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Vê carê navê Erdogan di doze de weke 
‘navê sereke’ derbas bû

Rojava her du şehîdên Britanî oxirî 
welatê wan kir

Doza li DYA, ku rêveberê Halkbanê Hakan Atîlla lê 
tê darizandin û Reza Zarrab jî şahidiyê dike, didome. 
Navê Erdogan vê carê weke ‘navê sereke’ derbas bû. 
Di 7 rûniştinên destpêkê yên dozê de ku Alîkarê Mi-
dûrê Giştî yê berê yê Halkbankê Hakan Atîlla weke 
bersûc tê darizandin, Reza Zarrab weke şahid îfade 
da.

Xelkê Rojava cenazeyên du şervanên enternasyonalîst 
ku bi eslê xwe Brîtanî ne, bi merasîmeke girseyî di De-
riyê Sêmalkayê re derbas kirin û şandin Brîtanyayê. 
Şervanên Brîtanî Oliver Hall (Canşêr Zagros) 25’ê 
mijdara 2017’an û Jac Holmes (Şoreş Amanos) di 
23’yê cotmeha 2017’an de dema ku mayînên çeteyên 
DAIŞ’ê li Reqayê radikirin, gihiştibûn şehadetê.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 37’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 38’an de ye
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Avrupa Birliği’nden çıkış süreci (Brexit) 
müzakerelerinin zorlu geçen birinci aşa-
masından sonra Avrupa Birliği Konseyi 

Başkanı Donald Tusk tarafından yapılan açıkla-
mada, “Hepimiz ayrılığın zor olduğunu biliyo-
ruz ama ayrılıp yeni bir ilişki kurabilmek daha 
da zor” dedi.

Başbakan Theresa May ve Avrupa Komis-
yonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında 
Cuma günü yapılan toplantıdan sonra Brexit gö-
rüşmelerinin birinci aşamasının ‘yeterli ilerleme’ 
ile tamamlandığı açıklansa da, esas zorlu müzake-

Anlaşması) korunacağını belirtti. Kuzey İrlanda 
doğumluların Avrupa Birliği vatandaşı kalabilece-
ğine de karar verildi.

Başbakan May varılacak anlaşmanın Birleşik 
Krallık’taki 3 milyon AB vatandaşının haklarını 
garanti altına alacağını söyledi, “Hakları Birleşik 
Krallık yasalarında tanınıp, İngiliz mahkeme-
lerinde uygulanacak” dedi. Juncker de AB’de 
yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarının dayanı 
haklara sahip olmaya devam edeceğini, “idari iş-
lerin”kolay ve ucuz olacağını söyledi.

Haberin devamı sayfa 7’de...

re yeni başlayacak. 
İrlanda sınırı, gümrük birliği, AB vatandaşların 

durumu ve boşanma ücreti gibi zorlu başlıkların 
beklediği Brexit müzakerelerinin iki yıl sürmesi bek-
leniyor. İki yıl sürecek geçiş süreci içinde Birleşik 
Krallık Gümrük Birliği’nde ve Ortak Pazar’da yer 
almaya devam edecek ancak AB kurumlarında yer 
almayacak ve oy hakkı da bulunmasa da yine de AB 
kanunlarına tabi kalacak.

Cuma günü varılan anlaşmayla May, Kuzey İrlan-
da ve İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki bir sınır ol-
mayacağını ve Hayırlı Cuma Anlaşması’nın (Belfast 
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10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle 
Kürt Toplum Merkezi’nde de bir panel düzen-
lendi. 26 kurumun imzasıyla BBC önünden 

başlamak üzere yapılması planlanan “Öcalan’a Öz-
gürlük” yürüyüşünün kar yağışı nedeniyle iptal edil-
mesinden kaynaklı aynı amaçla bir panel düzenlen-
di. Kürt Toplum Merkezi’nde 10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü dolayısıyla yapılan panelde konuşan 
HDP Milletvekili Dilek Öcalan, dünyanın her yerin-
den insan haklarının ihlal edildiğine dikkat çekti. 

Kürt Toplum Merkezi’nde yapılan panele insan 
hakları savunucusu Margaret Owen, HDP Millet-
vekili Dilek Öcalan, Macer Gifford, Bruce Kent 
ve Bask temsilcisi Peio konuşmacı olarak katıldı. 
Moderatörlüğünü İbrahim Yahli’nin yaptığı panele 
çok sayıda yurttaş katıldı. “Hiç kimsenin bir baş-
kasını ezmeye hakkı yoktur ama ulus devletler bir 
araya gelerek insan haklarını çiğneyebiliyorlar” di-
yen HDP Milletvekili Dilek Öcalan, İnsan Hakları 
Bildirgesi’ne imza atan devletlerin, insan haklarını 
daha fazla ihlal ettiğini söyledi. Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’a dönük yapılan tecrite değinen 
HDP’li Öcalan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “ Tec-
rite yönelik tepkiler artmaktadır. Türkiye’de Sayın 
Öcalan üzerinde yürütülen tecrit aslında halk üze-
rinden yürütülüyor. Sadece Kürt halkı değil, tüm 
ezilmiş Ortadoğu halklarına yöneliktir tecrit. Bugün 
Sayın Öcalan 19 yıldır cezaevinde bir mücadele ve-
riyor.”

‘Öcalan sadece Kürtlerin değil, ezilmiş-
lerin önderidir’

Öcalan üzerindeki tecritte uluslarası devletlerin 
de büyük payı olduğuna vurgu yapan Dilek Öcalan, 
“Eğer bugün insanlar hala insan olmaktan doğan 
haklarına sahip değillerse, hiç kimse ‘insan hakkı 
vardır’ diyemez. Sayın Öcalan’a dönük bugün yü-
rütülen tecritte uluslarası devletlerin de büyük payı 
vardır. CPT ve uluslarası kuruluşlar bu ağır tecrite 
karşı sessizler. Siz neden 69 yıl önce bugünü insan 
hakları günü olarak ilan ettiniz ve bugün neden ih-
lallere karşı sessizsiniz?” diye konuştu. Öcalan’ın 
sadece bir birey olmadığını Kürt halkının ve ezilmiş 
halkların önderi olduğunu vurgulayan HDP Millet-
vekili Dilek Öcalan, “Eğer bizler bugün buna sessiz 
kalırsak, bu ağır ihlallerde devam edecektir. Sessiz 
kalmak bugün ölümü beraberinde getiriyor. Sessiz 
kalanlar bu suça ortaktır. Birbirimizin yanına geldi-
ğimiz de sessizliğimizi eleştirmeliyiz, tartışmalıyız. 
Bugün artık Kürt Sorunu sadece Kürtlerin değil, tüm 
dünyanın bir sorunu haline gelmiştir. Hiç kimsenin 
yararına olmayan bu sessizliği kırmalıyız. Kürtler 
artık 40 yıl önceki Kürtler değiller. Bu kazanım 
özgürlük mücadelesinde şehit olanlar sayesindedir. 
Onların anısı önünde bir kez daha saygı ile eğili-
yorum. Mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek ve 
sonu da muhteşem olacak” diye ifade etti.

‘Kürtlerin mücadelesi dünyanı müca-
delesi olmuştur’

Kürtlerin Rojava’daki kazanımlarına değinen 
Öcalan, Kürt halkının yürüttüğü mücadele artık dün-
ya mücadelesi olmuştur diyerek, cümlelerini şöyle 
bitirdi: “Geçen hafta enternasyonalist bir savaşçı 
daha Rojava’da şehit düştü. Kobane’de kadınların 
öncülüğünde yürütülen mücadele Rakka’da  tüm 
görkemiyle zafere ulaştı. Rojava’da başarıya ulaşan 
mücadelemiz Önder Apo’nun fikirleri ve ideolojisiy-
di. Bugün Rojava’da yeni bir sistem yaratıldı ve bu 
sistem dünyada bir ilk. Hiçbir zaman diktatörlüğü 
dayatanlara karşı boyun eğmeyeceğiz.”

HABERLER02 13 ARALIK 2017

‘Öcalan Üzerinden Kürtlere Tecrit Uygulanıyor’
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Fişlenen İşçiler 
Ömür Boyu İşsizliğe 
Mahkum Ediliyor

İnşaat işçileri, son 25 yıldan beri kendilerini fişle-
yerek kara listeye alan büyük inşaat firmalarına 
karşı başlatmış oldukları adalet arayışını karar-

lılıkla sürdürüyor. Ödenmeyen ücretler, iş kazaları, 
sağlık ve güvenlik koşullarına ilişkin kaygılarını dile 
getirdikleri için fişlenerek ömür boyu işsizliğe mah-
kum edilen işçiler İngiltere’nin dört bir tarafında 
gösteri ve eylemler gerçekleştirdi.

İnşaat işçilerinin örgütlendiği sendikalardan biri 
olan UNITE, son 30 yıldan beri 3 binden fazla inşaat 
işçisini kara listeye alan inşaat şirketlerine karşı yü-
rüttüğü mücadeleyi bir eylem günü ile devam ettirdi. 
İngiltere çapında yapılan gösteriler ile kara listenin 
suç kapsamına alınması, kara liste uygulamasına da-
hil olan şirketlerin kamu ihalelerinden men edilmesi 
ve bir soruşturma açılması talep edildi. 6 Aralık Çar-
şamba günü inşaat işçileri kara liste uygulamasına 
dahil olan şirketlerin şantiyeleri ve ofisleri önlerinde 
başlattıkları hak talebi ile adalet arayışını ofis işgal-
leri ve  parlamentoda da lobilerle devam ettirdiler.

İnşaat işçilerinden oluşan kara liste ilk kez 2009 
yılında, kara listeyi oluşturan The Consulting Assa-
ciation adlı firmaya yapılan baskının ardından ortaya 
çıktı. Bu firmanın veri tabanında ele geçirilen listede 
3 bin 123 inşaat işçisinin kimlik ve adres bilgileri ile 
kara listeye alınma nedenlerine ilişkin ayrıntılı bil-
giler yer alıyor. Bu baskının ardından kapanan The 
Consulting Assosiation, inşaat firmalarının veri ta-

banından yararlanması için 3 bin sterlin kayıt parası 
ve soruşturma başına 2 sterlin ücret almaktaydı. 44 
inşaat firmasının kayıtlı olduğu The Cosulting Asso-
siation’ın aynı zamanda çevreci aktivistler için ayrı 
bir liste oluşturduğu da sonradan ortaya çıktı.

Kara listenin resmi olarak belgelenmesinden 
sonra haklarını aramak için çoğu korsan ve radikal 
olmak üzere sayısız eylem ve gösteri gerçekleştiren 
inşaat işçileri açtıkları tazminat davasını da kazan-
dı. UNITE ve GMB sendikaları tarafından açılan ve 
geçen yılın Mayıs ayında sonuçlanan davanın ardın-
dan kara listede adı geçen inşaat işçileri toplamda 10 
milyonun üzerinde tazminat aldı.

Kara liste uygulamasının devam ettirilmesinde 
büyük payı olan çok sayıda yöneticinin şimdi inşaat 
firmalarının başında olması ve hükümetin bu uygu-
lamayı engellemek için gerekli yasal düzenlemeleri 
yapmamış olmasını kabul etmeyen sendika ve inşa-
at işçileri hükümet üzerinde baskı oluşturmak için 
mücadelelerini sürdürüyor. Kara liste uygulaması-
nın hala devam ettirildiğine dair yeni verilere ulaşan 
UNITE Sendikası, binlerce işçinin hayatını karar-
tan uygulamada imzası olanların kamu ihaleleri ile 
ödüllendirilmesine karşı çıkıyor.

UNITE Sendikası, kara listeyi oluşturan şirketin 
dört eski başkanının çalıştığı Skanska, Sir Robert 
McAlpine ve Kier inşaat firmaları başta olmak üze-
re, kara liste uygulamasını bir şekilde devam ettir-
meye çalışan 12 firmayı da mahkemeye vermeye 
hazırlanıyor.

Orhan Dil / Artı Eksi Londra
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Rojava Halkı Britanyalı 
Şehitlerini Uğurladı

çok kararlı ve inançlıydı.’’

Baba Holmes: oğlumun beyni ve kalbi 
Rojava’daydı

Bu süreçte Kürt halkının destelerinden kaynaklı 
müteşekkir olduğunu belirten Jac Holmes’ın baba-
sı Peter Holmes, oğlunun inandığı değerler uğruna 
yaşamını feda ettiğini ifade etti. BBC’ye konuşan 
Peter Holmes; ‘‘Şuan Jac’in neden hayatını Rojava 
için feda ettiğini daha iyi anlıyorum. Onun yüreği ve 
beyni Rojava’daydı hep.”

Konuşmaların ardından savaşçıların şehadet bel-
geleri okunarak yoldaşlarına teslim edildi. Cihan 
Şoreş de şehit yoldaşları anısında şarkı söyledi.

Şehitlerin cenazeleri “Şehit Namirin” sloganları 
eşliğinde İngiltere’ye götürülmek üzere Güney Kür-
distan’a uğurlandı.

Rojava’da yaşamını yitiren Britanyalı-
lar

Oliver Hall (Canşer Zagros) 25 Kasım 2017 
Rakka

Jac Holmes (Şoreş Amanos) 23 Ekim 2017 Rak-
ka

Luke Rutter (Soro Zinar) Temmuz 2017
Ryan Lock (Berxwedan Givara) Aralık 2016
Dean Carl Evans (Givara Rojava) 21 Temmuz 

2016 Manbic
Konstandinos Erik Scurfield (Heval Kemal) 

Mart 2015
Mehmet Aksoy (Firaz Dağ) 26 Eylül 2017’de 

Rakka’da yaşamını yitiren bir diğer Britanya vatan-
daşı Kürttü. 

Rojava halkı, Rakka’da yaşamını yitiren Bri-
tanyalı savaşçıları Semelka kapısından Gü-
ney Kürdistan’a uğurladı. Güney Kürdis-

tan’daki resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra 
iki şehidin naaşı İngiltere’ye getirilecek. 

Rakka’da mayın temizleme çalışması sırasında 
25 Kasım’da yaşamını yitiren Oliver Hall (Canşer 
Zagros) ile 23 Ekim’de yine Rakka’da yaşamını yi-
tiren Jac Holmes’u (Şoreş Amanos) uğurlama tö-
reni için Derik halkı Şehit Hogir Hastanesi önünde 
toplandı.

Hastaneden cenazeleri alan halk, uzun bir araç 
konvoyuyla Semelka sınır kapısında doğru yola ko-
yuldu.

Semelka sınır kapısında YPG ve Öz Savunma sa-
vaşçıları tarafından askeri tören düzenlendi.

Ardından Enternasyonalist savaşçılar adına konu-
şan Botan Canşer, şehitlerin ailelerine başsağlığı 
dileyerek şehitlerin Rojava’ya geliş amaçlarını ger-
çekleştireceklerini söyledi. Şehit Canşer ve Şoreş’in 
mücadele ruhuyla ön saflarda yer alarak karanlık 
güçlere ve iktidar zihniyetine karşı savaştıklarını 
dile getirdi.

Taylor: Jac kararlı bir savaşçıydı
Uzun bir süredir Rojava’da YPJ saflarında sava-

şan Britanyalı Kimmie Taylor (Zilan Britani) tö-
rene katılarak bir konuşma yaptı. Taylor konuşma-
sında her iki şehidin de Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın fikirlerinin insanlık felsefesi olduğuna 
inandıklarını ve bu yüzden de Rojava’ya gelerek 
YPG’ye katıldıklarını söyledi.

“Jac Holmes herkesin çok yakın arkadaşıydı. 
Kürt halkının özgürlüğüne kavuşması ve İŞİD’in yok 
edilmesi onun en büyük mücadelesiydi, bu konuda 



HABERLER06 13 ARALIK 2017

Uluslararası Gözlemciler Heyeti’nden 
HDP Bildirisi
Çoğunluğunu Birleşik Krallık’ta bulunan ku-

rum temsilcilerinin yer aldığı Uluslararası 
Gözlemciler Heyeti Türkiye’de 6-7 Aralık’ta 

görülen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş ve Figen Yüksekdağ’ın duruşmalarını izledi.
Gözlemciler yayınladıkları bildiriyle izlenimlerini 
aktardı. Demirtaş “güvenlik” gerekçesiyle mahke-
meye getirilmemiş ve mahkeme ileri bir tarihe “De-
mirtaş’ın mahekemede hazır bulunması” koşuluyla 
ertelenmişti. Yüksekdağ’ın da duruşması yoğun 
güvenlik önlemi altında yapılmış, mahkeme ileri bir 
tarihe ertelenerek tutukluluk halinin devamına karar 
verilmişti.

Demirtaş ve Yüksekdağ’ın duruşmalarını tarafsız 
bir şekilde raporlamak için bildiri hazırladıklarını 
belirten gözlemcilerin açıklamasında “Biz, aşağıda 
imzası bulunanlar, bu bildirgeyi, HDP Eş Başkanı 
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın duruş-
masını gözlemlemek ve tarafsız bir şekilde rapor-
lamak için Ankara’ya gelen uluslararası gözlem 
heyetinin tüm üyeleri adına ortak bir bildiri olarak 
hazırladık” ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada şunlar belirtildi: 
“Yüksekdağ ve Demirtaş, Kasım 2016’dan bu 

yana gözaltına alınarak tutuklandılar. İddia edilen 
“terör” faaliyetleriyle ilgili onlara karşı çok sayıda 
suçlama yapıldı. Karşı karşıya kaldıkları suçlama-
ların ayrıntıları ve delilleri, ancak parlamento faali-
yetlerinden ve onları parlamento temsilcileri olarak 
seçen milyonlarca seçmen adına üstlenmeleri gere-
ken sorumluluktan kaynaklanıyor. Bunlar da; parla-
mentodaki konuşmaları, siyasi toplantılarda konuş-
malar, parti toplantıları, basın açıklamaları ve genel 
ve meşru muhalefet partisi etkinliklerini kapsıyor.”

7 Haziran başarısı seçimlerin iptaline 
yol açtı!

“Demirtaş ve Yüksekdağ’ın titiz liderliği ve muha-
lefetiyle HDP, partinin önemli bir ivme kazandığını 
ve oylarını önemli ölçüde artırdığını ve böylece Tür-
kiye’nin üçüncü büyük partisi ve 2015’te TBMM’de 
ikinci en büyük muhalefet partisi haline geldiğini 
gördü. Bu tarihsel başarı, Haziran 2015’teki genel 
seçimin Kasım 2015’te yeniden düzenlenmesi için 
iptal edilmesine yol açtı ve bu da çok benzer olma-
yan bir sonuç doğurdu.

Siyasi gelişmelerin bu gerilemesine karşı, seçil-
miş milletvekillerinin meclis dokunulmazlığını kal-
dıran ve daha sonra davalarını izlemek üzere geldi-
ğimiz iki eş başkan da dahil olmak üzere 13 HDP 
parlamento üyesinin tutuklanması ve gözaltına alın-
masına yol açan parlamentoya yeni yasalar getirildi. 
Nitekim Demirtaş ve Yeksekdağ aleyhinde mevcut 

kanıtlar 2011-2013 yılları arasındaki tarihsel dö-
nemlerle ilgili olmasına rağmen, görüşümüze göre 
suçlamaların ve ifadelerin 2016 yılının ilk dört ayı 
kapsamında tarihlendirilmiştir.

Hiç şüphe yok ki, bu iddialar ve davalar siyasi 
olarak motive edilmiştir ve giderek artmakta olan 
meşru muhalefet tehdidini susturmak için tasarlan-
mıştır. Dahası, siyasi motivasyon, hukuki süreçlerin 
ele alındığı biçimde açıktır; bu da görüşümüze göre 
adil yargılanma ile benzerlik taşımamaktadır.”

Duruşmalara katılımın engellenmesine 
tepki!

“Biz, uluslararası gözlemciler, Türk anayasal hak-
larıyla (kamuya açık duruşma hakkı) doğrudan bir 
şekilde çelişecek şekilde duruşmalara erişimimizin 
keyfi biçimde kısıtlanmasını ve Mahkeme’nin yargı 
dürüstlüğü ve bağımsızlığı eksikliğini sergilemesini 
protesto ediyoruz. Gerçekte, hakim mahkemeye eri-
şimimiz konusunda lehte karar vermesine rağmen, 
bizleri coplarla ve kalkanlarla barikatlandıran Mah-
keme binası dışındaki polis memurları tarafından 
erişimimiz engellendi. Erişimimizin reddedilmesi-
ne yol açan görünüm ve olaylar, yalnızca bir “polis 
devleti” olarak tanımlanabilir ve Mahkeme’nin dü-
rüstlük tarafsızlığı da dahil olmak üzere dava adale-
tini korkutmak ve sorgulamaya iter.

Erişimimizin reddi, bir son dakika gerekliliğine 
dayanıyordu; o da başlıbaşına Türk anayasa ya-
salarına ve usulüne aykırı olan “akredite edilmiş” 
olmamız gerekliliği idi. Bulgularımız, aslında bu 
akreditasyon için “akreditasyon” şartı ve prosedürü-
nün olmadığını ortaya koymuştur. Aslında bu açık 
mahkemede dile getirildiğinde, Mahkeme’nin bu 
kez mazereti “güvenlik” endişeleri olduğu idi ki bu-
nun da herhangi bir keyfi kararın gerekçelendirilme-
si gerektiğinde üretilen bir terim olduğu konusunda 
bilgilendirildik.”

‘İktidar partisi üyeleri mahkemeleri 
rahatlıkla takip edebildi’

“Adalet ve yargı bağımsızlığı eksikliği konusun-
daki korkumuz, Ankara bölge savcısının kamuya 
açık galeride yargılama usulünü izlediğini keşfetti-
ğimizde arttı. Onun mevcudiyetini, taraflı bir sonuç 
elde etmek amacıyla hâkimler üzerine aşırı baskı 
uygulanan bir başka örnek olarak görüyoruz. Ben-
zer şekilde, iktidar partisinin üyelerinin herhangi bir 
engel olmadan mahkemeye özgürce girebileceğini 
gördük.

Duruşmaların gerçekleştiği koşullar da bizim açı-
mızdan büyük endişe kaynağıdır. Duruşmaların An-

kara bölge mahkemesinde yapılması gerekiyorken, 
onlar yerleri herhangi bir kamu erişimi olmaksızın 
uzak olan Sincan Yüksek Güvenlik Hapishanesi Te-
sisi’ndeki özel olarak inşa edilmiş mahkeme salonu-
na taşınmışlardır. Tesis, uzun tel örgülü kapılar ve 
silahlı çevik kuvvet polisi ile çevrili. Halk, tazyikli 
su ve sürekli video kaydı tehdidi ile sürekli gözdağı 
altında.

Hukukun üstünlüğünün temel ilkeleri, bir suçun 
ne olduğu veya ne olamadığını belirleyenin bir ülke-
nin konjonktürel dinamikleri içinde değişen yönetici 
seçkinler ya da siyasi kurumlar değil, aksine bunun 
tüzük ve anayasalar çerçevesinde düzenlenmesini 
gerektirir. Dolayısıyla, iddia edilen bir davranış, ya-
sal destek olmadan suç olarak kabul edilemezken, 
eşit şekilde anayasaya göre hak ve özgürlük olarak 
garanti edilen iddia edilen suçların “terör” ya da 
“yasadışı” bir örgüte üye olduklarının kanıtı olarak 
görülmesi kabul edilemez.”

Adalet kapalı kapılar ardından yapıl-
maz!

Açıklamada son olarak şunlara değinildi: 
“Biz, uluslararası gözlem heyeti olarak, son iki 

günde gerçekleşen duruşmalara gözlemci olarak 
katılma hakkından mahrum edildik. Kapalı kapılar 
ardında adalet yapılamaz. Ayrıca adaletin yapıldığı 
da görülmelidir. Bu nedenle, duruşmaların yapıldığı 
koşulların, duruşmalara erişimimizin keyfi olarak 
reddedilmesinin ve temel yasal ilke ve normların ge-
nel olarak ihmal edilmesinin bu davaları adalet algı-
sından yoksun bıraktığını hissediyoruz ve bu onları 
hukukun üstünlüğüne saygı duymaksızın politik ola-
rak motive edilen gösteri denemeleri çerçevesinde 
bir yere sıkıca yerleştirir. Kırık bir yargı sisteminin 
ortasında, eş-başkanların adil yargılanma imkanları-
nın bu koşullar altında mümkün olmadığını kesinlik-
le düşünüyoruz.”
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Lord David Watts – İngiltere Lordlar Kamarası
Afroditi Stampouli – Milletvekili Syriza (Yunanis-
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pazarından ve gümrük birliğinden çıkılmamasının 
tek opsiyon olduğunu ve bir sonraki aşamaya ge-
çilmesinin sevindirici olduğunu söyledi. Sturgeon, 
“Ancak şeytan ayrıntıda gizlendiğinden bundan 
sonraki görüşmeler çok çetin geçecek. Yine de Bri-
tanya’nın AB’de kalmasını tercih ederim” dedi.

Görüşmede, İngiltere’nin AB’ye ödeyeceği mik-
tar ve katı bir İrlanda sınırı olmaması konusunda 
anlaşma sağlandığı bildirildi. 

Görüşme sonrası açıklama yapan Juncker, “Brexit 
müzakerelerinin birinci aşamasında gerekli ilerleme 
kaydedilerek, AB-İngiltere arasındaki ilişkilerin ge-
leceğini belirleyecek ikinci aşamaya geçilme kararı 
verildi” dedi.

Juncker, “Brexit, İngiltere ve AB için zorlu bir 
uzlaşmaydı. Önümüzde zorlu konular var ancak ilk 
atılımı yaptık” diye konuştu.

“İrlanda ile fiziki bir sınır olmayacak”
Başbakan Theresa May ise, “AB’yle varılan an-

laşma, önemli ilerlemeler kaydedilerek ve iki tarafın 
da ödün vermesiyle varılan bir anlaşmadır” dedi. 
İngiltere Başbakanı, “İrlanda ile fiziki bir sınır ol-
mayacak ve Hayırlı Cuma Anlaşması’na sadık kala-
cağız” vurgusunu yaptı.

AB vatandaşlarının statüsü
Birleşik Krallık’ta çalışıp yaşayan Avrupa Birliği 

vatandaşlarının durumunun ne olacağı Brexit süreci-
nin önemli başlıklarından.

Theresa May varılacak anlaşmanın Birleşik Kral-
lık’taki 3 milyon AB vatandaşının haklarını garanti 
altına alacağını söyledi, “Hakları İngiltere yasala-
rında tanınıp, İngiliz mahkemelerinde uygulanacak” 
dedi.

Juncker de AB’de yaşayan Britanya vatandaşları-
nın da aynı haklara sahip olmaya devam edeceğini, 
“idari işlerin”kolay ve ucuz olacağını söyledi.

Tusk: ‘Daha işin başındayız’
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Britanya’nın 

ayrılmasından sonra AB ile ilişkilerinin nasıl şekille-
neceğine daha fazla açıklık kazandırılmasını istedi. 
“Bu sabah yapılan görüşmeler Başbakan Theresa 
May açısından son derece başarılı geçti. Ancak asıl 
zorluk şimdi başlıyor. Bir ilişkiyi sonlandırmak zor-
sa, yeni bir ilişki kurmak daha zordur” dedi.

Tusk aynı zamanda Brexit görüşmelerinin bir son-
raki aşamasının kolay geçeceğini sanmaması için 
Britanya’yı uyardı. Tusk, ayrılık müzakerelerinin 
ikinci turunda izlenecek yol haritasını AB devlet ve 
hükümet başkanlarına iletti. Tusk’ın önerileri zirve 
buluşmasının yapılacağı 15 Aralık’ta AB devlet ve 
hükümet başkanlarının onayına sunulacak.

AB Konseyi Başkanı Tusk ortaklığın sona ereceği 
2019 yılından sonra da Gümrük Birliği ve Avrupa 
iç pazarında kalmak için Londra’nın geçiş süresi is-
temesiyle ilgili, “bunun da şartları olacağını” ve 
Britanya’nın geçiş süresinde de “A’dan Z’ye kadar 
Avrupa hukukuna bağlı kalmak zorunda olduğunu” 
söyledi.

AB, Avrupa iç pazarından ayrıldıktan sonra Bir-
leşik Krallık’ın nasıl bir yol izleyeceğine de açıklık 
getirilmesini istiyor. Tusk, “yollar ayrıldıktan sonra 
da Britanya ile ticaret, terörizm ve uluslararası or-
ganize suçlarla mücadele, güvenlik, savunma ve dış 
politikada da işbirliğinin sürmesini arzuladıkları-

nı” sözlerine ekledi. AB Konseyi Başkanı bütün bu 
konuları bir yıla sığdırmak zorunda olduklarını ve 
şimdiye kadar sağlanan ilerlemenin “işin kolay ta-
rafı olduğunun unutulmaması gerektiğini” hatırlattı.

Görüşmeleri tıkayan konular aşıldı
AB karşıtı Nigel Farage, AB ile Britanya arasında 

görüş birliğine varılmasını ‘iyi haber’ olarak nitele-
di. Britanya’nın AB’den ayrılması için yoğun kam-
panya yapan Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi’nin 
(UKIP) eski genel başkanı Farage, “artık aşağılan-
manın yeni aşamasına geçilebileceğini” ifade etti.

Ortak açıklamada en çok tartışmaya yol açan üç 
konu üzerinde de mutabakat sağlandığı belirtildi. 
Britanya’nın ayrılmanın bedeli olarak ödeyeceği 
tazminat ile Britanya’da yaşayan AB vatandaşla-
rının hakları ve AB’den çıkılacağı 2019 yılından 
sonra serbest İrlanda Cumhuriyeti ile Kuzey İrlanda 
arasındaki sınırın nasıl bir statüye kavuşturulacağı 
karara bağlandı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, 
Britanya’da yaşayan AB vatandaşları için bundan 
böyle de Avrupa Adalet Divanı’nın yetkili olacağını 
açıkladı.

Brexit Bakanı: AB ile anlaşma bağlayıcı 
değil

Brexit Bakanı David Davis, Başbakan Theresa 
May’in Brüksel ziyaretinde cuma günü AB ile varı-
lan anlaşmanın kanunen bağlayıcı olmadığını ve ti-
caret anlaşmasının sonuçsuz kalması halinde Brexit 
faturasını ödemeyebileceklerini söyledi.

Başbakan May ve AB Komisyonu Başkanı Je-
an-Claude Juncker, cuma günü yaptıkları görüş-
mede, Birleşik Krallık’ın AB’ye ödeyeceği miktar 
ve İrlanda sınırı konusunda anlaşmaya varmıştı. 
Birleşik Krallık’ın AB’ye ödeyeceği miktarın 35-39 
milyar sterlin arasında olacağı bildirilmişti.

Brexit Bakanı Davis, AB ile anlaşmayı bir “ni-
yet beyanı” olarak niteledi ve bunun kanunen bir 
bağlayıcılığı olmadığını belirtti. AB ile nihai bir 
ticaret anlaşması imzalanmaması halinde Birleşik 
Krallık’ın AB’ye söz konusu Brexit tazminatını öde-
meyebileceğini belirten Davis, buna karşın İrlanda 
sınırı konusunda verdikleri sözlere bağlı kalacakla-
rını ifade etti.

Maliye Bakanı Philip Hammond, daha önce yap-
tığı açıklamada, AB ile bir ticaret anlaşması imza-
lanmasa da, AB’ye Brexit tazminatının ödeneceğini 
söylemişti.

sterlinlik bir maliyeti olacağını belirterek zamanın-
da bu ayrılığın gerçekleşmesinin mümkün olduğunu 
öne sürdü.

May’in başı ağrıyacak
Öte yandan başta Kuzey İrlanda ile İrlanda Cum-

huriyeti sınırının hangi anlaşmaya göre düzenlene-
ceği olmak üzere, bir çok konuda Başbakan May’i 
zor günler bekliyor. Partisi içinde AB yanlıları ile 
AB karşıtlarının çatışma halinde olması ve “gay-
ri resmi” DUP koalisyonunda yaşadığı sıkıntıların 
yanı sıra, AB Komisyonu’nun dayatmaları karşısın-
da sıkışan May, Çarşamba günü Avam Kamarası’n-
da yapılacak oylamayı kaybetmekten korkuyor.

Hem AB yetkilileri ile yürüttüğü pazarlıklar-
da ilerleme sağlayamayan, hem parti içindeki ayrı 
yaklaşımları birleştiremeyen ve böylelikle başarısız 
bulunan Başbakanın partisinin, kamuoyu araştır-
malarına göre muhalefetteki İşçi Partisi’nin gerisi-
ne düşmesi May’in başını ağrıtmaya devam etmesi 
bekleniyor. Bu nedenle İşçi Partisi yer yer bir kez 
daha erken seçime gitmeyi öneriyor. Erken seçim 
olması durumunda Corbyn’in liderliğini yaptığı İşçi 
Partisi’nin seçimi kazanmasına kesin gözüyle ba-
kılırken, May erken seçime gitmemek için sonuna 
kadar direnmesi bekleniyor.

Birleşik Krallık ile AB arasındaki ‘boşanma’ 
görüşmelerinin ilk etabı mutabakatla tamam-
landı. Ayrıntıların ele alınacağı ikinci tur gö-

rüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.
Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık arasında-

ki Brexit pazarlığında önemli ilerleme kaydedildi. 
Bütün tartışmalı konularda taraflar arasında mutaba-
kat sağlandı. Böylece görüşmelerin yeni turu derhal 
başlatılabilecek. Yeni tur görüşmelerin konusu, AB 
ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması 
imzalanması olacak.

İngiliz Brexit Bakanı David Davis, Cuma sabahı 
yapılan görüşmelerde büyük aşama kaydettiklerini 
söyledi. Davis, “Daha önümüzde uzun bir yol var 
ancak Komisyon’un yeterli ilerleme sağlandığına 
kanaat getirmesinden son derece memnunum” dedi.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon AB ortak 

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılma tarihinin 
ertelenmesi önerisinde bulundu.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ay-
rılmasının tarihinin 29 Mart 2019 olarak belirlenme-
sine karşın, 2 ay önce başlayan müzakerelerde bir 
ilerleme sağlanmaması çeşitli tartışmalara neden 
oluyor. Muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy 
Corbyn, “Eğer daha iyi bir pazarlık yapılacaksa, 
çıkış tarihinin daha sonraya ertelenmesi iyi olur” 
diyerek bir çok kişiyi şaşırttı.

Çarşamba günü Avam Kamarası’nda yapılacak 
oylama öncesi Westminster Parlamentosu’nda ya-
pılan oturumda konuşan Corbyn, ülke ekonomisi 
ve halkı için daha iyi bir anlaşma olacaksa, çıkış 
tarihinin ertelenmesini önerdi. Corbyn’in önerisine 
cevap veren Başbakan Theresa May ise, halkın refe-
randumda çıkış kararı aldığını ve bu çıkışın 29 Mart 
2019’da gerçekleşeceğini söyledi.

‘Ortak pazar korunsun’
Corbyn, AB ile ortak pazarda kalmanın yollarının 

aranması gerektiğini belirterek, gerek AB ve gerekse 
de İngiltere vatandaşı işçilerin çalışma koşullarının 
iyileştirilmesinin yanı sıra, ülke ekonomisinin ze-
delenmeden ayrılığın gerçekleştirilmesi gerektiğini 
savundu. May ise, AB’den ayrılığın 35 ile 39 milyar 

‘Brexit’ Pazarlığında 
İlk Etap Tamamlandı

Corbyn AB’den Ayrılma Tarihinin 
Ertelenmesini Önerdi



Kürt müziğini Londra’da düzenli kon-
serler ile seyirciyle buluşturarak Kürt 
müziğine yeni bir platform yaratmak 

amacıyla ‘’Şevên Kilamên Kurdî’’ ismiyle 
başlatılan etkinlik konseptinin ilk konser-
leri 7 ve 8 Aralık günü Mem Ararat, Tara 
Jaff ve Suna Alan’ın sahne aldığı iki konser 
ile Stoke Newington’da bulunan The Old 
Church’te gerçekleştirildi. Büyük bir ilgi ve 
heyecanla karşılanan konserlerde sahne 
alan sanatçılar katılımcılara uzun süre unu-
tamayacakları  birer müzik ziyafeti sundu-
lar. 

Konserleri düzenleyen Mustafa Gündoğ-
du yaptığı açılış konuşmasında, Londra’da 
gerçekleştirilen etkinliklerin yoğunluklu 
olarak ana akım ve popüler kültür eksenli 
çalışmalar olmaya başlaması ve buna kar-
şılık büyük bir zenginlik içeren Kürt müzi-
ğinin kendini icra ettiği alanların giderek 
daralmaya başlaması sonrasında yaptığı 
bir değerlendirme sonucunda ‘’Şevên Ki-
lamên Kurdî’’ konseptinin ortaya çıktığını 
ifade etti. Gündoğdu, çalışmanın amacının 
Kürt müziğinin önemli isimlerini Londra’da 
yaşayan müzisyenlerle biraraya getirerek 
üretimlerini tam bir konser ortamı içinde 
sergilemek olduğunu ifade ederek bu et-
kinliğin gerçekleşmesinde emeği bulunan 
sanatçılara, kişilere ve sponsorlara teşek-
kür etti. 

Açılış konuşmasından sonra konserin ilk 
bölümü için sahneye davet edilen Mem 
Ararat en sevilen şarkılarını müzisyenler 
Emre Kubilay, Nihad Jemsher, Salman Söbe 
ve Berdin Pamukçu’nun eşliğinde söyledi. 
Şarkı aralarında kendi yazdığı Quling, Ewr û 
Baran (Turna, Bulut ve Yağmur) öyküsünü 
anlatan ve şiirler okuyan Mem Ararat daha 
sonra sahneye Londra’da yaşayan Kürt ka-
dın sanatçı Suna Alan’ı davet ederek Zana 
û Andok şarkısını birlikte seslendirdi. Din-
leyicilerin büyük beğenisini toplayan düet 
sonrası böyle bir etkinlikte Mem Ararat ile 

birlikte aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı 
sevinçli olduğunu ve sanatçının en sevilen 
parçalarından birini onunla birlikte söyle-
mekten dolayı da gurur duyduğunu ifade 
eden Suna Alan, Dîlbera Nazik ve Nexşê 
Mîrzo parçalarını tek başına seslendirdi.  
Suna Alan’ın performansı dinleyicilerden 
büyük bir beğeni ve alkış aldı. 

Konserin ikinci bölümünde beğenilen 
şarkılarını seslendirmeye devam eden 
Mem Ararat bu kez sahneye Halepçe do-
ğumlu Kürt kadın sanatçı Tara Jaff’ı davet 
etti. Tara Jaff ise performans başlamadan 
önce yaptığı kısa konuşmada, etkinlik 
projesine verdiği önemden bahsederek 
dinleyicilere özellikle Doğu Kürdistan’ın 
Kermanşah kentinin geçen ay yaşanan 
depremden zarar görenlere yardım etmek 
için yürütülen faaliyetlere maddi katkıda 
bulunmaları çağrısında bulundu. Ardından 
Varan Varan (Yağmur Yağmur) isimli Ker-
manşah yöresine ait şarkıyı Arp’ının mü-
kemmel tınıları ve Mem Ararat’ın çaldığı 
cura eşliğinde seslendirdi. Arp ile Cura’nın 
ilk defa birarada kullanıldığı performans sı-
rasında her iki sanatçı Kurmancî ve Soranî 
lehçelerinde şarkılar söylediler. Konserin 
son parçası olan Gundê Hember (Zerê) her 
üç sanatçı tarafından arp ve  cura eşliğinde 
birlikte ve mükemmel bir performans ile 
icra edildi. Seyircilerden büyük beğeni alan 
konserler sonrası açıklama yapan Musta-
fa Gündoğdu,  Londra’nın çok kültürlü bir 
dünya merkezi olduğu ve bu yeni platform 
aracılığı ile Kürt müziğini mümkün oldu-
ğunca farklı halklara da dinletme çabası 
içerisinde olacaklarını ve konserlere de-
vam edeceğini ifade etti. 

İki günlük konser etkinliği sırasında Ker-
manşah’ta depremden etkilenen halkın 
kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için çalışma 
yürüten Kurdish Aid Foundation (Kürt Yar-
dım Vakfı) için 500 sterlin bağış toplanarak 
vakıf yetkililerine teslim edildi.

“Şevên Kilamên Kurdî” 
Kürtçe Şarkılar

Konseriyle Londra’da Yankılandı
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Kürt Kadın Hareketi 
Örnek Alınmalı
İngiltere’de kadına yönelik şiddeti önleyici ya-

saların büyük ölçüde uygulanmadığına dikkat 
çeken Avukat Eylem Güler, Kürt Kadın Ha-

reketi’nin köklü yaklaşımının örnek alınması gerek-
tiğini vurguladı. 

İngiltere’de kadınların maruz kaldığı şiddet, dün-
yanın diğer ülkelerinde yaşayan kadınların yaşadık-
larından pek farklı değil. Dünya Ekonomik Foru-
mu’nun 2016 Küresel Cinsiyet Uçurumu raporuna 
göre, cinsiyet eşitliğinde birinci sırada İzlanda iken 
İngiltere ilk 20’lere dahi girememiş. Bu kadın hak-
ları bakımından da böyle. Yapılan araştırmalara göre 
yılda 85 bin kadın tecavüze uğruyor, kadın sığınma 
evleri bütçe kesintilerinden dolayı bir bir kapatılı-
yor, kadına yönelik şiddet her yıl biraz daha artıyor. 
Şiddet gören kadınların şikayetlerinin yüzde 90’ı 
dahi yargıya taşınmıyor. Aynı şekilde kadınlar maaş 
eşitsizliğinde de haksızlığa uğruyor. Kadınlar işgü-
cünün yüzde 47’sini oluşturmasına karşın, yüzde 20 
daha az kazanmanın yanı sıra “çocuk sahibi olma” 

ihtimali nedeniyle erkeklere göre ‘bir-sıfır’ geriden 
başlıyorlar. Yine İngiltere Meclisi’nin yüzde 77’si-
nin erkek olması da eşit temsiliyetin bulunmadığını 
gösteriyor. 

Tüm bu rakamların altında yatan zihniyeti, mev-
cut yasaları, kadının gördüğü şiddet ve baskıyı İngil-
tere’de avukatlık yapan Eylem Güler ile konuştuk. 

Şiddetin tanımı geniş
İngiltere’de kadına yönelik şiddetin İçişleri Ba-

kanlığı tarafından geniş bir çerçevede tanımlandığı 
ve bu tanımın “şiddet suçlarının rehberi” niteliğini 
taşıdığını belirten Avukat Eylem Güler, “İçişleri Ba-
kanlığı 2015’ten itibaren yeni bir yasa ile şiddetin 
tanımını daha da genişletti. Bu tanıma bakıldığında 
şiddet sadece fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik, 
duygusal şiddetle sınırlı değildir. Şiddet, aynı za-
manda kişiyi kontrol eden, zorlayan, tehdit eden, 
taciz eden her türlü davranıştır” diye konuştu.

Şikayetlerin yüzde 90’ı yargıya taşınmı-
yor

Kadına yönelik şiddet suçlarının ‘adli suçlar’ 
(taciz, öldürme, tehdit, vb.) kategorisinde yargıya 
taşındığını belirten Güler, ancak buna ilişkin özel 
bir yasanın olmadığına dikkat çekti. Güler, adli ya-
saların yanı sıra ek olarak çıkarılan kanunların ceza-
landırmak için yeterli olduğunu ancak uygulamada 
ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. 

Kayıtlara göre 2015-2016 yılında kadınların 
yüzde 7’si ve erkeklerin yüzde 4,4’ü şiddete maruz 
kalmış; yani toplam 1,2 milyon kadın polise şikayet-
te bulunmuş. 16 ile 59 yaş grubu kadınların yüzde 
26’sının şiddete maruz kaldığının bilgisini veren 
Güler, polisin bazı vakaları delil yetersizliğinden 
veya resmi suçla ‘yargılanma kriterlerine’ uymadığı 
gerekçesiyle işlem yapılmadığını belirtti. 

Kadınların şikayetlerinin yüzde 10’undan azının 
yargıya taşındığını kaydeden Güler, “Yüzde 90’ı 
yargıya taşınmıyorsa, o zaman mevcut yasalar neye 
göre uygulanıyor sorusunu akla getiriyor. Bu ülkede 
de kadın, eril sistemden ve eril yasalardan kaynaklı 
ciddi bir sömürü, cinsiyet eşitsizliklerin sonucu ola-

rak ev içi şiddet, iş hayatındaki psikolojik şiddet ve 
yaşamın her alanında şiddetin farklı türleri ile karşı 
karşıya kalıyor. Mevcut yasaların uygulanmaması 
da kadına yönelik şiddet sorununu daha da derin-
leştiriyor” dedi.

Hizmet kurumları az, bütçe yetersiz
Şiddete maruz kalan kadın sayısı ile kadına hiz-

met veren kurum ve kuruluşların sayısı karşılaştırıl-
dığında ciddi bir dengesizliğin görüldüğüne işaret 
eden Güler, kadınlara gerekli desteği verecek ye-
terli bir sistemin olmadığını ve gerekli olanakların 
sağlanamadığını kaydederek, şiddete maruz kalan 
kadınların korunmadığına vurgu yaptı. Güler, “Var 
olan hizmet kurumları çok ciddi durumlarda müda-
hale edebiliyor ya da o kadınları korumaya alıyor. 
Özellikle son birkaç yıldır ekonomik krizden kay-
naklı kemer sıkma politikalarından en çok etkilenen 
kadına hizmet veren sektörler oluyor” dedi.

Güler, kadınlara hizmet veren kurumların büt-
çelerinin kısıtlanmasının kadınların mağduriyetini 
büyüttüğünü belirterek, sorunun ancak radikal bir 
sistem değişikliği ile çözülebileceğini kaydetti. 

Göçmen kadınların sorunları farklılık 
gösterebiliyor

Kadına yönelik şiddetin toplumsal cinsiyetçilik-
ten beslendiğini söyleyen Güler, şunları vurguladı: 
“İngiltere’de yüksek sayıda göçmen var ve farklı 
kültürlerden kadınlar geliyor. Dolayısıyla şiddetin 
sebepleri farklılık gösterebiliyor. Hükümet farklı 
kültürdeki kadınların maruz kaldığı şiddetin sebep-
lerini incelemeye almıyor ve yasaları buna göre dü-
zenlemiyor. Hükümet, ülkedeki bu kadınların özgün 
olan sorunlarını çözememiştir ve şiddeti minimum 
seviyeye indirmek için yeterli bütçe ayırmamıştır. 
Yapılan bütün planlamalar eksik ve yetersizdir.”

Ayrımcılığa ceza yok
İngiltere’deki kadınların hem evde hem de istih-

dam alanlarında ciddi şiddete maruz kaldıklarına 
değinen Güler, şu sözlere yer verdi: “İstihdam alan-
larında kadınlara yapılan ayrımcılık yasalarla yasak-
lansa da bir ceza karşılığı olmadığı için önü alına-

mıyor. Dolaylı şiddet ve eşitsizlik böylece hayatın 
her alanında olduğu gibi kadının istihdam alanında 
da görülüyor.”

Esas sorun cinsiyetçilik
Kürt Kadın Hareketi’nin eril şiddetle mücade-

lede daha köklü bir yaklaşım geliştirdiğine vurgu 
yapan Güler, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Kürt Kadın Hareketi mücadelesinin sonu-
cu olarak kadın kotasını veya eşit temsiliyeti siyasi 
örgütlenmelerde ve kurumsal her alanda mecburi 
tutması, temsiliyet eşitsizliğini gidermek için örnek 
alınması gereken bir yaklaşımdır. Dünyadaki bir-
çok kadın kurumu, grubu, kadın sivil toplum örgütü 
bu kronik soruna sadece şiddet olarak yaklaşımın 
ve dar çözüm metodlarının sonuç vermediğini her 
fırsatta dile getirmiştir. Bu sorunun temelinde cin-
siyet eşitsizliğin yattığını tespit etmiştir. Dünyanın 
her yerinde kalıcı bir çözüm için kadın sivil toplum 
örgütlerinin mücadelesi ve önerileri esas alınmalı, 
cinsiyet eşitsizliğini gidermenin tek yolu da kadının 
yasama, yürütme ve bütün karar mekanizmalarında 
eşit söz hakkı ve temsiliyeti ile mümkün olur. Ayrıca 
mevcut bütün yasaların bir an önce kadın kurumları 
ve kadın sivil toplum örgütleri tarafından incelenip 
yeniden düzenlenmesi kalıcı bir çözümün tek yolu 
gibi görünüyor.”

Kadın her alanda şiddete maruz
Avukat Eylem Güler, çalışan ve çalışmayan ka-

dına karşı şiddeti şöyle değerlendirdi: “Çalışma-
yan kadın ekonomik olarak bağımlıysa daha fazla 
psikolojik baskıya maruz kalabiliyor ve ekonomik 
şiddete maruz kalabiliyor fakat şiddetin boyutları 
ve farkları kadının kültürüne, eğitim durumuna, di-
nine bağlı olarak değişebiliyor. Çalışan kadınlar ise 
maaş eşitsizliği, işe alınırken bile ayrımcılığa maruz 
kalabiliyor. Örneğin İngiltere’de iş mülakatlarında 
ayrımcılık yapmak yasaktır ve herkese eşit davra-
nılması gerekir. Fakat bu yasa yetersizdir. İstihdam 
alanlarında bile işverenler genç kadınların doğum 
yapma riskini düşünebiliyor ve bir yıla kadar olan 
doğum iznini düşünmek zorunda kalıyor. Bu rakip 
erkek adayı işe alınabiliyor. İşverenler bunu direkt 
söylemese de...”

Maaş eşitsizliği
İngiltere’de maaş eşitsizliğin de ciddi bir sorun ol-

duğunu kaydeden Güler, “Günümüzde kadınlar hala 
erkeklerden daha az maaş alıyor ve bu da kadının 
işgücünü sömürmenin ve şiddetin başka bir boyutu-
dur” dedi. 

Yasalar yapılırken cinsiyet eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak için her şeyin düşünülmesi gerektiğine 
vurgu yapan Güler, annelik izini gibi babalık izninin 
de verilmesi gerektiğinden yana. Güler, “Örneğin 
kadın doğum sonrası ilk altı ayı izin alıyorsa ikinci 
6 ayı baba babalık izini alabilmeli. Mevcut yasalara 
göre babalık izini sadece 2 hafta” dedi. 

Kadın haklarında geride
İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinde, hatta 3. 

Dünya Ülkeleri ve Ortadoğu ülkelerinde şiddeti 
önleyici çok sayıda yasanın mevcut olduğuna işaret 
eden Güler, şunları dile getirdi: “Avrupa ülkeleri 
kendilerini kadın hakları konusunda bu ülkelerden 
gelişmiş olarak lanse etmeye çalışsa da aslında du-
rum çok da iç açıcı değil, hatta daha geride. Eğer 
Avrupa ülkeleri kendi yasalarını 3. Dünya Ülkeleri 
ve Ortadoğu ülkelerinin yasalarıyla karşılaştırıyor-
sa Avrupa ülkelerinin şiddet tanımının ve yasaların 
kadını korumak için daha fazla olanak sağladığı ka-
bul edilir. Ancak Avrupa’nın ya da ekonomik olarak 
gelişmiş ülkelerin Ortadoğu ve 3. Dünya Ülkelerine 
göre daha iyi olması bu ülkelerin kadına karşı şiddet 
sorununu çözdeği anlamına gelmez.”

Mevcut yasalar uygulanmıyor
Kadın sorununu çözen, kadınlara eşit haklar su-

nan veya cinsiyet eşitliğin tamamını sağlayan bir 
ülkenin olmadığı fikrini belirten Güler, “Gelişmiş 
ülkelerde ve Birleşmiş Milletlerde hala cinsiyet ayrı-
mı ve kadına yönelik şiddet önleyici yasalar, projeler 
ve programlar var. Ülkelerin bütün bu çalışmaları 
uzun yıllar sürmekte fakat sorunu çözmüyor. Belki 
fiziksel şiddet ve ayrımcılık gelişmiş ülkelerde son 
yıllarda çıkarılan yasalar ve çalışmalarla çok az da 
olsa azaldı, ancak hala günümüzde milyonlarca ka-
dın şiddete maruz kalıyor” ifadelerini kullandı. 
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“Çözüm radikal sol” diyerek İngiltere’de ikti-
darın en güçlü adayı olan İşçi Partisi lideri Je-
remy Corbyn’le görüşen Kılıçdaroğlu da etkile-

nip partisinin dümenini sola kırabilir mi?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bazı top-

lantılara katılmak ve görüşmeler yapmak için geldi-
ği Londra’da İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile 
de buluştu.

Kılıçdaroğlu’nun katıldığı toplantılar ve yaptığı 
görüşmeler içinde ben en fazla Corbyn ile yaptığı 
görüşmeyi önemsedim.

İşçi Partisi lideri Corbyn İngiltere’de Haziran 
ayında yapılan erken seçimde beklentilerin aksine 
çok büyük bir başarı kazanmış ve Muhafazakar Par-
ti’nin çoğunluğuna son vermişti. Üstelik de seçim 
kampanyasının başında partisinin yüzde 25’ler civa-
rında dolaşan oy oranını yüzde 40’ın üzerine çıkara-
rak iktidarın en büyük alternatifi durumuna gelmişti.

Corbyn bu başarıyı solun, sosyalizmin klasik yak-
laşımlarını halkın gündelik sorunlarına uyarlayarak 
gerçekleştirmişti. Halkın beklentilerini ve ihtiyaçla-
rını dikkate alan son derece etkili bir seçim kampan-
yası yürütmüştü.

Kendisinden önce gelen ve “Solla olmaz” diyerek 
partiyi sürekli sağa, Muhafazakar Parti çizgisine çe-
ken İşçi Partili liderlerin aksine, “Solla olur” demiş 
ve “zenginden alıp yoksula vereceğini” ilan etmişti.

Corbyn ayrıca savaş ve silahlanma karşıtı bir 
programı benimseyerek milliyetçi, yayılmacı ve ger-
ginlik yaratıcı devlet politikalarına da karşı çıkarak 
barışı savunmuştu.

Tabii Corbyn bunları seçim kampanyası nede-
niyle halktan daha fazla oy alabilmek endişesi ile 
söylemiyordu. O bunları 40 yıldır tutarlı bir şekilde 
savunuyordu.

Söz gelimi, savaş ve barış konusundaki düşünce-
leri hep aynıydı. Savaşa karşı ve barıştan yana bir 
politikacıydı. Hatta partisinin savaş yanlısı tutumu-
na sürekli muhalefet eden bir milletvekiliydi.

Yaşamı, politik faaliyetleri ve günlük olaylara ba-
kışı hep aynı istikrarlı, tutarlı sol çizgiyi takip eden 
bir solcuydu.

İşçi Partisi’nin lideri olunca da bu çizgisi ve yak-
laşımları değişmedi.

Solla olmaz - Solla olur
1999 yılında Londra’ya geldiğimde ilk tanıştığım 

insanlardan biri Jeremy Corbyn oldu. Kuzey Lond-
ra’da bir solcu derneğin yıllık park festivalinde çi-
menlere oturmuş, programda bulunan bir konserin 
başlamasını bekliyordu.

Tanıştırıldıktan sonra önce Türkiye’nin, sonra da 
İngiltere’nin sorunlarına ilişkin kısa bir değerlendir-
me turu attık.

Daha sonra Corbyn’i bütün önemli savaş karşıtı 
gösterilerde, barış toplantılarında, göçmenlerin de-
ğişik etkinliklerinde görmeye devam ettik.

Corbyn, o ilk tanıştığımız gün yaptığımız kısa tur-
da özgürlükler, savaş ve barış, kapitalizm, sömürü, 
adalet vb. temel konularda ne söylemişse aynı şey-
leri, tabii çok daha kesin ve parlak sloganlar halinde 
Haziran ayında yapılan seçimin propaganda dönemi 
boyunca tekrar etti.

Ülkenin seçkinleri, bu seçkinlerin kontrolünde-
ki merkez medya ve hatta partili milletvekillerinin 
çoğu onun bu fikirleriyle alay ederken o, ülkenin her 
tarafını dolaşıp solcu bir seçim kampanyası gerçek-
leştirdi.

Ve sonuç, onunla dalga geçenler için hayal kırık-
lığı, ülkenin yoksulları, işsizleri, emeklileri, öğren-
cileri ve sıradan insanları için müthiş bir ümit oldu.

Kılıçdaroğlu Londra’da işte böyle bir sol liderle 
görüştü.

• Bir tarafta “Solla olur”diyerek her türlü sağcı, 
devletçi, ulusalcı ve milliyetçi yaklaşıma karşı çıkan 
savaş karşıtı, barış yanlısı Jeremy Corbyn.

• Öte tarafta, “Solla olmaz” diyerek partisini sağ-
cı, milliyetçi çözümlerin peşinde sürükleyen, devle-
tine biat etmiş, iktidarın yasakçı politikalarına des-
tek veren bir politikacı, Kemal Kılıçdaroğlu.

• Bir tarafta devletçi yaklaşımları ve hatta kraliyet 
gelenekleri reddeden devrimci bir politikacı.

• Diğer tarafta, “Devlet söz konusu olduğunda ge-
risi teferruattır” diyen bir anlayışı benimsemiş dev-
letçi bir politikacı.

• Bir tarafta Kürtlerin eşit yurttaşlar olarak her 
türlü anayasal hakka sahip olması gerektiğini savu-
nan, zindanlara atılmış Öcalan dahil, bütün HDP’li 
milletvekillerinin ve seçilmişlerin özgürlükleri için 
tavır koyan Corbyn.

• Diğer taraftan Kürt kentleri, kasabaları, mahal-
leleri yakılıp yıkılırken sesini çıkartmayan, siviller 
katledilirken tepki göstermeyen ve Kürtlerle yan 

yana durmayı dahi kabul edemeyen Kılıçdaroğlu.
• Biri sola, sosyalizme inanmış ve bu amaçla mü-

cadele eden ve sol bir programlarla seçmeni ikna 
ederek iktidar adayı olan bir lider.

• Diğeri, kağıt üzerinde sol, sosyal demokrat ama, 
“Solla olmaz” diyerek devletçiliğin, ulusalcılığın 
çıkmazına savrulmuş ve girdiği her seçimi kaybet-
miş bir lider.

Bu iki lider tabii ki bu ilk görüşmelerinde birbirle-
rine bu karşıt fikirleri söylemiş değiller.

Nitekim yapılan açıklamada bu buluşmanın daha 
çok bir protokol görüşmesi olduğu ve Türkiye’nin 
güncel meselelerinin genel olarak ele alındığı anla-
şılıyor.

Buna rağmen ben, CHP Genel Başkanı’nın Je-
remy Corbyn ile görüşmüş olmasının bile önemli 
olduğunu düşünüyorum.

Avrupa solunun umudu
Corbyn, Avrupa’da giderek etkisini ve halk des-

teğini yitiren sol ve merkez sol partileri için de bir 
umut haline geldi. Ekim ayının 18’nde Brüksel’de 
Avrupa Merkez Sol partileri konferansında yaptığı 
konuşmada  bir kahraman gibi karşılandı, ayakta al-
kışlandı.

Bu konuda A. Kargılı’nın 19 Ekim 2017 tarihli 
Artı Gerçek’te çıkan yazısını özet olarak vermek 
istiyorum.

“Kıta Avrupası’nın merkez sol liderleri Corbyn’in 
İşçi Partisi modelini, sosyal demokrat hareketleri 
canlandırmak için bir model olarak görüyorlar. Çün-
kü, Fransa’dan Almanya’ya, Avusturya’dan Hollan-
da’ya, İspanya’dan Yunanistan’a kadar Avrupa’da, 
bir zamanlar güçlü olan sosyal demokrat partiler 
eski güçlerini kaybederken İngiltere İşçi Partisi, son 
seçimlerde kazandığı başarı ile bir istisna olarak öne 
çıktı.

Corbyn, kendisinden son derece emin bir konuş-
ma yaptı ve Avrupa sol partilerine ‘kazanmak müm-
kün’ mesajı verdi.”

“Neoliberalizmin üç temel ilkesi olan düşük ver-
giler, devletin düzenleyici rolünden vazgeçilmesi 
ve özelleştirme Avrupa toplumuna refah getirmedi” 
dedi. Eğer sosyal demokrat partiler neoliberalizmin 
bu ilkelerini savunmaya devam ederlerse seçimleri 
de kaybetmeye devam ederler vurgusu yaptı. Cor-
byn, merkez sol liderlerin uzunca bir zamandır de-
vam eden liderliklerini kınadı ve şunları söyledi:

“Çok uzun zamandır hareketimizin en etkili ses-

leri, statükoyu ve yerleşik düzeni korumaya pek he-
vesli göründüler.

Umutsuzca politikalarını merkezde tutmaya çalış-
tılar. Ama bunu yaparken buldukları tek şey, ya bu 
merkezin yer değiştirdiği ya da aslında politik elitle-
rin başta düşündüğü yerde hiç olmadığı oldu.

Radikal siyasi söylemlerin sol tarafından terk 
edilmesi Avusturya ve Fransa’da olduğu gibi aşırı 
sağın ve reaksiyoner partilerin yükselişine yol açtı.

Bozulan sistem, milliyetçi ve yabancı düşmanı 
politikaların gelişmesi için verimli bir zemin sağla-
dı.

Hepimiz, aşırı sağın bu nefrete ve bölünmeye 
dayalı politikalarının ve suçlamalarının sorunların 
çözümüne bir yanıt olmadığını biliyoruz. Ancak, 
karşı karşıya olduğumuz sorun için açık ve inandı-
rıcı radikal bir alternatif sunamazsak, bozuk sistemi 
değiştirme şansımızın olduğunu topluma anlatamaz-
sak, onlara gelecekte daha iyi bir yaşam umudunu 
veremezsek olsa olsa aşırı sağın toplumun en derin 
noktalarına kadar ulaşmasının yolunu açarız. Onla-
rın mesajları olan “korku” ve “bölünme” bizim de 
politikamızın temeli haline dönüşür.

Ancak biz, radikal bir alternatif sunabiliriz, ilerici 
siyaseti bu yüzyılın ana gücü yapacak fikirlere sa-
hibiz. Ancak mesajımızı doğru seçmezsek, , temel 
inançlarımız için ayağa kalkmazsak ve değişimi sa-
vunmazsak batarız ya da yerimizde sayarız.

Neoliberal ekonomik model çöktü. İnsanların 
çoğu için artık işe yaramıyor. Eşitsizlik ve zengin-
lerden düşük vergi, artık IMF’nin bile kabul ettiği 
gibi toplumumuza da da ekonomiye de zarar veriyor.

Ancak bu politikaları bir yana bırakır toplumla 
bütünleşirseniz kazanmak mümkün arkadaşlarım. 
Biz, bunu yapmaya devam edeceğiz. Eğer mesajı-
mız yeterince cesur ve radikal ise, eğer gerçekten ço-
ğunluğun ne olduğunu dinlersek, elitlerin de onların 
uzmanlarının da yanlış olduklarını kanıtlarız.”

Bütün Avrupa’da, sol ve merkez sol partiler için 
bir umut olarak görülen Corbyn’den Türkiye’de 
kendisine sol ya da sosyal demokrat diyen her parti-
nin öğrenecek çok şeyi var.

O nedenle, “Sol bulaşıcıdır” dedim.
Bakarsınız, Corbyn’nin sol söylemlerle kazandığı 

başarı CHP liderini ve CHP içinde birilerini etkile-
miş olabilir.

Bakarsınız, bir gün CHP de kendini sol bir parti 
olarak görmeye başlar!

Dikkat! Solculuk bulaşıcıdır!
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Dilan Karacadağ / Artı Gerçek
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Kılıçdaroğlu 
Londra’daydı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

ilk durağı İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ydı.
Birleşik Krallık’ın Avrupa ve Ameri-

ka’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan’la bir 
araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen Kılıçdaroğ-
lu-Duncan görüşmesi 40 dakika sürdü.

Görüşmede Genel Başkan Yardımcıları Öztürk 
Yılmaz ve Aykut Erdoğdu ile milletvekilleri İlhan 
Kesici, Selin Sayek Böke, Faik Öztrak ve Parti Mec-
lisi Üyesi Gülseren Onanç’tan oluşan heyet Kılıçda-
roğlu’na eşlik etti. 

Görüşmeyle ilgili habercilere bilgi veren Öztürk 
Yılmaz, Türkiye’deki siyasi sürecin ve Türkiye ile 
İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığını 
söyledi. Yılmaz ayrıca ana muhalefet partisi olarak 
CHP’nin iki ülke arasındaki ilişkiler bağlamında ne-
ler yapabileceğine ilişkin görüşlerini de Duncan’la 
paylaştıklarını belirtti. 

Yılmaz, “yapıcı ve yararlı” geçtiğini ifade ettiği 
görüşmede, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ay-
rılma (Brexit) sürecinin de gündeme geldiğini dile 
getirdi.

İşçi Parti lideri Corbyn ile görüştü
Londra’yı ziyaret eden CHP Genel Başkanı, ha-

zirandaki seçimde beklenmedik başarı elde ederek 
sosyalist hareketler için esin kaynağı olan İşçi Partisi 
lideri Corbyn ile görüştü

Londra’ya 4 günlük ziyarette bulunan CHP lideri 
Kemal Kılıçdaroğlu, Muhafazakar Parti hükümeti-
nin Brexit için elini güçlendirmek amacıyla düzen-
lediği erken seçimde sürpriz başarı elde eden ve tüm 
kıtada yankı yaratan İşçi Partisi lideri Jeremy Cor-
byn ile biraraya geldi. Bir saatlik görüşmede Tür-
kiye’de demokrasi, ifade özgürlüğü, insan hakları, 
azınlıklarla ilgili sorunların yanısıra Kıbrıs sorunu 
da ele alındı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL 
sürecinde yaşananlar ile tutuklu gazeteciler ve mil-

letvekilleri hakkında Corbyn’e bilgi veren Kılıç-
daroğlu, Kıbrıs sorunuyla ilgili ‘Annan Planı’ndan 
sonra Türk tarafının cezalandırıldığı, Rum tarafının 
ise ödüllendirildiği, son müzakerelerde Rum tarafı-
nın uzlaşmaz tutumuyla çözüm masasını devirdiği’ 
yorumunu yaptı.

Corbyn de CHP liderini Birleşik Krallık’ın 
AB’den ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili bilgilen-
dirdi. Brexit konusunda yeni bir referandumun 
gündemde olmadığını belirten İşçi Partisi lideri, iz-
lenecek yolun AB ile müzakerelerde bazı hakların 
güvenceye alınması olduğunu söyledi.

12 Eylül döneminden beri Türkiye ile yakından 
ilgili olmasıyla tanınan Corbyn, ofisinde Türk çalı-
şanların olduğunu ve Türk yemeklerine büyük ilgi 
duyduğunu aktardı. İngiliz ana muhalefet liderini 
Türkiye’ye davet eden CHP lideri ‘’2019’da biz 
Cumhurbaşkanlığını alacağız’’ iddiasını tekrarladı. 
Kılıçdaroğlu, düşünce kuruluşu Democratic Prog-
ress Institute’ün basına kapalı toplantısına da katıldı.

Cuma günü ise, diplomatlar, akademisyenler, iş 
dünyası ve düşünce kuruluşlarının temsilcileri, CHP 
liderinin “Türkiye’de Demokrasi ve İstikrar” konulu 
konuşması için, kısaca Chatham House diye bilinen 
Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsünde biraraya 
geldiklerinde, beklenti, ülkenin Londra’dan da ya-
kından izlenen sorunlarına dair bilgi ve görüşleri 
dinleyebilmekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, yarım saat süren sunumun-
da, Türkiye’ye bir kez bile doğrudan atıfta bulunma-
dı. Konuşmasında, dünyanın dört bir yanında yükse-
len popülizm dalgasının sonuçlarına ve herkes için 
tehlikelerine dikkat çekti.

Popülist ve ayrıştırıcı lider ve hükümetlerin de-
mokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve medya özgür-
lüğüne verdikleri zararı ve dünya barışını sarsıcı uy-
gulamalarını gözler önüne sermesi açısından güzel 
bir konuşmaydı. Atasözleri, mecazi anlatımlar ve 
genellemelerle akıcı bir konuşma yaptıysa da, Chat-
ham House’un, dünya olayları konusunda ortalama-

nın üstünde bilgi ve fikir sahibi üyelerine Türkiye 
özelinde duymak istedikleri analizi veremedi.

Soru-cevap bölümünde, Adalet Yürüyüşü’nün 
neden ve nasıl yapıldığını, partinin 2019 yılındaki 
üç seçime nasıl hazırlandığını ve stratejisinin ne ola-
cağını, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Bir-
liği’ne, komşu Yunanistan’a yaklaşımını biraz daha 
somut şekilde duyma şansımız oldu.

Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmakla hata 
edip etmedikleri sorusuna, bu konuda bir pişmanlık 
duymadıkları, 2014’teki ilk doğrudan cumhurbaş-
kanlığı seçiminde Ekmelledin İhsanoğlu’nu ortak 
aday göstermenin de yanlış bulunmadığı yanıtlarını 
aldık. Kılıçdaroğlu, 2019 seçiminde de gene diğer 
muhalefet partisi sempatizanlarının oyunu alabile-
cek bir aday seçeceklerini vurguladı.

Kılıçdaroğlu, Londra’da bu konuşmayı yaptığı sa-
atlerde, Türkiye’de, partisinin bir belediye başkanı, 
görevden alınıyor ve CHP üzerindeki baskının önü-
müzdeki günlerde iyice artacağı görülüyordu.

Birkaç gün önce de, CHP eski milletvekili, Va-
şington’da bir düşünce kuruluşunda görevli Aykan 
Erdemir hakkında, ortada bir dava, iddianame ya 
da yargı kararı bulunmadığı halde yakalama emri 
çıkarılıyor, Erdemir’in dededen kalma mülküne, ki-
taplarına ve banka hesaplarına keyfi bir şekilde el 
konuyordu.

6 Aralık’ta da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 
Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle soruş-
turma başlatmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, dinleyicilerine,  dünyanın 
neresinde olursa olsun demokrasiyi köklerinden 
yok etmeye çalışan popülist liderlere karşı çıkmak 
gerektiği mesajını vermeyi başardı belki ama, keşke 

kendi ülkesinde, popülist politikaların sonuçlarını ve 
ana muhalefet partisinin bununla nasıl mücadele et-
tiğini daha somut örneklerle anlatabilseydi.

DPI ve Kılıçdaroğlu Toplantıda Buluştu
Demokratik Gelişim Enstitüsü(DPI) yetkilileri 

ve danışmanları ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu Londra’da Dartmouth House’da bir araya geldi. 
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İngiltere programı kapsa-
mında 7 Aralıkta DPI yetkilileri ile yuvarlak masa 
toplantısı gerçekleştirdi. CHP’den yaklaşık 10 kişi-
lik bir grup toplantıya katıldı. DPI yetkilileri ile İn-
gilizce yapılan toplantıda, Türkiye’de çözüm süreç-
leri, muhalefet partilerinin rolü ve demokratikleşme 
konularında kapsamlı bir görüşme yapıldı. Yaklaşık 
7 saatlik görüşme sonrasında DPI yetkilileri ve CHP 
heyeti karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, Tür-
kiye’deki mevcut siyasal sürecin hiç de iyi olmadığı 
yönünde görüş birliğine vardıklarını aktardılar. 

DPI’ın resmi internet sitesinde yer alan habere 
göre, DPI yetkilileri ve danışmanları bu buluşmanın 
yapılabilmiş olmasından mutluluk duyduklarını ve 
zaman zaman karşılıklı tartışmalar da yaparak Tür-
kiye siyasetinin geleceği konusunda karşılıklı fikir 
alışverişi yaptıklarını aktardılar. Önümüzdeki gün-
lerde bu görüşmenin bir raporunu sitelerinde yayın-
layacaklarına yönelik bilgi de veren DPI yetkilileri, 
geçmişteki Kürt çözüm süreçlerinin başarısı ve ba-
şarısızlıkları konusundaki uluslararası deneyimleri-
ni de CHP yöneticileriyle paylaştıklarını aktardılar. 
CHP lideri Kılıçdaroğlu toplantıda Kürt çözüm süre-
cinin siyasal mı yoksa askeri mi olması gerektiğine 
yönelik fikrini ise kesinlikle siyasal çözüm sürecinin 
işlemesi gerektiğinin altını çizerek, şiddetin bir çö-
zümü olmadığını savundu. 
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Ana muhalefetteki İşçi Partisi, BoE’nin bazı 
fonksiyonlarını Londra’dan Birmingham’a 
taşımayı planlıyor. Parti, ülkede üretim ve 

yatırımların hedeflerin altında kaldığına dikkat çe-
kerek BoE’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini 
savunuyor.

Reuters’ın haberine göre, İşçi Partisi tarafından 
oluşturulan “gölge kabine”nin Maliye Bakanı John 
McDonnell tarafından hazırlanan mali sistemle ilgili 
ara raporda, BoE ofislerinin bir bölümünün başkent 
Londra’dan Birmingham’a taşınması tavsiye edili-

Kasım ayı enflasyonu yüzde 3,1 ile Mart 
2012’den bu yana görülen en yüksek sevi-
yede oldu.

İngiltere’de tüketici enflasyonu kasım ayında 
Mart 2012’den bu yana görülen en yüksek seviyeye 
çıktı.

Bu ayda tüketici fiyat enflasyonu geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 3,1 oldu. Beklenti yüzde 3 yö-
nündeydi.

yor.
Raporda, İngiltere’de teknoloji alanında üretimin 

son 10 yılda ciddi biçimde düştüğüne, üretim ve en-
formasyon alanlarında yatırımların da hedefin altın-
da kaldığına dikkat çekiliyor.

John McDonnell, daha önce yaptığı açıklamada, 
İngiltere Merkez Bankası’nın görev alanının gözden 
geçirilmesi gerektiğini savunarak, “Şu anda enflas-
yon hedeflerini tutturamıyorlar” demişti.

Enflasyonun yükselmesinde uçak biletleri, bilgi-
sayar oyunları, çikolata ve gıda fiyatlarındaki artış 
etkili oldu. Enerji, gıda, alkol ve tütün hariç fiyatlar 
ise yüzde 2,7 arttı. Kasımda perakende fiyat endeksi 
ise bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ve geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı.

Enflasyon Brexit referandumunun yapıldığı Hazi-
ran 2016’da yüzde 0,5 seviyesindeydi.

İşçi Partisi BoE’nin Yeniden 
Yapılandırılmasını İstiyor

Enflasyon Son
5 Yılın Zirvesinde
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YPJ’li savaşçıların mücadelesi DAİŞ’in te-
mizlenmesiyle bitmeyecek gibi. Konuş-
tuğum her YPJ’li kadın savaşçı erkek fa-

şizmine karşı savaşın amansız devam edeceğinin 
altını çiziyor. Azadî Avesta adlı savaşçının deyimiy-
le ‘Tüm dünya kadınları özgürleşene kadar…” As-
lında direnişleri daha yeni başlıyor. 

Destansı Kobanê zaferi ile doruğa çıkan YPJ’li 
‘Kadın Savunma Birlikleri’nin direnişi bugün Dêra-
zor’da sürüyor. 

Rojava Devrimi sadece DAİŞ şahsında faşizmin 
direnen halklar karşısında diz çökmesiyle değil ka-
dın özgürlük ruhunun dirilmesiyle de tarihe geçti. 
DAİŞ’in işgaline karşı alınan her zaferde, özgürleş-
tirilen her köy, her şehirde en ön saflarda mevzilenen 
kadın savaşçılar tarihe bir sayfa düşmekle kalmaya-
cak, gelecek nesillere de büyük bir direnişi miras 
bırakacak. 

Halkların çekim merkezi oldu
Kürt, Arap, Êzîdî, Süryanî, Türkmen, Asurî ka-

dınları faşizme ve cehalete karşı ayaklandıran YPJ, 
sadece silahlı mücadelesiyle değil, yaşamsal olgula-
rıyla da kadının iradesini ortaya koydu. Bundan ötü-
rü dünyadan her yerinden enternasyonal kadınların 
çekim merkezi oldu, modern köleciliğin kıskacında-
ki kadınların ilgi odağı oldu. 

Naim Meydanı’na dikilen YPJ/YJŞ bay-
rakları

Kobanê’den Dêrazor’a uzanan özgürlük mücade-
lesinde kadın savaşçılar içten gülüşleri, sıcak yoldaş-
lıklarıyla da cephelerin moral kaynağı oldu. Reqa’da 
135 gün süren şiddetli çatışmaların ortasında Şengal 
Kadın Birlikleri’nden gelen YJŞ’li arkadaşlarıyla 
dayanışarak, zafere imza attı. Bu buluşma, hayat 
dersi niteliğindeydi. Şengal fermanının hazırlandığı, 
Êzîdî kadınların pazarlar kurulup satıldığı, Reqalıla-
rın gözü önünde tecavüze uğrayıp kafalarının kesil-
diği Reqa’da, zafer günü Davara Naim Meydanı’na 
dikilen YPJ ve YJŞ bayraklarını gördüğümde, ‘işte 
kadının gücü, işte direniş, işte kadın iradesi’ dedirten 
sahneleri asla unutamam.

Savaşın koordinesindeler
Reqa’da alınan intikamın ardından bugün kadın 

savaşçılar, Dêrazor mevzilerinde de en ön saflarda. 
Sadece mevzi mi, savaşın koordinesinde yer alıyor, 
sorumluluklarını layıkıyla yerine getiriyorlar. 

Cizre Fırtınası Hamlesi’nde YPJ’li üst düzey ko-
mutanlar savaşın seyrini belirleyen stratejik kararla-
rın alınmasında ciddi rol oynuyor. Özellikle hamle 

Irak ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (QSD), 
Dêrazor’dan geçen Irak-Suriye sınırının güvenli-
ği için ortak koordinasyon merkezinin kurulma-

sını kararlaştırdı. 
Irak ordusu ve Suriye Demokratik Güçleri (QSD), 

Dêrazor’dan geçen Irak-Suriye sınırının güvenliği 
için ortak koordinasyon merkezinin kurulmasını 
kararlaştırdı.  QSD ve Irak ordusu temsilcileri ara-
sında önceki gün bir görüşme yapıldı. Görüşmede 
Dêrazor’dan geçen Irak-Suriye sınırının güvenliği 
tartışıldı ve ortak koordinasyon merkezi kurulması 
kararlaştırıldı.

Görüşmede Irak ordusu adına Irak Cizire Güçleri 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu-
gün Suriye’deki askeri güçlerinin bir kıs-
mının Suriye’den çekilmesi talimatı verdiği 

bildirildi.
Putin, bugün Rusya’nın Himemim’deki üssünü 

ziyaret etti ve burada Başer Esad’la görüşme ger-
çekleştirdi. Görüşmede Rus Savunma Bakanı Ser-
gey Şoygu ve Rusya’nın Suriye’deki birliklerinin 
komutanı Sergey Surovikin de hazır bulundu.

Putin’in ziyaret sırasında Savunma Bakanı ve 
Genelkurmay Başkanı’na Rusya’nın Suriye’deki 
güçlerinin çekilmesinin başlamasına yönelik talimat 
verdiği kaydedildi.

planlamaları, saldırı ve temizlik operasyonlarının 
organizasyonunda ciddi emek harcayan YPJ komu-
tanları, destan yazıyor. 

Cephenin her alanında
YPJ’li savaşçılar savaş mevzilerinde olduğu gibi 

cephenin her alanında büyük moral veriyor. Sivil 
halkla ilk kucaklaşmalarına, aralarındaki dostluğa 
ve yoldaşlığa tanıklık etmek benim için büyük bir 
şans.

Ateş yakmada, yemek yapmada, silahları hazırla-
mada, zırhlı araçların bakımında YPJ’liler hesapsız, 
yürekten gelen sorumlulukla emek veriyor.

Örnek mütevazı yaşamları 
Suluk, Şedadê, Tebqa, Minbic, Reqa; ardından 

Dêrazor… Kum fırtınalarının dinmediği coğrafik 
şartlar ve savaşın şiddeti itibariyle hepsi de zorlu 
hamlelerdi. Bu koşullarda onlarca şehit verdiler, el-
leri tetikte mevzilerde savaştılar. Şehit yoldaşların-
dan bahsederken gözleri doluyor, operasyonlar ön-
cesinde ise halaya durduklarında gözlerindeki ışıltı 
dışarıya taşıyor. 

Beni en etkileyen yönleri mütevazı duruşlarıydı 
elbet. Kazandıkları zaferlerden, yaptıkları onca gü-
zel şeyden övünerek bahsetmiyorlar. Bazen tek bir 
tas pilavı, tek bir salatalığı sayısız parçalara bölü-
yorlar. Akşam saatlerinde dondurucu çöl soğuğunda 
nöbet tuttukları mevzilerde yoldaşlarıyla montlarını 
paylaşıyorlar. Yaşama bakışları, dayanışmaları, ka-
dın özgürlükçü yaşamı esas alan ideolojileri ile, tüm 
dünya kadınlarının YPJ’lileri örnek alması gerekti-
ğini düşünüyorum.  

YPJ’nin enternasyonalleri
Özellikle Kobanê direnişi ardından Almanya, İs-

viçre, Fransa, İngiltere, Kanada, İspanya, ABD baş-
ta olmak üzere birçok ülkeden kadın YPJ’ye katıldı. 
Geldikleri Rojava’da önce yeni savaşçı akademisine 
gelip hem ideolojik, hem askeri hem de Kürtçe eği-
timi görüyorlar. Kürtçe diline olan ilgileri, bu dili 
kısa sürede akıcı konuşmalarına vesile oluyor. Batılı 
basının YPJ’li enternasyonallere aşırı ilgisini iyi çö-
zümlüyorlar. 

Mücadeleleri daha yeni başlıyor
YPJ’li savaşçıların silahlı, ideolojik mücadeleleri 

DAİŞ çete örgütünün ortadan kalkmasıyla bitme-
yecek gibi. Yaptığımız  röportajlarda istisnasız her 
YPJ’li, erkek faşizmine karşı her yönlü savaşmaya 
devam edeceklerinin altını çiziyor. 

Azadî Avesta adlı savaşçının deyimiyle ‘Tüm 
dünya kadınları özgürleşene kadar…” Aslında dire-
nişleri daha yeni başlıyor.

Genel Komutanı Kasım Muhammed Salih ve Gene-
ral Abdul Huseyn, QSD’den ise Cizre’nin Fırtınası 
Hamlesi Genel Komutanları Hasan Qamişlo ile En-
gizek Xelil yer aldı.

Sınırın Irak tarafında yapılan görüşmede, DAİŞ’in 
sonlara doğru geldiğine dikkat çekildi. DAİŞ bitene 
kadar sınır hattında güvenliğin sağlanabilmesi konu-
su ele alındı.  Görüşmede her iki taraf, DAİŞ’e karşı 
yürütülen mücadelede birbirinin başarılarını kutladı. 
Üzerinde mutabık kalınan anlaşmada sınır güvenliği 
ve bilgi akışı için sınır hattında ortak koordinasyon 
merkezi kurulması kararlaştırıldı. Görüşmenin ar-
dından QSD heyeti kendi bölgesine döndü. 

Putin, “İki yılı aşkın bir süredir Rus güçleri, Su-
riye ordusu ile birlikte terörist gruplara karşı sava-
şıyor. Bu sebeple Suriye’deki Rus güçlerinin büyük 
bir kısmının Rusya’ya geri dönmesine karar verdik” 
dedi.

Daha önce de Suriye’deki güçlerini çekeceği 
açıklaması yapan Rusya, aksine Suriye’deki askeri 
gücünü arttırmıştı.

Putin ilk defa Suriye’ye ziyaret gerçekleştiriyor. 
Görüşmenin arından Kahire’ye giden Putin, Erdo-
ğan’ın daveti üzerine Ankara’ya gitmek üzere yola 
çıktı. Erdoğan’ın Putin’le görüşmesinde İdlib ve Ef-
rin konularını gündeme getirmesi bekleniyor.

Putin: Suriye’deki Güçlerimizin 
Bir Kısmını Çekiyoruz

QSD ve Irak Ordusundan
Ortak Koordinasyon Merkezi

‘Direniş Daha 
Yeni Başlıyor’

Erem Kansoy / Dêrazor
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“Çocuğum ders çalışmıyor” “Her 
sabah okula zorla gönderiyorum” 
“Eve gelince hiç ders yapmıyor” 

bu ve buna benzer lafları ya kendimiz-
den yada başkalarından duymuşuzdur. 
Hatta ve hatta bazen ileride giderek 
“Türkiye’deki eğitim sistemi daha iyi 
ez azından orda okulda kalmak var” gibi 
sitemler ederek çocuklarımızın eğitim 
konusunda hiç çaba göstermediğinden 
şikayet ederiz. Peki ‘Süper anne” yada 
‘Süper baba’ olmak sorunu çözüyor mu? 
Acaba çocuklarımızın ev ödevlerini ya-
parken üzerlerine titreyerek, sürekli öğ-
retmenleri ile görüşerek, okullarına sık 
sık giderek yada sayısız ders aldırarak 
başarılı olmalarına yardımcı olabiliyor 
miyiz? Bu sorunun cevabını araştıran 
bir grup akademisyene göre cevap hayli 
ilginç. Bu konuyu araştırmak için yapı-
lan bir araştırmada değişik kültürlerden 
yaklaşık 25 bin öğrenci ile görüşüldü. 
Yaklaşık 20 yıl süren bu araştırmada çı-
kan sonuç ise ne kadar ‘Süper anne’ yada 
‘Süper baba’ olursak olalım, yukarda be-
lirtilenleri yapmak çocuklarımızın başa-
rılı olacağı garantisini vermiyor. Peki o 
zaman çözüm ne? Bu haftaki yazımızda 
tamda bu soruna bakarak çocuklarımızın 
başarılı ve okulu sevmeleri için neler ya-
pabileceğimize bakmak olacak. 

 Biz veli olarak eğitimi nasıl görüyoruz?

 Her ne kadar veli olarak çocukla-
rımıza okulun önemi hakkına her gün 
birşeyler söylesek te, pratikte çocukları-
mızın yanında daha çok yaptığımız şey 
ise okulu ve eğitim sistemini eleştirmek 
oluyor. Bundan daha da ötesi ve belki 
de yaptığımız daha büyük yanlışlık ise 
eğitimi sadece yalın bir akademik çalış-
ma olarak görüp aslında onun akademik 
özelliğinin yanında aynı zamanda sosyal 
bir geliştirme aracı olduğunu görmemek. 
Yani kısacası çocuğum 10 tane A* alsın 
ama çevresine ve ailesine karşı sorumlu 
bir birey olmuş, saygılı olmuş, toplumu 
ve yaşadığı dünyayı düşünen biri olmuş, 
bana ne!! Yani gerek bizim toplumuzda 
gerekse de diğer toplumlarda sıkıntı as-
lında ‘Eğitimin değeri’ni çocuklarımıza 
iyi ve doğru anlatamama. Eğer eğitimin 
doğru değerini çocuklarımıza küçük bir 
yaştan itibaren doğru anlatabilirsek, yani 
yukarda belirtiğimiz haliyle, onların ba-
şarılı bireyler olacağı ihtimalini daha da 
çok artırmış olmuş oluyoruz. Bir çocu-
ğun başarılı olmasındaki en büyük etken 
ve motivasyon gücü anne ve babadan ge-
lir. Fakat bu deyim yerindeyse ambulans 
gibi her acil durumda ortaya çıkmak ile 
olmaz. Eğer anne baba evde çocuklarına 
güvenli, düşünceli , cesaret verici bir or-
tam sağlarsa, çocuk bur pozitiften yola 

çıkarak başarıyı hem okulda hem de on-
dan sonra iş hayatında elde edebilir.

 Güvenli, düşünceli, cesaret verici bir 
ortam nasıl sağlanır? 

 Her ne kadar da kolay gibi görünse 
de güvenli, düşünceli , cesaret verici bir 
ortam sağlamak bazı aileler için büyük 
engeller aşmak anlamına gelir. Bu orta-
mın oluşabilmesi için gereken en temel 
şey ‘İyi bir tutum’ olacaktır. Buradan 
aslında niyetimiz çocuklarımızın bizim 
ne dediğimizi değil, ne yaptığımızı yap-
tıkları gerçeğini anlamamız ile olacaktır. 
Çocuklarımızın sorumlu olmalarını isti-
yorsak bunu söylemek kadar pratikte de 
göstermek önemli. Bir çok çocuk, kabul 
edelim yada etmeyelim, anne ve babala-
rının ‘kopyaları’ gibidirler. Okul hakkın-
da nasıl bir tutum sergilemelerini istiyor-
sanız o tutumu önce kendiniz sergileyin. 
Eğitimi ve öğrenmeyi ilginç, eğlenceli 
ve heyecan verici görmelerini sağlayın. 
Pozitif olun ve “Ben bunu yapamam” 
yerine “Ben bunu nasıl yaparım” anlayı-
şını geliştirin. 

 İyi bir tutum kadar iyi bir sağlıkta 
önemli. Dönük ve halsiz çocuklar okul-
da başarılı olamazlar. Fast food ve hazır 
yiyeceklerden uzak durun ve onların her 
vitamin alabilecekleri yiyecekler yeme-
lerini sağlayın. Çabuk pes etmeyin ve 
onları yiyecekleri sağlıklı yemekler ko-
nusunda ikna edin. Hazır yiyeceklerin 
zararlarını beraber araştırın ve bunları 
beraber okuyun. Tembel olmalarını en-
gellemek için spor yapmaları konusun-
da ikna edin ve en önemlisi odalarına 
elektronik aletleri sokmayın. Bunu yap-
tıktan sonra son olarak yapacağımız şey 
ise iyi ilişkiler kurmalarını sağlamak. 
Okulda çocuklar hem yaşıtları hem de 
öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurup kimi 
zaman grup ödevlerinde kimi zaman 
iki kişilik buddiler olarak çalışmak zo-
rundalar. Onlara iyi ilişki nasıl kurulur 
gösterin, ne kendiniz nede çocuklarınız 
hakkında gereğinden fazla eleştirisel ol-
mayın. Arkadaş yanlısı, dürüst ve açık 
olup inandıklarınız konusunda sonuna 
kadar mücadele etmeyi gösterin. Onla-
ra saygılı, düşünceli ve başka insanların 
düşüncelerine saygılı olmayı öğretin. 
Yukarda bahsettiğim noktalar belki çok 
basit olarak görünüyor ama aslında bir 
çok ailenin halen düzeltmek için bü-
yük mücadele ettikleri noktalar. İyi bir 
tutum, iyi bir sağlık ve iyi davranışlar, 
bunların biri yada ikisi değil, üçünü de 
başarmak çocuklarımızı başarıya daha 
çok yakınlaştıracak. 

 Herkese kolay gelsin…

Eğitim Evde mi Yoksa Okulda mı Başlar?

Oktay Şahbaz
Eğitimci  

 oktyshbz@gmail.com

Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Umut 
Ulaş Er’in oyunlaştırdığı, aynı zamanda yö-
netip, oynadığı tek kişilik oyun ‘Seni Anlatan 

Şiirler’ izleyicisini bekliyor. Babel House Art sah-
nesinde, 16 Aralık Cumartesi saat 18:00’de sahne-
lenecek oyun, Pan Productions’in organizasyonu ile 
18 şairin dizelerinin sahneye uyarlanmış hali olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Oyun hakkında “Anadolu’nun acılarla ve özlem-
lerle dolu tarihinde, kavganın, umudun ve aşkın ale-
vinde beslenmiş 18 değerli şairden yüzlerce satırlık 
bir destan” yorumunu yapan sanatçı Umut Ulaş Er, 
“Her satırda hasret, her satırda çığlık, her satırda 
memleket, her satırda aşk! Bu oyunda kimi zaman 
Can Yücel’in Sevgi Duvarı’nda Ahmed Arif’le 
tütünsüz, uykusuz kalırken, kimi zaman Gülten 
Akın’la, alıp yürüyecek sıcak mavisi gökyüzünün… 
Kimi zaman Orhan Veli’yle İstanbul’u dinlerken, 
Yılmaz Güney’le duvarları yıkıp, Nazım Hikmet’le 

bir Pazar günü ilk defa güneşe çıkarılacağız. Cemal 
Süreyya ile uzaktan severken, Sabahattin Ali ile 
inanmak kabiliyetini kazanacağız” dedi.

Oyunu sahneye iki perde olarak uyarlayan sanat-
çı Er, şairlerin her yazdıkları satırlarla hayatımıza 
dokunmuş memlekete, özgürlüğe, dostluğa ve sev-
giliye seslenen tüm güzellikleri beden dili ve kendi 
yorumuyla anlatmaya çalışacağını söyledi. ‘Seni 
Anlatan Şiirler’i, sanatçı Er, oyun haline getirdi, 
yönetti ve oynuyor. Gülistan Sarbas’ın yardımcı yö-
netmenliğini yaptığı oyunun yapımcılığını ise Zey-
nep Dalkıran üstlendi. 90 dakikalık oyunun biletleri 
Stoke Newington’da Babel Art House, Kingsland 
Road-Dalston’da Che-Man, Bruce Grove-Totten-
ham’da ise Kitapevi’nden temin edilebilir. Ayrıca 
oyun hakkında detaylı bilgi için tiyatro@panprodu-
ctions.co.uk ve 079 4443 0349 mail atılabilir veya 
telefon ile görüşülebilir. 

Şiirsel Tiyatroya Davet
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Gelişen teknoloji ile hayatımı-
za giren yapay zekanın kul-
lanıldığı robotlar insanlık için 

avantaj yaratabileceği gibi çeşitli 
endişelere de sebep oluyor. Sput-
nik’e konuşan uzmanlar, insanlığın 
robotlardan beklentileri hakkında 
değerlendirmede bulundu.

Bilim adamları, 20. yüzyılın orta-
larından beri yapay zeka üzerine 
kafa yoruyor. Akıllarda ise hiç de-
ğişmeyen iki soru var: Yapay zeka 
nasıl olacak ve insanlık için ne gibi 
tehditler oluşturuyor? İlk sorunun 
cevabı satranç oynayan, hesap ya-
pan, konuşabilen robotların kendini 
göstermesiyle birlikte ortaya çıksa 
da, bilgisayardaki özel programlar 
sayesinde belirli insani eylemleri 
yerine getirebilen bu robotların ne 
gibi bir tehlike oluşturabileceği hâlâ 
merak konusu. Nitekim robotların 
gelecekte insanları öldürebileceği, 
köleleştirebileceği gibi çeşitli endi-
şeler de mevcut. Zira hafıza, öğren-
me, yaratıcılık ve hızlı eylem göster-
me gibi özelliklere sahip bu robotlar 
neredeyse gerçek bir insan gibi dav-
ranabilecek.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan 
Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Üniversitesi (MEPhI) Akıllı Sibernetik 
Sistemler Enstitüsü’nden Profesör 
Aleksey Samsonoviç, Holywood ya-
pımı Terminatör ve Matrix gibi film-
lerin gerçekçi olmadığını savundu.

Bugün gönderilen ilk kısa mesa-
jın, yani ‘SMS’in, 25. yıl dönü-
mü. İlk kısa mesaj Vodafone’da 

mühendis olarak çalışan İngiliz Neil 
Papworth tarafından 1992’de gön-
derilmişti.

İlk SMS (kısa mesaj) 25 yıl önce, 3 
Aralık 1992’de Vodafone’da çalışan 
mühendis Neil Papworth tarafından 
dönemin Vodafone yöneticisi Ric-
hard Jarvis’e gönerildi.

Ancak sanıldığı gibi ilk SMS cep 
telefonundan cep telefonuna yol-
lanmadı. Papworth mesajı şirketteki 
bir kişisel bilgisayardan yöneticisi-
nin cep telefonu-
na yolladı.

Tarihteki ilk kısa 
mesajda ise ‘Mut-
lu Noeller’ yazı-
yordu.

Papworth mesa-
jına yanıt alamadı 
çünkü o dönem cep telefonları kısa 
mesaj gönderemiyor sadece kısa 
mesaj alabiliyordu.

25 yıl sonra Sky News’a yaptığı 
Samsonoviç “Robotlar şimdilik in-

sanlara çok bağımlı halde, bir insanı 
öldürebilse bile daha sonra kendi 
ortadan kalkar. Gelecekte robot-
lar kendi kendine yararlı maden-
ler çıkarma, fabrika inşa etme gibi 
eylemleri yerine getirebilir; ancak 
bunun bizim içinde bulunduğumuz 
yüzyıl içinde olmayacağını tahmin 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

‘Robotlar insanların 
yapamayacağı işleri ya-
pabilir’

Robotların gelecekte birçok mes-
lek dalında kullanılıp insanları işsiz 
bırakabileceğinden endişe ediliyor. 
Diğer yandan robotlar insanların 
yaptığı bazı sıradan işleri yapacağın-
dan, insanların kendilerine ve daha 
önemli işler için ayıracak daha fazla 
vakti olacağı da düşünülüyor.

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar 
Üniversitesi (MEPhI) Akıllı Sibernetik 
Enstitüsü Müdür Yardımcısı Valen-
tin Klimov da robotların bazı işleri 
yapma konusunda insanlara tercih 
edilebileceğine işaret etti. Klimov, 
akıllı sistemlerin belirli faktörlerin 
ne gibi bozukluklara yol açabilece-
ğini tahmin edebileceğini, ancak bir 
insanın herhangi bir mekanizmada-
ki geniş bir veri tabanını analiz edip 
olası bir sorunun ne zaman oluşa-
cağını anlayamayabileceğini ifade 
etti.

açıklamada başarısından gurur duy-
duğunu anlatan Papworth “ Bunun 
büyük bir şey olacağını gerçekten 
düşündüler mi bilmiyorum. Mesaj-
da kelimeleri kısaltıp ‘Xmas’ yazma-
dım” ifadelerini kullandı.

Sky News’a göre  2007’de Birleşik 
Krallık’ta yılda 66 milyar kısa mesaj 
gönderildi.

Bu rakam 2012’de yılda 151 milyar 
kısa mesaj ve MMS’e (Multimedya 
Mesaj Servisi) ulaştı.

Sky News’a göre şu anda Birleşik 
Krallık’ta her gün 96 milyar metin 
mesajı gönderiliyor. 

Ancak CBC’den Dominic Valitis 
konuyla ilgili değerlendirmesinde 

“Mesajlaşma artık es-
kisi kadar popüler de-
ğil. İngiltere’de mesaj-
laşmanın tepe noktası 
2012’ydi. O zamandan 
beri tutarlı şekilde dü-
şüşte” ifadelerini kul-
landı.

Günümüzde Facebo-
ok, Facebook Messenger ve What-
sApp kullanarak mesajlaşmak daha 
popüler durumda.

İlk SMS 25 Yıl Önce 
Gönderildi

rgbteam.co.uk mail@rgbteam.co.uk 0739 2555450
�  �

very fast

Professional solutions for your business needs
RGBteam provides high quality and cost effective solutions for your business 
needs. We are specialised company. We build systems from scratch. 
No matter how big or small project you may have, just drop us your requirement 
and we would generate a project proposal.

low pricefree support

www

Yapay Zeka İnsanlığa 
Ne Getirecek?
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anlamına geldi. Çocukların öğrenmesi gereken şey 
5 taneyse 10 tane anlamına geldi. Bu da çocukların 
10’ncu sınıfta öğrendiklerini 11’nci sınıfta hatırla-
yarak eğitim almaları gerektiğini ortaya koyuyor. 
Başarılı olamazsa iki yılı tamamen boşa gidiyor” 
diyerek ailelerinde bilinçli olmaları gerektiğini ve 
çocukların zamanlarının boşa harcanmaması için 
sistemi iyi kavrayarak birşeyler yapılması gerektiği-
nin altını çizdi. 

Aile Bilgilendirme Toplantıları Sürecek
Şahbaz, “İngiltere’deki eğitim sistemini tanıyalım 

ve nelere dikkat edelim başlığı altında düzenleye-
ceğimiz bu toplantı ile konuları ailelere anlataca-
ğız. Ailelerin çocuklarına nasıl yardımcı olmalarını 
ve sistemi daha iyi anlayabilmelerini sağlamak biz 
eğitmenler için bir görev. Bu anlamda biz üzerimize 
düşeni yapmaya gayret göstereceğiz” dedi. 

İngiltere’de yaşayan eğitim sistemi ile boğuşan 
yüzlerce çocuğun psikolojik travmalar yaşadığına da 
dikkat çeken Şahbaz, göçmen ailelerin çocuklarının 
İngilizceye diğer çocuklar kadar hakim olmadığını 
ve çocuğun çelişkiler yaşadığını anlattı. Böyle bir 
ortamda çocuğun toplum içerisinde başarı düzeyini 
artırmaya çalıştığını dile getiren Şahbaz, psikolojik 
olarak da ailelerin çocukları anlamaya çalışması ge-
rektiğini anlatarak bu konuya da daha sonra ayrıca 
eğileceklerini ifade etti. 

İngiltere eğitim sistemini ailelerin tanıması ama-
cıyla düzenlenen veli bilgilendirme toplantısı 14 
Aralık Perşembe günü The Urswick School’da 

gerçekleşecek. Bright Minds Education Centre’ın 
organize ettiği toplantıya, Londra genelinde ço-
cukları okula giden her ailenin katılımı bekleniyor. 
Konu hakkında bilgi veren Bright Minds Education 
Centre yetkilisi Oktay Şahbaz, okula giden çocuklar 
kadar ailelerinde bilgili bireyler olmasını istedikleri-
ni en azından bu ülkenin eğitim sistemini bilmeleri 
ve çocuklarını daha iyi yönlendirebilmelerini sağla-
maya çalıştıklarını anlattı.

“Sistemi İyi Kavramak Gerekiyor”
İngiltere eğitim sisteminin artık sınavlar üzerine 

kurulduğunu aktaran Şahbaz, “Bu ülkede eğitim sis-
temi gittikçe Türkiye’deki sınav üzerine kurulu bir 
sistem anlayışına dönmeye başladı. Çocuklar sürekli 
bir koşturmaca içerisine sokuluyor. Bir eğitmen ola-
rak bundan memnun olduğumuz söylenemez. Tüm 
derslerin müfredatlarında bir değişme oldu geçen 
yıl. Bu yeni müfredat değişimi çocukların dönem 
ödevleri dediğimiz ödevlerden not alma durumunu 
ortadan kaldırdı. Sanki hükümet göçmen insanla-
rın çocuklarına hayatı biraz daha zorlaştırmak için 
tamamen bu ödevlerin üzerindeki ağırlığı azalttı 
ya da tamamen kaldırdı. Pratik dersler için hiç iyi 
olan bir durum değil. Eğitim tamamen sınav üzerine 
kurulmaya başladı. Bu da müfredatın genişlemesi 

İngiltere Eğitim 
Sistemi Ailelere 
Anlatılacak
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İnsan Hakları Günü’nde
‘Bêkes’ Kitabı Tanıtıldı
10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Londra Tot-

tenham Kitapevi’nde Mahmut Alınak’ın Sur di-
renişlerini ve Mehmet Tunç’u anlattığı kitabın 

tanıtımı yapıldı. Bir söyleşi eşliğinde gerçekleşen 
kitap tanıtımının gelirleri, Sur direnişinde katledilen 
Orhan Tunç’un ardından dünyaya gelen Bekes(Kim-
sesiz) adlı çocuğu için harcanmak üzere aileye ba-
ğışlandı. 

Semra Eten’nin organize ettiği söyleşiye Dr. Ali 
Yıldırım, Diyar Budak, Kadim Laçin ve Aydın Dere 
konuşmacı olarak katıldı. 

Mahmut Alınak 
ve Bekes’in annesi 
Güler Tunç toplan-
tıya telefonla Diyar-
bakır’dan katılım 
sağladı. Sur dire-
nişinde katledilen 
Orhan Tunç’un eşi 
Güler Tunç telefon-
da, “Herşeye rağmen 
kazanacağız” dedi. 

Kitabın yazarı 
Mahmut Alınak ise 
“Bölgeyi kana ve 
vahşete boğan hak 
ihlallerine rağmen 
şikayet halini geride 
bırakarak, ‘Ne yapmalıyız, Nasıl yapmalıyız’ sorula-
rına cevap bulunamazsa boğulma devam eder” dedi. 
Kitabının Bekes ve Bekes gibi babasız veya annesiz 
doğan nice çocukların sesi olduğuna dikkat çekerek, 
özgürlük çağının oluşturulması için herkesin birara-

ya gelmesi gerektiğini söyledi. 
Söyleşide Aydın Dere ise Kürdistan medeniyeti-

nin kaynağının; bölge gerçekliğinin tersine Medrese 
ve Ahmede Xane geleneği ile sürdürüldüğünü söy-
ledi. Milli bilincin Kürt milletinde gelecek oluştur-
mada temel olduğunu anlatan Dere, diğer bölgelerin 
tersine Kuzeyin milli bir karanlık içerisinde olduğu-
nu, bunun milli bilinçle aşılabileceğini aktardı. 

Diğer konuşmacı Diyar Budak ise ana dilin ol-
mazsa olmazlığından ve hiç bir düşünce, şahıs ve 
kurumun Kürdistan’ın üzerinde olmadığını söyledi. 

Söyleşi de görüşlerini 
paylaşan Dr. Ali Yıl-
dırım da; Alişer ile 
akrabalığı vesilesi ile 
Koçgiri halkının dire-
nişinin ’vurgun veya 
hadise’ diye tanımla-
maların ve Alişer’in 
askeri, aydın ve Kür-
di kişiliği üzerine bil-
gilerini paylaştı. 

söyleşi de Kadim 
Laçin de endişeli bir 
halkın varlığından 
dem vurarak, “Bu 
halk bütün dünyanın 
kullandığı hiç bir te-

mel hakka sahip değil, ızdırap içerisinde yaşıyor. 
Derin bir uluslaşması var“ dedi. 

Mahmut Alınak’ın “Mehmet Tunç ve Bekes” adlı 
kitabı Tottenham’da Kitapevi’nde temin edilebilir. 
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Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçisi Richard 
Moore, görev süresi bittiği için Türkiye’den ayrı-
lıyor. Sosyal medyadaki paylaşımları ile de sık sık 
kendisinden söz ettiren Moore, hazırladığı veda vi-
deosunda Türkiye vatandaşlarına ‘komploya merak-
lı olmama’ mesajı verdi.

Türkiye’de geçirdiği sürede sosyal medya hesa-
bı Twitter’da yaptığı esprili paylaşımlarıyla görevi 
dışında da adından söz ettiren Moore, Birleşik Kral-
lık’a geri dönüyor.

Twitter’daki takipçileri için bir veda videosu ha-

zırlayan Moore, Türkleri çok sevdiğini belirtirken 
“Birleşik Krallık en yakın ortağınız olmaya devam 
edecek. Bunun doğruluğunu görmek için sadece şu 
komplo teorileri saçmalığının ötesine bakmanız ye-
terli” dedi.

Moore, şöyle devam etti:
“Zaman zaman fazla gururlu ve zor olabiliyorsu-

nuz. Ve keşke komplo teorilerini bu kadar çok seven 
olmasaydı. Ama aynı zamanda inanılmaz derecede 
sıcakkanlı ve misafirperversiniz. Pek çok Türk dos-
tum var. Ve çok dirayetlisiniz.”

İngiliz Büyükelçiden 
Türkiye’ye Veda
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Meczup ve

Sonrasında, Ryland yerine daha az tanınmış fakat önem-
li yeteneklere sahip olan bir gravürcüyle, James Basire’la 
anlaştılar. Basire iyi bir usta gibi görünüyordu ve Blake, 
oldukça iyi bir öğrenciydi. Blake daha sonraları Basire’a, 
genç öğrenciyi Westminster Manastırı’na göndermesinden 
dolayı özellikle minnettar kalacaktı: Basire’ın oymaların-
da öğrendiği bilgilerle eserlerinin çizimlerini yapmaya 
başladı. Westminster’ın muazzam Gotik yapısı ve kral me-
zarlarının etkileyici mimarisi, Blake’in romantik duygula-
rını etkiliyor ve durmaksızın çalışan hayal gücüne yaratıcı 
bir zemin sağlıyordu.

Sanat hayatı

İncil’in temel görüşlerini kabul eden Blake, kurulu Kili-
se düzenine düşmandı. Fransız ve Amerikan devrimlerinin 
ideallerinden ve tutkularından, ayrıca Jacob Boehme ve 
Emanuel Swedenborg gibi düşünürlerden etkilendi. Bi-
linen bu etkilere rağmen, Blake’in eserlerinin özgünlüğü 
ve tekilliği, sınıflandırılmalarını zorlaştırır. Bir 19. yüzyıl 
bilim insanı, Blake’i “görkemli bir aydınlık”, “öncüler ta-
rafından belirlenmediği gibi çağdaşlarıyla benzeştirileme-
yecek, ardından gelenleri kolayca aşabilecek birisi,” diye 
betimler.

4 Ağustos 1772’den başlayarak Blake, yedi yıl boyunca 
Great Queen Street’in gravürcüsü James Basire’a çıraklık 
yaptı. Bu sürenin sonunda, 21 yaşındayken profesyonel bir 
gravürcü oldu.

Blake’in çıraklık döneminde ustasıyla arasında ciddi bir 
anlaşmazlık veya çatışma olduğunu gösteren herhangi bir 
bilgi bulunmaz. Bununla birlikte, Peter Ackroyd’un yaz-
dığı biyografide, Blake’in daha sonradan Basire’ın ismini 
“sanatsal düşmanlar listesine” eklediği ve hayatından çı-
kardığı ifade ediliyor. Bu durum bir yana, Basire’ın oyma 
tarzı, o zamanlar artık güncelliğini yitirmişti ve Blake’in 
modası geçmiş bir formla devam etmesi, sonraki yıllarda 
yeni eserler üretmesi veya tanınması hususunda zararlı 
olabilirdi.

William Blake, 1778 yılında Strand yakınında bulunan 
Old Somerset House’taki Kraliyet Akademisi’nde öğrenci 
oldu. Öğrencilik koşulları hiçbir ödeme yapmasını gerek-
tirmezken, altı yıl boyunca kendi materyallerini tedarik 
etmesi gerekiyordu. Burada, okulun ilk yöneticisi Joshua 
Reynolds tarafından beğenilen Rubens gibi şık ressamla-
rın, eksik olduğunu düşündüğü tarzları karşısında isyan 
etti. Zamanla, Blake, Reynolds’un sanata dair tutumundan, 
özellikle “genel doğruluk” ve “genel güzellik” arzusundan 

William Blake 28 Kasım 1757’de İngiltere’de, Londra 
şehrinin Soho bölgesinde doğdu. Yedi çocuklu bir ailenin 
üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Bir süre sonra 
kardeşlerinden ikisini yitirecekti. Çok kısa bir süre okula 
gitti; ilerleyen yıllarda temel konularda annesi tarafından 
evde eğitim gördü. Okumaya başladığı İncil, Blake’in 
üzerinde oldukça erken ve derin bir etki yarattı; hayatını 
renklendiren bir unsur olarak, yoğun bir maneviyatla ge-
çen ömrü boyunca ilham kaynağı olarak kalacaktı.

Blake henüz çocukluk döneminde bir takım vizyonlar 
(olağandışı, metafizik görüntüler, sanrılar) görmeye başla-
dı; arkadaşı Henry Crabb Robinson (gazetecidir), Blake’in 
daha 4 yaşındayken Tanrı’nın kafasının bir pencerede gö-
ründüğünü söylediğini aktarır. Ayrıca, peygamber Heze-
kiel’i bir ağacın altında otururken görmüştü ve “meleklerle 
dolu bir ağaç” gördüğünü de öne sürüyordu. Blake’in bu 
sanrıları sanat anlayışı ve eserleri üzerinde kalıcı bir etki 
yaratacaktı. Öte yandan, gördüğü sanrılar ve tuhaf dav-
ranışları nedeniyle komşuları tarafından pek sevilmeyen 
bir çocuktu. İnsanlar garip ve ürkütücü konuşmalarından 
ötürü ondan uzak dururlardı. William daha çocuk yaşta 
toplum tarafından ötelenerek, kendi içine dönük bir hayat 
sürmeye başladı.

Blake, herhangi bir örgün eğitime dahil olmayarak ken-
disi açısından hoş ve huzurlu bir çocukluk geçirdiğini ifa-
de eder. Küçük bir çocukken Londra sokaklarında gezinir 
ve zaman zaman çevredeki kırsal bölgeye kaçardı.

Blake, babası tarafından satın alınan antika Yunan re-
simlerinin kopyalarını oymaya başladı; daha sonra gerçek 
bir çizim yapmayı tercih etti. Bu çizimler sırasında Rapha-
el, Michelangelo, Marten Heemskerk ve Albrecht Durer’in 
çalışmalarıyla klasik formlara ilk bakışını bulmuştu.

Daha bir çocukken bile ebeveynleri sanatsal yetenekle-
rini teşvik ettiler ve genç Blake, 10 yaşındayken meşhur 
Pars’ın çizim okulunda eğitim almaya başladı. Bununla 
birlikte, devam eden sanat eğitiminin masrafı aile açısın-
dan oldukça büyüktü. Ailesi, 14 yaşındayken William’ın 
bir usta gravürcünün yanında çırak olarak çalışmasına 
karar verdi. Babası onu önce saygın gravürcü William 
Ryland’a götürdü. Ancak William bu karara karşı diren-
di, babasına “O adamın suratından hoşlanmıyorum: Asılsa 
bile yaşayacak gibi görünüyor!” demişti. Willam’ın bu acı-
masız kehaneti 12 yıl sonra gerçekleşecekti.

Tarkan Tufan - Gazete Duvar



Dâhi William Blake
nefret etmeye başladı. Reynolds, söylevlerinde 
“soyutlamalara, genelleme ve sınıflandırmaya 
olan eğilimin insan zihninin büyük ihtişamı ol-
duğunu,” anlatıyordu; Blake marjinal yapıdaki 
kişisel notlarına, “Genelleştirmek, aptallaşmak-
tır; özelleştirmek, tek başına üstün bir ayrımdır,” 
yazmıştı. Blake ayrıca, Reynolds’un göze batan 
alçakgönüllülüğünü sevmiyor, bunun ikiyüzlülü-
ğün bir biçimi olduğunu düşünüyordu. Reynol-
ds’un şık yağlıboya çalışmaları karşısında blake, 
michelangelo ve raphael gibi erken dönem klasik 
etkiyi tercih ediyordu.

Tartışmalı bir isyan

Blake hakkında ilk biyografiyi yazan Alexan-
der Gilchrist, 1780 Haziran’ında Blake’in, Lond-
ra’daki Newcastle Hapishanesi’ni basan öfkeli 
bir kalabalık tarafından başlatılan isyana katıldı-
ğını aktarır. Basire’ın ise Great Queen Street’deki 
dükkânına doğru kaçtığından bahseder. Blake’in 
de içinde bulunduğu öfkeli halk, hapishane kapı-
larına kazma ve küreklerle saldırır, binayı ateş ve-
rir ve içerideki mahkûmları serbest bırakır. Blake, 
bu isyanda kalabalığın ön saflarında yer almıştır.

Bu isyanlar, Roma Katolikliğine karşı yaptı-
rımları iptal eden bir parlamento taslağına tepki 
olarak çıkmıştı; daha sonraları “Gordon İsyanla-
rı” olarak anılmaya başlandı. III. George hükü-
metinin kanunları hızlandırmasına ve ilk polis 
gücünün yaratılmasına yol açtılar.

Gilchrist’in Blake’in isyancı kalabalığa karış-
masının “halk tarafından zorlanması” nedeniy-
le gerçekleştiğinde ısrar etmesine karşın, bazı 
biyografilerde dürtüsel olarak eşlik ettiği ya da 
isyanı devrimci bir eylem olarak gördüğünden 
desteklediği savunulur. Buna karşılık, Jerome 
McGann ayaklanmaların gerici olduğunu ve bu 
olayların Blake’te bir “tiksinti” yarattığını savu-
nur.

Blake, 1782 ağustosunda okuma yazması ol-
mayan Catherine Sophia Boucher ile evlendi. 
Eşine okuma, yazma, çizim ve (desen ve baskı) 
renklendirme konularını öğretti. Hayallerindeki 
görüntüleri eserlere aktarması için ona yardım 
etti. Catherine, kocasının vizyonlarına ve dehası-
na tamamen inandı ve 45 yıl sonra gerçekleşecek 
ölümüne dek ona her konuda destek verdi.

William Blake’in hayatının en travmatik olay-
larından biri, sevgili kardeşi Robert’ın 24 yaşında 
tüberkülozdan öldüğü 1787’de gerçekleşti. Ro-
bert’ın ölüm anında, Blake ruhunun gökyüzüne 
doğru neşeyle yükseldiğini gördüğünü iddia etti; 
Blake’in ruhuna işlenen bu trajik an, sonraki şiir 
anlayışını büyük ölçüde etkiledi. Ertesi yıl, Ro-
bert William’ın bir vizyonunda göründü ve ona 
“aydınlatılmış baskı” tarzındaki eserlerini yarata-
bilmesi için yeni bir yöntem öğretti. Bu yöntem, 
Blake’in sanatının her alanını kontrol etmesini 
sağladı.

Blake sade bir oymacı iken, kısa sürede su-
luboya renklendirme işlerine başladı ve Milton, 
Dante, Shakespeare ve İncil’den sahneler boya-
maya başladı.

Çalkantılı bir yaşam

1800’de Blake, pek tanınmayan bir şair olan 
William Hayley’in eserlerini resmedeceği bir iş 
almak üzere Sussex yakınlarındaki Felpham’da 
bir kulübeye taşındı. Blake, Milton eserini de 
bu yazlıkta ortaya çıkardı ve “Milton: Bir Şiir” 
adlı eseri 1805-1808 yılları arasında yayınlandı. 
Zaman içerisinde Blake yeni patronunu biraz 
canlandırmak için ziyaret etti, Hayley’in gerçek 
sanata ilgisiz olduğuna ve “iş dünyasının sersem-
liği” ile meşgul olduğuna inanmaya başladı.

Blake’in iktidarla ile ilgili sorunları, John 
Schofield adlı bir askerle kavgaya karıştığı 1803 
Ağustos’unda iyice gün yüzüne çıktı. Blake yal-
nızca saldırıyla değil, aynı zamanda Kral’a karşı 
aşağılayıcı ve haince ifadeler sarf etmekle suçla-
nıyordu. Schofield, Blake’in “Lanet olsun krala, 
askerlerinin hepsi köle!” diye bağırdığını iddia 
etti. Blake, suçlamaların mahkeme tarafından 
kabul görmemesi neticesinde beraat kararı çıktı. 
Blake, kendisini mahkemeye şikayet eden Scho-
field’ı, daha sonra çizeceği Kudüs illüstrasyonun-
da “zihinsel işkence mengenesi” takmış olarak 
tasvir edecekti.

Blake, 1804’te Londra’ya döndü ve en iddia-
lı çalışması olan Kudüs’ü (1804-1820) yazmaya 
ve resimlemeye başladı. Yaklaşık 20 yıl boyunca 
gravür, resim, şiir ve diğer birçok sanatsal alanda 
büyük bir gelişim göstererek, kendine has bir tarz 
ve estetik anlayış geliştirmeye başladı.

Daha sonraki yıllarda Blake, eserlerini, özellik-
le de çok sayıda İncil resmini Blake’i bir dost ola-
rak çok seven patronu Thomas Butts’a satmaya 
başladı. Bir süre sonra, 1826 yılında kendisinden 
Dante’nin Inferno’sunu (Cehennem) resmetmesi 
için bir teklifte bulunuldu. Ölümü nedeniyle biti-
rilememiş olsa bile, Blake’in çalışması tam anla-
mıyla eşsiz olacaktı.

Blake’in şiir illüstrasyonları yalnızca anlatıya 
eşlik eden eserler değil, metnin belirli manevi ya 
da ahlaki yönlerini eleştirel olarak revize etmiş 
ya da yorumlamış bir ürün ortaya koyuyordu. Ör-
neğin, Paradise Lost’u (Kayıp Cennet) resmeder-
ken, Blake, Milton’ın odak figür olarak Şeytan’a 
odaklandığını öne çıkarma niyetinde görünüyor-
du.

Benzer şekilde, Dante’nin materyalizme ve 
iktidarın yozlaşmış doğasına olan güvensizliğini 
paylaşıyordu ve Dante’nin eserlerinin atmosferini 
ve görüntüsünü tamamlayamasa da kısmen görsel 
olarak ifade etme fırsatı buldu.

Resimlerinin dışında Blake’in benzersiz şiir 
anlayışı, karanlık ve ruhani öyküler anlatarak, 
korkuyla hayranlığı aynı anda barındıran bir içe-
rik yaratmasına yardımcı oldu. Doğayı Tanrısal 
bir yaratı olarak gören Blake, ona duyduğu hay-
ranlığı, tabiatın ihtişamı karşısındaki büyülen-
mişliğini birçok şiirde ifade etti. Blake’in çocuk-
luğundan itibaren görmeye başladığı sanrılar da 
sık sık şiirlerinde sözlere döküldü.

Ölüm

Ölümüne yakın günlerde Blake’in nefes al-
maksızın Dante’nin dizileri üzerinde çalıştığı 
aktarılır. Sonunda, çalışmayı bırakmış ve ba-
şucunda, gözyaşları içinde kendisini izlemekte 
olan eşine dönmüştür. Blake’in, eşini görünce, 
ağlayarak “Dur Kate! Olduğun gibi kal, portreni 
çizeceğim; çünkü şimdiye dek bana gönderilmiş 
bir melek gibiydin,” dediği söylenir. Bu portreyi 
tamamlamasının ardından, Blake çizim aletlerini 
elinden bırakarak ilahiler ve ayetler söylemeye 
başlar. O akşam saat altıda, eşine her zaman ya-
nında olacağını söyledikten sonra William Blake 
bu dünyadan göçer. Biyografi yazarı Gilchrist, 
yıllar boyunca Blake ailesiyle birlikte yaşayan bir 
kadın bakıcının, “Ben bir adam değil, kutsanmış 
bir meleğin ölümüne şahit oldum,” dediğini ifade 
eder.

William Blake’in mezarının tam yeri 1965 yı-
lından sonra kayboldu ve unutuldu. Çimlendirme 
yapmak amacıyla mezar taşı taşındı ve eski yeri 
asla bulunamadı. Günümüzde William Blake’in 
mezarı, kendisinin ve eşi Catherine Sophia’nın 
tahmini mezarları yakınında bulunan bir taşla 
temsil ediliyor. Bu anıt taş, William Blake’in me-
zarından tahminen 20 metre uzaklıktadır.

Hayattayken takdir görmeyen William Blake, o 
günden bu yana edebi ve sanatsal çevrelerde dev 
bir figür haline geldi; şiir ve resme dönük san-
rısal yaklaşımı, Blake hakkında sadece sayısız 
büyücülük hikayesini ortaya çıkarmakla kalmadı, 
ayrıca birçok sanatçı ve yazarın da ilham kaynağı 
oldu.

2313 ARALIK 2017 FORUM



Nobel Ödüllü Yazar
Marquez’in Arşivi 
Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı

kıyaslayabilecek ve taslak sürecindeki değişime ta-
nıklık edebilecek.

Gabriel Marcia Marquez Hakkında
2014’teki ölümünün ardından Marquez için Ko-

lombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, “Gel-
miş geçmiş en büyük Kolombiyalı” ifadesini kullan-
mıştı.

Sihirli gerçekçilikteki ustalığıyla tanınan Marqu-
ez, özellikle “Yüz Yıllık Yalnızlık” ve “Kolera Gün-
lerinde Aşk” romanlarıyla uluslararası şöhret kazan-
mıştı.

Ayrıca kariyerine gazeteci olarak başlayan ve 
hem Kolombiyalı hem de yabancı siyasetçileri kına-
ma konusunda hiçbir zaman çekingen davranmayan 
Marquez, kapitalizmi eleştirerek, hayatı boyunca 
ABD hükümetlerinin yayılmacı politikalarına karşı 
çıkmıştı.

1950’li yıllarda ABD’ye giden, ardından da Mek-
sika’ya yerleşen Garcia Marquez’in daha sonra 
ABD’ye girmesine 30 yıl boyunca izin verilmemişti.

Bu yasağa gerekçe olarak ise ünlü yazarın Kolom-
biya Komünist Partisi ile olan bağları gösterilmişti. 
Garcia Marquez buna karşın ironik bir şekilde ABD 
eski Başkanı Bill Clinton tarafından “William Faulk-
ner’in ölümünden bu yana çeşitli dillerde kitapları 

Erişime açılan fotoğraflardan birinde Gabriel Garcia Marquez Fidel Castro birlikte 

yayımlanan en önemli yazar” olarak tanımlanmıştı.
Bu nedenle Harry Ransom Merkez’inin yazarın 

arşivini 2 milyon dolara satın aldığı yönündeki ha-

berler birçoklarını şaşırtmıştı. Harry Ransom Mer-
kezi kütüphanesi Nobelli yazarlar J. M. Coetzee ve 
Kazuo Ishiguro ile İngiliz romancı Ian McEwan’ın 
arşivlerini de satın almıştı.

Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marqu-
ez’in metin, fotoğraf, mektup ve notlardan 
oluşan 27 bin sayfalık arşivi ücretsiz olarak 

erişime açıldı.
Kolombiyalı yazar Gabriel Garcia Marquez’in ar-

şivi Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Teksas 
Üniversitesi’ne 2 yıl önce satıldığında, ABD emper-
yalizmini eleştiren yazardan geriye kalan metinlerin 
ABD’de kalacak olmasına tepki gösterilmişti.

Ancak New York Times gazetesinin haberine göre 
üniversitenin Harry Ransom Merkezi, 87 yaşında 
hayatını kaybeden yazarın metin, fotoğraf, mektup 
ve notlardan oluşan 27 bin sayfalık arşivinin ücretsiz 
olarak erişime açıldığını duyurdu.

İngilizce ve İspanyolca dillerindeki arşiv, Marqu-
ez’in “Yüz Yıllık Yalnızlık” kitabının da aralarında 
bulunduğu öne çıkan eserlerinin taslaklarını ve diğer 
materyalleri barındırıyor.

Arşive internet üzerinden ulaşan okuyucular, ya-
yınlanması planlanan Marquez’in anılarının ikinci 
cildinin 32 sayfasını da okuyabilecek. Taslak halin-
deki bu sayfalar, yazarın Avrupa’ya, sonra da Mexi-
co City’e geçtiği yılları ve “Yüz Yıllık Yalnızlık”ı 
yazdığı dönemi anlatıyor.

Öte yandan okuyucular, özel bir görüntüleyici 
sayesinde çeşitli işlerin farklı taslaklarını yan yana 
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Ankara’da Temizlik İşçileri 
Çöplere Bırakılan Kitaplarla Kütüphane Kurdu

2513 ARALIK 2017 HABERLER

ber, kuaför ve dinlenme odası gibi bölümler bulunan 
bir tesise dönüştürüldü.

Yaklaşık 4 bin kitaptan oluşan kütüphane de bu 
binada bulunuyor.

Beklentinin üzerinde bir ilgi
BBC’nin haberine göre kütüphane sorumlusu 20 

yaşındaki Eray Yılmaz, kütüphane kurulduğundan 
bu yana 97 belediye işçisinin 2 haftalık periyodlarla 
kitap ödünç aldığını, bunun yanı sıra her gün en az 6 
işçinin kütüphaneyi ziyaret ettiğini söylüyor:

“İşçiler gün içerisinde çay ve yemek molalarında 
buraya vakit ayırıyorlar, kitaplarını okuyorlar. Kü-
tüphanemizden kitap ödünç alanların sayısı da gide-
rek artıyor, bu gerçekten bizim için mutluluk verici. 
Açıkçası beklentimin üzerinde bir ilgi var.”

‘Burası benim için bulunmaz bir nimet 
oldu’

Bu işçilerden biri de sık sık kitap okumak için 
kütüphaneyi ziyaret eden, 1 aydır belediyede şöfor 
olarak çalışan Murat Serkök.

Vakit buldukça sürekli buraya geldiğini söyle-
yen Serkök, “Burası benim için bulunmaz bir nimet 
oldu. Bir an önce işim bitsin de geleyim diye can 
atıyorum, işin yoğunluğu üzerimden gitmiş oluyor” 
diyor.

‘Çöpün yanında kitap gördüğümüzde 
mutlu oluyoruz’

Bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyan te-
mizlik işçilerinden Efe Akpınar, çöplerden kitapların 
toplanıp şantiyeye getiriliş sürecini şöyle anlatıyor:

Bilinçli insanlar kitapları poşet ya da çuval içe-
risine konteynerlerin yanına koyuyorlar. Biz de bu 
kitapları gördüğümüz zaman alıp aracın ön kısmına 
koyuyoruz. Daha sonra da burada çalışan arkadaşı-
mıza teslim ediyoruz.

Konteyner yanına bırakılmış kitap gördüklerinde 
içlerine bir mutluluk doğduğunu ifade eden Akpınar, 
“Yeni kitapları hemen alıp kütüphanemize getirelim 
istiyoruz. Burayı ne kadar büyütebilirsek o kadar gü-
zel olacak” diyor.

Halka kitap bağışı çağrısı
Çöp toplama şantiyesi işletme müdürü Emirali 

Urtekin de, projeyi duyan Çankaya halkının kitap 
bağışında bulunmaya başladığını belirtiyor.

Çankaya Belediyesi çöpten toplanan kitapları, 
temizliğini ve bakımı yapıldıktan sonra, civardaki 
ihtiyaç sahibi okullara göndermeyi de planlıyorlar.

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin temizlik 
işçileri çöpten topladıkları kitaplarla sıra 
dışı bir kütüphaneye imza attı. Tarihi bir 

binada yaklaşık 4 bin kitaptan oluşan kütüphane, iş-
çilerin uğrak noktası olmuş durumda.

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nin temizlik işçi-
leri çöpleri toplarken kenara atılmış halde buldukları 
kitapları topladı.

İşçiler, son 7 aydır çöpten topladıkları bu kitaplar-
la bir kütüphane kurdu.

Belediyenin 2000 yılından bu yana Ankara’nın 
İmrahor Mahallesi’nde atıl halde olan tuğla fabrika-
sını bir buçuk yıl önce restore ederek çöp toplama 
şantiyesi haline getirdi.

Ardından ise 1970’lerde inşa edilen fabrikanın dış 
dokusu korunarak içinde belediye işçileri için ber-
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DBP Kayyum Raporunu Açıkladı: 
Halk ve Devlet Arasındaki Makas 
Daha da Açıldı

Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: 
Açık Açık söylüyorum, Sen BittinMaxmur’a Hava Saldırısı: 

5 Asayiş Görevlisi Yaşamını Yitirdi

Altan Kardeşler ve Ilıcak’a 
Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

2713 ARALIK 2017 TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DAN

DBP, 102 belediyesinden 94’üne atanan kay-
yumların uygulamalarını içeren raporu açık-
ladı. DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, 
“AKP’nin yaklaşımı ‘Kürtler Türkiye’de var ola-
bilir ama kendi kendini yönetemez’ yaklaşımıdır” 
değerlendirmesi yaptı.

Kitap haline getirilen raporun giriş bölümünde, 
AKP hükümeti tarafından 30 Ekim 2014’te “Çök-
türme planı” kapsamında gidilen politika değişik-
liğiyle başlayan çatışmalı ortama dikkat çekildi. 
Devamında ise 15 Temmuz ardından ilan edilen 
Olağanüstü Hal (OHAL) ortamında demokratik 
normların askıya alındığı belirtilerek, Meclis’in 
işlevsizleştirilerek ülkenin KHK ile yönetildiği 
ve son olarak 16 Nisan’da gerçekleştirilen Ana-
yasa değişikliği referandumu ile devam ettiğine 
yer verildi.

DBP öncülü partilerin ilk olarak 1999 seçim-
lerinde yerel yönetimlere katıldığı kaydedilen 
raporda, “Belediyeleri seçimle alamayacağını an-
layan AKP iktidarı, halkın iradesini gasp etmek 
maksadıyla ilk olarak 19 Ağustos 2016 tarihinde 
411 Sayılı Torba Yasa Tasarısı ile kayyum yasası-
nı Meclis’ten geçirmek istemiştir. TBMM’de ya-
pılan etkin muhalefet sonucunda bu yasa tasarısı 
son aşamada torba yasadan çıkarılmıştır. Ancak 
siyasi iktidar, halkın iradesini gasp etme amacın-
dan vazgeçmemiştir. 15 Ağustos 2016 tarihinde 
imzalanan 674 Sayılı KHK’ya dayandırılarak, 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine 
‘Seni asmayacağım, rezil edeceğim’ diyen CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Kılıç-
daroğlu, senin aklın gibi ipin de çürüktür. Kılıç-
daroğlu, sana açık açık söylüyorum, sen bittin” 
dedi.

 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’da 
AKP Ortahisar İlçe Teşkilatı’nın 2. Olağan Kong-
resi’ne katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşma-
sında CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yüklendi. 

Türkiye’de siyasi istikrara ve milletin hu-
kukuna karşı nerede bir saldırı olsa, o ihanetin 

Maxmur mülteci kampı Özsavunma Güçlerine 
yönelik geçtiğimiz günlerde yapılan saldırıdam5 
güvenlik gücü üyesi şehit düştü, 3’ü yaralandı.

Henüz bir açıklama yapılmazken, Maxmurlu 
yetkililer hava saldırısının Türk devleti tarafından 
düzenlendiğini belirterek Irak Merkezi Hüküme-
ti’ni açıklama yapmaya davet etti.

Mahmur Halk Meclisi yaptığı açıklamada, ko-
nuya ilişkin Bağdat yönetimi ve Maxmur Mül-

Mütalaasını açıklayan savcı, Altan kardeşler, 
Nazlı Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şim-
şek ve Fevzi Yazıcı hakkında TCK 309/1 kapsa-
mında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. 

15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanan 
gazeteci-yazar Ahmet Altan, akademisyen karde-
şi Mehmet Altan ve gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da 
aralarında bulunduğu 6’sı tutuklu 7 kişinin yar-
gılandığı davanın 4’üncü duruşması İstanbul 26. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. 
Altan kardeşler tutuklu bulundukları cezaevinde 
SEGBİS’le duruşmaya katılırken, tutuklu yargı-
lanan Ilıcak, Şükrü Tuğrul Özşengül, Yakup Şim-
şek ile tutuksuz yargılanan Tibet Murat Sanlıman 
ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu 
Fevzi Yazıcı ise duruşmaya katılmadı. Gazeteci-
ler Yasemin Congar ve Hasan Cemal de duruşma-

DBP’den seçilen belediyelere 11 Eylül 2016 tari-
hi itibarıyla el konulmaya başlanmıştır. Bu rapor, 
DBP’li belediyelerimizin kayyum atanana kadar 
yürüttükleri çalışmaları özetlemek ve belediyele-
re el konulmasından sonra kayyumların bir yıllık 
uygulamalarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla 
hazırlanmıştır” denildi.

Raporun ilk bölümünde DBP’nin yerel yöne-
timlere bakışı, yerel yönetimlerde demokratik 
örgütlenme, belediyelerimizin faaliyetleri, kültür 
sanat, sosyal politikalar, kent-ekoloji-sağlık, eko-
nomi ve kadın politikalarında getirdiği yenilikler 
ve yaptığı önemli çalışmalara yer verildi.

 Raporun ikinci bölümünde ise, ‘11 Eylül kay-
yum nedir?’, ‘Demokratik siyasetin tasfiyesi’, 
‘Kayyumların yasal dayanakları ve geliş biçimle-
ri’, ‘Kayyumların belediyelerde çalışma tarzları’, 
‘Kayyum uygulamaları’, ‘Kültür-sanat, sosyal 
politikalar, kent-ekoloji-sağlık, kadın politikala-
rı, emekçilere yaklaşım’ ve ‘Belediyelerimize ait 
projelerin gaspı’ başlıkları altında, DBP’nin 102 
belediyesinden 94’üne atanan kayyumların uygu-
lamaları sıralandı.

Raporda, yerinden yönetimin önemi bir kez 
daha vurgulanarak, demokratik siyasetin kay-
yumlar aracılığıyla hedef alındığına dikkat çekil-
di ve devlet ile halk arasındaki makasın daha da 
açıldığı belirlemesi yapıldı.

içerisinde ya da savunmasında Kılıçdaroğlu’nu 
gördüklerini söyleyen Soylu, “Vekilleri terörist 
cenazesindeyken, kendisi terörist de olsa ‘Niye 
vuruyorsun’ diye savunma yapan, terör örgütü ile 
iltisaklı olduğu için hapse attığımız kişileri ha-
pishanelerde ziyaret eden, attığı her adımda aziz 
milletimizi inciten, girdiği her seçimde milletten 
tokat yiyen bu zat belli ki akıllanmamış” ifadesi-
ni kullandı.  Soylu, Kılıçdaroğlu, senin aklın gibi 
ipin de çürüktür, sen onu da beceremezsin. Kı-
lıçdaroğlu, sana açık açık söylüyorum sen bittin” 
dedi.

teci Kampının bağlı olduğu BM’den açıklama 
istemişti. Ancak söz konusu taraflardan saldırıya 
ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Halk Savunma Merkezi Komutanlığı: 
Maxmur’un hesabı sorulacak

Halk Savunma Merkez Karargah Komutanlığı, 
‘’Kürdistan özgürlük gerillalarının Maxmur sal-
dırısının hesabını soracağını’’ belirtti.

ya izleyici olarak katıldı.
 Duruşma, savcının esas hakkındaki mütalaa-

sını açıklamasıyla başladı. Savcı, Altan Kardeş-
ler, Ilıcak, Özşengül, Şimşek ve Yazıcı hakkında 
ayrı ayrı TCK 309/1 kapsamında “Cebir ve şiddet 
kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu 
düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu 
düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs 
etmek”ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
istedi. Savcı, tutuksuz yargılanan Tibet Murat 
Sanlıman için ise “Örgüte yardım etmek” suçun-
dan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca savcı, 
TBMM ve Başbakanlığının davaya katılma talep-
lerinin kabulünü istedi.  
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Putin’in açıkladığı Suriye’den çekilme kararı bu-
gün resmi olarak başlıyor. Rusya Savunma Bakanı 
Sergey Şoygu, Rus askerlerin Suriye’den Rusya’ya 
dönmeye başladıklarını, kesin dönüş tarihinin duru-
ma göre belirleneceğini bildirdi.

Şoygu yaptığı açıklamada, ”Rus askerler Suri-

Fransa’nın başkenti Paris’teki La Chapelle böl-
gesi sokaklarında kamp kuran göçmenler sebebiyle 
toplanan kalabalık bir grup, otoriteler kampları kal-
dırıp sorunu çözmeye yönelik bir adım atmazsa, 1 
Ocak’tan başlamak üzere açlık grevine başlayacak-
larını söyledi.

Göçmenlerin sokaklarda insanlarla kavga çıkardı-
ğı, kadınları taciz ettiği ve sokakların pislik ve idrar-
la dolu olduğu şikayetleriyle başlayan eylemde halk, 
göçmenlerin sığınaklara gönderilmesini talep etti. 
Halkın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a 
konuyla ilgili olarak taleplerini yazılı olarak bildir-
diği fakat Macron’un her ne kadar durumun farkında 
olsa da bu sorunun İçişleri Bakanlığı’na ait olduğu-

ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyasından 
gelen tüm tepkilere karşın Kudüs’ü İsrail’in resmi 
başkenti olarak tanıdı ve Tel Aviv’deki ABD Bü-
yükelçiliği’nin Kudüs’e taşınacağını açıkladı. Ku-
düs’ün İsrail’in başkenti olarak tanınması, Trump’ın 
seçim kampanyasındaki önde gelen vaatlerden bi-
riydi.

Donald Trump yaptığı açıklamada, bu adımı “ge-
cikmiş bir karar” olarak nitelendirdi ve “Sorunları-
mızı başarısız olmuş stratejileri yineleyerek aşama-
yız” dedi.

“Kudüs sadece üç büyük dinin kalbi değildir” 
ifadelerini kullanan Trump’ın açıklamasından satır 
başları şöyle:

“Ben, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul et-
menin zamanının geldiği konusunda kararlıyım.

Bu, gerçekliğin kabul edilmesinden başka bir şey 
değil. Bu, daha önceden yapılmalıydı.

Dışişleri Bakanlığı’na, ABD Büyükelçiliği’ni Tel 
Aviv’den Kudüs’e taşıma konusunda hazırlık yap-
ması talimatını veriyorum.

Bu karar, nihai barışa olan bağlılığımızın ihlal 
edilmesi anlamına gelmiyor.”

Netenyahu: Tarihi bir dönemeç
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, kararı 

‘tarihi bir dönemeç’ olarak niteleyip diğer ülkeleri 
ABD’yi izlemeye çağırdı. Netanyahu, Filistin mese-
lesine bulunacak bir çözümde de Kudüs’ün İsrail’in 
başkenti olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin 
2016’da gerçekleştirdiği silah ve askeri hizmet satı-
şının yüzde 2’ye yakın artış göstererek 374.8 milyar 
dolara ulaştığı açıklandı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Ensti-
tüsü (SIPRI) tarafından 2002’den beri her sene açık-
lanan rapora göre, dünyanın en büyük 100 savunma 
şirketi 2016 yılında 374.8 milyar dolarlık silah, as-
keri ekipman ve hizmet satışı yaptı.

Şirketler, 2010’dan beri ilk kez, bir önceki yıla 
kıyasla satışlarını artırdı. Satışların 2015 yılına göre 
yüzde 1,9’luk, 2002’ye kıyasla ise yüzde 38’lik bir 

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlı-
ğı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Radyo-Televiz-
yon Medya Genel Müdürlüğü Kurulu, günümüzde 
ticari işletmeler dahil olmak üzere, sinema salonla-
rına lisans izni veren bir karar yayımladı” denildi. 

Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih 
el-Avvad da konuya ilişkin açıklamasında, Rad-
yo-Televizyon Medya Genel Müdürlüğü Kuru-
lu’nun sektörde düzenleyici olması sıfatıyla ülkede 
sinema salonlarına lisans izni verme sürecini başlat-
tığını ifade etti. Avvad, ilk sinema salonunun Mart 
2018’de açılmasını beklediklerini kaydetti.

Suudi Arabistan’da geçen eylül ayında kadınlara 
araç kullanma izni verilmiş, 2018 yılı itibariyle de 
kadınların ülkedeki 3 stada girebilecekleri açıklan-

ye’den dönmeye başladılar. Kesin dönüş tarihi duru-
ma göre belirlenecek” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de-
ki Hmeymim hava üssünü ziyaret ederek Rus aske-
rin Suriye’den çekilme talimatını vermişti.

nu söylediği belirtildi. Mahalle birliği sözcüsü Pierre 
Vuarin “İnsanlar bu duruma dayanamıyor. Bazıları 
kendi evlerini aşırı ucuz fiyatlara satmak durumun-
da kaldı. Evlerinde kalan insanların ise akıl sağlığı 
bozuldu” dedi.

Terre d’Asile hayır kuruluşu başkanı Pierre Hen-
ry, “sokaklarda var olan durumun iç açısı” olduğunu 
söylerken, polisin düzeni koruma konusunda sorum-
lu olduğunu belirtti. Bölgede yaşayan kadınlar sü-
rekli olarak göçmenler tarafından tacize uğradığını 
söyledi. La Chapelle Bölge Valisi Alexandra Corde-
bard, “Paris sokaklarında varoş mahalleler görmeye 
tahammül edemeyiz” dedi ve bu senenin sonuna ka-
dar problemin çözüleceğini söyledi.

Abbas: Dini savaş çıkarmak için baha-
ne arıyorlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin 
başkent kararına ilişkin açıklama yaptı. Filistin Dev-
let Başkanı Mahmut Abbas konuşmasında “Uzun yı-
lardan beri ABD rol oynuyordu. Bu İsrailin mükafat-
landırılmasıdır. Bu aşırı örgütlere yardım edecektir. 
Bunlar bir dini savaş çıkarmak için bir bahane arı-
yorlar. Uluslaraası düzeyde hiç bitmeyen savaşlara 
yol açacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yıldırım: Tam bir sorumsuzluk örneği
Başbakan Binali Yıldırım, Donald Trump’ın açık-

lamalarını kınadı. Başbakanlık’tan yapılan açıkla-
maya göre, Trump’ın ifadelerini “sorumsuzluk örne-
ği” olarak değerlendiren Başbakan Yıldırım, “ABD 
Başkanının Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan et-
mesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti’ne 
göre yok hükmündedir” dedi.

Hamas’tan İntifada çağrısı!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsra-
il’in başkenti” olarak tanımasına tepki göstererek, 
“ABD’nin kararına karşı yarından itibaren yeni in-
tifada başlatılmasını istiyoruz.” dedi.

Heniyye, Gazze’deki ofisinde yaptığı basın açık-
lamasında, barış sürecinin sona erdirilmesi talebinde 
bulunarak, “Filistin yönetiminden Oslo Antlaşma-
sı’ndan çıktığını duyurmasını istiyoruz. ABD’nin 
Kudüs ile ilgili kararı, yeni bir siyasi sürecin başla-
dığı anlamına geliyor. Barış süreci ise sonsuza kadar 
toprağa gömülmüştür” diye konuştu.

artış gösterdiği belirtildi.
SIPRI’nin raporuna göre, en fazla silah ve askeri 

hizmet satan ülkelerin başında, ilk 100’de 38 şirketi 
yer alan ABD bulunuyor.

ABD’li şirketlerin küresel çaptaki silah satışla-
rındaki payının yüzde 57,9 olduğu belirtildi. Buna 
göre ABD’li silah şirketlerin satışları 2016’da yüzde 
4’lük artış kaydederek 217.2 milyar dolara ulaştı. En 
fazla satış yapan ABD’li şirketin, dünyanın da en 
büyük silah şirketi konumundaki Lockheed Martin 
olduğu belirtildi.

mıştı.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin 

Selman, Kamu Yatırım Fonu’nun 24 Ekim’de Ri-
yad’da düzenlediği ve 60 kadar ülkeden 2 bin 500 
kişinin katıldığı Gelecek Yatırımlar Girişimi top-
lantısında ülkesini “ılımlı İslam”a döndürme sözü 
vermişti.Rus Askerleri Suriye’den Çekiliyor

Parisliler Göçmen Problemi Çözülmezse 
Açlık Grevine Gidecek

Trump Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak 
Tanıdı, Tepkiler Büyüdü

Dünyada Silah Satışı 2010’dan Sonra 
İlk Kez Arttı

Suudi Arabistan’da 35 Yıl Sonra Sinema 
Yasağı Kalkıyor
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Suudi Arabistan’da ilk kez bir kadın şarkıcı ka-
muya açık konser verdi. Lübnanlı şarkıcı Hiba 
Tawaji’nin sadece kadınların girişine izin verilen 
salonda verdiği konserde bazı kadınların çarşaflarını 
ve peçelerini de çıkardığı belirtildi.

Geçtiğimiz Eylül ayında kadınlara yönelik uygu-
lanan araç kullanma yasağını kaldıran Suudi Arabis-
tan’da şimdi de ilk kez bir kadın şarkıcı kamuya açık 
konser verdi.

Lübnanlı sanatçı Hiba Tawaji’nin verdiği konsere 
sadece kadınların katılmasına izin verildi.

Ülkenin başkenti Riyad’da sahne alan Tawaji’yi 

Silopi’de sokağa çıkma yasakları döneminde kat-
ledilen Taybet İnan’ı anlatan kısa film “Yedi Gün 
Yedi Gece”, AB İnsan Hakları Film Günleri’nde 
ödüle layık görüldü.

 Şırnak’ın Silopi ilçesinde sokağa çıkma yasağı 
döneminde polis kurşunu ile katledilen ve cenazesi 7 
gün yerde kalan Taybet İnan anısına “Yedi Gün Yedi 
Gece (7 roj 7 şev)” kısa filmi çekildi. Film, Avrupa 

Hindistan’da 6 yaşındaki bir kız çocuğu cinsel 
saldırıya maruz bırakıldıktan sonra öldürüldü. Fail 
ya da faillerin hala yakanlanmadığını söyleyen aile 
ve halk bir protesto gösterisi düzenledi.

Hindistan’da Haryana kentinde 8 Aralık gecesi 6 
yaşındaki bir kız çocuğu evinden uyurken kaçırıldı.

Ardından çocuğun cinsel saldırıya maruz bırakılıp 
öldürüldüğü ortaya çıktı.

BBC’nin haberine göre polis çocuğun babasının 
bazı akrabalarını sorguya çekti ancak tutuklanan ol-
madı.

Polise güvenmediğini, bu olayı federal polisin so-

Çorum’da İl Genel Meclisi Başkanı AKP’li Halil 
İbrahim Kaya, Türkiye’de kadınların baskı görme-
diğini iddia ederek kadın bir meclis üyesinin kadına 
yönelik şiddete ilişkin sözlerine ithafen ‘Bırakın bu 
popülist söylemleri’ dedi. Kadına şiddeti meşrulaş-
tıran Kaya, “Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim 
öldürüyor. Ne yapalım öldürüyorsa” ifadelerini kul-
landı.

Polat konuşmasında ayrıca kadına yönelik şiddete 
de değindi.

“Türkiye’de kadına verilen değer, hiçbir 
ülkede verilmiyor”

“Konuşma sırasında Polat’ın sözünü kesen Kaya, 
“Türkiye’de Osmanlı’dan bugüne kadınların değeri 
hep bilinmiştir. Kız çocuklarının diri diri gömüldüğü 
bir zamanda onlara değer vermiş bir dinin mensubu-
yuz. 1400 yıldır kadın hakları İslamiyetin haricinde 
hiçbir toplumda yer bulmamış. Türkiye’de kadına 
verilen değer, dünyanın hiçbir ülkesinde verilmiyor. 

takdim eden sunucu, “Bu, Suudi Arabistan için çok 
gurur verici bir an. Suudi Arabistan’da ilk kez bir 
kadın şarkıcının sahne almasını tüm kadınlar takdir 
etmeli” dedi.

Siyah çarşaf ve peçeyle salona giren kadınların 
ilerleyen saatlerde çarşaflarını çıkarıp danslara eşlik 
ederek eğlendiği haberlere yansıdı.

Bu adımı sevinçle karşılayan kadınlardan üniver-
site öğrencisi Selma ”Kadınların varlığının tanınma-
sı iyi bir şey. Kadınlar ve onların eğlenme biçimleri 
tanınırsa toplumsal yaşamda önemli düzeye erişilir” 
diye konuştu.

Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen 
7. AB İnsan Hakları Film Günleri’nde ikincilik ödü-
lü aldı. 

Yönetmenliğini Ali Bozan’ın yaptığı kısa film, bu 
yıl 3’üncüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa 
Film Festivali’nde de “Kurmaca Film İkincisi” ödü-
lüne layık görülmüştü.

ruşturmasını istediği belirten anne ise 24 saat oldu 
ama polis hala kimseyi yakalamadı. Adalet istiyo-
ruz” dedi.

Hindistan Hükümeti artan tepkiler üzerine cina-
yetle ilgili özel bir soruşturma ekibi oluşturulmasına 
karar verdi.

Yöre halkı, aktivistler ve bölgedeki siyasi liderler 
de protesto gösterileri düzenleyerek adalet talebini 
haykırıyor.

Çocuğun ailesi faillerin yakalanması için polise 
Çarşamba sabahına kadar süre verdiklerini aksi tak-
dirde protestoları artıracaklarını ifade etti.

Bu popülist söylemleri bırakın” dedi.
Bunun üzerine CHP’li kadın meclis üyesi Polat, 

Kaya’ya “Bunlar gözümüzün önünde olan olaylar. 
kadınlar ölüyor, kadınlar istismara uğruyor. Herke-
sin önünde dövülüp öldürülüyorlar. Siz gerçekten 
büyük bir güç zehirlenmesi içerisindesiniz. Kendi 
söylediğinizin dışında hiçbir şey kabul etmiyorsu-
nuz” sözleri ile yanıt verdi.

“Ne yapalım kadınlar öldürülüyorsa”
İl Genel Meclisi Başkanı Kaya, kadına şiddeti yok 

sayan, meşrulaştıran sözlerine şu ifadelerle devam 
etti:

Kadınlar öldürülüyor diyorsunuz. Kim öldürüyor. 
Ne yapalım öldürüyorsa, polis yakalayıp cezasını 
veriyor. Bu hükümetin verdiği kadın haklarını Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan beri hiçbir hü-
kümet vermedi. Adam öldürüyorsa cezasını çekiyor. 
Erkekler öldürülmüyor mu? Biz hiç kimsenin elbette 
öldürülmesini istemiyoruz.

Suudi Arabistan’da Bir İlk: Kadın 
Şarkıcı Kamuya Açık Bir Konser Verdi

Taybet Ana’yı Anlatan Filme Ödül

6 Yaşındaki Çocuk Cinsel Saldırıya 
Uğrayıp Öldürüldü, Halk Sokakta: 
‘Adalet İstiyoruz’

AKP’li Meclis Başkanı Kadına Şiddeti 
Meşrulaştırdı: Kadınlar Öldürülüyorsa 
Ne Yapalım



Sur’daki abluka 2 yıldır devam ediyor. 
Hicran Urun ve Zana Kibar’ın, Sur’daki ha-
yatı, göçü ve kültürel mirasın yok edilişini 
işleyen “Sûr: Ax û Welat” belgesel filminin 
gösterimi yasaklandı.

Sur Belgesel Kolektifi’nin hazırladığı ve 
3 Aralık Pazar akşamı Şişli Cemil Candaş 
Kent Kültür Merkezi’nde gösterimi yapıl-
ması planlanan “Sûr: Ax û Welat” adlı bel-
gesel fiili olarak yasaklandı.

Konuya dair açıklama yapan  Sur Bel-
gesel Kolektifi, “7 bin yıllık kadim kentin 
tarihi mirasını, bu mirasın acımasızca yok 
edilişini işleyen ve zorunlu göç sürecinin 
göç etmek zorunda kalan aileler, bireyler 
üzerinde nasıl bir etki bıraktığı, hatırala-
rında, hafızalarında nasıl yaralar açtığını 

Doğu Karadeniz’de kullanılan ıslıkla ha-
berleşme yöntemi ve Hıdırellez’in “UNES-
CO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel 
Mirası Temsili Listesi”ne kaydedildiği bildi-
rildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) Kültürel Miras listelerine 
Türkiye’den iki kültürel unsur eklendi.

Doğu Karadeniz’in dağlarında kullanılan, 
halk arasında “kuş dili” olarak da bilinen, 
yüzlerce yıllık “ıslık dili” ve doğanın can-
lanması ile bolluk ve bereket beklentisini 
simgeleyen Hıdırellez artık UNESCO liste-
lerinde.

‘Islık dili’

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy 
yöresinde arazinin dağınık ve engebeli olu-
şu nedeniyle 500 yılı aşkın bir süredir kulla-
nılan ıslıkla haberleşme yöntemi, Kültür ve 

68’inci Berlin Film Festivali açılışı yönet-
men Wes Anderson’ın “Isle of Dogs” filmi 
ile yapacak.

Berlinale Palas’ta 15 Şubat 2018 günü 
gerçekleşecek olan gösterim ile, festivali ilk 
defa bir animasyon filmi başlatmış olacak. 
Anderson’ın daha önce Berlin Film Festi-
vali’nde gösterilen 3 filminden The Grand 

Altın Küre Ödülleri adayları açıklandı. Fa-
tih Akın’ın “Aus dem Nichts” (Paramparça) 
adlı filmi Yabancı Dilde En İyi Film dalında 
Oscar aday adaylığının yanında, film Ya-
bancı Dilde En İyi Film dalında Altın Küre 
ödülüne de aday gösterildi.

Bu sene 75’incisi düzenlenecek olan Altın 
Küre Ödülleri’nin adayları Pazartesi Kalifor-
niya’da düzenlenen bir toplantıda açıklan-
dı. Almanya’dan Fatih Akın’ın “Paramparça” 
isimli filmi de Altın Küre Ödülleri’nde Ya-
bancı Dilde En İyi Film kategorisinde yarı-
şacak filmler arasında aday gösterildi.

Dünya prömiyeri 26 Mayıs’ta Cannes 
Film Festivali’nde yapılan “Paramparça”, 
başrol oyuncusu Diane Kruger’e festivalin 
en iyi kadın oyuncusu ödülünü kazandır-
mıştı.

konu edinen Sûr: Ax û Welat belgeselinin 
gösterimi Sur’da devam eden ablukanın 2. 
yıldönümünde engellenmiştir. Gösterimin 
yapılacağı Şişli Cemil Candaş Kent Kültür 
Merkezi, Emniyet güçleri tarafında baskı 
altına alınmış, gösterime izin vermemeleri 
için uyarılmış, aksi takdirde gösterim günü 
salona polislerin yerleştirileceği tehdidin-
de bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ‘Suriçi Bölgesi’nin dünyanın 
en eski yerleşim yerlerinden biri olduğu’ 
ve aynı zamanda ‘dünyanın en uzun süreli 
yasağına maruz bırakıldığı’ vurgulanarak, 
hem ablukanın kaldırılması hem de sansür 
ve baskılara karşı sinema emekçilerinin da-
yanışması adına çağrıda bulunuldu.

Turizm Bakanlığı tarafından UNESCO Acil 
Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültü-
rel Miras Listesi’ne aday gösterildi.

‘Kuş dili’nin, eğlence unsuru taşımadan 
değer görmesi ve korunması, genç kuşak-
lar tarafından öğrenilerek günlük hayatta 
kullanımının sağlanması amaçlanan baş-
vuru sonuçlandı ve ‘ıslık dili’, UNESCO lis-
tesine alındı.

Bahar kutlaması: Hıdırellez

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştı-
ğı bilgiye göre Türkiye ile Makedonya’nın 
birlikte hazırlayıp 2016 yılında UNESCO’ya 
sunduğu ‘Bahar kutlaması: Hıdırellez’ çok 
uluslu ortak dosyası da, Güney Kore’deki 
UNESCO toplantısında ele alındı.

Hıdırellez şenlikleri de UNESCO İnsanlı-
ğın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili 
Listesi’ne kaydedildi.

Budapest Hotel (Büyük Budapeşte Oteli) 
ile Gümüş Ayı ödülüne layık görülmüştü.

Isle of Dogs, köpeğini bulmak için ma-
ceralara atılan 12 yaşındaki Atari Koba-
yashi’nin öyküsünü anlatıyor. Film, Nisan 
2018’de uluslararası sinemalarda gösteri-
me girecek.

AKIN: MUTLU VE HAFİFLEMİŞ HİSSEDİ-
YORUM

Akın’ın son filmi Neonaziler tarafından 
düzenlenen bir terör saldırısını ve bu sal-
dırıda Kürt eşini ve oğlunu kaybeden Al-
man bir kadının hikayesini anlatıyor. Film, 
Almanya’da 8’i Türk 10 kişinin ölümünden 
sorumlu tutulan aşırı sağcı Nasyonal Sos-
yalist Yeraltı (NSU) terör hücresi ekseninde 
son yıllara damgasını vuran skandaldan 
izler taşıyor.

Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı 
açıklamada “müteşekkir, mutlu ve hafif-
lemiş” hissettiğini söyleyen Akın, özellikle 
kendisi açısından oldukça kişisel bir öne-
mi olan filmin aday gösteriliyor olmasının 
yaşadığı mutluluğunu katladığını ifade etti. 
Akın, En İyi Yabancı Film kategorisinde ya-
rışan diğer filmleri göz önünde bulundura-
rak “bu seneki yarışın oldukça zorlu olaca-
ğını” belirtti.

Sur’daki Ablukayı Anlatan 
Belgesele Yasak”

‘Islık Dili’ ve Hıdırellez UNESCO 
Listesine Girdi

Berlin Film Festivali 
Wes Anderson İle Açılıyor!

Fatih Akın’ın Filmi Altın Küre’ye 
Aday Gösterildi
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        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G  S E R V İ C E S

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

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. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastane-
sinin alt sokağında, N18 
bölgesinde, industrial esta-
te içerisinde yeni yapılmış 
ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir

Mobile: 07939201953

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

Organik Zeytin Yağı

İletişim: 
0744 869 3480 
(Musa)

Kıbrıs’tan
Organik Zeytin Yağı 

Mutfak Elemanı 
Aranıyor

İletişim: 0207 686 8184

Stoke Newington bölgesinde bulunan 
Babel Café Restaurant’ın mutfak bölü-
münde çalışacak yardımcı personel alına-
caktır. 

C.O.K Gardening Services
Horticultural Services 
Landscaping Services 
Gardening Services  
Training and Consulting

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com
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Direk, 
sütun

Kürtçede
hoca

Neonun
simgesi

Bir sesleniş 

Takım 
(Kısaca) 

Sodyumun
simgesi

Şaşkınlık
ifade eder 

Tavır

Meneviş 

Antalya’nın
bir ilçesi

Kese 
yapmak

Kürtçede 
tiyatro

Bazı meyve-
lerin yenme-
yen iç kısmı

Toprak

Ahlakla
ilgili 

Üretici 

Mardin’in
bir ilçesi 

Mırlama

Bayağı

Oğuz önadlı
yazar

Motor 
güç birimi

Ağabey

Rojhan
önadlı ses
sanatçısı

Yapma

Çanakka-
le’nin bir

ilçesi 

Bir element

Kürtçede 
istikrarlı 

Kürtçe bir
erkek ismi

Raşitizm
hastalığı
ile ilgili

İlk üç nota

Bir soru 
sözü Aracın dış

yüzü

Bir dağ 
silsilesi

Bir nota

Bir erkek
ismi

Kürtçede
ekmek

Grup

İlkel bir
ırmak taşıtı

Çevre

Tarik

Konmak, 
sinmek

Camlı vitrin

Meyve
Bağırsakları

tutan 
karın iç zarı

Canerik soyad-
lı yönetmen

Dergi

Japon çiçek
süsleme 
sanatı 

Yanardağ
ağzı

Fotoğraftaki
özgürlük

şehidi

Türkiyeli 
bir gazeteci

Abanozgil-
lerin ağacı

Kürtçede
bayrak

Bir tenya
türü 

İktisatçı 

Bir nota

Tekel

Soluk 

Helyumun
simgesi

Bir tür yaban
mersini

Ankara’nın
bir ilçesi 

Beyaz

Bir kumaş
türü

Mil

Bir koyun
türü

Gözden 
kaybolmak

Bir şarkıda
tekrar kısım

Aydınlanma

Nihayet

Askerle 
ilgili 

Temel yağ
asitleri

Üreme 
hücresi 

Bir maymun
türü

Büyük
konak 

At yavrusu

Olgunlaşma-
mış karpuz

Ensiz

Matematikte
sabit bir sayı

Kürtçede 
kadına hitap

ÇÇ
EE
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MM
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GEÇEN 
HAFTANIN
ÇÖZÜMÜ
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Rüzgar

Kürtçede
kadına
hitap

Bir besin
maddesi

Aktinyumun
simgesi

Turpgiller-
den bir bitki Derece

Bir harfin
okunuşu

Şaşkınlık
ifade eder 

Kaşımak işi 

Fayda 

İkamet 
edilen yer

Bulgaristan’-
da bir kent 

Ceylan

Denizde ba-
lıkların kımıl-

danışıyla
oluşan parıltı

Üretim evi 

Hatanın 
sessizleri

Yararsız 
bitkiler

Konya’nın 
bir ilçesi

Plaj giysisi 

Bir deniz

Tutsak Madeni 
iplik

Ayakkabı 
yapılan deri

İlaç 

Güney 
Afrika’nın

plaka işareti

Uyarma

Osmanlı’da
bir tarihçi 

Bebek 
yiyeceği

Anahtar 

Kötü

Yabancı İmkan 

Bir erkek
ismi

Fotoğraftaki
siyasetçi 

Bir Kürt ses
sanatçısı

(yeterde .....)
‘fazla bile’ 
anlamında

Kürdistanlı
bir ses 

sanatçısı
Malatya’nın

bir ilçesi

Merkez 
Komite
(Kısaca) 

Kürt asıllı
bir sinema
sanatçısı

Birinci 

Bir kumaş
türü

‘Öyle ki’ 
anlamında

Bir uzvumuz

Çalışlar 
soyadlı 

gazeteciBoynun arka
kısmı

Sınır nişanı 

Bir sayı

Tarihte
kadın 

savaşçıİçinde 
nar olan

Aşama 

Mahluk

Görme 
engelli

Sivil Toplum
Kuruluşu 
(Kısaca)

Bir bağlaç 

Bir harfin
okunuşu

En kalın tel

Kürtçede bir
soru takısı

İstem dışı
hareketler

Muş’un 
bir ilçesi

Bir zeka
oyunu

Descartes 
soyadlı 

düşünür

Cılız

Bir sayı

Mısır’ın 
başkenti

İç Anadolu’
da bir Kürt

aşireti 

Sahibi bilin-
meyen eser

Bir Kürt ili

Tuzlu suda
saklanan 
yiyecekler

Alın yazısı

Sırtçı 

Başa gelen
kötü durum

Bir kuş türü 
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Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir 
alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde dizmeyi başarmak. 
Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez 
kullanarak dizmeniz gerekiyor. 

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 2: 20 clue puzzles (very easy)

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

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

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

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

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

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

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

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

1 5 0 0 3 2 3 0 6 1 5 0
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Sheet 1: 16 clue puzzles (still pretty easy)
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3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2
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0 0 0 4 5 0 0 4 0 2 0 0

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

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

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

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

0 5 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0
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Alîkarê Hevserokên HDP’ê Osman Baydemîr 
tevlî rûniştina doza li endamên partiya wan ên li 
Manîsayê hate vekirin bû û got, “HDP’ê serî ne-
tewand, wê netewîne.”

Alîkarên Hevserokên HDP’ê Osman Baydemîr, 
Sarûhan Olûç û Sezaî Temellî tevî parlamenter 
Ertûgrûl Kurkçu û Mizgîn Irgat tevlî rûniştina 
destpêkê ya doza 150 HDP’yiyên li Manîsanê tên 
darizandin û piraniya wan girtî ne, bûn.

Baydemîr beriya destpêkirina rûniştinê bi navê 
heyetê daxuyaniyek a û got, “Edalet havênê ci-
vakê ye. Edalet têkiliya piştgiriyê ya navbera 
hemû ferdên civakê ye. Eger li nava civakekê 
edalet hatibe binpêkirin, hingî havênê wê civakê 
xera bûye. Tê wateya tinebûna zemînê jiyana bi 
hev re.”

Baydemîr di dewama axaftina xwe de got, 
“Eger li vî welatî bi navê hiquqê tiştek ma be, 
divê zêdeyî 150 hevalên me yên girtîn e îro bên 
berdan. Di heman demê de divê lêborîn ji van 
mirovan bê xwestin û ji ber ku bi rengekî neheq 
hatine girtin, tazmînat ji wan re bê dayin.”

Li gorî nuçeya rojnameya Independent hat ra-
gihandin ku di sala 2016an de, ji sadî 11 dozên 
tundiya li ser jinan bê encam mane û polêsan 
mûdaxale nekiriye . Li gorî îstatîstîkan ku hatîn 
weşandin bûyerên tundiya li dijî jinê ku polês en-
cam nestandine zêde dibin. Ji sê salan ve buyerên 
tundî ku ji hêla polêsan ve hatine qeyd kirin ji 
sadî 60 zêde bûne. Di heman demê de mexdûrên 
sûcên cinsî jî ji berê zêdetir çûne qerekolan. 

Li gorî îstatîstikên polêsan dayîn rojnameyê, 
kêm bûyer di nav 15 deqeyan de polês gihaştine 
cihê bûyerê. Di sala 2012an de ji sedî 47 bûyeran 

Endama Navenda Mafên Zarokan a Baroya 
Amedê parêzer Umît Asiye Demîr destnîşan kir 
ku rêjeya îstîsmara zarokan di nava 10 salên dawî 
de 700 ji sedî zêde bûye.

Şîdeta dewletê û civakê ya li Tirkiyeyê herî 
zêde bandorê li zarokan dikin. Herî zêde zarok 
tên kuştin, îstîsmarkirin û keda wan tê xwarin. 
Bûyerên îstîsmarkirina zarokan di nava 10 slaên 
dawî de bi rêjeya 700 ji sedî zêde bû. Qanûnên 
tên derxistin jî bi kêrî parastina îstîsmarkaran tên. 
Di gelek dozan de bersûcên îstîsmarê ji ber hin-
cetên “tehrîk bûye” ya jî “bi erênî nêzîk bûye” 
cezayekî sivik li wan tê birîn. Tenê ji sala 2016’an 
û vir ve ji ber îstîsmara zayendî li zarokan hatiye 
kirin 15 hezar û 51 doz hatin vekirin. Hejmara za-
rokên di nava 10 salên dawî de hatine zeiwcandin 
482 hezar û 908 e. Wekî din, li gorî qeydên fermî 
244 ji van zarokan hê di emrê zarokatiyê de za-
rokê wan çêbû. Bi qeyda nifûsê ya li gorî beyanê 
re, bersûcên îstîsmarê tên veşartin û zewaca di 
emrê zarokatiyê de tê nixumandin. Endama Na-
venda Mafên Zarokan a Baroya Amedê parêzer 
Umît Asiye Demîr, li ser îstîsmarkirina zarokan ji 
ajansa me re axivî.

‘Gelek bûyerên îstîsmarê heye, lê ji ber 
tirsê serlêdan nayê kirin’

Demîr bi bîr xist ku koma dezavantaj a li qada 
mafên mirovan zarok in û ji aliyê xweîfadekirinê 
ve zehmetiyan dikişînin. Demîr destnîşan kir ku 
pêwîstiya zarokan bi alîkariyê heye û anî ziman 
ku zarokên tên îstîsmarkirin nikarin bi hêsanî qala 
tiştên bi serê xwe ve hatiye bike.

Demîr işaret bi zêdebûna îstîsmarkirina zaro-
kan kir û ragihand ku 15 heta 20 ji sedî yê îstîs-
markirina zarokan nagihêjin ber destê dadgeriyê. 
Demîr got, “Îstîsmareke gelekî zêde heye. Lê belê 
ji ber ku zarok nikarin qalê bikin, ya jî ditirsin, 
serî li dadgeriyê nayê dayin. Bi dîtina me hejma-
ra îstîsmarê gelekî zêde ye û ya ku li dadgeriyê 
serlêdana wê tê kirin hejmareke gelekî kêm e. Di 
dema dawî de malbat hê zane û têgihiştî ne, lew-
ma bi ser îstîsmarê ve diin. Dîsa jî dixwazim vê 
yekê destnîşan bikim. Hejmara îstîsmarê gelekî 
zêde ye, lê ya serlêdana li dadgeriyê gelekî kêm 
e.”

‘Cezayê ku îstîsmarkaran ji vî sûcî ve-
gerînin nayê dayin’

Di dewma axaftina xwe de Demîr işaret bi ce-
zayê li bersûcan tê birîn kir û anî ziman ku ev ceza 
bi têra ku îstîsmarkaran ji vî sûcî vegerînin nake. 
Demîr der barê sedema zêdebûna bûyerên îstîs-
markirina zarokan got, “Dema ku me bi hevalên 
xwe yên psîkolog û civaknas sedema vê yekê 
nirxand, derket holê ku zarok ji vegotina bûye-
ran ditirsin, lewma îstîsmarkar ji hikumdariya li 

Baydemîr diyar kir ku hiqûq wê rojekê ji her 
kesî re lazim be û got, “Sala 2009’an bi operas-
yonên bi navê ‘KCK’ê re zêdeyî 10 hezar siya-
setmedarên Kurd xistin girtîgehê. Hemû şefên 
polîsan, dadger û dozgerên ew operasyon bi rê ve 
birin, niha girtî ne. Ji ber ku dadgerî kirin çoyê 
otorîteyê.”

Baydemîr destnîşan kir ku neheqî ji kê tê bila 
bê ew ê li ber neheqiyê rabin û wiha dewam kir: 
“Weke HDP’ê me li ber zordarî û bêhiqûqiyê serî 
netewand, em ê serî netewînin. Ev doz, dîlgirti-
na aktorên siyaseta demokratîk a legal e; doza 
ji bo tasfiyekirina HDP’ê, tasfiyekirina siyase-
ta demokratîk e. Tevgereke gel hêza xwe ji gel 
digire. HDP bi 6 milyon hilbijêr û nêrîna xwe, 
hemû nirxên gerdûnî temsîl dike. Bila kes xeman 
nexwe; ev zext wê nikaribin HDP’ê bê deng bi-
kin. Ev zext wê me ji daxwaza azadî, demokrasî 
û jiyaneke bi rûmet û wekhev venegerînin. Rojek 
wê bê, feraset û aktorên ku vê bêhiqûqiyê li ser 
mirovan ferz dike, wê di wijdanê gel de mehkûm 
bibe.”

polêsan xwe gihaştine cihê bûyerê û ji sedî 53 bê 
mûdaxale mane, lê ev hejmar sala derbasbûyî ke-
tiye sedî 37an. Li tevahiya welêt di vî warî de cihê 
herî xerab wekî Devon û Cornwall hati  binavki-
rin. Ji 30,298 bûyeran polês tenê çûne 7,855an. 

Li gorî seroka saziya jinan Women’s Aid, Ka-
tie Ghose, vê rewşê jibo mexdûran wekî rewşeke 
xeternak dinirxîne. Ghose bi taybetî nirxandina 
polêsan li ser telefonê rexne kir. Dema ku polês 
naçin cihê buyerê, xetere jibo jin û zarokan zêde 
dibe. 

jinan bêhtir bi hêsanî dikarin li ser zarokan bibin 
xwedî hikum. Eşkerebûna îstîsmarkirina zarokan 
ji eşkerebûna îstîsmarkirina jinê zehmettir e. Tevî 
ku îstîsmar û destavêtina li jinê zêde bûye jî, jin 
dikare bi rê û rêbazekê dengê xwe bide bihîstin. 
Lê belê zarok ji vê ditirse. Kesê ku zarok îstîsmar 
dike jê re dibêje ‘eger tu ji kesekî re qalê bike ez 
ê te bikujim’ û zarok jî ji ber vê gefê ditirse û ji 
kesî re qalê nake. Jİ ber vê yekê gelek bûyerên 
îstîsmarê bi salan dewam dikin.”

‘Ji zarokan re qala zayendiyê bikin ku 
dema îstîsmar lê hate kirin karibe qalê 
bike’

Demîr da xuyakirin ku bûyerên ensestê zêde 
bûne, bûyerên ensetê di emrê zarokatiyê de dest 
pê dike, dema ku zarok fêhm dike îstîsmarkar 
xwe vedikişîne, piştre derbasî zarokên din ên 
biçûk ên li nava malbatê dibe û eşkerebûna bûye-
ran demeke dirêj dewam dike. Demîr anî ziman 
ku li nava civakên girtî hişmendiya zayendî çiqasî 
nayê zanîn û bûyerên îstîsmarê jî ewqasî zêde di-
bin. Demîr destnîşan kir ku divê ji zarok re qala 
zayendiyê were kirin û got, “Em ji zarokên xwe re 
qalê bikin bê zayendî çi ye. Ku zanibin, bê kîjan 
nêzîkatî îstîsmar e. Zarokên li nava civakên vekirî 
mezin dibin, zanin bê li çi rast tên. Lê belê ji ber 
ku li nava civakên girtî zayendî weke tiştekî şerm 
û guneh tê nîşandan, zarok zehmetiyê dikişîne ku 
fêm bike bê ya lê tê kirin çi ye. Bûyerên li deve-
reke biçûk diqewime, bi zehmetî derdikevin holê. 
Ligel ku malbat bixwaze bûyerê bibe ber destê 
dadgeriyê jî, ji ber zexta civakê ser bûyerê digi-
re. Ji ber vê yekê nixumandina bûyeran neheqiya 
herî mezin a li zarokan e.”

‘ZEWICANDINA DI EMRÊ ZAROKATIYÊ 
DE ÎSTÎSMAR E, DIVÊ WERE CEZAKIRIN’

Umît Asiye Demîr diyar kir ku di encama lê-
kolîna xwe ya dawî de wan tespît kirine ku 18 ji 
sedî yê 100 zewacan di emrê zarokatiyê de bi darê 
zorê hatiye kirin û got, “Zewicandina di emrê za-
rokatiyê de gelekî zêde ye. Di 15 saliya xwe de 
zarok hê nizane bê zewac çi ye û ev jî ji bo civakê 
dibe rîskeke mezin. Zarokeke 15 salî tê zewican-
din, tiştên ku pê nizane bê çi ye, dijî. Zewicandi-
na di emrê zarokatiyê de îstîsmar e. Binavkirina 
vê yekê weke ‘zewicandina zû’ rastiya îstîsmarê 
nagiuherîne. Zewicandina zarokeke 15 salî bi zi-
lamekî 45 salî re îstîsmar e û divê bê cezakirin. 
Dibe ku haya zarokan ji vê tine be, ya jî malbat 
li ber ranebe. Di vir de ya ku divê bi giranî bê 
cezakirin malbat e. Divê ceza jî welê be ku nehê-
le malbat careke din vê yekê bike. Di rewşa heyî 
de ceza li kiryar tê birîn. Bêyî beyana zarokan bê 
girtin, divê kiryar bên cezakirin.”

Rêjeya îstîsmara zarokan 700 
ji sedî zêde bûye!

Baydemîr: HDP’ê serî 
netewand, wê serî netewîne!

Tundiya li dijî jina zêde dibe, 
mûdaxaleya polêsan kêm 
dibe
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Doza li DYA, ku rêveberê Halkbanê Hakan 
Atîlla lê tê darizandin û Reza Zarrab jî şahidiyê 
dike, didome. Navê Erdogan vê carê weke ‘navê 
sereke’ derbas bû.

Di 7 rûniştinên destpêkê yên dozê de ku Alî-
karê Midûrê Giştî yê berê yê Halkbankê Hakan 
Atîlla weke bersûc tê darizandin, Reza Zarrab 
weke şahid îfade da.

Di roja 9. a rûniştina dozê de, destpêkê şahid 
Kîrschenbaûm, piştre jî alîkarê berê yê komîser ê 
ji FETO reviya ye Huseyîn Korkmaz axivîn. Herî 
dawî ji rêveberên berê yê Wezareta Xazîneyê 
Davîd Cohen careke din şahidî kir.

Kîrschenbaûm: Atîlla zanibû ku bazir-
ganiya zêr qedexe ye

Di rûniştina duh a dozê de, ji wezîfedarên ‘Tora 
Pêkanîna Sûcên Fînansî (FînCen) a ser bi Weza-
reta Xazîneyê ya DYA Joshûa Kîrschenbaûm îfa-
de da. Kîrschenbaûm ku berê li Ofîsa Kontrola 
Sermaya Biyanî (OFAC) a ku sûcdariyên li dijî 
Halkbankê ji nêz ve dişopîne dixebitî, destpêkê jê 
hate xwestin ku belgeya agahdarkirina li ser pê-
kanînên li dijî Îranê yên pêşkêşî Halkbankê hate 
kirin erê bike.

Kîrschenbaûm destnîşan kir ku Alîkarê berê yê 
Midûrê Giştî yê Halkbankê Hakan Atîlla dizanîbû 
ku di çarçoveya pêkanînên li ser Îranê de bazirga-
niya zêr qedexe ye.

Kîrschenbaûm da xuyakirin ku di dema sîste-
ma sextekariyê ya Tirkiyeyê de ku Reza Zarrab 
serkêşî jê re dikir, îxracata Îranê ya ji bo Tirki-
yeyê gihîştiye 4 milyar dolarî.

‘Navê sereke Erdogan bû’
Di roja 9. a rûniştina dozê de, Huseyîn Kork-

maz ê ku berê li Tirkiyeyê alîkarê komîser bû îfa-
de da. Korkmaz anî ziman ku ew di nava lêpirsîna 
rêxistina sextekariyê ya navneteweyî de ku Reza 
Zarrab serkêşî jê re dikir, cih digirt û diyar kir 
ku wezîrên AKP’yî komên cuda yên li binê vê 
rêxistinê ne.

Korkmaz da xuyakirin ku Wezîrê Aboriyê yê 
berê Zafer Çaglayan û Midûrê Giştî yê Halk-

Li Yemenê ji ber şerê navxweyî, herî kêm 8,4 
milyon mirov birçî ne û jiyana wan bi alîkariya bê 
kirin ve girêdayî ye.

Jamîe McGoldrîck, ku alîkariya însanî ya Ne-
teweyên Yekbûyî ya ji bo Yemenê koordîne dike, 
da xuyakirin ku li gel sistkirina dorpêçiya Siûdî 
ya li ser Yemenê jî rewş hê giran e.

McGoldrîck ji bo alîkariya însanî bi Yemenê re 
bê kirin xwest ku rê werin vekirin û hişyarî da ku 
li Yemen a ku nifûsa xwe 26 milyon e, herî kêm 
8,4 milyon kes li ber birçîbûnê ne.

Rayedarê Neteweyên Yekbûyî (NY) bal kişand 
ser dorpêçiya li ser bendergehên Yemenê, ku piştî 
ji Yemenê fuze ber bi paytexta Erebîstana Siûdî 
Riyadê ve hate avêtin, di meha Mijdarê de dest 
pê kir. Rayedar anî ziman ku di dema dawî de 
dorpêçî ji hin aliyan ve hatiye sistkirin, lê tevî vê 
yekê jî rewşa însanî ya li Yemenê ‘bêhêvî’ ye.

Li bajarê Lûksor ê Misrê, du gorên 3 hezar û 
500 salî hatin dîtin.

Li bajarê Lûksor ê li başûrê Misrê, du gorên 3 
hezar û 500 salî hatin dîtin. Hat ragihandin, gorên 
li aliyê rojava yê Çemê Nîlê hatin dîtin, yên esîl û 
rayedarên payebilind ên dewletê ne.

Li Lûksorê gelek perestgeh û gorên ji serdemên 
cuda yên Misra antîk mayî, hene.

bankê Suleyman Aslan serkêşê komekê, Wezîrê 
Karên Hundir ê berê Mûammer Guler û Taha 
Ahmet Alacaci û kesekî din jî serkêşên koma du-
yemîn bûn.

Korkmaz destnîşan kir ku di lêpirsîna li Tir-
kiyeyê de, kesê ku weke ‘navê sereke’ didîtin, 
Serokwezîrê wê demê R. Tayyîp Erdogan bû. 
Korkmaz ragihand, Zarrab û kesên li dora wî, 
sûcên weke; qaçaxçitî û paqijkirina pereyê reş bi 
rengekî ‘organîzeyî’ kirine.

Reza Zarrab ku berê îfade da anî ziman ku Se-
rokwezîrê Tirk R. Tayyîp Erdogan û Wezîrê Mali-
yeyê Alî Babacan ên wê demê, bi xwe ketine nava 
hewldanan û zext li bankayan kirine ji bo bi Îranê 
re bazirganiya zêr bikin.

Lêpirsîna ku bi Zarrab re dest pê kir berfireh bû
Li ser pirsa dozger, Korkmaz diyar kir ku wan 

tespît kirine, rêxistina sûc a ku Zarrab bi rê ve 
dibir û Erdogan jî ‘navê wê yê sereke’ ye, ‘qaçax-
çitiya zêran’ kiriye.

Şahid Korkmaz da zanîn ku lêpirsîna destpêkê 
der barê Zarrab de bû, lê piştre lêpirsîn gihîştiye 
bertîl û sextekariya di ewraqan de û bi vî rengî 
lîste berfireh bûye. Korkmaz Korkmaz destnîşan 
kir ku kesên navborî Suleyman Aslan û zarokên 
wezîrên berê Bariş Guler û Salîh Kaan Çaglayan 
in.

Korkmaz di îfadeya xwe de piştrast kir ku sala 
2013’an bûyera balafira bi barê 1,5 ton zêr a ji 
Ganayê hat û li Stenbolê hate desteserkirin, erê 
kir. Her wiha wêneyên pereyên di operasyona 
Kanûna 2013’an de hatin kişandin, piştrast kir.

Serkêşê Îstîxbarta Malî û Terorê ya ser bi We-
zareta Xazîneyê ya DYA yê demekê û Alîkarê 
berê yê Dîrektorê CÎA’yê Davîd Cohen ku Îna 
bihurî îfade dabû, careke din îfade da.

Cohan anî ziman ku di hevdîtinên xwe yên 
berê bi Hakan Atîlla re kirî, wan der barê Zarrab 
de agahî dane û jê xwestine ku pê re bi ti awayî 
nexebitin. Cohen diyar kir ku ligel Zarrab wan ji 
rêveberê Halkbankê re gotine ku divê bi hin muş-
teriyên din re jî nexebitin.

McGoldrîck got, “Dewamkirina dorpêçiya li 
ser bendergehan, li pêşiya gihandina sotemendî, 
xwarin û dermên asteng e. Ev yek dibe sedem ku 
hejmara mirovên li Yemenê hewcedarê alîkariyê 
ne, zêde bibe.” McGoldrîck anî ziman ku jiyana 
bi milyonan kesî bi operasyonên gihandina alîka-
riyê ve girêdayî ye.

Li gorî rayedarê Neteweyên Yekbûyî, li gel alî-
kariya xwarin û avê li Yemenê pêwîstî bi alîkariya 
stargehan jî heye.

Li Yemenê ji ber şewba kolareyê îsal bi hezaran 
kesî jiyana xwe ji dest da bûn.

Ji sala 2014’an û vir ve di navbera milîsên Hûsî 
yên Şîa û hêzên alîgirê Serokdewletê berê Alî Ab-
dullah Saleh li aliyekî û hêzên ser bi hikumeta 
Serokdewlet Mansûr Hadî li aliyê din, şer dewam 
dike. Alî Abdullah Saleh, hefteya bihurî ji aliyê 
Hûsiyên ku zêdeyî 2 salan pê re tifaq kiribû, ha-
tibû kuştin.

Wezîrê Berhemên Berê Halîd el Ananî  der 
barê mijarê de got, “Bi rastî jî rojeke awarte ye. 
Gorên taybet ên Xanedaniya 18. ji xwe dihatin 
zanîn. Lê cara yekê ye dikevin nava van goran.”

Ananî ragihand, ev keşf di encama hewldanên 
wezaretê de ku ji bo ji nû ve zindîkirina endurstri-
ya tûrîzmê ya Misrê dihate kirin, pêk hatiye.

Vê carê navê Erdogan di doze 
de weke ‘navê sereke’ derbas 
bû

NY: Li Yemenê 8,4 milyon kes 
birçî ne

2 gorên 3 hezar û 500 salî li 
Misrê hatin dîtin
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Di rojnameya Brîtanî ya The Guardianê de 
George Monbiot bı ser nıvisa “Heger em 
heta bikujin erdê wisa cot bikin, çarenûsa 

mirovahiyê bi komeleyî ji birçîna mirin e” balê 
dikişîne ser ji hedê xwe zêde çandiniya erdên me.

Gotar bi pirsgirêkeke sereke ya dinayaya me 
digire û hişk li ber çavên xwîneran li bin guhê 
erdê dixe; “Dinya nikare bersivê bide pêdivî û 
çavçilûsiya me.” 

Gotar îşaret bi zêdebûna serjimara muhtemel a 
dinyayê heta bi nîvê vê sedsala em tê de dike û 
dibêje, her kes ê ku bi mesekeyê dizane wê zanibe 
ku li pêşiya me bi komeleyî ji birçîna mirin heye. 
Li gorî wî ev her sê sedemên li jêr jî sereke ne:

* Ji dest me çûna erda çandiniyê: li gorî texmî-
na Neteweyên yekbûyî di nava 60 salan de wê 
dawî li bênderên me bê.

* Ji destdana çavkaniyên avê: Li deverên mîna 
Bakurê Çînê, navenda Dewletên Yekbûyî yên 

Xelkên herêma Dêrikê cenazeyên du şer-
vanên enternasyonalîst ku bi eslê xwe 
Brîtanî ne, bi merasîmeke girseyî di De-

riyê Sêmalkayê re derbas kirin û şandin Brîtan-
yayê.

Şervanên enternasyonalîst Oliver Hall (Canşêr 
Zagros) 25’ê mijdara 2017’an û Jac Holmes (Şo-
reş Amanos) di 23’yê cotmeha 2017’an de dema 
ku mayînên çeteyên DAIŞ’ê li Reqayê radikirin, 
gihiştin şehadetê.

Welatiyên Dêrik, Beravê û Koçerat ji bo 
beşdarî merasîma oxirkirina van herdu qehrema-
nan bibin, hatin cem hev û li pêşiya Nexweşxane-
ya Dêrikê kom bûn.

Girseya gel piştî cenazeyên herdu şehîdan ku bi 
ala welatê wan û ala YPG’ê, her wiha bi gurzên 
gulan xemilandin, ji Nexweşnaneya Şehîd Hogir 
wergirtin û bi karwanekî derketin rê.

Karwanê cenazeyan di nava kolanên sereke 
yên bajarê Dêrikê re derbas bû  û ber bi Deriyê 
Sînorî yê Sêmalkayê ve bi rê ket.

Şêniyên herêma Beravê jî li ser rê li bendî ka-
rawnê cenazeyan bûn, tiliyên xwe hildan jor û bi 

Emerîkayê, ji ber ku ava zemîna dinyayê li wê 
derê ji bo avdaniyê hat bi karanîn, rêjeya ava 
zemînê daketiye asteke ku fikaran mirovî çêke, 
heta mirov dikare behsa wê yekê bike ku rewş 
hindik maye li ber hewarê bisekine. 

* Kêşeya sêyem germahî ye: Li gorî lêkolî-
nekê, ti tişt li ser erdê neguhere ji bilî germahiyê, 
bi her pileya zêde dibe, hilberîna birinc ji sedî 3, 
ya gêris ji sedî 7 kêm dibe.

Di encamê de nivîskar dibêje, vîzyoneke ku 
mirov ji birçîna bi çolan dikevin û bi komelî di-
mirin bi berstûka min digire û bernade.

Nivîskar dibêje, xewna pêdiviyên bi dawî na-
bin ên mirovan, û dabînkirina wan wê bibe sede-
ma hilweşîna civaka temamê mirovan. Şoreşeke 
kesk ya muhtemel a gihandina goştê sentetîk û 
qutbûna ji cotkirina erdê pêşniyaza wî ye. Ya rastî 
ew e ku em bi pirsgirêkeke cidî ya mirovahiyê re 
rûbirû ne. 

nîşaneya serkeftinê karwan pêşwazî kirin.
Dema ku girseya gel gihişt Deriyê Sêmalka 

merasîmek hat lidarxistin bi toreneke leşkerî ji 
aliyê şervanên YPG û Hêzên “Erka Xweparas-
tinê” ve hate pêşkêşkirin.

Paşê li ser navê şervanên Enternasyonal Botan 
Canşêr axivî û ji malbatên herdu şehîdan re ser-
saxî xwest.

Botan Canşêr diyar kir ku ew ê riya şehîdên 
xwe bişopînin û armancên ku ji bo wê hatin Ro-
java bi cih bînin.

Botan Canşêr destnîşan kir ku herdu şehîd Can-
şêr û Şoreş xwedî rihekî têkoşînê bûn, ji ber vê 
yekê di eniyên pêşîn de cih digirin da ku gelan ji 
hêzên tarî û terorîst rizgar bikin û şerê hişmendi-
ya desthilatdar bikin.

Rêhevala herdu şehîdan a bi navê Zîlan Brîtanî 
jî axivî û da xuyakirin ku wan baş naskiribû ku 
raman û felsefeya Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan felsefeya mirovahiyê ye, ji ber vê yekê 
berê xwe dan Rojava û tevlî YPG’ê bûn.

Paşê belgenameyên şehadetê yên herdu şer-

vanên enternasyonalîst hatin xwendin û radestî 
rêhevalên wan hat kirin. Cîhan Şoreş jî ji bo bî-
ranîna rêhevalên xwe yên şehîd Canşêr û Şoreş, 
stranek pêşkêş kir.

Bi tilîliyên dayîkan û durişmeyên “Şehîd na-
mirin” cenazeyên herdu şehîdan derbasî Başûrê 
Kurdistanê hatin kirin da ku ji bo Brîtanyayê we-
rin şandin.

Mirina ji birçîna

Rojava her du şehîdên Britanî oxirî welatê wan kir
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