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Haziran seçimlerinde oy 
kullanabilmek için Yurtdışı 
seçmenlerinin en geç 4 Ma-
yıs günü kayıt işlemlerini ta-
mamlamış olması gerekiyor. 

Avrupa’da yaşayan seçmen-
lerin Haziran seçimlerinde oy 

kullanabilmesi için “Yurtdışı 
seçmen sorgulama” işlemi-
nin ardından eğer kayıtları 
mevcut değil ise adres beyan 
formu doldurarak bizzat kayıt 
olmaları gerekiyor. 

Seçmen kayıt kontrol işlem-

leri için Londra’da Haringey 
bölgesinde Kürt Toplum Mer-
kezi ve Dalston’da Halk evin’e 
başvurabilirsiniz.

Haberi sayfa 4’te

Son gün 4 mayıs

Geçtiğimiz hafalarda Rojava’ya 
İngiltere’den giden heyet aralıksız 
çalışmalarına devam ediyor. İngi-
lizler Kürdistan dönüşünde ‘gerçek 
demokrasiyi gördük’lerini söyledi.

Haberi sayfa 11’de

Gerçek demokrasiyi 
gördük

Türk devletinin Efrin işgalinden 
bu yana Avrupa’da eylemler aralık-
sız devam ederken Türkiye’ye karşı 
turizm boykotu da giderek yayılı-
yor.

Haberi sayfa 6 ve 7’de

YPG’liler boykota 
çağırdılar

Türk devletinin işgal saldırıları 
devam ederken Avrupa’da Kürtler 
ve dostları eylemlerini artırıyor. 
Efrin işgaline artık Britanyalılar da 
sessiz kalmıyor.

Haberi sayfa 5’te

Efrin için artık 
Britanyalılar sokakta

10. Londra Kürt Film Festi-
vali Mehmet Aksoy’un anısı-
na düzenlenen kendi filmleri-
nin gösterildiği özel etkinlikte 
yer alan belgesel film ödül tö-
reninin ardından hafta sonu 
gerçekleştirilen film ve dokü-

manter gösterimleriyle son 
buldu. Renkli programı ile 
Kürdistan’ı diasporada yaşa-
yan Kürtlere taşıyan Festival 
bu yıl da ses getirdi.

Haberi sayfa 16 ve 17’de

Kürt Film Festivali 
son buldu
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Bedeni “muharebe alanı”, 
erkekliği ise “uyuşturucu” 
olarak ele alıp toplumsal cin-
siyet rollerini irdeleyen Jes-
sica Schiefauer’in “Oğlanlar” 
kitabı çıktı. Cinsiyetçiliğin her 
iki cins için bir savaş olduğu-
na işaret eden yazar, “Kitabı 
yazarak içimdeki genç kızı bir 
parça rahatlattım” dedi.

Necla Demir

İsveçli yazar Jessica Schiefau-
er’ın “Oğlanlar” adlı kitabı Güldün-
ya Yayınları’ndan çıktı. Yönetmen 
Alexandra-Therese Keining tarafın-
dan 2005 yılında sinemaya uyarlanan 
ve 2011 yılında İsveç Yayıncılar Birliği 
tarafından August Ödülü’ne layık gö-
rülen Oğlanlar, gerçekçi bir hikayeyi 
masalsı bir şekilde anlatıyor. Kitap 
14 yaşındaki üç genç kızın İsveç’in 
küçük bir şehrinde, cinsiyet rolleri-
nin onlara dayattığı ‘kızlar’ olmakla 
cinsiyetlerden bağımsız bir dünyada 
sadece kendileri olmak arasındaki 
sıkışmışlığı işliyor. Kitapta beden bir 
“muharebe alanı”, erkeklik ise “uyuş-
turucu” olarak ele alınıyor. 

Üç kadını konu alıyor
Doğayla bağı çok kuvvetli olan, 

bir serası bulunan Bella; kimliğiyle, 
cinsiyet kimliği ve cinselliğiyle ilgili 
oyunlar oynayabilen Momo ve yan-
lış bir bedene doğduğunu düşünen 

Daha genç ve güzel görün-
mek zorunda hissederek be-
denlerimize yaptığımız her 
şey hakkında bu kitabı oku-
duktan sonra bir kere daha 
düşünebiliriz. Bu kitap biraz 
da kimseyi yargılamadan bir-
birimizi anlamayı ve yaraları-
mızı sarmayı amaçlıyor.

Zabel Mirkan

Barbara Seaman ve Loura Eldrich 
tarafından derlenen ‘Kadın Sağlığı 
Hareketinden Sesler’in 2’inci cildi, 
Biray Anıl Birer,  Gül Varlı Karaarslan, 
Selma Koçak, Nagehan Tokdoğan’ın 
çevirisiyle Ayizi Yayıncılık tarafından 
yayımlandı.

2014’te yayımlanan “Kadın Sağ-
lığı Hareketinden Sesler” kitabının 
birinci cildinin devamı niteliğindeki 
“Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler 
2. Cilt” nisan ayında okuyucuyla bu-
luştu. İlk bakışta bazıları için tıbbi, 

Kim’in hikayesini konu alan roman, 
şu ana kadar Fransa’dan Finlandi-
ya’ya, Danimarka’dan Suriye’ye kadar 
birçok ülkede de yayımlandı.  

‘Körsen sana göre değil’
 Toplumsal cinsiyet rolleri, cinsel-

leşen bedene yönelen bakış ve algı 
gibi birçok konuyu akıcı bir dille ele 
alıp irdeleyen Yazar Jessica Schiefa-
uer, kitaba ilişkin “Bir öykü anlataca-
ğım. Ama bu öykü herkese göre değil. 
Görmek isteyenlere, büyüteci gözüne 
dayayıp sıra dışı olanı izlemeye cesa-
ret edebilenlere göre bir öykü. Bu tür 
şeylere rşı körsen, sana göre bir öykü 
değil. Ama gözlerin açıksa dikkatle 
dinle. Öykü köknar gövdelerinin kızıl 
bir kor gibi ışıdığı ormanda küçük bir 
açıklıkta başlıyor. Gökyüzü alacaka-
ranlık mavisi, orman sessiz, sakin. 

teknik bir kitap çağrışımı yapıyor olsa 
da kitaptaki tüm teknik konular kişi-
sel hikâyelerle, deneyimlerle destek-
leniyor. Bu da hem okumayı hem de 
anlamayı kolaylaştırıyor. Zaten kendi 
bedenleri hakkında konuşan kadınlar 
olduğunda, bütün konular daha anla-
şılır oluyor.  

Kadın cinselliği; üzerinde pek ko-
nuşulmayan, kadınların hislerinin 
çok da önemsenmediği ve kadınların 
birbirlerinin düşüncelerinden bile 

Eski evin ince pencerelerinden tiz, 
ısrarcı bir telefon sesi geliyor” diyor. 

‘İçimdeki kızı bir parça ra-
hatlattım’ 

Oğlanlar kitabını cinsiyetçiliğin 
hem kız hem de erkek çocukları için 
bir savaş olduğunu düşünerek 6 yıl-
da tamamlayan yazar Schiefauer, bu 
uzun yazma sürecini de şu sözlerle 
özetliyor: “Okula gidersiniz, dersle-
re girersiniz, bir şeyler öğrenirsiniz 
ama asıl derinizin altına işleyen okul 
koridorlarında öğrendiklerinizdir. 
Bilirsiniz, çekici olmak için belli tip-
te bir kız olmanız gerekir. Eğer bunu 
yapmazsanız orada size yer yoktur. 
Kitapta bahsettiğim ‘ceylan kızlar’ 
gibi olmazsan sende bir şeylerin yan-
lış olduğunu düşünmeni sağlarlar. 
Eğer o kızlardan biri olmayı seçersen 

haberdar olmadığı bir tabu gibi görü-
lüyor. Bu kitap kadın cinselliğini ko-
nuşma, üzerine düşünme ve tartışma 
olanağı sunuyor: Kadınlar artık eski 
tip bir ahlak anlayışının altında ezil-
miyor olsalar da (bu iyi bir şey), cinsel 
olarak erişilebilir olmanın getirdiği 
birtakım duygusal ve fiziksel sonuç-
ların baskısı altındalar (bu kötü bir 
şey). Feminizm, kısmen bu gerçeğe 
karşı çıkmak ve bu gerçeği düzeltmek 
için tekrar doğdu.

Yaralarımızı sarmayı amaç-
lıyor

Daha genç ve güzel görünmek 
zorunda hissederek bedenlerimize 
yaptığımız her şey hakkında bu ki-
tabı okuduktan sonra bir kere daha 
düşünebiliriz: Aldatılmak, şiddet, 
taciz, tecavüz gibi konuların, dünya-
da yalnızca kendi başımıza gelmedi-
ğini -yaşarken sık sık bunu hissetsek 
de- görüp daha güçlü hissedebiliriz, 
mücadele yöntemlerimizi ortaklaş-
tırabiliriz. Bu kitap biraz da kimseyi 
yargılamadan birbirimizi anlamayı ve 
yaralarımızı sarmayı amaçlıyor.

de senin asla kendin olmana izin ver-
mezler. Okula giderken o kızlar gibi 
ilgi gören biri olmak istediğimi, böyle 
biri olmadığım için onları kıskandı-
ğımı hatırlıyorum. Aslında onların 
gördüğü ilgiyi görmek istemiyordum. 
Oğlanların özne, kızların nesne, oğ-
lanların aktif, kızların pasif olduğu 
düşüncesinden kurtulmak çok zordu. 

Sanırım 28 yaşıma geldiğimde ar-
tık kendimi güvende hissediyordum. 
Geriye dönüp baktım ve bu deneyim-
leri yazmaya karar verdim. Bu kitabı 
yazarak içimdeki genç kızı bir parça 
rahatlattığımı ve bir şekilde onun in-
tikamını aldığımı hissettim. Kitaptaki 
karakterleri inşa ederken onlara fark-
lı kadınlık özellikleri vermeye özen 
gösterdim. 

‘Çünkü onlar görünmez ol-

Gerçekten ‘hastalar’ mı?
Toplumsal cinsiyet rollerini redde-

den, bu rollerin dışına çıkan kadınla-
rın nasıl “deli” damgası yiyerek, akıl 
hastanesine kapatıldıklarını ve orada 
gördükleri muameleyi okuyup eril 
zihniyetten azade bir alanın olmadı-
ğına bir kez daha tanıklık edebiliriz ve 
bunu dönüştürmenin yolları üzerin-
de düşünebiliriz. Neden bu kadınlar 
“hasta” olduklarını düşünüyor? Ger-
çekten “hastalar” mı? Yoksa güçsüz 
bırakılmaktan, kendilerini ‘Külkedisi’ 
rolüne, bir oyuncak eve ya da bir “sır-
ça fanusa” çaresizce hapsedilmiş his-
setmekten mi bıkıp usanmışlar?

Ölüme ilişkin kültürel ve 
tıbbi fobi

Neredeyse hepimize çok soğuk ve 
itici gelen ölüm hakkında, özellikle 
yakınlarımızın ölümü söz konusu 
olduğunda tıbbın sınırlarını nereye 
kadar zorlamak gerektiği konusunda 
en azından konuşmaya başlayabiliriz 
ve hayatımızın en anlamlı ve dönüş-
türücü deneyiminden mahrum kal-
mayız:

mak istemiyordu’
İkinci önemli motivasyonum ise 

trans geçiş süreci yaşayan arkadaş-
larımdı. Ameliyat olmaları, terapiye 
gitmeleri gerekiyordu. Bu süreçler 
çok acı verici olabiliyordu. Hatta bazı 
arkadaşlarım intihara bile teşebbüs 
etti. Ben de kendimi bu kavganın 
içinde görüyordum. Hissettiğin kişi 
olabilme hakkın için kavga etmenin… 
Bedeni bir kıyafet olarak düşünme-
ye başladım. Sabah uyandığımızda 
dolabımızı açıp o gün için bir beden 
seçebildiğimizi hayal ettim. Hikâ-
yede geçen maskeleri ve kostümleri 
kullanmamın sebebi de buydu. Kim, 
Momo ve Bella’nın güvende ve kendi-
leri gibi hissettikleri sihirli bir dünya 
yaratmak istedim. Onların günlük 
gerçeğin dışına çıkmalarını ve özel 
güçlere sahiplermiş gibi hissetmele-
rini istedim. Çünkü onlar görünmez 
olmak istemiyordu, onlar oldukları 
kişi gibi görünmek istiyorlardı.” 

Jessica Schiefauer kimdir? 
Romanında gündelik hayata dair 

sert ve gerçekçi anlatımı peri masal-
larını andıran şiirsel dille bir araya 
getiren Jessica Schiefauer, 1978 yılın-
da İsveç Kungalv’da dünyaya geldi. 
Elektronik müzikten, arkadaşlarının 
fikirlerinden, tramvay ve trenlerde 
yaşadıklarından ilham aldığını; top-
lumsal cinsiyet, sınıf, dilin sonsuz 
imkanları ve kendi kendini şaşırtma 
yeteneğinin ilgisini çektiğini söyle-
yen İsveçli yazar, halen Göteborg’da 
yaşıyor. 

Ölüme ilişkin kültürel ve tıbbi fobi, 
bizi ölümden uzaklaştırıyor, çoğu-
muz bir yakınımızın ölüm sürecinde 
karar verici konumda olduğumuzda 
ne yapabileceğimize dair ilk elden 
deneyim biriktirmiyoruz. Pek azımız 
ölen kişi ve ölüm süreci hakkında 
doğru dürüst güvenilir bilgiye erişe-
biliyoruz ve pek çoğumuz bu soru-
muza yanıt verecek bağımsız, bilgi 
sahibi kaynaklardan yoksunuz. Bu-
nun sonucu olarak hem ölmekte olan 
yakınımızı hem de kendimizi kan-
dırıyor ve hayatımızın en anlamlı ve 
dönüştürücü deneyiminden mahrum 
kalıyoruz.

Zihin açıyor, ilham veriyor
Kadın Sağlığı Hareketinden Sesler; 

üniversite yaşamında, spor yaparken, 
çalışırken, annelik yaparken, akvist-
ken, hastayken, sağlıklıyken, yaşar-
ken, ölürken her yerde ve her durum-
da kadınları ve onların deneyimini 
birçok farklı kadınının gözünden ve 
dilinden aktarmayı başarıyor ve bunu 
yaparken pek çoğumuzun hayatına 
dokunuyor, zihnimizi açıyor, bize il-
ham veriyor.

Cinsiyetçilik her iki cins için bir savaş

Hayatımıza dokunan bir kitap

HAFTALIK HABER GAZETESİ
ROJNAMEYA NÛÇEYAN A HEFTANE

Haberleriniz için: 
haber@telgrafnews.com
Soru ve Görüşleriniz için: 
director@telgrafnews.com

Telefon:
020 79230 838
Web: 
www.telgraf.co.uk
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Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir*

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR

KAZA DAVALARI
Araba / Minicab Kazaları

İşyeri Kazaları
ve Diğer Kazalar

GÖÇMENLİK DAVALARI
Evlilik / Nişan Vizesi
Ankara Antlaşması

Turist Vizesi
Sürekli Oturum Başvurusu

CONVEYANCING
İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı

AİLE HUKUKU
Aile Hukuku

Boşanma davaları
Ayrılık
Çocuk

Aile içi şiddet 

ERSAN&CO SOLICITORS

KAZA Ml YAPTlNlZ ?
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

*Terms and Conditions apply

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında 
hizmet vermektedir.

Avukat Serpil Ersan ile hukuk 
programı Euro Star ekranlarında
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Son gün 4 mayıs

Demokratik Güç Birliği İngilte-
re’de seçim hazırlıkları için bir birim 
oluşturup çalışmalara start verdi. 
Güç Birliği toplantısında ilk aşama-
da en önemli şeyin yurtdışındaki TC 
vatandaşlarının seçmen kütüklerini 
kontrol etmeleri, kayıtları çıkmayan-
ların adres beyanında bulunarak oy 
kullanma hakkı almaları olduğu ifade 
edildi.

Avrupa’da yaşayan seçmenlerin 
Haziran seçimlerinde oy kullanabil-
mesi için “Yurtdışı seçmen sorgula-
ma” işleminin ardından eğer kayıtları 
mevcut değil ise adres beyan formu 
doldurarak bizzat kayıt olmaları ge-

rekiyor.
Seçmen Kütük Sorgulama ve Ad-

res Beyanı işlemleri için Londra’da 
çeşitli kurumlarda haftanın 7 günü 
hizmet verilecek. Haringey’de Kürt 
Toplum Merkezi, Tottenham’da Day-
mer, Wood Green’de Cemevi, Edmon-
ton’da Britanya Alevi Federasyonu, 
Enfield’de Kırkısraklılar Derneği ve 
Dalston’da Halkevin’e başvurabilirsi-
niz.

Seçim işlemerinde oy kullanabil-
mek için ise yine nüfus cüzdanı veya 
pasaport ile sandığa gitmeniz gereki-
yor.

4 Mayıs’a kadar kontrol 
edin

Yurtdışı seçmenlerinin 4 Mayıs 
2018 tarihine kadar seçmen kütüğü 
yoklamalarını yapmaları gerekmek-
tedir. Bu işlemler www.ysk.gov.tr ad-
resinde “Yurtdışı seçmen sorgulama” 
kısmından yapılmaktadır. Kayıtlı ol-
mayanlar Adres Beyan Formu’nu dol-
durup bizzat konsolosluklara vermek 
zorunda. Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne 
itirazlar en son 4 Mayıs Cuma günü, 
Avrupa saati ile 16.00’a kadar yapı-
labilmekte. Bu tarihe kadar seçmen 
kaydını yapmayanlar oy kullanama-
yacak.

Londra’da seçmen sorgulama ve 
adres beyanı için hizmet verecek top-
lum merkezleri ve sürekli iletişim te-
lefonları aşağıdadır;

Türkiye 24 Haziran’da erken 
seçime gidiyor. Erdoğan reji-
mi ve AKP hükümeti iktida-
rını pekiştirmek için müttefik 
partisi MHP ile erken seçim 
kararı aldı. Son yıllarda oldu-
ğu gibi yurtdışında yaşayan 
Türkiye cumhuriyeti vatan-
daşları da bu seçimlerde oy 
kullanabilecek.

Haziran seçimlerinde oy 
kullanabilmek için Yurtdışı 
seçmenlerinin en geç 4 Ma-
yıs günü kayıt işlemlerini ta-
mamlamış olması gerekiyor.

Erem Kansoy

Haringey
Kürt Toplum Merkezi

Tottenham
Daymer

Wood Green
Cemevi

Edmonton
Britanya Alevi Federasyonu

Enfield
Kırkısraklılar Derneği

Dalston
Halkevi

Ayrıca telefonla Seçmen kaydı-
na baktırmak ve bilgi almak iste-
yenler için iletişim telefonları;

07833 897 898
07799 777 879
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Efrin sivillerin güvenliği için bo-
şaltılmış fakat hergün yoğun işgal 
altında halk Türk devletinin ve yan-
daşı çetelerin katliamlarına karşı kah-
ramanca mücadele vermeye devam 
ediyor. Efrin işgal saldırıları altınday-
ken Avrupa’dan da yüzlerce kurum 
kuruluş ve üst düzey yetkili ateşkes 
ilan edilmesi, sivillerin güvenliğinin 
sağlanması ve ayrıca işgalin durdu-
rulması adına açıklamalar yapıp sal-
dırıları kınayan mesajlar yayınladı. 
Özellikle diasporada yaşam sürdüren 
Kürdistan’lılar da sokakları boş bırak-
madı. 

Bir taraftan aralıksız eylemler sü-
rerken diğer taraftan da yetkililer ile 
görüşülmeye devam ediliyor. Hafta 
sonu (Pazar günü) Londra merkezde 
yapılan büyük yürüyüşe Kürtlerin 
yanı sıra Britanyalı halkların yoğun 
kitlesel katılımı da gerçekleşti. 

İngiliz YPJ’li Anna Campbell’in 
Efrin işgalinde şehit düşmesinin ar-
dından Londra’daki Efrin eylemleri 
aynı zamanda Anna’yı sahiplenme 
eylemlerine de dönüştü. Cenazesine 
hala ulaşılamıyan Anna’nın arkadaş-
ları tarafından yürütüle “Anna’yı Evi-
ne Getirin” kampanyası da eylemlere 
destek veriyor. 

İşgal kaldırılmalı kızım evi-
ne dönmeli

Yürüyüşte gazetemize kısa bir de-
meç veren Anna Campbell’in babası 
Dirk Campbell “Türk devletinin Efrin 
işgali sonlandırılmalıdır, uluslarara-
sı kurumlar devreye girmeli, ateşkes 
ilan edilmeli ve kızımın cenazesine 
ulaşılıp ülkesine geri getirilmesi sag-
lanmalıdır. Türk devletinin işgalci po-
litikaları tüm coğrafyayı zehirlemek-
tedir” sözlerini kullandı.

İngilizler sahiplendi
Özellikle YPJ’li savaşçı Anna Cam-

pbell’in şahadetinin ardından, An-
na’nın kenti Bristol’dan Anna’nın 
arkadaşları başta olmak üzere yine 
Anna’nın daha önce aktif olduğu sos-
yalist gruplar da Londra’daki eylem-
lere giderek artan bir destek veriyor. 
Geçtiğimiz gün düzenlenen eylem-
de Britanyalıların Efrin eylemindeki 
rakamsal çoğunluğunun neredeyse 
Kürditanlılar kadar oluşu İngiltere’de 
duyarlılığın artırılmasına yönelik ça-
lışmaların olumlu sonucunu da gös-
teriyor. 

Provokatörlere rağmen bü-
yük ilgi çekti

Marble Arch bölgesinde başlayan 
yürüyüş Londra’nın en işlek ve mer-
kezi turistik güzergahı Oxford Cur-
cis sokağından ünlü Picadilly Circus 
meydanında tamamlanan yürüyüş 
çevredekilerin büyük ilgisini çekti. 
Özellikle kortajin en önünde Anna 
Campbell’in babası Dirk Campbell’in-

de taşıdığı ‘Bring Anna home’ Anna-
yı Evine getirin yazılı pankart dikkat 
çekti. 

Eylemde aralıksız olarak, Efrin için 
ateşkes, Anna’yı evine getirin, dikta-
tör Erdoğan, Türkiye İşid’dir, slogan-
ları atıldı ve yüzlerce el ilanı dağıtıl-
dı. Yürüyüş sırasında korteje sözlü 
saldırıda bulunup küfürler yağdıran 

iki provokatör Türk vatandaşına rağ-
men eylemciler büyük bir sükunet ve 
kararlılıkla yürüyüşe devam ederek 
çevredekilerden de büyük takdir top-
ladı. 

Picadilly meydanında yapılan kısa 
bir konuşmanın ardından eylem son-
landırıldı.

Efrin için artık Britanyalılar sokakta
Türk devletinin işgal saldırı-

ları devam ederken Avrupa’da 
Kürtler ve dostları eylemlerini 
artırıyor. Efrin işgaline artık 
Britanyalılar da sessiz kalmı-
yor.

Erem Kansoy
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Türk devletinin Efrin işga-
linden bu yana Avrupa’da ey-
lemler aralıksız devam eder-
ken Türkiye’ye karşı turizm 
boykotu da giderek yayılıyor. 
Türk devletine harcanan her 
kuruşun Kürt halkına sıkılan 
bir mermiye dönüştüğü son 
yıllarda artık Avrupa’da da 
bu yöndeki hassasiyet gelişi-
yor ve Türkiye yoğun boykota 
tabi tutuluyor.

YPG’liler boykota çağırdılar

Şedadi, Tabqa, Minbic, Reqa ham-
lalerinde bulunan ve Da’işe karşı mü-
cadelede YPG’nin ön saflarında yer 
alan batılı savaşçılar bulundukları 
ülkelerde çevrelerine Kürdistanı an-
latırken, burada yaşanan acıları Türk 
devletinin ve Da’işleşen zihniyetlerin 
dünyaya nasıl zarar verdiğini paylaşı-
yorlar ayrıca bir diğer taraftan da dip-
lomasi çalışmaları yürütüyorlar. Yine 
yürütülen kampanyalara da destek 
boyutuyla yabancı kitlelere ulaşılma-
sında büyük rol oynuyorlar. 

Çeşitli ülkelerde yaşamlarına de-
vam eden YPG’lilere, sizce Türki-
ye’nin amacı esas Rojava toprakları-
nı kuşatmak mıdır? NATO hakkında 
neler söyleyeceksiniz, Türkiye’nin 
saldırılarına müdahale etmemiş ol-
malarını da göz önünde bulundura-
rak, Türkiye’yi boykot çalışmalarında 
neler yapıyorsunuz ve boykot için siz 
neler yapıyorsunuz, Avrupa’da ya-
şayan Kürdistan’lılara öneriniz nedir 
yaşanan süreçlerde eylemlere katıl-
dınız mı ve Efrin işgaline karsi mu-
cadeleyi yeterli buluyor musunuz? 
Daha neler yapılmalıdır? sorularını 
yönelttik.

İngiliz YPG’liler Macer Guilford ve 
Sırbistan’da yaşayan Özkan Özdil, 
Amerikan asıllı John Duttenhofer ve 
İrlandalı Calvin James ile Yunanis-
tan’da yaşayan İngiliz Stephan Bert-
ram Lee sorularımızı yanıtladı. 

Özkan Özdil 
NATO’nun Türkiye’yi üyelikten çı-

karması tartışılmalıdır?
“Türkiye’nin nihai amacının ne ol-

duğunu biliyoruz, imparatoruluğunu 
yeniden inşa etme çabası içerisinde 
ve bunu yaparken de kurbanlarına 
saldırıyor. 

Savaş suçlarının kanıtlanması için 
hava sahasının kapatılması gerekmi-
yor, insanlığa karşı işlenen suçlara 
ilişkin soruşturmayı yürütmek için 
hava sahasınını kapatmalarına gerek 
yok, gerçekler ortadadır zaten, atı-
lacak en önemli adımlardan biri de 

savaşı saknleştirip artık NATO’nun 
Türkiye’yi üyelikten çıkarmasını tar-
tıştırma ortamının sağlanmasıdır.

Boykot için bizde eylemde-
yiz

Bence boykot harika bir fikir ve 
ben tamamen destekliyorum. Ben 
ve Thea, boykot Türkiye çıkartmaları 
basmış ve önümüzdeki günlerde tüm 
Türk ürünlerine gizlice yapıştıraca-
ğız.

Şimdi hepimizin çok daha fazlası-
nı yapması gerekiyor ve Balkanlar’da 
farkındalık yaratma sürecindeyim. 
Afrin gününde, birçok insanın gurur 
duyduğunu, dünyanın dört bir yanın-
dan gelenlerin, neler olduğunu anla-
dığını ve bizi desteklediğini söyledi.”

John Duttenhofer
“Türkiye Rojava’ya saldırmak için 

en zayıf 2 noktadan harekete geçti 
ve esas amacının Rojava’yı kuşatmak 
olduğunu söyleyebiliriz. En zayıf 
noktalardan saldırarak, buraları işgal 
ettikten sonra büyük Rojava’ya sal-
dırmayı amaçlıyor olabilirler.

Türkiye’yi NATO’dan kovmak. Rus-

ya ile anlaşma yapmak istiyorlarsa, 
bırakın yapsınlar.  Özellikle ABD ve 
Almanya’nın sadece insan hakları 
ihlalleri için değil, aynı zamanda NA-
TO’ya sınırlarını aşan müttefiklere de 
saldırarak onları burada cehennemi 
andıran bir ambargo oluşturmak is-
tiyor..

Boykot kampanyası bence yeterli 
değil ama kampanyayı görmekten 
memnunum ve yaymak içinde elim-
den geleni yapıyorum, Boykotun 
kapsamını genişletmek ve insanların 
artık bunu davranış haline getirmesi-
ni sağlamamız gerekiyor.

Kürtler sesini daha çok du-
yurmalı

Doğrusunu söylemek gerekirse 
Avrupa’da yaşayan Kürtler daha iyi 
tanıtımlar yapmalı, kapitalist gibi 
durmak istemem ama Kürtler daha 
geniş kitlelere sesinin duyulmasını 
istiyorsak daha iyi tanıtım yapmalı-
dır. AB’deki Kürtlerin gerçekleri daha 
iyi ‘pazarlaması’, anlatması gerekir. 
Ne yazık ki sadece bombalanan ço-
cuk fotoğrafları ile AB’de insanların 
zihniyetini değiştirmeniz mümkün 
değil, keza bu yıllardır yapılıyor. Av-
rupa’da insanlar bu tarz şeylere ya 

sahte haber diyor ya da gerçekten 
umursamıyorlar. Bakınız Türkiye’de 
Facebook’ta şaka yapmanın bile sizi 
bugün hapse götürdüğü bir süreçte-
yiz, bu dinamiklerde kimin doğru ki-
min yanlış olduğunu görmek oldukça 
kolay aslında.” 

Calvin James
“Rojava’yı çevrelemek isteyip iste-

medikleri konusunda emin değilim. 
Kuzeyden ve Batıdan işgal saldırıları 
düzenleyebilirler. Ancak güneyde 
bunu yapamazlar. Türiye’nin hedefi 
aslında Rojava devrimini engellemek, 
Demokratik Konfederalist model, Ro-
java’da çalışmakta ve Türkiye bu mo-
delin Bakur’da Kürtlere özerklik için 
ilham kaynağı olmasından korkuyor. 

Türkiye NATO’dan atılmalıdır. Ba-
kınız Theresa May de Suriye’de kim-
yasal saldırı iddalarında bulunurken 
Türkiye de Efrin’de ve Nusaybin’de 
benim de Qamişlo sınırında tanık ol-
duğum günlerde kimyasal bombalar 
atmıştı hem de kendi insanlarına. İn-
giltere ve Almanya ile Türklere silah 
satmaya devam ederken, NATO’nun 
bölgede insani bir gündemi olmadığı 
kanıtlanıyor..

Evini sattırdım
Türkiye’yi Boykota katılıyorum ve 

hatta bir arkadaşımı Türkiye’de tatil 
evlerini satmaya ikna etmeyi başar-
dım! Türkiye ciddi boyutta Avrupa’da 
boykot edilmelidir. Ekonomik gelirle-
ri tamamen durdurulmalıdır ve savaş 
ekonomisine katkısı belki bu şekilde 
kesilir.

Bulunduğum yer Dublin’de Efrin 
için eylemler yapılmıştı bunlara des-
tek verebildiğimce verdim, buradaki 
Kürt toplumuyla hala aktifim ve sos-
yal medyada devam ediyorum, elim-
den geldiğince kampanyayı destekle-
meye, yaymaya çalışıyorum.” 

Macer Guilford
Efrin’in işgali
Efrin işgali kaçınılmazdı. Türki-

ye’nin ulaşmak istediği birkaç hedef 
vardı. İşgal bu hedefler için tek ça-
resiydi. Türkiye, iki FSA bölgesini 
birleştirmek istedi - Al bab ve Türki-
ye’nin güneyindeki FSA çevresindeki 
bölgeler. Kendi önemli etki alanını 
yaratarak Türkiye, Rusya ve ABD’nin 
yanında ‘üstteki masada’ konumlan-

Erem Kansoy
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YPG’liler boykota çağırdılar

mıştır.

Türkiye ayrıca demokratik ve laik 
Kuzey Suriye ve Rojava Federasyo-
nu’nun yükselişini sınırlamak istedi. 
Türkiye’nin kapılarına Batı destekli 
bir Kürt demokrasisi AKP elitleri için 
kabul edilemez bir durumdur aslın-
da. 

Efrin en izole kantondu. Bölge, Tür-
kiye’nin Suriye’den daha fazla toprak 
talep etmeyeceği anlayışıyla, Rusya 
ve Batı tarafından Türkiye’ye verildi. 
Bu, Erdoğan’ın uzun vadede hedefi-
nin Rojava’nın toplam yıkımı olduğu 
için yanlış bir hesaplama oldu.

Türkiye’nin Güney Kürdis-
tan’ı işgal etmesi (Basur)

Suriye’nin yanı sıra, Türkiye’nin 
Irak topraklarını zorla kullanma öz-
lemleri de var. Kürt ve Irak toprak-
larını işgal etmek için güvenlik ba-
hanesini kullanıyorlar. Sıkıca yerine 
oturduklarında, çıkarılması zor ola-
caktır.

Türkiye’nin amacı Roja-

va’yı izole etmek
Türkiye Rojava’yı izole etmeye 

çalışıyor. Efrin’de bir taktikti ve bir 
tanesi tekrarlamaya hevesliydi. Çev-
releyen Rojava, YPG ve SDF kaynak-
larını zorlayacak ve istilacı orduya 
taktik avantaj sağlayacak. Yakın va-
dede, malzemelerin Rojava’ya girme-
sini istemişlerdir. Sadece askeri kay-
naklar ve insan gücü değil, ekonomik 
ve insani yardım da dahil. Türkiye, 
toplumda hoşnutsuzluk yaratarak iç 
savaşı körüklemeye çalışacak. Zaten 
kendi vatandaşlarına ve diplomatik 
liderlere suikast yapmaya çalışıyor-
lar. Ayrıca sivilleri yiyeceksiz ve tıbbi 
malzemesiz bırakmayı da deneyecek-
ler.

NATO Türkiye’yi çıkarmayı 
düşünmeli

NATO’nun, Türkiye’nin Suriye’de 
terörün büyük bir destekçisi olduğu-
nu fark etmesi gerekiyor. Batılı müt-
tefiklere saldırdılar ve İslam Devle-
tine cankurtaran attılar. Batı, DAEŞ’i 
yenmek ve Suriye’de bir demokrasi 
yaratmak konusunda ciddiyse Türki-
ye Suriye’den  zorla çıkarılmalı.

Bunu yapmanın en açık yolu, 

ekonomik yaptırımlar ve politik 
izolasyon yoluyla gerçekleşiyor. 
Türkiye’deki büyük bir durgunluk 
Erdoğan’ı yeniden düşünmeye zorla-
yacaktır.

Türkiye’yi NATO’dan çıkarmayı da 
düşünmelidirler. Bu kaçınılmaz ola-
rak zaten olacak. Türkiye bir süredir 
Batı’dan uzaklaşıyor.

Boykot Türkiye’yi acıyan 
yerinden vuracak

Boykot kampanyasını destekliyo-
rum ve elimden geleni yapıyorum. 
Türkiye’yi acı çektiği noktadan yani 
ekonomisinden vurmak gerekiyor. 
Türkiye ekonomisi zaten kötü, Türk 
Hava Yolları ve diğer firmaların bü-
yümelerini engelleyip çalışmalarını 
sınırlandırabilirsek bu Türkiye için 
zaten ekonomik olarak çıkmaza gir-
meleri anlamına gelecektir. 

Daha iyisini yapmalıyız
Türk ürünlerini almıyorum, hava-

yolunu da kullanmıyorum. Kürtlere 
ve Efrin’e olan işgallerini mümkün 
olduğunca bu şekilde protesto et-

meye çalışıyorum. Ancak, hepimiz 
daha fazlasını yapmalıyız. Birleşik 
Krallık’ta ve Avrupa’da, Türkiye’nin 
ekonomiyi kötüye kullanılmasını 
vurgulayan ve terör savaşlarını finan-
se ettiklerini söyleyen çok daha bü-
yük bir kampanya yürütülmelidir ve 
Türkiye’nin gerçek yüzü ortaya kona-
rak insanların boykot etmesini Türk 
ürünleri almaması ve havayollarını 
kullanmamasını sağlamalıyız.

Rojava devrimde bulunmak 
bir onurdur

Kürtler YPG ve Kuzey Suriye’de he-
vallerin yaptığı harika şeylerle gurur 
duyuyorlar. Yardım etmek için yapa-
bileceğiniz bir şey olmadığını düşün-
mek büyük bir hatadır. Hevallerin 
sana şimdi her zamankinden daha 
çok ihtiyacı var!

Kürtler, Avrupa’daki yüksek dü-
zeyli katılımı finanse etmek için yerel 
PYD temsilcilerine para bağışlama-
lıdır. Rojava’ya yardım sağlayan ha-
yır kurumları için para toplamalılar. 
Mümkün olduğu kadar saldırıyı pro-
testo etmeli ve sosyal medyada bilgi 
paylaşmalılar. İngiltere ve Avrupa’da-

ki politikacılarla iletişime geçilmeli 
ve konuyla ilgili aydınlatılmalılar. 

İngiliz bir adam olarak Rojava dev-
rimine katılmam benim için bir onur-
dur. Kürtler, dünyayla paylaşacak çok 
şeyleri olan en güzel insanlar. İngiliz 
hükümetiyle YPG’yi desteklemeye 
yönelik lobi faaliyetlerini sürdürmek 
insani ve hümanist olarak benim gö-
revim. ”

Stefan Bertram Lee

NATO’dan hiçbir şey bekle-
meyin

Türk devletinin amacı, “Kürt So-
runu” nu çözerek, iç muhalefeti 
zayıflatmak ve bölgesel nüfuzunu 
artmaktır. NATO ve diğer Emperya-
list devletlerin ve örgütlerin Rojava 
için herşeyi yapmasını istemiyorum. 
‘ABD’nin müttefikleri yok, sadece 
menfaatleri var. Rojava neden sadece 
2018’de değil 2014’te saldırıya uğra-
dı? Amerika Birleşik Devletleri ya da 
başka bir Batı Devleti yüzünden de-
ğil, her iki yılda da birlikleri mevcut-
tu. Saldırı, 2018’de geldi, çünkü Türk 
devleti, kendi iç sorunlarını, Bakur’da 
ve ülke çapında çözdüklerine ikna 
oldu. NATO, Rojava’yı Türk devletin-
den korumaz. 

Bu gerçekliğin yanısıra bakınız, 
aynı zamanda, Rojava NATO tara-
fından “korunmaktadır”, çünkü Ro-
java’nın çıkarlarını savunmak için 
kullanılabileceğine inanıyorlar, tüm 
dünyadaki insanlar için olumsuz olan 
çıkarlar. Sovyetler Birliği’nin çökü-
şünden bu yana tek kutuplu bir dün-
ya olduğu ve ilerici güçlerin gerçek 
uluslararası müttefikler için olmadığı 
açıktır. Fakat Rojava, Suriye Devleti 
ile Emperyalist müttefiklere olan ba-
ğımlılığını derinleştirmeyecek bir an-
laşma yapmaya odaklanmalıdır.

Yürümeden koşmaya çalış-
mak gibi

Avrupadaki eylemler yetersiz. Av-
rupa’da yapılması gereken, daha bü-
yük gösteriler, daha militan eylemler 
ya da artan boykot gibi özel bir şey 
değildir. Bütün bunlar iyi, ama yü-
rümeden önce koşmaya çalışmak gi-
bidir.

Birinci öncelik, Avrupa Solunun 
(ve genelde Yunanistan’daki birçok 
Avrupalı insanın) Kürt Özgürlük Ha-
reketi için devrimci örgütler arasında 
gerçek bağlantılara sahip olduğu şek-
lindeki sempatiyi dönüştürmektir. 
Bu, daha önce tamamen eksik olan 
bir şeydi (hem Avrupa hem de Kürt 
/ Türk grupların açısından) ve şimdi 
emekleme döneminde.
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Sadece Kuzey, Doğu, Güney ve Batı Londra”yı değil, aynı zamanda 
İngiltere ve Avrupa'nın tamamını da kapsayan nakliye servisi!

• 24 saat içinde tüm nakliye, paketleme işlemleriniz tamamlanır.
• Rakipsiz Hizmet
• Ev Taşıma
• Ticari Nakliye
• Man & Van (Şoför & Nakliye) Servisi
• Ülke İçi Nakliyat
• Gece Nakliyesi
• Avrupa Nakliyat
• Acil Taşıma
• Paketleme ve Depolama Hizmeti

Güvenilir ve profesyonel
bir Nakliye şirketi mi arıyorsunuz?
24 Saat Nakliye Hizmeti

Yükleme, paketleme ve boşaltma, sizin için zaman alıcı ve zahmetli olacaksa, bizi arayın
Şimdi Kuzey Londra'daki ofisimiz hizmetinizde

info@24hRemovals.co.uk | www.24hremovals.co.uk

Tel: 020 8226 4440

1915 Alman silahlarıyla yapıldı
Almanya, Ermeni Soykırımı’nda 

Osmanlı İmparatorluğu için silah sağ-
ladı, ideolojik destek verdi, katliamın 
organizesinde yer aldı.

Rafael Lemkin 1921 yılında, öğren-
ci iken Talat Paşa’nın öldürülmesi ile 
ilgili davayı duyar ve davadan çok et-
kilenir. Anlamadığı bir şey vardır ve 
hocasına sorar: “Bir insan bir milyon 
kişiyi öldürmekle suçlanıyor ama ser-
bestçe dolaşıyor, diğer bir insan sade-
ce bir kişiyi öldürdüğü için cezalandı-
rılmak isteniyor. Bu nasıl bir şey?”

Hocasının cevabı şudur:
“Bir çiftliği düşün, civcivleri var, 

çiftlik sahibi civcivlerini öldürüyor” 
diyor. Sen karışamazsın, seni ilgilen-
dirmez, civcivler onun ve istediğini 
yapar.” Bunun üzerine Rafael Lem-
kin, “Ama insanlar civciv değil” diye 
cevap verir ve sonra üniversitede 
okuduğu bölümü bırakıp, hukuk oku-
maya karar verir.

Amacı devlet görevlilerinin işle-
dikleri toplu katliamlardan dolayı 
yargılanmalarını gerektirecek bir 
kanun yaratmak. Bunu da başarır. 
Mücadelesi sonucu 1943’te yarattığı 
“soykırım” terimi, Birleşmiş Milletler 
tarafından kabul edilir.

Avrupa, kapitalist sistem uygar-
lığın yeni hakim gücü olarak yerini 
sağlamlaştırdıkça, uygarlığın mer-
kezi olacaktı. Doğu uygarlığı adına 
Arap sultanlar 15. yüzyılın sonlarında 
İspanya’dan nihai olarak kovulmuş-

tu. Osmanlılar ise 1683 İkinci Viyana 
Kuşatması’ndan büyük bir bozgunla 
çıkarak hızlı gerileme sürecine gir-
mişti. Her ikisinin de yükselen Avru-
pa uygarlığı karşısında tutunmaları 
artık mümkün değildi ve zamanları 
da çoktan geçmişti.

Almanya’nın Ortadoğu ve Orta 
Asya açılım politikası Türk milliyet-
çiliğinde ırkçılığı da beraberinde ge-
tirdi. Sonuç Ermeni, Rum, Süryani ve 
kısmen Kürtlerin tasfiyesi oldu.

Soykırımın döşenen taşları
Prusya Almanyası ile Osmanlı Dev-

leti arasındaki ticarî, siyasî ve askerî 
ilişkilerin oldukça köklü bir geleneği 
vardı. Alman-Osmanlı ilişkilerinin II. 
Abdülhamid ve bilhassa İttihat Terak-
ki döneminde doruk noktasına ulaş-
tığını görmekteyiz. 1915 Soykırımı’na 
zemin hazırlayan II. Abdülhamit dö-
neminde, Osmanlı-Alman askerî iliş-
kisi dönemi oldukça önemli ve dikkat 
çekici.

Almanlar Osmanlı’ya ilgi duyuyor-
lardı. Prusya’nın emperyal bir Alman 
İmparatorluğu’na dönüşmesi son-

rasında ilk başbakan olan Bismarck, 
Osmanlı coğrafyasına seve seve mü-
dahaleye hazırdı.

Almanlar, güçlendirilmiş bir Os-
manlı’yı; hem Kafkaslar ve Balkan-
lar’da Ruslara karşı, hem de Me-
zopotamya ve Mısır’da İngilizlere 
karşı kullanabilirlerdi. Zaten Türkiye 
ile ticarete başlamış olan Alman si-
lah endüstrisi, bir askeri heyetin de 
gönderilmesiyle bölgede daha etkin 
olabilirdi.

Binbaşı Vonder Goltz’un ic-
raatları

Sonunda Osmanlı Devleti ve Al-
manya arasında sözleşme imzalanır 
ve dört subay Türkiye’ye gönderilir. 
Fakat, orduyu eğitecek subaylar ara-
sında eğitimci olanı yoktur. Osmanlı 
Devleti, bu konuda da istekte bulun-
muş, ama o güne kadar olumlu cevap 
alamamıştı. Alman Büyükelçisi, Os-
manlı’nın bu isteğini tekrar 1883 baş-
larında Almanya’ya bildirir. Almanya 
imparatorluğu, bunun üzerine Genel-
kurmay Başkanlığından Binbaşı Von-
der Goltz’u Türkiye’ye gönderilmek 
üzere görevlendirir. Goltz, General 
Kahler’in de tavsiyesi üzerine padişa-
hın emriyle 1883 yılında askeri okul-
da görevlendirilir.

1883 yılında Pangaltı’daki Harbiye 
Mektebi’nde göreve başlayan Goltz 
Paşa, ilk iş olarak bu okulların yeni-
den teşkilâtlandırılmasını ve eğitim 
sisteminin modernize edilmesini ele 

alır. General Goltz, bir yandan Os-
manlı ordusu hesabına çalışırken, 
diğer taraftan Almanya’nın silah sa-
nayisine hizmet etme yollarını arıyor-
du. Goltz, doğrudan siparişler alarak, 
Junker-burjuva Almanyası’nın Yakın 
Doğu’da elverişli ekonomik, siyasal 
ve askeri dayanak noktaları edinebil-
mesi için gereken şartları hazırladı. 
İlk olarak 15 Haziran 1883 tarihinde 
üç yıl için Osmanlı İmparatorluğu’na 
gelen Goltz, yaklaşık on iki buçuk yıl 
Osmanlı topraklarında kaldı. Tüm bu 
süreçlerin hemen sonrasında Osman-
lı topraklarında gayrimüslimlere kar-
şı katliamlar başlayacaktı.

1894 Ermeni Katliamı
İlk olarak 1894 yılında Sason Katli-

amı gerçekleşmişti. Ermeni köylüsü, 
Müslümanlardan beş kat daha fazla 
vergi vermekteydi. Ağır vergi siyase-
ti, Ermenilerin ekonomik gücünü za-
yıflatıp, onları geçim imkanlarından 
yoksun bırakarak, göç yolunu tutma-
ya zorlamaktı.

Tüm bunlar, farklı ekonomik bas-

kılar, milliyetçi siyaset, etnik baskı ve 
şiddet olaylarıyla birleşmekteydi. Yö-
netici Türk elit, Ermeni sorununun, 
Ermenileri imha etme yoluyla “çözül-
mesi” gerektiği konusunda padişah 
II. Abdülhamid’i ikna etmişti.

II. Abdulhamid, 1891 yılında, ken-
di adıyla anılan, olası Rus işgali ve 
gayrimüslimlerin tasfiyesi amacıyla 
“Hamidiye” süvari alaylarını oluştur-
muştu. Sason’da yaşanan katliamda 
binlerce Ermeni hayatını kaybetti. 
Ölümlerin hepsi çatışmalar sonucu 
olmamıştı, açlık, hastalık ve yokluk 
nedeniyle ölenler de pek çoktu. An-
cak cesetlerin çukurlara doldurulup 
yakılması yüzünden hiçbir zaman 
gerçek sayı ortaya çıkmadı.

Hemen arkasından 1895 yılında 
Karadeniz bölgesinde, Trabzon, Sam-
sun, Ordu ve Gümüşhane’de katliam-
lar gerçekleştirildi. Yöntem olarak Sa-
son’dakinden farklı değildi. Binlerce 
Ermeni buralarda da katledildi.

Üç gün süren olaylarda 2 bine ya-
kın Ermeninin katledilmesi üzerine, 
Osmanlı devletine baskılar artmış 
ve Abdülhamid 17 Ekim 1895’te ıs-
lahat paketini kabul etmek zorunda 
kalmıştı.  Ancak Anadolu’nun çeşit-
li yerlerinde, yapılacak ıslahatların 
Ermenilerin önce özerkliği sonra da 
bağımsızlığıyla sonlanacağını düşü-
nen Müslüman ve Ermeniler arasında 
çatışmalar patlak verdi. 26 Ağustos 
1896’daki Osmanlı Bankası Baskını 
sonrasındaki gelişen olaylarda yüz-
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lerce Ermeni katledildi.
Ancak Anadolu ve Mezopotamya’yı 

halklar mezarlığına dönüştürecek sü-
reç, öncesinde Prusya-Osmanlı he-
men sonrasında Almanya İmparator-
luğu-İttihat Terakki ittifakları ile artık 
zirveye ulaşmıştı.

1909 Kilikya Katliamı
Bağdadizade Abdulkadir, katliamın 

büyük kışkırtıcılarından birisi, Adana 
Valisi Cevat Bey’in yakın arkadaşı. 
Merkez polis komseri Zor Ali, 1908 
ile görevden uzaklaştırılıp görevde 
kalan birisi. Ferik Mustafa, 1895-
1896’da Maraş kumandanlığı yapmış 
ve Ermeni karşıtı. Özenle seçilmiş bu 
dörtlüyle, gerçekleşecek katliam için 
her şey hazır görünüyordu. 14 Nisan 
1909’da başlayıp 27 Nisan 1909’da bi-
ten Adana katliamında, 30-35 bin ara-
sı Ermeninin katledildiği, zorla din 
değiştirtme, tecavüz, para karşılığı 
koruma olaylarının yaşandığı, deği-
şik kaynaklar tarafından belirtiliyor. 
1894’de başlayan ve 1909’a kadar ge-
çen süreçte, bazı kaynaklara göre 80 
bin, bazı kaynaklara göre 200 bin Er-
meni hayatını kaybetmiştir.

1894-1896 katliamlara benzerliği 
ile dikkat çeken Adana katliamı,1915 
soykırımının da bir provası niteliğin-
deydi.

Osmanlı Devleti’nde yaşayan Al-
man işadamları, bankerler, mühen-
disler ve diplomatlar, Osmanlı İmpa-
ratorluğu’nun Ermeni politikalarını 
protesto ederken, Kaiser II. Wilhelm, 
“Türkler ne yaparlarsa yapsınlar, bi-
zim müttefikimiz onlardır, Ermeniler 
değil” diyordu. Aslında Alman yöne-
timi, 1915 baharından beri İttihatçı 
liderlerin Ermeniler için yaptıkları 
planlardan haberdardı. Artık, İttihat 
ve Terakkili Osmanlı yönetiminin kat-
liamlara yönelik önü açılmıştı. İttihat 
ve Teraki liderleri, ittifak devletinin 
en güçlüsü olan Alman İmparatorlu-
ğunun hem askeri hem de ırkçı ideo-
lojik desteğini almış bulunmaktaydı.

Bir soykırım suçlusu: Meh-
met Talat Paşa

Mehmet Talat Paşa, İttihat ve Te-
rakki Cemiyetinin belirleyici isim-
lerindendi. Osmanlı Ermenilerine 
uygulanan soykırımı, İçişleri olduğu 
dönemde bizzat planlamış, başlat-
mış ve uygulamayı organize etmişti. 
İçişleri Bakanı Talat Paşa, Ermeni 
Komite merkezlerinin kapatılması, 
liderlerinin tutuklanması ve her tür-
lü belgelerine el konulması yönünde, 
24 Nisan 1915 kararlarını alır. Gerekçe 
olarak da düşman ordularının Çanak-
kale’ye çıkartma yapmaları beklentisi 
ve İstanbul’un ele geçirilmesi tehdi-
dini gösterir.

Talat Paşa’nın emriyle 24 Nisan 
1915 genelgesi üzerine İstanbul’da 
ilk etapta 235 ile 300 arası sanatçı, 
milletvekili, işadamı, yazar, şair ve 
din adamlarından oluşan entelektüel 
Ermeni tutuklanır ve sürgüne gönde-
rilir. Sürgüne gönderilen entelektü-
lerden çok büyük bir kısmı öldürülür.

Tehcir başlamıştır. Tehcir soykı-
rıma doğru yol alır. İstanbul, Kara-
deniz, Kilikya, Kürdistan hemen her 
alandaki Ermenilere yönelik tehcir ve 
Soykırım, Talat Paşa’nın planlamaları 
çerçevesinde yürümektedir.

Araştırmacı Dadrian’a göre, Alman 
askeri misyonuna bağlı görevlilerin 
bir kısmı Talat Paşa ile birlikte karar-
ları verirken, bir kısmı verilen kararla-
rı uygulamış, bir kısmı da Ermenilere 
yapılan muamelelere rıza göstererek 
göz yummuştur. Katliama bizzat işti-
rak eden Alman görevliler de vardır.

Mart 1915’te Zeytun’da Osmanlı bir-
liklerinin gönderilmesi emrini veren 
bir Alman subayıdır.

Ağustos 1915’te Musa Dağ’a sak-
lanan Ermeni köylüleri kuşatan Os-
manlı birliklerine, bir Alman komuta 
etmiştir.

Ekim 1915’te Urfa’da toplanan Er-
meni sürgünlerin etrafının kuşatıl-
masını Suriye’deki Alman Kurmay 
Eberhard Graf Wolfskeel von Reihen-
berg yönetmiştir. Bağdat Demiryolla-
rı Şirketi ile Alman ordusu arasında-
ki ilişkileri sağlayan görevli Colonel 
Böttrich, şirketin bazı Ermeni işçileri-
nin tehcirine bizzat izin vermiştir.

Tehcir karşıtı onurlu aydın ve mil-
letvekilleri de vardır.

Ermenilerin tehcir kararının alın-
dığı 27 Mayıs 1915 tarihinden hemen 
sonraki Meclis oturumunda söz ala-
rak büyük bir cesaret ve vicdan ör-
neği sergileyerek, İttihat ve Terakki 
Hükûmeti’nin verdiği bu kararın hiç-
bir kanun ve hukuk düzeni ile bağ-
daşmadığını anlatan Ahmed Rıza’nın, 
Meclis’teki şu sözleri tehcirin ne bo-
yutlara ulaştığını göstermesi açısın-

dan önemli:
“Beni kolumdan tut, köyümden 

dışarı at, malımı mülkümü de sat. Bu 
hiçbir vakitte caiz değildir.”

Yollar cesetlerle doluydu
Ermeniler Suriye şehri Deir ez-Zor 

ve çevredeki çöllere doğru yürütül-
düler. İttihat Terakki hükûmeti, Er-
menileri Suriye çöllerine zorla yürüt-
tükleri süre boyunca ve sonrasında 
bütün gerekli basit yaşam imkanlar-
dan alıkoydular.

Ermeni kadınlar, Şam’da çıplak 
olarak sergilendi ve Musul da dahil 
olmak üzere bazı bölgelerinde seks 
kölesi olarak satıldılar. Soykırım sı-
rasında Halep’teki Alman konsolo-
sundan Dr. Walter Rössler, görünüşü 
güzel olan kadınların, jandarmalar 
tarafından düzenli olarak tecavüze 
uğradığını ve bu kızların ve kadınla-
rın birçoğunun intihar ettiğini belirti-
yordu.

Osmanlı hükümeti tarafından sür-
günlerden hayatta kalan Ermenileri 
götürecekleri son noktalara taşımak 
için 25 adet toplama kampı ağı kurul-
muştu. Türkiye’nin bugünkü Irak ve 
Suriye sınırlarında yer alan bu ağ, Ta-
lat Paşa’nın sağ kollarından biri olan 
Şükrü Kaya tarafından yönetiliyordu. 
Bazı kamplar sadece geçici geçiş nok-
talarıydı.

Alman Genelkurmay Baş-
kanı: Ermenilerin kökü kazı-
nıyor

Dikkat çekilmesi gereken bir konu 
da Türk Teşkilat-ı Mahsusa idi. İttihat 
ve Terakki Cemiyeti, Osmanlı Ermeni 
cemaatinin soykırıma uğratılmasına 

katılan Türk Teşkilat-ı Mahsusa’yı 
kurdu. Bu örgüt için cezaevlerinden 
binlerce tutuklu çıkarıldı ve bunlar 
bu örgütün kirli işlerinde kullanıldı. 
Osmanlı Üçüncü Ordusu Komutanı 
Vehib Paşa, bu Teşkilat-ı Mahsusa 
üyelerini “insan türünün kasapları“ 
olarak adlandırmıştı.

Osmanlı ordusundan Hasan Ma-
ruf, bir köy nüfusunun hep birlikte 
nasıl alındığını ve sonra yakıldığını 
anlatıyor. Üçüncü Ordu Vehib’in Muş 
yakınlarındaki özellikle kadın ve ço-
cukların yoğunlaştığı bütün köyleri 
kısa yoldan yakarak kendince Ermeni 
sorununu çözmüştü. Soykırım uzma-
nı Vahakn Dadrian, Muş ovasındaki 
90 köyde 80 bin Ermeninin ‘ahırlar ve 
samanlıklar’da yakıldığını yazmıştı.

Serdar Dinçer de, Teşkilat-ı Mah-
susa’nın pratiklerini destekleyen ör-
nekler veriyor. Sürgün kafilelerine 
saldırılarda görev alan sabıkalı timleri 
örgütleyen Miralay Seyfi’ye propa-
ganda çalışmalarında yardım eden 
‘Kayzer’in Casusu’ Max von Oppen-
heim, soykırımı destekler açıklama-
lar yapıyor. Bir açıklamasında şöyle 
diyor: “Türk hükümetine karşı teh-
likeli bir ayaklanma içinde olan bir 
ahaliye biz yardım edemeyiz.”

Yine Osmanlı ordusunun Alman 
Genelkurmay Başkanı Schellendorf 
da benzer bir açıklama yapıyor: “Er-
menilerin şimdi az ya da çok kökleri 
kazınıyor. Çok katı bir durum, ancak 
yararlı.”

Kaiser’in muteber adamlarından 
denizci Humann da şöyle bir değer-
lendirme yapıyor: “Türkler Ermenile-
rin üzerine mümkün olduğunca ses-
siz ve radikal şekilde yürüyor.”
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Rojava dönüşünün ardından 1 Ma-
yıs günü Parlamento binasında dene-
yimlerini aktarmak üzere bir toplantı 
düzenleyecek heyet üyelerinden Mil-
letvekil Russel Moyle ve Lord Mau-
rice Glasman Kürdistan ziyaretlerini 
gazetemize değerlendirdi.

Heyet Kürdistan ziyareti boyun-
ca, Qamışlo’daki kurumları ve yaralı 
YPG ve YPJ savaşçılarını ziyaret etti, 
Kobanê Özerk Yönetimi yetkilileri ve 
PYD yetkilileri ile görüştü. 

Heyet, İngiltere’ye döndükten son-
ra Batı Kürdistan’daki durumu ve ona 
yönelik tehditlerle askeri yardımları 
ve Afrin operasyonunu İngiltere Par-
lamentosu’na taşıma sözü vermişti. 

İngiltere İşçi Partisi Başkan Yardım-
cısı ayrıca Brighton Kemptown için 
İşçi Partisi ve Silah İhracat Kontrolleri 
Komiteleri üyesi Lloyd Russell Moel, 
İngiltere Genel Meclisi Senatörü Lord 
Maurice Glassman, Uluslararası Sen-
dikalar Bürosu Lideri Simon Dubbins, 
İngiltere Sendikalar Temsilcisi Ryan 
Fletcher ve Kürt Gelişim Merkezi Mü-
dürü Ibrahim Doguş’tan oluşan heyet 
1 Mayısta Kürdistan ziyareti ile ilgili 
Parlamento komite odalarında yapı-
lacak toplantının tam yeri ve saatini 
ileriki günlerde açıklayacak.

Russel Moyle 
“Geçtiğimiz ay Türkiye, daha önce 

Suriye İç Savaşı tarafından el değme-
miş, verimli bir Arap ve Kürt bölgesi 
olan Afrin’e girdi ve nesiller boyu 
orada yaşamış olan Kürt sivillerinin 
katledilmesi için ordusuna İslamcı 
gruplar yerleştirdi. 

Şehri ele geçiren İslamcıların çoğu, 
Kürtlerin Müslüman olmadığını ve 
tövbe edip islama dönmedikçe baş-
larının kesilmesi gerektiğine inanı-
yorlar. 

Türkiye artık YPG’nin Kobanî Kan-
tonu’ndan çıkması gerektiğini yoksa 
savaşını doğuya doğru hareket etti-
receğini söylüyor. Türkiye’nin savaş 
amacı, Kuzey Suriye’de Kürtlerden 
arınmış, Ankara’ya boyun eğmeye 
hazır Arapları yerleştirerek nüfuz ala-
nını genişletmektir.

Geçtiğimiz hafta Kobanî’deki Kürt 
askeri liderler ve siyasiler, Rusların 
YPG’yi, Kürtlere ve ABD’ye olan bağ-
lılıklarından vazgeçtikleri ve Esad’a 
itaat ettiklerini söyledikleri takdirde 
Türklere karşı savunma teklifinde bu-
lunduklarını söyledi. Sosyal demok-
rasinin diktatörlükten taviz verme-
yeceğini söyleyerek reddettiklerini ve 
birkaç gün sonra Türkiye’nin Afrin’e 
saldırdığını belirttiler.

Kobanî’yi yeniden inşa eden Kürt 
toplumu, İslam Devleti’nin İslam-

cıları ile Türkiye’ye destek verenler 
arasında çok az fark görüyor. Otoriter 
rejimle bütün yönleriyle karşı karşıya 
kalan YPG’nin savunduğu Kuzey Su-
riye Demokratik Federasyonu, şu an 
bölgede çok etkili olan doğrudan de-
mokrasi modeli oluşturuyor.

Suriye İç Savaşı başladıktan sonra 
kurulan YPG hakim oldukları alanla-
rı, topraklarını askeri birliklerin sa-
vunduğu yerel meclisler tarafından 
yönetilen laik, çok-uluslu aşağıdan 
yukarıya eşitlikçi bir yönetimin ya-
pısıyla değiştirdi. Kadınlar tüm ye-
rel meclislerde %40 mevcudiyetini 
korur ve her belediyede eş başkan 
olarak seçilirler. Hiçbir etnik grubun 
egemen olmasına izin verilmez. Mec-
lisler, yetişkinler için sosyalizm ve 
popüler okuryazarlık programlarını 
öğretecek okullar kurdular. Bölge, 
bugün Suriye’deki ışığın birkaç olum-
lu tarafından biridir, çünkü oradaki 
nüfusun onayıyla yönetilmektedir.

Suriye İç Savaşı yeni bir aşamaya 
girmiş, bu bir oyuna benziyor ve Bir-
leşik Krallık hangi tarafta olduğunu 
bilmiyor. Basitçe söylemek gerekirse, 
İngiltere’nin Suriye politikası, Boris 
Johnson’ın şüpheli kontrolü altında, 
‘denizde yüzüyor’. 

Britanya, Kuzey Suriye’deki barışı 
müzakere etmek için, Rus destekli bir 
Türkiye’ye karşı bir varlık gösterme-
yen Amerikalılardan daha fazla nüfu-
za sahiptir.

Uluslararası Ticaret Departmanı, 
Türkiye’yi İngiltere silah satışlarının 
tanıtımı için öncelikli bir pazar olarak 
tanımlamıştır. 2016’dan bu yana UK, 
Türkiye’ye uçakları, helikopterleri, el 
bombaları, küçük silahları ve mühim-
matı olan 213 milyon avrolük lisans 
vermiştir.

Britanya, “Türkiye’yi, şiddetin tır-
manışına karşı meşru müdafaa hakkı-
nı kabul etmek” şeklindeki açıklama-
larını yayınlamaktan ziyade, elindeki 
gücü savaşı durdurma yönünde kul-
lanmalıydı.

İngiliz siyasal teorisyen, akade-
mik, sosyal yorumcu ve Lordlar Ka-

marasında İşçi Partisi üyesi Lord 
Maurice,  Londra Metropolitan Üni-
versitesi’nde Siyasal Teoride kıdemli 
öğretim görevlisi ve İnanç ve Vatan-
daşlık Programı Direktörlüğü de ya-
pıyor.

Lord Maurice Glasman
Orada ne bulduğunuzu kısaca an-

latabilir misiniz?
Donanımlı bir şekilde askeri eğitim 

almış, ortak bir amaca sahip güçlü 
bir demokratik toplum buldum. YPJ, 
kadın tugaylarıyla ve PYD’nin Parla-

menter liderleri Kobani’nin belediye 
meclisi ile görüştüm ve birçok yerel 
liderle tanıştım, bunların hepsinde 
kadın ve erkek eşbaşkan vardı. Ay-
rıca Kobani’deki mezarlığı ve yaslı 
ebeveynleri ziyaret ettim. Afrin’den 
gelen mültecileri rahatlatmak için 
pek çok aktivite vardı. Da’esh’i yene-
rek insanlığa olan katkılarından gurur 
duydum.

Rojavada demokrasi işleyişini na-
sıl buldunuz?

Yerelden genele doğru inşa edil-
miş bir demokrasi sözkonusu,  kadın 
erkek eşbaşkanlıkla ortak yönetilen 
ve % 40 kadın kotasının mecburi kı-
lındığı yerel meclisler oluşturulmuş 
durumdadır. Bu meclislerde özgün 
barınma, eğitim, kadın, özsavunma 
ve ideolojik çalışma komiteleri kurul-
muş. Öcalanı, posterleri mevcut ve 
O’nun kitaplarını, tezlerini okuyarak 
ideolojisini yaşatmaktalar. Orada inşa 
edilen demokrasi etkili ve işlevseldir.

Orada hangi zorlukları gözlemle-
diniz?

Bariz problem, Afrin Rojava’nın üç 
kantonundan mucize güzellikte ola-
nı, ancak Türkiye’nin saldırılarıyla 
yerel nüfusu topraklatını terketmek 
zorunda bırakılmıştır. Kobanı’de şe-
hir merkezinden Türkiye sınırını gö-
rebiliyorsunuz. O taraftan bakınca 
Türkiye tarafında sokaklarda işyerle-
ri, refah değil dilencilik ya da yoksul-
luk görünüyor.

Kürtler sizi gördüklerinde mutlu 
muydu?

Tanıştığım tüm yerel insanlar tara-
fından çok iyi karşılandım.

Hangi politikacıları gördünüz ve 
Avrupa’dan ne tür bir yardım iste-
diler? 

Kuzey Suriye Parlamento Federas-
yonu, Kobani Kent Konseyi eşbaş-
kanları, Dışişleri temsilcileri, Süryani 
Hıristiyan ve Sünni Arap toplulukları-
nın liderleri ve diğer birçoklarıyla bir 
araya geldim. Avrupa’nın Rojava’yı 
Türkiye’den ve her şeyden daha fazla 
savunmasını istediler.

Rojava’daki ilk deneyiminizde ne-
ler hissettiniz? 

Dicle Nehri’nden Rojava’ya geçmek 
güzeldi. Telefonumda bir video var. 
Öz-yönetimden gucunu alan özgür 
demokratik insanlarla birlikte olmak-
tan cok mutlu oluyorum. Duygularım 
çok güçlüydü ve bu sevinci yolculuk 
boyunca hissettim.

Gerçek demokrasiyi gördük
Geçtiğimiz hafalarda Ro-

java’ya İngiltere’den giden 
heyet aralıksız çalışmalarına 
devam ediyor. İngilizler Kür-
distan dönüşünde ‘gerçek de-
mokrasiyi gördük’lerini söyle-
di.

Erem Kansoy
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Avrupa Adalet Divanı, Fransa’nın 
Uber şirketine karşı açıtığı davayı ka-
rara bağladı. Lüksemburg merkezli 
Avrupa Adalet Divanı, Fransa ve diğer 
Avrupa Birliği ülkelerinin Uber’in ye-
rel yöneticileri aleyhine ceza davası 
açma hakkı bulunduğuna hükmetti. 
Mahkeme “Üye ülkeler UberPOP hiz-
metinin yasa dışı ulaşım faaliyetlerini 
yasaklayabilir veya cezalandırabilir.” 
ifadelerine yer verdi. Fransa 2014 yı-
lında Uber gibi bazı taşımacılık hiz-
metlerini yasaklayan bir yasal düzen-
leme hayata geçirmişti. Geçtiğimiz 
aralık ayında Uber’in teknolojik bir 
uygulama değil, ulaştırma hizmeti 
sağlayan bir şirket olduğuna karar ve-
rilmişti. Siyasi uzman Adina Claici en-
dişeleribi dile getirdi:

“Ulusal düzenleyicilerin tüm reka-
bet kurallarını dikkate almama riski 
bulunuyor. Görevlerinden uzaklaşa-
rak lobi faaliyetleri yapma ihtimali 
var.” Uber hizmeti Avrupa genelinde 

2011 yılında başlatıldı. O günden bu 
yana Uber ile taksi şoförleri arasında 
büyük anlaşmazlıklar yaşanıyor. Tak-
si şoförleri haksız rekabetten dolayı 
Uber’i suçluyor.

Avrupa Adalet Divanı’nın kararı 
Uber Pop hizmetini sınırlı ölçüde et-
kilemesi bekleniyor. Bu durum üye 
ülkeler tarafından faaliyetleri sınırlan-
dırılabilecek internet devlerine sinyal 
nitelinde

Avrupa Adalet 
Divanı’ndan Uber kararı ŞEF

ARANIYOR

City bölgesinde
(Merkez Londra’da)

haftanın 5 günü çalışacak
Kadın veya Erkek

ŞEF aranıyor. 

İletişim: 07809 480 783
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İnternet Gözlem Vakfı (IWF) inter-
nette çocukların cinsel tacize uğradı-
ğını gösteren görüntülerin sayısında 
büyük bir artış yaşandığını açıkladı.

Yıllık raporunu yayınlayan örgüt, 
2016 yılında bu tür görüntüler yayın-
layan 57 bin site tespit ettiklerini, bu 
sayının geçen yıl 78 bine yükseldiğini 
duyurdu.

Sürekli bu tür görüntüleri arayan 
ve kaldırılmaları için çaba gösteren 
IWF, 80 bin ayrı istismar belgeledik-
lerini söyledi.

Rapora göre internette yer alan fo-
toğrafların üçte biri selfielerden olu-

şuyor.
‘Çıplak selfie yayınlayan ünlülerin 

etkisi’
Özellikle 11-15 yaş arası gençlerin 

selfilerinde artış yaşanırken uzman-
lar bunu gençlerin idollerinin inter-
nette çıplak fotoğraflarını paylaşma-
sına bağlıyor.

IWF Başkan Vekili Fred Langford, 
“Bu ünlüler gençlerin büyüyünce 
olmak istediği kişiler. Onlara ‘kahra-
manlarınızın davrandığı gibi davran-
mayın’ demek çok zor” dedi.

Örgüt “gizli sitelerin” sayısında da 

artış gördüklerini, bu tür sitelerin ana 
sayfasına girildiğinde normal bir site 
gibi gözüktüğünü fakat belirli yerlere 
tıkladıktan sonra çocuk istismarı fo-
toğraflarının görünür hale geldiğini 
belirtti.

Genellikle para talep eden bu tür 
sitelerin sayısı da bin 572’den 2 bin 
909’a çıktı.

Bu tür görüntülerin yalnızca kendi 
çabalarıyla engellenemeyeceğini vur-
gulayan IPW, bunun için istismarcıla-
rı engelleyecek kapsayıcı bir strateji-
ye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

İnternette çocuk istismarı 
görüntülerinde büyük artış

YouTube’un ilk üç aylık raporuna 
göre, geçen yılın Ekim ve Aralık ayın-
da 8,3 milyon video kurallara aykırı 
bulunduğu için silindi.

Bu sayıya, telif hakkı ve diğer yasal 
nedenlerle kaldırılan videolar dahil 
değil. Cinsel içerikli videolar, kulla-
nıcılardan 9,1 milyon şikayet alırken, 
4,7 milyon kullanıcı nefret söylemi ve 
tacizkâr içerikten şikayet etti. En çok 
sayıda şikayetse Hindistan, ABD ve 
Brezilya’dan geldi. Türkiye ise listede 
8. sırada.

YouTube, algoritmalarının 6,7 mil-
yon videoyu tespit ettiğini ve daha 

sonra bu tespitlerin sayfa moderatör-
lerince incelenip, silindiğini belirtti. 
Bu silinen videoların yüzde 76’sının 
ise sayfa yöneticileri dışında kimse 
tarafından izlenmediği vurgulandı. 
YouTube BBC’ye yaptığı açıklamada, 
silinen videoların bir “parmak izini” 
sakladıklarını ve böylece aynı birisi 
aynı videoyu tekrar yüklemeye kal-
karsa, derhal durdurulabildiğini be-
lirtti.

YouTube geçen Mart’ta İngiliz 
Neo-Nazi örgütü National Action’ın 
(Ulusal hareket) dört propaganda vi-
deosunu silmediği için eleştirilmişti.

YouTube: 3 ayda
8,3 milyon video sildik
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10. Londra Kürt Film Festi-
vali Mehmet Aksoy’un anısı-
na düzenlenen kendi filmleri-
nin gösterildiği özel etkinlikte 
yer alan belgesel film ödül tö-
reninin ardından hafta sonu 
gerçekleştirilen film ve dokü-
manter gösterimleriyle son 
buldu. Renkli programı ile 
Kürdistan’ı diasporada yaşa-
yan Kürtlere taşıyan Festival 
bu yıl da ses getirdi. 

Haberler

Kürt Film Festivali son buldu

Toplam 9 gün boyunca Kuzey 
Londra’nın Dalston Rio Sineması, 
Woodgreen Vue Sineması ve SOAS 
Üniversitesinde 44 Film ile sinema 
severlerle buluşan ve YPG Basın Şe-
hidi yönetmen Mehmet Aksoy’a ada-
nan Festival Aksoy’un anısına düzen-
lenen 1. Mehmet Aksoy Kısa Belgesel 
ve Yılmaz Güney Kısa Film ödül tö-
renlerinin ardından hafta sonu göste-
rime giren, Heseke’den Sevgilerle, Di-
renmek Yaşamaktır ve Reşeba filmleri 
ile Pazar akşamı son buldu. 

Çatısız Ev filmi ile Londra Kürt 
Film Festivalinde sinemaseverlerle 
buluşan yönetmen Soleen Yusef fes-
tivalin en başarılı kadın yönetmeni 
olarak konuşulurken, Zer Filmi ile de 
Kazım Öz ön plana çıkan yönetmen-
ler arasında oldu. Festivalde, Buka 
Barane Filmi ile Yılmaz Güney Kısa 
Film dalında Kudret Güneş, Radyo 
Kobane filmi ile Mehmet Aksoy Kısa 
Belgesel dalinda Reber Dosky ödüle 
layık görüldüler. 

Şehit Mehmet Aksoy’un çekimleri-
ni tamamladığı fakat gösterime hazır-
layamadığı Bein G, “G Olmak” filmini 
de arkadaşları tamamlayarak gecede 
gösterime sundu. Filmin ardından 
düzenlenen törende ödüller sahiple-
rini buldu. 

Mehmet Aksoy kısa belgesel ödü-
lüne laik görülen Reber Dosky adına 
ödülü Apo W Bazidi Mehmet Ak-
soy’un Babası Kalender Aksoy’un 
elinden aldı. 

Direnişe devam
Ödülü takdim eden Kalender Ak-

soy kısa bir de konuşma yaptı, Aksoy; 
“Mehmet’i de burada görmek istiyor-
duk. O’nu barbar bir zihniyet bizden 
alıp kopardı, bu salonu doldurdu-
ğunuzu görmek beni çok sevindirdi, 
Kürt halkı olarak direnişe devam ede-
ceğiz” ifadelerine yer verdi. 

Apo W Bazidi: Gülümseme-
nizi isterdi

Kalender Aksoy’dan, Mehmet Ak-
soy kısa belgesel ödülüne laik görülen 
Reber Dosky adına ödülü alan Apo W 
Bazidi ise konuşmasında, “Mehmet 
bu salonda aramızda olsaydı bu üz-
gün yüzlerinizi görmek istemezdi, 
inanın gülümsemenizi isterdi, bugü-
nün anlam ve önemini üzgün yüz-
lerle değil Mehmetin anısına güler 
yüzlerle yaşatmalıyız.” Sözlerine de 
yer verdi. 

Ödüle layık görülen film Kobane’de 
savaş ile birlikte bir gencin kurduğu 

radyo aracılığı ile halkı bilgilendirme-
sini anlatıyor.

Büyük zorluklar aştık
Buka Barane Filmi ile 6. Yılmaz 

Güney Kısa Film dalında Kudret Gü-
neş de ödülünü almasının ardından, 
konuşan Güneş, “filmimizi tamam-
lamak oldukça uzun süre aldı, birçok 
olanaksızlıklarla karşılaştık, defa-
larca çekimlerini tamamlamak için 
Rojava’ya gitmeye çalışsak da Darbe 
girişimi ve Kuzey Kurdistan’da devle-
tin yıkımları bizi engellemisti. Ayrıca 
kameramanımızın da kaza geçirmesi 
filmi bitirmemizi oldukca geciktirdi. 
Bu zor kosullara rağmen hazırladıgı-
mız filmimizde savaştan çocukların 
nasıl etkilendiğini anlatıyoruz, savaş-
taki travmaları ve yaşanan acıları se-
yirciye aktarıyoruz, bizi bu ödüle la-
yık gördüğünüz için teşekkür ederiz. 

Eğer filmimiz bir kanala satılırsa tüm 
gelirini savaştan etkilenen çocuklara 
bağışlayacamıza söz veriyoruz.”

Çeteleşmeleri anlattı
Avrupa’da yaşam sürdüren göçmen 

gençlerin en büyük sorunlarından bi-
risi olan çeteleşmeyi ve gençlerin çık-
mazını anlatan Being G, “G Olmak” 
filmiyle Mehmet Aksoy seyirciyle 
buluştu. 

Çekimlerini 2010’da tamamladığı 
fakat prodküsiyon aşamasına getire-
mediği filmi ile Aksoy diasoporada 
yaşayan gençlerin kültürlerinden ko-
puşları, dil ve geleneklerine bağlılık-
larını, yozlaşan sistemde yitirdikleri 
ve çeteleşmelere yöneldikmelerini 
anlatiyor. Londra Kürt Film Fetivalin-
de Aksoy’un arkadaşları tarafından 
çekimler bir araya getirilip film ta-
mamlandı ve Aksoy’un anısına göste-

rime sunuldu. 

Gururluyuz
Festivalde son organizasyon olan 

Mehmet Aksoy belgesel film ödül 
törenlerine Aksoy’un annesi Zeynep 
Aksoy, Babası Kalender Aksoy ve Kız 
Kardeşi Gonca Aksoy da katıldı. Ka-
lender Aksoy Radio Kobane filmine 
ödülünü takdim etmeden önce yap-
tığı kısa konuşmada, festivalin öne-
mine değindi, ayrıca “Bugün burada 

oğlum Mehmet de olmalıydı, sizin 
aranızda onu otururken görmeyi çok 
isterdim, Mehmet’in anısını yaşattığı-
nız için ve bu salonu doldurduğunuz 
için teşekkür ederim” sözlerine de yer 
verdi. 

Zeynep Aksoy ve Gonca Aksoy da 
sahneye çağırılarak kısa birer ko-
nuşma yaptılar. Konuşmalarında 
Mehmet’in Film Festivalini ne kadar 
önemsediğini ve ne kadar çok emek-
ler verildiğini belirterek duydukları 

gururu dile getirdiler. Zeynep Aksoy 
konuşmasında “sizlerle bu geceyi 
paylaşmaktan gururluyuz, keşke 
Mehmet de burada olsaydı, bu orga-
nizasyonda emeği geçen sonsuz her-
kese teşekkür ediyorum, yüreğimiz 
buruk Mehmet’imizi özlüyoruz fakat 
gururluyuz” ifadelerine yer verdi. 

Festivale ilgi büyüktü
2008’den bu yana aralıksız olarak 

devam eden festival bu yıl yine kitle-

sel katılımlı bir gala ile başlarken he-
men hemen tüm gösterimlerde salon-
lar doldu. Özellikle Mehmet Aksoy’un 
anısına düzenlenen gecede yabancı-
ların yoğun katılımı dikkat çekti. Bu 
yıl festivalde, Mehmet Aksoy en iyi 
belgesel ödülü juri başkanlığını Ro-
hampton Universitesi Profesorlerin-
den Michael Channen üstlenirken, 
Amerikalı bir diğer profesör Karl Na-
hatra ve British Film Enstütüsünden 
Simon Young’da farklı alanlarda juri 

Erem Kansoy - Londra
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görevleri üstlendi.

Zer filmine yoğun ilgi
Zer Filmi yoğun istek üzerine 

Londra’daki gösterimine devam 
edecek. Festival’de ençok ilgiyi gö-
ren bir diğer film ise Zer filmi oldu. 
Filmin ardından düzenlenen söyleşi 
bölümünde ise Filmin yönetmeni 
Kazım Öz’ü dinlemek üzere salon 
tamamıyle doldu. İngiltere galasını 
Londra Kürt Film festivalinde yapan, 
Zer filmi Festivalin bitmesine rağmen 
Londra’da 1 Mayıs’a kadar gösterime 
devam edecek. Düzenlenen ödül tö-
reninin ardından gazetemize konu-
şan Kazım Öz, festivalin her yıl daha 
da geliştiğini, daha geniş kitlelere 
hitap ederek büyük önem taşıdığını 
vurguladı. 

Kazım Öz Zer Filmi Yönet-
meni

Daha Öncede Londra Kürt Film 
Festivaliyle bulunmuştunuz, yine 
Londra’da izleyici ile buluştunuz, 
festival açısından nasıl değişimler 
gözlemlediniz?

“Öncelikle burada bulunmaktan 
büyük gurur duyorum. Ben Londra 
Kürt Film Festivalinde 1. Festivalde 
çektiğim bir filmle katılmıştım yine 
reportajımızı yaptığımız bu salonda 
çok büyük bir kalabalıkla filmimi iz-
lemiştik, aradan 17 yıl geçti ve yine 
burada son filmimle aranızdayım. 
Bu 2 açıdan çok önemli hem benim 
açımdan sinemaya devam edebili-
yor olabilmek film çekebilmek, hem 
de bu film festivalinin vazgeçmedi-
ğini yoluna devam ettiğini görüyo-
ruz, kendini yenileyerek geliştirerek 
devam ediyor, festivale katılım her 
yıl giderek artıyor ve yine film içeri-
ğindeki kalite de yükselirken ayrıca 
yabancıların ilgisi de bizleri burada 
oldukça sevindiriyor”

Festival sizin açınızdan 
hangi boyutlarıyla önemli

“Son 15-20 yılda diasporada aslında 
çok Kürt film festivali yapıldı, iddialı 
başlayan festivaller oldu, ama çoğu 
birkaç yıl içerisinde sönmeye başladı 
korunamadı, çok emek de harcanma-
sına rağmen bir takım büyük oranda 

belki de bizlerin eksiliğinden kaynak-
lı olarak bu festivaller sonlandı. Bun-
lar alternatif ve Kürt sineması yani 
devrimci sinema açısından büyük 
kayıplardı. Kürtler olarak filmlerimiz 
var ama seyirciyle buluşma sorun-
larımız da var, bu festivaller bunun 
için çok önemli bir öncülük görevi 
yapıyor, aslında bu festivaller Kürt 
olmayan Türk olmayan izleyicilere 
de ulaşmanın en önemli köprüsüdür, 
bu devamlılığı ve bu başarıyı diğer 
birçok film festivalinin aksine Londra 
Kürt Film Festivalinde görebiliyoruz, 
bu devamlılığa şahit olmak benim 
için çok gurur verici bir şeydir.”

Aslında Kürdistanda yaşanan acı-
ları ve yine bilinmeyen hikayeleri de 
diasporada Kürt halkına aktaran 
bir festival olduğunu söyleyebilir 
misiniz?

“Öncelikle evet Londra’da yaşa-
yanlar için çok değerli bir festival, 
dünyanın dörtbir yanından konuklar 
ve filmleri ayrıca Kürdistanı söyle-
diğiniz gibi buraya taşıyor özellikle 
yine diasporadaki insanlarımız için 
çok gerekli çünkü ülkeden uzakta bir 
sürgün hayatı var burada korkunç bir 
şekilde bireyi yalnızlaştıran sistem-
le karşı karşıyayız, bu tür etkinlikler 
insanlarımızın sosyal ihtiyaçlarıdır 
ki yeterli değil ama yine de bu açıdan 
çok değerli bir organizasyon, Kürdis-
tanı buraya taşıyor diyebiliriz.”

Bir savaş coğrafyası Kürdistan, 
Kürdistan’da nereye baksanız bir fo-
toğraf karesi ve kiminle konuşsanız 
üzerine kitaplar yazılacak hikaye-
ler, hem sanatsal sinema boyutuyla 
da sinema malzemesi hazinesi olan 
Kürdistan’da Kürtler filmler yapmaya 
devam ediyor ve diasporaya da bunu 
ulaştırabiliyor, elbette saymakla bit-
meyecek zorluklarla karşılaşıyor ya-

pımcılar, yönetmenler fakat sizin en 
çok karşılaştığınız zorlukların başın-
da neler geliyor

“Evet zorlukları saymakla bitire-
meyiz. Kürt sinemasının gündemin-
de sadece zorlukları ve sıkıntıları dile 
getirmek de aslında çok doğru bir 
yaklaşım değil. Kürt sinemasının so-
runları var ama var olmaya başlayan 
bir mücadele içerisinde olan, tarafına 
bir şekilde ulaşmaya çalışan bir emek 
ve çabadan da bahs edebiliriz. Bence 
en temel sorunlarından birisi kitleye 
ulaşmaktır. Kürt sinemasının birçok 
sorunu aslında Kürt sorunu seyir-
cisini yaratabilirse, dünya çapında 
yapabilirse birçok sorunu çözebilir. 
Örneğin prodüksiyon konusunda çok 
sıkıntılarımız var ama bunu seyirci 
ile köklü bir şekilde çözebiliriz. Ama 
tabii filmlerle üretimlerle bu seyirciyi 
yaratarak ancak aşabiliriz. O zaman 
ekonomik sorunlarımız da çözülür 
ve bir döngü oluşabilir. Ben en büyük 
sorunu bu olarak görüyorum.”

Özellikle Kürt sinemasına batılı 
sinemasevelerden prodüktörlerden 
ilgi nasıl?

“Batılı prodüktörlerin, kurumla-
rın, televizyonların ilgisi aslında ba-
tılı seyircinin ilgisine paralel şekilde 
ilerliyor, bizim filmlerimiz sınırları 
aşarsa bir Arjantinli de bir filmimizi 
izlediğinde etkilenirse, tüm o ku-
rumsal yapı zaten harekete geçmiş 
demektir, temel sorunu biraz üretim 
sorununa çevirmek lazım. Ama ta-
bii üretim olduktan sonra da bizim 
büyük sorunlarımız var. Örneğin Zer 
filmi üzerinden baktığımızda biz Zer’i 
ürettik ama Türkiye’de sansürlendik, 
Avrupa’da dağıtım sorunları yaşıyo-
ruz. Buralarda da kurumsallıklar ve 
çeşitli deneyimler devreye giriyor. 
Harcadığımız emeklere sahip çıkma 

sorunları da ortaya çıkıyor.”

Türkiye’de karşılaştığınız sansü-
rü kısaca değerlendirir misiniz? Bu 
çağdışı olmalı.

“Türkiye korkunç bir sürece ev-
reye girdi, çocukların öldürüldüğü, 
kadınların öldürüldüğü, yargının 
meclisin tüm kurumsallaşmanın bir 
diktatöryal katı merkeziyetci bir nok-
taya döndüğü günlerde belki de bir 
film üzerindeki sansürü konuşmak 
çok hafif kalıyor. Hakikaten onun bir 
parçası olarak her alanda olduğu gibi 
bu da sanat üzerindeki baskıları ifade 
eden bir örnek. Dünya sinemasında 
hatta bir ilktir ve örnektir ki bakanlık-
tan alınan destekle filmi sansürlediler 
gösterimini yasakladılar. Bu da aslın-
da bu kurumun karakterini ortaya 
koyuyor, film Türkiye’de sansürlü bir 
şekilde gösteriliyor evet, ama 2016-17 
de Türkiye’de bir kurum bir sanatçıya 
şu sahneyi çıkar şunu koy bunu koy-
ma diye bir pratik uyguladı, bu kendi 
başına bir ülke için korkunç ve utanç 
verici bir şey, bu çağda bunu tartış-
mamalıydık, bu tamamen çağdışı.”
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İngiltere Kanser Araştırma 
Kurumu’nun yaptığı araştır-
maya göre kanser vakalarının 
üçte biri aslında önlenebilir.

İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir 
araştırma, aşırı kilolu ya da obez ol-
manın kanserin başlıca nedenlerin-
den birine dönüştüğünü ortaya koy-
du. Araştırmaya göre sigara içmenin 
yol açtığı kanser vakalarında ise dü-
şüş görülüyor. İngiltere Kanser Araş-
tırma Kurumu’nun (Cancer Research 
UK) yaptığı araştırmaya göre kanser 
vakalarının üçte biri (135 bin vaka) as-
lında önlenebilir.

Aşırı kilolu olmak ise kanser vaka-
larının yüzde 6,3’ünün sebebi olarak 
ortaya çıkıyor. Bu rakam 2011 yılında 
yüzde 5,5’ti. Sigara içmek halen kan-
ser vakalarının en büyük sebebi ola-
rak gözükse de oranı 2011’de yüzde 
19,4’ken son verilere göre yüzde 15,1’e 
düştü. Kanserin görülmesinde en çok 
rastlanan ikinci sebep obezite iken 
üçüncü sebep güneşe maruz kalmak 
olarak ortaya çıkıyor.

Önlenebilecek bir diğer kanser se-
bepleri ise alkol almak ve az lifli yiye-
cek tüketmek.

Diğer yandan önlenebilir kanser 
vakalarının oranı ise 2011’de yüzde 
37,7 iken bu oran yüzde 42,7’ye yük-
seldi.

Kan damarı sorunlarının, 
Alzheimer hastalığı ile yakın-
dan ilişkili olduğunu ortaya 
kondu

Barselona Autònoma Üniversi-
tesi’nin Nörobilim Enstitüsü’nden 
(INc-UAB) araştırmacılar, ilk kez ola-
rak anksiyete ve kan damarı sorunla-
rının, Alzheimer hastalığı ile yakın-
dan ilişkili olduğunu ortaya koydu. 
Fareler üzerinde yapılan ve Journal 
of Alzheimer’s Disease dergisinde 
yayımlanan çalışma, konu ile ilgili gi-
derek artan araştırmalar için yeni ve-
riler sağlamış oldu. Böylece, şu anda 
nörobilim odaklı olan çalışmaların, 
beynin ötesine geçerek, kardiyovas-
küler sistemi de kapsaması yönünde 
bir örnek oluşturdu. Çalışmayı özet-

leyen makalenin başyazarı olan Dr 
Frances Jiménez-Altayó, oksidatif 
stres ve yangı (inflamasyon) kaynaklı 
damar hastalığının, Alzheimer hasta-
lığının incelenmesinde yeni beliren 
bir konu olduğunu söylüyor. Damar 
sorunlarını ardından gelen kardiyo-
vasküler yetersizlik, beyin de dahil 
olmak üzere çeşitli organ ve dokulara 
kan akışının dağılımını değiştirip, Al-
zheimer kaynaklı bunamanın seyrini 
kötüleştirebiliyor.

Dr Lydia Giménez-Llort liderli-
ğinde gerçekleştirilen bu çalışma, 
Alzheimer hastası olan ileri yaştaki 
farelerin küçük kan damarlarında 
azımsanmayacak ölçüde değişiklik-
lerin var olduğuna ilişkin ilk kanıtları 
sağladı.

İngiltere’de ‘aşırı kilo’ artık 
daha fazla kanser nedeni

Azheimer, damarları da etkiliyor

Kanserin önlenebilir nedenleri
• Sigara içmek
• Aşırı kilo ve obezite
• UV ışınlarına maruz kalmak
• İşle ilgili nedenler
• Enfeksiyon
• Alkol
• Az lifli gıda tüketmek
• Radyasyon • İşlenmiş et
• Hava kirliliği 
• Az fiziksel aktivite
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Avrupa Demokratik Kür-
distanlılar Toplum Kongresi 
(KCDK-E), kamuoyuna yaptığı 
açıklamada “Demokrasi lehi-
ne vereceğimiz her oy, dikta-
törlüğe karşı verilmiş bir ce-
vap, bir tutum ve ret olacak” 
ifadelerini kullandı.

Avrupa Demokratik Kürdistanlılar 
Toplum Kongresi (KCDK-E), kamuo-
yuna yaptığı açıklamada “Demokrasi 
lehine vereceğimiz her oy, diktatörlü-
ğe karşı verilmiş bir cevap, bir tutum 
ve ret olacak” ifadelerini kullandı. 

DTK, Ermeni Soykırımı’ndaki zih-
niyetin bugün de Kürtleri katlettiğine 
dikkat çekti.

Demokratik Toplum Kongresi 
(DTK) Halklar ve İnançlar Komisyo-
nu, yıl dönümü vesilesiyle Ermeni 
Soykırımı’na ilişkin yazılı bir açıkla-
ma yaptı.

“İttihat ve Terakki Cemiyetinden 
başlayarak, Türkleştirme adı altında 
geliştirilen tek devlet, tek millet, tek 
dil oluşturma politikalarının sonucu 
olarak, tüm Anadolu ve Mezopotam-
ya halkları büyük soykırım ve asimi-
lasyon politikalarına tabi tutuldu, 
hala da tutulmaktadır” diye başlayan 
açıklamada, “Bu soykırım uygula-
malarının en kapsamlı, tahrip edici 
ve sonuçlarının da telafisi mümkün 
olmayanı hiç şüphesiz ki, 1915 Erme-

ni soykırımıdır. 1,5 milyon civarında 
Ermeni bu soykırımda katledildi. Bir 
o kadarı da, yerlerinden ve yurtların-
dan sürüldü, binlerce yıllık tarihi bi-
rikim üzerinde oluşan tüm toplumsal 
dinamikler yok edildi” denildi.

‘İnkâr yeni katliamlar
getirdi’
Türk devletinin soykırım gerçe-

ğiyle yüzleşmediğine, inkârcılığını 
sürdürdüğüne dikkat çeken DTK, 
“Bu inkâr anlayışının sonucunda da, 
Ermeni halkına uygulanan soykırım 
politikaları, günümüzde de, Kürt hal-
kına karşı uygulanmaktadır” dedi.

Açıklamada, Kuzey Kürdistan ve 
Efrîn’e dönük soykırım zihniyetli sal-
dırılara da dikkat çekildi.

KCDK-E Eşbaşkanlık Divanı, 24 
Haziran’da yapılacak baskın seçime 
ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

KCDK-E açıklaması şöyle:
“24 Haziran’da yapılacak seçimler-

de yurtdışındaki oylar, belirleyici bir 
role sahip olacak. Her bir oyun değeri 
seçimin kaderini belirleyecek düzey-
dedir. AKP, MHP ve onun paravan 
kurumları kadar, Diyanet camileri ve 
diğer kurumları dünden beri faşist 
blok için çalışmaya başladı.   Yurtdı-
şı seçimleri 1 Haziran’da başlayıp, 15 
Haziran’da sonlanacağını göz önünde 

bulundurarak bu çalışmaları hemen 
başlatmamız gerekmektedir. Bu ne-
denle her Kürdistanlı ve Türkiyeli 
muhalifin her oyu, sandıktan AKP-M-
HP faşizmine ve Diktatör Erdoğan’a 
karşı sandığa yansımalıdır. Öncelikle 
tüm seçmenlerimizin kayıtlı olma-
sı gerekir ki, oylarımız sandığa etki 
edecek şekilde yansıyabilsin. Kulla-
nılmayan her oy Diktatör Erdoğan’a 
hizmet edeceği bilinciyle bu seçim 
çalışmalarına kararlılıkla yüklenme-
liyiz. Demokrasi lehine vereceğimiz 
her oy, diktatörlüğe karşı verilmiş bir 
cevap, bir tutum ve ret olacaktır.”

Her oy
diktatörlüğe cevaptır

DTK: Dün Ermeniler, 
bugün Kürtler!

24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı’nın 
103’üncü yıl dönümü dolayısıyla ya-
zılı açıklama yapan KNK, “Ermeni 
Soykırımı uluslararası alanda tanın-
malı’ çağrısında bulundu.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK), 
24 Nisan 1915 Ermeni Soykırımı’nın 
103’üncü yıl dönümü dolayısıyla ya-
zılı açıklama yaparak, katliamda ya-
şamını yitirenleri bir kez daha saygıy-
la andıklarını belirtti.

KNK’’nin açıklaması şöyle:
“Osmanlı imparatorluğu Mezopo-

tamya coğrafyasında yaşayan Erme-
ni, Hıristiyan, Süryaniler, Nasuriler, 
Êzidîler Keldaniler ve Rumları soykı-
rımdan geçirdi.

Bu soykırımda İttihat Terakki, 
Mexsusa Teşkilatı, Hamidiye Alay-
ları ve Osmanlı askerleri yer alıp, 
insanlığa karşı suç işlediler. Ermeni 
ve Asuri-Suryani-Kildanileri tarih ve 
kültürleri yüzünden ortadan kaldır-
mak istedi. Bu işlenen suçlar insanlı-
ğa karşı işlenmiş suçlardır ve bu inkar 
edilemez. Açıklanan belgelere göre 
bir buçuk milyona yakın insan katle-
dildi. Bu rakamları Osmanlı kaynakla-
rı da doğruluyor.

Asurî-Suryani-Kildanî halkından 
yaklaşık 500 bin, Ermeni halkından 
ise bir milyon kişi katledildi. Soykı-
rım ölümün yanı sıra yüzbinlerce in-
san Tehcir Kanunu ile zorla yerinden 
edildi. On binlerce kadın, çocuk, kız, 
genç zorla Müslüman yapıldı, zorla 
evlendirildi. Kilise, okul, kurum, kü-
tüphaneler talan edildi. Asuri-Sur-

yanî-Kildanî ve Ermeni halkın evle-
rine, mallarına el konuldu. Ermeni 
Soykırımı üzerinden 103 yıl geçse de 
hala bu halkların yaraları kapanmış 
değildir.

KNK olarak, 1915’te yapılan Ermeni 
Soykırımı kınıyoruz ve uluslararası 
alanda ve tüm kurumların Ermeni 
Soykırımı tanımaları gerekir.”

KNK: Ermeni soykırımı tanınmalı
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Araştırma, strese maruz kalmış ki-
şilerin, bizim beynimizi de hücresel 
seviyede değiştirebildiğini oraya ko-
yuyor

Stresle ilişkili beyin değişimleri, 
travma sonrası stres bozukluğu, ank-
siyete bozuklukları ve depresyon gibi 
pek çok mental hastalığa zemin teş-
kil etmektedir. Yapılan güncel çalış-
malar, stres ve duyguların “bulaşıcı” 
olabildiğini gösterirken, bu durumun 
beyinde kalıcı sonuçlarının olup ol-
madığı ise henüz bilinmiyor.

8 Ocak’ta Nature Neuroscience‘da 
yayımlanan araştırmada, stresin er-
kek veya dişi fare çiftleri üzerindeki 
etkileri üzerine çalışıldı. Araştırma 
ekibi, her çiftten bir fareyi ayırdı ve 
bu fareye tekrar partnerinin yanına 
koymadan önce onu hafif bir stre-
se maruz bıraktı. Hemen ardından 
fare partnerinin yanına bırakıldı ve 
beynin stres tepkisini kontrol eden 
spesifik bir hücre populasyonunun 
( CRH nöronları) tepkilerini ölçüldü. 
Yapılan ölçümler sonucunda, hem 
strese maruz bırakılan farenin hem 
de –strese maruz kalmamış– partneri-
nin beyinlerindeki bağlantıların aynı 
şekilde değiştiği gözlemlendi.

Burada ilginç olan, -gerçek- stre-
se maruz kalmamış partnerin CRH 
nöronlarında da strese maruz kalan 
fareninkine benzer değişimler göster-
miş olmasıydı.

Nöronların bu değişimdeki rolünü 
gözlemlemek için bir sonraki aşa-
mada araştırma ekibi, optogenetik 
yaklaşımını kullanarak bu nöronlara 
müdahale etti. Böylelikle nöronlar 
ışıkla uyarılarak açık ya da kapalı hale 
getirilebildi. Stres anında nöronlar 
sessiz (kapalı) duruma getirildiğinde, 
normal olarak stresten sonra ortaya 
çıkan değişimler engellenebildi.

Aynı süreç, strese maruz kalmış 
fare ile partnerin etkileşimi sırasında 
partner farede uygulandığında ise, 
stresin partnere transfer olmadığı gö-
rüldü. Öte yandan, farelerin birinde 
ışık kullanılarak nöronlar aktif hale 

“Bugünkü net aktivizmi, karşılık-
lı etkileşimi eylemle bağlar ve Örgüt 
Sorununu masaya yatırır. Kolektif ko-
ordinasyon sanatını nasıl tasarlarız? 
Beğenmenin ötesine nasıl geçeriz ve 
müdahale edilebilecek gerçek olayla-
rı sahneye nasıl koyarız? Karar verme 
sürecinde teknolojinin de bir yeri var 
mı?”

“Bugünkü net aktivizmi, karşılık-
lı etkileşimi eylemle bağlar ve Örgüt 
Sorununu masaya yatırır. Kolektif ko-
ordinasyon sanatını nasıl tasarlarız? 
Beğenmenin ötesine nasıl geçeriz ve 
müdahale edilebilecek gerçek olayla-
rı sahneye nasıl koyarız? Karar verme 
sürecinde teknolojinin de bir yeri var 
mı?”

Nedir sosyal medya? Nasıl bir top-
lumsallık kurar? Bizi nasıl özneleştirir 
ya da ne tür öznellikler yaratır? Bilgi-
nin üretilmesi ve yaygınlaştırılmasın-
da ne gibi bir işlev üstlenir? Herkes 
sosyal medyaya özgürce erişebilir 
mi? Bu anlamda sosyal medya, yeni 
bir demokratik ufuk açabilir mi? Yok-

İnterstisyumun bir ‘yan etki’ ola-
rak, birbiriyle bağlantılı hücreleri sa-
yesinde kanserin yayılmasında etkisi 
olabileceğini düşünülüyor

İnsan vücudundan daha önce keş-
fedilmemiş bir organın bulundu.

‘İnterstitiyum’ olarak adlandırılan 
organın, vücutta ‘şok emici’ olarak 
görev yaptığı ve dokuları korumaya 
yardımcı olduğu belirtildi.

Scientific Reports dergisinde ya-
yımlanan yeni bir araştırma, insan de-
risinin altında bir organ daha bulun-
duğunu ortaya koydu. ‘Interstitium 
(interstisyum)’ adı verilen organın, 
kanserin yayılmasının daha kolay an-
laşılmasını sağlaması bekleniyor.

En büyük organ: derinin al-
tında, akciğerde, bağırsakta

Araştırma, tıp dünyasının varlığın-
dan uzun zamandır haberdar olduğu, 
tüm vücutta bulunan ve ‘interstis-
yum’ adı verilen doku aralıklarının 
esasında tek bir organ olarak çalıştığı-
nı ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, 
daha önceden yoğun bir bağ dokusu 
olarak görülen interstisyum, aslında 
içi sıvı dolu olan küçük bölmelerden/
boşluklardan oluşuyor. Bu bölmeler 
derinin altında, bağırsak çeperinde, 
akciğerde, damarlarda ve kaslardaki 
dokularda da bulunuyor.

Dokuları darbe emici gibi 
koruyor olabilir

Araştırma, bu bölmelerin güçlü ve 
esnek proteinlerden oluşan bir ağ ile 
birbirine bağlı olduğunu ortaya ko-
yuyor. Araştırmacılara göre, bu böl-
meler, dokuları hasardan koruyan 
bir ‘darbe emici’ gibi hareket ediyor 
olabilir.

İlk kez bir bütün olarak ele 
alındı

Scientific Reports dergisinde ya-
yımlanan araştırma, interstisyumu 

sa sosyal medya ile hayatımıza giren 
erişilebilirlik, açıklık ve yeni toplum-
sallık biçimleri, henüz yaşamımızda 
hissetmediğimiz ama belli ki yakın 
gelecekte kaçınılmaz olacak yeni bir 
tahakkümle ilişkilendirilebilir mi? 
Tüm bu sorulara yanıt arayan Lovink, 
artık hayatımızın ve toplumsallığımı-
zın kurucu unsuru haline gelen sos-

yal medyayı, iktidar ve güç ilişkileri 
düzleminde ele alıyor. Böylece sosyal 
medyayı salt kendinde iyi veya kötü 
olarak değil, toplumsal çatışmalar ve 
güç ilişkilerinin politik kuruluşuyla 
tanımlıyor. 

Özellikle de duyumsamayı en aza 
indirgeyip algıları maniple ederek 
kolektif toplumsallığı baltalayan yeni 
bir tür bireyciliği öne çıkarması anla-
mında sosyal medyanın barındırdığı 
tehlikeleri vurguluyor. Ama sosyal 
medya eleştirisini onun reddine 
veya ondan vazgeçmeye değil, sosyal 
medya içinden ve onun karşısında 
konumlandırmak, belki de Lovink’in 
en çarpıcı önerisidir. Dolayısıyla Lo-
vink, sosyal medyanın kendiliğinden 
demokrasi, özgürlük vb. getirmeye-
ceğini hatırlatır ve daha demokratik 
ve özgür bir toplumsallığın ancak sos-
yal medya alanında sergileyeceğimiz 
etkinlik, örgütlenme ve mücadele ile 
kurulacağını belirtir. Tıpkı meydan 
işgalleri ve Arap Baharı’nda olduğu 
gibi.

ilk kez bir bütün olarak bir ‘organ’ 
diye tanımlayıp, işlevini de bu bağ-
lamda ilk kez inceliyor. The Indepen-
dent gazetesi, bu haliyle vücuttaki 
en büyük organlardan biri sayılması 
gereken interstisyumun geçmişte 
bütüncül bir bakış açısıyla ele alın-
mamasının ‘şaşırtıcı’ olduğunu yazdı.

Nasıl keşfedildi?
Bu keşif, İsrail’deki Sina Dağı Beth 

Israel Tıp Merkezi’ndeki iki dokto-
run araştırmaları sonucu yapıldı. Bir 
hastalarının safra kesesinde kanser 
izi arayan doktorlar Carr-Locke ve 
Petros Benias, söz konusu bölmeler/
boşluklarla karşılaştılar. Bu durumun 
insan anatomisine dair bilgileriyle 
çelişmesi üzerine New York Üniversi-
tesi’den patolog Neil Theise ile temas 
kurdular.

Mikroskopta neden yeni 
görüldü?

Sonrasında yapılan araştırmada, 
doku incelemesindeki geleneksel 
mikroskop kullanımı sırasında ince-
lenecek dokudaki sıvının çıkarılması 
gerektiği, bu nedenle interstisyumun 
yapısının mikroskoba girerken bozul-
duğu ve sıvı barındırdığının bugüne 
dek anlaşılamadığı ortaya çıktı.

Yani, mikroskop incelemelerinde 
içindeki sıvının çıkarılması gerek-
mesi nedeniyle, interstisyumun sıvı 
dolu darbe emici olma rolü bugüne 
dek anlaşılmamış, bu organ bugüne 
dek biyopsi incelemelerinde sadece 
doku olarak görülmüştü.

‘Kanserin yayılmasına yol 
açıyor’

Araştırmacılar aynı dokulardan en 
kilit iç organların çoğunun çevresin-
de de bulunduğunu fark etti. Araş-
tırmada, interstisyumun darbe emici 
özelliğinin yanı sıra kanserin lenf 
sistemine girişini de kolaylaştırdığı 
saptandı.

Araştırmacılar bu nedenle, inters-
tisyumun bir ‘yan etki’ olarak, birbi-
riyle bağlantılı hücreleri sayesinde 
kanserin yayılmasında etkisi olabile-
ceğini düşünüyor.

Doktor Theise Independent’a de-
mecinde, “Bu bulgu, tıpta dramatik 
ilerlemeler sağlayabilir” dedi. The-
ise, intestisyumun içindeki sıvının 
doğrudan test edilmesiyle hastalara 
teşhis konmasının hızlanabileceğini 
de ekledi.

Kaynak: Duvar

getirildiğinde, stres olmasa dahi, ışık-
la nöronlarına müdahale edilen fare-
nin ve partnerinin beyni tıpkı gerçek 
stresten sonra görüldüğü gibi değişim 
gösterdi.

Ekip, kortikotropin salgılatıcı hor-
mon nöronlarının aktivasyonunun, 
strese maruz kalmış fareden “bir 
alarm feromonu” şeklinde salınan ve 
partneri alarma geçiren bir kimyasal 
sinyal salınımına neden olduğu bul-
gusuna ulaştı. Sinyali algılayan part-
ner, daha sonra, grubun diğer üyeleri-
ni uyarabiliyor. Stres sinyallerinin bu 
yayılımı, çeşitli türlerde sosyal bağ-
ların oluşumunda kritik olabilen “bir 
bilgi aktarımı mekanizmasını” ortaya 
çıkarıyor.

Sosyal bağların bir diğer avantajı 
ise, olumsuz olayların etkilerini tam-
ponlama yetisidir. Araştırma ekibi 
ayrıca, stresin baskılandığına dair de-
liller de elde etti, ancak bu durum se-
çimseldi. Dişi farelerde, stresin CRH 
nöronları üzerindeki kalıntı etkileri, 
stressiz partnerlerle geçirilen süreyi 
takiben farelerin neredeyse yarısında 
ortadan kalktı. Ancak aynı durum er-
kek farelerde görülmedi.

Araştırma ekibi, elde ettikleri bul-
guların insanlarda da bulunabilece-
ğini ileri sürüyor. Kendi stresimizi 
bazen farkında bile olmadan etrafı-
mızdakilere de geçirebiliyoruz. Öte 
yandan, bazı stres semptomlarının, 
aile içinde ve travma sonrası stres 
bozukluğundan muzdarip bireylerin 
sevdiklerinde de devam edebilece-
ğine dair deliller bulunuyor. Madal-
yonun öteki yüzünde, bir başkasının 
duygu durum halini hissedebilme ye-
tisinin sosyal bağların kurulması ve 
gelişmesinde kilit önemde olduğunu 
biliyoruz.

Araştırma, stres ve sosyal etkile-
şimlerin karmaşık bir biçimde bağlı 
olduğunu bizlere gösteriyor. Bu etki-
leşimlerin sonuçları uzun süreli ola-
bilir ve bir süre sonra davranışları da 
etkileyebilir.

Kaynak: Bilimfili

Başkalarının stresi
sizin beyninizi 
değiştiriyor olabilir mi?

Sosyal Medyanın Dipsiz Kuyusu

İnsan vücudunda yeni bir organ 
keşfedildi: İnterstitiyum
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ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki 
insan hakları karnesinin incelendi-
ği yıllık raporunda Türkiye’ye ciddi 
eleştirilerde bulundu. Türkiye’de iş-
kence, gözaltında ölümler, ifade öz-
gürlüğü kısıtlamaları, sivil ölümler ve 
keyfi tutuklamalara dikkat çekildi.

Bakanlığın “2017 İnsan Hakları Uy-
gulamaları Ülke Raporları” başlıklı ra-
poru ABD Dışişleri Bakan Vekili John 
Sullivan tarafından bir basın toplantı-
sında açıklandı.

Türkiye’deki OHAL uygulamaları 
kapsamında gözaltına alınan onbin-
lerce kişiyi hatırlatan Sullivan, bunun 
hukukun üstünlüğüne zarar verdiğini 
söyledi. Raporda Türkiye bölümü 64 
sayfadan oluşuyor. Ülkedeki en son 
genel seçimlerin 2015’te yapıldığına 
işaret edilen raporda, AGİT gözlem-
cilerinin bu seçimlerle ilgili olarak, 
“medyanın haber takibindeki kısıt-
lamalar ve adayların serbestçe kam-
panya yürütebilme kabiliyetlerini 
sınırlayan bir kampanya ortamının 
varlığı hakkında” dile getirdiği kaygı-
lar hatırlatıldı.

AGİT raporunda 2014’teki cumhur-
başkanlığı seçimlerinde eşit olmayan 
bir kampanya yürütüldüğü tespitini 
yaparken, Nisan 2017’deki anayasa 
referandumunda değişikliklerin az 
farkla kabul edildiğini kaydetmişti.

OHAL kapsamında binlerce polis 
ve askerin görevden alındığını beli-
ren ABD raporu, “Türkiye’nin yıl içe-
risinde ciddi boyutta siyasi zorluklar 
yaşadığını” ifade etti.

Çok sayıda temel özgürlüklerin kı-
sıtlandığının belirtildiği raporda, 2017 
yılı sonu itibariyle 100 binin üzerinde 
devlet memurunun kalıcı ya da geçi-
ci olarak görevden alındığı, 50 binin 
üzerinde vatandaşın tutuklandığı ya 
da hapse atıldığı ve 1500’ün üzerinde 
sivil toplum kuruluşunun kapatıldığı 
vurgulandı.

En Ciddi İnsan Hakları So-
runları

Raporda en ciddi insan hakları so-
runları arasında şunlar sıralandı:

 “Gözaltındaki tutuklulara işkence 
iddiaları, faili meçhul vakalar, mec-
lis üyeleri ve Türkiye’deki Amerikan 
diplomatik misyonlarının iki yerel 
çalışanı dahil on binlerce kişinin te-
rör gruplarıyla bağlantı iddiaları ya da 
barışçıl meşru beyanatlarından dola-
yı OHAL altında keyfi tutuklanmaları 
ve gözaltına alınmaları, yürütmenin 
yargı bağımsızlığına müdahalesi ve 
bunun adil yargılanma hakkı ve yargı 
sürecini etkilemesi, çok sayıda seçil-
miş yetkili dahil siyasi mahkumlar, 
çok sayıda gazetecinin hapse atılma-
sı, medya kurumlarının kapatılması, 
hükümetin politikaları ya da yetkili-
leri eleştirmenin suç kapsamına alın-
ması dahil ifade ve medya özgürlüğü-
ne yönelik ağır kısıtlamalar, internet 
siteleri ve içeriklerinin engellenmesi, 
toplanma ve dernek kurma özgürlük-
lerine yönelik ciddi kısıtlamalar, ha-
reket özgürlüğüne müdahale ve LG-
BTI bireyler ve diğer azınlıklara karşı 
şiddet vakaları”

Sivil ölümlere ilişkin soruş-
turmalar şeffaf değil

Suistimallere ilişkin cezasızlığa da 
dikkat çekilen raporda sivil ölümleri 
soruşturmada yeterince şeffaf olun-
madığı belirtildi. Hükümetin PKK’ye 
karşı yürüttüğü operasyonlarla ilgili 
“hatalı ya da kazara herhangi bir sivil 
ölüm vakası konusunda, personele 
yönelik soruşturma ya da kovuştur-
ma çabaları hakkında bilgi vermeyi 
reddettiği” vurgulandı.

Raporda, bu operasyonlarda sivil 
ölümlere dair güvenilir iddialar bu-
lunduğunun altı çizildi.

Suriye’deki çatışmalardan kaçanla-
rın ülkeye insani amaçlı girişlerinde 
de kısıtlamaların yaşandığına deği-
nilen raporda, bazı Suriyeliler’in ise 
sınırı geçmeye çalışırken yaralandığı 
ya da hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gözaltındaki ölümler
Raporda gözaltında da çok sayıda 

şüpheli ölüm vakasının belgelendiği 
kaydedildi. Bununla ilgili örnekler de 
sıralanırken, Gülen’le bağlantılı ol-
dukları iddia edilen ya da hükümete 
muhalefet eden bireylere ilişkin en az 
11 kaçırma ya da kaybolma vakasının 
olduğuna dair insan hakları örgütleri-
nin raporlarına da dikkat çekildi.

İşkence ve insanlık dışı mu-
amele

Raporda, Türkiye’de Anayasa ve 
yasaların işkence ve diğer insanlık 
dışı muameleleri yasaklamasına rağ-
men, bazı hükümet yetkililerinin bu 
yöntemlere başvurduğu yönündeki 
haberler hatırlatıldı. Gözaltılar sıra-
sında işkence ve kötü muamele va-
kaların arttığına dair insan hakları 
gruplarının raporlarına yer verilirken, 
bazı güvenilir raporlara göre, bazı 
doktorların işkence iddiasını içeren 
tıbbi raporlara imza atmaktan kork-
tuğu kaydedildi.

Keyfi tutuklamalar
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın rapo-

runda keyfi tutuklama ve gözaltılara 
da yer verildi. Raporda ayrıca bu ey-
lemlere maruz kalan kişilere mahke-
mede haklarını savunma imkanı tanı-
masına rağmen, çok sayıda güvenilir 
raporun, hükümetin bu yükümlülük-
lere her zaman uymadığını gösterdiği 
dile getirildi.

Raporda, çok sayıda kişinin Gülen 
hareketi ya da PKK ile bağlantı iddi-
asıyla gözaltına alındığı, ancak “ço-

ğunlukla sınırlı bir yargı süreci ya da 
kendilerine karşı suçlamalara yönelik 
kanıtlara sınırlı erişim imkanı tanın-
dığı” kaydedildi.

Referandum yargı bağım-
sızlığını zayıflattı

Raporda Nisan 2017’deki referan-
dumda kabul edilen anayasal deği-
şikliklerin yargı bağımsızlığını zayıf-
lattığı tespiti yapılırken, yetkililerin 
“terörle mücadele yasalarını” çok 
sayıda insan hakları aktivisti, medya 
kuruluşları, “şüpheli PKK destekçile-
ri” ve Gülen hareketinin üyesi olduğu 
iddia edilenler ve diğerlerine karşı 
çok geniş bir tanımla kullandığı ifade 
edildi.

Bu suçlamalarla bağlantısı olmayan 
bir çok kişinin tutuklandığını belirten 
rapor, AKP’nin eleştirel sesleri sus-
turmak ya da siyasi muhalefeti zayıf-
latmak için insanları hapse attığına 
dair insan hakları örgütlerinin tepki-
lerine yer verdi.

İfade ve bası özgürlüğü kı-
sıtlamaları

Raporda ifade ve basın özgürlüğü-
ne karşı getirilen kısıtlamalara da dik-
kat çekilirken, hükümetin gazetecile-
re yönelik baskıları, adli kovuşturma 
ve tutuklama vakaları nedeniyle ifade 
özgürlüğünü engellediği kaydedildi.

yrıca oto-sansürün yaygınlaştığı 
belirtilirken, yıl içerisinde internet 
özgürlüğünün de kötüleşmeye de-
vam ettiği dile getirildi.

Ohal’e son verilmeli
ABD Dışişleri Bakanlığı Demok-

rasi, İnsan Hakları ve Çalışma Dai-
resi’nden Büyükelçi Michael Kozak 
da, Yabancı Basın Merkezi’nde dü-
zenlediği brifingde bir soru üzerine, 
OHAL’in sonlandırılmasını istedi. 
Kozak, “Türk hükümetine mesajımız 
OHAL’in bitirilmesi, tüm bu insanla-
ra adil ve bağımsız yargılanma hakkı 
tanınması ve Türkiye’nin yeniden 
hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülke 
konumuna dönmesidir. Bu nokta ra-
hatsız edici. Biz mümkün olan her 
yolla Türk hükümetine, geri adım 
atıp ülkeyi ne yöne yönlendirdiğini 
görmesi ve yeniden olması gereken 
yola ülkeyi getirmesi gerektiği mesa-
jını iletiyoruz. Ancak bunun dışında 
atılacak adımlar Başkan Trump’ın ka-
rarı olacaktır” dedi.

ABD’nin Türkiye raporu:
İşkence, ölüm, tutuklama, kısıtlama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruha-
ni, nükleer anlaşmayı bozma tehdi-
dinde bulunan ABD Başkanı Donald 
Trump’ı böyle bir kararın “ağır sonuç-
ları” olacağı konusunda uyardı.

Konuşması İran kamu televizyo-
nunda canlı olarak yayınlanan Ru-
hani, “Beyaz Saray’dakilere şunu 
söylüyorum; eğer taahhütlerine uy-
mazlarsa, İran hükümeti sert bir şe-
kilde yanıt verecektir” dedi. Ruhani, 
“Kim bu anlaşmaya ihanet ederse bil-
meli ki, ağır sonuçlarla karşı karşıya 
kalacak” diye ekledi.

Son günlerde İran’dan nükleer an-
laşmaya ilişkin açıklamalar sıklaş-

Meksika’da yılın ilk çeyreğinde 7 
bin 667 cinayet yaşandığı bildirildi. 
Bir önceki yılın aynı dönemine göre 
yüzde 20 gibi korkunç bir artış var.

Meksika’da yayınlanan resmi ra-
kamlar cinayetlerin büyük bir artış 
yaşadığını gösteriyor. 2017 yılı zaten, 
son 20 yılın en kanlı yılı olmuştu. Ge-
çen yıl ilk çeyrekte 6 bin 406 cinayet 
işlenmişti. Bu yılın Ocak ayında 2 bin 
549 cinayet, Şubat’ta 2 bin 389 cina-
yet ve Mat ayında 2 bin 729 cinayet 
işlendi. Cinayetlerin çoğu ateşli silah-

tı. Geçen hafta İran Dışişleri Bakanı 
Cevad Zarif de, ABD Başkanı Donald 
Trump’ın nükleer anlaşmayı bozması 
halinde İran’ın “sıkı bir şekilde” uran-
yum zenginleştirmeye yeniden başla-
yacağını açıklamıştı.

Trump, Avrupalı ittifaklarına İran 
ile yapılan nükleer anlaşmayı gözden 
geçirmesi için 12 Mayıs’a kadar süre 
tanımıştı. Trump, anlaşma metnin-
deki “korkunç eksiklerin giderilme-
sini” istiyor. Eğer 2015’de Viyana’da 
ABD’nin de imzaladığı bu anlaşmanın 
sertleştirilmezse, Trump yönetimi 
anlaşmadan çekilecekleri tehdidinde 
bulunuyor.

larla gerçekleşti. Şiddet artışı, uyuş-
turucu trafiğinde hücrelerin çoğaldı-
ğı bir ortamda yaşanırken, bu dönem 
içerisinde yakıt hırsızlığı, alıkoyma-
lar, fidye ve diğer kriminal suçların 
artışının yaşandığı bir dönemi ifade 
ediyor.

Meksika’da geçen yılın tümünde 25 
bin 339 cinayet işlenmişti. Bu rakam, 
ulusal düzeyde istatistiklerin yayın-
lanmaya başladığı 1997’den bu yana 
en yüksek rakamı ifade ediyordu.

Ruhani nükleer anlaşma 
konusunda yeniden uyardı

Meksika’da üç ayda 
7.667 cinayet
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Bu hafta taze sebzelerin bolca bu-
lunduğu yaz aylarında sikça yapılan, 
çok lezzetli ve sevilen bir dolma tarifi 
ile beraberiz. 

Dolma bütün Orta Doğu halkaları 
gibi Kürt mutfağının da baş tacı ye-
mekleri arasındadır. Bu bölgelerde 
bolca yetişen sebzelerden olan özel-
likle patlıcan, biber, kabak ve çeşitli 
yapraklardan yapılan dolma yemeği 
her mevsime ve hemen her sebzeye 
uygunluğu bakımından sayılama-
yacak çeşitlilikte ve çok sık yapılan 
bir yemektir. Sezonuna göre yetişen 
sebze ve yapraklardan tazeleri yapı-
lırken, kış için saklamak üzerede dol-
malıklar güneşte kurutulur, sarmalık 
yapraklarda salamura tekniği ile mu-
hafaza edilir. Bu çok çeşitli özelliğin-
den dolayı pek çok halk tarafından 
adapte edilmiş, bütün çevre ülkeler-
de de yaygınlaşmış ve her bölgeye 
özgü çeşitleri yapılmaya başlanmış-
tır. İç malzeme olarak genellikle pi-
rinç kullanılsada bulgur da kullanılan 
diğer iç malzemedir.

Başarılı bir dolma pişirmenin pek 

çok ince detayı vardır. En önemli püf 
noktalardan biri içine koyulan ba-
haratların oranıdır ve zeytinyağının 
kalitesidir. Taze sebzelerle yapılan 
dolma yapılırken kullnılan sebzelerin 
kalitesi çok önemlidir ve içine kuru 
dolmanın içine koyulan baharatlar 
kadar baharat koyulmaması gerekir. 
Bunun yanında dolmanın gereğinden 
fazla kaynamaması lezzetli bir dol-
manın belkide en önemli noktasıdır 
diyebiriz.

Tahmin edeceğiniz gibi dolmanın 
bölgeden bölgeye pek çok farklı şe-
kilde yapılan çeşitleri vardır. Burda 
verdiğim tarif taze sebzelerle yapılan 
dolmalara çok uygun bir tarif. Ben sa-
dece biber kullandım ama taze kabak 
ve domates de ekleyebilirsiniz. Baha-
ratların miktarı kişiye göre değişse-
de, çok değiştirmeyin derim ama acı 
miktarını kendinize göre ayarlayabi-
lirsiniz. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette bu-
luşmak dileği ile yorumlarınızı bekli-
yorum.

Afiyet olsun!

Zeytinyağlı taze biber dolması

Fadime Tiskaya

1. Pirinci bi kaba alın, üzerine bir çay kaşığı tuz ekin 
üzerini dört parmak geçecek kadar ılık su boşaltıp 
yarım saat suda bekletin. 

2. Bu arada biberleri ve diğer malzemeleri hazırlayın. 
Biberleri yıkadıktan sonra küçük bir bıçakla kökü-
nün bulunduğu bölgede çepeçevre kesin ve dik-
katli bir şekilde kökünü sapından çekerek çıkarın. 
Kökünün çekirdekleri kısmımı kesip atın ve saplı 
kısmını biberleri doldurduktan sonra pirinçlerin 
dağılmaması için üzerine kapatmak için ayırın. 

3. Dolmalar hazır olduğunda iç malzemeleri hazırla-
maya başlayın. Dinlenen pirinci iyice süzün. Zey-
tinyağını genişçe bir tencerede ısıtın ve soğanları 
ekleyip kısık ateşte yavaş yavaş yumuşayıncaya 
kadar 10 dakika kadar pişirin. Sarımsakları ekleyin 
ardından baharatları, yüz ve karabiberi ekleyin ve 
bir iki dakika kavurmaya devam edin. Salçayı ekle-

yin biraz daha kavurun, ardından çam fıstıklarını 
ekleyin, ardından maydanozları ekleyin bir kaç da-
kika sonra kaynamış suyu ekleyin ve kapağı kapalı 
bir şekilde pirinç suyunu çekene kadar pişirin ve 
biraz dinlendirin. 

4. Biberlerin içine üçte ikisini dolduracak  kadar iç ko-
yup ağzını biber kökü ile kapatın ve kaynatacağınız 
tencereye dik yatırarak yerleştirin. Bütün biberleri 
yan yana sık bir şekilde yerleştirin. 

5. Dolmaların hepsi hazır olduğunda, zeytinyağı li-
mon ve yarım çay kaşığı tuzu bir fincanda sıcak su 
ile karıstırın dolmaların üzerine gezdirerek dökün 
(Suyun dolmaların yarısı hizasına gelmesi gerekir). 
Tencerenin kapağını kapatıp,  kaynamaya başla-
dıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar kaynatın 
ve en az 15 dakika dinlenmeye bırakın ve servise 
alın.

250gr Dolmalık pirinç
Ilık su
Tuz
12 tane orta boy dolmalık yeşil biber (top biber) 
1 çay bardağı zeytinyağı. 
2 tane orta boy kuru soğan- ince doğranmış
3-4 diş sarımsak- incecik doğranmış
1 tatlı kaşığı öğütülmüş yeni bahar
1/4 tatlı kaşığı toz tarçın
1 tatlı kaşığı acı pul biber
1 tatlı kaşığı kuru nane

Tuz & karabiber
1 yemek kaşığı karışık salça
4 yemek kaşığı çam fıstığı
Bir avuç ince doğranmış taze maydanoz
200gr Kaynamış su

Üzerine 
Yarım limon suyu
4 yemek kaşığı zeytinyağı. 
Tuz
Yarım su bardağı kaynamış su

Zeytinyağlı Taze Biber Dolması
(4-6 kişilik)

Malzemeler:

Yapılışı:
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Türk Cumhurbaşkanı R.Tayyip Er-
doğan Yunanistan’a, rehin aldığı 2 
Yunan askerine karşılık, 8 Türk aske-
rinin iadesini teklif etti. Yunanistan 
Başbakanı Alexis Tsipras, teklifin ka-
bul edilmez olduğunu belirtti.

AKP-MHP yönetimindeki Türk 
devletinin farklı ülkelerin vatandaş-
larını rehin alarak bu ülkelere şantaj 
yapması artık bütün ayrıntılarıyla or-
taya çıkıyor. Yunanistan ise bu şanta-
ja boyun eğmeyeceğini resmi olarak 
bizzat Başbakan Alexis Tsipras sözle-
riyle deklare etti. 

Yunan hükümeti, AKP Genel Baş-
kanı ve Türk Cumhurbaşkanı R.Tay-
yip Erdoğan’ın Mart ayında sınırı 
geçtikleri iddiasıyla tutuklanan iki 2 
Yunan askerini, 15 Temmuz şaibeli 
darbe girişiminin ardından Yunanis-
tan’a kaçan 8 Türk askeri ile takas tek-
lifini geri çevirdi. Erdoğan’ın ahlaksız 
teklifini anında geri çeviren Yunanis-
tan, askerlerinin derhal ve şartsız bir 
şekilde serbest bırakılmasını istedi. 

Erdoğan, 22 Nisan’da NTV’de gaze-
tecilerin sorularını yanıtlarken 2 Yu-
nan askeri için takas çağrısı yapmıştı. 
Erdoğan bu teklifi sadece 2 asker için 

değil, aynı teklifi İzmir’de tutuklu bu-
lunan Papaz Andrew Brunson’a kar-
şılık Pensilvanya’da yaşayan Fetullah 
Gülen için ABD’ye de yaptı. 

Kabul edilemez
Öte yandan Yunanistan Başbakanı 

Alexis Tsipras’ın ofisinden yapılan 
açıklamada “Türkiye Cumhurbaşka-

nının takas konusundaki sözlerinin 
olumlu yönlerine rağmen bu gibi 
açıklamaların kabul edilemez oldu-
ğu” ifadesi kullanıldı. 

Açıklamada “Yunanistan’ın ve Av-
rupa Birliği’nin ortak görüşü, tutuklu 
Yunan askerlerinin derhal ve koşul-
suz serbest bırakılmasıdır” denildi.

Yunan mahkemesi, Türkiye’de adil 

yargılanmayacakları gerekçesiyle 8 
askerin Türkiye’ye iade edilemeyece-
ğine hükmetmişti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişi-
mi sonrası Yunanistan’a kaçan Türk 
subayların iade edilmemesi nede-
niyle iki ülke arasında yükselen tan-
siyon, geçen ay Edirne’de tutuklanan 
iki Yunan askerinin casusluk suçla-

masıyla yargılanmaya başlanmasıyla 
daha da tırmanmıştı.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği, Pa-
zarkule Sınır Kapısı’nın karşısındaki 
Yunanistan’ın Kastanies (Kestanelik) 
Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 
ve birinci derece askeri yasak bölge-
den 253 metre Türk tarafına geçtik-
leri bildirilen Yunan Teğmen Angelos 
Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimit-
ris Kouklazis’in tutukluluklarının de-
vamına karar vermişti. 

Askerler savcılık ve mahkemede-
ki ifadelerinde casusluk suçlamasını 
reddetmiş ve sınırı yanlışlıkla geçtik-
lerini savunmuştu. 

Türkiye, şubat ayı ortalarında Al-
man Die Welt muhabiri Deniz Yü-
cel’i, Almanya’ya ile yaptığı kirli pa-
zarlıklar ve silah ticareti karşılığında 
serbest bırakmıştı. Aynı şekilde YPG 
ile ilişkilerinin olduğu iddiasıyla Tür-
kiye’de tutuklanan Fransız gazeteci 
Loup Bureau için de Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron dev-
reye girmiş, bizzat kendisi Erdoğan’ı 
telefonla aramıştı. Bureau, 15 Eylül 
2017’de serbest bırakılmıştı.

Erdoğan’ın ahlaksız teklifine
Yunanistan’dan ret
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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

EDU-NEST

İrtibat: 07413815884

15 yıllık eğitim tecrübesiyle
Türkçe dersi verilir.

Education, Research and
Translation Service

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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Geçen hafta Londra’da yaşanan bı-
çaklama ve silah olayları bizleri üzdü. 
Sadece geçen hafat içinde 6 Ocak 
ayından bu yana 50 gencin hayatı-
nı kaybettiği olaylar bir çok kesimi 
endişelendiriyor. Baze kesimler işin 
kolayına kaçıp hemen gençleri olup 
bitenlerden dolayı suçlarken, baze 
kesimler ise hükümetin 2010 yılında 
bu yana hayata geçirdiği tasarruf po-
litikaların olup bitene katkı sunduğu-
nu dile getiriyor.  Türkiyeli toplumun 
yoğunlukta yaşadıkları Hackney, Is-
lington ve Waltham Forest gibi böl-
gelerde yaşan olaylarda ölenlerin bir 
çoğunun ya yanlışlıkla yada yanlış 
yerde olmaktan hayatlarını kaybet-
meleri aileri daha da üzen gelismlerin 
başında geldi. Yaşları 15 ile 25 arası 
yaklaşık 50 gencin bu şekilde hayatla-
rını kaybetmleri bir çok anne-babanın 
yaşadıkları bölgeleri sorgulamalarına 
yol açtı. Peki ama dünyanın en zengin 
6. ülkesi olan İngiltere’de neden bun-
lar yaşanıyor? Sadece çeteci gençler 
diyerek bu sorun çözülür mu? Gelin 
bu soruya beraber bakalım. 

Gencecik insanların bu yaşta sokak 
ortalarında, kimi zaman silahla, kimi 
zamanda bıçakla hayatlarını kaybet-
melerindeki en büyük sorumluluk 
2010 yılında bu yana iktidarda olan, 
Muhafazakar Parti hükümetin ken-
disindir. 2010 de iktidara geldiğinde 
bu yana, başta eğitim olmak üzere, 
çocuklar ve gençler için her türlü 
olanakların kesen, ekonomik krizi 
yaratan bankerleri koruyup yoksul 
ve dar gelirli ailelerin başta sosyal 
yardımları ve diğer tüm olanakları bir 
bir budayan Muhafazakarlar, utan-
madan aileleri ve gençleri suçluyor. 
Burdan yola çıkan bir çok kişi açıkla-
malarda gençleri çete üyesi olmak ile 
suçlarken, gençlerin neden çete yada 
yasadışı olaylar içindeki kendilerini 
buldukları konusunda ele avuca sı-
ğacak bir açıklama yapamıyor. Çete 
üyesi diyerek olup bitenlerin kolay 
bir şekilde üstünün kapatılmaya ça-
lışıldığını görmek bu anlada önemli. 
Hiç bir genç çete üyesi yada yasadışı 
suçlara katılmak için dünyaya gel-
mez. Yada dini, dili, ırkı ne olursa ol-
sun hiç bir anne ve baba çocuklarını 
çete üyesi yada uyuşturucu satıcısı 
olarak yetiştirmez. Bu anlamda ya-
şanılanların gençlere dayatılan zor 
koşullar, olanakların budanması ve 
artan yoksulluğun bir sonucu olduğu 
görmek önemli.

2010 yılında başta koalisyon ve 
daha sonra tek başına iktidara gelen 
Muhafazkar Parti, gelir gelmez kolej 
öğrencilerine verilen Education Ma-
intenance Allowance (EMA) haftalık 
£30’luk ek desteği keserek işçi emek-
çi ve yoksul gençlere olan savaşını 
gösterir şekildeydi. Bu uygulamayla 
binlerce yoksul gencin kolej eğitimi-
ne devam etmesini engelleyen hü-
kümet, binlerce gencin üniversite ve 
meslek olanağına baltaladı. Bu kesin-
tiyi özellikle yerel bölgelerde gençle-
re daha iyi sosyal hizmetler vermek 
ile hükümlü olan gençlik merkezle-
rine yapılan kesintiler takip etti. Hü-
kümetin yerel belediye bütçelerinden 
yapmak istediği kesintilerden en çok 
gençlik servisleri zarar gördü. Yapılan 

bir araştırmaya göre Londra genelin-
de gençlik servislerinden 22 milyon 
sterlin kesinti yapıldı. Bu ortalama 
belediye başına yaklaşık bir milyon 
pounda tekabül ediyor. Bu kesintiler 
sonucu yaklaşık 1000 tane gençlik 
merkezinin kapanmasına ve gençlere 
belediyeler tarafında verilen eğitsel 
ve sosyal bir çok olanağın kaldırıl-
ması anlamına geldi. Bu olanaklar 
15,000 gencin bu olanaklardan mah-
rum olmasına yol açtı. Belediyelerde 
gençler ile çalışanların sayısı ortala-
ma %39 azaltıldı. Gençler için çalışma 
yürüten gönüllü dernek ve vakıfların 
fonlarında %35 kesinti yapıldı. Bunlar 
hayata geçirilen kesintiler olurken, 
belediyelerin 2017-2018 bütçeleri bu 
kesintilerin devam edeceğini göster-
di. 

Gençlere yapılan saldırılar, büyük 
mucadeler ile elde edilen hakların 
gaspı bunla kalmadı. Bu kesintile-
ri daha sonra üniversite harçlarına 
yapılan artış takip etti. Yoksul, işçi 
ve emekçi çocuklara her olanağın 
kapısını kapatmak istercesine haya-
ta geçirilen bu artış yıllık üniversite 
harçlarının £6000-£9250 yükselmesi 
ile devam etti. Bu paranın borç ola-
rak alınıp daha sonra ödenebileceği 
ne kadar söylensede gençler binler-
ce pound borçtan kaçıp hayatı başka 
yerlerde aramaya başladılar. Gençler 
için bu kesintiler yaşanırken, çocukla-
rın hayata daha iyi bir başlangıç yap-
malarını sağlamak amacıyla 1998’de 
İşçi partisi yönetiminde ülkenin dört 
bir yanına açılan  Sure Start ve Çocuk 
Merkezleride ortadan kaldırılan diğer 
servislerden bazıları oldu. Koalisyon 
Hükümeti iktidara gelmeden önce 
açılması planlanan 3500 Sure Start ve 
Çocuk Merkezi, başta koalisyon hü-
kümeti ve daha sonra Muhafazakar 
parti hükümeti tarafından kapatılma-
ya başlanıldı. Gelir gelmez kapatılan 
250 çocuk merkezini her yıl kapatı-
lan çocuk merkezleri devam etti. En 
son 2017 yılında 45 daha kapılan Sure 
Start Çocuk Merkezleri yapılan fon 
kesintiler ile ayakta durmakta zorla-
nıyor. 

Gençlerin ve ailelerinin yaşam ko-
şullarını zorlaştıran gelişmeler bun-
larla kalmadı. Okul bütçelerinde 2019 
yılına kadar yapılması planlanan 3 
milyar sterlin kesinti, okul müfreda-
tında ve sınav sisteminde yapılan de-
ğişiklikler gençlerin ve çocuklara bu 
hükümetin ne kadar değer verdiğini 
gösterir şekildi. Okul bütçelerindeki 
kesintiler ile binlerce çocuğa verile-
cek ek yardımlar ve olanaklar ortadan 
kalkarken, yeni sınav sistemi çocuk-
ların başarılı olmasında büyük engel 
teşkil ediyor. Genişleyen ders içeriği 
yanında, okul içinde azalan ek yar-

dımlar, başta yoksul ve dışardan yar-
dım alamayan çocukların eğitimde 
başarılı olması zorlaştırıyor. 

 Artan işssizlik, sosyal yardımlar-
daki kesintiler derken bu hükümetin 
çocuklara, gençlere, işçi ve emekçile-
re yaptığı saldırılar hakkında buradan 
sayfalarca bilgi verebiliriz. Son 8 yılı-
nın bu sistem içinde geçirmiş bir gen-
cin çete üyesi yada ailesi ve kendisi 
için daha fazla gelir için neden yasa-
dışı işleri giriştiğini görmemiz bu bil-
giler doğrultusunda şaşırtıcı olmasa 
gerek. Bir çok hükümet yanlısı gazete 
ve medya kuruluşu anında gençleri 
suçlarken, hiç bir yukarda belirtilen 
bilgileri paylaşma zahmetine girmi-
yor. İşi sadece polis sayısındaki azal-
tılma olarak bakan bir çok kesim, 
buna Londra Belediye Başkanı dahil, 
bu tavırları ile gençleri ve gençleri-
mizi suçlamaktan başka bir şey yap-
mıyorlar. Toplumun en dinamik, en 
enerji dolu, yetenekli ve öğrenmeye 
hazır olan kesimini oluşturan genç-
lere daha iyi olanakların sunulması 
için, Türkiyeli ve Kürt toplumu olarak 
yerli ve diğer azınlıklar ile sesimizi 
duyurmamız önemli. Bugün ölen 
gençler Afro Karayipli yada Ingiliz 
olabilir, fakat bizler bu konuda gere-
ken duyarlılığı ve mücadeleyi göster-
mezsek yarın birgün bu acıyı toplum 
olarak yaşamamız içten bile değil.

 
 Not: 
Yukardaki yazımda Muhafazkar 

Partinin gerek koalisyon hükümeti 
döneminde gereksede tek başına ik-
tadara geldiği günden bu yana genç-
lere, işçi ve emekçilere verdiği değeri 
veriler doğrultusunda sizlere sunma-
ya çalıştım. Fakat bu hafta içi yerel ve 
sosyal medya üzerinden karşılaştığım 
bazı gelismler beni şaşırttı. Türkiyeli, 
Kürt ve Alevi toplum içinde ilerici gö-
rünen, yeri geldiğinde haktan İnsan-
dan dem vuran bireylerin, yaklaşan 
belediye seçimlerinde yukarıda bah-
sedilen Muhafazakar Partiden aday 
olmaları kendi kariyer ve bireysel çı-
karların dışında birşey değildir. Top-
lumu temsil ettiklerini söyleyen bu 
kişiler, Muhafazakar parti yönetimin-
de iş, ücret, çalışma ve zorlaşan hayat 
koşulları ile ne beni nede toplumun 
çoğul bir kesimini temsil etmiyor. 
Dinsel ve etnik kimlikler üzerinden 
oy vermek yerine, sizlere ve çocuk-
larınıza daha iyi bir eğitim, sağlık, 
kamu servisleri savunan ve bunun 
mücadelesini veren adaylara oyu-
nuzu verin. İlerici bir kimliğe sahip 
olan, her zaman işçinin, emekçinin 
ve ezilenin yanında duruş sergileyen 
Türkiyeli, Kürt ve Alevi toplum ve 
kurumların bu platformdan çalışma 
yürütmesi büyük önem taşıyor.

Oktay Şahbaz

Gençler suçsuz! 



Telgraf • 25 Nisan 2018, Çarşamba30 | Nûçeyên Kurdî

Rojnameya Kurdistanê 22´yê Nîsa-
na 1898´an hejmara xwe ya yekem 
derxist. Ev roj jî li nava civaka Kurd 
weke Roja Rojnamevaniya Kurdî tê 
qebûl kirin. Rojname, yan jî cerîdeya 
Kurdistanê çawa ku Mîqdad Mîdhad 
wê bi nav dike, rêyek vekir li ber Kur-
dî ku wê di nava 120 salan de li seran-
serê Kurdistanê û derveyî Kurdistanê 
veguheriye tevgereke berxwedanê 
(hem neteweyî, hem çandî û zimanî), 
tevgereke vejînê (bi maneya pûçkiri-
na qirrkirina miletekî) û herî dawî jî 
veguherî hêzeke ku di civak û siya-
seta Kurdistanê de bi dewreke girîng 
rabû. Em ê di hejmara xwe ya duşemê 
de behsa alî û qonaxa wê ya çiya û 
şervanan bikin, lê îro jî em dixwazin 
qet nebe navê wan rojname, kovar û 
cerîdeyan hildin ku Rojnameya Kur-
distanê rê li ber wan vekir. 

Ji Şarq ve Kurdistan heta 
Jînê

Piştî Kurdistanê ya ku 5 hejmarên 
xwe yên destpêkê li Qahîreyê derxis-
tin, ji rêza çapemeniya Kurdan (zi-
man xwerû Kurdî nebe jî) ya ku bi me 
diyar e, ya pêşî  “Şark ve Kurdistan” 
e. Ev cerîde ya yekem e di wê ekola 
damezrandina komele û hewldanên 
malmezinên Kurd ên ji Mîrtî û Şêx-
tiyê tên ên li Stenbolê ku wê heta 
sala 1919´an gelek kovar û rojname 
derxistina. Ev rojname dikarî di wê 
dema Kurd a çend mehan a azadiyê 
ya di pêvajoya destpêkê ya Meşrûti-
yeta Duyem de der biçe.

Piştî wê em dizanin ku bi navê 

Çalakiyên jibo Efrînê li paytext 
Londonê berdewam dikin. Roja şe-
miyê bi armanca bal kişandina ser da-
girkirina Efrînê li Londonê çalakiyek 
hat lidarxistin. 

Bavê Anna Campbell ya ku li Efrînê 
di êrîşa dewleta Tirk de  jiyana xwe ji 
dest dabû tevlî çalakiyê bû. Dirk Cam-
pbell ji rojnameya me re axivî û der-
ketina deleta dagirker ji Efrînê xwest.

 
Jibo piştevaniya gelê Efrînê û şer-

mezar kirina dagirkeriya dewleta Tirk 
gelek kes li Marble Arch kom bûn. 
Gelek saziyên Brîtanî jî di çalakiyê de 
amade bûn piştgirî dan çalakiyê. Piştî 
gel li Marble Arch kom bû ber bi na-
venda Londonê ve dest bi meşê kir. Di 
meşê de bênavber dirûşmeyên li dijî 
dewleta Tirk hatin avêtin. 

Dirk Campbell yê ku keça wî 15ê 
Adarê li Efrînê di êrîşa dewleta Tirk 
de jiyana xwe ji dest dabû di çalakiyê 
de ji rojnameya me re axivî û bang li 
hêzên navneteweyî kir.   

“Êrîşên dewleta Tirk û dagirkirina 
Efrînê tevahiya herêmê dixe xetere-
yeke mezin de. Divê welatên navne-
teweyî dengê xwe li dijî vê dagirkeri-
ya dewleta Tirk bilind bikin.”

Çalakî li Picadilly Circus bi daxûya-
niyekî bi dawî bû. 

Amîd-î Sevda li Stenbolê sala 1909´an 
cerîdeyek derçûye (li gorî hin çavka-
niyan cihê derçûnê Amed e). 

Rojî Kurd piştî damezrandina Ce-
miyeta Hêvî bi şeş mehan weke we-
şana wê sala 1913´an dest bi weşanê 
kir û mehane der diçû. Bi temamê 4 
hejmar derxistin û hejmara wê ya 
dawî jî Îlona 1913´an derçû. Midûrê 
berpirsiyar û xwediyê kovarê jî Evdil-
kerîmê Silêmanî bû. Di nava kadroya 
kovarê de Xelîl Xeyali, Fikrî Necdet ê 
Diyarbekirî, Ekrem Cemîlpaşa, Meh-
med Mihrî, Fuad Temo, Lutfî Fikrî, Îs-
maîl Haqqî yê Babanzade, Ebdulezîzê 
Babanzâde, Necmedin Kerkûkî, Ke-
rimzâde yê Kerkûkî, Evdulkerîmê 

Silêmanî, Mihemed Salih Bedirxan, 
Mistefa Qazîzâde û gelek kesên din 
hebûn.

Tesîra vê kadroyê hikûmeta Îttîhat 
û Teraqqiyê pirr aciz kir û weşanê wê 
tê rawestandin.

Hetawî Kurd jî bi dewreke 
girîng rabû

Hetawî Kurd sala 1913 û 1914´an 
weşana xwe kir li Stenbolê û di ronak-
bîriya Kurdî de jî bi dewreke girîng 
rabû. Ji deh hejmarên wê hejmarên 
1 ta 5 û hejmara 10´an berdest in, ên 
mayî wenda ne.

Rojnameya Yekbûn jî sala 1913´an 
li Stenbolê der diçe. Berpirsiyarê wê 

yê giştî Îbrahîm Kurdî ye. Rojname 
hefteyê du caran derdiket. Nivîs bi 
zimanê Kurdî û Tirkî derdiketin. Bi 
tevahî çend hejmarên rojnameyê der-
çûn, ev yek nayê zanîn.

Jîna Kurdî ji bo neteweya 
Kurd

Kovara “Jîn” di nava van weşanan 
de yek ji yên herî girîng e. Di payiza 
sala 1918’an da li Stanbolê dest bi we-
şanê kir. Weke dezgeha ne fermî ya 
weşanê ya Komela Pêşketina Kurdis-
tanê tê qebûlkirin. Jînê bi tevahî 25 
hejmarên xwe derxistine ku hejmara 
yekem jî 7´ê Mijdara 1918´an derçû-
ye. Kovar armanca xwe di vê hejmarê 

de wiha radigihîne: “Jîn ne jibo bi 
destxistina lişteka (menfeetê) maddî 
derdikeve. Amanca wê, belavkirina 
zanînê ye li ser jîyana Kurd a dîrokî, 
heqên wî yên neteweyî, bêjeya wî û 
rewşa wî ya civakî, ku ji sedsalên dirêj 
û vir ve hatine îhmalkirin. Li gora 
bawerîya me, amadekirina cîhekî 
layiq jibo neteweyê Kurd di civînge-
ha neteweyan da, bi xebateka wisa 
mimkun e ku awayê wê xebatê li gora 
fama vê demê be.”

Hejmara dawî ya Jînê jî 2´yê 
Cotmeha 1919’an der diçe.

Piştî damezrîn û bi pêkanîna per-
gala Komara Tirkiyê dengê rojname-
vaniya Kurd ta demekê tê qutkirin. 
Mahmûd Lewendî û Mamîsanij di Ro-
jnamegeriya Kurdî (1992) de dibêjin, 
Îhsan Nurî Paşa di pirtûka xwe ya bi 
navê “Serhildana Çiyayê Agiriyê” de 
behsa rojnameyekê dike ku bi Kurdî 
bû û bi dest dihate nivîsandin û be-
lavkirin. Ji heman berhema wan em 
fêr dibin ku Zinar Silopî merşekê ji ro-
jnama Agirî neqil dike, wekî din Garo 
Sasûnî neqil dike ku bi navê Gaziya 
Welat bultenek dihate derxistin û li 
herêmê dihate belavkirin da ku gele 
herêmê derheqê şoreşê de agahdar 
bike.

Ji vê û şûn ve demeke dijwar a ku 
heta salên 90´î û destpêka nû ya vejî-
na rêûresma Rojnamevaniya Azad, bi 
kovar, cerîde û rojnameyan li pey xwe 
hişt.   

LUQMAN GULDIVÊ 

Heta bi Agirî rojnamevaniya Kurdî

Bavê Anna Campbell: Bila dewleta dagirker ji Efrînê derkeve
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Di çarçoveya Festîvala Filmên Kur-
dî ya Londonê de şeveke taybet jibo 
Mehmet Aksoy hat amade kirin. Ber-
name êvara Înê li salona sînemaya 
Vue hat lidarxistin û derdora pêncsed 
kesî tevlî bû. 

Mehmet Aksoy 26ê Îlona 2017´an li 
Reqayê di êrîşeke çekdarî ya Daişê de 
jiyana xwe ji dest da. Bername bi nî-
şandana hevpeyvîna Mehmet Aksoy 
ya li ser sînemaya Kurd dest pê kir û 
bi axaftinan berdewam kir. Malbat 
û hevalên Aksoy jî di bernameyê de 
amade bûn.

Piştî nîşandana hevpeyvîna Aksoy 
helbesta wî ya ku berî şehîd bikeve 
bi deh rojan nivîsî bû ya bi navê ´ez 
hatim´ ji hêla Zeynep Kurban ve bi în-
gîlîzî hat xwendin. Di dema xwendina 
helbestê de gelek kesan hêsir baran-
din. Piştî xwendina helbestê hevalê 
Aksoy Mark Campbell axaftinek kir. 

Xelata Belgefîlma herî baş 
ya Mehmet Aksoy hat dayîn

Di çarçoweya Festîvala Filmên Kur-
dî ya Londonê de Xelata Belgefilma 
herî baş ya Mehmet Aksoy hatibû li 
darxistin. Di jûrîya pêşbirkê de Sean 
McAllister, Michael Chanan, Haco 
Cheko û Alev Blackburn cih girtibûn. 
Li ser navê Jûriyê Haco Cheko derket 
ser dikê biryara jûriyê diyar kir. Xela-
ta belgefîlma herî baş ya Mehmet Ak-
soy çû ji filmê Rêber Dosky yê bi navê 
Radyo Kobanê re. Belgefilma Radyo 
Kobanê qala rojnamegereke bi navê 
Dilovan ya ku di dema berxwedana 
Kobanê de pêşkêşvaniya radyoyê 
dike. Xelat ji hêla bavê Mehmet Ak-
soy, Kalender Aksoy ve hat dayîn.

Filmên Mehmet Aksoy ha-
tin nîşandan 

Di bernameya şeva taybet ya Meh-
met Aksoy de sê filmên ku Aksoy der-
hêneriya wan kiriye hatin nîşandan. 
Aksoy filmên The Slap û Being G berî 
niha bi deh salan kişandibû. Filmê 
Panfîlo jî jibo mastera xwe li Italya 
kişandibû. 

´Çîroka bi sê zimanan´
Çîroka Mehmet Aksoy ya bi navê 

“Çîroka bi sê zimanan” ji hêla heva-
la Aksoy, Esra Turk ve hat xwendin. 
Kurteçîroka ku ji hêla Aksoy ve hatî 
nivîsîn di pirtûka bi navê ´Tales of 
two London´ ya ji hêla Claire Armits-

tead ve hatibû amade kirin de hatibû 
weşandin. Wekî din di Festîvala Çand 
û Hûnerê ya Huseyin Çelebî de xelata 
çîroka herî baş wergirtibû. 

Di bernameyê de xelata Kurtefilma 
herî baş ya Yilmaz Guney jî hat dayîn. 
Yek ji Jûriya pêşbirka kurtefilman ya 
Yimaz Guney, Sheler Murdochy der-
ket ser dikê biryara jûriyê diyar kir. 
Li gorî biryara Jûriyê filma ku derhê-
neriya wê Kudret Guneş kiriya ya bi 

navê ´Bûka Baranê´ layiqî xelatê hat 
dîtin. Derhêner Kudret Guneş derket 
ser dikê spasdariya xwe nîşan da. 

Malbata Aksoy derket ser 
dike

Dayika Aksoy, Zeyneb Aksoy, bavê 
wî Kalender Aksoy û xwîşka wî Gonca 
Aksoy bi hev re derketin ser dikê. Da-
yik Zeyneb Aksoy axaftinek kurt kir û 
xêrhatina beşdarvanan kir.

Şeva taybet jibo Mehmet Aksoy
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Business Loans | Bridge 
Finance Auction Finance

Looking for a fast, flexible short-term 
property loan? Look no further.

Bridging finance with Ulus ınvest allows you to quickly secure a property, 
generate short-term cash flow or fund works. Get certainty of funding now, 
before selling on or securing longer-term refinancing.

Bridging rates from
0.90 % monthly

               the detail
              E loans from £25k to £2.5m
              E ltV up to 75%
              E terms up to 12 months
              E no exit fees

               the Benefits
             E lending on securities in UK
             E non-regulated loans

Vat funding: Ulus ınvest can assist if Vat is payable on a property purchase.

CERTIFIED ACCOUNTANTS
FINANCIAL ADVISORS | TAX SPECIALISTS


