TUC) 149. 
yıl konferansı için Brighton’da toplandı. 4 gün sü-
recek konferansa 6.1 milyon işçiyi temsilen 56 sen-
dikadan yüzlerce delege katılıyor. Konferansın ilk 
gününde, hafta boyunca yapılacak tartışmalar ele 
alınırken, Genel Sekreter Frances O’Grady ve 
İşçi Partisi Gölge Maliye Bakanı John McDon-
nell da hazır bulundu.

‘Muhafazakar milyonerlere karşı mü-
cadele ediyoruz’

Konferansın ilk gününde yapılan oturumda ko-
nuşan İşçi Partisi Gölge Maliye Bakanı John 
McDonnell, ülkede işçi ücretlerinin yükselmesi ge-
rektiğini ve kemer sıkma politikalarının son bulması 
için muhafazakar milyonerlere karşı mücadele ettik-
lerini söyledi.

McDonnell, iktidara geldiklerinde ilk 100 gün 

içinde antisendikal yasaları çöpe atıp, sendikal hak-
ları tahsis edeceklerini söyleyerek, grevdeki Birmin-
gham temizlik işçilerini ve McDonald’s işçilerini 
selamladı.

‘Söz bitti, artık sıra eylemde’
Mücadeleci sendikacı Kamu İşçileri Sendikası 

(PCS) Genel Sekreteri Mark Serwotka ise konuş-
masında, ülkedeki tüm işçilerin ücretlerinin arttırıl-
ması gerektiğini, kesinti politikalarının son bulması 
ve özelleştirilen kamu mallarının geri devlet malına 
geçmesi için artık söz söyleme vaktinin dolduğu ve 
eyleme geçme zamanının geldiğini vurguladı.

Serwotka, 7 yıllık kalp hastalığı döneminde ken-
disini tedavi eden sağlık emekçilerinin dünyanın bir 
çok ülkesinden olduğunu belirterek tüm göçmenle-
rin ülkeye hoş geldiğini söyledi.

Demiryolu İşçileri Sendikası RMT Başkanı 
Sean Hoyle de bir konuşma yaparak, hükümete 
karşı artık savaş açtıklarını, halkın güvenli ve düşük 
ücretle ulaşımını sağlamak için sundukları önerilerin 
kabul edilmesini, aksi taktirde 1911 yılında olduğu 
gibi tüm ulaşım sektöründe genel greve gidecekle-
rini belirtti.

Hoyle, TUC yönetimine de seslenerek “Kimin 
tarafındasınız, eğer genel greve yoksanız, hangi 
tarafta olduğunuzu açık söyleyin” dedi. İşçi Partili 
belediyelerde işçilerin grevde olduğunu hatırlatan 
Hoyle, “Sosyalist olduğunu söyleyen bir liderin par-
tisinin belediyelerinin saldırı ve kesinti politikaları-
nı uygulaması kabul edilemez” dedi.

‘İşçiler gücüne güvenmeli’
Bir milyondan fazla üyesiyle ülkenin en büyük 

sendikası olan UNITE Genel Sekreteri Len McC-
luskey ise konuşmasında, tüm sendikaların Muhafa-
zakar politikalara karşı ortak hareket etmesinin öne-
mine değinerek, asıl gücün işçilerin elinde olduğunu 
söyledi. “İşçiler gücüne güvenmeli ve mücadeleyi 
büyütmeli” diyen McCluskey, bir yıl içinde binden 

fazla grev oylaması yaptıklarını ve bu grevlerin 
hepsini kazandıklarını belirterek, sıranın Corbyn ve 
McDonnell liderliğinde iktidarı kazanmaya geldiği-
ni söyledi.

Grevdeki işçiler de söz aldı
Grevdeki Birmingham temizlik işçileri ve McDo-

nald’s İşçileri de konferansa katılarak birer konuşma 
yaptı. İşçiler, kendilerine verilen desteklerden mem-
nun olduklarını belirterek, omuz omuza vererek mü-
cadele etmenin, kendilerini iş arkadaşlığı ötesinde 
aynı aile olarak görmelerini sağladığını belirtiler.

Konferans Çarşamba günü sona erecek. Salı gün-
kü oturuma İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de 
katılarak bir konuşma yapacak. 

Sendikalar 

Tartışıyor 
Yol Haritalarını

Arif Bektaş



0513 EYLÜL 2017 HABERLER

Londra’nın doğusundaki Excel Sergi Salo-
nu’nda yapılan dünyanın en büyük silah 
fuarına protestolar hafta boyunca devam 

etti. Bir haftadır eylemlerin devam ettiği Exel sergi 
salonu önünde Pazar günü de Kürdistanlılar ve dost-
ları protesto yaptı. 

Dünyanın en büyük silah fuarı olarak kabul edilen 
Defence and Security Equipment International 
–DSEI (Uluslararası Savunma ve Güvenlik Mal-
zemeleri fuarı) dün Londra Docklands’daki Excel 
Centre binasında başladı. Thames kenarında bulu-
nan Excel Sergi Salonu’nun etrafı güvenlik bariyer-
leri ile sarılırken bir haftadır yüzlerce polis etrafta 
güvenlik önlemi alıyor. Thames nehri üzerinden ge-
miler, karadan tırlar ve helikopterler ile salona bir 
haftadır sergilenecek silahlar taşınıyor. Protestocular 
sergi salonunun girişini bloke ederek silah taşıyan 
tırların geçişini engellemeye çalışıyor. Şimdiye ka-
dar 102 eylemci gözaltına 
alındı.

Pazar günü öğleden 
sonra Kürdistan Solida-
rity Campaign (Kürdis-
tan Dayanışma Kam-
panyası) çağrısıyla Silah 
Fuarının yapılacağı Exel 
Centre’da bir araya gelen 
yüzlerce kişi silah fuarı-
nı protesto etti. Britanya 
Kürt Halk Meclisi, Day-
Mer ve Gik-Der gibi ku-
rumların da destek verdiği 
eylemde Türkiye başta olmak üzere insan hakları 
karneleri zayıf olan ülkelere silah satışının durdurul-
ması çağrısı yapıldı. 

Üzerinde İngilizce olarak ‘Türkiye’ye silah satı-
şını durdurun’ yazılı  on metrelik pankart açan ey-
lemciler bir süre merkezin girişini halaylar çekerek 
kapattı. Çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 
Exel Merkezi önünde halaylarla protesto gerçek-
leştiren eylemciler polisin engellemelerine rağmen 
eylemlerine uzun bir süre devam ettiler. 

‘Kürdistan şehirleri buradan alınan 
silahlarla yok edildi’ 

Eylem boyunca yapılan konuşmalarda Türki-
ye’nin Kürdistan’da şehirleri yok eden, yüzlerce 
Kürdü katleden silahların buradan alındığı ifade 
edildi. Kürdistan Dayanışma Kampanyası adına 
yapılan açıklamada, son iki sene içerisinde Türk 
devletinin Kürdistan’da terör estirdiğini ve şehirleri 
yerle bir ettiği belirtildi. “Türk devleti Kuzey Kürdis-
tan’da şehirleri yok ederken, Rojava’ya da saldırı 
planları yapmaktadır. Bu binada alınacak ve satı-
lacak her silah daha fazla yıkım getirecektir. Türk 
devleti dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işle-
miştir. 80 yaşındaki Kürtten tutalım 3 aylık bebek-
ler buradan alınan silahlarla Türk güvenlik güçleri 
tarafından katledilmiştir. 

Türk devleti aynı zamanda Suriye’de birçok ci-
hatçı terör gruplarına silah 
desteğinde bulunmaktadır. 
Bunlardan kaynaklı tüm 
dünyanın özellikle de Bir-
leşik Krallık hükümetinin 
Türkiye ile silah ticaretini 
derhal durdurmasını talep 
ediyoruz.’’

Doğu Londra’daki Do-
cklands’ta bulunan Exel 
Centre’da gerçekleşecek 
silah fuarı 12-15 Eylül ta-
rihleri arasında yapılacak. 
Aralarında devlet savunma 

bakanları, üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu 
35 binden fazla kişinin silah fuarını ziyaret etmesi 
bekleniyor. Savunma sanayi alanında hizmet veren 
1600 şirketin katıldığı silah fuarında bu yıl Türki-
ye’den de 34 şirket katılıyor. Fuara katılan şirket-
lerin yarısına yakını İngiliz şirketleri. Ocak ayında 
Türkiye’yi ziyaret eden Birleşik Krallık başbakanı 
Theresa May Türk devleti ile 100 Milyon Sterlinlik 
Saldırı Jetleri satışı sözleşmesi imzalamıştı. 

 Yapılan konuşmalar ve çekilen halaylar ile dünkü 
eylem son bulurken, fuar boyunca da farklı etkinlik-
ler ile protestolar devam edecek. 

‘Türkiye’ye Silah 
Satışını Durdurun’

Londra’dan Çağrı:

Mark Kampbell
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Hackney & 
Stoke Newington 
Branch 
 
 

Feature on London: Page 4 

Kurdish Language & Culture  

Suffragettes campaigning in Hackney, 1899  

Day-Mer Community 
Centre, Howard Road, 
London N16 8PU 
 
Wednesdays, 6pm - 8pm 
 
Autumn Term: 
12 weeks starting 13/09/2017 
£100.80 
 
Spring Term: 
12 weeks starting 10/01/2018 
£100.80 
 
Summer Term: 
12 weeks starting 18/04/2018 
£100.80 
 
Tutor: Aladdin Sinayic 
 
  Enrolment Hotline: 0300 303 3464 

enrolonline.wea.org.uk 
 
The course is free if you have been resident in the UK or EU for the last 3 years and are claiming one 
of the following benefits (or you depend upon someone who is): 
JSA, ESA (Work Related), Universal Credit, Income Support, Housing Benefit, Working Tax Credit, 
Council Tax Reduction (not Single Occupancy), Pension Credit Guarantee. Courses are also free to 
asylum-seekers. Students must be aged 19+. Please bring evidence of free entitlement to the first 
evening of the course. 

Come and learn to speak, read and write Kurmanjî 
Kurdish, and discuss aspects of Kurdish life and culture. 
Students with no Kurdish should join in September and 
progress through the spring and summer terms. 
Students joining in spring or summer will need an 
assessment to ensure they know enough Kurdish 
before joining the course. 
 

Source: http://www.belfasttelegraph.co.uk/galleries/news/kurds-celebrate-newroz-spring-
festival-in-turkey-iran-iraq-and-afghanistan-photos-34559361.html 

Bireylerin yaşadıkları psikolo-
jik problemleri aşabilmeleri 
için devamlı tekrarladıkları 

alışkanlıkları terk etmeleri gerekir. 
Ama bu o kadar da kolay olmaz. Psi-
kolojik terapiye başlayan ya da farklı 
yollarda yaşadıkları sorunları aşmaya 
çabalayan bireyler değişime karşı di-
renirler. Çünkü değişiklik tanıtıldıktan 
ve istendikten sonra yılların verdiği 
alışkanlıklar, yani kaçma davranışları, 
örneğin zihinsel geviş getirip tekrar 
tekrar geçmişi kurcalama gibi kişinin 
psikolojik cephaneliğinde kolaylıkla 
ulaşabileceği ilk silahlar, yöntemler, 
yeniliğin getirdiği endişelerden kaçıp 
rahatlamak isteyen kişinin hizmetine 
rahatça sokulur. Örneğin yıllar boyu 
kırmızı eti güvendiği tek bir kasaptan 
alan bir kişiye bu hafta alış-verişi ma-
hallesindeki açık marketten yapmasını 
istersek göstereceği ilk tepki gerginlik 
ve endişe olacaktır. Çünkü açık pazar-

dan alacağı malzemenin güvenilir ol-
mayacağını düşünüp o gün geldiğinde 
bu endişesini gidermenin yolunu ken-
dini bilinmezin kollarına bırakıp riske 
atmaktansa çok daha uzakta ve zah-
metli olmasına rağmen güvendiği yere 
gitmekte bulacaktır.

Birey bu anlamda alternatif yöntem-
ler kendisine sunulsa da onları kabul 
etmekte zorlanır. Çünkü var olmuş 
psikolojik yapısı kendisine sunulan 
alternatiflerin kabul edilebilirliğini 
küçümseyecek, çözüm yöntemlerini 
görmezden gelecek, hatta görmezden 
geldiğinin farkına bile varamayabi-
lecektir. Aynı zamanda çoğu insan 
kendilerine sunulan yeni yöntemlere 
şüphe ile yaklaşıp eski yöntemleri kul-
lanmadan alternatifleri kullanamaya-
caklarını düşünürler. 

Bu durumda sorunlar yaşayan bire-
yin kavraması gereken olgu, yaşamda 
farklılığı getiren şeylerin kaçarak, dur-

madan analizlere girişerek çok önemli 
yeni bir bilgi edinip ona anlam verme 
çabasından çok, pratikle ve deneyim-
le elde edileceğidir. (Bunu söylerken 
bazılarımızın farkındalığa varmak için 
-uzman yardımıyla- önce böyle bir 
analiz sürecinden geçmesi gerektiğini 
göz ardı etmememiz gerekir). Böylece 
edinilmiş alışkanlıkların bizi kısır dön-
gülerle tutsak etme hallerini anladıktan 
sonraki adım, şimdiki zamana konsant-
re olup pratiğe girmektir. Zaten yaptı-
ğımız aynı şeyleri tekrar tekrar tahlil 
etmekte bir zamandan sonra, yaşamla 
buluşmak yerine kaçma davranışı hali-
ni alacaktır. Bu tenis topuna nasıl vur-
duğunu analiz eden tenis oyuncusunun 
durumuna benzer. Tenis oyuncusu ken-
disine doğru gelen topa nasıl vuraca-
ğını ne kadar çok fazla düşünürse ona 
vurması o kadar çok zorlaşır.

Kısacası yıllar boyu yaşadığımız 
endişeler, korkular kendimizi suçlu 

hissetmelerimiz bizi kısa dönemde 
rahatlatacak davranışları uygulamaya 
iter. Kim ister ki mutsuz olmayı ya da 
kalbini hızlı hızlı çarptıran korku dolu 
anları tekrar tekrar yaşamayı? Ama an-
laşılması gereken şu ki ancak yaşamın 
içinde olarak, o korkuların varlığını 
anlayarak yolumuza devam edebiliriz. 
Piyano çalmak hakkında yazılmış bü-
tün kitapları okuyabiliriz, piyanonun 
fiziksel olarak nelerden yapıldığını, 
tüm mekaniksel yapısını öğrenebili-
riz, bu güne kadar gelmiş geçmiş tüm 
dahi piyanistlerin yaşam hikayelerini 
öğrenebiliriz ve de farklı piyano çalma 
yöntemleri hakkında her şeyi okuyup 
öğrenebiliriz. Ama bütün bunlar sizi 
iyi bir piyanist yapar mı? Ya da bu 
öğrendiklerinizin yanında piyanonun 
tuşlarına basıp, devamlı bir pratik yap-
manız gerekmez mi? Sorunlarımızla 
yüzleşmemiz işte biraz da buna benzer. 

Psikolojik Problemler ve Pratik
Mahir Güden

Psikoterapist 
mahircbt@yahoo.co.uk 
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Rusya Hükümeti, Sibirya’dan geçecek 
13 bin 400 kilometrelik bir tren yoluyla 
Londra ve Tokyo’yu birbirine bağlamak 

istiyor.
Proje yaklaşık 45 kilometrelik bir köprü inşaasını 

da öngörüyor. Londra’dan başlaması planlanan pro-
jenin gerçekleşmesi halinde, Londra’dan trene binen 
yolcular Rusya üzerinden geçerek Japonya’nın Wak-
kanai şehrine ulaşacaklar.

Yapılan teklif, Birinci Dünya Savaşı sonrasında 
Rusya ve Japonya’nın halen bir barış anlaşmasına 

Eski başbakanlarından Tony Blair, halkı Av-
rupa Birliği’nden (AB) ayrılma (Brexit) yö-
nünde oy vermeye sevk eden sorunların çö-

zülmesi halinde, AB içinde kalınmasının mümkün 
olabileceğini savundu.

Sunday Times gazetesi için makale kaleme alan 
Blair, Birleşik Krallık’ın AB içinde kalmayı sürdü-
rebilmesi için ülkenin göç politikasında bazı deği-
şikliklere gidilebileceğini belirterek “Brexit’e neden 
olan rahatsızlıklarla yüzleşmeden Brexit’ten geri 
dönme şansımız yok. Referandumdan çıkan sonucu 
değiştirebilmek için önce ona saygı göstermemiz ge-
rekiyor.” ifadelerini kullandı.

Britanya halkının Avrupa’dan gelen göçmenlerle 
ilgili kaygılarının AB referandumunda Brexit yö-
nünde oy verilmesinde etkili olduğunu hatırlatan 
Blair, “İnsanların Avrupa’dan gelen göçte zararlı 
gördüğü yönlere kısıtlama getirebiliriz. Buna yöne-
lik hem iç politikada değişikliğe gidilebilir, hem de 
Avrupa içinde bir değişiklik üzerinde anlaşılabilir.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bu kaygıların alınacak yeni önlemlerle giderile-
bileceğinin altını çizen Blair, AB ile göç alanında 
bir “acil fren” mekanizması üzerinde anlaşmanın bu 
tedbirler arasında yer alabileceğine işaret etti.

Blair, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron’un iş piyasasında değişiklik öngören reform 
tasarılarını bu tür bir kısıtlamaya örnek olarak gös-
terdi.

Tony Blair, Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması 
yönünde oy kullananların kaygılarının en iyi AB 
içinde kalınarak giderilebileceğini ileri sürdü.

BBC’de Blair’in önerileriyle ilgili değerlendir-
melerde bulunan Savunma Bakanı Michael Fallon, 
ülkenin geçen yıl yapılan referandumda Brexit yö-

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra, Avru-
pa Birliğinden (AB) çıkış sürecine (Brexit) 
rağmen dünyanın en büyük finans merke-

zi konumunu korumaya devam ediyor.
Z/Yen Küresel Finans Merkezi Endeksi’ne 

(GFCI) göre Londra, 92 şehrin yer aldığı küresel fi-
nans merkezleri listesinde 780 puanla dünyanın en 
büyük finans merkezi olarak ilk sırada yer alıyor.

En büyük küresel finans merkezleri sıralamasında 
New York 756 puanla ikinci, Hong Kong 744 pu-
anla üçüncü sırada yer aldı. Singapur 742 puanla 
dördüncü, Tokyo 725 puanla beşinci, Şangay 711 
puanla altıncı, Toronto 710 puanla yedinci, Sidney 
707 puanla sekizinci, Zürih 704 puanla dokuzuncu 
ve Beijing 703 puanla 10.sırada yer aldı.

Londra finans merkezlerine ilişkin puanlama-
da bu yıl sadece iki puan kaybederken, New York, 
ABD’nin ticaret politikalarının değişebileceğine 

AB mevzuatının İngiltere’nin iç hukukuna 
aktarılmasını sağlayacak tasarı İngiltere 
Parlamentosu’nda oylandı.

Birleşik Krallık Parlamentosu’nda, Avrupa Birliği 
(AB) mevzuatının İngiltere’nin iç hukukuna aktarıl-
masını sağlayacak “Büyük İptal Yasa Tasarısı”nın 
ilk oylaması yapıldı.

Tasarıya ilişkin geçen hafta parlamentonun alt ka-
nadı Avam Kamarası’nda başlayan ikinci tur görüş-
meleri oylamayla tamamlandı.

Yerel saatle gece yarısına kadar devam eden otu-
rumun ardından yapılan oylamada İngiliz vekiller, 
290’a karşı 326 oyla tasarının komisyon görüşmeleri 
aşamasına taşınmasına onay verdi.

Tasarıyla AB yasalarının üstünlüğü 
kalkacak!

“AB’den Çıkış (Brexit) Yasa Tasarısı” olarak 
da tanımlanan düzenlemenin yasalaşmasıyla, AB 
yasalarına iç hukuk karşısında üstünlük sağlayan 
“Avrupa Toplulukları Yasası” iptal edilecek. Böyle-
ce, Brexit’in ardından AB yasalarının İngiliz yasa-
ları üzerindeki üstünlüğü ortadan kalkacak, birliğin 
mevzuatı da ülkenin iç hukuku haline gelecek.

AB’ye 44 yıldır üye olan İngiltere’nin söz konusu 
uygulamayla yaklaşık 20 bin düzenlemeyi iç huku-
kuna aktarması bekleniyor. İngiliz hükümeti, uygu-
lamayla Brexit sonrası İngiliz hukukunda boşluk 
oluşmamasını amaçlıyor.

Yasa tasarısı bundan sonraki aşamada komisyona 
havale edilecek. Gelecek hafta başlayacak komisyon 
görüşmeleri aşamasında, muhalefet partilerinin yasa 
metninde çok sayıda değişiklik talep etmesi bekle-
niyor.

İşçi Partisi’nden itiraz!
Tasarı çerçevesinde bakanlıklar, AB mevzuatında 

kendi alanlarını ilgilendiren uygulamaları “kopyala 

imza atmamış olması sebebiyle ‘tarihi aşan köprü’ 
olarak adlandırılıyor.

Rusya çevre ve taşımacılık elçisi Sergey İvanon, 
Japonya ve Rusya’nın en büyük adası olan Sakha-
lin’in bağlanmasının uzun zamandır hayal edildiğini 
söyledi ve bu bağlantının petrol ve gaz üretimi için 
faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Rusya Birinci Başkan Vekili İgor Şuvalov ise, 
“Japon ortaklarımıza Hokkaido’dan Sakhalin’e 
uzanan tren rayı ve yoldan oluşacak bir inşaat tekli-
finde bulunuldu” dedi. 

nünde karar aldığını hatırlatarak Blair’in teklifini 
“geç” diye nitelendirdi.

“Bunun için biraz geç. Aklına yeni gelmiş. Şimdi-
ye kadar neredeydi, emin değilim.” ifadelerini kul-
lanan Fallon, “Ülke kararını verdi. AB’den ayrılıyo-
ruz ve bu da serbest dolaşımın sona ermesi gerektiği 
anlamına geliyor. Tony Blair de bunu kabul etmek 
zorunda.” diye konuştu.

“Brexit’e karşı mücadele” çağrısı yap-
mıştı

Başından itibaren Birleşik Krallık’ın AB içinde 
kalmasından yana tavır alan Blair, daha önce de 
referandum sürecinde halka Brexit konusunda yete-
rince bilgi verilmediğini savunmuştu. Blair, Birleşik 
Krallık’taki AB yanlılarını “ümitsizliğe kapılmadan 
Brexit’e karşı mücadele etmek için birlik olmaya” 
çağırmıştı.

64 yaşındaki Tony Blair, 1997-2007 yıllarında 
Birleşik Krallık’ta İşçi Partisi hükümetinde başba-
kanlık yapmıştı.

Birleşik Krallık’ta geçen yıl 23 Haziran’da yapı-
lan referandumda seçmenlerin yüzde 52’si Brexit 
yönünde oy kullanmıştı.

Referandum sürecinde Brexit yanlıları, serbest 
dolaşımdan yararlanarak AB ülkelerinden gelen 
göçmenlerin ülkedeki maaşları düşürdüğünü ve baş-
ta sağlık sistemi olmak üzere kamu hizmetleri üze-
rindeki yükü artırdığını savunmuştu.

Lizbon Anlaşması’nın, üyelerin Birlikten ayrıl-
masını düzenleyen 50’nci maddesini mart ayında 
işleterek Brexit sürecini resmen başlatan Birleşik 
Krallık’ın, Mart 2019 itibarıyla Birlikten ayrılmış 
olması öngörülüyor.

ilişkin endişelerle 24 puan kaybetti.Fakat her iki şe-
hir de listede bir önceki endeksteki yerlerini korudu.

Dünyanın en büyük finans merkezleri sıralama-
sında bu yıl ilk 10 içerisinde, Hong Kong bir basa-
mak, Şangay yedi, Toronto üç, Zürih iki, Beijing altı 
basamak yükseldi.

En büyük ilk 10 finans merkezi içerisinde sadece 
Singapur bir basamak gerileyerek dördüncü sıraya 
düştü.

Küresel finans merkezleri sıralamasında Frankfurt 
11, Montreal 12, Melbourne 13, Lüksemburg 14, 
Cenevre15, San Francisco 16, Vancouver 17, Dubai 
18, Boston 19, ve Shenzhen 20’nci sırada yer aldı.

İstanbul ise küresel finans merkezleri içerisinde 
bir önceki endekse göre puanını 8 puan artırarak 
617’ye yükseltmesine rağmen genel sıralamada 12 
sıra gerileyerek 78’inci sırada yer aldı.

yapıştır” yöntemiyle iç hukuk haline getirme ve ge-
rekli gördükleri düzenlemeleri parlamentonun ona-
yını almadan yapma yetkisine kavuşacak.

Buna karşın başta ana muhalefetteki İşçi Partisi 
olmak üzere muhalefet partileri, “8. Henry yetkisi” 
olarak adlandırılan uygulamaya, hükümetin parla-
mentonun yetkilerini ele geçireceği gerekçesiyle 
karşı çıkıyor.

Siyasi gözlemciler, iktidardaki Muhafazakar Parti 
milletvekilleri arasında da hükümetin parlamentoyu 
devre dışı bırakmasına itiraz edenler olduğuna dik-
kati çekerek, bunun Başbakan Theresa May’i komis-
yon görüşmeleri sürecinde zorda bırakabileceğini 
belirtiyor.

May, 8 Haziran’daki erken seçimde tek başına hü-
kümet kurmak için gerekli 326 milletvekilini çıka-
ramamıştı. 318 milletvekili çıkarabilen May, azınlık 
hükümetini Kuzey İrlanda’nın 10 milletvekiline sa-
hip aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik Partisi’nin 
dışarıdan desteğiyle kurabilmişti.

AB’den tam çıkış 2019’da! 
650 üyeli Avam Kamarası’nda tasarıların yasala-

şabilmesi için 326 milletvekilinin desteği gerekiyor. 
Tasarı komisyon aşamasının ardından üçüncü kez 
görüşülerek oylanacak ve parlamentonun üst kana-
dını teşkil eden Lordlar Kamarasına gönderilecek. 
Taslağın yasaya dönüşmesi için parlamentonun her 
iki kanadının da onayı gerekiyor. Lordlar Kamara-
sında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin 
yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve görüşü-
lüp oylanarak Lordlara iade edilecek. Lordların de-
ğişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat 
arasında gidip gelmeye devam edecek. Lordların 
onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük 
için Kraliçe’ye sunulacak.

Nisan ayında resmen başlayan Brexit sürecinin iki 
yıl devam etmesi ve ülkenin Mart 2019’da AB’den 
ayrılması öngörülüyor.

“Büyük İptal Yasa Tasarısı” Oylandı
Birleşik Krallık’ta

Londra Brexit’e Rağmen 
Dünyanın En Büyük Finans Merkezi

Brexit’e Karşı Yeni Öneri
Tony Blair’den 

Birleşik Krallık ve Japonya 
Trenle Birbirine Bağlanacak



Sanatçılar Özakça ve            
Gülmen İçin Söyledi

Eğitimcilerin Avukatlarına
Davaya 2 Gün Kala GözaltıLondra’da yaşayan Türkiye kökenli sanatçılar, 

açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye 
Gülmen ve Semih Özakça için dayanışma ge-

cesi düzenledi. Sanatçılar eğitimcilerin işlerine iade 
edilmesi talebini bu sefer Kürtçe, Türkçe, Zazaca 
seslendirdikleri halk ezgileriyle yineledi.

Bir grup aktivistin bir araya gelerek düzenlediği 
gece Day-Mer konferans salonunda gerçekleşti. Ge-
cede Müzikavesta Topluluğu, Canan Sağar, Bergü-
zar Erdoğan, Gönül Ulutaş, Genco Özkan, Ali Dil, 
İbrahim Kırılmaz, Hasan Yıldırım, Baran Deniz, 
Salman Aybars ve Hasan Yıldırım, Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça için sahneye çıktı. Müzisyen Ber-
güzar Erdoğan,“Her haklı ve onurlu eylemin ya-
nında olmak gerektiğini, bir nebze de olsa fikir ve 
eylemlerle destek vermek gerektiğini düşünüyoruz. 
Tüm bu duygu ve düşüncelerle, biz bu haklı direnişe 
bir nebze olsun destek olmak için bu etkinliği dü-
zenledik” dedi.

‘Ölümü değil, yaşamı savunuyoruz’
Sanatçılardan Canan Sağar da, “Müzisyenler ola-

188 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nu-
riye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatla-
rı dün sabah evlerine ve işyerlerine yapılan 

baskınla gözaltına alındı. Halkın Hukuk Bürosu 
tarafından yapılan açıklamada, 10 avukatın gö-
zaltına alındığı duyuruldu. Gözaltılar, 6 ayı aşkın 
zamandır açlık grevinde olan iki eğitimcinin ilk 
duruşmasına sadece iki gün kala gerçekleşti.

Açlık grevini zorla kaldırıldıkları Sincan Ceza-
evi Kampüsü Hastanesi’nde devam ettiren Nuri-
ye Gülmen ile Semih Özakça’nın eylemlerinin 
188’inci günde sürerken, 14 Eylül’de görülecek 
olan duruşmaya sadece iki gün kala eğitimcilerin 
avukatları gözaltına alındı.

Avukatlara yönelik gözaltı operasyonu, Halkın 
Hukuk Bürosu’nun Twitter hesabından duyuruldu.

Halkın Hukuk Bürosu, baskının hem Ankara 
hem de İstanbul bürolarına yapıldığını belirterek, 
“Siz Semih ve Nuriye’de kendi sonunuzu görü-
yorsunuz. Duruşmaya iki gün kala avukatlarını 
gözaltına almanız bu yüzden” dedi.

Ayrıca büro, “Dostlar Semih’i ve Nuriye’yi 
avukatsız bırakmayın” çağrısı da yaptı.

Kimler gözaltında?
17 avukat hakkında gözaltı kararı olduğu öğ-

renilirken, Halkın Hukuk Bürosu gözaltına alı-
nan avukatların şunlar olduğunu duyurdu: Barkın 
Timtik, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Aytaç Ünsal, 
Engin Gökoğlu, Ezgi Çakır, Süleyman Gökten, 
Didem Baydar Ünsal, Ahmet Mandacı, Yağmur 
Ereren.

rak ölümü değil, yaşamı savunduğumuz için haksız 
yere görevlerinden ihraç edilen yüz binlerce insanı 
destekliyoruz; işlerine iade edilmelerini diliyoruz” 
diye konuştu. 

Gece Canan Sağar’ın, Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’ya ithaf ettiği ‘Yüksel Caddesi’ adlı şarkının 
tüm sanatçıların hep birlikte seslendirmesiyle son 
buldu.

Veli Saçılık ile telefon bağlantısı 
Sahnede yer alan fotoğraflı pankarta; İngilizce, 

“186 Gün- Adalet İçin Açlık. Türkiye, açlık grevin-
de olan eğitimcileri hapse attı. Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça yalnız değildir”, Türkçe olarak da, 
“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yaşasın” cümlesi 
yer aldı.

Gecede ayrıca ‘Yüksel direnişçisi’ diye, tanımla-
nan Veli Saçılık ile canlı telefon bağlantısı yapıldı, 
Saçılık sanatçılar başta olmak üzere direnişlerine 
destek olan herkese teşekkür etti.
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Aydın’ın Didim ilçesinde tatildeyken tu-
tuklanan Britanya vatandaşı Joe Ro-
binson hakkında hazırlanan iddianame 

mahkeme tarafından kabul edildi. 
Joe Robinson tatil yaptığı Didim’de kız arka-

daşı Rojan Mirkan ile Türk polisi tarafından 26 
Temmuz’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 
mahkemede ‘örgüt üyesi olmak’ suçlamasıyla tu-
tuklanmış, kız arkadaşı ise tutuksuz yargılanmak 
üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. 

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazır-
lanan iddianame Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi. Savcılığın iddianamesinde, 
Joe Robinson hakkında  ‘silahlı örgüte üye olmak’ 
suçundan 5 yıldan 10 yıla, kız arkadaşı Miya Ro-
jkan hakkında ise ‘örgüt propagandası yapmak’ 
suçlamasıyla 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası talep 
edildi.

Bir süredir Rojava’da YPG saflarında sa-
vaşan Britanya vatandaşı Aiden Aslin geri 
dönüşünde dün Manchester havalimanın-

da gözaltına alındı. 
Nottinghamshire kentinin Newark kasabasından 

olan 23 yaşındaki Aslin Ocak ayında İngiltere’den 
Rojava’ya gitmiş ve Reqa’yı özgürleştirme ham-
lesinde yer almıştı.  Dün sabah saatlerinde vardığı 
Manchester havalimanında gözaltına alınan Aslin 
Nottinghamshire polis karakoluna götürüldü. 

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 7 
sayfalık iddianamede, sanıkların, sosyal medya he-
saplarından YPG’nin propagandasını yaptıklarının 
tespit edildiği belirtildi. İddianamede, tutuklu bulu-
nan Robinson için, ‘cep telefonundaki tespitler, sos-
yal medya paylaşımları ile savunmasında YPG’ye 
katıldığına, silahlı eğitim aldığına yönelik beyanla-
rı değerlendirildiğinde PKK’nin parçası olan YPG 
adlı silahlı örgüte üye olma suçunu işlediğinin an-
laşıldığı’ kaydedildi.

Joe Robinson’un 2015 yılında Rojava’da YPG 
saflarında 3 ay gibi bir süre kalmıştı. Türkiye’ye tatil 
için giden Joe Robinson, kız arkadaşı Miran Rojkan 
ve annesi Didim’de gözaltına alınmıştı. Bulgar va-
tandaşı anne ve kızı 6 günlük gözaltı süresinde sonra 
serbest bırakılırken Joe Robinson “Örgüt üyesi ol-
mak” iddiası ile tutuklanmıştı. 

Aslin geçtiğimiz yıl da Rojava’dan döndüğünde 
Heatrow havalimanında gözaltına alınmış ve serbest 
bırakılmıştı. 

Aslin bir süre önce İngiliz medyasına verdiği 
röportajda Daiş’i kansere benzetmiş ve müdahale 
edilmediğinde büyüyüp yayılacağını söylemişti. 
Yedi ay Rojava’da kalan Aslin gözaltı riskine karşın 
Yunanistan’da bir süre yaşamıştı. Yunanistan’da bu-
lunan mültecilere ingilizce öğreten Aslin dün döndü-
ğü havalimanında gözaltına alınmasına ailesi tepki 
gösterdi. 
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Tatildeyken Tutuklanan İngiliz İle İlgili 

İngiliz YPG’li Manchester
Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

Havalimanında Gözaltına Alındı
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerin-
deki tecrite tepki gösteren Britanyalı sendi-
ka temsilcileri, tecritin bir insanlık suçu ol-

duğuna dikkat çektiler. Gazetemize konuşan sendika 
temsilcileri Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması için 
daha fazla mücadele edilmesi gerektiği görüşünde.

Britanya’nın en büyük sendikaları olan Unite, 
Unison, GMB, GFTU ve NUT temsilcileri sosyal 
adalete olan inanç ve insan haklarına saygı gereği 
Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması için başlatılan 
kampanyanın daha da büyütülmesi ve uluslararası 
kurumların daha fazla sorumluluk alması çağrısı 
yaptı. 

‘Öcalan’ı cezalandırarak demokrat 
çevrelere mesaj veriliyor’

Bir buçuk milyon üyesiyle İngiltere ve Galler’in 
en büyük emek örgütü olan Unite the Union sen-
dikasının uluslararası direktörü Simon Dubbins, 
Öcalan üzerindeki tecritin insan haklarına büyük bir 
saygısızlık olduğunu ifade etti. 

‘‘Öcalan’ın ağırlaştırılmış tecrit koşullarında tu-
tulması büyük hakaret olup kesinlikle kabul edilecek 
bir şey değil. Mevcut durum tüm uluslararası stan-
dartların çiğnenmesi anlamına geliyor. Cezaevinde 
olan bir insana nasıl davranılması gerektiği, avukat 
ve ailesiyle görüşme hakkı uluslararası standart-
larla belirlenmiştir. Aynı zamanda politik anlamda 
da büyük bir yanlış. Öcalan’ı cezalandırarak Kürt 
halkına ve demokrat çevrelere de bir mesaj verilmek 
isteniyor. ‘Eğer Türkiye’de insan haklarını sorgu-
larsanız başınıza gelecek budur denilmek isteni-
yor’ bu durum tamamen insan haklarına büyük bir 
saygısızlık.’’

 ‘Tecrit insan hakları skandalıdır’

1.3 milyon üyesi bulunan Britanya’nın ikinci bü-
yük sendikası Unison Sendikası İskoçya temsilcisi 
Stephen Smellie, mevcut durumun bir insan hakları 
skandalı olduğunu söyledi. 

“Bana göre Öcalan üzerindeki tecrit tam anla-
mıyla bir insan hakları skandalıdır. Cezaevinde olan 
her kim olursa olsun, herkesin avukatlarıyla görüş-
mesi gibi doğal hakları vardır. Bu her şeyin ötesinde 
bir insan hakları sorunudur ve bunun değişmesi ge-
rekmektedir. Hepimizin temel hedefi  O’nun özgür-
lüğüdür. Kendisi bu denli tecrit altında tutulurken 
barışa bir katkısı olamaz. O yüzden hepimizin göre-

vi ve kampanyamızın amacı bu tıkanıklığın aşılması 
için bu tecritin kaldırılmasını sağlamaktır.”

‘Öcalan’ı hapsetme büyük bir kayıp!’

650 bin üyesiyle İngiltere’nin üçüncü büyük emek 
örgütü olan GMB (Genel İş Sendikası) Uluslara-
rası Direktörü Bert Schouwenburg, Öcalan’ın 
özgürlüğüne kavuşmasının kendileri açısından bir 
sorumluluk olduğunu ifade etti. 

“Öcalan’ı hapsetme sadece bir rezalet değil, aynı 
zamanda büyük bir kayıp. Çünkü Öcalan ve Kürt 
halkı Ortadoğu’nun barışında anahtar görevi gö-
rüyorlar. Bu yüzden de Öcalan’ın bir an önce öz-
gürlüğüne kavuşup barış sürecinde rol alması için 
hepimizin daha fazla çalışması üzerimizde büyük bir 
sorumluluk.”

‘Öcalan’ın fikirlerinden korkanlar tecrit 
uyguluyor’

Federation of Trade Union-GFTU (Genel İşçi 
Sendikası Federasyonu) Genel Sekreteri Doug 
Nicholls Öcalan’ın fikirlerinden korktukları için bu 
denli ağır bir tecrit uyguladıklarını  belirterek bunun 
mutlaka biran önce sonlandırılması gerektiğini ifade 
etti. 

Nicholls devamla şunları söyledi: “Öcalan üze-
rindeki ağırlaştırılmış tecrit acı verici. Bu noktada 
insanın aklına gelen ilk soru: Şu an da dünyanın 
herhangi bir yerinde buna benzer bir tecrit var mı, 
böyle bir örnek var mı? Açıkçası ben şimdiye kadar 
böyle bir örnek görmedim, dünyanın hiçbir yerinde 
bir insana yönelik böylesi ağırlaştırılmış bir tecrit 
yok. Sonradan şunu düşünmeye başlıyorsun: Bu 
teciridi uygulayanların korkusu nedir? Bunun tek 
cevabı var: Öcalan’ın fikirlerinden duydukları kor-
kudur. Çünkü Öcalan’ın düşünceleri sadece Türki-
ye’nin değil bölgenin barış ve demokrasisi açısın-
dan çok önemli. Bu düşüncelerinden kaynaklı bu 
kadar vahşice ve insanlık dışı tecride tabii tutuyor-
lar. Bunun mutlaka bir an önce sonlanması gerekir.”

 ‘Öcalan’ın en doğal haklarının verilme-
mesi kabul edilemez’

Öğretmenler Sendikası - NUT genel sekreteri 
Christine Blower ise Öcalan davasında tamamen 
adaletsiz bir durum olduğunu ifade ederek daha faz-
la mücadele çağrısı yaptı. 

“Geçtiğimiz yıl kardeşinin yarım saatlik görüş-

mesi dışında şimdiye kadar Abdullah Öcalan ile hiç 
görüşme olmadı. Öcalan davasında tamamen bir 
adaletsiz durum var. Öcalan’ın Kürt halkının önderi 
olduğu net. Buna rağmen avukatlarıyla bile görüş-
türülmüyor, ağır tecrit koşulları altında. Öcalan’ın 
en doğal olan haklarından bile yoksun bırakılması 
kabul edilemez. Biz sendikacıların, uluslararası 
kurumların ve sosyal adalete inananlar olarak bu 
duruma uluslararası arenada dikkat çekerek, bu du-
rumu değiştirme görevimiz var.”

‘Baskı altındakiler için demokrasi 
savaşçısı’

Morning Star yazarı Steve Sveney tecridin bir 
insanlık suçu olduğunu ifade ederek, buna karşı ses-
siz kalmakla bu suça ortak olunacağını ifade etti. 

“Abdullah Öcalan’a yönelik hapis ve tecrit kesin-
likle bir insanlık suçu. Koşullar Güney Afrika apart-
hayd rejiminde Nelson Mandela’nınkine benziyor. 
Orada yaşananların aynısı şuan Türkiye’de yaşanı-
yor. Abdullah Öcalan halkının lideri ve Türkiye’de 
baskı altında olan tüm toplumlar için demokrasi 
savaşçısı. Öcalan bölge demokrasisi açısından çok 
önemli. Demokrasi ve insan haklarını savunduk-
larını iddia eden, özgürlüğe inanan ülkelerin ve 
kurumların ayağa kalkıp, Öcalan’ın özgürlüğüne 

kavuşmasını talep etmesi gerekir. Öcalan’ın özgür-
lüğü Kuzey Suriye ve Türkiye’de sorunların çö-
zümü için çok önemli. Bu insanın bu şekilde tecrit 
altında olmasına karşın seyirci kalamayız, tembel 
tembel oturamayız. Abdullah Öcalan’a yönelik sal-
dırı Kürt halkına saldırıdır, ve insanlığa saldırıdır. 
Sessiz kalmak da bu suçun ortağı olmak anlamına 
gelmektedir. Bu durum karşısında ayağa kalkmıyor-
sanız, Öcalan’ın özgürlüğünü talep etmiyorsanız, 
Kürt halkına yönelik bu baskılara ortak oluyorsunuz 
anlamına geliyor. Bu süreçte Kürt kentleri yerle bir 
edildi. Binlerce kişi öldürüldü. Bir milyondan fazla 
kişi yerinden edildi. Savaş suçu var ortada.”

‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası:
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Britanya Parlamen-

tosu’nda yapılan bir resepsiyon ile startı verilen 
‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasının öncülüğünü 
1.5 milyon üyesiyle İngiltere ve Galler’in en büyük 
emek örgütü olan Unite the Union ve farklı emek 
alanlarından 650 bin üyesiyle İngiltere’nin üçüncü 
büyük emek örgütü olarak bilinen GMB (Genel İş 
Sendikası) yapıyor. 

Öcalan GMB Sendikasının onursal 
üyesi

126 yıllık bir geçmişi bulunan GMB (Genel İş 
Sendikası) geçtiğimiz yıl yaptığı olağan genel 
kongresinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan’ı onursal üye yapma kararı almıştı. GMB 
Genel Başkanı Tim Roache “Kürt halkına karşı 
borcumuz var” açıklaması yaparak üyelik kimliğini 
ve sertifikasını Öcalan’a özgürlük inisiyatifine tes-
lim etmişti. 

Kampanya diğer sendikalar tarafından 
da sahiplenildi

Kampanyaya bir süre sonra 1.3 milyon üyesi bu-
lunan Britanya’nın ikinci büyük sendikası Unison 
ve 400 bin üyeli İngiliz Öğretmenler Sendikası 
(NUT) da dahil olmuştu.  Birleşik Krallık’ın en üst 
emek örgütlenmesi olan Sendikalar Birliği Kong-
resi-TUC (Trade Union Congres), geçen seneki 
yıllık konferansında Kürt halkıyla dayanışma kararı 
alarak kampanyayı resmi olarak kabul etmişti. Farklı 
iş kollarından 52 sendikanın bağlı olduğu TUC’un 6 
milyon üyesi bulunuyor. Birleşik Krallık’ta sosyal, 
siyasal ve iş alanında en etkili örgüt olan TUC, 1868 
yılında kuruldu.

GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) 
kökleri 1890’a dayanıyor. Uzman mesleki iş kolla-
rından 35 sendikanın üyesi olduğu GFTU 200 bin-
den fazla üyesi bulunuyor.  

Tecrit İnsanlık Suçudur
Britanyalı Emekçiler: 

Aladdin Sinayiç - Elif Sarican

Simon Dubbins

Doug Nicholls

Christine Blower

Steve Sveney

Bert Schouwenburg

Stephen Smellie
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Yakında Yok Olabilir
Titanik Gemisinin Enkazı 

Araştırmalar, Titanik’in su altındaki enkazı-
nın 20 yıla kalmadan mikroplar nedeniyle 
ortadan kalkabileceğini gösteriyor. Oysa 

bakteriler gemi enkazlarını çürümekten koruyan bir 
işlev de görüyor.

1912’de ilk yolculuğuna çıktığında kimse Tita-
nik’in bugünkü hale geleceğini tahmin edemezdi: 
Atlantik Okyanusu’nun dibinde çürümekte olan bir 
enkaz.

Ama en azından hala görülebilir bir enkazı var. 
Ancak bilim insanları, demir omurgasını aşındıran 
bakteriler yüzünden, 20 yıl kadar sonrasına gemiden 
bir şey kalmayabileceğini söylüyor.

Okyanus bilimcisi Robert Ballard, Titanik’in 
enkazını 1985’te bulmuştu. Soğuk Savaş sırasında 
batan iki Amerikan nükleer denizaltının enkazını 
ararken, iki enkaz arasında tesadüf eseri Titanik’e 
rastlamıştı.

O sırada deniz yüzeyinden 3,8 km derinlikteki 
enkaz, oldukça iyi korunmuş haldeydi. O derinliğe 
kadar ışığın sızmaması ve yüksek basınç nedeniyle 
burası canlı yaşam için pek uygun değildi.

Demir yiyen bakteri
Ancak aradan geçen 30 yıl içinde, bazı bakterile-

rin metali aşındırdığı görüldü. Araştırmacılara göre, 
14 yıl sonra gemi enkazı tümüyle yok olabilir.

1991’de enkazdan pas örnekleri alındığında bun-
ların canlılarla dolu olduğu görüldü. Üstelik bu daha 
önce bilinmeyen bir bakteri türüydü. Gemiye atfen 
bu bakteriye Halomonas titanicae adı verildi.

Bu bakteri başka canlıların yaşayamayacağı, ka-

ranlık, basınçlı, hatta tuzlu ortamlarda yaşayabili-
yordu.

H. titanicae gemi enkazlarında yaşayan tek bakte-
ri değil. Enkaz deniz tabanına iner inemez çok sayı-
da mikrop bütün yüzeyini kaplayarak ‘biyofilm’ adı 
verilen kaygan bir tabaka oluşturur. Bu tabaka mer-
can, sünger ve yumuşakçaları, onlar ise daha büyük 
canlıları bu ortama çeker.

H. titanicae bakterisi gemideki demiri yiyerek 
beslenirken diğer birçok bakteri de enkazı koru-
yan bir işlev görür. Bugün hala M.Ö. 14. yüzyıldan 
kalma gemi enkazlarına rastlayabilmemizin nedeni 
budur.

2014’te yapılan geniş çaplı bir araştırmada gemi 
enkazında bulunan mikropların türünün gemide kul-
lanılan malzemelere göre değiştiği görüldü.

Koruyucu film tabakası
Ahşap ve metal omurgası olan gemiler farklı bak-

terileri çekiyor. Ancak bu bakteriler bu malzemelerle 
beslenmekle birlikte onları çürümekten de koruyor.

Enkaz dibe çöküp tuzlu suyla temasa geçtiğinde 
aşınma başlıyor. Fakat mikropların gemi yüzeyinde 
oluşturduğu biyofilm deniz suyu ile gemi arasında 
bir tabaka oluşturarak bu teması sınırlıyor.

Kullanımda olan başka bir gemi enkazın olduğu 
yere demir atmışsa örneğin, bu tabaka kısmen parça-
lanmış olacağı için çürüme hızlanacaktır.

Kaynak: BBC



İngiltere’de altı bölgede hızı saniyede 1 Gi-
gabit’e ulaşan “full-fiber” internet denene-
cek.

Full fiber internet İngiltere’deki mevcut inter-
net hızını 50 katına çıkaracak, HD bir film saniye-
ler içinde indirilebilecek.

Hükümetin internet altyapısını iyileştirme ça-
lışmaları kapsamında başlatılan projeyle hızlı in-
ternet, aralarında Manchester ve Bristol kentleri-
nin de bulunduğu pilot bölgelerde ilk aşamada, iş 
yerleri, okullar ve hastanelerde denenecek.

İngiltere’de fiber kabloyla verilen mevcut inter-
net hizmetinde, fiberoptik kablolar, sokaklardaki 
dağıtım kutularına kadar geliyor.

Buradan sonra sinyaller, eski kablolarla taşını-
yor. Bu da internetin hızını düşürüyor. Yeni sis-
temde fiberoptik kablo doğrudan kullanıcıya ka-
dar gelecek.

En hızlı internet Singapur’da, Türkiye 
84’üncü

İnternet hızı ölçen speedtest.net’in yayımladığı 
küresel rapora göre, Ağustos itibarıyla dünyada 
en hızlı internet saniyede 156 megabit ile Singa-
pur’da.

Bu ülkeyi, 140 megabitle Hong Kong, 126 me-
gabitle Güney Kore, 125 megabitle İzlanda ve 94 
megabitle Romanya izliyor.

134 ülkenin yer aldığı listede 14.59 megabıtle 
84’üncü sırada.

Bu siteye göre, Türkiye’de mobil internet hızı 
ise saniyede ortalama 29.40 megabit.

Kaynak:BBC

1Gbit Hızında 
İnternet Geliyor
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Son 10 yılda giderek artan internet 
kullanımı artık, yaş, cinsiyet, mes-
lek, gelir düzeyi gözetmeden hepi-

mizin hayatlarının içine girmiş durumda. 
Bir çok aile çocuklarının internette çok 
zaman harcadıklarını ve bunun yüzünden 
yüzlerini bile göremediklerini söylerler. 
Yada bir çok aile çocuklarının oturup 
ders çalışmadığını ve daha çok internet 
üzerinden ders yapmasından şikayet 
eder. Bazı aileler ise çocuklarının inter-
netten neleri görüp nelere ulaşabildikleri 
konusunda endişeli olduklarını söylerler. 
Bu sorun aslında İngiltere’nin genelinde 
bir çok ailenin yaşadığı ortak bir sorun. 
Bu haftalık yazımızda bu konuda ailele-
rin ve öğrencilerin yaşadıkları sorunlara 
bakıp neler yapılabilineceği konusunda 
bilgiler vermeye çalışacağım, umarım 
yardımcı olur.

 Çocuklar ve özellikle gençler gelişim-
lerin bir parçası olarak internet üzerin-
den, başta cinsellik olmak üzere, bir çok 
konuda bilgi araştırmasında bulunurlar. 
Fakat bu mahsum bilgilere ulaşmaya ça-
lışırken çocuklar görmemeleri gereken 

yada yaşlarına uygun olmayan bir çok 
görsel bilgi ile yüz yüze gelebilir. Risk 
almak büyümenin normal bir hali olarak 
bilinir. Fakat internet ve sanal dünyada 
risk almak çocuk ve aile için büyük bir 
talihsizlik ve mutsuzluğu kendisi ile ge-
tirebilir. Bunu için çocuğunuzun dene-
yim ve bilgi kazanması ve görmemesi 
gereken görseller yada bilgiler arasında 
bir denge kurulması önemli olacaktır. Bu 
doğru yapıldığında çocuğun bağımsız 
bir birey olma gelişimi konusunda fay-
dalı olacaktır. 

Aileler çocukları internet kullanırken 
kendilerini hiç bir zaman yetersiz his-
setmemeli. Eğer gerçekten çocuğunuzun 
tehlikeli yada yanlış ve görmemesi ge-
reken bir bilgiye tanık olduğunu düşü-
nüyorsanız internet fişini çekmekten hiç 
bir zaman çekinmeyin. Fakat bu duruma 
gelmeden önce yapacağınız bazı adımlar 
var. Bu adımların başında ise İnternet 
Servis Sağlayıcınız (BT, Virgin vs.) üze-
rinden Veli Kontrolü (Parent Kontrol) 
araçları ile evinizdeki interneti kontrol 
edebilirsiniz. Bu kontroller aracılığıyla 

evinizdeki bir çok elektrik cihazın in-
ternet bağlantısını kontrol edebilirsiniz. 
Kontroller ile siteleri filter yapmaktan, 
belli kelimeleri yada resimleri kısıtlama-
ya, yada çocuğunuzun internetten bir-
şeyleri satın almasını engelliyebilirsiniz. 
Bu kontrollerin kullanımı İnternet Servis 
Sağlayıcınız tarafından istediğinizde 
sizlere verilebilinir. Bu ailelerin kullana-
bileceği sadece bir metod. Bu anlamda 
daha fazla metod ve bilgi ile evde inter-
net kullanımı daha güvenli hale getirebi-
lir. Bu anlamda daha geniş bilgi için aşa-
ğıdaki sitelerin veliler için bölümünden 
faydalanabilirsiniz. Bu siteler verdikleri 
bilgiler ile büyük ödüller alan ve bu ko-
nuda iyi prestije sahip olan kurumlara 
ait. Umarım daha güvenli bir internet 
kullanımı için bu bilgiler yardımcı olur.

www.thinkuknow.co.uk 
www.saferinternet.org.uk  
http://www.childnet.com 

Çocuğumun İnternette 
Gördükleri Konusunda 
Endişeli misiniz?

Oktay Şahbaz
Eğitimci  

 oktyshbz@gmail.com
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Ünlü finans ve kredi değerlendir-
me şirketi Equifax, geçtiğimiz gün-
lerde yaptığı bir açıklamada, bilgisa-
yar sistemlerinin siber bir saldırıya 
uğradığını ve bu saldırı sonrası ço-
ğunluğu Amerika’da olmak üzere 
140 milyondan fazla insanın isim, 
adres, doğum tarihi ve kart bilgile-
rinin bilgisayar korsanlarının eline 
geçtiğini duyurdu.

Bu durumun şirket içinde fark 
edilmesinden üç gün sonra, şirketin 
üç üst düzey çalışanının 1.3 milyon 
Pound değerindeki hisselerini sat-
maları da dikkat çekerken, Equifax 
sözcüsü, tüm müşterilerinden yap-
tığı bir basın açıklaması ile özür di-
ledi.

Gönderdiğiniz sabit, yazılı yada vi-
deolu mesajların izlendikten sonra 
kaybolması ile ünlü olan Snapchat, 
geçtiğimiz yıl Instagram’ın benzer 
bir özellikle gelmesinden sonra 
kullanıcı ve dolayısı ile para kaybet-
mişti. Bu yıl ise aynı kulvara Facebo-
ok’un da girmesi ile iyice yok olmaya 
yüz tutmak üzere düşüşe geçti. Bu 
yılın ilk altı ayı içinde 400 milyon 
Dolar’dan daha değer kaybeden bir 
zamanların altın yatırım şirketi bu 
gidişle tutunamayacak gibi görünü-
yor.

Tüm dünya ve Amerika vatandaş-
ları kasırga ile meşgulken, SpaceX, 
ABD askeriyesine ait bir uzay ara-
cını uzaya çıkardı. SpaceX’in uzun 
süredir üzerinde çalıştığı ve bugü-
ne kadar 16 kez uzaya gidip tekrar 
dönen Falcon9 roketi, geçtiğimiz 
günlerde, ABD savunmasına ait bir 
uzay aracını, tam kasırganın yaşan-
dığı ve dünyanın gözünün başka bir 
yerde olduğu gün uzaya gönderdi. 
Normalde tüm uçuşu ve inişi canlı 
yayınlayan SpaceX komuta merke-
zi, bu kez ilk birkaç dakikadan son-
ra yayını kesip sadece roketin yere 
ineceği dönemde tekrardan yayına 
döndü. Bu durum, ABD savunması-
nın bugüne kadar uzaya gönderdiği 
diğer uzay araçlarını akla getirdi.

Elektrikli araba sektörünün devi 
durumunda olan Tesla, Amerika’da 
yaşanan kasırga sırasında, kasırga 
bölgesinde bulunan arabalarının 
yazılımlarında gerçekleştirdiği bir 
düzenleme ile araçların 30-50 mil 
arası daha fazla yol kat etmesini 
sağladığını duyurdu. Bu durum bazı 
kesimler tarafından alkış alırken 
bazı kesimler tarafından da kötü ta-
sarlanmış bir satış politikası olarak 
adlandırıldı.

Bu durum sonrası ortaya çıkan 
duruma göre, Tesla, düşük fiyata 
sattığı arabaların pil depolama ve 
kullanma sürelerini yüksek fiyatlı 
sattığı araçlara göre yüzde 20 daha 
az tutuyor. Bunu da sadece aracın 
bilgisayar sistemindeki uzaktan 
yapılabilecek ufacık bir ayarla ger-
çekleştiriyor. Yüzde 20 daha fazla 
performans almak isteyen sürücü-
lerden birkaç bin Dolar daha fazla 
para alıyor.

Yeni telefonlarla ilgili bilgiler, App-
le şirketinin ürünleriyle ilgili haber 
içerikleri üreten 9to5Mac ve MacRu-
mors sitelerinde yer aldı.

Sızıntıya göre, Apple’ın yeni telefo-
nunun ismi ‘iPhone X’ olacak.

Sitelerde yer alan bilgiye göre, di-
ğer iki cihaz iPhone 8 ve iPhone 8 
Plus olarak adlandırılacak.

Apple telefonlarının yeni özellik-
leri arasında şunlar olması bekleni-
yor:

- Dokunmatik tanıma sistemi 
(Touch ID) yerine yüz tanıma siste-
mi (Face ID)

- Animoji - 3D teknolojisi ile kul-

lanıcının mimiklerini taklit edebilen 
emojiler

Apple Watch ve AirPod kulaklık-
larının fotoğrafları da sızdırılanlar 
arasında yer aldı.

Apple, şirketin yeni merkezinde 
Salı günü tanıtım yapacak.

BBC, bir kişinin bu sitelere şifre 
sağlayarak, Apple’ın kendi bilgisayar 
sunucularından yazılımı indirmele-
rini sağladığını belirledi.

Apple ürünlerini yakından takip 
eden blog yazarı John Gruber, “App-
le tarihinde bu kadar çok sürprizin 
daha önce sızdırılmadığını” söylü-
yor.

Müşteri

Yok Mu 
Oluyor?

Snapchat Bilgileri 
Çalındı

Yeni iPhone’ların Bu Kez Gizli Bir

Kasırgada Daha 
Uzağa Gidebildi

Tesla Arabaları 

Uzay Aracı TaşıdıÖzellikleri Sızdırıldı
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0090 532 493 2828
0793 9084 264
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39 Dernekten ‘Hasankeyf’ Açıklaması: 

Katil Proje Dursun!
1913 EYLÜL 2017 HABERLER

Hasankeyf’te tarihi yapıların dinamitlerle 
yıkıma karşı ortak açıklamada bulunan 39 
dernek, “Katil proje dursun Hasankeyf 

yaşasın” dedi.
Tarihi Hasankeyf’te devlet eliyle gerçekleştirilen 

yıkım sürerken, İstanbul Hasankeyf Gönüllüleri, 
Beşiktaş Demokrasi Anıtı önünde yıkımlara tepki 
amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. “Katil 
proje dursun, Hasankeyf yaşasın” pankartı-
nın açıldığı eylemde sık sık “Dicle özgür aksın, 
Hasankeyf yaşasın” ve “Durdurun, Hasankeyf 
yaşasın” sloganları atıldı. Hasankeyf Gönüllüleri 
adına basın açıklamasını gönüllülerden Betül Tay-
lan okudu. 

‘10 bin insan göçe zorlanacak’
Taylan, 2019 yılında tamamlanması planlanan 

Ilısu Barajı Hidroelektrik Santralinin her alanda 
geri dönüşü olmayan zararlara neden olacağını 
vurgulayarak, “Bu proje ile 250 yakın höyük, 5 
binden fazla mağara ve çok sayıda kültürel var-
lık, 199 yerleşim alanı sular altında kalacaktır. 10 
binden fazla insan göç etmek; masa başında imal 
edilmiş TOKİ’lere veya Ilısu Barajını aratmayan, 
ölüm saçan projelerin kol gezdiği kentlere taşın-
mak zorunda kalacak. Dicle Vadisinin ekosistemi 
tahrip edilecek, rakamlarla ifade edilemeyecek 
kadar çok canlı bu süreçten etkilenecek, yaşam 
alanlarından sürülerek veya burada suların altın-
da yok olmaya mahkum kalacak. Bazıları sonsuza 
kadar bir tür olarak yeryüzünden silinecek” diye 
konuştu.

‘Ölümün ismine kalkınma diyecekler’
Ilısu Barajı projesinin bir tehdit aracı olduğunu 

ve bu yüzden de siyasi bir proje olduğunu söyleyen 
Taylan, “Su tutulduğunda tıpkı diğer baraj alanla-
rında olduğu gibi, artık her şey için çok geç olacak. 
Tarih, yaşam alanları, ekosistem bir çamur yığınının 
içinde boğulurken, yani gelecek yok olurken birileri 

zengin olacak. Evet, sermaye bu barajın yapımın-
dan, buralarda sözüm ona üretilecek, yurt dışına pa-
zarlanacak enerjiden para kazanacak, sonra halk-
lara karşı silah olarak kullanacak. Doğal alanların 
katliamından, kültürel varlıkların yok edilmesinden, 
canlıların yerinden edilmesinden, yani ölümden 
ürettiği enerji ile ihya olacak. Ölümün ismine ise 

sadece kendisinin inandığı bir isim koyacak: Kal-
kınma” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından sloganlarla eylem 
sonlandırıldı.  

Hasankeyf Gönüllüleri içerisinde yer alan ku-
rum ve kuruluşların bazılarının isimleri şöyle:

Adıyaman Dernekleri, Ağrı Dernekleri, Amed 
Dernekleri, Arkeologlar Derneği İstanbul Şube-
si, Artvin Çevre Platformu, Barış Bloku, Başka 
Bir Atölye (B1A), Batman Dernekleri Federas-
yonu (Elih-BADEF), Bingöl Dernekleri, Bitlis 
Dernekleri Federasyonu, Çağdaş Erzurum Der-
nekleri Federasyonu (ÇEDF), Demokratik Alevi 
Dernekleri, Dersim Dernekleri Federasyonu (DE-
DEF), Divriği Kültür Derneği, Doğu-Güneydoğu 
Dernekleri (DGD) Platformu, Erzurum Dernek-
leri, Haliç Dayanışması, Halkların Demokratik 
Kongresi İstanbul Ekoloji Meclisi, Halkların 
Demokratik Kongresi Antalya Ekoloji Meclisi,  
Halkların Demokratik Kongresi Mimarlar ve Şe-
hir Planlamacıları Meclisi, Karadeniz İsyandadır 
Platformu, Karakoçan Dernekleri Federasyonu, 
Kars Dernekleri, KAYYDER, Iğdır Derneği, İs-
tanbul Hakkari Dernekleri, Mardin Dernekleri 
Federasyonu, Muş Dernekleri, Peri Vadisi Koru-
ma Platformu, Senoz Vadisi Koruma Platformu, 
Siirt Dernekleri, Şanlıurfa Dernekleri, Şırnak 
Dernekleri, Tüm Tokatlılar Derneği (TÜM TOK), 
Van Dernekleri, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, 
Yeşil Direniş Ekoloji ve Yaşam Gazetesi, Yeşil 
Öfke Ekoloji Kolektifi, EGEÇEP.
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Sebze ve meyvenin tarladan tüketiciye ulaş-
masını sağlayan kabzımalların hikayesi bam-
başka bir dünyanın varlığı gibi görünüyor. 

Karanlık zaman diliminde uyanıp günün ilk ışıkla-
rında en yoğun çalışma temposu ile yaşayan bu in-
sanların, sosyal hayattan kopuk bir yaşam sürmeleri 
aile ortamlarına da yansıyor. Emeklerinin karşılığın-
da kazandıkları rakamların iyi düzeyde olması tek 
yüzlerini güldüren sebep olarak görünebilir. Konuya 
ilişkin geçtiğimiz yıllarda Türkiye hallerindeki ya-
şam hikayelerini dinleyerek orada çalışan kabzımal-
ların söylediklerini yazıya dökmüştüm. Londra’da 
da hikayenin farklı boyutları var mı diye merak ede-
rek Leyton’da bulunan sebze meyve halinin yolunu 
tuttum. Aslında hikayenin yaşam boyutu aynı sadece 
kazançların rakamları farklı diyebiliriz.

Gece çalışmak sosyal hayatı öldürüyor
Londra’da bulunan kabzımalların çoğunluğu-

nu Türkiyeli firmalar oluşturuyor. 
Yaptıkları işin zorluğunu had 

safhada yaşayan firma sahip-
lerinden Tydene Yöneticisi 
Elçin Tarım, bizi güler yüzü 
ile karşılıyor. Bu işe başlama-
dan önce, Türkiye’de aldığı 

felsefe eğitimi üzerine çalışmak 
için girişimlerde bulunduğunu 

anlatıyor. Yaptığı birkaç girişimin ar-
dından hayal kırıklığına uğradığını ve İngiltere’ye 
gelmek durumunda kaldığını aktaran Tarım, mesleği 
dışında soyadıyla bağlantılı bir işte çalışacağını hiç 
düşünmediğini ama bu alanda çalışmaya başladığını 
anlattı. Zaman içinde evlilik yaptığını ve çocukları 
olduğunu da dile getiren Elçin Tarım, yaptığı işin 
en zor yanının çocuklarıyla vakit geçirememesi ol-
duğunu söyledi. Sosyal hayattan uzak bir yaşamın 
bir kişi için yıpranmışlık anlamına geldiğini aktaran 
Tarım, bu işi uzun süreli yapmak zorunda kalan kişi-
lerden olmak istemediğini de sözlerine ekledi. Tarım 
gece çalışmanın zorluğu dışında Tydene firmasında 

mişi olan Tydene, 35 çalışan ile hizmet veriyor. Yap-
tıkları işi Türkiye ile kıyasladıklarında kazançlarının 
çok daha yüksek rakamlar olduğunu ve muhatap 
oldukları kişilerin zaman zaman eğitimli insanlar ol-
duğunu da söyleyen Elçin Tarım, “Bizim sattığımız 
ürünler piyasaya göre daha kaliteli ürünler. Bunu 
buraya gelen her kişi biliyor. Sebze-meyvede de ka-
lite olur mu diyen olabilir. Evet oluyor. Aldıkları her 
kasa içerisinde çürük olmayan ve daha uzun süreli 
dayanan sebze-meyveyi satmaya gayret gösteriyo-
ruz. Evlerimize aldığımız ürünleri marketlerde na-
sıl seçiyorsak bizde üreticilerimizin bize ulaştırdığı 
ürünleri öyle seçiyoruz. O anlamda bize gelen mar-
ketçiler aldıkları ürünün kasasına bile bakmadan 
ödemelerini yapıp halden çıkarlar. Sonrasında ‘ya 
aldığım ürün böyleydi, şöyleydi’ diye tek bir market-
çi bile bize geri dönüş yapmaz. Bu bizim farkımız. 
İngiltere’de aldığı eğitim dışında işler yapan, tabiri 
caizse mürekkep yalamış insanların da bu sektörler-
de çalıştıklarına şahit oluyoruz. Bazen bu anlamda 
şaşırtıcı hayat hikayelerini dinlediğim de oluyor. O 
nedenle değişik insan karakterlerini görmek işimizin 
farklı bir güzelliği diye düşünüyorum” dedi. 

Sektörde rakamlar milyonlarla ifade 
ediliyor

Hal genelinde hizmet 
veren firmaların kazançları 
kasa başına yüzde 8 ile 10 
arasında değişiyor. Zaman 
zaman ürünün farklılığı ve 
hava koşulları nedeniyle 
bu rakamlar çıkıp inebili-
yor. Ama genel anlamda 
firmaların yıllık kazanç-
larının 13 milyon ile 25 
milyon arasında değiştiği 
ifade ediliyor. Tydene adı 
ile halde satış yapan El-
çin Tarım, yıllık 170 bin 
sterlin vergi ödediklerini 
ve aylık bazda ortalama 25 
bin sterlin çalışanların tak-

çalışmaktan mutluluk duyduğunu ve bu firmanın 
gelişmesi için elinden geleni yapmaya gayret gös-
terdiğini anlattı.

Sebze-meyvede kalitenin adı Tydene
1999 yılında kurulan Tydene, Londra’daki Tür-

kiyeli ağırlıklı olmak üzere market ve süpermar-
ketlere sebze-meyve temin eden toptancı bir firma. 
Leyton’da bulunan hal kompleksinde 4 ayrı stand 
ile hizmet veren Tydene, 5 ortaklı bir şirket. Yıllık 
cirosunun 13 milyon pound civarında olduğunu dile 
getiren firma yöneticisi Elçin Tarım, kaliteden ödün 
vermeden hizmet vermenin en büyük ilkeleri oldu-
ğunu söyledi. “Şirket ilk çalıştığı günden itibaren 
kaliteden ödün vermeden hizmet veriyor. Sektörde 
var olmaya çalıştığımız günden beri eksilerimiz oldu 
ve zaman içerisinde bu eksi noktalarımızı artıya çe-
virmek için çok çalıştık. Özel hayatlarımızdan ödün 
vererek firmamızı belli bir noktaya getirdik. Şu an 
sistemli bir şekilde çalışan Tydene, bir marka haline 
geldi diyebilirim. Çünkü bu hal kompleksine gelen 
her kişi kaliteli ürün arıyorsa gideceği tek firmanın 
biz olduğumuzu bilir. Konu hakkında bilgi sahibi ol-
mayan ama kaliteyi arayan her kişiyi diğer firmalar 
dahi bize yönlendiriyor” diyen Tarım, sektörde kali-
te adıyla isim yapmış olmanın kendileri için önemli 
olduğunu da sözlerine ekledi. 

Ürün satın aldığımız üreticiyi özenle 
seçiyoruz

Yaklaşık 18 senelik sebze-meyve toptancılığı geç-

sını ödediklerini söyledi. 

Haftalık 7 bin sterlin çöpe gidiyor
Aldıkları ürünleri genel anlamda Hollanda’dan 

ithal ettiklerini belirten Elçin Tarım, “Ürünler 
ağırlıklı olarak Hollanda’dan geliyor. Dönem dö-
nem İspanya, Türkiye ve Almanya’dan da aldığımız 
oluyor. Bulunduğumuz ülke nedeniyle dünyanın bir-
çok ülkesinden alım yapabiliyoruz. Aslında aldığı-
mız ürünler tarlada ucuz ürünler. Ama bize gelene 
kadar transport ücretleriyle rakamlar uçuk fiyatlara 
ulaşıyor. Biz aldığımız ürünleri iyi değerlendirmeye 
çalışıyoruz. Çok seçiciyiz. Bu anlamda haftalık 5,6 
hatta 7 bin sterlinlik ürünü çöpe attığımız oluyor. 
Acımıyor musunuz derseniz. Elbette ki bu rakamlar 
çok yüksek. Ürünleri daha düşük fiyata almak iste-
yen alıcılar oluyor ama kaliteden ödün vermediği-
miz için çöpe atsak da gözümüze gelmiyor. Ayrıca 
biz satıcının ayağına ürün götürmüyoruz. Market-
çiler gelir bizden alır. Biz işin dağıtım boyutuna el 
atmaya kalkışırsak asıl işimizi aksatırız. Bu anlamda 
hiç dağıtım boyutunu düşünmedik dersek de yalan 
söylemeyiz” diyerek işlerinin yoğun olduğunu ve 
başlarını kaşıyacak zamanları olmadığının da altını 
çizdi.

Suzan Doğan

Hem Kaliteli Hem Taze
Sebze ve Meyvenin Adresi
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II. Richard
İngiltere’nin Kanlı Tiranı

“Tüm suları bile çalkantılı denizlerin
Çıkartmaz krala sürülen kutsal yağı,

İndiremez tahttan hiçbir ölümlü
Tanrı’nın vekilini”

W. Shakespeare

İngiltere Kralı II. Richard, ‘Kara Prens’ diye 
bilinen Edward’ın küçük oğlu olarak 6 Ocak 
1367’de, Fransa’nın Bordeaux kentinin Aquitai-

ne bölgesinde doğdu. Babası Edward, İngiltere tahtı-
nın varisiydi; büyükbabası III. Edward da o doğduğu 
esnada İngiltere Kralı’ydı. Ağabeyi Edward 1371 yı-
lında ölünce Richard babasının ardından tahtın ikin-
ci varisi haline geldi.

O zamanlar Richard yalnızca dokuz yaşındaydı 
ve parlamento Richard’ın amcası Gauntlu John tara-
fından ele geçirilme tehdidi altındaydı. Bu nedenle 
Richard, hızla Wales prensliğini ve babasının diğer 
unvanlarını üzerine aldı.

Kral III. Edward’ın Haziran 1377’de ölmesi 
üzerine, sadece 10 yaşındaki Richard 16 Temmuz 
1377’de kraliyet tacını taktı. Yine Gauntlu John’un 
iktidara el koymaya çalışabileceğinden korktuğu 
için amcası tarafından yönlendirilecek bir rejim ku-
rulmasından kaçındı. Her ne kadar Richard bu etkiyi 
engellemeye çalışsa da amcasının yönetimdeki etki-
sini tamamen durduramıyordu.

Kral, ülkeyi bir grup meclis üyesi yardımıyla 
yönetmeye karar verdi ve özellikle de Sir Simon 
de Burley ve İrlanda Dükü Robert de Vere, giderek 
kraliyet yönetimini kontrol altına aldı. İngiltere ve 
Fransa arasındaki Yüz Yıl Savaşları, Richard’ın tah-
ta çıktığı sırada devam etmekteydi. Savaşı finanse 
edebilmek için vatandaşlara ağır vergiler yüklenmiş 
ve bu durum da halk arasında hoşnutsuzluklara ne-
den olmaktaydı.

WAT TYLER VE KÖYLÜ İSYANI / 1381
İngiltere zor bir dönemden geçiyordu. Fransa’da 

savaşlar sürmekteydi ve İngiltere’de hazine bu sa-
vaşlar nedeniyle tükenmişti. Vergiler zenginden 
yoksula farklılaşmaktaydı. Özellikle, bu vergilerden 
biri, halk tarafından büyük tepkiyle karşılanıyordu: 
15 yaşın üzerindeki herkes dört peni ödemek zorun-
daydı. Kent şehrinde Wat Tyler adındaki bir adam, 
saldırgan bir vergi memuruna karşı öfkelenerek 
onun ölümüne neden oldu. Bu olayın ardından tüm 
köylüler sopalarla, tırmıklarla ayaklanarak bir araya 
geldi. Wat Tyler, Londra’ya yürüyeceklerini ve krala 
fakir ülkelerinin neler çektiğini anlatacaklarını söy-
lemişti…

Londra yolunda onlara daha fazla insan katıldı ve 
Londra Belediye Başkanı’nın görevden alınmasını 
isteyen çok sayıda öfkeli insan başkente geldi. Onla-
rı durdurmak için hiçbir şey yapılmadı. İsyan eden-
ler etrafa zarar vermedi; bütün gece kulenin karşısın-
daki çimlerin üzerinde oturdular ve kralla konuşmak 
istediklerini beyan ettiler. Kral, sabah halkın karşısı-
na çıktı ve onlarla konuşmak istediğini duyurdu. Fa-
kat halk, karşılarında böyle vahşi görünüşlü bir ada-
mı görünce korkup onu geri gönderdi. Richard ertesi 
gün at sırtında tekrar dışarı çıktı; halkın bir kısmıyla 
konuştuğu sırada bazı köylüler saraya girerek kralın 
en kötü danışmanlarından biri olan Canterbury Baş-
piskoposu Simon’ın kafasını kestiler.

Sonunda, Kral isyancı liderlerle bir araya gelerek 
taleplerini kabul etti ancak isyancılar yağma ve ci-
nayetlere devam etti. Bu nedenle henüz 14 yaşındaki 
Kral Richard ayaklanmayı bastırmaya karar verdi 
ve büyük bir çatışma sonucunda isyancıları mağlup 

edip isyanı bitirdi. Richard’ın bu genç yaşta göster-
diği cesaret ve özgüven ona halkın saygısını kazan-
dırdı.

Ayaklanma sonrasındaki yıllarda, Richard’ın 
devlet işlerine olan ilgisi büyük oranda artmıştı. Ri-
chard’ın çağdaşı olan yazar Thomas Walsingham’e 
göre, 1381’de kendisine gelin olarak Kutsal Roma 
İmparatoru IV. Charles’ın kızı Bohemya Prensesi 
Anne’ı seçmesi, Richard’ın kendi kararıyla gerçek-
leşmişti. 1385 yılına gelindiğindeyse, Richard’ın 
asil sınıfından olan kişilerle ilişkileri hızla kötüleşi-
yordu. Asillerin kraliyet üzerindeki etkisini kırma-
ya ve tek kişilik iktidarını oluşturmaya çalışsa da 
beklediği desteği bulmakta zorluk çekiyordu. Tek 
adam olmak konusundaki hırsı asiller tarafından iyi 
bilindiği için, mümkün mertebe Richard’ı güçsüz ve 
yalnız bırakma konusunda kararlı bir tavır gösteri-
yorlardı.

İKTİDAR YILLARI
Richard yaşı ilerledikçe krallığının kontrolünü 

eline aldı. Bununla birlikte, kendisi üzerinde büyük 
etkisi olan küçük bir grup meclis üyesine bağım-
lıydı. Bu üyelerden birisi Michael de la Pole’dü ve 
1383’te Richard’ın başbakanlığını yaptı. Kralın fa-
vorilerinden biri de Robert de Vere idi.

1380’lerde İngiltere’nin Fransa’yla askeri müca-
deleleri yoğunlaştı ve 1386’da Fransız istilası teh-
didi epey ciddi bir seviyeye ulaşmıştı. Bu durum 
Parlamento’da büyük bir krize yol açtı. Başbakan 
Michael de la Pole, askeri seferler için yeni bir ver-
gilendirme talebinde bulundu. Buna paralel olarak 
parlamento, Kral’dan başbakanlığı kaldırmasını is-
tedi ve reddetmesi halinde onu azletmekle tehdit etti. 
Böylece Richard, Michael de la Pole’u görevden al-
mak zorunda kaldı.

1387’de hükümetin kontrolü, Lordlar Konseyi 
olarak bilinen bir grup aristokrat tarafından devra-
lındı. Kralla ilişkileri kopma noktasında olan Lord-
lar Konseyi, Kral Richard’a karşı silahlı bir isyan 
başlattı ve Robert de Vere yönetimindeki bir orduyu 
yendi. Ardından mahkemeyi feshettiler ve kralın iki 
yakın yöneticisini (Vere ve de la Pole) birkaç başka 
kişiyle birlikte ölüm cezasına çarptırdılar.

1389’a gelindiğinde II. Richard gücünü tekrar 
kazanmıştı ve yetkisini yeniden teyit etmiş halde 
Lordlar Konseyi’nin asıl üyelerini elemişti. Bundan 
sonraki sekiz yıllık süreyi barış içinde sürdürdü. 
Ardından İngiltere, 1396 yılında Fransızlar ile bir 
ateşkes anlaşmasına kavuştu ve bu barış, halkın üze-
rindeki vergilendirme yükünü de hafifletmiş oldu. 
1389’da başlayan beş yıllık dönemde Richard, söz-
lerini yerine getirme şansına sahip olmuştu. Fransız-
larla yapılan ateşkes sonrasında vergiler keskin bir 
şekilde düştü ve 1389’dan 1391’e dek ‘taşınabilir’ 
mallar üzerinde vergi toplanmadı. Richard, halka 
karşı daha büyük bir yakınlık gösterdi.

KRALLIĞIN SONU
Richard, dedesi III. Edward tarafından oluşturu-

lan savaşçı monarşi geleneğini reddederek, İngilte-
re’de krallığa ilişkin yeni bir vizyon ortaya koydu. 
Richard’ın krallığı, 13’üncü yüzyıl yazarı Romalı 
Giles’in fikirlerine çok şey borçluydu.

Giles, kişisel itaat ve imtiyazın, tebanın itaat et-
mesi gereken kralın gücünü zayıflattığını ileri sü-
rüyordu. Richard da benzer biçimde, ülkedeki tüm 
ailelerin ve halkın her koşulda kendi emirlerine itaat 
etmesini hedefliyordu. Giles’in kral üzerindeki etki-
si Roma yasalarıyla destekleniyordu. Oldukça din-
dar bir kişi olan Richard, Giles’in yanı sıra Vaftizci 
Yahya ve ilk dönem Hristiyan keşişlerinin öğretile-
rini de kendisine rehber edinmiş, inançlı bir adamdı. 

Sorunları çözmek için en klasik yöntem olan şiddet-
le bastırma yerine, barış görüşmeleri yürüterek hem 
kendi gücünü muhafaza etmeyi hem de düşmanları-
nın olası bir zaferinin de önüne geçmeyi politik bir 
yönelim olarak benimsemişti.

Amcası Gauntlu John 1399’da öldü ve Richard 
amcasının oğlu Blingbrokelu Henry miras kalan ge-
niş Lancastria arazilerinin kuzenine devredilmesini 
engelledi. İngiltere yasalarında kutsal bir hak olarak 
koruma altına alınan miras hakkının engellenmesi, 
asiller arasındaki hoşnutsuzluğu son raddeye taşı-

İngiltere’de 10 yaşında tahta çıkan Kral 2’nci Richard, yaşı ilerledikçe koyu bir 
istibdat yönetimi kurdu. Richard, Kuzeni Henry tarafından devrildi. İşte, hayatı 
Shakespeare’in trajedilerinden birine de konu olan 2’inci Richard’ın hayatı...

mıştı. Bu hareket Richard’ın beklemediği oranda bir 
tepkiyle karşılaştı. Kuzeni Henry ordusunu topladı 
ve diğer asillerle birlikte Richard’ın üzerine yürüdü. 
Henry, İngiltere’yi işgal etti ve savaşmadan teslim 
olan Richard’ın ordusunu kolayca dağıttı. Bu olayın 
ardından Richard tutuklandı ve kuzeni IV. Henry 
adıyla tahta geçti. Kral II. Richard, Pontefract Ka-
lesi’ne hapsedildi ve orada 14 Şubat 1400 tarihinde 
öldü; muhtemelen IV. Henry’nin emriyle idam edi-
lerek hayata gözlerini yumdu…

William Shakespeare – II. Richard

Tarkan Tufan  / Gazete Duvar
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‘İkinci dalga feminizm’in en önemli temsilcile-
rinden ve ‘Cinsel Politika’ kitabıyla bilinen yazar 
Kate Millett, 82 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’li feminist yazar, akademisyen ve heykelt-
raş Katherine Murray Millett, dün gece saatlerinde 
Paris’te yaşamını yitirdi.

‘Cinsel Politika’ kitabıyla bilinen Millett, ‘ikinci 
dalga feminizm’in en önemli temsilcilerinden biriy-
di.

Kate Millett, 1934’te ABD’nin Minnesota eyale-
tindeki St. Paul kasabasında doğdu. İrlanda köken-
li Katolik bir ailenin üç kızından biri olan 1956’da 
Minnesota Üniversitesi’ni, 1958’de Oxford Üniver-
sitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.

Japonya’da heykeltraşlık serüveni
Millett, 1961’de heykeltraşlık konusunda çalışma 

yapmak için gittiği Japonya’da tanıştığı heykeltraş 
Fumio Yoshimura’yla 1965’te evlendi ve 20 yıl evli 
kaldı.

1960’lı yıllarda Barnard College’de İngilizce 
öğretmeni olarak çalıştığı sırada yurttaşlık hakları 
konusuyla ilgilenmeye başlayan Millett, Irk Eşitliği 
Kongresi’ne ve Ulusal Kadın Örgütü’ne katıldı.

Doktora tezi: ‘Cinsel Politika’
Bu etkinlikleri yüzünden işten çıkarılınca Colum-

bia Üniversitesi’nde doktora çalışmasına başladı. 
Kadınlara yönelik baskıların, ataerkil düzenin ka-
dına yakıştırdığı ikincil konumun edebiyat ve fel-
sefedeki örneklerini irdelediği doktora tezi, 1970’te 
Sexual Politics (Cinsel Politika, Payel, 1973) adıyla 
yayımlandı.

Kate Millett bu kitabının ülkede yarattığı geniş 
yankı ile 31 Ağustos 2017 yılında ‘Time’ dergisine 
kapak olan ilk feminist kadın oldu.

Bu kitap, sokak kadınlarının sorunlarını ele aldığı 
bir sonraki kitabı The Prostitution Papers (1971, So-
kak Kadınları, Payel, 1975) ile birlikte, onu Kadın 
Özgürlüğü hareketinin öncüsü konumuna getirdi. 
Bu nedenle çeşitli saldırılara uğrayan Millett, dene-
yimlerini 1974’te ilk yaşamöyküsü Flying’de (Uç-
mak, Pencere, 1996) sergiledi.

Hintli bir kadına olan sevgisini anlatarak lezbi-
yen yönünü açığa vurduğu ikinci yaşamöyküsü Sita 
1977’de, evlatlık verildiği ailede öldürülen bir kızın 
dramını anlattığı sosyolojik nitelikli The Basement 
(Bodrum) 1979’da yayımlandı.

Ankara’da bir kadın evinde şort giydiği bahane-
siyle karşı apartmanda oturanlar ve inşaatta çalışan-
lar tarafından şikayet edildi. Apartman yöneticisi, 
kadının evine gelerek ‘kendi iyiliği için perdeleri 
kapalı tutmasını’ istedi.

Ankara’nın Kolej semtinde oturan T.E. isimli bir 
kadın evinde şort giydiği bahanesiyle karşı apart-
manda oturup kendisini gözetleyen ve inşaatta çalı-
şan kişiler tarafından şikayet edildi.

Kadının anlatımına göre apartman yöneticisi ka-
dının evine gelerek hakkında şikayet olduğunu ve 
perdelerini kapalı tutması gerektiğini söyledi.

‘Beni gözetleyenler tarafından şikayet 
edildim’

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anla-

Daha önce, kendisini oyundan attığı için Türk bir 
futbolcunun, “Bence erkeklerin oynadığı futbolda 
kadınlara yer yok” dediği, Franck Ribery’nin taciz 
ettiği kadın hakem Bibiana Steinhau, Almanya Bi-
rinci Futbol Ligi ‘Bundesliga’da ilk maçını yöne-
terek bir tabuyu yıktı. Bibiana Steinhau, Bundesli-
ga’da maç yöneten ilk kadın hakem oldu.

Avrupa’nın önde gelen beş futbol ülkesi olarak 
kabul edilen Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve 
İtalya’daki en üst düzey liglerde şu ana kadar hiçbir 
kadın hakem görev yapmazken, bu tabuyu Bibiana 
Steinhaus yıktı.

Bibiana Steinhaus, dün Berlin Olimpiyat Stadı’n-
da oynanan Hertha Berlin-Werder Bremen futbol 
maçını yöneterek Bundesliga’da maç yöneten ilk 
kadın hakem oldu.

Gelişmeyi kutlamak için ev sahibi Berlin ekibinin 
kadın taraftarlarına, sınırlı sayıda ‘yarı fiyatına bilet’ 
ayrıldı.

Bibiana Steinhau’nun yönettiği maç 1-1 sonuç-
landı.

İran’daki kadın hakları mücadelesini 
deneyimledi

Şah’ın devrilmesinden sonra kadın haklarını ör-
gütlemek için gittiği ve kısa sürede Humeyni yan-
daşlarınca kovulduğu İran’daki kadın hakları mü-
cadelesini anlattığı Going to Iran (İran’a Gitmek) 
1981’de yayımlandı.

İki kez akıl hastanesine kapatılan Millett, 1990’da 
yayımlanan The Loony Bin Trip’i (Tımarhane Yol-
culuğu) buradan yola çıkarak yazdı. Ve bu kitap ka-
patılmayı, deliliği, depresyonu ve “normal” yaşamı 
sorgulayan cesur bir kitap olarak nitelendi.

Kadın sanatçılar kolonisi
Millett’ın ‘Fahişelik Dosyası’ adlı kitabı da Türk-

çe’ye çevrilmiştir.
Kate Millett bu kitabında seksin ağır bir iş olduğu, 

her şeyin bir bedeli olduğu ama hiçbir şeyin değerli 
olmadığı bu alemde yaşayan kadınların gerçek öy-
külerini kendi ağızlarından kaleme aldı.

Poughkeepie’de bir çiftlik açan Millett, Kadın 
Sanatçılar Kolonisi kurdu. Her sanat dalından ko-
nukları ağırlayan çiftliğin masrafları yetiştirilen noel 
ağaçlarından sağlandı.

tan T.E., yaklaşık 1 yıldır yaşadığı evde sistematik 
olarak hem ön cephede inşaatta çalışanlar, hem yan 
cephede apartmanda yaşayanlar, hem de komşunun 
oğlu tarafından sürekli izlenerek taciz edildiğini ve 
mesajlar aldığını ifade etti.

‘Bize karışma cüretini nasıl gösteriyor 
bu adamlar?’

Ne sokakta ne de evde kadınlara rahat verilmedi-
ğini vurgulayan T.E. sözlerini şöyle sürdürdü:

Sokakta rahat yok, mekanda rahat yok, kendi evi-
mizde bile bize karışma cüretini nasıl gösteriyor bu 
adamlar? Nerede nasıl yaşayacağız biz! Gidip polis 
çağırıp tutanak mı tutturayım, mahallede olay mı çı-
kartayım, delirmek işten bile değil. Bıktım.

Federasyon başkanı ve futbolculardan 
övgü

Maçı izleyenler arasında bulunan Almanya Futbol 
Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel, 50 
bin kişinin izlediği maçı ‘tarihi bir andı’ sözleriy-
le yorumladı ve “Steinhaus’un maç boyunca baskı 
altında olduğunu asla unutmayın. Bu baskı altında 
kendisine bu kadar güvenerek doğru kararlar verme-
si, birinci sınıf bir performans sergilediğini gösteri-
yor” dedi.

Steinhaus’un performansı oyuncuların da beğe-
nisini kazandı. Hertha Berlin’in defans oyuncusu 
Sebastian Langkamp “Oldukça iyi bir performans 
gösterdi. Bunda şaşılacak bir şey yok” ifadelerini 
kullanırken takım arkadaşı Vedad Ibisevic ise Stein-
haus’a büyük saygı duyduğunu belirtti.

Steinhaus’un performansı, Alman futbol yorum-
cularından da geçer not aldı.

Maçtan sonra basına konuşan Steinhaus ise “Dü-
rüst olmak gerekirse maçın bitmesi beni rahatlattı. 
Yarından itibaren normal hayatıma dönmeyi iple çe-
kiyorum” sözlerini kullandı.

Feminist Yazar Kate Millett 
Hayatını Kaybetti

Ankara’da Evinde Şort Giyinen Kadın 
Komşularınca Şikayet Edildi

Bundesliga’da İlk Maçını Yöneterek 
Tabuları Yıkan Kadın Hakem
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş’ın cezaevinde kaleme aldığı öyküler 
kitaplaştırıldı. Dipnot Yayınları etiketiy-

le çıkacak kitabın ismi ‘Seher’ olurken, çıkış 
tarihi de açıklandı.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tu-
tuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
cezaevinde kaleme aldığı bir öykü kitabının 
çıkacağı açıklanmıştı. Demirtaş’ın kitabının 
ismi ‘Seher’ olurken, içinde 12 öykünün yer 
alacağı belirtildi. 144 sayfadan oluşan kitabın 
çıkış tarihi ise 16 Eylül olarak açıklandı.

Dipnot Yayınları etiketiyle çıkacak kitaba 
ilişkin yayınevinden şu açıklama yapıldı:

Oscar’ı boykot eden İranlı yönetmen As-
ghar Farhadi, Penelope Cruz ve Javier 
Bardem’li yeni filmi ‘Everybody Knows’ 

ile izleyici karşısına çıkacak.
“Bir Ayrılık” ve “Satıcı” ile Oscar kazanan, 

ancak geçen sene Amerika’da Müslüman ül-
kelere uygulanan seyahat yasağını protesto 
etmek amacıyla Oscar gecesine katılmayan 
İranlı yönetmen Asghar Farhadi, yeni filmi 
“Everybody Knows” ile geliyor.

Filmloverss’ta yer alan habere göre başrol-
lerini Penelope Cruz ve Javier Bardem’in pay-
laştığı filmin konusu ise şöyle:

Carolina, ailesi ile birlikte Buenos Aires’ten 
İspanya’nın yerli bir kasabasına bir kutlama 

Anne Marie ilk Türkiye konserini gerçek-
leştirdi. Marie, Cizreli Mehmet Ali ile 
düet yaptı.

İngiliz şarkıcı Anne Marie’nin Rockabye şar-
kısını söyleyen Cizreli Mehmet Ali Şulan, şar-
kıcının Türkiye konserinde sahneye çıktı.

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan ve 

Selahattin Demirtaş’ın on iki öyküden olu-
şan Seher adlı öykü kitabı 16 Eylül 2017’de ki-
tapçılarda. Dipnot Yayınları, bu öykü kitabıyla 
beraber Demirtaş’ın cezaevinde yaptığı iki 
resmi de kitap ayracı olarak okurlara arma-
ğan ediyor.

Kitaptaki öyküler ise şunlar: İçimizdeki Er-
kek, Seher, Temizlikçi Nazo, Bildiğiniz Gibi De-
ğil, Kara Gözlere Selam Olsun, Cezaevi Mek-
tup Okuma Komisyonuna Mektup, Denizkızı, 
Halep Ezmesi, Ah, Asuman!, Annemle Hesap-
laşmalar, Tarih Kadar Yalnız, Sonu Muhteşem 
Olacak.

için yolculuk eder. Kısa süreli olması planla-
nan bu ziyaret, yaşamlarını tamamen değişti-
recek olan öngörülemeyen olaylarla bozulur.

Penelope Cruz ve Javier Bardem’in yanı 
sıra filmin oyuncu kadrosunda Ricardo Da-
rin, Bárbara Lennie, Eduard Fernández, Elvira 
Minguez, Ramón Barea, Carla Campra, Inma 
Cuesta gibi sanatçılar bulunuyor.

Daha önce Pedro Almodovar ile birlikte 
çalışan besteci Alberto Iglesias ve görüntü 
yönetmeni Jose Luis Alcaine ikilisinin yapım 
ekibinde yer aldığı film, Asghar Farhadi’nin 
çektiği ilk İspanyolca film olma özelliğini ta-
şıyor.

birçok basın kuruluşunda haberi yapılan Şu-
lan ile Marie’nin videosu 12 milyondan fazla 
kişi tarafından izlenmişti. Marie, Şulan’a sos-
yal medyadan ulaşarak; “Yarın İstanbul’da 
mısın benimle birlikte Rockabye söyler misin” 
dedi. Şulan, dün gece gerçekleştirilen konser-
de Rockabye şarkısında Anne Marie’ye eşlik 
etti.

Demirtaş’ın Kitabı 

Oscar’ı Boykot Eden 
Yeni FilmFarhadi’den Penelope 

Cruz ve Javier Bardem’li 

16 Eylül’de Raflarda Cizreli Mehmet ve Anne Marie

Birlikte Söyledi!
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2019’daki 
Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP ile ittifak ya-
pacakları iddiasını reddetti. “Kürt kökenli vatan-
daşlardan oy istediklerini” belirten Kılıçdaroğlu, 
“Biz HDP ile niye ittifak yapalım” diye konuştu. 
HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin De-
mirtaş ise Temmuz ayında yaptığı açıklamada, 
‘iki parti arasında ittifak yapmaktan ziyade top-
lumsal kesimlerin mutabakatını ve mücadele bir-
liğini sağlamanın önemli olduğunu’ söylemişti.

Samsun’da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 
çadıra düzenlenen silahlı saldırıda 1 kadın hayatı-
nı kaybetti, 1 kadın da ağır yaralandı.

Samsun’un Terme ilçesinde Urfa’nın Viranşe-
hir ilçesinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin 
kaldığı çadıra silahlı saldırı düzenlendi. İşçilerin 
bulunduğu köyün karşında bulunan köyden gelen 
bir grup tarafından düzenlenen saldırıda 26 yaşın-

DBP, Kürtlerin statüsüz bir sistemi kabul etme-
yeceğini ve ulusal birlik ile kazanacağını belirtti.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) tarafından bugün ya-
pılan yazılı açıklamada, “Ortadoğu coğrafyası 
21. yüzyılda büyük savaşlara, büyük yıkımlara 
tanıklık etmiş, Ortadoğu coğrafyasında yaşayan 
halklar egemen devletlerin katliamlarına, soykı-
rım politikalarına tabi tutulmuş ve halen de bu 
politikalar devam etmektedir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:
“Kendini halkların soykırımı ve yok edilmesi 

üzerinden konumlandıran ulus devlet anlayışları, 
dört parçaya yapay sınırlarla ayrılmış ve dünya-
nın birçok coğrafyasına dağılmış Kürt halkının 
statü-özgürlük talebini yok saymış, Rojava başta 
olmak üzere halkların iradeleri ile geliştirdikleri 
öz yönetimlerini boğmak için çaba içine girmiş-
lerdir. Nitekim Rojava’da geliştirilmek istenen 

ODTÜ arazisine yapılması planlanan yol pro-
jesi için rektörlük ve Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi anlaşması sonucu iş makineleri dün akşam 
ODTÜ ormanına girdi. Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Melih Gökçek ise ağaçların ke-
sildiği alanın fotoğraflarını ve “4,5 km’lik yolu 
bir gecede açarak büyükşehir belediyesi bir reko-
ra daha imza attı” ifadesini paylaşarak durumla 
‘övündü’.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Rektör-
lüğü arasında üniversite arazisinden geçecek yol 
için yapılan anlaşma sonrası, iş makineleri dün 
akşam ODTÜ ormanına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait 100 iş 

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Hakka-
ri’de SİHA’yla vurulan kişiler, aynı yerde piknik 
yapmış, işinde gücünde olan siviller. Bana kesin 
bilgi gelmezse paylaşmazdım. Hakkımda açılan 
soruşturma anayasaya aykırı. Binlerce tehdit al-
dım” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıku-
lu, Hakkari’de Silahlı İnsansız Hava Aracı’yla 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü 
Osman Baydemir, Meclis’te düzenlediği basın 
toplantısında gündemdeki konulara ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu. HDP’nin her koşulda 
yaşam hakkının korunmasını savunduğunu ifade 
ederek, “Sivillere yönelik saldırıyı reddediyoruz. 
Yaşam hakkını savunuyoruz.  Son 20 günüde en 
az 10 sivil yurttaşımız saldırılar sonucu yaşamı-
nı yitirdi. Kınıyoruz. Bir daha tekerrür etmemesi 
için etkin çabamızı da sürdürmeye devam edece-
ğiz” dedi.

Talê’deki saldırı: İkinci Roboskî
Hakkari’nin Oğul (Talê) köyünde sivillere 31 

Ağustos’ta SİHA ile gerçekleştirilen saldırıyı 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Halkların Demok-
ratik Partisi’yle (HDP) seçim ittifakı yapıp yap-
mayacağı konusuna dair konuştu.

2019’daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 
HDP’yle ittifak yapacakları iddiasını redde-
den CHP lideri, “Biz niye ittifak yapalım; biz 
CHP’yiz” dedi.

daki Perihan Akın olay yerinde kaybetti.
Ağır yaralanan 27 yaşındaki Nurcan P. ise has-

taneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Terme İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay 
hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında konuyla il-
gili 3 şüpheli gözaltına alındı.

sistem, bölgede yaşayan tüm halkların iradesi ile 
açığa çıkan, demokratik ulusa dayanan konfede-
ral bir sistemdir. Ortadoğu’nun en kadim halkla-
rından olan Kürtlerin, dört parça Kürdistan’da 21. 
yüzyılda artık statüsüz yaşamayacağını, statüsüz 
bir ulus devlet anlayışını kabul etmeyeceğinin bi-
linmesi gerekir.

Bizler Demokratik Bölgeler Partisi olarak salt 
bir parça Kürdistan’ı esas alarak bir çözüm arayı-
şından ziyade dört parçayı ve dünyanın diğer coğ-
rafyalarında yaşayan Kürtleri de kapsayan Ulusal 
Birlik çerçevesinde bir çözüm arayışının Kürtlere 
21. yüzyılda kazandıracağı inancımızı yineliyo-
ruz. Bu temelde ulusal birlik çalışmalarına me-
safeli durmak yerine, ulusal birliğin sağlanması 
çalışmalarında aktif rol alınması ve hızla ulusal 
kongrenin toplanması için çaba sahibi olunması 
gerektiğini belirtiyor, tüm Kürdistani örgütlere 
çağrımızı tekrarlıyoruz.”

makinesi ve 400 kamyon, 4.8 kilometrelik yeni 
yol çalışmasına ODTÜ Aysel Sabuncu Yaşam 
Merkezi’nin bulunduğu bölgeden başladı.

Yol çalışmasının ormanda doğa katliamına yol 
açacağını belirten ODTÜ’lüler ise duruma tepki 
gösterdi.

ODTÜ’lüler, iş makinelerinin ODTÜ ormanına 
girmesinin ardından sosyal medya hesaplarından 
canlı yayın yaparak yaşananlara ilişkin bilgi ver-
di.

ODTÜ Eğitim Sen ise Twitter hesabından, 
“Yine bir gece vakti korkakça dayandılar kapımı-
za. Bütün üye ve dostlarımızı ODTÜ’yü, orman-
larımızı sahiplenmeye çağırıyoruz” paylaşımında 
bulundu.

(SİHA) piknik yapan sivillerin vurulduğu açıkla-
ması sonrası hakkında açılan soruşturmaya iliş-
kin, “Dün neredeyse Bakanlar Kurulu’nun bütün 
üyeleri Türkiye’nin değişik yerlerinde beni hedef 
gösterdiler. Ben tek başına bir adamım, arkamda 
partim var. Ama onların etrafında onlarca koruma 
var. Sosyal medya üzerinden ve telefon üzerinde 
binlerce tehdit aldım” dedi.

“İkinci Roboskî” olarak değerlendiren Baydemir, 
şunları söyledi: “Hangi anlayıştır ki sivil insanları 
terörist olarak tanımlıyor, kendi vatandaşına ölü-
mü reva görüyor.Gerek İçişleri Bakanlığı, gerek 
valilik, gerekse de Erdoğan’ın yaptığı açıklama-
ların kabul edilir hiçbir yanı yoktur. 

Baydemir, Kürt sorununun silahla çözüleme-
yeceği ifade ederek, “Neden bu çıkmaz, çünkü 
çatışmanın savaşın kazandırdıkları da var. İşte ka-
zandırdıklarından bir tanesi de silah tüccarlarıdır. 
Bir Kürt sivil hayatını yitirir, Bayraktar Holding 
para kazanır! Bu kadar basit. Kimin kurşunu olur-
sa olsun sivillere yöneldiğinde biz bunu reddedi-
yoruz” diye konuştu.

Kürtlerden Oy İsteyen Kılıçdaroğlu: 
HDP’yle Niye İttifak Yapalım?

Gökçek’le Rektörle Anlaştı: 
ODTÜ Ormanında Ağaçlar Kesildi

Samsun’da Kürt İşçilere Saldırı: 
1 Kadın Katledildi

DBP: Kürtler Ulusal Birlikle Kazanır

Tanrıkulu: SİHA’lar Sivilleri Vurdu, 
Kesin Bilgi Gelmese Paylaşmazdım 

Baydemir: Kürtler Ölür, 
Bayraktar Holding Kazanır

2713 EYLÜL 2017 TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DAN



28 13 EYLÜL 2017

Selahattin ve Cengiz Çağın yönetiminde
Londra’nın toptan süt kuzu ana bayii

Address: Unit 9s Kynoch Road, Eley Industrial Estate, London N18 3BD
Tel: 020 8807 59 69  Fax: 020 8807 59 69 

Mobile: 07713 344 196 Mobile: 07894 823 223
Email: sales@hakikathalalmeat.co.uk  Web: www.hakikathalalmeat.co.uk

Sosyal yardımlar, sosyal konut ile ilgili konular, iş ve çalışma hayatına dair so-
runlarla ilgili verdiğimiz genel danışmanlık hizmetine katkıda bulunmak isteyen 
gönüllüleri başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Aile içi şiddeti konusunda danışmanlık, kadınlara yönelik kurslar ve etkinlikler 
(ESOL İnglizce kursları, sanat kursları ile Türkçe ve Kürtçe okuma yazma ve dil 
kursları gibi), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslaarası Mücadele Günü 
ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü gibi etkinlerde gönüllü çalışacak kadın ark-
adaşları bu alanda başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Psikoloji veya ruh sağlığı konusunda eğitim almış kadın arkadaşları aile içi şiddet 
maduru kadınlarla çalışmak üzere başvuru yapmaya davet ediyoruz.

Daha fazla bilgi için bizi aşağıdaki numaradan arayabilir veya e-mail atabilirsiniz. 

İrtibat: Banu Aydınoğlugil    Tel: 02072758440     Email: banu@daymer.org

Genel Danışmanlık Servisi Gönüllü 
Çalışanı 
(Advice and Welfare Volunteer)

Kadınlara Yönelik Danışmanlık Servisi 
Gönüllü Çalışanı 
(Women Services’ Volunteer)

Psikolojik Danışmanlık Gönüllü Çalışanı 
(Counselling Placement)

Day-Mer Türk ve Kürt 
Toplum Merkezi’nde 
Gönüllü Çalışma İmkanları
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Myanmar ordusunun operasyonları nedeniyle 
evlerini terk eden Arakanlı Müslümanların sayısı 
hızla artıyor. BM Arakan’da etnik temizlik uyarı-
sında da bulundu.

Son iki haftada komşu Bangladeş’e sığınanla-
rın sayısı 313 bin’i aştı.

Arakan Müslümanları Bangladeş’te de zorlu 
koşullar bekliyor. Derme çatma çadırlarda hayata 
tutunmaya çalışıyorlar.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad 
el Hüseyin de Myanmarlı yetkilileri etnik temiz-
lik yapmakla suçladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad 

Vietnam’da bir giysi fabrikasında müdürün, 
işçilerin öğle aralarında dinlenmek için kullan-
dıkları kumaş parçalarına el koymasının ardından 
6 bin işçi, 6 Eylül’de greve başladı. İşçiler, kötü 
çalışma koşullarının ve düşük ücretlerin arttırıl-
masını talep ediyor.

Vietnam’ın Thanh Hoa bölgesinde bulunan bir 
giysi fabrikasında çalışan 6 bin işçi, kötü çalışma 
koşullarına ve düşük ücretlere karşı greve çıktı.

Yeryüzü Postası’nın haberine göre grev, 6 Ey-
lül Çarşamba günü fabrika müdürün, işçilerin 
öğle aralarında dinlenmek için kullandıkları ku-
maş parçalarına el koymasından sonra başladı.

İspanya’nın doğusundaki Katalonya özerk yö-
netiminde 1 Ekim’de yapılmak istenen bağım-
sızlık referandumu tartışmaları Birinci Futbol 
Ligi’ne de (La Liga) sıçradı.

Katalonya Parlamentosu, bağımsızlık referan-
dumu yasasını kabul etti

İspanyol basını, Katalonya’daki bağımsızlık 
girişimlerinin özellikle Barcelona Kulübünü na-
sıl etkileyeceği yönündeki soruları La Liga’nın 
üst düzey yetkililerine sormaya başladı. İspanya 
1. ve 2. futbol ligi kulüplerinin bağlı olduğu Pro-
fesyonel Futbol Ligi’nin (LFP) Başkanı Javier 
Tebas, katıldığı basın toplantısında Katalonya ve 
Barcelona ile ilgili bir soru üzerine, “Katalonya 

Almanya Dışişleri Bakanı, yaşanan siyasi geri-
lim nedeniyle Türkiye’ye silah ihracatı başvuru-
larının bekletildiğini açıkladı.

Berlin-Ankara arasındaki gerginlik ve krizlere 
rağmen, Almanya’nın 2017 yılının ilk 8 ayında 
25 Milyon euro değerinde silahı Türkiye’ye sat-
tığı, Yeşiller Partisi’nin verdiği soru önergesi ile 
ortaya çıkmıştı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı’nın bu verileri 
paylaşmasının ardından Almanya Dışişleri Baka-
nı Sigmar Gabriel, Türkiye hükümetiyle yaşanan 
siyasi gerilim nedeniyle Türkiye’ye silah ihracatı 
başvurularının bekletildiğini açıkladı.

DW Türkçe’deki habere göre Alman basınına 
konuşan Gabriel, “Türkiye’nin şu sıralar bize si-
lah satışına yönelik yaptığı başvuruları, ki bun-

Göçmen çocukların ABD’de kalmasına kolay-
lık sağladığı belirtilen “Deferred Action for Chil-
dhood Arrivals” (DACA) adı verilen programın 
kaldırılması kararı alan Trump ülke genelinde 
protesto edildi.

Washington ve New York başta olmak üzere 
pek çok kentte yapılan eylemlere polisin saldı-
rıları da oldu. Beyaz Saray önünde de kitle top-
lanırken eylemde “Trump istifa”, “Irkçı Trump” 
sloganları öne çıktı.

Irma kasırgası ABD’nin Florida eyaletini vur-
du. Bölgede 4 milyon ev ve iş yeri elektriksiz 
kalırken Miami’nin yarısını su bastı. Fırtına ku-
zeybatıya doğru ilerlerken hızı saatte 210 kilo-
metreden 120’ye düştü.

Şimdiye kadar yaşanan en büyük fırtınalardan 
biri olan Irma kasırgası ABD’nin Florida eyaleti-
ni de dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına 
aldı.

el Hüseyin, “Geçen yıl Arakan’da geniş çaplı 
insan hakları ihlali yapıldığı ve bunun insanlığa 
karşı suç teşkil edebileceği konusunda uyarmış-
tım. Myanmar bölgeye insan hakları müfettişleri-
ni sokmadığı için şu an bölgede ne olup bittiğini 
tam bilmiyoruz. Ama durum tipik bir etnik temiz-
liğe işaret ediyor” dedi. 

Bangladeş’teki sağlık merkezlerinde kurşun 
yarası olan çok sayıda Arakan Müslümanı tedavi 
altında tutuluyor.

Myanmar’ın Arakan eyaletinde 1 milyondan 
fazla Müslüman yaşıyor. Myanmar devleti, ülke-
de yaşayan Müslümanlara kimlik kartı vermiyor 
ve birçok haktan mahrum bırakıyor.

Önce olayın yaşandığı vardiyada çalışan yakla-
şık 2 bin işçi kendiliğinden üretimi durdururken, 
daha sonra ise diğer vardiyalardaki 4 bin işçi gre-
ve katıldı.

İşçilerin şirket yönetimine, ücretlerin arttırıl-
ması, çocuk yardımı verilmesi, yol yardımının 
arttırılması, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi 
talepler içeren liste sunduğu belirtildi.

Çarşamba günkü olayın sorumlusu olan müdü-
rün işten çıkartıldığı, şirket yönetimi, yerel yet-
kililer ve işçiler arasında görüşmelerin de devam 
ettiği belirtiliyor.

tek taraflı bağımsız olursa Barcelona ne La Li-
ga’da ne de Fransız liginde oynar” dedi.

‘Süreç devam ederse Katala kulüpleri 
İspanya’da oynayamaz’ 

Tebas, “Umarım ki olmaz ama Katalonya’da-
ki bu süreç devam ederse Katalan kulüpleri İs-
panya’da oynayamaz. Katalonya özerk yönetimi 
hükümeti spor bakanının Katalan kulüplerinin 
İspanya veya Fransa ligini seçebileceğini açık-
laması beni şaşırttı. Sanırım bu kişi, bağımsızlık 
sürecinde olduğu gibi tüm Katalanları kandırıyor. 
Bunun böyle olmadığını açıkça söylemek gere-
kir” şeklinde konuştu.

ların sayısı hiç az değil, beklemeye aldık” dedi.
Bu başvurulara yönelik bir sorumluluk taşın-

madığını ifade eden Gabriel, Bakan, uluslarara-
sı sözleşmeler uyarınca bağlı kalınması gereken 
ancak içeriğini silahların oluşturmadığı bazı ihra-
catların ise bekletilemediğini söyledi.

Ayrıca Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Al-
manya’nın Türkiye’de tutuklu bulunan Alman 
vatandaşları konusunda yapabileceklerinin sınırlı 
olduğunu da belirtti.

Gabriel, Türkiye’ye yapılacak seyahatlere 
ilişkin bir kez daha uyarıda bulunarak, “Türkiye 
seyahatlerinde daha da dikkatli olunması gerek-
tiğini” ifade etti ve Türkiye seyahat edeceklerin 
Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat ve güvenlik duyu-
rularını dikkatlice okumasını tavsiye etti.

Amerikalı yetkililerden yapılan açıklamaya 
göre, eylemlerde 34 kişi gözaltına alındı.

Yüz binlerce göçmene ‘sınır dışı’ tehdidi
2012 yılında yürürlüğe giren DACA programı-

nın, çocuk göçmenlerin ülkede kalmasını sağla-
dığı öne sürülüyor. Trump’ın aldığı karara göre 
ise 6 ay sonra programın yürürlükten kaldırılması 
öngörülüyor. Latin Amerikalıların çoğunlukta ol-
duğu 800 bin göçmen sınır dışı edilme tehdidiyle 
karşı karşıya.

Karayipler’de 10 farklı ülke ve bölgede etkisi-
ni gösteren fırtına toplamda 28 kişinin ölümüne 
neden oldu.

ABD 4 milyon ev ve iş yerinin elektriksiz kal-
masına sebep olan fırtına Miami’nin yarısını da 
sular altında bıraktı.

Kasırganın şiddetinin git gide yavaşladığı be-
lirtildi.

BM’den Arakan’da “Etnik Temizlik” Uyarısı

Vietnam’da 6 bin Tekstil İşçisi Grevde Almanya Türkiye’ye Silah Satışını Askıya Aldı

Yeşil Sahalarda Bağımsızlık Referandumu 
Gerginliği : Barcelona La Liga’dan Ayrılacak Mı?

Trump’ın Göçmen Çocukları Hedef Alan Kararı 
ABD’de Protesto Edildi

Irma Kasırgası ABD’yi Vurdu: 4 Milyon Ev Elek-
triksiz Kaldı



YORUM HABER30 13 EYLÜL 2017

Hava Kuvvetlerinden mecburi hizmetlerini doldurarak 
istifa yoluyla ayrılan ve şu anda sivil hava yolları şir-
ketlerinde kaptan olarak uçan 200’ün üzerinde pilot, 

694 numaralı KHK ile orduya dönmeye zorlanıyor. Çoğunun 
istifa etme sebebi TSK içinde görev yaptıkları dönemde komu-
ta kademesindeki irticacı örgütlenmeden gördükleri baskıydı. 
İçlerinde cemaatçi doktorlar tarafından uçuş muayenesinde ka-
sıtlı olarak çürüğe çıkarılıp ayrılanlar da var.

Hepsi sivil hayatta geçerli meslekleri sayesinde daha da 
yüksek bir gelirle kendilerine yeni bir hayat kurdular, çocuk-
larını yeni okullara yerleştirdiler. Şimdi devlet, bu “mustafi” 
(istifa ederek ayrılan) subayların yaşamlarını, aile düzenlerini 
hiçe sayarak emir altına girmelerini ve yeniden çeşitli süreler-
de hizmet vermelerini KHK ile zorunlu kılıyor. Çağrıya uyup 
birliğine katılmayanların lisansı iptal edilerek sivil havacılıkta 
çalışmaları, uçmaları engellenecek. Hatta diğer KHK mağdur-
larına yaptıkları gibi pasaportlarına el konacak. THY’den salt 
memleketi vb nedenlerle atılıp açlığa mahkum edilen pilotlara 
bunu yaptılar. Yani geri dönmezlerse açlığa mahkum oluyorlar. 
Dönerlerse OHAL çerçevesinde her türlü hukuksuzluğa ortak 
olacak, doğru bulmadıkları, kanunlara aykırı emirleri, hem de 
birkaç yıl önce onları ayrılmaya zorlayanların vereceği emirleri 
yerine getirmek zorunda kalacaklar.

Bu genç “mustafi” subayların hepsi, görünüşte bazı değişik-
likler olsa da TSK içinde esas olarak hiçbir şeyin değişmedi-
ğini düşünüyor. Onları çok sevdikleri mesleklerini terk etmeye 
zorlayan anlayışın aynen iş başında olduğunu düşünmekte de 
son derece haklılar. TSK içinde daha önce Fettullahçı, şim-
dilerde Süleymancı, Menzilci şeklinde ama yine AKP eliyle 
sürdürülen irticacı örgütlenmenin biçim değiştirerek sürdüğü 
bir gerçek. Tam da bu nedenle, 15 Temmuz’dan hemen sonra 
çok az sayıda subayın çeşitli vaatlerle geri döndüğü gönüllü 
katılımı ret ettiler.

Yapılmak istenen tam da OHAL koşullarından yararlanarak 
tümüyle hukuksuz, temel insan haklarına aykırı bir “zorla silah 
altına almadır.” Aynı zamanda serbest ticarete ve rekabete de 
darbe vuruyor. Çünkü AKP ve FETÖ can ciğer sarma halindey-
ken baskıyla istifa ettirilen bu pilotlar, doğal olarak yine ikti-
darın yönettiği THY’yi değil diğer sivil şirketleri tercih ettiler. 
Şimdi pilotların ayrılmasından etkilenecek olan da kuşkusuz 
THY değil özel şirketler olacak. Bu şirketler hava kuvvetle-
rinden gelen deneyimli pilotlara sivil havacılığın gerektirdiği 
eğitimleri verdi, yatırım yaptı ve istihdam ediyor.

Bu pilotlara orduda, nasıl olsa kısa sürede sivil havacılığa 
geri dönecekler düşüncesiyle en kritik, sorumluluk yükleye-
cek, deyim yerindeyse “en pis” işleri yaptıracakları da sır ol-
masa gerek. Yani yıllar sonra bu dönemde yerine getirdikleri 
emirler nedeniyle sanık sandalyesine oturma tehlikesi de var. 
Çünkü düne kadar birlikte oldukları cemaat üyelerini darbe gi-
rişimine katılsın katılmasın “terörist” ilan ettikleri gibi, yarın 
kiminle çıkarları çatışır kavga ederse onu “terörist” ilan edecek 
bir anlayış hükmünü her alanda sürdürüyor. (Suriye sınırında 
Rus uçağının düşürülmesinde, önce kabadayılıkla “emri ben 
verdim” diyen iktidar sözcülerinin daha sonra Hava Kuvvetleri 
Komutanı Abidin Ünal’ı hedef haline getirdikleri, Aktroller ta-
rafından Rus uçağını kasıtlı olarak düşürtüp “reisi zor durumda 
bıraktığı” vb suçlamalarla istifa etmeye çağrıldığı hafızalarda 
tap taze duruyor.) Bir süre sonra bu “Kemalist” subayların ordu 
içinde başka bir darbe senaryosu ile ilişkilendirilerek içeri atıl-

mayacağının garantisi de yok kuşkusuz.
Eski bir savaş pilotu olarak bütün bunları bana düşündürüp 

yazdıran şey 1990 yılında bir gece yarısı beni telefonla arayıp 
uyandırarak hesap soran bir öğrencimin sözleridir. F-4 uçağın-
da muharip uçuş öğretmenliği yapmış ve genç pilotların yetiş-
mesine katkılarım olmuştu. Öğrencim şöyle diyordu:

Bana bunları neden öğrettin? Bize şimdi kendi köylerimizi 
bombalatıyorlar!

Hala kulaklarımda çınlayan bu sözler bana soğuk terler dök-
türmüş ve gerçekleri görmemi sağlamıştı. Bundan çok daha 
fazlasını yaşayan arkadaşlar olduğunu biliyorum. O dönemler-
den bu yana değişen bir şey yok, hatta 90’lı yıllardan daha kö-
tüye gidildiğini görmemek için kör olmak gerek. Çünkü sorunu 
çözmek değil, sonucundan yararlanarak iktidar sürdürmek ar-
tık bir resmi politikadır.

SİHA tartışmaları bunun son örneğidir. Siyasi iktidar sivil-
lerin öldürüldüğü iddiasını gündeme getiren CHP milletvekili 
Sezgin Tanrıkulu’nu linç etmeye çalışıyor. O nedenle bu konu-
da da birkaç söz etmek gerek…

Silah taşıyabilen İnsansız Hava Aracı (SİHA), “insansız” 
diye tanımlanınca onu kullanan kişi de sanki, “insanlık” kav-
ramından ve dolayısıyla sorumluluğundan azade bir robotmuş 
gibi algılanıyor. Oysa bu uçaklar, motor çalıştırmadan başlaya-
rak, kalkış için piste giriş, tırmanış, uçuş ve iniş olmak üzere 
bütün ucuş safhalarında ve bomba veya füze atarken bir “pilot” 
tarafından yönetiliyor. Tek fark, pilotun uçağın içinde değil, 
yerde ekran başında olmasıdır.

SİHA’nin kamerasında ne görülüyorsa yerdeki ekrana da o 
yansıyor. Pilot dünyayı uçağın burnundan görüyormuş gibi, 
yani uçağın içindeymiş gibi, hatta kendisi uçakmış gibi hisse-
derek ekran başında uçuş yapıyor. Yani pilota emri veren de, 
ekranda “hedefi” görüp tetiği çeken de “insan” olduğu için bu 
hava araçları “SİLAHLI” ve “İNSANLIDIR!”

Pilotun uçağı oto pilota bağladıktan sonra kameralara ku-
manda ederek görüntüyü yaklaştırma ve detaylı görme olanağı 
olduğu için “Sivil olduklarını bilmiyordum!” deme şansı da 
yok. Bakanın veya valinin, SİHA ateşiyle yaşamını yitirenleri 
“terörist” veya “işbirlikçi” ilan etmesi, savaş suçlarını yargı-
layan uluslararası mahkemelerde geçerli sayılacak bir delil de 
olamıyor.

Silahların hedefinde her kim olursa olsun “terörist” ilan edil-
mesi, o olmadı en yetkili ağızlardan “iş birlikçi” denilmesi, 
sadece tetik çektirilen kişilere (şimdilik) yargılanmama güven-
cesi sağlama çabasıdır. Çünkü yıllardır 50 bin üzerinde insanı-
mızın yaşamına mal olan bu kör boğazlaşma, bu kirli savaş, bu 
zeminde sürdürülebiliyor. Bu yargılanmama güvencesinin sü-
resi ise siyasetçinin iktidar ömrü ile sınırlı olduğunun bilinmesi 
gerek. Sonrasında “ben sadece emirleri uyguladım” demek ne 
Nazileri kurtardı ne Bosna’da geçerli oldu…

Pilotlar kimsenin alnında terörist veya iş birlikçi yazmayaca-
ğını, herkesin yargılanma hakkının olduğunu, hatta suçu mah-
kemelerce kesinleşinceye kadar masum sayılacağını bilecek 
kadar eğitimli subaylardır. Hiç bir askere, hiç bir insanı, milli-
yeti, dini, mezhebi ne olursa olsun bir yurttaşı veya canlıyı yar-
gısız infaz etme, ormanları, doğayı tahrip etme emrinin veya 
yetkisinin verilemeyeceğini anlayacak kadar akıl sahibidir. İle-
ride başları öne eğdirecek suçlara bulaşmamış olmanın en de-
ğerli servet ve miras olacağını da bilmeliler. Önünde sonunda 
bu topraklara da hukuk ve adaletin geleceği unutulmamalıdır.

*Barış Bloku Eş Sözcüsü/Eski Savaş Pilotu

Pilotlar ve ‘İnsanlı’ Hava Araçları
Bahadır Altan*
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Genellikle solunum yolu ve akciğer ile ilgi-
li sebeplere dayanan astım hastalığı kalp 
kaynaklı da olabiliyor. Kardiyak astım 

olarak adlandırılan bu durum, kalbin değişik so-
runlarıyla tetiklenebiliyor.  

Astım, nöbetler halinde gelen, nefes darlığı, 
düdük sesi gibi solunum (wheezing) ve öksürük-
le kendini gösteren bir hava yolu hastalığı. Daha 
çok akciğerler ve solunum sistemindeki sorunlar-
dan dolayı ortaya çıkan astımın bir nedeni de kalp 
sorunları olabiliyor.

Sıklıkla sol kalp yetersizliği ve mitral kapak 
darlığına bağlı olarak gece gelen ani nefes darlığı 
ve öksürük nöbetleri¬ne kardiyak astım deniyor.  
Hastalık bronşiyal astıma benziyor. Genellikle 
gece yattıktan 2-3 saat sonra gelişen ani nefes 
darlığı ile uykusundan uyanan hasta, hava açlığı 
ile pencereye koşuyor. Bunun sebebi gece yatınca 
bacaklarda göllenmiş olan kanın merkezi kan sis-
temine eklenmesi ve zaten sınırda çalışan kalbin 
artan yükle beraber yetersizliğe girmesi. Bu ne-
denle kalp yetersizliği

Bilim insanları kanserli hücreyi 10 saniye-
de tespit edebilen kaleme benzer bir cihaz 
geliştirdi. Doku içerisindeki kimyasallar 

damlacık içine nüfuz ediyor ve su damlası kalem-
le emilerek inceleniyor.

ABD’nin Teksas Üniversitesi’nden bilim in-
sanlarının geliştirdiği, taşınabilir bir cihaz 10 
saniye içinde kanserli dokuyu teşhis edebiliyor. 
“MasSpec Pen” isimli cihazın erken kanser teş-
hisine ve daha başarılı tedavilere yardımcı olması 
umuluyor. Kaleme benzeyen cihaz, büyümesi ve 
yayılması sağlıklı dokulara göre farklılık gösteren 
kanser hücrelerini buluyor. Science Translational 
Medicine dergisinde yayınlanan test sonuçlarında 
cihazın yüzde 96 oranında doğru bulgulara ulaş-
tığı belirtildi.

Kalem, kanserli olduğu tespit edilen dokuyla 
temas ettiriliyor ve dokunun üzerine bir damla 
su bırakıyor. Doku içerisindeki kimyasallar dam-
lacık içine nüfuz ediyor ve su damlası kalemle 
emilerek inceleniyor. Kalem, saniyede binlerce 

İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna 
getirilmeden doğrudan motor nöronlara dö-
nüştürüldüğü bildirildi

İnsan deri hücrelerinin, kök hücre durumuna 
getirilmeden doğrudan motor nöronlara dönüştü-
rüldüğü bildirildi.

Ayrıntıları “Cell Stem Cell” dergisinde yayım-
lanan tekniğin, Washington Üniversitesi Tıp Fa-
kültesinde geliştirildiği belirtildi.

Teknikle, 20’li yaşlarının başındakilerle 60’la-
rının sonundaki sağlıklı yetişkinlerden alınan deri 
hücreleri, kök hücre haline getirilmeden doğru-
dan motor nöronlara dönüştürüldü.

Bilim insanları, teknik sayesinde insan sinir 
sistemine ait motor nöronların laboratuvar orta-
mında incelenebileceğini ifade ediyor.

Ayrıca tekniğin, amiyotrofik lateral skleroz 
gibi motor nöron hastalıklar hakkında daha fazla 
bilgi edinilmesini sağlaması ümit ediliyor.

Cep Telefonu ve Tablet Bel-Boyun Ağrılarını 
Tetikliyor!

Uzmanlar aşırı cep telefonu ve tablet kulla-
nımının bel-boyun fıtıklarında tetikleyici ola-
bildiğini söylüyor.  Uzun süre aynı pozisyonda 
kalarak akıllı telefon ve tablet gibi aletlerin kulla-
nılmasının bedensel rahatsızlıklara sebep olduğu 
biliniyor.

Kalpten kaynaklı astımı kardiyoloji 
tedavi ediyor

Kalp kaynaklı astımın bronşiyal astım ile se-
bepleri farklı olduğu gibi ilgili olduğu bölüm ve 
tedavi şekli de birbirinden tamamen farklı. Kalp 
kaynaklı astım kardiyolojiyi ilgilendiriyor. Te-
davi olmak için bir kardiyoloğa müracaat etmek 
gerekir çünkü yapılacak tetkikler kalp ile ilgili 
tetkiklerdir.  Bronşiyal astım için ise akciğer has-
talıkları uzmanına gidilmelidir çünkü yapılacak 
testler alerji de dahil olmak üzere solunum fonk-
siyonu ve akciğer ile ilgili testlerdir.

Hem tanı, hem tedavi yöntemleri farklı
Kardiyak astımı olan hastalarda genelde kalp 

yetersizliğine sebep olan kalp krizi, kalp kapak 
hastalığı gibi bir hastalık geçmişi bulunur.

Uygulanan tedavi de birbirinden çok farklıdır. 
Bronşiyal astımda, bronş genişletici (bronkodila-
tatör) veya kortizonlu ilaçlar, kardiyak astımda 
ise istirahat, idrar söktürücü (diüretikler) ve kalp 
kasını kuvvetlendirici bazı ilaçlar ile nefes dar-
lığının rahatlaması sağlanabilir. Bunun için acil 
tedavide ayırıcı tanıyı iyi yapıp ona göre tedaviyi 
yapmak son derece önemlidir.

kimyasalın kütlesini ölçebiliyor ve doktorlara do-
kunun sağlıklı olup olmadığıyla ilgili bilgi veren 
bir kimyasal iz üretiyor. Cihazın, kanserli doku ve 
normal doku arasındaki sınırı bulmakta zorlanan 
doktorlar için büyük kolaylık olacağı düşünülü-
yor. Austin Üniversitesi Kimya Bölümü Yardımcı 
Doçenti Livia Eberlin, BBC’ye yaptığı açıklama-
da, bu basit ve kullanımı kolay aletin kısa sürede 
doktorlar tarafından kullanılabileceğini söyledi.

Dezavantajları nelerdir?
Bu cihaz şu ana kadar 253 örnek doku üzerin-

de test edildi. Bilim insanlarının hedefi, cihaz en 
kesin sonuçları sağlayana kadar testlere devam 
etmek. Kalem halihazırda bir buçuk milimetrelik 
bir doku parçasını analiz edebiliyor. Kendi mali-
yeti düşük olsa da kalemin en büyük deavanta-
jı, dokudan su damlasıyla çekilen kimyasalların 
incelendiği spektrometre cihazının pahalı olması. 
Yine de MasSpec Pen’in, cerrahi müdahalelerin 
doğruluğunu iyileştirmeye yönelik önemli bir gi-
rişim olduğu düşünülüyor.

Teknolojinin getirdiği bedensel durağanlıkla 
ortaya çıkan ağrılara karşın fiziksel aktivitenin 
arttırılması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, ha-
reket etmenin eklemleri koruduğunu ve aynı za-
manda kilo artışının önüne geçtiği görüşüşünde. 

Eklem ve kas ağrılarına dikkat!
Genel vücut ağrılarının bel, boyun, eklem veya 

kas ağrıları şeklinde kendini gösterdiğini vurgu-
layan uzmanlar toplum da yaygın olan ‘her yanım 
ağrıyor’ şikayetinde nemli havaların da bu ağrıla-
rın açığa çıkmasında etkisi olduğunu savunuyor. 
Ancak ağrıyla mücadele hareketle çok ilişkili. 
Fizyoterapistler olarak aktiviteyi artırmayı öne-
riyor.

Bel boyun ağrılarında önemli birkaç nokta var. 
Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, uzun süre 
bilgisayar, tablet veya telefon kullanmak ve çok 
uzun süre hareketsiz kalmak, bel ve boyun ağrıla-
rına sebebiyet veriyor.

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla telefon, tablet, 
bilgisayar gibi elektronik aletleri kullanırken 
boyun ister istemez aşağıya doğru eğiliyor. Yine 
buna bağlı olarak kötü bir oturma postürü getiri-
yor beraberinde.

Dünyada bunu önlemek için daha çok hare-
ketin içerdiği bilgisayar oyunları geliştirmeye 
başlandı. Çünkü bu sorun ülkemizde ve dünyada 
önemli bir sağlık sorunu haline geldi.

Astımın Nedeni 
Kalp Olabilir!

10 Saniyede Kanserli Hücreyi
Tespit Eden Kalem

Cep Telefonu ve Tablet 
Bel-Boyun Ağrılarını Tetikliyor!



Avustralyalı bilim insanları bir kil tableti çö-
zümleyerek, 3.700 yıl önce trigonometrinin 
ilk adımları henüz atılmadan, Babillilerin 

hem 60’lık sayı sistemi hem de gelişmiş trigonomet-
ri teknikleri sayesinde ‘bizden daha iyi ve yanlışsız’ 
hesaplamalar yaptığını ortaya koydu.

Plimpton 322 isimli kil tablet 1900’lerin başında, 
bugünkü Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan Me-
zopotomya’daki Babil’de arkeologlar ve ‘Indiana 
Jones’ filmine ilham olan antika satıcısı Edgar Banks 
tarafından bulunmuştu.

4 sütun ve 15 satır rakamdan oluşan sol tarafı kı-
rık olan tabletin trigonometri ile ilişkisi tahmin edil-
se de bugüne kadar somut bir kanıt sunulamamıştı.

Pisagor’dan 1000 yıl önce dik üçgen 
teoremini kullanıyorlardı

Independent’ın haberine göre tabletin ilk incele-
melerinde, Babillilerin Pisagor’un dik üçgen teore-
mini, henüz Antik Yunan filozof ona adını vermeden 
çok önce bildiği zaten ortaya çıkmıştı.

Avustralya New South Wales Üniversitesi’nden 
araştırmacılar ise 3700 yıllık tableti yeniden çö-
zümleyerek, M.Ö. 200’de modern trigonometrinin 

temelleri Antik Yunan astronom Hipparkos tarafın-
dan atılmadan çok önce Babillilerin ‘bugünden de 
daha gelişmiş’ bir trigonometri formu kullandığını 
gösterdi.

‘Modern trigonometriden üstün bir 
form’

Araştırmacılardan matematikçi Doktor Daniel 
Mansfield, “Dünya’nın Yedi Harikası’ndan biri ola-
rak kabul edilen Babil’in Asma Bahçeleri de dahil 
olmak üzere birçok büyük mimari yapının bu üst 
matematik teknikleri sayesinde inşa edildiğini” söy-
lüyor.

Mansfield araştırmanın önemi ile ilgili ise şunları 
belirtiyor:

Araştırmamız sonucu ortaya çıkan trigonometrik 
tablo hiç eşi benzeri görülmemiş bir yapıya sahip ve 
çok üst seviyede. Kesinlikle bugün kullandığımız 
trigonometriden üstün.

60’lık sayma sistemi sayesinde daha 
hatasız sonuçlar

Araştırmacılara göre Babillilerin trigonometri 
tekniklerinin yanında 60’lık sayma sistemi kullan-
maları da ‘bizden üstün’ hesap yapmalarını sağladı:

Babillilerin eşsiz bir aritmerik ve geometri algı-

sı vardı. Bu sadece dünyanın en eski trigonometrik 
tablosu değil ayrıca kayıtlara geçmiş tamamen doğ-
ru tek trigonometri tablosu. Onlar bizim gibi 10’luk 
sayma sistemi değil 60’lık sayma sistemi kullanı-
yordu. aynı saatleri böldüğümüz gibi. Düşünün bir 
doları üçe böldüğümüzde üç 33 sent oluyor ve 1 sent 
artıyor. Babilliler 60’ı böldükleri için ondalık sayı-
larla uğraşmıyor ve daha doğru hesap yapıyorlardı.

‘Antik dünya bize bir şey öğretti’
Mansfield’e göre ‘Nadir rastlanılan bir şey oldu, 

antik dünya bize bir şey öğretti’:
Antik dünyanın bize yeni bir şeyler öğretmesi 

nadir rastlanılır bir şeydir. Babilliler matematikte 
bizden üstündü. Bu sistemlerin anket hesaplanması, 
bilgisayarlar ve eğitime uyarlanması yararlı olur.

Ezgi GÜL
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Dünyadaki Nükleer Silahlanma 

Nereye Varacak?
Savaş tarih boyuncu tüm yıkıcılığıyla birlikte 

süregelen bir döngü olmuştur hep. Toplumsal 
bir barış yerine her zaman iktidar savaşları 

tercih edildi ve bunun sonucunda her defasında da 
yüzbinlerce insanın canına mal oldu bu savaşlar. 
Devletler her bir dönemde savaşları daha çabuk 
kazanmak ve yıkıcılığı daha da arttırmak için yeni 
savaş yöntemleri bulma yoluna gittiler böylece sa-
vaşların insanların dünyasında yarattıkları yıkımın 
oranı gittikçe artmış oldu. 

İnsanlık iki büyük dünya savaşı yaşadı ve her 
birinde de milyonlarca insan iktidarların daha çok 
toprağı sömürgeleştirme hırsı yüzünden canlarından 
oldular. II. Dünya Savaşı insanlık tarihinin belki de 
bugüne kadar gördüğü en büyük kanlı savaşıdır. Bu 
savaş sona erdiğinde kayıtlara göre 60 ile 95 mil-
yon arası insan yaşamını yitirmiştir. Ölen insanla-
rın 27 milyonu Sovyet, 10 milyondan fazlası Çinli, 
6 milyonu Yahudi, 6 milyondan fazlası Alman, 3 
milyondan fazlası Polonyalı, 2.5 milyonu Japon ve 
1.5 milyonu da Yugoslav’dı. Savaşın sonuçları bu 
şekilde açıklanırken, bu savaşta gelecekteki insan 
yaşamını etkileyecek bir gelişme yaşandı. 1945’te 
daha savaş sürerken Hiroşima ve Nagazaki kentle-
rinin 9 Ağustos 1946’da ABD tarafından atom bom-
bası ile bombalanması dünya tarihinde nükleer silah 
kullanımı konusunda bir ilk olmuştur. Bunun ortaya 
çıkardığı sonuçlarda eğer kullanılmaya devam edi-
lirse, insanlığın sonunu erkenden getirebileceği yö-
nündeydi. Savaşın seyri tümden değişmiş ve bundan 
sonra olabilecek felaketlere de kapı aralanmıştı. O 
günden sonra başlayarak büyük bir güç elinde bu-
lunduran bazı devletlerde hızla nükleer silah üretme 
yarışına girdiler ve herkes olacaklardan bi haber bir 
şekilde izlemekle yetindi sadece. O yıllarda dünya-
nın iki süper gücü olan ABD ve Sovyet Rusya’sının 
devlet başkanları arasında geçen bir diyalog tarihe 
geçmiştir.

Nükleer silahlanma programının ortaya çıkması-
nın belli başlı nedenleri vardı. ABD dünyanın tek 
hegemon gücü olma yarışında muhtemel rakibi olan 
Sovyet Rusya’sını alt etmek ve rakipsiz bir şekilde 
hegemonyasını nihai olarak temellendirmek isti-
yordu. Bunun için 1945 yılında nükleer program 
dâhilinde çalışmalarına ağırlık vermişti. Bunun ön-
cülüğünü dönemin ABD Başkanı Franklin Delano 
Roosevelt yapıyordu. Roosevelt ailesinin bir men-
subuydu Franklin ve Roosevelt ailesinin de Yahu-
di kökenli bir aile olduğu ve ABD’nin tüm devlet 
politikası üzerinde o yıllarda büyük bir etkiye sahip 
olduğu birçok kesim tarafından biliniyor. 

ABD başkanı yaptığı bir basın toplantısında Sov-
yet yönetimine gönderme yaparak elimizde dünyayı 
üç kez yok edecek güçte silahlar var demişti. Aynı 
şekilde nükleer silahlanmada artış gösteren Sov-
yet Rusya’sı devlet başkanı da yaptığı karşı basın 
açıklamasında açıkça meydan okuyarak; “Bizimde 
elimizde dünyayı bir kez yok edecek güçte silahlar 
var” demişti. Bu karşılıklı meydan okumalar insan-
lığın yaşayacağı daha büyük felaketlerin habercisiy-
di. Söz konusu tüm dünyaya hâkim olmak olunca 
insan yaşamını düşünmek devletler için yersizleşi-
yordu. Dünyanın iki süper gücü olan ABD ve Rusya 
arasındaki savaş bu şeklide giderek büyüdü ve bu 
günlere kadar geldi. Her iki devlet de nükleer silah 
üretiminden geri adım atmadılar hal böyle iken diğer 
devletlerde bu yarışa katılmakta hızlı oldular. Dün-
ya yeni ve karanlık bir çağa giriyordu ve kimsenin 
gelecekte nasıl felaketlerle karşılaşacakları üzerinde 
tasavvurda bulunma cesareti yoktu. İkinci dünya sa-
vaşı sona erdikten sonra da iki süper güç arasındaki 
savaş bitmedi tam tersi daha da büyüdü. Belki fiziki 
olarak iki devlet birbirleriyle savaşmadılar ama adı-
na soğuk savaş denen iki devletin savaşı yaklaşık 

1990’lı yıllara kadar sürdü.  1946 yılının ilk BM gü-
venlik konseyi kararı ülkeleri cephaneliklerini nük-
leer silahlardan arındırmaya çağırmaktaydı. Bunun 
ardından iki devlet lideri karşılıklı antlaşma için gi-
rişimde bulundular ama bu antlaşmalarla sonucunda 
bir şekilde kendilerini muaf tuttular. İki süper güç 
arasında imzalanan stratejik nükleer silahların indi-
rimi antlaşması(START-1) ve START-2 adı verilen 
antlaşmalar devreye sokuldu. Bu antlaşmalarla diğer 
ülkelerin nükleer silahlanma yarışına katılmalarının 
önüne bir oranda geçilmiş olsa da nükleer silah ku-
lübüne üye olan devletler cephaneliklerini nükleer 
silahlarla doldurmaya bir şekilde devam etmişlerdir. 
Antlaşma ikili bir tarzda uygulanır olmuştu. Bir yan-
dan nükleer kulüp üyeleri nükleer silahlarını dikey 
yönde arttırırlarken üye olmayan ülkelerde yatayda 
bir gelişim gösterdiler. 

Nükleer silahsızlanma çabaları
Soğuk savaşın doruğa ulaştığı dönemlerde, ABD 

ve SSCB dışındaki ülkeler nükleer silahlara sahip 
olmaya başlamışlardı. Hindistan, İtalya, Japonya 
ve İsveç, Brezilya, Federal Almanya, Pakistan, İs-
rail, Güney Kore, Libya ve İran nükleer bomba 
yapma yönünde çalışmalar yapıyorlardı. Bunun 
üzerine, özellikle bağlantısız devletler, Birleşmiş 
milletler çerçevesi içinde nükleer silahların yayıl-
masını önlemek için girişimde bulunmuşlardı. Fe-
deral Almanya’yı NATO çerçevesi içinde nükleer 
tetikte söz sahibi yapacak olan “Çok Taraflı Nükleer 
Güç” (MLF-Multilateral Force) konusu, Sovyet-
ler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 
tartışma yaratmıştı. Sovyetler Birliği, Almanya’nın 
“nükleer tetikte” parmağının bulunmasına karşı ge-
liyordu. Bağlantısızlar grubu ise, nükleer silahların 
hem devletler arasında, hem nükleer devletlerin el-
lerindeki silah sayısı ve güç artışına karşıydılar ve 
bu konudaki amaçlarını gerçekleştirmek için, geniş 
kapsamlı tedbirler üzerinde duruyor, nükleer deney-
lerin tümden yasaklanmasından yanaydılar. Ama bu 
adım sadece yeni silahlanan devletler için önlemler 
getirmek istiyordu.

İki büyük devlet, nükleer silahların yayılmasını 
önlemek için, 1 Ocak 1967 tarihinde anlaştıkları 
metin, 14 Mart 1968 tarihinde Birleşmiş Milletler 
Genel Kurulu’na sunuldu. Kurul’a gelen metin ya-
pılan bazı değişikliklerden sonra, Nükleer Silahların 
Yayılmasını Önleyen Antlaşmanın (The Non-Proli-
feration Treaty) imzaya açılmasını öngören tasarı, 
95 olumlu oya karşı, 4 olumsuz (Arnavutluk, Küba, 
Tanzanya ve Zambiya) oyla kabul edilmiş, 21 devlet 
ise çekimser oy kullanmışlardır. Antlaşma, 1 Tem-
muz 1968 tarihinde Moskova, Washington ve Lond-
ra’da imzaya açıldı. Yürürlüğe girdiği tarih ise 5 
Mart 1970’tir. Antlaşma bünyesinde birçok kuruluş 
oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi olan Uluslararası 
Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bu konuda büyük bir 
rol sahibi oldu ve bir oranda nükleer silah yarışında 
etkin oranda azaltmalara gidildi. Nükleer silahsız-
lanma sistemi nükleer güce sahip olan Çin, Fransa, 

ABD, İngiltere ve Rusya’nın bu silahlara sahip ol-
malarına izin verirken nükleer kulübe üye olmayan 
ülkelere ise bu konuda önemli yasaklar getirmiştir. 
Bütün bunlar şunu gösteriyor ki; nükleer silahlar beş 
büyük devletin kontrolünde özelleştirilmiştir.

Kuzey Kore’nin nükleer silahlanma 
tarihi

Dünyanın her iki ucunda bu şekilde pervasızca 
bir tehdit oluşurken, Asya ülkeleri de bundan geri 
durmadılar. Kuzey Kore’de bu ülkelerden bir ta-
nesi ve bugün yaptığı nükleer silah denemeleri ile 
tüm dünyanın siyasi gündemine oturmuş durumda. 
Durum bu iken Kuzey Kore’nin nükleer programa 
başlamasından bugüne gelen süreci biraz okumakta 
fayda var. 

Bilindiği gibi Kuzey Kore’nin nükleer silah prog-

ramına başlama tarihi 1970’li yıllara dayanıyor.
- 1976-1981 tarihleri arasında Kuzey Kore, Sov-

yetler Birliğinden aldığı SCUD-B füzesi ve Mı-
sır’dan tedarik ettiği fırlatma rampasını kullanarak 
füze geliştirme programını başlattı ve nükleer silah-
lanma yarışına fiilen katılmış oldu. 

- İzleyen yıllarda Kuzey Kore yönetimi birçok kez 
nükleer açıdan geliştirmeye devam ettiği füzeleri de-
nemeye devam etti ve nükleer yarışında hız kazandı. 

- Bu yıllarda Kuzey Kore yönetimi bir yandan 
nükleer silah yapımına devam ederken diğer yandan 
da yapılan antlaşmalara katılmak zorunda kaldı.

- Bu durum bu şekilde 2000’li yıllara kadar de-
vam etti.

- Ekim 2002: ABD, Kuzey Kore’nin nükleer silah 
geliştirmek için gizli bir program yürüttüğünü kabul 
ettiğini ve bunun da 1994 tarihli anlaşmanın ihlali 
anlamına geldiğini açıkladı.

- Ocak 2003: K uzey Kore, Nükleer Silahların Ya-
yılmasının Önlenmesi Antlaşması’ndan çekildi.

- Nisan 2003: Kuzey Kore, elinde nükleer silahlar 
bulunduğunu ilan etti.

- 2005: Kuzey Kore, 6 ülkenin katılımıyla yürü-
tülen görüşmeler kapsamında ABD, Güney Kore, 
Japonya, Çin ve Rusya ile enerji ve ekonomi alanla-
rında işbirliğine gidilmesi karşılığında nükleer prog-
ramını sona erdirmeyi kabul etti.

- Temmuz 2006: Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi, Kuzey Kore’ye nükleer programını 
sonlandırma çağrısı yapan bir karar aldı. Bu karar-
dan kısa bir süre sonra, Kuzey Kore 7 ile 10 adet 
Taepedong-2 uzun menzilli füze denemesi yaptı.

Nükleer silahlanma koruma değil 
yıkım getirir

Kuzey Kore’nin nükleer programı bu şekilde gü-
nümüze kadar geldi ve bugün tüm dünyanın tartış-
tığı ve kimsenin de neye evrilebileceğini tahayyül 
edemediği bir hal aldı. En son 3 Eylül’de nükleer 

füzeye uyumlu olarak kıtalararası balistik füzeye ta-
kılabilen hidrojen bombası denemesi yapmasıyla be-
raber kelimenin tam anlamıyla işler çığırından iyice 
çıktı. Kuzey Kore’nin bütün bunları dünyanın süper 
gücü olarak bilinen ama aslında dünyanın en büyük 
sömürü gücü olan ABD’nin tehditlerine karşı yaptı-
ğını birçok kesim biliyor. Ne var ki amaç ne olursa 
olsun söz konusu olan nükleer sanayi insanlık için 
bir koruma getirmeyecek tam tersi olarak yıkım ge-
tirecektir. Durum bu şekilde gelişirken ABD ve Ku-
zey Kore konuşmalarının dozajını arttırarak açıkça 
birbirlerini nükleer silah kullanmakla tehdit ettiler. 
ABD kendi hegemonyasının herkese koşulsuz şart-
sız kabul ettirebilmek için akla hayale gelmeyecek 
yollara başvurdu ve kendi hegemonyasını ebedileş-
tirecek yerel iktidarlar oluşturdu. Bu iktidarların yıl-
lardır ABD sayesinde ayakta kalabildiklerini ve eğer 
ABD kendi desteğini çekerse bir gün dahi ayakta 
duramayacakları da sanırım bilinen bir şey. Son yıl-
larda Arap baharı olarak adlandırılan ama esasında 
ABD’nin yeni sömürgeler oluşturma harekâtı bir öl-
çüde sağlandı ama geriye bu coğrafyaların görüp gö-
rebileceği en büyük yıkım kaldı. Bu durumda Kuzey 
Kore’nin ABD hegemonyası karşısında bir duruş 
sergilemesi olağan bir durum ama nükleer silahlar 
söz konusu olduğunda işin rengi değişiyor.  

Peki, bütün bunlarla birlikte bu duruma tepki gös-
teren ülkeler acaba kendi ellerindeki nükleer silahlar 
konusunda üzerlerine toz konduruyorlar mı? Tabi 
ki yok. İmzalanan bütün uluslararası antlaşmalarda 
dahi bu devletler kendilerini nükleer silahsızlanma-
dan her zaman muaf tuttular. Bu durumda da herkes 
Kuzey Kore’nin nükleer programına kilitlenmiş ama 
bu tehdit tüm güçlerin elinde bulunuyor ve içten içe 
diğer ülkeler kendi silahlarını belki de Kuzey Ko-
re’nin birçok katı fazla olan düzeyde geliştirmeye 
devam ediyorlar. Şimdi Kuzey Kore ve ABD’nin 
nükleer saldırı tehditleri tüm dünya için büyük bir 
felaketin başlangıç kilidini oluşturuyor. Dünyanın 
atmosferinde var olan dengesizlik zaten doğanın 
dengesini önemli oranda olumsuz etkiliyor, nükleer 
silahlar üretilmeye devam edilirse bırakın kullanıl-
masını üretimi nedeniyle ortaya çıkan radyoaktif 
maddelerden dolayı dünyanın dengesi önemli oran-
da bozulacak ve gelecek büyük bir tehlike altına 
girecektir. Bunun önüne geçebilmek tüm dünyanın 
üzerine düşmekte ve acil adımların atılması gerek-
mektedir. Şu an içinde bulunduğumuz durumda 
ABD veya Kuzey Kore’nin nükleer silah kullandı-
ğını bir anlığına düşünelim. İlk patlamadan dolayı 
yüzbinleri belki de milyonları bulan insanlar ölecek, 
ondan sonra doğacak milyonlarcası da ya sakat ya da 
ölü doğacak. Bundan başka ortaya çıkan radyoaktif 
maddeler doğadaki birçok bitki türünün yok olma-
sına ve bundan dolayı canlıların beslenmesi konu-
sunda büyük açıklar ortaya çıkaracaktır. Bununla da 
bitmeyecek radyasyon kendisiyle birlikte atmosfer-
de bir dizi farklı olumsuz tepkimeye de yol açabi-
lecektir. İşte görüyoruz ki bir bomba bütün bunları 
yapabilecek güçte ve engellenmezse insanlığın yok 
oluşu için farklı senaryolar üretmeye gerek kalma-
yacak zaten bir bomba işleri rayından çıkarmaya 
yetecek. Bu durumda sorumluluk hepimizin ve elle-
rinde nükleer silah bulunduran tüm ülkelerin ve aynı 
zamanda üretmeye devam eden ülkelerin kontrol al-
tına alınacağı ciddi bir sisteme ihtiyaç var. Var olan 
sistemler belki yeni yeni nükleer silah programına 
başlamak isteyen ülkelere ciddi yasaklar getiriyor 
ama hâlihazırda ellerinde büyük oranda nükleer si-
lah bulunduran büyük devletleri yaptırım altına al-
mıyor. Bu durum diğer ülkeleri de bu antlaşmaları 
ciddiye almamaya zorluyor. 

Bu durum da kararı bizler vereceğiz ya bir kaç ada-
mın iktidar hırsı için hepimiz sonsuza kadar yaşamla-
rımızdan olacağız ya da buna dur deyip ciddi eylem-
ler sayesinde geleceğimiz için mücadele edeceğiz.

Pirdoğan KEMAL / Yeni Özgür Politika
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Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

£10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

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

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

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

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

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

Bakıcı 
Aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

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

(Kurmanci) / Türkce  konuşan 
bayan bakıcı arıyorum.Referans 

gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com
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Organik Zeytin Yağı

Personel Aranıyor

İletişim: 
0744 869 3480 
(Musa)

İletişim: 0208 803 8004
0795 626 0367

Kıbrıs’tan
Organik Zeytin Yağı 

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

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

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

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
sakine_kartal@hotmail.com

Sakine Kartal’dan sağlıklı ev yemekleri
Evlere ve işyerlerine servis yapılır. 

Gözlemeci ve Mutfak 
Elemanı Aranıyor

İletişim: 07961054554 - Haydar Bey

Old Street’te Coffe Shop’ta çalışacak 
deneyimli gözlemeci ve mutfak elemanı 
aranmaktadır.
Not: Çalışma izni şarttır.
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Hevseroka Giştî ya HDP’ê Serpîl Kemalbay çû 
serdana gelê Sûrê û diyar kir ku li ser mîrateya 
gelên cîhanê êrîş heye.

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Serpîl Kemalbay 
tevî Parlementerên HDP’ê Feleknas Ûca, Dîlan 
Dîrayet Taşdemîr, Sîbel Yîgîtalp, Mîthat Sancar 
û rêveberên HDP’ê çûn serdana Sûrê. Heyet li 
Qada Şêx Seîd hatin cem hev û ji wir çûn serdana 
esnafên Çarşiya Şewitî. Heyet piştî vir jî derbasî 
Taxa Alîpaşa û Lalebeyê bû.

Li Taxa Lalebeyê li ser navê heyetê Serpîl Ke-
malbay daxuyanî da û diyar kir ku bi hilweşandi-
na Sûrê tê xwestin ku dîrok, nasname û çandek jî 
were tunekirin.

‘Êrîşî mîrateya cîhanê dikin’
Kemalbay di dûmahîka axaftina xwe de got ku, 

“Bi koçberiya darê zorê û polîtîkaya şer çand û 

Tanrikûlû anî ziman, ku êrîş li nasnameya Kurd 
jî tê kirin û bi gotina “Hevalên me hatin kuştin, 
hatin girtin, hatin sirgûnkirin” bûyerên berê 
qewimîn bi bîr anî.

Sezgîn Tanrikûlû, ku pişî Serokatiya Baroya 
Amedê û wezîfeya parêzvaniya mafên mirovan 
ji CHP’ê bû parlamenter û du serdem in tevlî 
karê qanûndanînê dibe, anî ziman ku HDP’yî 
bûne hedefa desthilatdariyê. Piştî ku komkujiya 
bi balafirên bê mirov ên bi çek xiste rojevê, med-
ya AKP’ê li hemberî Tanrikûlû dest bi kampanya 
lînçê kir. Piştre Recep Tayyîp Erdogan ku Serokê 
Giştî yê AKP’ê ye û Serokkomarê Tirk e, Tan-
rikûlû yekser kir hedef û îdîa kir ku “piştgiriyê 
dide terorê.”

Tanrikûlû der barê êrîşên lê tên kirin got, “Em 
ne xerîbê van rêbazan e” û anî ziman, hikumetên 
beriya AKP’ê jî rêbazên bi vî rengî bi kar anîn. 
Tanrikûlû destnîşan kir, AKP’ê ev rêbaz ji ‘hi-
kumetên zordar’ ên beriya xwe girtiye û wiha 
dewam kir: “Hikumetê berê jî, li hemberî parêz-
vanên mafên mirovan, rêbazên ku rê li ber mirinê 
vedikin, bi kar anîn. Hevalên me li ber me kuştin, 
girtin û sirgûn kirin.”

Di dewama axaftina xwe de Tanrikûlû got, 
“Em ne xerîbê van e. Lê belê, AKP piştî desthilat-
dariya xwe ya 15 salan, ji salên 90’î bêhtir nebaş 
bûye, bêhtir hov bûye û bêhtir bê pîvan bûye. Sala 
2002’an dema bûn desthilatdar qala azadî, mafên 
mirovan û demokrasiyê dikirin. Lê niha vegu-

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattin Demîr-
taş, ji Girtîgeha Tîpa F a Edîrneyê ji bo Rojname-
ya Ozgurlukçu Demokrasî nivîsand û got, serketi-
na li dijî faşîzmê bi berxwedanê pêkan e.

Li Tirkiyeyê ji bo diktatoriya faşîst têkeve me-
riyetê û mayinde bibe her rojê gavên nû tên avê-
tin. Hewldana 15’ê Tîrmehê weke ‘xêra xwedê’ 
hate dîtin û piştî 16’ê Tîrmehê êrîş û zext di asta 
herî jor de pêş ket. Her roj zext li ser zextê zêde 
dibe. Bi zanebûn û plan di nava demê de belav 
dike û roj bi roj rêjeya tundiyê zêdetir dike. Per-
gala tundiyê gav bi gav dixe meriyetê. 

Eger ku tifaqa Erdogan-Bahçelî bixwaze dika-
re di hefteyekê de hemû kesan bigire, hemû kesên 
dijberî xwe ji kar bavêje, dikare hemû rojname 
û tv ên li dijî xwe bigire. Lê tirs û tundiya li ser 
civakê hêdî hêdî zêde dike û civakê fêrî vê yekê 
dike. Bi zanebûn di nava demê de belav dike. 
Her kesî dixe nava tirsa ‘wê dor kengî bê min’ 
zêde bike. Bi binçavkirin, girtinan dixwaze hemû 
beşên civakê teslim bigire. 

Li aliyê din rê li pêş şopandina zextên li ser ci-
vakê tê kirin hatiye girtin û ji vê yekê sûdê digire 
û zextan zêdetir dike. Bêyî demê winda bike per-
gala rejîma faşîst di milê burokratîk, çandî, aborî 
xurt dike. Bi vê yekê rejîma faşîst a nû ava dike. 
Niha di destê AKP’ê de bi têra xwe kadroyên ha-
tine perwerdekirin tine ye. AKP rêveber û parêze-
ran bi lez û bez dike dozger û dadger. Doçentiya 
alîgir radike. Dixwaze hemû rêveberiyên qadan 
têxe kontrola xwe. Armanc dike li hemû zanînge-
han kadroyên AKP’ê lê bi cih bike. Ji xwe Rektor 
ji aliyê AKP’ê ve tên tayînkirin. Dixwaze her kes 
bibe koleyê wan. Di midûriyeta polisan de jî bi 
hezaran polîs cihê wan guhert û polîsên xwe lê bi 
cih kirin. Bi hezaran mamoste hatin sirgûn kirin û 
mamosteyên xwe li şûna wan bi cih dike. 

Lê ev hemû ew qas bi çavkorî, bi lez û bez û bi 
tirs tên kirin ku çiqas kesên kêrnehatî, ji liyaqatê 
bê par û bê teşe hene, hemû di bin navê qadroyên 
AKP’ê de tên tijekirin. Ev qadrotiya ku tê kirin, 
berdin ku rejîma AKP’ê ava bikin, wê bibin be-
laya serê AKP’ê. Bêguman zerareke mezin didin 
gel û wê bidin jî.

Tişta ku ez dixwazim bêjin ew e, hevkariya 
Erdogan-Bahçelî hevkariyeke ji bê vîzyon, sera 
bera, ti meşrûtiya xwe tineyî, bê hazirî û tu bin-
geheke wê ya exlaqî nayê dîtin û wê ev “projeya” 
wan di destê wan de biteqe. Ew bixwe jî vê yekê 
baş dizanin. Tişta ku herî zêde dixwazin bikin 
her dem dixwazin dem bi dest bixin û bi vê rêyê 
dixwazin temenê xwe dirêj bikin. 

Bêguman tenê sedemeke vê “rejîma faşîst a 
nû” dixwazin ava bikin û bi ti awayî nikarin ava 
bikin ne ev e, hê li dijî wan beşeke civakê ya me-
zin heye û destûrê nade ku ev rejîma xwe ya faşîst 
ava bikin. Belê, dibe ku hê hevkariya rejîma faşîst 
a Erdogan-Bahçelî têk neçûbe, lê hemû derfet û 
destketiyên dewletê bi kar tînin, lê hê ev desthi-
latdariya ku ew dixwazin ava nekirine.

dîrokek tê tunekirin. Berdêla vî tiştî gelekî giran 
e, lê di du salên dawîn de ev şer kûrtir bû. Li Sûrê 
polîtîkaya talan û rantê heye. Gelê Sûrê tê mex-
dûrkirin. Êrîşa li ser vê derê tê wateya êrîşa li ser 
mîrateya gelên cîhanê. Dixwazin dîroka mirova-
yetiyê tune bikin lê çawa ku kesên 12’ê Îlonê der-
be çêkirin, çûn ser sergo ew ê ev kesên polîtîkaya 
hilweşandinê çêdikin jî wê biçin ser sergo. Ew ê 
bi ser nekevin. Têkoşîna me wê bidome.”

Pirsa ûnescoyê
Mîthat Sancar pirsa hemwelatiyekî ya li ser 

ÛNESCO’yê bersivand û got, “Ji ber hilweşan-
dina Sûrê gelek caran serî li ÛNESCO’yê hate 
kirin, lê ev serîlêdan bêencam ma. Ev sazî li gorî 
polîtîkaya desthilatdarên siyasî tevdigerin. Ya 
girîng têkoşîna me ya li vê derê ye.”

Heyet piştî serdanên malan, ji taxê veqetiya.

herîne aktorê bê edaletiyê û kiryarên li derveyî 
hiqûqê. Ez vê desthilatdariyê weke desthilatdari-
ya TOMA, Dozer û SÎHA bi nav dikim.”

‘Min dikin hedef’
Tanrikûlû bi bîr xist, ji Serokkomar heta wezî-

ran, hemû rêveberên AKP’ê wî dikin hedef û bi 
vê yekê re dixwazin mirovan li dijî wî sor bikin. 
Tanrikûlû got, “Ji mînakên beriya niha em diza-
nin bê ev hedef nîşandan rê li ber encameke çawa 
vedike. Vê yekê bi zanebûn dikin.”

Erdogan got, dadgerî kete nava liv û 
tevgerê

Tanrikûlû anî ziman, ku gotinên wî di çarço-
veya “berpiryariya qanûndanînê” de ye û nabe 
ku bibe mijara lêpirsînê. Tanrikûlû got, piştî ku 
Erdogan ew kir hedef, dozgerî keteiye nava liv 
û tevgerê û destnîşan kir, ku bi vê yekê re nîşand 
idin ku rejîma parlamenteriyê qediya ye.

Ji ber nasnameya min a kurd, êrîşî min 
dikin

Tanrikûlû diyar kir, ku ji ber nasnameya wî ya 
Kurd êrîş lê tê kirin û got, “Beriya nasnameya 
min a siyasetmedariyê, ez parêzvanekî mafên mi-
rovan û parêzer im. Parlamenterî li nasnameyên 
min ên berê zêde bû. Berê jî min ew aciz dikir, 
niha jî dikim. Ez Kurd im. Ev nasnameya min jî 
wan aciz dike.”

Li hemberî vê rastiyê ketine nava panîkê. Ci-
vak hêdî hêdî axa mirî li ser xwe diavêje, li şûna 
tirs û fikaran, hêrsa wê zêde bûye. Hemû amûrên 
êrîşan bikar anîn. Ku gotin li cih be ‘Cebilxa-
neyên’ wan neman û ketine nava panîkê.  

Niha di vê rewşê de pêwîste hêzên demokratîk 
ên pêşengtiya gelan dikin rol bigrin ser xwe. Ji 
ber ku rejîmên faşîst di rewşên wiha de rojên 
xwe yên dawî dijîn, ji ber vê êrîşan zêdetir dikin. 
Dema we got ‘nexêr, ewqasî jî nakin’ tişta heyî 
hemûyan dikin.   

Di serî de HDP û hezên muxalîf ên li dijî faşîz-
mê berxwedanê mezin dikin û di refên pêşde cih 
digirin, divê vê mîsyona xwe ya dîrokî bêteredut 
bi cih bîn in. Ji xwe di vê mijarê de mîrateyeke 
me ya berxwedan û têkoşînê heye. AKP di siya-
seta xwe ya 15 salî de temenê xwe yê herî kêm 
û rojên xwe yên herî kurt dijî. Ji bo ku ev yek 
neyê xuya kirin dinava hewldanan dene. Hêzên 
demokratîk li gel darbeyên li wan hat dayîn jî, bi 
mînaka ‘derba ku nakuje bi hêz dike’ her roj bi 
hez dibin û xwedî moralek mezin in. Divê haya 
me ji vê hebe. Bi baweriya piştgiriya deh mîlyo-
nan mirov em tevbigerin û bi tevgera xwe, mafê 
wê bidinê. 

Çi li hundirê parlamentê û çi li derve ti asten-
gî li pêşiya serketina HDP’ê nîne. Divê bi rêbaza 
siyasetek encamgir, rojevê diyar bike û li gorî 
serdema nû çalaktir bibe. Em serdemek ku ma-
zeretê rakin najîn. Divê ku em di demek kin de 
xwe bigîhînin hemû girseyên mezin ên ku ji me 
bawer dikin û wan çalaktir bikin. Em neçarin ku 
di demek kurt de encamên girîng bidest bixin û 
nîşanî herkesî bidin. Divê em aliyên muxalîf ên 
li derveyî xwe yên ku zorê li rêgezên me nekin, 
îtîfaqek nerm û hevkarên xwe li pêş bixin. Divê 
ku em ji avakirina eniya herî mezin a muxalefeta 
civakî re bibin alîkar. 

Çav û guhê civakê li ser HDP’ê ye. Bêguman 
wê HDP ti carî dev ji gotina xwe ya aştiyê berne-
de û tawîz nede. Em neçarin ku ji hemû Tirkiyê 
re behsa ji bo aştî pêk were yekane rêya pêkane 
ew e ku li dijî faşîzmê berxwedan li pêş bikeve û 
yekîtî bê avakirin. 

Berxwedan li dijî faşîzmê ye. Berxwedan li dijî 
polîtîkayên şer, zilm û neheqiyê ye. Berxwedan 
li dijî tecrîda li Îmraliyê ye. Divê demildest li 
gorî xeta rewabûna neteweyî û navneteweyî em 
mafê xwe bikar bînin, li her devera jiyanê xwe-
ser, rêya afirîner û bi rêbazên bênavber û paş da 
gav neavêtin berxwedan li pêş bixin. Pêwîste xeta 
berxwedanê li pêş bikeve û tişta bikeve ser milê 
me em pêk bînin. Pêwîste hemû dildarên me, kad-
royên me û gelê me bi hestiyarî di asta herî jor de 
beşdarî plansaziyên xebatên nû yên HDP’ê bibe û 
xwedî derkeve. Divê ku bi beşdariyê berxwedanê 
mezin bikin. Mirov nikare merhametê ji faşîzmê 
daxwaz bike, lê teqez divê berxwedan pêk were û 
serketin bi ser dikeve. 

SELAHATTÎN DEMÎRTAŞ
Girtîgeha Tîpa F a Edîrneyê

Kemalbay li Sûrê ye: 
Êrîşî mîrateya cîhanê dikin

Sezgîn Tanrikûlû: 
Ji salên 90’î bêhtir hov in

Demîrtaş: 
Serketin bi berxwedanê dibe
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Heftêya borî, ji berê Salona Pêşangeh a Excel 
a li rojhilatê Londonê protestoyên li dijî fuara çe-
kan li dinyaye ya herî mezin berdewam kir. Roja 
yekşemê jî komeke qelabalix Kurdistanî û dostên 
wan li pêşiya salona Fûara Çekan çalakî li dar xis-
tin û banga rawestandina çekan jibo Tirkiye kirin.    

 Defence and Security Equipment Internatio-
nal –DSEI (Fuara Navnetewîya Amûrên Parêzî 
û Ewlehiyê) ku wekî fuara çekan li dinyayê ya 
herî mezin tê zanîn duh di Salona Excel li Lon-
don Docklandsê de dest pê kir. Jibo pêşî lê girti-
na erebeyên ku bi çekan barkirî tevahiya hefteyê 
çalakvanan rê girtin. Di tevahiya hefteyê de 102 
çalakvan ji hêla polêsan ve hatin binçav kirin. 

Roja yekşemê dane nîvro bi banga Kurdistan 
Solidariy Campaign (Kampanya Piştevaniya 
Kurdistanê) bi sedan Kurdistanî û dostên wan 
li pêşiya navenda Exelê kom bûn. Meclîsa Gelê 
Kurd, Day-Mer û Gik-Derê jî piştevaniya ça-
lakiyê kirin û bi alên xwe tevlî çalakiya li dijî 
bazirganiya çekan kirin. Di çalakiyê de bang li 
hikûmetê hat kirin ku çekan nefiroşe welatên ku 
mafên mirovan binpê dikin. 

Pankarta ku li ser ´Firotina çekan jibo Tirkiye´ 
bidin sekinandin´ nivîsî hat vekirin. Di çalakiyê 
de bi govenda hatî girtin rê jibo demeke kurt hat 
girtin.  

´Bajarên Kurdistanê bi van çekan 
hatin wêran kirin´

Di çalakiyê de bê navber dirûşmeyên li dijî 
dewleta Tirk hatin avêtin û di axaftinên hatîn ki-

Li gel aloziya navbera hikumeta Merkel û rejî-
ma Erdogan, derket holê ku Elmanyayê di nava 8 
mehên destpêkê yên salê de bi buhayê 25 milyon 
Euroyî çek firotiye Tirkiyeyê. Lê hikumeta Elman 
diyar kir, ku wê temamiya bazirganiya xwe ya çe-
kan eşkere neke.

Ji mehên destpêkê yên sala 2017’an û vir ve, di 
navbera Berlîn û Enqereyê de aloziyek heye û hi-
kumeta Merkel hin pêkanîn li dijî rejîma Erdoga 
eşkere kir. Derket holê ev alozî û pêkanîn aboriyê 
bandorê li bazirganiya çekan nake.

Ji bo fîrmayên çekan ên li Elmanyayê çekan 
bifiroşin derveyî welat, divê hikumet vê yekê erê 
bike. Hikumeta koalîsyona mezin a ji demokratên 
xiristiyan û demokratên civakî pêk tê, berevajî 
nerazîbûna li hemberî Erdogan ku roj bi roj zêde 
dibe, hê bêhtir pêşî li bazirganiya çekan vedike.

Partiya Keskan pêşniyar pirsek pêşkêşî hiku-
meta Merkel kir û xwest, li ser bazirganiya çekan 
a di nava sala 2017’an de bi Tirkiyeyê re kiriye, 
agahiyan bide. Hikumeta Merkel di bersiva xwe 
de ragihand, ku heta dawiya meha Tebaxê, 99 carî 
destûr ji firotina çekan ji bo desthilatdariya Erdo-

rin de bal kişandin ser bajarên Kurdistanê yên ku 
ji hêla dewleta Tirk ve hatîn xera kirin. “Dewle-
ta Tirk li aliyekî bajarên bakûrên Kurdistanê bi 
çekên giran wêran kirin û li aliyê din jî êrîşî Ro-
java dike. Bi hezaran Kurd hatin qetil kirin. Ev 
êrîş bi tevahî bi çekên ku li van fûaran tên kirin tê 
kirin. Bila baş bê zanîn ku hikûmeta Brîtanî jî di 
nav de yên ku çekan difiroşin Tirkiye şirîkê van 
sûcan in. Banga me li hikûmeta Brîtanî ew e ku 
rojek berî rojekî firotina çekan bide sekinandin û 
alîkariya leşkeri bi Tirkiye re rawestîne.” 

Fûara çekan ya ku duh dest pê kirî dê heta 15´ê 
Îlonê berdewam bike. 1600 şîrket û 56 welat dê 
tevlî fuara çekan bibin. Tê payîn ku 35 hezar kes 
tevlî fûarê bibin. Serokwezîra Brîtanya Theresa 
May meha Rebendanê çûbû serdana Tirkiye û 
hevpeymaneke bazirganiya çekan ya 100 milyon 
sterlînî îmza kiribû. 

Ji bazirganiya çekan re na
Seroka Partiya Keskan Caroline Lucas jî ber-

tek nîşanî Fûara Çekan da da zanîn ku welatên ku 
mafên mirovan binpê dikin wekî Tirkiye û Suudî 
jibo fûarê hatine vexwendin. “Em çekan difiroşin 
welatên destpot û dîktator yên wekî Suudî, Bah-
reyn û Tirkiye. Ev fûar qirêjiyeke reş li ser navê 
welatê me dixe. Jibo başiya welatê me divê bazir-
ganiya çekan were sekinandin û ji bedela bazirga-
niya çekan bibe afrînerê aşitiyê.”

Serokê Partiya Karkeran Jeremy Corbyn jî ber-
tek nişan da û xwest ku hikûmet çekan nefiroşe 
rejîmên despot û dîktator. 

gan re hatiye dayin.
Hat ragihandin, Elmanyayê 25,36 miyon Euro 

pere ji vê bazirganiyê qezenç kiriye. Lê belê hi-
kumeta Merkel diyar kir, ku nikare li ser 3 pey-
manên çekan ên bi Enqereyê re mohr kiriye, aga-
hiyan bide.

Ji Çileya 2016’an û heta meha Tebaxê, hikume-
ta Merkel di çarçoveya bazirganiya bi Tirkiyeyê 
re 158 caran firotina çekan erê kir û 69 miyon 
Euro ji vê qezenç kir. Ev yek sala 2015’an 26 mi-
yon û 500 hezar Euro bû.

Çend roj berê, derketibû holê ku fîrmaya çekan 
a Elman Rehînmetall wê li Tirkiyeyê bi buhayê 
7 miyar Euroyî hezar panzerî çêbike. Erdogan 
meha Mijdara 2015’an, menajerên Rheînmetallê 
ji bo vî karî vexwendibû qesra xwe û wêneyên 
wan ên li vir hatibûn weşandin.

Ji bo bandora krîzeke bi Enqereyê re li Rheîn-
metall neke, beriya niha bi salan planek hatibû 
amadekirin û ketibû dewrê. Şefê Rheînmetallê 
Armîn Papperger qurnaztî kiribû û eşkere kiribû 
ku wê tankên bidin Tirkiykeyê sala 2015’an li Tir-
kiyeyê hilberînin û ji bo vê çûye qesra Erdogan.

Li Londonê, banga jibo 
rawestandina firotina 
çekan ji Tirkiyê re  

Elmanya eşkere nake bê çiqas çek 
daye rejîma Erdogan
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Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê Ne-
teweyên Yekbûyî (NY), Zeîd Ra’ad Al Husseyn 
diyar kir ku sazî, dezgeh û kesên ku bi doza Kur-
dan re elaqedar dibin, dibin armanca êrîşên hikû-
meta Tirk. 

Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê Ne-
teweyên Yekbûyî (NY), Zeîd Ra’ad Al Husseyn 
diyar kir ku sazî, dezgeh û kesên ku bi doza Kur-
dan re elaqedar dibin, dibin armanca êrîşên hikû-
meta Tirk. 

Rûniştinên Konseya Mafên Mirovan a NY´yê 
li Swîsreyê li bajarê Cenevreyê dest pê kir. Ev rû-
niştin wê heta 29’ê Îlona 2017’an bidomin.

Komîserê Bilind ê Mafên Mirovan ê Ne-
teweyên Yekbûyî Zeîd Ra’ad Al Husseyn rapora 
mafên mirovan a salane xwend. Al Husseyn got, 
“Dibe ku terorîst êrîşî me bikin. Dewlet dikarin 
pêşiyê li vê tiştê bigirin, lê divê ev nebe hinceta 
otorîterî û pêkutiyê.”

Krîza cidî ya mirovî li Sûriyê
Piştre jî rapora binpêkirina mafên mirovan 

a welatên Sûriye, Iraq, Îsraîl, Îran, Venezeela, 
DYE, Tirkiyeyê hate xwendin. Hat diyarkirin ku 

Li Meksîkayê duh erdheja bi pîleya 8.2 çêbû, bi 
kêmanî 61 kes mirin.

Li peravên başûr ê Meksîka, li Okyanûsa 
Pasîfîkê mezintirîn erdheja vê sed sala dawî çêbû, 
bi kêmanî 61 kes mirin.

Navenda Lêkolînê ya Jeolojojîk a DYA’yê di-
yar kir navenda erdhejê 87 kîlometre li başûrêro-
ajva yê bajarê Pijîjîapanê ya Meksîkayê ye û kû-
rahiya wê bi 70 kîlometreyî ye.

Waliyê eyaleta Oaxaca a Meksîka Alejandro 
Murat got li bajarê Juchîtanê 17 bi giştî 20 kes 
mirin.

Li gorî çapameniya xwecih li eyaleta Chîapasê 
4 kes, li eyaleta Tabasco yek jê pitik du zarok mi-
rin. Rayedaran diyar kirin li Guatemala jî kesekî 

Serokwezîra Almanyayê Angela Merkel ragi-
hand ku naxwazin bi temamî firotina çekan bo 
Tirkiyeyê were qedexekirin.

Merkel ji kanala NDRê ya alman re axivî û eş-
kere kir ku ti sedem ji bo hişyariya serdana zêde-
tir bo Tirkiyeyê nabînin.

Bahoza Îrmayê, ku bandor li Amerîka Navîn û 
peravên başûrê rojhilat ê DYA kir, di nava 10 ro-
jan de rê li ber bîlançoyeke giran vekir.

Bahoza Îrmayê, ku Karabîk serûbin kir, herî 
dawî gihîşti Florîdayê. Şîdeta Îrmayê, ji asta 5’an 
ku ev yek kategoriya herî bilind e, daket 1’ê. Lê 
belê tê gotin, bahozê ji Karabîkê heta Dewletên 
Yekbûyî yên Amerîka (DYA) zerareke mezin 
daye û bûye sedem ku bi dehan kes jiyana xwe 
ji dest bidin.

Bahoza Îrmayê, di nava 10 rojan de bi qasî 7 

sala 2017’an li Sûriyê di êrîşên hewayî û bejahiyê 
de gelek sîvîl hatine kuştin û di nav wan de gelek 
zarok jî hene.

Li ser rewşa li Tirkiyeyê jî Al Husseyn diyar kir 
ku azadiya fikr û ramanê di bin pêkutiyeke me-
zin de ye û bi bîr xist ku gelek rojnamevan, aka-
demîsyen, parêzvanê mafên mirovan û nûnerên 
saziyên civakî hatine binçavkirin an jî girtin. Al 
Husseyn diyar kir ku kesên bi doza Kurdan re 
elaqedar dibin jî êrîşî wan tê kirin û anî ziman 
ku herî dawîn 10 parêzvanên mafên mirovan bi 
îdîaya ku ‘li ser navê rêxistina terorê ya çekdarî’ 
xebat kirine, hatine girtin. Al Husseyn diyar kir 
ku wê di demeke nêz de ew ê raporeke berfireh li 
ser Tirkiyeyê jî belav bike.

Husseyn bang li hikûmeta Tirk kir ku dev ji van 
êrîşan berde û ofîsa girêdayî wî ya ku binpêkirina 
mafên mirovan a li Tirkiyeyê lêkolîn dike wê di 
demên pêşiya me de ji bo balkişandina zextên ji 
ber Rewşa Awarte wê raporeke lezgîn bide we-
şandin.

Rûniştina Mafên Mirovan a NY ya 36’emîn wê 
bi nîqaşên têkildarî binpêkirina mafên mirovan 
heta 29’ê Îlonê dewam bike. 

jiyana xwe ji dest da.
Navenda Hişyariyê ya Tsûnamî ya Pasîfîkê di-

yar kir pêlên tsûnamiyê ‘asta wê ya rabûn û dake-
tin dikare bibe 2-3 metreyan û dibe ku li peravên 
Meksîkayê xuya bibe.’’

Piştî erdhejê li Meksîkayê di navbera 4,3 û 5,7 
de gelek erdhejên peyrev çêbûn.

Li paytext Mexîco Cîty elektrîk qut bû, tê gotin 
ji ber erdhejê ziyaneke mezin çênebû.

Li eyaleta Mexîco Cîty û li eyaleta Chîapasê 
dibistan hatin taloqkirin.

Erdheja niha ji erdheja 1985’an a li Mexîco 
Cîtyê pêk hatibû mezintir bû ku bûbû sedema mi-
rina gelek kesan.

Wezîrê Karên Derve yê Almanyayê Sigmar 
Gabriel diyar kiribû ku, “Berpiryariya me bo 
şandina çekan ji bo hevalbendê me yên NATOyê 
heye. Lê me firotina çekan bo Tirkiyeyê hema 
hema daye rawestandin.

hezar kîlometreyî çû û tê texmînkirin, ku heta 
niha herî kêm 40 kes ji ber bahozê mirine. Pirani-
ya mirovên ji ber vê bahozê mirin, li Karabîkê û 
giravên Amerîka Navîn mirin.

Tenê li Kubayê 10 kesî jiyana xwe ji dest dan. 
Li DYA 3, li Meksîkayê jî herî kêm 2 kes mirin.

Hejmara mirovên li giravên Saînt-Barthelemy, 
Saînt-Martîn û Angûîllayê, herî kêm 15 ye.

Bahozê yekser bandor li 40 mîlyon kesî kir. 
Tenê li eyaleta Florîda ya DYA’yê zêdeyî 6 mîl-
yon kes neçar man malên xwe biterikînin.

‘Kurd û dostên wan dibin 
hedef’

Li Meksîkayê erdheja bi pîle-
ya 8.2: Bi kêmanî 61 kes mirin

Merkel: Naxwazim bi temamî 
forotina çekan were qedexe 
kirin

Ji ber bahoza Îrmayê herî kêm 
40 kes mirin
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