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Londra’da sandığa büyük ilgi 

Londra’da
gençlerden eylem

İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Kürt gençleri, Rojhilatlı Kürt ak-
tivist Ramin Hossein Panahi’nin 
idamının durdurulması için iki gün 
eylem düzenledi.

“Başûrlu partiler, Başûr hüküme-
ti Türk devletinin işgaline sessiz ka-
lıyor ve onay veriyorsa yanlış yapı-
yorlar. Kendileri kaybeder. Onların 
da tutumlarını gözden geçirmesini 
istiyoruz.

1 Kasım ve 16 Nisan referandu-
muna göre seçime katılım oranı ar-
tarak yüzde 48’i buldu. Türkiye’nin 
sınır kapılarında ise oy verme işle-
mi 24 Haziran’a kadar sürecek.

Bozguna Uğrayacaklar

Haberi sayfa 16 ve 17’deHaberi sayfa 11’deHaberi Sayfa 4’te

Seçime katılım oranı 
yüzde 48’i buldu

YPG şehidi Mehmet Aksoy’un an-
nesi Zeynep Aksoy da Londra’da dün 
oyunu kullanan seçmenler arasın-
daydı. Aksoy gazetemiz aracılığıyla 
şu mesajı verdi: “Barış kazanacak, 
diktatörler, kan emiciler kazanamaz. 
Sahtekarlıkla, hırsızlıkla bir yere va-
ramazlar. İyilik, eşitlik, sevgi kaza-
nacak; biz kazanacağız. Türkiye’deki 
tüm halkımız da 24’ünde sandığa 
koşsun. Her oy bu kan emicilerin so-
nunu getirecek.”

Britanya genelinde yapılan oy ver-
me işlemleri de son buldu. Gümrük 
kapıları ve Londra sandıklarında 
geçtiğimiz seçimlere göre seçmenin 
ilgisi daha yoğun oldu. Merkez Lond-
ra Kengsington bölgesinde bulunan 

Olympia sergi salondundaki 4 günlük 
oy verme işlemlerinde HDP’lilerin 
yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Ku-
zey İrlanda’da da Britanya’dan ayrı 
olarak yapılan oy verme işlemlerinde 
de sandığa ilgi yoğundu.  

Emek, Barış ve Demokrasi plat-
formu Britanya ile Kürt halk meclisi 
Londra öncülüğünde başkentin 24 
noktasından otobüslerle seçmeni  
sandığa taşıdı. Ayrıca  Londra dışın-
daki, Cambridge, Kent, Liverpool, 

Exeter, Newport, Shefield, reading, 
Brighton,Cardiff,Sussex, Nottingham 
bölgelerinden de otobüs ve minibüs-
lerle seçmenler sandığa taşındı.

Haberi sayfa 5’te

24’ünde 
sandığa 
koşun
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YJK-E’den festivale çağrı

FEMEN: Vakit Erdoğan’sız Türkiye vakti

YJK-E, “Soykırım saldırıla-
rına karşı Önderliğimizin öz-
gürlüğünü gerçekleştirmek, 
çağın direnişini zaferle taç-
landırmak, özgür yaşamı ve 
kadın özgürlüğünü garantile-
mek iddiamız her zamankin-
den daha büyüktür” diyerek, 
kadınları Zilan Kadın Festiva-
li’ne çağırdı.

YJK-E, 23 Haziran günü Alman-
ya’nın Dortmund kentinde düzenle-
necek 14’üncü Zilan Kadın Festiva-
li’ne katılım çağrısı yaptı.

Yazılı bir açıklama yapan Almanya 
Kürt Kadın Birliği YJK-E (Jinên Kur-
distan-Elmanya), ‘Parastina Efrînê 
Parastina Şoreşa Jinê ye (Efrîn’i sa-
vunmak, kadın devrimini savunmak-
tır’ şiarıyla düzenlenecek festivale, 
Hollanda ve Belçika’da yaşayan Kürt 
halkı ve dostlarını da beklediklerini 
belirtti.

Kadınların Türk devlet faşizmi baş-
ta olmak üzere tüm hegemonik güç-
lerin saldırılarına rağmen yeni bir öz-
gürlük çağına adım attığını kaydeden 
YJK-E, kadın özgürlük mücadelesinin 
yerelden büyüyerek evrenselleştiğini 
ve kadın birlikteliğinin gün geçtikçe 
büyüdüğünü kaydetti.

Özgürlük iddiamız daha büyük
Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-

lan’ın ideolojik temelini attığı de-
mokratik-ekolojik-kadın özgürlükçü 
toplum paradigmasının hakikatle 
buluştuğunu ifade eden YJK-E, “Bu-
nun içindir ki faşizme ve tüm soykı-
rım saldırılarına karşı Önderliğimizin 
özgürlüğünü gerçekleştirme, çağın 

FEMEN, 24 Haziran seçimleri için 
“Vakit Erdoğan’sız Türkiye Vak-
ti” başlıklı açıklama yayınladı. FE-
MEN’in açıklamasında, Türkiye’nin, 
Tayyip Erdoğan’ın kararı üzerine se-
çime gittiği hatırlatıldı.

Erdoğan’ın “Vakit Türkiye Vakti” 
seçim sloganına atıfta bulunan FE-
MEN, “Kuşkusuz vakit Türkiye vakti 
diyor FEMEN. Vakit Türkiye’nin öz-
gürlük vakti, vakit Türkiye’nin insan 
hakları vakti, vakit Türkiye’nin adalet 
vakti, vakit Türkiye’nin çoğulculuk 
ve demokrasi vakti. Bu sebepten Va-
kit Erdoğan’sız Türkiye vakti” dedi.

FEMEN, Erdoğan Türkiyesi’nde in-
san hakları ihlaline dikkat çektikten 
sonra Erdoğan’ın popülaritesini kay-
betme korkusu ve başarısızlığından 
dolayı Efrîn harekatı gerçekleştirerek 
ulusal hassasiyetlerden yararlanmak 
istediği için seçimleri erkene aldığı-
nı kaydetti ve şöyle dedi:  “Değişim 
vakti geldi; vakit Erdoğan’sız Türkiye 
vakti.”

direnişini zaferle taçlandırma, özgür 
yaşamı ve kadın özgürlüğünü garan-
tileme iddiamız her zamankinden 
daha da büyüktür” dedi.

Erdoğan faşizmi yenilecek
YJK-E, Türkiye’deki seçimlerin bir 

öncesine denk gelen bir dönemde 
gerçekleştirilecek festival için şunla-
rı kaydetti: “Mezopotamya, Anadolu 

ve Ortadoğu halkları için çok önemli 
olan bu tarihi süreçte faşist Erdoğan/
AKP/MHP zihniyeti, kadınlar başta 
olmak üzere devrimci ve demokrat 
bir duruş sergileyen insanları, halk-
ları ve inançları hedef almaya devam 
etmektedir. Avrupa ülkelerinde ya-
şayan yurtsever halkımız, devrimci 
ve demokrat insanlar sandık başına 
giderek Halkların Demokratik Partisi 

HDP’ye destek vermiş, kazanımları-
na bilinç ve coşkuyla sahip çıkmış ve 
Erdoğan/AKP/MHP faşizmini durdur-
mak için büyük bir emek ve direniş 
sergilemiştir.

YJK-E olarak 24 Haziran günü yapı-
lacak olan seçimlerde Erdoğan/AKP/
MHP faşizmini bir kez daha yenilgiye 
uğratacağımıza duyduğumuz büyük 
inançla 23 Haziran günü Almanya’nın 

Dortmund kentinde ‘Parastina Efrînê 
parastina şoreşa jinê ye’ şiarıyla bu yıl 
14’üncüsünü gerçekleştireceğimiz Zi-
lan Kadın Festivali’ne Almanya, Hol-
landa ve Belçika’da yaşayan halkımızı 
ve dostlarımızı bekliyoruz.”

YJK-E ayrıca, festivalin Hoesch-
park, Kirchderner Str. 35-43, 44145 
Dortmund adresinde gerçekleştirile-
ceğini hatırlattı.
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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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Yurt dışında seçime katılım 
oranı yüzde 48’i buldu

24 Haziran seçimleri için 60 ülke-
de devam eden oy verme işlemi dün 
akşam sona erdi. 1 Kasım ve 16 Nisan 
referandumuna göre seçime katılım 
oranı artarak yüzde 48’i buldu. Türki-
ye’nin sınır kapılarında ise oy verme 
işlemi 24 Haziran’a kadar sürecek.

Türkiye ve Kuzey Kürdistan’da ger-
çekleşecek 24 Haziran seçimlerinde 
bu yıl YSK’nın Yurt Dışı Seçim Kütü-
ğü’ne kayıtlı 3 milyondan fazla seç-
men için bu yıl 60 ülkede 559 sandık 
kuruldu. Seçmenlerin yoğun yaşadığı 
Almanya, Fransa ve Avusturya’da oy 
verme işlemi 13 gün sürdü.

İngiltere’de de sandıkların kapan-
masıyla yurt dışındaki oy verme işle-
mi de bitmiş oldu. YSK’nın yurt dışın-
daki seçimlere ilişkin resmi bilgeleri 
bugün açıklaması bekleniyor. Ancak 
gayri resmi sonuçlara göre sandık ba-
şına gidenlerin oranı yüzde 48.78’de 
kaldı. Buna göre yurt dışı seçmen 
kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 
seçmenden 1 milyon 486 bin 408’i oy 
kullandı.

16 Nisan 2017’de gerçekleşen halk 
oylaması ve 1 Kasım 2015’te yapılan 
genel seçimlerin sonuçlarıyla karşı-
laştığında yurt dışında seçime ilginin 
artması dikkat çekti. Bu rakamlar 24 
Haziran seçimlerinin kıyasıya geçe-
ceğini ve katılımın yüksek olacağını 
gösteriyor. 1 Kasım seçiminde yurt 

dışında yaşayan 2 milyon 899 bin 
69 seçmenden 1 milyon 300 bini oy 
kullanmış, katılım oranı yüzde 40’da 
kalmıştı.

ALMANYA’DA KATILIM ORANI 
YÜZDE 46’IYI BULDU

Bu yıl seçmenlerin 1 milyon 357 bin 
676’si dış temsilciliklerde oy kullanır-
ken, gümrük kapılarında oy verme 
işlemine katılanların sayısı şimdilik 
128 bin 732’de kaldı. Ancak Yurt Dışı 
Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı olanlar oy-
larını 24 Haziran saat 17.00’ye kadar 
gümrük kapılarında oylarını kullana-

bilir.
Diğer seçimlerde olduğu gibi gözler 

bu kez de en fazla seçmenin yaşadığı 
Almanya’daydı. 1 milyon 443 bin 585 
seçmenin kayıtlı olduğu Almanya’da 
katılım oranı yüzde 46’ı buldu. San-
dıkların kurulduğu 13 merkezde 13 
gün boyunca 700 bine yakın seçme-
nin sandık başına gittiği belirtiliyor.

Fransa’da ise 340 bin 751 seçmen-
den 153 bin 614’ü, Belçika’da kayıtlı 
142 bin 463 seçmenden 67 bin 807’si 
sandığa giderek oyunu kullandı. An-
cak bu sonuçlara Pazartesi günkü 
rakamlar değildi. Seçime ilginin az ol-

duğu ülkeler listesinin başını ise ABD 
çekti. 106 bin 301 seçmenin yaşadığı 
ABD’de oy kullananların sayısı 32 bin-
de kaldı.

Yurt dışında sandıkların kapanma-
sının ardından sayılarak mühürlenen 
oylar Türkiye’ye gönderilecek ve 24 
Haziran’daki seçimlerin ardından di-
ğer oylarla birlikte sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 
ikinci tura kalması durumunda da 
yurt dışında sandıklar yeniden kuru-
lacak. YSK’nın Yurt Dışı Seçmen Kü-
tüğü’ne kayıtlı seçmenler 30 Haziran 
Cumartesi gününden 4 Temmuz Çar-

şamba gününe kadar 5 gün boyunca 
oy verilecek.

AKP’NİN SEÇİM HİLELERİNİ 
YAYGINLAŞTIRDI!

AKP iktidarı diğer seçimlerde ol-
duğu gibi bu kez de özellikle Alman-
ya’da çeşitli seçim oyunlarına başvur-
du. Konsolosluklar ve elçilikler yanı 
sıra Türk devletinin diyanet kurumu-
na bağlı camiiler de Erdoğan ve AKP 
için seferber edildi. AKP’lilerin birçok 
seçim merkezinin önünde hediye adı 
altında seçmenlerin oyunu satın alma 
girişimlerine başvurması da dikkat 
çekti.
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Emek, Barış ve Demokrasi plat-
formu Britanya ile Kürt halk meclisi 
Londra öncülüğünde başkentin 24 
noktasından otobüslerle seçmeni  
sandığa taşıdı. Ayrıca  Londra dışın-
daki, Cambridge, Kent, Liverpool, 
Exeter, Newport, Shefield, reading, 
Brighton,Cardiff,Sussex, Nottingham 
bölgelerinden de otobüs ve minibüs-
lerle seçmenler sandığa taşındı. 

Kuzey İrlanda sınır kapıları ve 
Edinbrough’da 1 sandık, Britanya sı-
nır kapıları ve merkze Londra’da da 
30 sandık kuruldu.  Özellikle Lond-
ra’da önceki seçimlerde olduğu gibi 
Türk konsolosluuğu yine uyarıları 
dikkate almayarak Türk ve Kürt top-
lumlarının yaşadığı bölgelere yakla-
şık 1 buçuk saat uzaklıkta sandıkları 
kurmasına da halktan tepkiler yük-
seldi.  

HDP’nin itiraza yetkili kişisi ve 
müşait sorumlusu Arzu Pesmen’de 
, Britanya’daki oy verme işlemlerini 
son 4 günü ve oyların güvenliğinin 
de sağlanmasına ilişkin gazetemize 
konuştu. 

Arzu Pesmen
“Londra’da tek merkezde 30 sandık 

kuruldu. Geçen yıllarda sandık sayısı 
50 olmasına rağmen bu yil sayı 30’a 
düşürulmüş durumda. Dolayısıyla 
oy kullanma işlemi yavaşlatılmış, 
özellikle Pazar günü çok yoğun bir 
kitle katılımı vardı. Sandık sayısı az 
olduğu için birçok Seçmen bir oy kul-
lanabilmek için yaklaşık 4 saat bekle-
mek durumunda kaldı.  Cok ciddi bir 
biktırma durumu söz konusu, san-
dıkların birçoğunda çok tecrübesiz 
elemanlar yerleştirilmiş ve bu da yine 
oy kullanma işlemini yavaşlatıyor. 3 
gün boyunca gümrüklerde kullanılan 
oylar da dahil Londra’ya kayıtlı seç-
menlerin 40000’i aşkını oy kullanmış 
durumda. Bu rakami referandumda 
kullanılan oy miktarına kıyaslarsak 
aşağı yukarı 5000 civarı artış söz ko-
nusudur. Kullanılan oylardan top-
lamda 10000 artışı olacağını düşünü-
yoruz. Geçen yıllarda karşılaştığımız 
birçok sorunla yine karşılaşıyoruz. 
Türkiye’de en ufak bir işlem yaptır-
mış seçmenlerin kaydı Türkiye’ye 
kaymış durumda seçmenler kaydının 
yurtiçine geçeceğini düşünmediği 
için kendilerinden emin bir şekilde 
sandık başına geliyorlar ve kaydının 
olmadığını görüp tekrar dönmek zo-
runda kalıyorlar. Bunun yanı sıra çok 
ilginç bazı durumlarda söz konusu 

Türkiye’de hiçbir işlem yaptırmadıgi 
halde hem Yurtiçi hem yurtdışında 
kaydı silinen birkaç seçmenimiz oldu. 
Dolayısıyla seçmen kayıt sistemi ile 
ilgili ciddi sorunlar olduğunu söyle-
yebiliriz ilk gün bazı masalarda müşa-
hitlerimizin çalışmalarını zorlayacak, 
masadan 2 metre ötede durmaları 
gerekir vb şeklinde özellikle AK Parti 
temsilcilerinden gayri kanuni şika-
yetler geldi. Fakat daha sonraki gün-
lerde bir nebze atlatıldı ama yine de 
bazı masalarda müşahitlerimizin çok 
fazla dahil olmalarina müsaade edil-
miyor. Tüm sandık başlarında HDP 
müşahitleri var.  Çok yoğun çalışıyor-
lar, mümkün olduğunca herhangi bir 
oy kaybının yaşanmaması için elle-
rinden geleni yapıyorlar. Burada biz 
oylarımıza hava alanına kadar eşlik 
etmeyi düşünüyoruz. Geçen yıllarda 
bir grup müşahidimiz oy sayımında 
gözlemci olmak için Ankara’ya git-
mişti. Bu seçimlerde yine bir grup ar-
kadaşımız oy sayımında gözlemcilik 
yapmak üzere Ankara’ya gidecekler.

Britanya’da oy kullanma işlemi bu-

gün sona eriyor ancak bundan sonra 
da burada yaşayan seçmenlerimize 
çeşitli  çağrılarınız olacak. Tüm kit-
lemizin 24 Haziran’a kadar özellikle 
ülkedeki akrabalarını arkadaşlarını 
ailelerini arayıp oy vermeye ikna et-
melerini sağlamaya çalışacağız. Bu 
konuda çalışmalarımız yoğun bir şe-
kilde devam edecektir.”

Seçmen kayıtlarında şaibe 
Londra’da oy verme işlemlerinin ilk 

gününde yaklaşık 2 saat boyunca sis-
temin kilitlendiği gerekçesiyle yüz-
lerce vatandaş oylarını kullanamzken 
bir diğer tarafta da onlarca vatanda-
şın seçmen kayıt sorgulama inernet  
sitesinde isimler görülmemesine rağ-
men sandıkta oy kullanmaları dikkat 
çekti. Özellikle son gün gözlemcilere 
gelen şikayetler üzerine yapılan göz-
lem ve araştırmada sandıklarda on-
larca seçmenin yurt içi seçmen kayıt 
listesinde ismi görünmemesine rağ-
men sandıkta gelip oy kullandıkları 
ortaya çıktı. Konu ile ilgili itirazlar ve 
araştırma baskıya hazırlandığımız da-
kikalarda devam ediyor.

Ayrıca Londra’da konsolosluğun iş-
lemleri son gün itibarıyla oldukça ya-
vaşlattığı ve gerekli belgeleri almaya 
gidenlere belge vermeden “makine-
miz bozuk” bahanesiyle geri gönder-
meleride büyük tepkilere yol açtı.

Büyük emek verildi
Emek Barış ve Demokrasi platfro-

mu Britanya, Londra Kürt halk Mec-
lisi ve platformun tüm bileşenleri 4 
gün boyunca aralıksız çalışmalarına 
devam etti. Sandık merkezinde 100 
görevli ve yine bina dışında otobüs-
lerin organizesinden, güvenliğin 
sağlanması ve seçmenlerin oy verme 
işlemlerinde doğru yönlendirilmesi 
içinde 50 kişi dönüşümlü olarak her 
gün 12 saat boyunca çalışmalarını yü-
rüttü. Onlarca kez sefer düzenleyen 
otobüs şöferleri ve ayrıca özel araçla-
rıyla da ulaşım ıkıntısını ortadan kal-
dırmaya çalışan HDP’liler canı gönül-
den Türkeye’de diktatoriyalsistem 
yerine demokratik bir yapının oluş-
ması için emeklerini ortaya koydu. 

Britanya’da katıım yüksek
Geçtiğimiz seçimlere oranla Bri-

tanya genelinde sandığa gitme oranı 
yaklaşık yüzde 10 oranında arttığı 
gözlemlendi. Britanya’da oy verme 
işlemlerinin başladığı 16 Haziran Cu-
martesi günü 9 Bin 348, Pazar 16 Bin 
274, Pazartesi 9 Bin 130 oy kullanıldı, 
oy verme işlemlerinin son bulduğu 
Salı günü gazetemizin baskıya hazır-
landığı dakikalarda ise 7 bin civarında 
oy kullanıldı. Britanya’da sınır kapı-
ları da dahil olmak üzere kullanılan 
oyların 47 Bin’in üzerinde olacağı 
tahmin ediliyor.  

Kuzey İrlanda’da HDP’lilerin 
ilgisi yoğundu

İrlanda’nın kuzeyinde 3 bin 858  
kayıtlı seçmen’den toplamda 2189’u 
sandığa gitti. Kuzey İrlanda gümrük 
kapıları ve Edinbrough’da açılan tek 
sandığın oylarının büyük kesiminin 
HDP’liler olduğu da gözlemlendi. 

Platformdan Türkiye’deki seç-
mene çağırı

Emek Barış ve Demokrasi Platfor-

mu Britanya, Londra’da oy verme iş-
lemlerinin son bulduğu Salı günü son 
saatlere kadar halen seçmeni taşıma 
taşırken ayrıca gazetemize platfor-
mun basın birimi tarafından özel bir 
açıklamada da bulunuldu. Açıklama-
da Avrupa’daki seçmenin üzerine dü-
şeni yaptığı ve sandıklara akın ettiği 
vurgusu yapılırken ayrıca 24 Haziran 
günü de tüm demokrat kesimlerin 
Türkiye’de sandığa gitmesi gerektiği 
vurgulandı.

 Platformun açıklamasında, “Avru-
pa’daki herkesin ülkedeki yakınlarını 
ve tanıdıklarını arayarak oy kullan-
maları gerektiğini talep ediyoruz. 
Türkiye’de yaşayıpta oy kullanma-
yanların hiçbir gereçkçesinin kabul 
edilemeyeceği gerçeğinden hareketle 
son dakikaya kadar gidilip herkesin 
oylarını kullanmanı çağrısını yapı-
yoruz.tüm ailelerimizi yakınlarımızı 
dostlarımızı ve akrabalarımızı tek tek 
arayarak Erdoğan diktatörlüğünün 
Türkiye’nin geleceğini tek adam re-
jimine doğru götürdüğünü anlatma-
lıyız, demokratik eşit ve barış içinde 
bir Türkiye için herkes sandıklara 
koşmaldırı.” İfadelride yer aldı.

Britanya Kürt Halk Meclisin-
den Türkiye’ deki seçmene çağırı

Britanya Kürt Halk Mecliisi Eş baş-
kanları Ercan Akbar  ve Besime Ba-
şar’da gazetemize ortak bir  çağırı da 
bulunarak, Avrupa’daki halkın Tür-
kiye’deki  yakınlarına ulaşıp Erdoğan 
faşizminin son bulması için sandığa 
gidilmesi gerektiğinin altını çizdiler. 
Açıklamada “bilinki kullanılmayan 
her oy AKP faşizmine hizmet ede-
cektir, Avrupa’da yoğun çalışmalar 
sonucunda seçmenlerimizi sandığa 
taşıdık, halkımız Türkiye’deki yakın-
larına ulaşı seçimlerin ciddiyetini ve 
AKP faşizminin artık durdurulması 
gerektiğini anlatmalı ve sandığa git-
me oranlarını bu seçimler yükselt-
meliyiz, Avrupa’dan çağırımız Tür-
kiye’deki demokrasi yandaşlarının 
24 Haziran’da sadıklara koşmasıdır.” 
İfadeleri yer buldu. 

Londra’da sandığa büyük ilgi 
Britanya genelinde yapı-

lan oy verme işlemleri de son 
buldu. Gümrük kapıları ve 
Londra sandıklarında geçti-
ğimiz seçimlere göre seçme-
nin ilgisi daha yoğun oldu. 
Merkez Londra Kengsington 
bölgesinde bulunan Olympia 
sergi salondundaki 4 günlük 
oy verme işlemlerinde HDP’li-
lerin yoğunluğu gözlerden 
kaçmadı. Kuzey İrlanda’da da 
Britanya’dan ayrı olarak yapı-
lan oy verme işlemlerinde de 
sandığa ilgi yoğundu.  

Erem Kansoy - Londra
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16 yaşında bir ölüm makinesi: AKP
KORTEK VE ROBOSKÎ’DEN 

SONRA ZERGELE
• 1 Ağustos 2015’te Medya Savunma 

Alanları’na hava saldırısı düzenleyen 
Türk ordusuna ait savaş uçakları, 
Kandil’in Zergelê köyünü bombaladı. 
Bombardıman sonucu 8 sivil yaşa-
mını yitirdi, 14’ü ağır çok sayıda sivil 
de yaralandı. Kortek, Roboski, Zer-
gelê katliamlarını gerçekleştiren ve 
gerillalara dönük kimyasal silah kul-
lanmasıyla tanınan dönemin Genel-
kurmay Başkanı Necdet Özel’e daha 
sonra Erdoğan tarafından ‘şeref’ ma-
dalyası verildi.

BÜNYESİNDEKİ DAİŞ’E İÇERİ-
DE GÖREV

• Erdoğan, 7 Haziran 2015’te genel 
seçim öncesi partisinin 13 yıl sonra 
iktidardan düşeceğini fark edince, 
bu sefer DAİŞ çetelerinin eliyle ülkeyi 
kan gölüne çevirmesine fırsat tanıdı. 
Amed, Suruç, Ankara ve Antep’te-
ki bombalı saldırılarda, aralarında 
çocukların da olduğu yüzlerce kişi 
yaşamını yitirdi. 5 Haziran 2015’te 
seçim öncesi düzenlenen HDP Amed 
mitingine yönelik bombalı saldırıda 4 
HDP’li yaşamını yitirdi, 400 kişi yara-
landı.

• 20 Temmuz 2015 Suruç Katlia-
mı’nda 33 devrimci katledildi. Yas 
ilan edilmedi.

* 10 Ekim 2015’teki Ankara Katlia-
mı’nda, en az 100 kişi katledildi, 400 
kişi yaralandı. Charlie Hebdo saldırı-
sından sonra “Biz siyasiler ülkemizde 
işlenen cinayetlerin sorumlusuyuz” 
diyen Erdoğan, bu katliamdan sonra 
siyasi sorumlulara sahip çıktı ve isti-
fa eden olmadı. Katliam sonrasında 
hükümete yöneltilen eleştirileri ya-
nıtlayan dönemin Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu, DAİŞ saldırıları karşısında 
neden önlem alınmadığına ilişkin, 
‘’Elimizde canlı bombacıların listesi 
var. Ama eylem yapmadan onları tu-
tuklayamayız’’ dedi.

• DAİŞ’in yuvalandığı şehirlerden 
bir olan Antep’te 20 Ağustos 2016’dan 
Kürtlerin düğününe yönelik canlı 
bomba saldırısı gerçekleşti. Saldırıda 
40’ı çocuk 57 kişi yaşamını yitirdi, 
13’ü ağır 64 kişi ise yaralandı.

HATA YAPMIŞ OLABİLMEKLE 
GEÇİŞTİRDİLER

•  24 Ağustos 2015’te Artvin’in Hopa 
ilçesinde yaşanan sel, rant politikala-
rı nedeniyle katliama dönüştü, 11 kişi 
hayatını kaybetti. Artvin Valisi felake-
tin ardından “Hata yapmış olabiliriz 
ama bu doğal afet” dedi.

KATİLER YİNE KAHRAMAN 
İLAN EDİLDİ

• Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan’la görüşmeler devam ederken de 
Türk devleti durmadı. Süreci tasfi-
ye amaçlı yürüttüğü daha sonradan 
netlik kazanacakken, 14 Ocak 2015’te 
ise Cizre’de 12 yaşındaki Nihat Ka-
zanhan’ı katletti. Çocukları katleden 
asker ve polisler yargılanmak bir yana 
Erdoğan tarafından kahraman ilan 
edilip terfi ettirildi.

• İstanbul Küçükarmutlu’da 18 
Ekim 2015’te bir eve baskın yapan 
polis, 25 yaşındaki Dilek Doğan’ı kat-
letti.

• Van’ın Xaçort Mahallesi’nde 19 Ni-
san 2016’da evine baskın yapan özel 
harekat polisleri tarafından vurulan 8 
aylık hamile Remziye Bor, 28 günlük 
tedavinin ardından yaşamını yitirdi.

• 18 Kasım 2016’da yine Van’ın Er-
ciş ilçesi Agamast semtinde bulu-
nan Ataman Ailesi’nin evine baskın 
düzenleyen polis, evi ateşe vererek 
Hediye Ataman’ı diri diri yaktı. Ev 
baskınlarında veya sokak ortasında 
infaz edilen sivillerin hepsi devlet 
tarafından “Örgüt mensupları” diye 
lanse edildi.

• Geçtiğimiz sene 21 Mart günü 
Amed Newrozu’nda alana girmek is-
teyen İnönü Üniversitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi Müzik Bölümü Öğrencisi 
Kemal Kurkut, polisler tarafından 
sırtından vurularak katledildi. Diyar-
bakır Valiliği olayın hemen ardından 
Kurkut’un ‘canlı bomba’ olduğunu 
iddia etti. Valiliğin yalanı bir gün son-
ra dihaber’den Abdurrahman Gök’ün 

polislerin Kurkut’u katlettiği anlara 
dair çektiği fotoğraflarla ortaya çıktı. 
Kurkut’un katili de diğer polisler gibi 
tutuklanmadı.

10 BİNE YAKIN KADIN KATLE-
DİLDİ

• AKP’nin 16 yıllık iktidar dönemin-
de 10 bine yakın kadın katledildi. Sa-
dece 2002-2009 yılları arasında kadın 
cinayetleri yüzde bin 400 arttı.

SAVAŞ BİNLERCE CAN ALDI
• İHD verilerine göre AKP’li yıllarda 

Kürt sorunu eksenindeki çatışma-
larda 10 binden fazla insan hayatını 
kaybetti.

İŞÇİ CİNAYETLERİ TAVAN 
YAPTI

• AKP iktidarı boyunca resmi ra-
kamlara göre 20 bin 500 işçi hayatını 
kaybetti. Tuzla tersaneleri, Davut-
paşa, Ostim, Soma Kozlu, Karadon, 
Ermenek, Esenyurt, Torunlar gibi 
yüzlerce iş cinayetini sığdıran AKP 
hükümeti döneminde enerji, inşaat, 

maden, tarım ve ulaşım gibi iş kolla-
rında yaşanan iş cinayetleri iki katına 
çıkarak 93 yılın rekorunu kırdı. İş ci-
nayetlerinde Avrupa’da ilk, dünyada 
ise üçüncü sırada yer alan Türkiye’de 
her saatte 80 “iş kazası” yaşanırken, 
her gün 4 işçi iş cinayetlerinde yaşa-
mını yitiriyor.

ÇOCUK VE GENÇ ÖLÜMLERİ
• Çocuk ve genç ölümlerine dair ise 

çarpıcı veriler ortaya çıkıyor. Resmi 
verilere göre, 2009’dan 2017’ye ka-
dar yaşları 18 ile 21 arasında değişen 
68 çocuk ve genç yaşamını yitirdi. 
Bu ölümler kayıtlara, “şüpheli ölüm” 
olarak geçti.

• İHD, son üç yılda çocuklarla ilgi-
li 18 işkence başvurusu yapıldığını 
açıkladı.

• OHAL döneminde 16 çocuğun 
hayatını kaybetmesiyle sonlanan 18 
zırhlı araç ‘kazası’ yaşandı. 2008’den 
bu yana zırhlı araç çarpması sonucu 
en az 19 çocuk ölürken 12 çocuk da 

ağır yaralandı.
ÇÖKTÜRME PLANI’NIN GERE-

Ğİ VAHŞET
• ‘Çöktürme Planı’ dönemi ise tek 

başına katliam pratiklerinin her çe-
şidini içermesi açısından özgündür. 
Anlatılamaz vahşetleri ve katliamları 
içeriyor. Erdoğan’ın 30 Ekim 2014’te 
Milli Güvenlik Kurulu’nda (MGK) 
‘Çöktürme Planı’ ile savaşın startını 
vermesinin ardından Kürt halkı öz 
yönetimlerini ilan etti. Sur, Silvan, 
Bismil, Cizre, Silopi, İdil, Nusaybin, 
Dargeçit, Varto ve Gever’de halkın öz 
yönetim direnişine karşı soykırıma 
varan saldırılar yapıldı. Kürt halkının 
öz yönetim talebine tahammül etme-
yen Erdoğan’ın, “Ya baş eğeceksiniz, 
ya baş vereceksiniz” sözlerinin ardın-
dan 72’si çocuk 338 sivil katledildi.

• Binlerce JÖH/PÖH ile işgal edilen 
kentlerden biri olan Cizre’de arala-
rında Cizre Halk Meclisi Eşbaşkanları 
Mehmet Tunç ve Asya Yüksel’in de 
olduğu yüzlerce sivil direniş bodrum-
larında yakıldı.

• Yine 3 aylık Miray Bebek ve 75 ya-
şındaki dedesi Ramazan İnce, keskin 
nişancılar tarafından hedef gözetile-
rek katledildi.

• Silopi’de 19 Aralık 2015’te kom-
şusundan evine dönerken vurularak 
katledilen 11 çocuk annesi 57 yaşın-
daki Taybet İnan’ın cenazesi 7 gün 
sokak ortasında kaldı.

• Tarihler 5 Ocak’ı gösterdiğinde 
ise bu kez, saldırılar karşısında Silopi 
halkına destek için giden Halk Meclisi 
Eşbaşkanı Pakize Nayır, KJA Yöne-
tim Kurulu Üyesi Sêvê Demir ve KJA 
Üyesi Fatma Uyar kurşunların hedefi 
oldu.

• Nusaybin’de 5 çocuk annesi Sela-
met Yeşilmen ile Sur’da 57 yaşındaki 
Fatma Ateş de özel harekatçılar tara-
fından açılan ateş sonucu yaşamını 
yitirdi.

• ‘Sokağa çıkma yasakları’nın de-
vam ettiği 14 Ekim 2015 tarihinde 
CNN Türk’te katıldığı bir programda 
“PKK, terör örgütü değildir. Silahlı, 
siyasal bir harekettir” diyen Amed 
Barosu Başkanı Tahir Elçi, günlerce 
iktidar çevresi ve Türk basını tarafın-
dan hedef gösterildi. Hakkında dava 
açılan Elçi, 28 Kasım 2015’te Sur’da 
basın açıklaması yaptığı sırada uğra-
dığı suikast sonucu katledildi.

• İnsanlığa karşı suçların işlendiği 
‘sokağa çıkma yasakları’ döneminde 
yaşanan katliamlar daha sonra Birleş-
miş Milletler (BM) tarafından rapor-
laştırdı.

AKP’nin 16 yıllık iktidarı, hamasetle yoğrulmuş toplum mühendisliği eşliğinde devlet zorbalığının 
sistematik cinayet ve katliamlarıyla geçti. Tekli infazlar veya toplu kıyımlarla on binlerce katledildi.
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Dünya basınında Pazar günü ya-
pılacak cumhurbaşkanlığı ve genel 
seçimlerdeki baskıcı ortama yer veri-
lirken, HDP ve Kürt seçmeninin ‘kralı 
belirleyen’ önemde olduğuna dikkat 
çekiliyor.

Alman birinci kanalı ARD’deki ha-
berde HDP’nin Mardin’de yaptığı mi-
ting vesilesiyle seçmenlerin ve mil-
letvekili adaylarının görüşlerine yer 
verildi.

HDP’nin barajı geçme çabasının 
irdelendiği haberde, Mardin milletve-
kili adayları Mithat Sancar ile Süryani 
aday Tuma Çelik’in görüşleri alındı. 
Mardin’deki HDP mitinginde keskin 
nişancılar başta olmak üzere yoğun 
‘güvenlik önlemlerine’ dikkat çekilen 
haberde, baskı ortamına işaret edildi.

Mithat Sancar’ın HDP’nin barajı 
geçmesi halinde AKP’nin mecliste 
çoğunluğu kaybetme korkusuna dair 
sözlerine yer verilen haberde, bu yüz-
den seçmenlere yönelik baskıların ol-
duğu da kaydedildi. Haberde Süryani 
aday Tuma Çelik’in ‘bazı HDP seç-
menlerinin yetkililer tarafından üstü 
kapalı veya açıkça tehdit edildikleri-
ne’ dair sözlerinin altı çizildi.

ARD haberinde Dargeçit’e yapı-
lan aday ziyaretlerine değinilirken, 
HDP’li siyasetçilerin ilçede oldukça 
iyi karşılandıkları vurgulandı. Kana-
la konuşan bir HDP’li seçmen, halk 
olarak barış ve kardeşlik istediklerini 
söylerken, haber, HDP adayı Sancar’ın 

halkların kardeşliğinin sağlanması 
için partilerinin parlamentoda olması 
gerektiğine dair sözleriyle sonlandı.

TIME: EN ADALETSİZ SEÇİM; 
KÜRT OYLARI ‘KRAL YAPICI’ 
POZİSYONDA

Amerikan Time dergisinin online 
versiyonundaki ‘Türkiye seçimleri-
ni gözlemlemek için 4 önemli şey’ 
başlıklı haberde ise, seçimlerin nasıl 
adaletsiz bir ortamda gerçekleşeceği 
gerçeğine ve HDP’nin belirleyici rolü-
ne yer verildi.

Erdoğan ve AKP’nin şu anda med-
yanın yüzde 90’ını kontrol ettiği be-
lirtilen haberde, Erdoğan’ın 31 saat 
25 dakika TRT’de yer bulduğu 1-25 
Mayıs tarihleri arasında, Selahattin 
Demirtaş’a ‘sıfır’ dakika yer verildi-

ği gerçeğine işaret edildi. Haberde, 
ikinci sıradaki Muharrem İnce’ye ise, 
Erdoğan’ın neredeyse onda biri ka-
dar, yani 3 saat 38 dakika yer verildiği 
belirtildi.

Türkiye’nin son yıllarda ciddi oran-
da kutuplaştığı kaydedilen haberde, 
Kürtler, sol-sosyal demokratlar, li-
beraller gibi birçok kesimin Erdoğan 
tarafından ‘şeytanlaştırıldığına’ vur-
gulandı. Haberde, Erdoğan’ın nere-
deyse tüm muhalefeti birleştirmeyi 
başardığı, ayrıca HDP’nin yüzde 10’u 
geçmesi halinde ciddi bir belirleyici 
rolünün olacağının altı çizildi.

Haberde, Kürt oyları için ‘Kralın 
kim olacağını belirleyen’ manasına 
gelen ‘Kingmaker’ sıfatı kullanıldı. 
HDP’nin barajı aşması ve olası ikinci 

turda Kürt seçmenlerin oylarının be-
lirleyici olacağı da Time’in tespitleri 
arasında.

LE FIGARO: SANDIKLARI GÖZ-
LEMLEMEK İÇİN GENEL SEFER-
BERLİK

Fransa’nın önde gelen gazetelerin-
den Le Figaro’daki haberde ise, Pazar 
günü yapılacak seçimler nedeniyle 
siyasi partiler, dernekler ve halkın 
seçimlerde hilelere karşı yoğun bir 
çalışma içerisinde olduklarına yer ve-
rildi.

En büyük endişenin referandumda 
olduğu gibi mühürsüz oy pusulaları-
nın geçerli sayılacak olmasına dikkat 
çekilen haberde, 30 kadar baronun 
avukatlarını seçim lokallerinde yaşa-
nacak ihlalleri gözetlemek üzere gö-
revlendirmesine değinildi. Haberde 
ayrıca uluslararası gözlemcilerin de 
seçimleri takip edeceği kaydedildi.

Ancak tüm bu hazırlıklara rağmen 
özellikle Kürdistan’daki bazı lokaller-
de hilelerin takibinin zorluğuna işaret 
edilen haberde, ‘güvenlik tehdidi’ ge-
rekçesiyle sandıkların taşınması buna 
örnek gösterildi. Figaro haberinde, 
HDP’nin sandık taşımaların kendi 
seçmenlerini engellemek amaçlı ol-
duğuna dair açıklaması hatırlatıldı.

Le Figaro haberinde, seçim hilele-
rine dair endişelerin büyüklüğü ne-
deniyle muhalefet partilerinin Adil 
Seçim Platformu’nu oluşturduğu ve 
platformun mobil takip uygulama-

sı dahil çalışmalarının olduğu ifade 
edildi.

SEUFERT DIE ZEIT’TE YAZDI : 
ERDOĞAN HATA YAPIYOR

Die Zeit gazetesinde yazan Ortado-
ğu ve Türkiye uzmanı Günter Seufert, 
Erdoğan’ın normalde parlamenter 
sistemde rahatlıkla iktidarda kalabi-
lecekken neden yeni sistemi tercih 
ettiğini irdeledi.

“Erdoğan hata yapıyor” sözleriyle 
yorumuna başlayan Seufert, seçim-
lerden zafer isteyen Erdoğan için 
“Esas sorun: Tüm gücü eline almak 
istiyor ve önemli oranda seçmen 
bunu istemiyor” diye yazdı.

Seufert, Erdoğan’ın geleneksel mu-
hafazakar seçmenin desteğini kay-
betmeye başlamasıyla birlikte kendi 
seçmen kitlesini elde tutabilmek için 
farklı kültürel kesimler arasındaki 
gerginlikleri arttırma stratejisini iz-
lediğini hatırlattı. Seufert, yüzde 10 
barajını aşmayı hedefleyen HDP’nin 
yanı sıra İyi Parti ve Saadet Partisi gibi 
muhafazakar seçmenlerden oy alabi-
len partilerin de Erdoğan’ın ‘tekli ik-
tidarını’ reddeden seçmenlerce tercih 
edileceğine dikkat çekti.

Türkiye’de büyük oranda ekono-
miden ve dış politikadan rahatsızlık 
duyulduğunu yazan Günter Seufert, 
Erdoğan’ın bugüne kadarki ‘güçlü ve 
karizmatik’ görüntüsünün bu seçim-
lerde de Muharrem İnce tarafından 
alaya alınmasıyla ‘çizildiğini’ belirtti.

HDP Cumhurbaşkanı Adayı Sela-
hattin Demirtaş, bir oyun bile kader 
belirleyebileceğini belirterek, “Her-
kesin çok iyi bir çalışma yürütmesi 
lazım” dedi. Demirtaş, “Türkiye’de 
bir dönem kapanacak. Baskının, zul-
mün olduğu bir dönem kapanacak” 
diye belirtti.

Rehin tutulan, HDP Cumhurbaşka-
nı Adayı Selahattin Demirtaş, bugün 
kendi Twitter hesabından sesli mesaj 
paylaştı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:
“Çok az bir zaman kaldı. Sayılı gün-

ler, sayılı saatler var artık. Engellere, 
kısıtlı imkânlara rağmen muazzam 
kampanya yürüten herkese teşekkür 
ediyorum.

Rehin tutulan HDP Eş Genel Baş-
kanı Figen Yüksekdağ, “Tarihi direne 
direne kazananlar yazacak! Ha gayret 
HDP” dedi.

HDP’nin Kandıra F Tipi Hapishane-
si’nde rehin tutulan Eş Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ, 24 Haziran seçim-
lerine dair, Twitter hesabından halk-
lara çağrı yaptı.

‘DİRENENLER TARİH YAZA-
CAK’

Yüksekdağ’ın mesajı şöyle:
“Hapiste voltayı değil, özgür bir ül-

keyi adımladığımız günler için... Sarı-

Ortaya çıkan durum, çok kritik bir 
aşamada sandığa gidileceğini gösteri-
yor. Öylesine ki, artık bir tek oyun bile 
Türkiye’nin ve toplumun geleceğini, 
kaderini belirleyeceği bir noktaya gel-
dik. Son saatler, son günler de bu açı-
dan çok önemli. Herkesin çok iyi bir 
çalışma yürütmesi lazım.

Ve aynı kararlılıkla sandıklara, 
oylara da sahip çıkılması lazım. 24 
Haziran’da inanıyorum demokrasi 
kazanacak, demokrasi yanlıları kaza-
nacak. Önemli bir sonuç ortaya çıka-
cak ve göreceğiz ki seçimler vesilesiy-
le Türkiye’de bir dönem kapanacak. 
Baskının, zulmün olduğu bir dönem 
kapanacak. Hukukun üstünlüğü de, 
adalet de, huzur da, güven de, ekono-

lıp kucaklaştığımız, omuz omuza her 
zorluğu ve zulmü yendiğimiz bir ya-
şam için... Yüzümüzü karartmadan, 
zalime eğilmeden dimdik varılacak 
o yere... Tarihi direne direne kaza-
nanlar yazacak! Ha gayret HDP! Kan-
dıra Hapishanesi’ndeki bütün tutsak 
kadın siyasetçilerden, bir de Ferhat 
Encü’den :) en derin sevgi, özlem ve 
selamla...”

Yüksekdağ, mesajında DBP Eş Ge-
nel Başkanı Sebahat Tuncel ve HDP 
önceki dönem Eş Genel Başkan Yar-
dımcısı Aysel Tuğluk ile fotoğraflarını 
da paylaştı.

mik refah da bu şekilde, daha rahat bir 
ortamda temin edilecek.

Sahada çalışma yürüten bütün arka-
daşların da herkesin de bu bilinçle son 
saate kadar, resmi sonuçlar açıklanın-
caya kadar mutlaka oylarına, sandığa 
sahip çıkmasını bekliyorum. İşimiz 
gücümüz ne olursa olsun, önümüz-
deki birkaç gün mutlaka ama mutlaka 
zamanımızın tamamını seçim kam-
panyasına, sandık güvenliğine ayırma 
konusunda hassasiyet gösterilmesi 
lazım.

Kampanya yürüten, emek harcayan, 
yüreğini ortaya koyan herkese buradan 
teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi sağ 
olsunlar, var olsunlar. Hepsine içten 
selam, sevgilerimi gönderiyorum.”

Dünya basını HDP’nin belirleyici rolünü yazdı

Demirtaş’tan sesli mesaj: 
Türkiye’de bir dönem kapanacak!

Yüksekdağ:
Ha gayret HDP!
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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

‘’Bir Adım Ötesi’’ belgeseli Babel Art House’da
Hiç hayatınızda “özgür olmak nasıl 

bir duygu” sorusunun cevabını dü-
şündünüz mü?

Yönetmenliğini ve yapımcılığını 
Tülin Dağ’ın gerçekleştirdiği, Türki-
ye’deki kadın siyasi tutuklular hak-
kında çekilen ”Bir Adım Ötesi” isimli 
belgesel film Londra gosterimlerine 
devam ediyor. 

25 Haziran Pazartesi günü saat 
19:00’da Stoke Newington’da bulu-
nan Babel Art House’da yönetmen 
Tülin Dağ’ın katılımı ile gerçekleşe-
cek film gösterimi ücretsiz olacaktır. 

Gösterimin ardından, aynı zaman-
da bir tutuklu yakını olan şarkıcı Suna 
Alan da müzik dinletisi verecek. 

Yönetmenliğini ve yapımcılığı-
nı Tülin Dağ’ın gerçekleştirdiği ”Bir 
Adım Ötesi” isimli belgesel, Tür-
kiye’de politik nedenlerden dolayı 
uzun yıllar aynı cezaevlerinde birlikte 
kalan üç kadının cezaevi hayatlarını 
ve cezaevi sonrasında farklılaşan ha-
yatlarını anlatıyor. Belgeselde kadın-
lardan birisi cezaevinin kapısını dahi 
görmek istemezken, iki kadın uzun 
yıllarını geçirdikleri cezaevine gidip 
kaldıkları koğuşu görmeye karar ve-
rirler. Kadınlar yıkılmak üzere olan 
cezaevini gezerken cezaevinde geçen 
hayatlarını anlatırlar. Bir adım ötesi, 
kadınların cezaevinden çıktıkları gün 
ve sonrasında değişen hayatlarını ki-
şisel hikayeleri üzerinden izleyiciyle 
buluşturuyor.

Tülin Dağ, Erzurum’da doğdu. İs-
tanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve 
Gösteri Sanatlar Yönetimi bölümün-
de lisans eğitimini ve yan dal olarak 

Sinema ve Televizyon bölümünü ta-
mamladı.  2016 yılında Sicil Toplum 
Yönetimi ve Sosyal Projeler alanında 

yüksek lisansını tamamladı.   “bir 
adım ötesi” belgeseli yönetmenin ilk 
filmidir.
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IRKÇILIĞA KARŞI
Gik-Der Kültür ve Sanat Park Festivali

ANA SPONSORLAR KATKILARI İLE

8 TEMMUZ 2018
PAZAR, SAAT 12
PYMMES PARK, EDMONTON, 
LONDON N9 9SU

SELÇUK BALCI
GRUP SEYRAN

RAKKA
EDİKA

KIRKISRAKLILAR HALK 
 OYUNLARI EKİBİ

GÖKSUNLULAR  
KADIN KOROSU

KONUŞMACILAR
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İngiltere’nin başkenti Londra’da 
Kürt gençleri, Rojhilatlı Kürt aktivist 
Ramin Hossein Panahi’nin idamı-
nın durdurulması için iki gün eylem 
düzenledi. Ciwanên Azad ve YXK 
tarafından organize edilen eylemler, 
ilk gün Merkez Tren İstasyonu Kings 
Cross’da ve eş zamanlı olarak BBC bi-
nası önünde ikinci gün ise Londra’nın 
turistik bölgesi Leicester Meydanı’n-
da düzenledi. Eylemde, Rojhilatlı 
Bakurlu, Rojavalı, Başurlu gençler bir 
araya geldi. Gençler, Kamuoyu yarat-
mak için ve ayrıca Rojhilat’ta konul-
ması gereken durumlara ışık tutmak 
için eylemlerini yaptıklarını vurgula-
dı.

Şimdiye kadar yüzlerce Kürt, insan 
hakları savunucusu ve muhalifi idam 
eden İran devleti, en son İsveç vatan-
daşı Ahmet Rıza Celali ve İnsan Hak-
ları aktivisti Ramin Hossein Panahi 
hakkında idam kararıyla gündemde.

2 gün içerisinde yaklaşık 5 bin imza 
toplanırken, bugün son bulacak ey-
lem sonrası toplanan imzalar, Avrupa 
ülkelerinin parlamentolarına ve Bir-
leşmiş Milletler’e gönderilecek.

Londra’da gençlerden eylem
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ŞEF
ARANIYOR

City bölgesinde
(Merkez Londra’da)

haftanın 5 günü çalışacak
Kadın veya Erkek

ŞEF aranıyor. 

İletişim: 07809 480 783

GÜNEY LONDRA’DA
CALIŞACAK

COFFE SHOP ŞEFİ
ARANIYOR. 

AYRICA
FULL TİME / PART TİME 

GARSON ARANIYOR

KEBABDAN ANLAMASI
TERCİH EDİLİR

Greenwich, SE10 9BL
Tel: 07984 674 516
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25 yıl bedava 
seyahat!

68,5 milyon kişi yerinden edildi

Haberler

Fransa’nın başkenti Paris’in mer-
kezinde bir bebek, trende doğdu. 
Bebek, 25 yaşına kadar Paris böl-
gesindeki toplu taşımadan (RATP) 
ücretsiz yararlanabilecek.

RATP, Twitter üzerinde yaptığı 
açıklamada bebeğin Auber garında 
trende doğduğunu bildirdi. Doğum 
nedeniyle CDG/Etoile ve Nation 
arasındaki hat, 45 dakika ulaşıma 
kapatıldı. Doğuma, sağlık ekipleri, 
polisler ve RATP personeli yardım 

Birleşmiş Milletler dünya ça-
pında zorla yerlerinden edilen 
insanların sayısının 2017 yılı 
sonunda rekor seviyeye çıkarak 

68,5 milyona ulaştığını açıkla-
dı.

Birleşmiş Milletler (BM) Mül-
teciler Yüksek Komiserliği, sa-

vaş, şiddet ve zulüm nedeniyle 
evini terk ederek göç etmek zo-
runda kalan insan sayısıyla ilgi-
li açıklama yaptı. BM raporuna 

göre, 2017 yılında göç eden in-
san sayısı 68.5 milyona yüksel-
di. Göç eden insan sayısı 2016 
yılına göre 2.9 milyon artarken 

(yüzde 4.4 artış), Güney Sudan, 
Kongo, Suriye ve Myanmar’da 
yaşanan krizlerin bu artışta 
önemli rol oynadı.

etti. Bebeğin durumunu iyi olduğu 
bilgisi verildi. Açıklamada, “RATP 
anneyi kutluyor ve çocuğa 25 ya-
şına kadar RATP ağında ücretsiz 
seyahat etme imkanı tanıyor” de-
nildi.

Paris bölgesi toplu taşımadan so-
rumlu kurumu “Ile-de-France Mo-
bilités” Başkanı Valérie Pécresse de 
bir açıklama yaparak “Bebeğe uzun 
ve mutlu yaşam diliyorum. Anneyi 
kutluyorum” dedi.
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İngiltere’de yapılan bir araş-
tırma, stresli ya da üzgün 
olduğunda daha fazla veya 
daha az yemek yiyen çocuk-
ların, bu davranış biçimini ka-
lıtsal olarak edinmediğini, ev 
ortamında geliştirdiğini orta-
ya koydu.

Londra Üniversitesi Akademisi ta-
rafından yürütülen araştırmada, duy-
gusal yeme bozukluğunun ana nede-
ninin ev ortamı olduğu kaydediliyor. 
Araştırmaya göre, çocukların bu dav-
ranışı geliştirmesinin nedenlerinden 
biri, ebeveynlerin üzgün ya da stresli 
çocuklarını yatıştırmak için onlara en 
sevdikleri yiyeceği vermeleri.

Ancak İngiltere’de yeme bozuk-
lukları üzerine çalışan hayır kurulu-
şu Beat, çocukların yeme sorunları 
nedeniyle ailelerin suçlanmaması 
gerektiğini söylüyor. Kuruluş, “Yeme 
bozuklukları çok karmaşık ruhsal 
hastalıklar ve hiçbir zaman tek bir 
nedeni olmuyor” diyor ve devam 
ediyor: “Önceki araştırmalar bazı in-
sanların genetik yapılarının onları 
yeme bozukluklarına daha açık hale 
getirdiğini ortaya koyuyor. Ve bu kişi-
ler için stres ya da üzüntü en büyük 
tetikleyici olabiliyor.”

‘Duygusal yeme obezite için de 
risk faktörü’

Önde gelen araştırmacı Clare 
Llewellyn ise, “Duygusal yeme bo-
zukluğu, gıda ile kurulan sağlıksız 

ilişkiye işaret ediyor” diyor. Llewel-
lyn şöyle konuşuyor: “Duygularını 
düzenlemek için daha olumlu yön-
temler geliştirmek yerine yiyecekleri 
kullanıyorlar. Olumsuz duygulara 
yanıt olarak daha fazla yemek yeme-
yi istemek obezitenin ortaya çıkması 
için bir risk faktörü olabilir. Ve duy-
gusal nedenlerle fazla ya da az yemek 

anoreksiya ya da aşırı yeme gibi yeme 
bozukluklarının gelişiminde önem-
li rol oynayabilir. Bu tür eğilimlerin 
nasıl ortaya çıktığını anlamak hayati, 
çünkü bunları nasıl engelleyecekleri 
ya da değiştirecekleri ve bir sonraki 
araştırmada nereye odaklanmaları 
gerektiği konusunda araştırmacılara 
fikir veriyor.”

Tek yumurta ve çift yumurta 
ikizleri

‘Pediatric Obesity’ isimli dergide 
yayımlanan araştırma için, İngilte-
re’de yaşayan 4 yaşındaki 398 ikiz ço-
cuk incelenmiş.  İkiz çocukların yarısı 
obez ebeveynlerin çocukları arasın-
dan seçilmiş. Bu da onların obez olma 
konusunda daha fazla risk taşıdıkları 

anlamına geliyor. Çocukların diğer 
yarısı ise sağlıklı kiloda olan aileler-
den seçilmiş. Ebeveynler çocukları-
nın yeme alışkanlıkları ve duygusal 
yemeye eğilimleri konusunda araş-
tırmacıları bilgilendirmiş. Çocukların 
sinirli ya da üzgün olduklarında daha 
fazla ya da daha az yemek yiyip ye-
mediklerinin takip edilmesi istenmiş.

İkizlerin duygusal yeme alışkanlık-
larıyla birlikte anket verilerini karşı-
laştıran araştırmacılar, tek yumurta 
veya çift yumurta olsun ya da olma-
sın ikizler arasında çok az davranış 
farkı olduğunu gözlemlemişler. Bu 
da araştırmacıları, genlerden ziyade 
çocukların yetiştikleri ortamın daha 
önemli olduğu sonucunu düşünme-
ye itiyor. Daha önceki araştırmalar 
ise küçük yaştaki çocukların yeme 
alışkanlıklarını genlere bağlıyordu. 
Araştırmacılar, çalışmanın geçen yıl 
yürütülen başka bir araştırmanın so-
nuçlarını da desteklediğini kaydedi-
yor.

‘Ömür boyu sürebilir’
Araştırmacılar, duygusal değişim 

kaynaklı yeme alışkanlığının ömür 
boyunca sürebileceğine de dikkat çe-
kiyor. Genlerle aktarılmasa da, araş-
tırmacılar bir çocuğu yatıştırmak ya 
da ödül veya ceza olarak yiyecekleri 
kullanmanın bir jenerasyondan diğe-
rine aktarılabileceğine dikkat çekiyor.

Llewellyn, “Ebeveynlere verilecek 
tavsiye şu olurdu: Çocuğunuzu sakin-
leştirmek için yiyecekleri kullanma-
yın. Üzgün olduklarında, daha farklı 
olumlu stratejiler deneyin” diyor.

Ebeveynlerin hatası, yeme bozukluğuna yol açabilir
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Bozguna Uğrayacaklar
”Başûrlu partiler, Başûr 

hükümeti Türk devletinin iş-
galine sessiz kalıyor ve onay 
veriyorsa yanlış yapıyorlar. 
Kendileri kaybeder. Onların 
da tutumlarını gözden geçir-
mesini istiyoruz. İşgale, sal-
dırıya ortak olurlarsa Başûr ve 
tüm Kürdistan halkı bu güç-
lere karşı tavrını ortaya koya-
caktır. Bunun herkesçe bilin-
mesi lazım.”

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı 
Cemil Bayık, barış ve çözüm yerine 
soykırım ve savaş politikasını tercih 
eden AKP iktidarının Kürt düşmanlığı 
yapmaktan, Kürt Özgürlük Hareketi 
ve demokrasi güçlerine saldırmak-
tan başka şansı kalmadığını belirte-
rek, Kandil, Şengal ve Rojava’yı işgal 
söylemlerinin seçimi kazanma amaçlı 
olduğunu söyledi. Gerillanın işgale 
karşı Başûr halkıyla birlikte sonuna 
kadar mücadele edeceğini vurgula-
yan Bayık, ”Kürt halkı bu saldırıyı 
bütün Başûrê Kurdistan’a yönelik 
saldırı olarak görecek ve gerillayla bü-
tünleşerek soykırımcı sömürgeciliğe 
karşı savaşacak, direnecektir. Ulusal 
Cephe’nin kurulması da Kürt halkının 
işgal karşısında nasıl bir tutum ortaya 
koyacağını gösteriyor. Bu tutum ge-
nişleyecektir” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaş-
kanı Cemil Bayık’ın gazetemize 
verdiği röportajın ikinci bölümü-
nü yayınlıyoruz.   

Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Qendîl’e operasyon düzenleyecekle-
rini, hatta en son binlerce Kürt mül-
tecinin yaşadığı Maxmur’u bile bom-
balayacaklarını söyledi. 2014’ten 
beri Kürtlerin şehirlerini yakıp yı-
kan, Efrîn’i işgal eden, Bradost ve 
Başûr’daki işgalini genişletmek is-
teyen Erdoğan ve devlet ne yapmaya 
çalışıyor?

Türkiye’de ya demokrasi için mü-
cadele edilir, ya da Kürt halkı ve 
demokrasi güçlerine karşı savaş yü-
rütülür. Türkiye’de iktidar olmanın 
kanunu, Kürtleri kontrol altına alma 
kapasitesine bağlıdır. Kürtleri kont-
rol altına alamayan, Kürtler üzerinde 
denetim kuramayan güçlerin iktidar 
olma şansı yoktur. AKP iktidarı ilk 
dönemlerde Kürtleri aldatarak, Kürt-
leri oyalayarak, kandırarak kontrol 
altında tutmayı planladı. Kürtleri 
en iyi ben kontrol ederim, Kürtlerin 
mücadelesini en iyi ben durduru-
rum, Kürtleri en iyi ben kandırırım, 
Kürtleri PKK’den ve HDP’den en iyi 
ben kopartırım yaklaşımlarıyla ik-
tidarını sürdürdü. Ama AKP iktida-
rı artık Kürtleri aldatma, kandırma 
bu yolla kontrol etme kapasitesinin 
kalmadığını görünce iktidarı kaybet-
memek için Kürt halkını zapturapt 

altına almak için zor, baskı ve savaş 
politikalarına yöneldi. Kürtlerle en 
iyi ben savaşırım, Kürtleri en iyi ben 
ezerim, en iyi ben soykırıma uğratı-
rım yaklaşımıyla iktidarını sürdürme 
yoluna gitmiştir. Bu yönüyle şu anda 
AKP iktidarının Kürt düşmanlığı yap-
maktan, Kürt Özgürlük Hareketi’ne 
saldırmaktan başka şansı kalmamış-
tır. Demokrasi güçlerine de saldırı-
yor. Çünkü sadece Kürtlere saldırarak 
Kürtlerin özgürlük mücadelesini eze-
mez, susturamaz. Türkiye’de tam bir 
diktatörlük ve baskı düzeni kurma-
sı gerekiyor. Bu nedenle demokrasi 
güçlerini de susturması gerekiyor. 
Bu yönüyle Erdoğan demokrasi ve 
Kürt düşmanlığını açıkça dile geti-
riyor. Çünkü kendisini destekleyen 
güçler artık demokrasi ve Kürt düş-
manlarıdır. Ancak Kürt düşmanlığı 
ve demokrasi düşmanlığı yaptığında 
desteklenebilir ve ayakta kalabilir. 
Yoksa saf dışı edilir. Şimdi şuraya da 
gireceğim,  Kandil’i vuracağım, Max-
mur’u da işgal edeceğim, Şengal’e de 
gireceğim, Minbic’i şöyle yapacağım, 
Rojava’yı şöyle yapacağım demesinin 
bir boyutu da şovenizmi şahlandıra-
rak oylarını artırıp seçim kazanmak 
istemesidir. Bu anlamda saldırgan 
savaş politikasını sürdürmesi kaçı-
nılmazdır. Türkiye’yi demokratikleş-
tirme zihniyeti, demokratik temelde 
yönetme anlayışı olamadığına göre 
Kürt düşmanlığıyla,  zulüm ve bas-
kıyla iktidarını sürdürecek.

Bradost ve Başûr’daki işgal ve şu-
raya buraya saldıracağım diyerek 
kendisinin ne kadar Kürt düşmanı ve 
PKK düşmanı olduğunu göstermeye 
çalışıyor. Kaderini böyle bir saldır-
ganlığa bağlamış. Ya iktidarı bıraka-
cak ya da bu politikayı sürdürecektir. 
Tabii ki demokratik siyaset, demok-
ratik politika, Türkiye’yi demokratik-
leşme mücadelesiyle de yönetim olu-
nabilir. Ama AKP iktidarının böyle bir 
anlayışı ve zihniyeti olmadı. Aslında 
demokrasi güçleri de kendisine şans 
tanıdırlar. Kürtler de kendisine şans 
tanıdı, birçok çevre şans tanıdı. Ama 
AKP iktidarı demokratik zihniyet ve 
demokrasi geleneğinden yoksun ol-
duğu için devlet imkânlarını ele ge-
çirince klasik devlet politikalarının 
parçası oldu. Hatta şu anda onun 
temsilcisi ve savunucusu durumun-
dadır.

Şu anda Ortadoğu merkezli 3. Dün-
ya Savaşı sürüyor. Ortadoğu’da eski 
dengeler yıkılıyor, yeni dengeler ara-
yışı, yeni dengelerin mücadelesi var. 
Ortadoğu’da statükonun ne olacağı, 
dengelerin ne olacağı belli değil. Ama 
20. yüzyıldaki Kürtler üzerine şekil-
lenmiş dengeler ve statüko yıkıldı. Şu 
anda 3. Dünya Savaşı koşullarında da 
yeni dengelerin kurulma mücadelesi 
sürecinde Kürtler örgütlülükleriyle, 
askeri ve siyasi güçleriyle, toplum bi-
linçlenmesiyle yeni dengelerin kurul-

ma mücadelesinde aktif ve etkinler. 
Türk devleti sömürgeci sistemden 
vazgeçmediği için Kürtler üzerinde-
ki soykırım politikasını sürdürmek 
ve soykırımı tamamlamak için yeni 
oluşacak dengelerde Kürtlerin statü 
kazanmasını, özgür ve demokratik 
yaşama kavuşmasını engellemeye 
çalışıyor. Ya Kürt sorununu çözme 
temelinde demokratikleşerek Orta-
doğu’nun yeniden şekillenmesinde 
böyle yer alacak ya da Kürt halkının 
ve demokrasi güçlerinin mücadele-
sini ezerek eski devlet politikasını 
sürdürecek. Saldırganlığının en temel 
nedenlerinden biri de budur.

Efrîn’e saldırısının bir nedeni Kürt-
lerin hak kazanmasını engellemek-
ken, diğer nedeni de Suriye’nin de-
mokratikleşmesinden korkmasıydı. 
Suriye demokratikleştiği takdirde 
Kürtler hak kazanır, bu da kendi soy-
kırımcı sömürgeci sistemi için tehlike 
yaratırdı. Bu kaygı, Kürt ve demokrasi 
düşmanı Türkiye’yi saldırgan kılmak-
tadır. Bu yönüyle yeni statükoların 
kurulma sürecindeki 3. Dünya Sava-
şı koşullarında AKP-MHP şahsında 
Türk devleti bu saldırganlığını sürdü-
recektir. Ama bu saldırganlığı kırıldı-
ğında 20. yüzyıldaki gibi demokratik 
olmayan, Kürtler üzerinde soykırım 
politikası yürüten bir siyaseti, bir 
Türkiye gerçeğini sürdüremeyeceğini 
görünce tabi ki Türkiye yeni bir süre-
ce girecektir.

Aralık ayından bu yana adım 
adım Başûr’u işgal eden Türk devle-
ti bu kez eskisi gibi operasyon yapıp 
çekilmiyor. Üstelik yerelde işbirlik-
çiler üzeri köylerde bir örgütlenme 
yaptığı görülüyor. Devlet orada kalı-
cı olmak mı istiyor?

Cumhurbaşkanı, başbakan, çeşit-
li güçler şöyle bağırıp çağırsalar da, 
Türk ordusunun gerilla karşısında 
karada savaşma iradesi kalmamıştır. 
Ama bazı tekniki imkânlara kavuş-
muştur, onunla ayakta kalmaya ve sa-
vaşmaya çalışıyor. Keşif uçaklarının 
koordinesinde uçaklar vuruyor ve 
oraya bazı askeri güçlerini indirerek 
bayrak dikiyor. Çukurca sınırında bir 
iki tepeye ve Bradost alanındaki Le-
likan tepesine böyle bayrak dikmiş-
tir. Yani bir alan hakimiyeti sağlama, 
bütün alanı kontrol etme biçiminde 
bir savaş tarzı yok, böyle bir gücü de 
yok. Yani bir yere gidecek, çok geniş 
alanda askeri güçleriyle hakimiyet 
kuracak ve kontrol altına alacak du-
rumda değildir. Böyle bir gücü de, 
savaşma kapasitesi de yok. Askerleri 
çok yoğun biçimde eskisi gibi sava-
şa süremiyor. Eskisi gibi binlerle, on 
binlerle karadan savaşı sürdürecek 
gücü ve kapasitesi kalmamış. Bir kere 
bunu belirtmek gerekiyor. Ama bir te-
peye bayrak mı dikti, oradan sürekli 
keşif uçağıyla oradaki gücü koruma-
ya çalışıyor. Ne kadar kayıp verse de 
bu tarzda orada tutunmaya çalışıyor. 

Yani oradaki güç bir savunma için-
de. Şu anda böyle bir savaş tarzı var. 
Tabi Başûrê Kurdistan’a girmek isti-
yor. PKK’ye darbe vurmak istiyor. 3. 
Dünya Savaşı koşullarında Kürtlerin, 
PKK’nin güçlü olmasını ve bu temel-
de siyasi statü kazanmasını engelle-
mek istiyor. Bu yönüyle sürekli bir 
saldırganlık içinde ve sürekli hava 
saldırıları yapıyor.

Bradost’taki saldırısı sınırlı bir 
alanla kaldı. Şimdi Kandil’e nasıl ge-
lecek? Kandil’e gelmesi için 100 km. 
uzaklıktaki dağları, vadileri aşması 
gerekiyor. Bütün buraları askeri güç-
leriyle kontrol etmesi gerekiyor. Tabii 
ki KDP’nin desteği olmadan da bunla-
rı yapamaz. Şengal’e de KDP’nin des-
teği olmadan giremez, Maxmur’a da 
gidemez. Evet, hava saldırıları yapa-
bilir, nitekim daha önce Şengal’e yap-
tı. Herhalde bu tür saldırılar için ABD 
izin veriyor. Daha önce Rojava’da 
Karaçox ve Şengal’i aynı zamanda 
vurmuşlardı. Rusya’nın ve ABD’nin 
bilgisi dahilinde oraları vurmuşlardı. 
Yani iki devletin de haberi olmuştu. 
Özellikle ABD’nin haberi olmuştu. 
ABD uyarmamıştı. Ama işte para-
dokstur, daha sonra ABD subayları 
gidip Karaçox’u ziyaret etti. Böyle bir 
karmaşık politik ilişkiler durumu var.

KDP, Türk devletiyle hangi ilişkiler 
içinde gerçekten biz de merak edi-
yoruz. Halbuki biz KDP’yle ilişkileri 
düzeltmek istiyorduk. Görüşmeler 
yapılıyordu, ilişkiler düzelecekti, 
sorunlar düzelecekti. Şimdi birden 
nasıl böyle oldu?! Türk devleti gel-
di Bradost’ta bazı tepeleri işgal etti. 

Şimdi ‘Kandil’e gireceğim’ propagan-
dasını yapıyor. Kuşkusuz şu anda ya-
pılan propagandanın önemli bir bö-
lümü seçim kazanmak içindir. Ama 
AKP-MHP faşizmi şuraya da buraya 
da gireceğim diyor. Savunma Bakanı 
Nurettin Canikli ”Gireceğimiz yerler-
den çıkmayacağız” diyor. Buna kimse 
tepki göstermiyor. Ve daha da ötesi 
şunu söyledi; ”Orada birçok askeri 
üssümüz var, bu üslerimizi de  işgal 
harekatlarında kullanacağız”. Dev-
let orada kalıcı mı olmak istiyor diye 
soruyorsunuz, bunu sormaya gerek 
yok. Canikli açıkça girdikleri yerden 
çıkmayacaklarını söyledi. Zaten ne-
reye girmiş de çıkmışlar! Efrîn’e gir-
miş, çıkmış mı? Cerablus’a girmiş, 
çıkmış mı? Başika’ya girmiş, çıkmış 
mı? Başûr’da o kadar üs kurdu, han-
gisini bıraktı? Zaten bir ara Erdoğan, 
”Musul-Kerkük bizim sınırlarımız 
içindedir” demedi mi? Bu yönlü ko-
nuşmaları var. Suriye’nin kuzeyinin 
de, Irak’ın kuzeyinin de kendilerine 
ait olduğunu söyledi. ”Lozan iyi bir 
anlaşma değildir” dedi. Bu ne an-
lama geliyor? Erdoğan’ın niyetinde 
Musul’u, Kerkük’ü kontrol etmek, 
işgal etmek var. Kerkük krizi sıra-
sında neler konuşulduğu, ne tutum 
takındıkları ortada. Bu yönüyle Türk 
devletinin Başûr’da kazanacakları 
mevziilere koyacakları askerler ilerde 
Başûr’u tümden işgal edip Türkiye’ye 
katmanın adımlarıdır. Kim bunun ol-
mayacağını söyleyebilir? Kıbrıs’a da 
barış hareketi olarak girilmişti. Şimdi 
de KDP’nin hakim olduğu alandaki 
köylere gidiyorlarmış, ”Biz buralara 
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sizin hayrına giriyoruz, sonra çıka-
cağız” diyorlarmış. Bu kadar gülünç 
bir şey olabilir mi? AKP-MHP faşist 
iktidarı Kürt düşmanıdır, Kürt düş-
manlığını açık biçimde ortaya koy-
muştur. Rojava’da bunu ortaya koy-
du, Kerkük’te ortaya koydu, Bakur’da 
Kürt şehirlerini yakıp yıkarak ortaya 
koydu.

”Kuzey Irak’ta hata yaptık, Roja-
va’da yapmayacağız” demediler mi? 
Kuzey Irak’ta yaptığı hata nedir? Fe-
derasyon oluşmuş, buna zamanında 
müdahale etmemiş, bunu engelleye-
memiş, bu bir hataymış. Bu ne anlam 
geliyor? Fırsatını buldum mu hatayı 
düzelteceğiz anlamına geliyor. Yani 
açıkça fırsat olduğunda Başûrê Kur-
distan’da oluşmuş statüyü yıkacağız 
diyorlar. Bu kadar üs kurduktan son-
ra, Başûr’un derinliklerine girdikten 
sonra ilerde Türk devleti bunu nasıl 
değerlendirecek? Erdoğan’ın söyle-
mi unutulacak mı? Erdoğan’ın Lozan 
iyi bir anlaşma değildir söylemiyle 
Musul-Kerkük bizimdir, Suriye’nin 
kuzeyi bizimdir sözleri bir araya ge-
tirildiğinde buradan ne sonuç çıkar? 
Bu durumda Başûrlu Kürtlerin nasıl 
bir tutum takınması gerekiyor, halkın 
nasıl bir tutum takınması gerekiyor? 
Kürt düşmanlığı ortada, söylemleri 
ortada ve böyle bir durumda KDP’nin 
açık tutum takınması gerekmiyor 
mu? Başûrê Kurdistan yönetiminin 
tutum takınması gerekmiyor mu?  
YNK, Goran bütün partilerin tutum 
takınması gerekmiyor mu? Bu kadar 
saflık, kendini kandırmak olur mu? 
Türk devleti gerçeği bu kadar orta-

dayken bu devletin Kürt düşmanlığı-
na ortak olunabilir mi? Ya da günlük 
basit politika ve yaklaşımlarla bu soy-
kırımcı politikaların parçası olunabi-
lir mi? Bunu herkesin, Başûr’da siyasi 
güçlerin kendisine sorması gerekiyor.

Bu işgale karşı nasıl bir tutum ala-
caksınız? Ayrıca geçmişte raperinle 
bilinen Güney halkı bu işgale karşı 
sessiz kalabilir mi?

Türk devleti Başûr’a girerse çık-
mayacağını söylüyor ama biz onları 
çıkarmak için sonuna kadar müca-
dele edeceğiz. Başûr halkıyla birlikte 
mücadele edeceğiz, gerilla mücadele 
edecektir. Kırk yıllık tecrübemiz var, 
soykırımcı işgalcilerin imkânları ve 
tekniği ne olursa olsun gerilla tarz, 
yol ve yöntem değiştirerek, taktik de-
ğiştirerek bunları boşa çıkaracaktır. 
Onların işgalini bozguna uğratacaktır. 
Onun savaşı yaygınlaştırması, bizim 
de direnişimizi yaygınlaştırmamız 
anlamına gelecektir.

”Şu anda Kandil’e öyle bir kara ha-
rekâtı yok ama yapacağız” diyor. O 
zaman yapacağım diyenlere açık tu-
tum takınılması gerekiyor. Tüm yurt-
severler, Başûrê Kurdistan halkını ve 
Kürdistan’ın dört parçasındaki tüm 
halkımızı da bu işgale karşı direnişte 
hareketimizin yanında olmaya çağı-
rıyorum, gerillayla halk birleştiğinde 
kesinlikle bozguna uğratılacaklardır. 
Kuşkusuz köylere gidip aldatmaya 
çalışıyor. Bradost alanında köylülere 
un götürüyor, makarna götürüyorlar. 
Bazı erzaklar veriyorlar. Gerçekten 
de bu kadar olmaz. ‘Alavere dalave-
re, Kürt Mehmet nöbete’ diyecekler. 

Kürtler artık eski Kürtler değildir. 
Kürtleri aldatamazlar. Başûrlu parti-
ler, Başûr hükümeti Türk devletinin 
işgaline sessiz kalıyor ve onay veri-
yorsa yanlış yapıyorlar. Kendileri kay-
beder. Bindikleri dalı kesmiş olurlar. 
Bu bakımdan onların da tutumlarını 
gözden geçirmesini istiyoruz. Eğer 
herhangi bir işgale, saldırıya ortak 
olurlarsa Başûr ve bütün Kürdistan 
halkı bu siyasi güçlere karşı tavrını 
ortaya koyacaktır. Bunun da herkes 
tarafından bilinmesi lazım. Onlar 
belki de Türk devletinin kısa sürede 
sonuç alacağını sanıyorlar. Ama bil-
meliler ki direneceğiz, direnilecektir; 
yaygın işgal harekâtına karşı direniş 
de yaygın ve derinlikli olacaktır. Di-
renildiğinde de herkesin gerçek yüzü 
açığa çıkacak. Bu bakımdan herkesin 
söylemini, tutumunu ve politikasını 
buna göre ayarlaması gerekmektedir.

Sefîn Dîzayî gibi bazı KDP’li yet-
kililer ‘PKK olmasa Türk ordusu 
Başûrê Kurdistan’a girmez’, dedi. 
Başûr’daki işgalin derinleşmesinde 
KDP Türk devletine nasıl bir destek 
sunuyor?

Sefîn Dîzayî’nin açıklamaları deste-
ğin ifadesidir. Sefîn Dîzayî bu açıkla-
masıyla Türk devletinin Başûrê Kur-
distan işgalini meşrulaştırmaktadır. 
Ama bu aptalca bir değerlendirmedir. 
Sefîn Dîzayî’ye sorarlar; referandum 
ve Kerkük sırasındaki tutum PKK 
Başûr’da olduğu için mi gösterildi, sı-
nırda tatbikatlar PKK için mi yapıldı? 
Rojava’da Efrîn’e niye saldırdı? Sefîn 
Dîzayî Türk devleti gibi orada da PKK 
vardı mı, diyecektir? Böyle yaklaşım 
olabilir mi? Kobanê DAİŞ tarafından 
işgal edildiğinde orası Arap’tır diyen 
Erdoğan değil miydi? ”Kobanê düş-
tü düşecek” diyen bu Erdoğan değil 
miydi? Bir söz vardır, hırsıza ağa da 
borçludur, bey de borçludur. Mevcut 
iktidar Kürt düşmanıdır, soykırımcı-
dır. Bugün PKK’yi bahane eder, yarın 
başka bir şeyi bahane eder. Şeyh Sait 
niye idam edildi, onlara göre şakiydi. 
Seyit Rıza niye idam edildi, onlara 
göre şakiydi. Çünkü bu direnen atala-
rımız Kürt olarak kalmak istiyorlardı. 
Kürt olarak kalmak isteyen herkes bu 
rejimin düşmanıdır. Bunu bilmemek 
gerçekten de ne Kürt gerçeğinden 
haberdar olmaktır ne de Türk dev-
leti gerçeğinden haberdar olmaktır. 
Böyle düşününler ne Kürt halkının 
özgürlük mücadelesini verebilir, ne 
Kürt halkının çıkarlarını savunabilir-
ler. En başta da düşmanı iyi tanımak 
lazım. Düşmanı iyi tanımayanların 
özgür ve demokratik yaşamı kazan-
maları, varsa bazı kazanımları da ko-
rumaları mümkün müdür? Şunu açık 
söyleyeyim, ŞSefîn Dîzayî’nin şahsın-
da kendini kandıranlar var. Eğer KDP 
Sefîn Dîzayî’nin düşüncesindeyse, 
gerçekten bu kadar kendini kandırma 
olamaz.

Bradost alanında bazı tepeler işgal 

edildi. Ama KDP karşı çıkmadı. Şimdi 
Türk devleti o çevre köylerde dolaşıp 
toplantı yapıyormuş. Bunu KDP’nin 
izni ve onayı olmazsa yapamaz. Re-
simlerden gördük ki, o toplantıya 
katılanların çoğunluğu KDP’nin etki-
sindeki insanlardır. KDP istemez ve 
uygun görmese köylülerden hiç kim-
se o toplantılara katılmazdı. Böyle bir 
durumda KDP’nin köylülere, onlara 
selam bile vermeyin demesi gerekir-
di. Diplomasi komitemiz açıklama 
yaparak KDP’nin tutumunu ortaya 
koymasını istedi. Biz de KDP’nin tu-
tumunun ne olduğunu öğrenmek 
istiyoruz. Geçmişte Türk devletiyle 
ortak operasyonları oldu. Ama KDP 
bizzat Mesud Barzani’nin ağzından 
”Artık bu tür şeyler olmayacak” dedi. 
Şimdi bunlardan vaz mı geçildi? KDP 
hükümettir, hükümetteki etkili parti-
dir. En azından Nurettin Canikli’nin 
işgal açıklamalarına karşı bir söylem-
lerinin olması gerekiyordu. Kuşkusuz 
belirttiğimiz gibi eğer Türk devleti 
”Şengal’e saldıracağım, Maxmur’a 
ve Kandil’e de gideceğim” diyorsa, 
nasıl gidecek? Buralara gitmesi için 
KDP’nin var olduğu çok geniş alanları 
geçmesi gerekiyor. Başka türlü orala-
ra ulaşması mümkün değil.

Süleymaniye’de işgale karşı Ulu-
sal Cephe ilan edildi. Oldukça geniş 
ve kapsamlı olan cephenin kuruluşu 
ne anlama geliyor?

İlk önce böyle bir cepheyi kuran 
aydınları, demokratları, sivil toplum 
kuruluşlarını ve yurtseverleri saygıy-
la selamlıyoruz. Çok tarihi bir adım 
atmışlardır. Bu gerçekten Kürtlerin 
Ortadoğu’da süren 3. Dünya Savaşı 
koşullarında ihtiyacı olan tutumdur. 
Aslında Ulusal Kongre bunun için ge-
rekli. Ulusal Kongre 3. Dünya Savaşı 
koşullarında eski dengelerin yıkılıp 
yeni dengelerin belirlendiği bir dö-
nemde gerçekleşmeyecek de ne za-
man gerçekleşecek? Ulusal Kongre’ye 
tam da böyle bir dönemde ihtiyaç 
var. Çünkü 3. Dünya Savaşı koşulları 
dediğimiz Ortadoğu’nun yeni denge-
lerinin belirlendiği bir askeri ve siyasi 
mücadele döneminde bir parçadaki, 
bir yerdeki çalışma ve kazanımlar-
la yeni dengelerde yer alınmaz. Bu 
dengelerde etkili yer alınması açısın-
dan Kürtlerin bütünlüklü olarak güç 
olması lazım. Sadece şu parçada tek 
başına güç olarak, şurada biraz kaza-
nım elde ederek Kürtlerin 3. Dünya 
Savaşı koşullarında statü elde etme-
leri, bu dengelerde etkili yer almaları 
mümkün değil. Bu savaş koşulları, 
siyasi koşullar, askeri koşullar Kürt-
leri ortak davranmaya mecbur kılı-
yor. Ulusal cephenin kurulmasını, 
Ulusal Kongre’nin olmasını ve birlik 
olunmasını istiyor. Yoksa Kürtler 
yeni dengeler kurulurken kazançlı 
çıkamazlar. Kim bir köşedeki, bir şe-
hirdeki, bir parçadaki kazanımla bu 
işi kurtarırım diyorsa kendini kandı-

rıyordur. Kürtlerin bütünlüklü güç 
olması gerekiyor ki 3. Dünya Savaşı 
koşullarında yeni dengelerin oluşma 
sürecinde kazançlı çıkabilsinler. Bu 
açıdan her parçadaki mücadele diğer 
parçadaki mücadeleyi güçlendiren 
bir mücadeledir. Diğer parçalardaki 
mücadelenin zayıflaması söz konu-
su parçayı da zayıf konuma düşürür. 
Yeni dengelerin kurulduğu dönemde 
etkili bir statüye kavuşamaz. Elinde-
kini de kaybedebilir.

Bu yönüyle Süleymaniye’de ku-
rulan Ulusal Cephe aslında bir tarih 
bilincini ortaya koyuyor, mevcut si-
yasal koşullara doğru bir cevap olu-
yor ve yurtsever tutumu gösteriyor. 
Başûrê Kurdistan’a işgal tehdidi ola-
cak, buna tutum konulmayacak mı? 
Özellikle Başûrê Kurdistan gibi yüz 
binlerce şehidi olan, binlerce köyü 
yakılıp yıkılan bir parçada Kürt halkı 
tutum koymayacak mı? Tabi ki koya-
cak! Başûrê Kurdistan halkına sıradan 
yaklaşılamaz küçük görülemez. Bu 
kadar saldırı olacak, işgal olacak, Kürt 
düşmanlığı olacak Başûrê Kurdistan 
halkının tepkisiz olacağını beklemek 
Başûrê Kurdistan halkının büyük be-
deller ödeyerek verdiği mücadeleye 
saygısızlık olur, verdiği mücadeleyi 
yok saymak olur. Eğer Başûrê Kur-
distan geçmişte büyük mücadele 
verdiyse, büyük şehitler verdiyse o 
zaman bu halk böyle bir işgal, saldırı 
karşısında tabii ki tutum alacaktır. Bu 
bakımdan Ulusal Cephe ilanını önem-
li görüyoruz. Bu giderek genişleye-
cektir. Türk devletinin işgali arttığı 
takdirde direniş de artacak. Bu aynı 
zamanda Ulusal Cephe’nin, ulusal 
demokratik mücadelenin tüm Başûrê 
Kurdistan’a yayılmasını beraberin-
de getirecektir. Türk devleti bir yere 
saldırırsa savaşın orayla sınırlı kal-
ması mümkün değil. Artık Kürt halkı, 
Başûr halkı bu saldırıyı bütün Başûrê 
Kurdistan’a yönelik saldırı olarak gö-
recek. Gerillayla, özgürlük hareketiy-
le bütünleşerek soykırımcı sömürge-
ciliğe karşı savaşacak ve direnecektir. 
Bu yönüyle Ulusal Cephe’nin kurul-
ması aslında Kürt halkının böyle bir 
işgal karşısında nasıl bir tutum ortaya 
koyacağını gösteriyor. Bu tutum ge-
nişleyecektir, bunu herkesin bilmesi 
gerekiyor. Efrîn direnişinde en bü-
yük desteği Başûrê Kurdistan halkı 
verdi. Başûrê Kurdistanlı gençler 
Efrîn’e koştular. Efrîn direnişinde en 
fazla katılım gösteren Başûrê Kurdis-
tan gençleri oldu. Başûrê Kurdistan 
gençleri Efrîn direnişine katıldılar. 
Efrîn direnişine  yoğun destek veren 
Başûrê Kurdistan halkı, gençliği ve 
kadını işgale karşı direnişe de çok bü-
yük destek verecektir. Bu yönüyle biz 
Başûr halkını, gençlerini, kadınlarını 
işgale karşı  gösterdikleri bu tutumla-
rından dolayı saygıyla selamlıyoruz.
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Türkiye’den Birleşik Krallık’a 
eğlenceli bir transfer

Aziz Kedi Türkiye’deki in-
ternet ve televizyon takipçile-
rinin yakından bildiği bir isim. 
Televizyonda metin yazarlığı, 
prodüktörlük, gazete ve dergi 
yazarlığından sonra kariyerini 
sinemaya dek genişletti. O da 
yaşamını yakın dönemde Bir-
leşik Krallık’a taşıyanlardan. 
Aziz Kedi’yle İngiltere’deki 
yaşantısını ve gelecek planla-
rını konuştuk.

Hoşgeldiniz mi diyelim? Ne kadar 
oldu geleli?

Sağolun. Mart 2018 itibariyle bir 
sene bitti. Nasıl geçtiğini kesinlikle 
anlamadım.

Bu bir yılı nasıl geçirdiniz?
Buraya video prodüktörü olarak 

geldim. Mesleğime yeni bir çehre 
kazandırmak için çok doğru bir hare-
ketti. Ancak ülke değiştirmek kolay 
bir iş değil. Her şeye sıfırdan başlı-
yorsunuz. Bir adaptasyon sorunum 
hiç olmadı ama teknik dertlerle tabii 
ki boğuştum; banka hesabı açmaktan 
ev tutmaya kadar uzun bir süreç. Di-
ğer yandan mesleğimle ilgili bir cen-
nete düştüğümü anlamam da uzun 
sürmedi. Hiç kuşkusuz buradaki ar-
kadaşlarımdan gördüğüm yardımlar 
çok hayatiydi. Belki de bana yıllar 

kazandırdı.
Türkiye’deki işlerinize burada da 

devam edecek misiniz?
Hem evet hem hayır. Orada artık 

tek başıma çalışma imkanım kalma-
mıştı. Belli çevrelere girdikten son-
ra “ben kafama göre iş yapacağım” 
diyemiyorsunuz. Oysa burada hep 
yapmak istediğim üzere butik ticari 
videolar çekip, bütçelerden ziyade 
fikirlere yoğunlaşabiliyorum. Ayrıca 
yazarlığı hiç bırakmadım; buraya da 
Türkiye’ye de sürekli olarak yazıyo-
rum. 

Yazdığınız “Ölümlü Dünya” filmi 
çok beğenildi. Siz ürettiğiniz işten 
memnun musunuz ve filmlerin de-
vamı gelecek mi?

Filmi Ali Atay ve Feyyaz Yiğit’le 
birlikte yazdık. Ali yönetti, Feyyaz 
oynadı. Sonuçtan çok mutluyuz. Bir 
ilk film için iyi bir gişe yaptı ve daha 
önemlisi kendi janrı içinde önem-
li miktarda prestij kazandı. Şu anda 
ikinci bir film yazıyoruz, onu çekip 
bitirince “Ölümlü Dünya”nın ikincisi-
ne yoğunlaşacağız.

Yeni film neyle ilgili?
İlkinde suçluların dünyasına bak-

mıştık, bu kez polislerin dünyasına 
bakıyoruz. Bir seri katil hikayesi. 
Ama yine bir komedi filmi. Gayret 
ettiğimiz şey komiklik yapmadan 
komedi yaratmak. Normal karakter-
ler, normal hayat; fakat insanı geri-

zekalıya çeviren ters durumlar. Bizce 
“normal” her zaman için “komik”ten 
daha komik. Sonbahara yetiştirmeye 
çalışacağız.

Bir yönetmenin gözü ve bir ya-
zarın zihninden bakınca Londra’yı 
nasıl buldunuz. Mesela İstanbul’la 
kıyaslayınca ortaya ne çıkıyor?

Gittiğim bütün şehirleri bir başka-
sına benzetebilirim, ama bu Londra 
için mümkün değil. Hayatımda daha 
kendine özgü bir şehir görmedim. 
Çok sakin bir görkemi ve müthiş 
gerçek bir titreşimi var. Bunun hari-
cinde dünyadaki sanatçıların dörtte 
üçü herhalde bu kentte yaşıyor ya 
da buradan geçiyor. Biriyle ayaküstü 
sohbet etmek bile ufuk açıcı. İnsanın 
burada yazdıkça yazası, çektikçe çe-
kesi geliyor.

Yakın zamanda neler yapacaksınız?
Çok şey yapmak istiyorum. Reklam 

videolarının yanı sıra burada yazıp 
çekeceğimiz bir dizi işi var. Charity 
işleri yapmayı planlıyorum. Bir kısa 
öykü yarışmasında jüri üyesiyim, 
onunla ilgili niyetler var. Burada bir 
video ve hikaye anlatma workshop’u 
düzenleyeceğiz. Türkiye’den gelen 
meslektaşlarımla da bir sürü fikir 
paylaşıyoruz. 

Çok teşekkür ediyoruz, eğlenceli 
işlerde görüşmek üzere.

Ben teşekkür ediyorum, eğlenceli 
işlerde görüşmek üzere.
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Oktay Şahbaz Çocuklarımızda öğrenme isteğini artırma
Eğitimci
oktyshbz@gmail.com

“Çocuğum ders çalışmıyor!” “Her 
sabah okula zorla gönderiyorum!” 
“Eve gelince hiç ders yapmııyor!” bu 
ve buna benzer lafl arı ya kendimiz-
den yada başkalarından duymuşuz-
dur. Hatta ve hatta bazen ileride gide-
rek “Türkiye’deki eğitim sistemi daha 
iyi ez azından orda sınıfta kalmak 
var” gibi sitemler ederek çocukları-
mızın eğitim konusunda hiç çaba gös-
termediğinden şikayet ederiz. Peki 
‘Süper anne” yada ‘Süper baba’ olmak 
sorunu çözüyor mu? Acaba çocukları-
mızın ev ödevlerini yaparken üzerle-
rine titreyerek, sürekli öğretmenleri 
ile görüşerek, okullarına sık sık gide-
rek yada sayısız ders aldırarak başarılı 
olmalarına yardımcı olabiliyormu-
yuz? Bu sorunun cevabını araştıran 
bir grup akademisyene göre cevap 
hayli ilginç. Bu konuyu araştırmak 
için yapılan bir araştırmada değişik 
kültürlerden yaklaşık 25 bin öğrenci 
ile görüşüldü. Yaklaşık 20 yıl süren bu 
araştırmada çıkan sonuç ise ne kadar 
‘Süper anne’ yada ‘Süper baba’ olur-
sak olalım, yukarda belirtilenleri yap-
mak çocuklarımızın başarılı olacağı 
garantisini vermiyor. Peki o zaman 
çözüm ne? Bu haftaki yazımızda tam-
da bu soruna bakarak çocuklarımızın 
başarılı ve okulu sevmeleri için neler 
yapabileceğimize bakmak olacak. 

Sorun eğitime nasıl baktığı-
mız? 

Her ne kadar veli olarak çocukları-
mıza okulun önemi hakkına her gün 
birşeyler söylesekde, pratikde çocuk-
larımızın yanında daha çok yaptığı-
mız şey ise okulu ve eğitim sistemini 
eleştirmek oluyor. Bundan daha da 
ötesi ve belkide yaptığımız daha bü-
yük yanlışlık ise eğitimi sadece yalın 
bir akademik çalışma olarak görüp 
aslında onun akademik özelliğinin 
yanında aynı zamanda sosyal bir ge-
liştirme aracı olduğunu görmemek. 
Yane kısacası çocuğum 10 tane A* al-
sın ama çevresine ve ailesine karşı so-
rumlu bir birey olmuş, saygılı olmuş, 
toplumu ve yaşadığı dunayayı düşü-
nen biri olmuş, bana ne!! Yane gerek 
bizim toplumuzda gereksede diğer 
toplumlarda sıkıntı aslında ‘Eğitimin 
değeri’ni çocuklarımıza iyi ve doğru 
anlatamama. Eğer eğitimin doğru de-
ğerini çocuklarımıza küçük bir yaştan 
itibaren doğru anlatabilirsek, yane 
yukarda belirtiğimiz haliyle, onların 
başarılı bireyler olacağı ihtimalini 
daha da çok artırmış olmuş oluyo-
ruz. Bir çocuğun başarılı olmasındaki 
en büyük etken ve motivasyon gücü 
anne ve babadan gelir. Fakat bu de-
yim yerindeyse ambulans gibi her acil 
durumda ortaya çıkmak ile olmaz. 
Eğer anne baba evde çocuklarına gü-
venli, düşünceli , cesaret verici bir 
ortam sağlarsa, çocuk bur pozitifden 
yola çıkarak başarıyı hem okulda 
hemde ondan sonra iş hayatında elde 
edebilir.

Güvenli, düşünceli , cesaret ve-
rici bir ortam nasıl sağlanır? 

Her ne kadar da kolay gibi görün-
sede güvenli, düşünceli , cesaret ve-
rici bir ortam sağlamak bazı aileler 
için büyük engeller aşmak anlamına 
gelir. Bu ortamın oluşabilemesi için 

gereken en temel şey ‘İyi bir tutum’ 
olacaktır. Burdan aslında niyetimiz 
çocuklarımızın bizim ne dediğimizi 
değil, ne yaptığımızı yaptıkları ger-
çeğini anlamamız ile olacaktır. Ço-
cuklarımızın sorumlu olmalarını isti-
yorsak bunu söylemek kadar pratikde 
de göstermek önemli. Bir çok çocuk, 
kabul edelim yada etmiyelim, anne 
ve babalarının ‘kopyaları’ gibidirler. 
Okul hakkında nasıl bir tutum sergi-
lemelerini istiyorsanız o tutumu önce 
kendiniz sergileyin. Eğitimi ve öğren-
meyi ilginç, eğlenceli ve heyecan ve-

rici görmelerini sağlayın. Pozitif olun 
ve “Ben bunu yapamam” yerine “Ben 
bunu nasıl yaparım” anlayışını geliş-
tirin. 

İyi bir tutum kadar iyi bir sağlık-
da önemli. Donuk ve halsiz çocuklar 
okulda başarılı olamazlar. Fast food 
ve hazır yiyeceklerden uzak durun ve 
onların her vitamin alabilecekleri yi-
yecekler yemelerini sağlayın. Çabuk 
pes etmeyin ve onları yiyecekleri sağ-
lıklı yemekler konusunda ikna edin. 
Hazır yiyeceklerin zararlarını beraber 
araştırın ve bunları beraber okuyun. 

Tembel olmalarını engellemek için 
spor yapmaları konusunda ikna edin 
ve en önemlisi odalarına elektronik 
aletleri sokmayın. Bunu yaptıkdan 
sonra son olarak yapacağımız şey ise 
iyi ilişikiler kurmalarını sağlamak. 
Okulda çocuklar hem yaşıtları hem-
de öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurup 
kimi zaman grup ödevlerinde kimi 
zaman iki kişilik buddiler olarak ça-
lışmak zorundalar. Onlara iyi ilişki 
nasıl kurulur gösterin, ne kendiniz 
nede çocuklarınız hakkında gereğin-
den fazla eleştirisel olmayın. Arkadaş 

yanlısı, dürüst ve açık olup inandıkla-
rınız konusunda sonuna kadar müca-
dele etmeyi gösterin. Onlara saygılı, 
düşünceli ve başka insanların düşün-
celerine saygılı olmayı öğretin. Yu-
karda bahsettiğim noktalar belki çok 
basit olarak görünüyor ama aslında 
bir çok ailenin halen düzeltmek için 
büyük mücadele ettikleri noktalar. İyi 
bir tutum, iyi bir sağlık ve iyi davra-
nışlar, bunların biri yada ikisi değil, 
üçünüde başarmak çocuklarımızı ba-
şarıya daha çok yakınlaştıracak. 

Herkese kolay gelsin…
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Gökhan Yavuzel  (Yazar)
Yazı, Yazarlık  ve Toplum

Yazı, en temel tanımıyla; Bireyin, 
duygu ve düşüncelerini estetik bir 
imgeyle kaleme dökebilmesidir. 

Yazı: Roman,hikaye,deneme,şiir 
gibi eser olma özelliği kazanmış bü-
tün yazımsal faktörlerdir. Gerçek bir 
yazar için yazı; insan olmasının ge-
reği olarak duyduğu sorumluluktan 
ibarettir. Yazı yazmak bir sanat ise, 
bu ancak insanlık onurunu kurtara-
bilmenin bir aracıdır. 

 Yazı sayesinde, kültürlerin kay-
naşması sağlanabilecek, hoşgörü ve 
sevgi yelpazesi artacak, sorunlara 
ortak çözümler bulunabilecektir. 
Yazının kullanım biçimi ve topluma 
sunuş şekli en önemli etkendir. Ya-
zar olabildiğince sade, anlaşılır ve 
okuyucularının toplumsal psikoloji 
ve hassasiyetlerini ön plana alarak 
bunu yapmalıdır, elbette ki yazar 
toplumsal etiğe uygun yazılar yaza-
bilmelidir. Bir eserin bitiminde yazar 
sadece kendisini ikna etmekten zi-
yade, okuyucu kitlesinin tatminini 
de düşünmelidir. 

 Yazar her şeyden önce iyi bir oku-
yucudur. Okuma ve sorgulamayı 
kendine ilke edinmiş, merkezi atıf ve 
söylemleri doğrulamadan inanmayı 
tercih etmeyen, olabildiğince bilge 
yaşamayı prensip edinen, başka ha-
yatları anlamayı, gözlemlemeyi ve 
adil sonuçlar çıkarmasını öğrene-
bilen kişidir. Yazar için tam bilgelik 
asla olmaz, o sadece yaşamının ko-
şullarına göre yazmaktan çok oku-
mayı, araştırmayı yeğlemiş müteva-
zı insandır. (Burada bir yazar kişilik 

portresi çıkarmak yanlış olur, ancak 
sade bir yazarın okuduklarıyla ve 
yazdıklarıyla toplumun gelişimine 
katkıda bulunması zorunludur. Bu 
sebeple toplumun gerçekliğine da-
yalı gayret ve izlenebilecek metot bu 
kapsamda olabilmelidir.)

 Yazarın en başta bir meselesinin 
olması gerekir. Bunların başında; Ai-
lesel, toplumsal, varoluşsal, inanç-
sal, ideolojik gibi bir derinlik prob-
leminden yakınması ve buna karşı 
eyleme geçmesi olarak tanımlanabi-
lir. Yahut; kişinin yakındığı konular 
arasında, toplumun çoğu tarafından 
reddedilen, yok sayılan ve görmez-
den gelinen bir karşı çıkışının olması 
gerekmektedir. 

 Yazarlık ögretilmez, yahut öğre-
nilmez. O kişinin doğasında ve yete-
neğinde olması gereken bir olgudur. 
Bireyin bu yeteneğinin farkına vara-
bilmesi için; Edebiyata ilgili olması, 
araştırma yazılarını seviyor olması, 
düşünen ve sorgulayan biri olması 
gerekir. Elbette bu ölçülerin ailesel 
faktörleri vardır. Aile çocuğunu oku-
maya teşvik etmeli, yaş gruplarına 
hitap eden kitaplar okutturulmalı-
dır. Bu aslında yeterli bir kriterdir, 
çünkü;bireyin doğasında bu bağlam-
da bir yetenek var ise ve yeteri kadar 
kendisini okumayla beslemişse, yaz-
maya gayret edebilir. 

 Tabii, burada büyük bir ayrım söz 
konusu olmaktadır. Kişi, okuduğu 
kitaplardan ve keşfini yaptığı sanat 
tercihinden varacağı sonuç önem-
lidir. Örneğin, sadece güne hitap 

eden, yarını olmayan, apolitiksel 
gençliğe dayalı yazı ve metotları ta-
kip eden Post-Modern yazar veya 
şairlerin yolundan gidilebilir, ya da 
Dünya edebiyatına katkıda bulun-
muş, ölümlerinden asırlar geçmesi-
ne rağmen halen canlılığını koruyan 
yazarların eserlerini takip edebilir. 

Bu iki ayrım yazarlığa adım atmış 
kişilerin, sanat hayatına ve eserle-
rine yansıyacaktır. İlk mecra, sanat 
için sanat felsefesini içeren bir yak-
laşım olmakta; ikinci yol ise, toplum 
için sanatı ifade eden, toplumcu ger-
çekçi yazarların yetişmesini sağlayan 
bir gerçekliktir.

Yazarın yazım türünü ve içeriğini 
etkileyen temel unsur, içinde ya-
şadığı toplumun salt kültürü, acı-
ları ve yaşayış biçimleridir. Yaşam 
koşulları çok iyi olan biri yazmaya 
pek de eğilim sağlayamaz. Çünkü, 
kişi yazılarına bunalımlarını, kültü-
rel yaşam koşullarını ve uygulanan 
eşitsizlikten yakınarak kalıcı eserler 
yansıtabilmelidir ki; önemli eser-
ler üretmiş yazarların hemen hepsi 
içinde bulunduğu zor koşullardan, 
geçimsizliklerden, haksızlıklardan 
ve mutsuzluğundan dolayı kağıt ve 
kaleme muhtaç olmuşlardır. 

 Mutlu insan yazamaz mı sorusu 
akıllara gelmektedir. Elbette yaza-
bilir. Ancak bir durumu tasvir eder-
ken, o durumdan biraz nasiplenmek 
gerekir. Hayatında hiç geçim proble-
mi yaşamamış; sistemsel, toplumsal, 
inançsal ya da ailesel baskı ve hak-
sızlıklara uğramamış biri, eserlerine 
bu gerçekliği ne kadar hissedip yan-
sıtabilir?  Belki de güçlü empati bece-
risini yansıtarak bir şeyler aktarabilir 
ama bu durumu bizatihi yaşamış ve 

hiç yaşamamış birinin kalemi bir 
olur mu? Bambaşka hayatları süren 
okurlarına bu yaşanmışlığı ne ölçüde 
ulaştırabilir yahut hissettirebilir?  

  Yazarlığın bir de kurtarıcısı işle-
vi vardır. Kişi hayatını sürdüğü ya-
şam ile yazdığı yazılar tamamen zıt 
olabilir. Örneğin mutsuz, hastalıklı, 
problemli, maddi imkansızlıktan ya-
kınan, içinde yaşadığı toplum ile ba-
rışık olmayan biri; eserlerine mutlu-
luğu, sağlıklı yaşamanın değerlerini, 
problemlere çözüm üretmeyi, maddi 
problemi dert edinmeyen yöntem-
ler sunmayı, toplumu ile barışık ya-
şamanın koşullarını okuyucularına 
aktarabilir. Bu yazarın kendisinden 
yola çıkarak okurlarını değiştirip dö-
nüştürmesinin güçlü istemidir. 

Örneğin, tamamen işitme engelli 
olan Beethoven 9.senfoniyi ortaya 
çıkardığında bütün Dünya’yı ayak-
landırdı; İranlı kadın şair Füruğ Fe-
ruhzad’ın, şeriat kurallarının çok 
ağır olduğu İran’da şiir yazmasını en-
gellemek için çeşitli psikolojik baskı-
lar ve saldırılara maruz kalır, toplum 
bir kadının şiir yazmasına alışkın 
değildir. 

Ancak Feruhzad bu yolundan asla 
dönmez, bir suikastle öldürülmüş 
bile olsa, O eşsiz mücadelesi ve eser-
leriyle, bütün kadınlar için emsal 
teşkil etmektedir; Çok mutsuz ve 
uyumsuz bir hayat süren Kafka, ya-
şadığı süre içinde yazdıklarını yayın-
latamaz, yayınlanmaya değer görül-
mez.  Ancak o yinede yılmaz, sanatın 
dönüştürücü işlevine inanır. “Ben 
öldükten sonra okunacağım” der. Ve 
öylede olur. Kafka ancak öldükten 
sonra Kafka olabilmiştir.  Bu örnekler 
çoğaltılabilir... 

 Günümüzde teknolojik aletlerin 
gelişimi ve insanların modaya uyup, 
sistemin çarkları arasına sıkışıp kal-
ması, okuma oranını hayli düşür-
müş, eğitimde vasat bir hale gelmiş, 
maalesef ki acılar, savaşlar ve kaos-
lara sürüklenen bir toplum gerçeği 
doğurmuştur. 

 Modern insan yapısı, kendi öz 
benliğinden uzaklaşmış, kültür ve 
gelişim faktörlerini yaşatmak ve 
geliştirmek için düşünmeyecek bir 
hale sürüklenmiş, Kapitalist toplum 
gerçeğinin dinamikleştirdiği popüler 
kültür kalıbına dönüştürmüştür. 21. 
yüzyılın temel insanı artık yaşayış bi-
çimini sadece tüketim üzerine plan-
lamış, sisteme bağımlı olmuştur. Ha-
kim sistem, sadece egemen kültürün 
sanatçılarını ön plana çıkarmaktadır. 
Burada amaç; düşünen, sorgulayan 
ve toplumcu gerçekçi bir anlayışın 
ortaya çıkartabileceği sanatı yok et-
mek, parçalamak, kısaca; kendine 
bağımlı kıldığı bir nesil yetiştirmek-
tir. (Sistemin bu amacında, büyük 
oranda başarı sağladığı ise, ne yazık 
ki bir gerçektir.)

 Buna karşın, toplumda en büyük 
sorumluluk sanatçılara düşmekte-
dir. Bu sanatçıların başında yazarlar 
gelir. Yazarlar, yazdığı kitaplarla, se-
naryolarla, şarkı sözleriyle toplumun 
uyanmasını, gerçekleri görebilme-
sini ve en önemlisi ise, öz benliğine 
kavuşmasını sağlayabilmelidir. Bu 
anlamda yazarlar toplumların bel 
kemiğini oluşturan, nabzını en iyi 
okuyabilen ve en önemlisi ise, bunu 
kalemine yansıtıp insanlara sunabi-
len fikir işçileridir.

Barış ve aydınlık dolu günlere.
Selamlar...
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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
Enfi eld, 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
www.kartalfood.co.uk
order@kartalfood.co.uk

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

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastanesinin 
alt sokağında, N18 bölgesinde, 
industrial estate 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 bölümünde 
çalışacak yardımcı personel alınacaktır. 

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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GELECEĞİNİ KENDİN YARAT

Yaklaşık bir yıldır deneyimli öğretmenimizin eş-
liğinde başarıyla devam ettirdiğimiz dikiş kursu-
muzu Hackney bölgesinde yaşayan kadınlarımız 
için devam ettiriyoruz. 17 hafta boyunca haftada iki 
gün sürecek olan kursumuz dikiş deneyimi olan ya 
da olmayan tüm kadınlarımızın katılımına açıktır. 
Amacımız hep birlikte öğrenerek yeteneğimizi ge-

Başlama Tarihi: 11 Haziran 2018 | Kurs Günleri: Pazartesi ve Salı saat 10.30 - 14.30 arası
(Okul tatili dolayısı ile Ağustos ayında kursa ara verilecektir.)

İletişim: 020 3302 9879 | rojwomen@gmail.com

KURS DETAYLARI
Chocolate Factory, The Chocolate Factory, Clarendon Road, London N22 6XJ 

(Wood Green Alışveriş Merkezi’ne yürüme mesafesinde)
Yemek ve yol ücreti karşılanacaktır.

Günlük katılımcılara £10 pound gönüllü ücreti ödenecektir.

Roj Kadın Vakfı

liştirmek ve  geleceğimizde kendimize hem kişisel 
hem de ekonomik olarak katkı sağlayacak fırsatlar 
elde etmektir. 
Kurs kapsamında farklı dikiş çeşitleri, kalıp kesmek, 
kalıptan giysi dikimi ve dikilen giysi için gerekli ek iş-
lemler (ilik açmak, cep kesimi, yaka yapılışı), giysiler 
üzerinden istenilen tamirat işlemleri öğretilecektir.

ÜCRETSİZ DİKİŞ KURSUMUZ BAŞLIYOR

SATILIK
FISH & CHIPS

Yeni açılan shop sağlık sorunları yüzünden satılıktır. 

Tel: 07888 657 363

Taking: £4,000 
Rent: £9,300
Rates: YOK

Açılış Kapanış Hergün 4pm’den 11pm’e kadar 
Delivery Vardır
Fiyat: £60.000
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Li paytexta Ingilîstanê Londonê 
Ciwanên Kurd, ji bo betalkirina bi-
darvekirina girtiyê Kurd ê siyasî 
yê li Îranê Ramîn Huseyin Panahî 
bê rawestandin çalakî li dar xist. 
Ciwanên Kurd ku di nava wan de ge-
lek xwendekar hebûn, li pêşiya ava-
hiya saziya çapemeniyê ya Brîtanî 
BBC´yê civiyan û siyaseta îdaman a 
Îranê rûreş kir.

Rejîma Îranê, Çileyê bihurî  li çalak-
gerê ji Rojhilatê Kurdistanê, Ramîn 
Husseyin Penahî, cezayê îdamê bir-
rîbû. Rejîmê dabû zanîn ku meha 
Remezanê wê cezayên îdamê neyên 
înfazkirin. Rayedarên rejîmê dabûn 
xuyakirin ku piştî cejnê dibe ku ceza 
bê înfazkirin. Piştî maçên kupaya 
şampiyonaya cihanê yên pêr, ji ber 
hin agahiyên li ser îhtîmala înfazki-

rina ceza belav bûn, ciwanên Kurd li 
Londonê çalakî li dar xistin.

Ciwanan di çalakiya li pêşiya ava-
hiya BBC´yê de dovîzên banga betal-
kirina înfazkirina ceza hilgirtin. Hin 
ciwanan cilûbergên rejîma Îranê tem-
sîl dikin li xwe kir, sêdar hilgirtin ku 
kesekî bi dirûv Kurd jî li sêdarê hatibû 
xistin, bala xelkê, raya giştî û çape-
meniyê kişandin ser xwe.

Îdamê betal bikin

Di pirtûka Çiyayê Şengalê de du kes 
li ser dîrok, çand, ol û civaka Êzîdiyan 
sohbetê dikin. Yek ji wan derbarê Êzî-
diyan de pirsan dike û yê din jî bersi-
van dide ku bi qasî tê zanîn her du jî 
bi xwe Êzîdî ne.

Weşanxaneya Yabayê pirtûkek li 
ser dîroka Êzîdiyan weşand. Pirtûka 
bi navê Çiyayê Şengalê: Çîroka Gelekî 
ku Nayê Zanîn û Kurd a bi Îtalî (Mon-
te Singar: Storia di un popolo ignoto) 
hatiye nivîsîn, ji aliyê Celal Kabadayi 
ji bo Tirkî hatiye wergerandin. Pirtûk 
di çarçoveya pirtûkên Pirtûkxaneya 
Mezopotamyayê de hatiye çapkirin 
ku Weşanxaneya Yabayê heta niha 28 
pirtûk di vê çarçoveyê de çap kirine.

Di pirtûka bi navê “Çiyayê Şengalê: 
Çîroka Gelekî ku Nayê Zanîn û Kurd” 
de beşê yekê li ser dîrok, çand, ol, 
huner, civak û zimanê Kurdên Êzîdî 
û beşa duyem jî bi giştî li ser Kurdan 
disekine. Beşa yekem a vê pirtûkê, 
rêwîtiyeke dirêj li dûv xwe hişti-
ye. Pirtûk mihtemelen di destpêkê 
de ji aliyê keşeyên (yan jî keşeyekî) 
Keldanî ve hatiye nivîsandin. Paşê 
Samuele Giamil jî ew wergerandiye 
Îtalî. Ango sala nivîsandina pêşî ne-
diyar e. Niha jî ji Îtalî Celal Kabadayi 
wergerandiye Tirkî. Ev beşê pirtûkê 
weke sohbeteke pirs û bersivan a di 
navbera du Êzîdiyan e de hatiye sêwi-
randin ku agahiyan li ser civak û diya-
neta Êzîdiyan dide.

Ji metnên Asûrî-Keldanî hatiye 
wergirtin

Orîjînala pirtûkê bi zimanê 
Asûrî-Keldanî hatiye nivîsandin. 
Samuele Giamil ango Samuel Jamil 
pirtûk ji bo Îtalî wergerandiye. Li 
hin çavkaniyan tê diyarkirin ku kesê 

pirtûk bi Asûrî-Keldanî nivîsandiye, 
Keşe Isaac yan jî Isacco ye. Li hin de-
ran jî navê wî weke Bartella tê binav-
kirin.

Giamil di pêşgotina xwe ya ku ji bo 
pirtûkê nivîsandiye, dibêje; “Pirtûk ji 
ber metnên li Pirtûkxaneya Keşîşxa-
neya Rabban Hormizdê hatiye wergir-
tin. Ev pirtûk ji hêla keşeyekî hatiye 
nivîsandin ku derbarê kevneşopiyên 
olî û razên gelekî nîv-pagan ango pir-
rxwedaperest de ye ku bêhtir li Sûri-
yeyê dijîn û weke Êzîdî tên naskirin.”

Sohbeta du Êzîdiyan
Di pirtûkê de Êzîdî, bi navê “Yezidi” 

hatiye penasekirin. Weke ku tê zanîn 
civaka Êzîdiyan, di serî de li Rojhilata 
Navîn û paşê jî li hemû cîhanê bi navê 
“Yezidi” hatine naskirin. Di pirtûkê 
de tê dîtin ku du kes li ser dîrok, çand, 
ol û civaka Êzîdiyan sohbetê dikin. Lê 
nayê gotin ka ev kes kî ne. Yek jê der-
barê Êzîdiyan de pirsan dike û yê din 
jî bersivan dide ku bi qasî tê zanîn her 
du jî ji civaka Êzîdiyan in.

Beşê duyem li ser Kurdan e
Beşa duyem a pirtûkê di bin navê 

“Kurd” de hatiye weşandin. Nivîskarê 
pirtûkê François Bernard Charmoy e. 
Charmoy Rojhilatnasê ji Fransayê 
ye ku li ser Şerefname ya Şerefxanê 
Bedlîsî xebitiye û ev pirtûk bi têbini-
yan û bi agahiyên nû weke 5 cild ama-
de kiriye. Pirtûk ji hêla Weşanxaneya 
Yabayê ve hatibû çapkirin.

Rojhilatnasê rûsî Vladimir Minors-
ki ev metnên ku Yabayê çap kirine, ji 
nava Şerefnameyê berhev kirine. Yanî 
ev metin weke kurtedîroka Kurdan e 
û bi kurtasî behsa dîrok, çand, huner, 
civak, ol, ziman û gelek tiştên din ên 
Kurdan dike. 

Bi çavê keşeyekî miletê Êzidî
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Desthilatdariya 16 salan a AKP’ê 
bi zext û zordariya dewletê, bi kuş-
tina mirovan û komkujiyan derbas 
bû. Di nava 16 salan de bi deh heza-
ran mirov hatin kuştin.

Balafirên şer ên artêşa Tirk ku 
1’ê Tebaxa 2015’an êrîş birin ser 
Herêmên Parastinê yên Medyayê, 
bombe li gundê Zergelê yê Qendîlê 
barandin. Di encamê de 8 sivîlan 
jiyana xwe ji dest dan, 14 jê giran 
gelek sivîl birîndar bûn.

Erdogan piştî 13 salan pê hesiya 
ku wê ji desthilatdariyê bikeve û 
beriya hilbijartina giştî ya 7’ê Hezî-
rana 2015’an hişt ku çeteyên DAÎŞ’ê 
welêt veguherînin gola xwînê. Li 
Amed, Pirsûs, Enqere û Dîlokê di 
êrîşên bombeyî de bi sedan kes 
mirin ku gelek ji wan zarok bûn. 
5’ê Hezîrana 2015’an li dijî mîtînga 
HDP’ê ya Amedê êrîşa bombeyî hate 
kirin û 4 HDP’yî mirin, 400 kes jî 
birîndar bûn.

20’ê Tîrmeha 2015’an di Komkuji-
ya Pirsûsê de 33 şoreşger hatin kuş-
tin. Şîn jî nehate ragihandin.

10’ê Cotmeha 2015’an di Komkuji-
ya Enqereyê de herî kêm 100 kes ha-
tin kuştin, 400 kes jî birîndar bûn. 
Piştî vê komkujiyê Erdogan xwedî 
li berpirsyarên siyasî derket û kesî 
îstifa nekir.

Li Dîlokê 20’ê Tebaxa 2016’an li 
dijî daweteke Kurdan êrîşeke bom-
beyî hate kirin. 57 kes mirin ku 40 jê 
zarok bûn û 64 kes birîndar bûn ku 
rewşa 13 ji wan giran bû.

24’ê Tebaxa 2015’an, li navçeya 
Hopa ya Artvînê, ji ber polîtîkayên 
rantê, lehiya ku rabû veguherî kom-
kujiyê. 11 kes mirin.

14’ê Çileya 2015’an, li Cizîrê Nî-
hat Kazanhan ê 12 salî hate kuştin. 
Darizandina polîs û leşkerên kujer 
li aliyekî, ji aliyê Erdogan ve weke 
qehreman hatin dîtin û payeya wan 
hate bilindkirin.

Lİ Kuçukarmûtlû ya Stenbolê, 
18’ê Cotmeha 2015’an polîsan avêtin 
ser malekê û Dîlek Dogan a 25 salî 

kuştin.
Li taxa Xaçort a Wanê, polîsên 

tîmên taybet 19’ê Nîsana 2016’an 
avêtin ser malekê û bi çekê Remziye 
Bor a bi 8 mehan ducanî bû birîndar 
kirin. Bor piştî 28 rojan jiyana xwe 
ji dest da.

18’ê Mijdara 2016’an, li taxa 
Agamast a navçeya Erdîş a Wanê, 
polîsên Tirk avêtin ser mala malba-
ta Ataman, agir berdan xanî û Hedi-
ye Ataman bi saxî kuştin.

Xwendekarê Beşa Muzîkê ya Fa-

kulteya Hunerên Bedew a Zanînge-
ha Înonu Kemal Kûrkût par dema 
diçû Newroza Amedê, ji aliyê polî-
san ve ji pişt ve hate kuştin.

Di desthilatdariya 16 salan a 
AKP’ê de nêzî 10 hezar jin hatin kuş-
tin. Ji sala 2002’an heta 2009’an, 
kuştina jinan 1.400 ji sedî zêde bû.

Li gorî daneyên ÎHD’ê, di şerê vê 
demê de zêdeyî 10 hezar mirov mi-
rin.

Wekî din, li gorî daneyên fermî, 
di dema desthilatdariya AKP’ê de 

20 hezar û 500 karker mirin.
Li ser mirina ciwan û zarokan da-

neyên balkêş derketin holê. Li gorî 
hejmarên fermî, ji sala 2009’an heta 
2017’an, 68 zarok û ciwan ên ji 18 
heta 21 salî jiyana xwe ji dest dan. 
Piraniya van bûyerên mirinê jî weke 
‘mirina bi guman’ hatin binavkirin.

Ji sala 2008’an û vir ve, ji ber ku 
wesayitên zirxî li wan dan, herî kêm 
19 zarok mirin, 12 zarok jî bi giranî 
birîndar bûn.

Di çarçoveya ‘Plana Têkbirinê’ de 

li Sûr, Farqîn, Bismil, Cizîr, Silopiya, 
Hezex, Nisêbîn, Kerboran, Gimgim 
û Geverê, li dijî berxwedana xwerê-
veberiyê ya gel qirkirin hate kirin. 
Erdogan ê ku nekarî xwe li daxwaza 
xwerêveberiyê ya gelê Kurd rabigire 
got, “Ya hûnê serî bitewînin, ya jî 
serê we wê jê bibe”. Piştî vê gotinê 
338 sivîl hatin kuştin ku 72 ji wan 
zarok bûn.

Li Cizîrê ku yek ji wan bajaran bû 
ji aliyê bi hezaran polîs û leşkerên 
taybet ên Tirk ve hate dagirkirin, 
Hevserokên Meclîsa Gel a Cizîrê 
Mehmet Tûnç û Asya Yuksel jî di 
nav d ebi sedan berxwedêrên sivîl li 
jêrzemînan hatin şewitandin.

Wekî din pitika sê mehî Mîray û 
kalkê wê yê 75 salî Ramazan Înce ji 
aliyê sekvanên rejîma AKP’ê ve ve 
hatin kuştin.

Li Silopiyayê, 18’ê Kanûna 
2015’an, dayika 11 zarokan Taybet 
Înan a 57 salî, dema vedigeriya mala 
xwe hate kuştin û cenazeyê wê 7 ro-
jan li naverastê hate hiştin.

5’ê Çileyê Hevseroka Meclîsa Gel 
Pakîze Nayir, endama Rêveberiya 
KJA’yê Sêvê Demîr û endama KJA’yê 
Fatma Ûyar ên ji bo destekê bidin 
gel çûn Silopiyayê, bi fîşekên hêzên 
dewletê hatin kuştin.

Li Nisêbînê dayika 5 zarokan Se-
lamet Yeşîlmen û li Sûrê Fatma Ateş 
a 57 salî ji aliyê tîm^ne taybet ve ha-
tin kuştin.

Serokê Baroya Amedê Tahîr Elçî, 
piştî ku di qenala CNN Turk de roja 
14’ê Cotmeha 2015’an got, “PKK 
rêxistineke terorê nîne, tevgereke 
çekdarî û siyasî ye” ji aliyê desthi-
latdarî û çapemeniya Tirk ve he-
def hate nîşandan û 28’ê Mijdara 
2015’an li Sûrê di dema daxuyaniya 
çapemeniyê de bi sûîqestê hate kuş-
tin.

Neteweyên Yekbûyî li ser van sû-
cên li dijî mirovahiyê û komkujiyên 
ku di dema “qedexeya derketina 
derve” de hatin kirin, rapor amade 
kir.

Makîneya kuştinê: AKP-II

Şaxa Stenbolê ya ÎHD’ê têkildarî 
Roja Penaberan a Cîhanê daxuyanî da 
û bal kişand ser êrîş û îstîsmara zayen-
dî ya li kampên Tirkiyeyê. ÎHD’ê bal 
kişand ser penaber û koçberên ku ji 
ber êrîşên dagirkeri yên li Kurdistanê 
warên xwe terikandine.

Şaxa li Stenbolê ya Komeleya Mafên 
Mirovan (ÎHD) têkildarî 20’ê Hezîranê 
Roja Penaberan a Cîhanê daxuyaniye-
ke nivîskî weşand.

RÊJEYA PENABERAN GELEKÎ 
ZÊDE BÛYE

Di daxuyaniyê de hate gotinku, “Li 
gorî rapora Neteweyên Yekbûyî ya di 
sala 1996’an de kesên koçber hejmara 
wan 37.3 milyon e lê di rapora Meylên 
Kurewî ya sala 2017’an de jî ev hejmar 
dibe 68 milyon û nîv. 25,4 milyon kes 
penaber in û 43,1 milyon kes jî di nava 
welat de ji warên xwe bûne. 52 ji sedî 
vê hejmarê jî zarokên biniya 18 salî ne. 
178 hezar û 800 zarok jî ji malbatên 
xwe cihê ne. Li gorî rapora Neteweyên 

Yekbûyî di sala 2018’an de li Tirkiyeyê 
3,9 milyon penaber hene.

‘PIŞTÎ EFRÎNÊ SIVÎL JI BAJÊR 
DERKETIN’

Di Çileya 2018’an de Tirkiyeyê êrîşî 
Efrînê kir û nêzî 150 hezar sivîlan ji 
neçarî bajar terikandin û berê xwe dan 
herêmên din ên Sûriyeyê.”

Di raporê de hate diyarkirin ku di 
warên bicihbûn, xebat, tendirustî, 
perwerdehî, hiqûq û çandî de gelek 
kêşeyên penaberan hene. Di raporê de 
bal hate kişandin ku li ser zarok û jinan 
îstîsmara zayendî tê kirin.

REWŞA MALBATÊN KURD
Di raporê de hate diyarkirin ku ji 

ber ‘qedexeyên derketina derve’ yên 
di 16’ê Tebaxa 2015’an de li Sûr, Cizîr, 
Silopî, Nisêbîn û Geverê hate despê-
kirin û ji ber operasyonên leşkerî bi 
deh hezaran mal û xanî û kargeh hatin 
hilweşandin û herî kêm 500 hezar mi-
rov bêmal mane.

Li Tirkiyeyê penaber tên îstîsmarkirin



Türkiye’ye ücretsiz havale
Eş Kart aracılığıyla anında para paylaşımı

2 kart alın, kartın 1.sini türkiye’ye gönderin, diğerine Britanya postahanelerinde veya 
paypoint noktalarında paranızı yükleyin. türkiye’de anında çekilsin.

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


