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Haftalık Haber Gazetesi
Türkiye’nin utancı:
5 yılda 120 bin çocuk
anne oldu

ANHA muhabiri Dicle
Ehmed: Kobanê’ye sırt
çeviremezdim

TOKİ’nizi değil
evimizi istiyoruz!

Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 7 milyon 878
bin 249 bebeğin yaklaşık yüzde
2’sinin çocuklardan olduğu ortaya
çıktı.

Onlarca saldırı ve çatışmayı kadrajına sığdıran ANHA Muhabiri
Dicle Ehmed, yaşadıklarını anlattı.
“Kobanê özgürleşsin, birlikte gidelim.

UNESCO Dünya Mirası olan Sur
ilçesi Türk devlet güçleri tarafından
yerle bir edildi. Sur halkı bugün artık evleri, toplulukları ve kültürleri
için mücadele ediyor.

Haberi Sayfa 8’de

Haberi Sayfa 10’da

Haberi Sayfa 17’de

Şehid Dean Evans anıldı

Dean Carl Evans için Londra’da
yapılan anmada duygusal anlar
yaşandı. İngıiliz devrimcinin ailesinin de hazır bulunduğu anmada
yaptıkları konuşmalarda çocukla-

rının inandıkları değerler için mücadele verip yaşamlarını yitirdiklerini
ve bununla gurur duyduklarını ifade
ettiler. İngiliz asıllı Dean Carl Evans
(Givara Rojava) 21 Temmuz’da Min-

bic’te yaşamını yitirmişti.
Haringey’de bulunan Demokratik
Kürt Toplum Merkezi binasında düzenlenen etkinlik yopun katılım ile
gerçekleştirildi.

Düzenlenen anma etkinliğinde,
Şehid Kostas Scurfield’ın babası Chris Scurfield, Şehid Jac Holmes’un
annesi Angie Blannin, Krt’lerin 40
yıllık dostu İrlanda asıllı activist

Mark Campbell ve Şehid Mehmet
Aksoy’un annesi Zeynep Aksoy’da
hazır bulunurken etkinliğin sunuculuğunu Şehid Mehmet Aksoy’un
kız kardeşi Gonca Aksoy yaptı.

Haberi sayfa 5’te

KAZA Mi YAPTiNiZ ?

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

0208 342 70 70
07816 646 345
11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX
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3 bin 500 Êzîdî kadın nerede?
Bugüne kadar DAİŞ çeteleri tarafından kaçırılan yaklaşık 3 bin Êzîdî
kadın, gerek çatışma alanlarından
gerekse köle pazarlarından satın alınarak özgürlüklerine kavuşturuldu.
Ancak halen çoğu kadın 3 bin 500
Êzîdî kişinin kayıp olduğu belirtiliyor.
Êzîdî Kültür Vakfı Başkanı Sosyolog Azad Barış, kayıp kadınlara ilişkin
“Kayıplarımız büyük oranda örgütün
elinde. DAİŞ neredeyse, hangi bölgelerde etkinse bu kadın ve çocuklar
ağırlıklı olarak oradalar. Fakat artık
kadınların satışı çok sık duyulmuyor”
bilgisini aktardı.
DAİŞ çete örgütünün Irak’ın Musul
kenti yakınlarındaki Şengal kasabasında yaşayan Êzîdîler’e yönelik katliamının üzerinden dört yıl geçti. Êzîdî
Kültür Vakfı Başkanı Sosyolog Azad
Barış, çetelerin Êzîdîler’e yönelik katliamını ve kaçırılan kadınların kurtarılma hikâyelerini Gazete Duvar’dan
Hale Gönültaş’a anlattı.

Katliam gecesi

DAİŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Mûsil
kentini ele geçirdi. 3 Ağustos’ta da
Şengal’e saldırdı. Kendilerini ‘İslam
Devleti’ adına Allah’ın askerleri, Êzîdî cemaatini ise “kâfir-tanrı tanımaz”
olarak niteleyen DAİŞ, bu saldırıyı
“cihadın kutsal seferi” olarak tanımladı.
DAİŞ’in saldırısı sonucu bölgenin
çevresinin güvenliğinden sorumlu olan peşmergenin ağır silahlarını
bırakıp kaçmasıyla Şengal topraklarında katliam yaşandı. Şengal ve
köylerinde erkekler din değiştirmeye
zorlandı, kabul etmeyenler öldürüldü, kadın ve kız çocuklarına ganimet
olarak el konuldu. Yaklaşık 5 bin kadın ve çocuk çeteler tarafından kaçırıldı, çetelerin toplu tecavüzüne
uğradı, ardından köle pazarlarında ve
derin internette (deep web) kurulan
‘köle pazarlarında” açık arttırmayla
satışa çıkarıldı. DAİŞ’in elinden kaçan
Êzîdîler’den 25 bine yakını Türkiye’ye
sığındı. Yaklaşık iki yıl Türkiye’de kalan Êzîdîler’in büyük bir bölümü geri
döndü ya da Avrupa’ya gitti. Türkiye’de halen AFAD’a bağlı kamplarda

2 bin 500’e yakın Êzîdî’nin barındığı
belirtiliyor.

Toplu tecavüz ve intiharlar

Êzîdî cemaatinin etkin isimlerinden Êzîdî Kültür Vakfı Başkanı Sosyolog Azad Barış, çete örgütünün Şengal’i işgali sonrası ‘savaş ganimeti’
olarak esir alınan kadınların önce Til
Afer’de okullara hapsedildiğini yaş,
görünüm, sağlık durumlarına göre
ayırdıktan sonra Mûsil’a gönderildiğini anımsatıyor.
Barış’ın tanık anlatımlarına dayandırarak aktardığı bilgilere göre
Şengal’den kaçırılan Êzîdî kadınlar,
‘savaş ganimeti’ oldukları ve ‘dinen
caiz’ görüldüğü gerekçesiyle çeteler
tarafından defalarca toplu tecavüze
uğruyorlar. Tanık anlatımları, çetelerin kadınlara günde üç kez toplu
tecavüzde bulundukları yönünde.
Onlarca kadın, toplu tecavüze uğradıkları hücre evlerinde başörtülülerini boğazlarına ilmik yapmak suretiyle
yaşamlarına son veriyor.

Köle pazarları kuruldu

Êzîdî kadınlar bir süre sonra Mûsil
ve Reqa’da kurulan köle pazarları ile
Arap dünyasına, şeyhlere ‘cazibeli
kâfirler’ denilerek satılmaya başlanıyor. Barış’ın aktardığına göre, köle

pazarlarında satış fiyatları fiziksel
özellikleri, yaşa göre 50 ile 500 Amerikan Doları arasında değişiyordu.
Din değiştiren kadınlar ise emirler
veya son alıcı sahiplerine satılıp evlendirildiler.

İnternette açık artırmayla satış

Barış’ın aktardığına göre çeteler,
Êzîdî kadınların satışı için ‘derin internet’ (deep) olarak bilinen terör
örgütlerinin zemin bulduğu sanal
ortamda da ‘köle pazarı’ oluşturdu.
Derin internette sadece kadınlar değil, çocuklar da açık arttırmayla satışa sunuluyor. Kadın ve çocuklar açık
arttırmaya katılanlardan en yüksek
fiyatı verene satılıyor. Satışın tamamlanmasının ardından alıcı, kişinin
aracısı ile çetelerin aracıları her iki
taraf açısından da ‘güvenli’ olarak
belirlenen bir yerde buluşuyor, kadın
ve çocuklar alıcısına teslim ediliyor.
Bazı Êzîdî aileler, eş, çocuk ve yakınlarını derin internetteki açık arttırmaya onlar adına katılan güvendikleri
kişilerin yardımıyla özgürlüklerine
kavuştudu. Kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşması için ödenen
rakamlar 5 ile 25 bin euro arasında
değişiyor.

Çoğu kadın 3 bin 500 kişi kayıp

Azad Barış’ın aktardığına göre yaklaşık iki ay önce DAİŞ’in Şengal’i işgali
sırasında esir alınan Êzîdî bir kız çocuğu Ankara’da çetelerin belirlediği
ücret karşılığı ‘aracılar’ vasıtasıyla
satıldı.
Kız çocuğunun özgürlüğüne kavuşması için Êzîdî Cemaati ve insani yar-

dım kuruluşlarının desteği ile DAİŞ
adına hareket eden aracılar ile çocuğu
kurtarmak için devreye giren ‘güvenli
alıcılar’ temas kurdu. Satıcıların belirlediği ücret ödemesi yapıldı. Uluslararası kuruluşların da desteği ile
kız çocuğu hızla yurt dışına çıkarıldı
ve ailesiyle buluşturuldu. Ankara’da,
çocuğun kurtarılması sırasında güvenlik güçlerinden yardım alınıp bilgi
verilmediği sorusuna ise Azad Barış,
“Bildiğim kadarıyla güvenlik güçlerine bilgi verilmedi. Burada öncelikli
olan çocuğun yaşamı ve hızla özgürlüğüne kavuşturulmasıydı. Çocuk da
güvenli ve sağlıklı bir şekilde ailesiyle
buluşturuldu” yanıtını verdi.
Hukuk mücadelesi
Êzîdî cemaati ve uluslararası insan
hakları kuruluşları, DAİŞ’in Êzîdîlere
yönelik katliamının soykırım olarak
tanınması ve çete üyelerinin kurulacak uluslararası bir mahkemede yargılanmaları için Birleşmiş Milletler
başta olmak üzere AP Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi nezdinde çalışmalar sürdürüyor. Merkezi
ABD’de bulunan YAZDA (Global Yazidi Organization) isimli insani yardım
kuruluşu, çetelerin elinden kurtarılan Êzîdî kadınların rehabilite edilmesi, hukuki destek sağlanması ve
katliamdan sorumluların uluslararası
bir mahkemede yargılanmaları için
uluslararası alanda faaliyet gösteren
kuruluşların başında geliyor. Merkezin hukuki danışmanlığını Lübnan
asıllı İngiliz vatandaşı avukat Amal
Clooney yapıyor.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, geçen ekim ayında Avrupa Konseyi’ne üye ülkelere, DAİŞ’in Irak
ve Suriye’deki eylemlerini resmen
soykırım olarak tanıma çağrısı yaptı.
Çağrı oybirliğiyle kabul edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden
yetkililer, uluslararası politikacılar,
hukukçular, DAİŞ kurbanları ve Iraklı yetkililerin katıldığı Hollanda’nın
Lahey kentinde yapılan toplantıyla
ise çetelerin yargılanması için uluslararası özel bir mahkeme kurulması
yönünde ilk adım atılmış oldu.

Schachko, özel sanatçılığı ve aktivist kişiliği İsviçreli yönetmen Alain

Margot’un ’Je Suis FEMEN’ (Ben FEMEN’im) adlı filmine ilham verir.

Azad Barış, büyük bölümü kadın
olan 3 bin 500’e yakın Êzîdî’nin kayıp
olduğunu söylüyor. Peki, 3 bin 500
kayıp nerede? Barış soruyu şöyle yanıtlıyor: “Kayıplarımız büyük oranda örgütün elinde. DAİŞ neredeyse,
hangi bölgelerde etkinse bu kadın ve
çocuklar ağırlıklı olarak oradalar. Fakat artık kadınların satışı çok sık duyulmuyor” bilgisini aktarıyor. Barış,
DAİŞ’in elinde bulunan ikinci büyük
grubun dokuz yaş altı çocuklar olduğunu anımsatırken, ciddi bir tehlikeye dikkat çekiyor. Êzîdî çocukların
dinlerinin değiştirilerek, beyinlerinin
yıkandığını DAİŞ’te cihat eğitimi aldıklarını aktaran Barış, “Her biri yeni
bir cihadist olarak yetiştiriliyor. Çocuklarımızın sayıları ve bulundukları
yerler konusunda da tamı tamına net
bilgi sahibi değiliz” diyor.

Esir kız çocuğu Ankara’da satıldı

FEMEN’den bir yıldız kaydı
FEMEN’in kurucularından biri
olan Ukraynalı sanatçı Oksana Shachko’nun Fransa’nın başkenti Paris’te
yaşamına son verdiği belirtildi.
Kadın hakları için mücadele eden
ve sıra dışı eylemleriyle zaman zaman gündeme gelen Ukraynalı aktivist grubu FEMEN’in kurucularından
Oksana Shachko’nun, 23 Temmuz
günü Paris’teki dairesinde intihar ettiği bildirildi.
Shachko’nun arkasında İngilizce,
“Hepiniz sahtesiniz” yazılı bir not
bıraktığı belirtildi. 31 yaşındaki Ukraynalı aktivistin geçtiğimiz 2 yıl içerisinde iki kez daha intihara teşebbüs
ettiği iddia edildi.

Femen aktivisti Inna Shevchenko
da Oksana Shachko’nun ölümünü
doğruladı. Shevchenko, birlikte mücadele ettiği Shachko’nun ‘grubun
en dikkat çekici kadınlarından biri’,
‘en büyük savaşçılarından biri’ olarak
‘feminizm tarihinde yerini alacağını’
kaydetti.
Oksana Shachko kimdir?
31 yaşında hayata veda eden Oksana Shachko, genç yaşlarda ikonografiye yöneldi ve dini figürlerin karmaşık
portrelerini çizdi. Arayış sahibi olan
Shachko, daha sonra 2008 yılında
Kiev’de FEMEN protesto grubunu
Oleksandra Shevchenko ve Anna
Gutsol ile birlikte kurdu. Protestoları

sırasında eylemciler, halkın dikkatini çoğunlukla politik olan protesto
konusuna çekmek için çıplak göğüsler, maskeler, duvar resimleri ve
muazzam protesto işaretleri gibi sıra
dışı eylemler yaptı. Seks turizmi, homofobi ve dini kurumlar gibi çeşitli
konularda üst düzey protestolar düzenleyen FEMEN, kısa sürede dünya
çapında tanındı. Ukrayna’daki hareketin katılımcılarına yapılan çeşitli
saldırılardan sonra, birçok kurucu,
2013’te Ukrayna’yı terk etti ve Avrupa’ya taşındı. Shevchenko ve Shachko, Paris’e yerleşti. Shachko, Paris’te
resim yapmaya devam etti ve sergilere katıldı.
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Özgürlük maratoncusu 100 yaşında
Özgürlük savaşçısı Nelson Mandela’nın 100. doğum günü değişik etkinliklerle kutlandı. 27 yılını demir
parmaklıklar ardında geçiren Mandela’ya Kürtler daha özel bir önem
atfediyor.
Dün, Güney Afrika’nın efsanevi
lideri Nelson Mandela’nın doğum
günüydü. 5 Aralık 2013’te yaşamını
yitiren Mandela eğer bugün yaşıyor
olsaydı, 100. doğum gününü kutlayacaktı.
18 Temmuz 1918’de Doğu Cape
eyaletinin Mveza bölgesinde Tembu Kabilesi şefinin oğlu olarak dünyaya gelen Mandela, hayatını beyaz
üstünlüğünü öngören Apartheid rejimine karşı mücadele ederek geçirdi.
Doğduğunda “Rolihlahla Dalibhunga” adı konulan Mandela’ya o dönemin geleneği olarak okula başladığı
ilk gün öğretmeni tarafından Nelson
ismi verildi.
Eğitiminin ilerleyen dönemlerinde
ırkçılığa karşı direnişiyle öne çıkan
Mandela, öğrencilik yıllarında düzenlediği bir boykot gerekçesi ile okuldan uzaklaştırıldı ve yıllar süren mücadelesindeki ilk cezasını almış oldu.

İlk siyahi avukat

Ülkenin ilk siyahi avukatı oldu. 25
yaşındayken Güney Afrika’da toplumsal eşitliği savunan Afrika Ulusal
Kongresi’ne (ANC) katıldı.
1950’lere gelindiğinde ise daha
radikal mücadele yöntemi ve örgütlenmeyi savundu. Düşünceleri nedeniyle defalarca tutuklandı,

dı.

görüşleri
hükümet
tarafından yasaklandı. ANC’nin
1960’da ırkçı rejim
tarafından yasa dışı
ilan edilmesinden
sonra düzenlenen bir
eylemde 69 gösterici,
polis tarafından öldürüldü. Tarihe “Sharpville Katliamı” olarak
geçen bu olaydan
sonra daha da artan direniş hareketi,
kolluk
kuvvetleri tarafından şiddet
kullanılarak
bastırıldı ve
binlerce
kişiyi tutukla-

Katliamdan sonra pasif
direnişten
vazgeçen
Mandela, silah ve para yardımı toplamak üzere
çıktığı yurt dışı seyahatinden döner dönmez tutuklandı. Halkı kışkırtmak ve
hükümeti devirmeye teşebbüs

etmekle suçlanan Mandela, 1964’te
sonuçlanan „Rinova“ davasında
ömür boyu hapse mahkum edildi.
2011’de sağlık durumu bozulan
Mandela, 5 Aralık 2013’te yaşamını
yitirdi. 100. doğum günü vesilesiyle
kendisi için değişik etkinlikler düzenlenen Mandela, „Özgürlüğü sembolü“ olarak tarihe geçti.
Ölümünden kısa bir süre sonra
açıklama yapan ABD eski Başkanı Barack Obama „O artık bizlere ait değil,
o çağlara ait“ dedi.

Kürtler neden seviyor?

Ortadoğu başta Türk devleti olmak
üzere sömürgeci güçlere karşı
görkemli özgürlük mücadelesi
veren Kürt halkı, Mandela’yı,
İmralı’da büyük altındaki
Önderleri Abdullah Öcalan’a benzetiyor.
Öcalan da tıpkı Mandela
gibi uzun süredir bir adada
tecrit edilmiş durumdayken, halkının özgürlük mücadelesini yürütmekten bir
an bile olsun geri durmadı.
Kürtlerin

Mandela’ya olan hayranlığı, Mandela’nın 12 Mayıs 1992 yılında ‘Atatürk
Ödülü’nü reddetmesiyle bağlantılı.
Mandela, Türk devlet yetkililerinin
vermek istediği ödülü, Türk devletinin Kürtlere yönelik katliamları ve
baskısı nedeniyle ret etmişti. Bu tavır
karşısında o zamana kadar Mandela’ya büyük övgüler dizen Türk basını, Özgürlük Maratoncusu’na karşı
hakarete başlamıştı.
‘Atatürk Barış Ödülü’ daha önce
NATO eski Genel Sekreteri Loseph
Luns, Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Haydar Aliyev, Rauf
Denktaş ve 12
Eylül Cuntası
lideri Kenan
Evren gibi
isimlere verilmişti.
Ö t e
yandan
Mandela
yaşamını
yitirdiğinde cenaze
törenine
Öcalan adına
bir çelenk gönderilmişti.

Ortadoğu başta Türk
devleti

olmak

üze-

re sömürgeci güçlere
karşı görkemli özgürlük mücadelesi veren
Kürt halkı, Mandela’yı, İmralı’da büyük
altındaki

Önderleri

Abdullah

Öcalan’a

benzetiyor.
Öcalan da tıpkı Mandela gibi uzun süredir
bir adada tecrit edilmiş

durumdayken,

halkının

özgürlük

mücadelesini yürütmekten bir an bile olsun geri durmadı.
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Dean Evans anıldı

Dean Carl Evans için Londra’da yapılan anmada duygusal anlar yaşandı. İngıiliz devrimcinin ailesinin de
hazır bulunduğu anmada yaptıkları
konuşmalarda çocuklarının inandıkları değerler için mücadele verip yaşamlarını yitirdiklerini ve bununla
gurur duyduklarını ifade ettiler. İngiliz asıllı Dean Carl Evans (Givara Rojava) 21 Temmuz’da Minbic’te yaşamını
yitirmişti.
Haringey’de bulunan Demokratik
Kürt Toplum Merkezi binasında düzenlenen etkinlik yopun katılım ile
gerçekleştirildi.
Düzenlenen anma etkinliğinde,
Şehid Kostas Scurfield’ın babası Chris Scurfield, Şehid Jac Holmes’un
annesi Angie Blannin, Krt’lerin 40
yıllık dostu İrlanda asıllı activist Mark
Campbell ve Şehid Mehmet Aksoy’un
annesi Zeynep Aksoy’da hazır bulunurken etkinliğin sunuculuğunu
Şehid Mehmet Aksoy’un kız kardeşi
Gonca Aksoy yaptı.
Etkinlikte Şehid aileleri ve Campbell’de birer konuşma yaptı.

İNANDIĞI DEĞERLER UĞRUNA YAŞAMINI VERDİ

21 Temmuz’da Minbiç’te yaşamını
yitiren 23 yaşındaki İngiliz Dean Carl
Evans’ın annesi Tracey Howell anmada yaptığı duygusal konuşmada
Dean’ın inandığı değerler uğruna yaşamını verdiğini ifade etti.
Tracey Howell şöyle konuştu: ‘‘Bazıları Dean için, ‘bir hiç için genç yaşamını feda etti’ diyor. Onlara şunu
söylemek istiyorum; Dean inandığı
değerler uğruna bilinçli bir tercih
yaparak Rojava’da savaşmaya gitti.
Onu nelerin beklediğini bilerek kararını verdi. Dean sadece Kürtleri korumak için değil, dünyanın en barbar

örgütüne karşı insanlık değerlerini
savunmak için gitti. Dean çok cesur
kişiliğiyle hepimizi korumak adına
kahramanca savaşarak yaşamını yitirdi. Biz ailesi olarak çok üzgünüz,
Dean’ın yaşamını yitirmesi hepimizi
büyük acı verdi ama büyük onur da
duyuyoruz. Dean yüreğini takip etti.
Kürt halkının sahiplenişi bizi çok
onure etti ve bu süreçteki destekleri
acımızı hafifletti. Her gün çok sayı-

da Kürt, babasını, eşini, çocuğunu
ve sevdiklerini kaybediyor, malesef
bunların çoğu haber bile olmuyor batı
medyasında. Bu vesileyle sevgilerimi
ve saygılarımı Rojava’da yaşamını yitirenlerin ailelerine gönderiyorum.’’
Tracey Howell gözyaşları içinde
yaptığı konuşmasını ‘Şehid Namirin’
sözüyle bitirdi.

YÜREĞİNİN SESİNİ DİNLEDİ

Dean’ın babası Steve Howell da

yaptığı konuşmada, Dean’ın Kürt halkının çektiği acılar karşısında sessiz
kalamadığını ve yüreğinin sesini takip ettiğini ifade etti. Dean’ın muhteşem bir genç olduğunu belirten Steve
kendisinin inandığı değerler uğruna
yaşamını yitirdiğini ve onunla gurur
duyduklarını ifade etti.
Dean Evans ile ilgili ve ayrıca rojava devriminide anlatan sinevizyon da
etkinlikte gösterime sunuldu. Anma

etkinliğinin tamamlanmasının ardından aileler dernek binası bahçesinde
birlikte yemek yedi.

ŞİİRİ YÜREK BURKTU

Aktivist Mark Campbell ise Evan
ile ilgili gurur duyduğunu vurguayan
kısa konuşmasının ardından Dean
Evans için hazırladığı şiirini okudu.
Campbell’in şiirini okuduğu esnad
salonda oldukça duygusal anlar yaşandı.
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2017 yaşam savunucuları için
EN ÖLÜMCÜL YIL

Sivil toplum örgütü Global Witness, yayınladığı raporda, 2017 yılında en az 207 yaşam savunucusunun
maden ocakları, orman veya agro-endüstriyel projelere karşı koydukları
için katledildiğini belirtti.
Global Witness isimli sivil toplum
örgütü, 2017 yılının yaşam savunucuları için ‘en ölümcül yıl’ olduğunu
belirtti. Örgütün verilerine göre, bir
yıl içerisinde 207 yaşam savunucusu
katledildi. Yaşam savunucularının
madencilik, orman ve endüstriyel
projelere karşı koydukları için öldürüldüklerini belirtildi. Global Witness, gerçek rakamın daha yüksek
olduğu tahmininde de bulundu.
Katledilen yaşam savunucularının
yüzde 60’ı Latin Amerika’da. Brezilya’da bir yıl içerisinde 57 cinayet
işlenirken, Meksika’da cinayetler bir
önceki yıla kıyasla 3’ten 15’e, Peru’da
2’den 8’e çıktı.
Kolombiya’da ise 24 yaşam savunucusu katledilirken, Nikaragua’da
bu sayının 4 olduğu belirtildi. Çoğu
Afrika’da olmak üzere 23 orman muhafızı da avcılara karşı hayvanları korumak isterken katledildi.

2016 yılında ise 200 yaşam savunucusu öldürülmüştü.

Gazze’de ateşkese rağmen
ölümler devam ediyor

Tarihsel topraklarının üzerindeki haklarını korumak için mücadele
eden Mapuçe yerlilerinin lideri Facundo Jones Huala’nın serbest bırakılması için 1 Ağustos’ta Arjantin’in
Cushamen şehrinde gerçekleştirilen
eylemden sonra kaybedilen yaşam
savunucusu
Santiago
Maldonado’nun cansız bedeni 78 gün sonra bir

ağacın dallarına asılmış olarak bulundu. Maldonado’nun cansız bedeninin
bulunduğu nokta kaybolduğu yere
300 metre mesafe uzaklıktaydı.

Çizimde
yazı:

İspanyolca

yazılan

Santiago Maldonado için “Her ölü
anarşist için milyonlarca doğacağız,
öfkemiz taşacak!”

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkese
rağmen devam eden çatışma ve bombardımanlarda en az 3 Filistinlinin
hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden roketler
atıldığı ve buna karşılık kentin doğusunun bombalandığı duyuruldu.
Gazze’den yapılan saldırıda bir askerin hafif yaralandığı kaydedilen açıklamada, Hamas’a ait 7 askeri noktanın
topçu ateşine tutulduğu belirtildi.
Filistin kaynaklarından alınan bilgilere göre ise, İsrail’in topçu saldırısında en az 3 Hamas üyesi öldürüldü.
Mart ayından bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki

sınırdaki gösterilerde en az 153 kişi
yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz hafta yaşanan çatışmalardan sonra Hamas, Cumartesi günü
ateşkes ilan etmişti. Ateşkes çağrısı
bizzat Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri Antonio Guterres’den gelmiş ve İsrail’e yönelik roket ve yanan
uçurtma veya balon fırlatılmasının
durdurulmasını istemişti.
‘Roket saldırısı’ ve topçu bombardımanları bu ateşkesin sadece 5 gün
sonrasına denk geldi.
Ateşkes sayesinde İsrail, Salı günü
9 Temmuz’dan bu yana kapalı olan
Kerem Şalom kapısının açılmasına
izin vermişti.

Özil’dir. Bu fotoğraftan dolayı özür
dileyeceğine, Türkiye halklarını ve
Almanya kamuoyunu dikkate almamakla yanlış yaptım diyeceğine yine
aynı fotoğrafı veririm, demektedir.
Mesut Özil ya Erdoğan’ın nasıl bir
ırkçı, faşist bir siyasetçi olduğunu

bilmiyor ya da kendisi de aynı zihniyete sahiptir. Tayyip Erdoğan kadın
da olsa çocuk da olsa gereğini yapın,
diyen ve yüzlerce kadın ve çocuğu
katleden bir siyasi liderdir. Uzun yıllar DAİŞ’le ortaklık yapan bir siyasi
zihniyete sahiptir. DAİŞ de Tayyip
Erdoğan ve AKP iktidarını korumak
için 2015 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri öncesi yüzlerce genç, kadın ve
çocuğu katletmiştir, birçoğunu sakat
bırakmıştır. AKP-MHP iktidarı da sadece Efrîn’de 300’den fazla kadın, çocuk, genç ve yaşlı sivili katletmiştir.
Kürdistan’da yaptığı katliamlar saymakla bitmez. Mesut Özil işte böyle
bir despot liderin sponsoru olmuştur.
Onu meşru kılmaya yönelik bir tutum
içinde olmuştur. Hala da bu tutumunu terk etmemiştir.
Tayyip Erdoğan Türk ve İslam
olmayan her etnik ve inanç topluluğunun düşmanıdır. Toplumda sürekli Hıristiyanlığa yönelik düşmanlı
körüklenmektedir. Türkiye insan
haklarını çiğnediği, faşist, despot ve
diktatör olarak eleştirildiği halde biz
Müslümanız ve Türk’üz, bundan dolayı bize böyle yaklaşıyorlar, diyerek
Hıristiyan halklara düşmanlığı körüklemekte, böylece DAİŞ ve El Kaide’ye
militan yetiştirecek bir zihni ve toplumsal zemin yaratmaya çalışmaktadır. Mesut Özil böyle bir faşist liderin
sponsoru olmuştur. Seçimler öncesi
Tayyip Erdoğan’a destek vermiştir. Bu
durumda tabi ki Alman futbolseverler
kendisine tepki gösterecekler ve bu
zihniyette bir futbolcuyu milli takımlarında görmek istemeyeceklerdir.
Mesut Özil’e Türk ya da Müslüman olduğu için değil, bir faşist lidere makyaj olduğu için tepki duymuşlardır.
Bu tepkileri de yerden göğe haklıdır.

Mesut Özil ırkçılığın maskesi olmuştur

Mesut Özil bir ırkçılık arayacaksa
bunu en başta Tayyip Erdoğan diktatörlüğü altındaki Türkiye’de aramalıdır.
AKP-MHP faşizmi şimdi de Mesut
Özil’in Alman milli takımını bırakması açıklaması üzerinden şovenizmi
kışkırtıyor; Almanlara, Avrupalılara
hatta Türk’ten başka herkese düşmanlık körükleniyor.
Mesut Özil’i bu noktaya getiren
olay faşist Tayyip Erdoğan’la fotoğraf
çektirmesidir. İlkay Gündoğdu ve Mesut Özil Tayyip Erdoğan’ın en faşist
uygulamaları yaptığı dönemde bir
fotoğraf çektirdiler. Bunun üzerine
Avrupa ve Almanya’nın demokratik
kamuoyu haklı olarak iki futbolcuya
faşist iktidarı meşrulaştırdıkları ve
normalleştirdikleri için tepki duymuştur. Türkiye halkının yarısı da faşist uygulamalarından dolayı Tayyip
Erdoğan’a tepki duymaktadır. Zaten
Kürtler üzerinde uyguladığı baskı ve
soykırım politikası Kürtlerde büyük
bir öfke yaratmış bulunmaktadır. Bu
açıdan Mesut Özil ve İlkay Gündoğdu’ya gösterilen tepki fazla değil azdır.
Futbol ve birçok spor dalının şöyle
bir özelliği vardır. Siyasi görüşü ne
olursa olsun birçok insan ve kesim
aynı futbol takımının ya da başka
bir spor dalındaki kulübün taraftarı
olmaktadır. Bu açıdan Mesut Özil’i
Alman ya da Türkiyeli birçok insan
ve kesim izlemektedir. Mesut Özil’in
futbolunu beğenenler vardır, beğenmeyenler vardır. Böyle bir futbolcunun Türkiye, Avrupa ve dünyada faşist, otoriter ve diktatör karakteriyle
bilinen biriyle fotoğraf çektirmesi
büyük tepki çekmiştir. Almanya ve
Türkiye’de birçok taraftar kendileri-

ne ihanet edildiği duygusuna kapılmışlardır. Popülerliğini ve ismini bir
faşist lidere destek olarak kullanmak
tabi ki demokratik kamuoyu ve insanlık tarafından kabul edilemez. Irkçı,
şovenist bir lidere makyaj olan birisi
tabi ki eleştirilere muhatap olacaktır.

Almanların böyle bir futbolcuyu milli takımda görmek istememeleri çok
haklıdır. Bu ne Türk karşıtlığıdır ne
de ırkçılıktır. Aksine Mesut Özil ırkçılık yapmıştır; ırkçılığa destek vermiştir. Bu olay konusunda ırkçılıktan söz
edecek son bir kişi varsa o da Mesut
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“Tecrit ne evrensel ne de hukuksal normlara uyuyor”
Öcalan ile görüşme için 27 Temmuz
2011’den bu yana yaptığı başvurulara
olumsuz yanıt alan Asrın Hukuk Bürosu yaptığı açıklamada yetkili kurumlara “Sayın Öcalan ile görüşme
koşulları oluşturulmalı ve topluma
sağlıklı bilgi ulaşması derhal sağlanmalıdır” denildi.
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan müvekkilleri Kürt
Halk Önderi Abdullah Öcalan ile, 27
Temmuz 2011 tarihinden bu yana yapılan 774 başvuruya olumsuz yanıt
verilmesi nedeniyle görüşme gerçekleştiremeyen Asrın Hukuk Bürosu yazılı açıklama yayınladı.
Yapılan tüm başvuruların hukuksuz bir şekilde ret edildiğini ve
görüşmelerin bilindik gerekçelerle
engellendiği belirtilen açıklamada,
Öcalan’ın yanı sıra İmralı’ya 2015 yılının Mart ayında nakledilen diğer müvekkiller Veysi Aktaş, Hamili Yıldırım
ve Ömer Hayri Konar açısından da
durumun benzer olduğu vurgulandı.
Müvekkilleri Öcalan’a dair yapmış
oldukları görüş başvurularının 20
Temmuz 2016 tarihine kadar tamamen keyfi bir şekilde sözlü ve fiili
olarak “gemi arızası” veya “hava mu-

TRT, resmi
olarak da
Erdoğan’ın
oldu!

TRT, yeni kurulan İletişim Başkanlığı üzerinden doğrudan Erdoğan’a
bağlandı.
Diktatörlüğünü sağlamlaştırmaya
devam eden Türk Cumhurbaşkanı
Tayyip Erdoğan, tüm devlet kurumlarını kendisine bağlamak için de kararnameler çıkarıyor.
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi
ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde iki
yeni başkanlık kuruldu. Resmi Gazete’de, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile
İletişim Başkanlığı’nın kurulduğuna
dair karar yayımlandı.
Cumhurbaşkanlığı
genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
(RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığı
ile; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise yeni kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile
ilişkilendirildi.

TRT’de zaten muhalefet yoktu

TRT, uzun zamandır AKP/Saray lehine yayınlarıyla biliniyor. Kanal, son
seçim döneminde de muhalefete 22
saat, Tayyip Erdoğan’a 181 saat ayırmıştı.

halefeti” gerekçesiyle, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası ise “OHAL”
gerekçesiyle engellenmeye başlandığı vurgulanan açıklamada, “OHAL
uygulamasının KHK ile yasal bir kılıfa

dönüştürülme çabası sonucunda da 1
Mart 2018 tarihinden itibaren yapılan
başvurular KHK ile yapılan yasal değişiklik ileri sürülerek ret edilmektedir.
Avrupa Sözleşmesi’ne aykırı OHAL

yasaları ile kanuni hiçbir şartı da taşımayan ret kararlarına karşı hukuki
süreçler devam etmektedir. Ancak bir
yandan İmralı Ada Hapishanesi’nin
tam anlamı ile hukuk dışı bir uygula-

ma alanı olması, bir yandan da hukukun bu düzeyde evrensel insan hakları ilke ve ölçülerinden uzaklaştığı
bir dönemde sonuç alıcı gelişmelerin
yaşanması kaygı verici bir şekilde zorlaşmaktadır” denildi.
İmralı’nın bir ada hapishanesi olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin
hukuk sistemini net olarak ortaya
koyduğunun altı çizilen açıklamada,
“Öcalan’ın uluslararası bir komplo ile
kaçırılarak getirildiği 15 Şubat 1999 tarihinden itibaren ortaya konulan uygulamaların ne evrensel ne de ulusal
hukuk kurallarına uygun olarak geliştirilmediği” kaydedildi.
Devamında ise, “Gerek uluslararası komplo sürecinde gerekse de bugün süren İmralı sisteminde zımni
ortaklıkları olsa da, iki uygulamanın
da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) ve İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) tarafından İnsan Hakları
Hukuku’na aykırı uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. Hukuku yok sayan bir şekilde kişiye özel geliştirilen
hukuk dışı uygulamalar İmralı’da bugüne kadar benzer birçok örnekte yaşanmaya devam etmiştir” ifadelerine
yer verildi.

Türkiye ve Kürdistan’da 16 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yerine geçecek benzer içerikteki kanun
teklifi Meclis’te kabul edildi.
OHAL sonrası düzenlemeleri içeren kanun teklifi, sunulduğu Meclis
Genel Kurulu’nda kabul edildi. Resmi olarak 18 Temmuz’da sona eren
OHAL, kabul edilen bu kanun teklifi
ile birlikte 3 yıl süreyle daha ihraçlar
ve valilere tanınan “süper yetkiler”
ile devam edecek.
Yasallaşacak olan teklifle birlikte
valiler, 15 günü geçmemek üzere şüpheli buldukları kişilerin başka illere
girişi ve çıkışını yasaklayabilecek.
Yine belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını,
araçların seyirlerini düzenleyebilecek
veya kısıtlayabilecek, ruhsatlı da olsa
her çeşit silah ve merminin taşınması
ve naklini yasaklayabilecek.
Anayasa değişikliği ile bakanlar
hakkındaki gensoru önergesi uygulamadan kaldırılırken, getirilen
düzenlemeyle de bakanlar ve cumhurbaşkanı yardımcılarına ancak
cumhurbaşkanının izniyle soruşturma açılabilecek.
Değişiklikle 24 saat olan gözaltı
süresi, 48 saate çıkartıldı, toplu olarak işlenen suçlarda ise 4 gün olarak
düzenlendi. Yine gerek görülmesi halinde iki defa uzatılabileceği hüküm
altına alınması sonucu 48 saatlik gözaltı süresi 6 güne, toplu olarak işlenen suçlarda ise 12 güne kadar uzatılabilecek.
Kamuda 140 bine yakın ihracın
yaşandığı OHAL sürecinden sonra
getirilen bu düzenlemeyle ihraçların
da süreklileşmesinin önü açıldı. Yükseköğretim kurumlarından ihraç edi-

lenler, eski kurumlarına dönemeyeceği gibi KHK ile ya da yeni getirilen
yasayla kamudan ihraç edilenlerin
yanı sıra komisyon kararıyla tekrar
kamuya alınan kişiler, eski görevlerine atanmayacak. Asker ve polisler
kamudan ihraç edildikten sonra geri
alınsalar bile kilit görevlere atanma-

yacak, araştırma merkezlerinde konumlandırılacak.
OHAL sürecindeki gibi idari kararlarla ihraçlara üç yıl boyunca devam
edilmesi, ihraç edilenlerin işlerinin
dışında sosyal birçok hakkından
mahrum kalmasının da önü açıldı.
Söz konusu ihraçlar Resmi Gazete’de

toplu olarak yayımlanmayacakları
için de görünür olan ihraçlar kamuoyuna da yansımayacak.
Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 20 Temmuz 2016’da başlayıp resmi
olarak 18 Temmuz’da sona eren “resmi OHAL” yerine yasa yoluyla “kalıcı
OHAL dönemi” başlamış olacak.

OHAL’in yerine hazırlanan
kanun teklifi kabul edildi
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Türkiye’nin utancı:
5 yılda 120 bin çocuk anne oldu
Türkiye’de 2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 7 milyon 878
bin 249 bebeğin yaklaşık yüzde 2’sinin çocuklardan olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve
İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş
İlgezdi, 2012-2017 yılları arasında 15
yaşından küçük çocuklar tarafından
dünyaya getirilen bebek sayısının 2
bin 215 olduğunu açıkladı. İlgezdi’nin
açıklamasına göre 116 bin 816 bebeğin
annesi ise 15-17 yaş grubuna mensup.
Bu veriler son 6 senede 18 yaşından
küçük çocuklar tarafından dünyaya
getirilen bebek sayısının 200 bine
yaklaştığını gösteriyor.
İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçen yıl kayıt
altına alınan 392 çocuk gebeliği vakasının, adli makamlara kanuna uygun
şekilde bildirilmediğini ortaya çıkarmasının üzerine bir açıklama yapan
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Bağcılar’da yaşanan skandal, madalyonun sadece
bir yüzü. Çocuk gebeliği Türkiye’nin
kanayan yarası olmaya devam ediyor” dedi. Türkiye’de son 6 yılda, 18
yaşından küçük çocuklar tarafından
dünyaya getirilen bebek sayısının
119.046’ya ulaştığını kaydeden İlgez-

di, dünyaya gelen bebeklerin yüzde
2’sinin annesinin 15 yaşından küçük
olduğunu açıkladı.

2 bin 215 bebeğin annesi 15 yaşından küçük

TUİK tarafından açıklanan verilerin 16-17 yaş grubu evliliklerle sınırlı olduğunu vurgulayan İlgezdi, 15
yaşından küçük çocuk evlilikleri ile
ilgili verilerin ilgili Bakanlıklar tarafından açıklanmadığını, buna karşın,
2012-2017 yılları arasında dünyaya gelen 2.215 bebeğin annesinin 15 yaşından küçük olduğunu söyledi. İlgezdi,
2012-2017 yılları arasında 15-17 yaş
grubu çocuklar tarafından dünyaya
getirilen bebek sayısının ise 116.831’e
ulaştığını belirtti.

204 bin 740 çocuk evli

2012-2017 yılları arasında evlendirilen 16-17 yaş grubu çocuk sayısının
204 bin 740 olduğunu kaydeden İlgezdi, evlendirilen çocukların yüzde
95’nin kız çocuğu olduğunu söyledi. 2017 yılında, 18 yaşından küçük
çocuk evliliklerinde ilk sırayı İstanbul’un aldığını kaydeden İlgezdi, İstanbul’u Dîlok, Riha ve Hatay’ın takip
ettiğini ifade etti.

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

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

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

Tel: 020 8226 4440
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Musa Anter Gazetecilik Ödülleri
başvurular başladı
1993 yılından bu yana verilen Musa
Anter Gazetecilik Ödülleri’nin 26’ncısı için başvurular başladı. Yarışma bu
yıl Yeni Yaşam Gazetesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.
Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Ödülleri için başvurular
başladı. Bu yıl 26.’sı düzenlenecek
olan yarışmada ödüller, Yeni Yaşam
Gazetesi tarafından verilecek.
1993 yılından itibaren yapılan yarışma, “Fotoğraf (haber fotoğrafı)”,
“Karikatür” ve Gurbetelli Ersöz anısına, “Kadın Haberciliği” olmak üzere beş ayrı dalda ödüller verilecek.
Ödül tutarları, her dal için 5 bin TL
olacak. Her katılımcı sadece bir daldan ve sadece bir eser ile yarışmaya
katılabilecek. Değerlendirme, yarışmaya doğrudan gönderilen çalışmaların yanı sıra, ön eleme kurullarının
seçici kurullara önerileri de dikkate
alınarak yapılacak. Yarışmaya katılım
başvuru son tarihi 10 Eylül 2018, seçilen eserlerin açıklanma tarihi 18 Eylül
2018’de olacak.

Teknik şartname

Türkçe Haber, Kürtçe Haber ve Kadın Haberciliği Dalları: Katılımcılar,
politika, ekonomi, ekoloji, eğitim,
sağlık, toplum yaşam, kültür sanat
ve spor gibi kategorilerde haber değeri taşıyan çalışmalarla yarışmaya
başvurabilirler. Haberlerin beş nüsha olarak gönderilmesi gerekiyor.
Fotoğraf için başvuru yapacaklar ise

kısa kenar minimum 2000 piksel, JPG
formatında, 300 DPI çözünürlükte ve
12 sıkıştırma kalitesiyle başvurularını
yapabilirler. Karikatür için başvuru
yapmak isteyenler ise, karikatür boyutları en az A4 (21 cm × 29,7 cm) en
fazla A3 (29,7 cm x 42 cm) olmalı ve
herhangi bir zemine yapıştırılmaması
gerekiyor.

Jüri üyeleri Yarışmanın jüri
üyeleri ise şöyle;
Türkçe haber: Hüseyin Aykol, Can-

dan Yıldız, Fatih Polat, Faruk Eren,
İbrahim Varlı.
Kürtçe haber: Reşat Sorgul, Suna
Tunç, Ramazan Umar, Semiha Alankuş, Mehmet Ali Ertaş.
Kadın haberciliği: Burcu Karakaş,
Nevin Cerav, Dicle Müftüoğlu, Derya
Ceylan, Ayşe Oyman.
Fotoğraf: Mustafa Seven, Abdurrahman Gök, Özcan Yaman, Ramazan
Öztürk, Nazmi Belge.
Karikatür: Doğan Güzel, İmam Cici,

Sefer Selvi, Rewhat Arslan.

Katılım koşulları

Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik Yarışması’nın teknik
şartnamesinde belirtilen koşullara
haiz, eser sahibi herkes yarışmaya
katılabilir.
Yarışmaya katılan eserlerin daha
önce yayımlanmamış ya da 10 Eylül
2017 tarihinden sonra yayımlanmış
olması gerekmektedir.
Eserin daha önce ya da bu yarışma

ile eşzamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme
aldığının ortaya çıkması durumunda
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır; alınan ödül iptal edilir.
Ödül alınmışsa, katılımcı tarafından
iade edilmesi gerekmektedir. Bu işlem diğer katılımcılar için herhangi
bir talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya gönderilen eser üzerinde, eser kendisinin olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve jüriyi yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı
hakkında jüri tarafından kural ihlali
işlemi uygulanır.
Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcıların, şartnamede belirtilen
hususları kabul ettikleri kabul edilir.
Bu koşullara uymayan katılımcılar
yarışma dışı bırakılır.
Eser yayınlanmamış ise, eserin adı,
çekildiği ya da çizildiği yer ve zaman;
yayınlanmış ise yayınlandığı gazete,
dergi, ajans, internet sitesi, TV ile
yayın tarihi bilgileri ve yayının bir
kopyasının dosyada yer alması gerekmektedir.
Katılımcıların; özgeçmiş, iletişim
adresi ve eser hakkındaki bilgi yazısı
ile bir adet fotoğrafını başvuru dosyasına eklemelidir.
Yarışmacılar eserlerini Şehit Muhtar Mahallesi Bekar Sokak No: 7/3
Beyoğlu/İstanbul adresine gönderebilirler.

Banksy Zehra’nın mektubunu paylaştı
Ünlü grafiti sanatçısı Banksy, tutuklu gazeteci Zehra Doğan’ın Diyarbakır Cezaevi’nden yazdığı mektubu
sosyal medya hesabından yayınladı.
2016 yılının Ekim ayında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı (JINHA) editörlerinden Zehra Doğan, Amed’den
Mêrdîn’e ailesini ziyarete giderken
yol kontrolünde tutuklanmıştı. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki
Doğan, cezaevi yönetiminin engellemesi dolayısıyla 2.5 aydır tutuklu
bulunduğu cezaevinde resim çizemediği haberleri basına yansımıştı.
Engellemeler karşısında Doğan, arkadaşlarıyla birlikte yemek malzemesi
için kullandıkları meyve ve sebzelerin renklerini boyaya çevirerek resim
yapıyor. Ayrıca sigara paketlerinin
folyo kağıtlarını gazete kağıtlarının
üzerine yapıştıran ve tükenmez kalem ile çizgilerini oluşturan Doğan,
eserlerini zerdeçal ve kahve kullanarak renklendiriyor. Onun yapıştırıcı
için kullandığı ürün ise bal.
Sebze ve meyveleri boyaya, ellerini
fırçaya, gazete kağıtlarını ise tuvale
çevirerek resimlerini yapmak zorunda kalan tutuklu ressam-gazeteci
Zehra Doğan için geçtiğimiz günlerde
Fransa’da da “Gözler Açık” isimli bir
kitap basılmıştı.

edinerek tüm tutsaklığı protesto ettiğiniz eseri gördük.
Bir resme dahi tahammülü olmayan çarpık düzene karşı en güzel cevabı benden, buradaki insanlardan
çok uzaklarda en güzel cevabı verdiniz.
Sana ve Borf’a ne kadar teşekkür
etsem azdır. Herşey için çok teşekkür
ederim. Desteğinizle kendimi daha
güçlü hissediyor ve şimdi de Efrîn’i
resmediyorum…“

Banksy kimdir?

Banksy’nin New York’taki Zehra Doğan çizimi

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy, geçtiğimiz Mart ayında,
New York Manhattan’da bir duvara
Zehra’nın tutukluluğunu protesto
için ‘Zehra Doğan’a Özgürlük’ yazısının da yer aldığı bir çizim yapmıştı.
Banksy ve diğer bir sokak sanatçısı
Borf’un ortak çiziminde genelde cezaevinde gün sayanların attığı ve cezaevi parmaklıklarını sembolize eden
siyah çizgilerden oluşan parmaklık;

Zehra Doğan’ı da parmaklıkların arkasında resmetmişti. Banksy, Zehra’nın
tutuklanmasına gerekçe gösterilen
resmi ise New York duvarlarına yansıtarak “Bu resmi yaptığı için 2 yıl 9
ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı”
yazmıştı.

Mektup insagram’da

Zehra Doğan da Banksy’e, gösterdiği sanatçı dayanışmasından ötürü
teşekkür mektubu gönderdi. Ünlü
grafiti sanatçısı Banksy de iki sayfalık
mektubu instagram hesabından pay-

laştı.

Mektuptan bir bölüm şöyle;

“… Böylesi günlerde insanın hayata karşı tahammülü kalmıyor. ‘Kimse
bizim haklı olduğumuzu, ezildiğimizi, katledilerek yok edilmek istendiğimizi görmüyor. Görse de buna
sessiz kalmayı tercih ediyor. Yalan
bir yaşamda kurgusal bir varoluş sergilemekten öteye gidemiyor’ diyerek
tartıştığımız anlarda mazgaldan gazeteleri aldı bir arkadaş. Böylece senin
ve Borf’un Nusaybin’i ve beni konu

Banksy, 10 yıldır başta İngiltere
olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı
çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen
sanatçı. Gerçek kimliği bilinmemektedir, Banksy eserlerinde kullandığı
imzasıdır.
Gerilla artist olarak anılan sanatçı[1], çalışmalarında savaş karşıtı,
çevreci, hayvan haklarını savunan ve
tüketim çılgınlığını eleştiren mesajlar
vermektedir. Banksy istediğinin iyi
resimler yapmak olduğunu ve kimliğini açıklamayacağını ifade ediyor.
Banksy Birleşik Krallık’taki eserlerinin yanı sıra Filistin’de yaptığı siyasi
eserlerle de tanınıyor. Banksy aynı zamanda Amerika Birleşik Devletlerinin
ünlü televizyon dizisi The Simpsons
adlı çizgi dizide içinde kapitalizm
eleştirisi içeren bir giriş hazırlamıştır.
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ANHA muhabiri Dicle Ehmed:
Kobanê’ye sırt çeviremezdim
Onlarca saldırı ve çatışmayı kadrajına sığdıran ANHA Muhabiri Dicle
Ehmed, yaşadıklarını anlattı. “Kobanê özgürleşsin, birlikte gidelim.
Eğer seviyorsan yurdumuzu özgürleştirip öyle çıkalım” çağrısına olumsuz cevap veren nişanlısından ayrıldığını belirten Ehmed, “Kobanê o
haldeyken gidemedim” dedi.
19 Temmuz’da Kobanê’de başlayıp
demokratik ulus temelli halkların
birlikte yaşam projesi olarak devam
eden devrimsel çıkış, Ortadoğu’da
yok edilen kadın kimliğine de yeni
bir ruh verdi. O ruhu benliğinde hisseden kadınlardan biri olan Hawar
Haber Ajansı (ANHA) muhabiri Dicle
Ehmed, yaptığı haberlerle özgür kimliğini halklara yansıtıyor.

Reqa’da başlayan yolculuk

Hem devrim tanığı, hem kadın hem
de gazeteci olan Ehmed, 1988 yılında
Kobanê’de dünyaya gelmiş. Ailesi
daha sonra Reqa’ya taşınan Ehmed,
yıllarca burada yaşadı. Suriye iç savaşı patlak verdiğinde öğrenci olan Ehmed, burada rejime karşı gerçekleştirilen protesto yürüyüşlerine katılmış.
Yüz binlerce Kürt ve Arap genciyle
birlikte BAAS rejimi zulmüne karşı
sloganlar haykıran Ehmed, katıldığı yürüyüşlerde saldırıya da maruz
kalmış. Reqa’nın o dönem şimdilerde
Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) adını alan
El Nusra öncülüklü Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarınca işgal edilmesiyle Minbic’in yolunu tutmuş.

mecliste yer alan tek genç kadın olmuş. Yanında yaşı ilerlemiş iki kadın
bulunsa da o dönem hiçbir aile, genç
kadınların dışarı çıkmasına izin vermiyormuş. Ehmed, buna karşı cesaretli bir çıkış yaparak rol üstlenmiş.

Minbic’e gelen Ehmed, burada
halklar tarafından oluşturulan meclisin eşbaşkanı olmasının yanı sıra

19 Temmuz 2012’de Kobanê’de devrimin meşaleleri yakılırken, bir sonraki gün ise Minbic ÖSO gruplarınca iş-

Minbic’te meclis eşbaşkanı

Oradan Kobanê’ye

gal edilmiş. Ehmed ve beraberindeki
binlerce kişi, aynı gün Kobanê’ye göç
etmiş. Kobanê’ye geldikten sonra gazetecilik yapmaya başlayan Ehmed’in
çalıştığı yer ise, devrimin sesi olan
ANHA oluyor. Ailesinin karşı çıkışları
nedeniyle ilk başlarda gizlice çalışmalarda yer alıyor.

Direnişi kadrajladı

Kobanê’de yeni sistemin oluştur-

duğu birçok gelişmeye tanıklık ederken, Kobanê savaşı öncesi nişanlanmış. Savaş başladığında kamerasını
ve fotoğraf makinesini eline alan Ehmed, eşi görülmemiş saldırılara karşı
verilen tarihi direnişi an be an kaydetmiş. Tüm dünyanın aktığı Kobanê
direnişinde, onlarca olayı ve halkı
için canını veren yüzlerce savaşçıyı
kadrajına sığdırmış. Ehmed, direnişin

son gününe kadar kentte kalıyor.

‘Seviyorsan Kobanê’yi özgürleştirelim’

Kobanê savaşı döneminde nişanlısının defalarca “kentten çık” çağrılarına kulak vermeyen Ehmed, en
sonunda nişanlısından ayrılma kararı
verirken, o günü şu sözlerle anlatıyor:
“Savaştan önce nişanlanmıştık. Yaklaşık 1,5 yıl sürdü. Ramazan Bayramı
evlenip gidecektim. Fakat o bayram
DAİŞ Kobanê’ye saldırdı. Ben bunu
kabul etmedim. Ailem bu durumu
onaylamıyordu, oradan çıkıp evlenmemi istiyorlardı. Nişanlım da defalarca çıkmamı istedi. Ama ben çıkmadım. Kürdistan’ın her tarafından
buraya gelip, kanı akan insanlar oldu.
Ben onların üzerine basamadım. Sırt
çeviremezdim. Kobanê o haldeyken
gidemedim. O, o dönem Güney Kürdistan’daydı. Ona ‘Gel, Kobanê özgürleşsin, birlikte gidelim. Eğer seviyorsan yurdumuzu özgürleştirip öyle
çıkalım’ dedim. ‘Hayır’ deyince ben
de nişanı geri çevirdim. Normalde
Kobanê’de bir kadının böyle bir şeyi
yapması ayıp karşılanır. Ama bu benim için çok büyüktü.”

Dört hamleye daha katıldı

Ehmed, daha sonra Kobanê’nin
kırsalı, Mebruk, Siluk, Tîşrîn Barajı
ve Minbic’in özgürleştirilmesi hamlelerini de takip ediyor. Bu sefer de
Minbic için hazırlanan sivil mecliste
yer alan iki kadından biri olmanın
yanı sıra bir gazeteci olarak da sonuna kadar operasyonları takip ediyor.
Minbic’in özgürleştirilmesi sırasında çektiği görüntülerle, Musa Anter
ve Özgür Basın Şehitleri Gazetecilik
Ödülleri video dalında ödüle layık
görüldü.

NAZIM DAŞTAN - MA/KOBANÊ
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Yeni savaşın başlangıcı

Erdoğan’ın devlet içi mutabakatın
zorbalığıyla 9 Temmuz’da Türk tipi
başkanlığını resmileştirmesi için 24
Temmuz 2015’te yeniden başlayan savaş, tüm boyutlarıyla sürüyor. Kürtler ve demokrasi güçlerinin direnişi
de büyüyor.
Türk devleti, 1997’de PKK’nin
‘kontrol edilebilir terör’ marjına çekilmesi karşılığında AB ile entegrasyon
çerçevesinde bireysel hakların tanınmasına razı olma kararı aldı. Öcalan’ın Kürtlerin devletsizliğine karşın
Türk devletinin demokratikleştirilip
ortaklaştırılması çabası olabildiğince istismar edildiği halde, Kürt halkı
menziline doğru kontrollü adımlarla
ilerlemeye devam etti. Türk devleti,
2007 seçimlerinde bunu fark edince
siyasi ve askeri operasyonlarla birlikte Öcalan üzerinden rıza üretmeyi
denedi. Rojava Devrimi başladığında
hayali kurulan ‘Tayyibiye Alayları’ da
karşılığını bulmadı ve Rojava, Kürt
halkının istemleri doğrultusunda rotasını çizdi. HDP şahsında legal Kürt
siyasetine biçilen Kürtlük ve Kürdistanilikten uzaklaştırılarak terbiye
edilmiş bir devlet aparatı yaratma
gayreti de yine Kürt halkı ve ortak aklının ferasetiyle tersyüz edildi.
1925, 1938, 1971, 1980, 1993, 1997,
2005, 2007, 2012 ve 2015 harekatları, Türk devletinin temel karakterini
koruma, zorlanan zırhını sağlamlaştırma isteminin sonucudur. Erdoğan,
tıpkı selefleri gibi bu geleneksel aklın
toplumsal tabana yeniden yayılmasını sağlayan bir aktördür. Tek farkı,
kişisel hırsının bu akıl ile bütünleşmesi, dinciliği devlete entegre etmesi
ve Kürt işbirlikçiliğini ihya etmesidir.
Yavuz Sultan Selim olma hayalinin
gereği İdris-i Bitlisi seçme planlaması
da şükürler olsun ki Kürdistan halkının dipdiri belleğine çarptı.
Türk devleti, PKK’nin uluslararası
kabul düzeyine gelmesini, Rojava’da
kontrolü dışında bir statü oluşmasını,
Kürt halkının diğer ezilen tabakaları
da yanına alarak Meclis’te güçlü bir
temsile kavuşup devlet merkezine
kendi rengiyle yürümesini kabul etmiyor. Devletteki ırkçı-dinci koalisyon bunda mutabıktır. Irkçı ortak,
tekçi ve ırkçı paradigmanın daha
fazla esnetilmemesi ve devletin güçlendirilmesi karşılığında dinci ortağın
pilotajını kabul etti. Hedef, Kürdistan
halkını biat ettirmektir. Türk devleti,
bütün imkanlarını seferber etti ve bu
biatı sağlamaya çalışıyor. Yukarıdaki
tarihsel kesitlere bakıldığında, boca
edilen bütün barbarlığa rağmen bir
sonraki itiraz daha da büyüdü.

Şimdi Türk devletinin 24 Temmuz 2015’te fiillen başlattığı yeniden savaşa varan süreci hatırlayalım.
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun demokratik
çözümü için gösterdiği çabaların
2013’te somutlaşması ve Newroz deklarasyonu ile başlayan diyalog süreci
iki yıl sürdü. 28 Şubat 2015’te İmralı
ve devlet heyetinin ortak açıkladığı
10 maddelik Dolmabahçe Mutabakatı
kamuoyuyla paylaşıldı. Daha sonra bu
girişim bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip
Erdoğan ve hükümet tarafından inkar

edilerek, çözüm masası devrildi. 5 Nisan 2014 tarihinde yapılan son görüşmede Öcalan, HDP heyetine dönük
“Bu son gelişiniz olabilir. Bir daha buraya gelemeyebilirsiniz. Bunlar bu diyalogu yürütecek ciddiyette değiller”
uyarısında bulundu. Bu, Öcalan’ın ilk
uyarısı değildi. Öcalan, tarihi mutabakat metninin açıklamasından bir
gün önce yani 27 Şubat’taki görüşmede de, “AKP otoriterleşmek isterse
kendini bitirir. Anlaşma yok, çözüm
yok, barış yok, faşizmi dayatırsa savaş başlar” uyarısında bulunmuştu.
Aynı görüşmelerde sık sık “Demokratikleşme gelişmezse, darbe mekaniği
devreye girer” diyen Öcalan’ın hükümet tarafından dikkate alınmayan bu
uyarıları bir bir gerçekleşti.

ÇÖKTÜRME PLANI

Türk devletinin, bu diyalog süreci
devam ederken Eylül 2014’te yepyeni
bir plan ve simülasyonla savaşa hazırlandığı daha sonra ortaya çıktı.
Eylül 2014’te Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı tarafından ‘Çöktürme Planı’ hazırlandı. Müsteşarlık
planı Genelkurmay Başkanlığı’na
sundu. Genelkurmay Strateji Plan Dairesi, Strateji Şube Müdürlüğü, planı
ayrıntılandırdı. 42-43 sayfalık plan,
“gizli” ibaresi ile AKP hükümetine
sunuldu. Plan AKP tarafından onaylandı:
* Plana göre, özel tim ve özel eğitimli askerler ve TSK güçleri şehirleri
kuşatarak, mahallere ve yerleşkelere
operasyonlar düzenleyecek.
* Saldırıların komuta merkezi İl
Jandarma Komutanlıkları olacak. Gereklilik halinde savaş uçakları da kullanılacak.
* Ablukaya alınan yerleşkelerde,
yaşam alanlar tahrip edilerek yurt-

taşların geri dönüş koşulları ortadan
kaldırılacak.
* Kitlesel imhalar, tutuklama ve boşaltmalar yapılacak.
* Med Nûçe, Stêrk, Ronahî, Newroz,
İMC ve Özgür Gün TV gibi televizyonlar ve Özgür Gündem ile diğer yayınlar susturulacak. * Hastane ve sağlık
birimleri teyakkuza geçirilecek.
* Olabilecek yaralanmalarda hava
araçlarının güvenli yerlerde konumlandırılması. * Vali, kaymakam ve üst
rütbeli askerlerin HDP’li vekillerle
görüşmesi yasaklanacak. * Tank ve
zırhlı araçlar uygun yerlerde konumlandırılacak.
* Operasyon bölgesine giriş ve çıkışlar tamamen kapatılacak. * Elektrik, gaz ve su şirketlerinin faaliyetleri
emir dahilinde yapılacak.
* Yerel yönetim birimlerinin işleri
valilik emrine devredilecek. * Planda
15 bin insan ölebileceği, 8 bin insanın
yaralanabileceği, 5-7 bin kişinin tutuklanacağı, 300 bin insanın tehcir
edileceği öngörülüyor. * Planı uygulamak için daha önce bölgede görev
yapmış JİTEM ve Ergenekon içinde
yer almış üst düzey askeri yetkiler görevlendirilecek.
* Sivil kamu personeli söz konusu
alanlardan çekilecek. * Kamu binaları operasyon güçlerine verilecek. *
Kandil’e yönelik hava operasyonları
kesintisiz devam edecek. Örgüt tek
taraflı çatışmasızlık ilan etse bile plan
uygulanacak.

EKİM’DE MGK TOPLANTISI

Ekim ayındaki MGK toplantısında
‘Çöktürme Planı’ kabul edildi. 10 saat
20 dakikadan fazla süren bu toplantıdan sonra yapılan açıklamada,”Terörle çok boyutlu mücadele kapsamında
sürdürülen çözüm süreci ele alınmış,

sürecin oluşturduğu olumlu atmosferi ve huzur ortamını bozmaya yönelik
provokatif olaylara karşı kamu düzeni
ve güvenliğini koruma konusundaki
kararlılık teyit edilmiştir” denilmekle
yetinildi. Diğer konular sonuç bildirgesinde yar aldı. Ancak bu toplantıda
sonra diyalog süreci devam ederken
adım adım savaşa gidildi. Çünkü savaş kararı alınmıştı.
AKP’nin savaş kararını Dolmabahçe’den çok çok önce verdiğini ve
bunun sadece fırsatını kolladığını
kaydediyordu. KCK Yürütme Konseyi
Eşbaşkanlığı da savaş yeniden başlatıldığında yaptığı açıklamada, Tayyip
Erdoğan ve AKP’nin iktidarda kalmalarını amaçlayan savaşı 30 Ekim
2014’te yapılan MGK’de alınan karara
dayanarak başlattığını vurguluyordu.

MGK’DEN ÖNCE NE OLMUŞTU?

Türk devleti, ısrarla silahların tamamen bırakılmasını, Suriye ve Rojava politikasında Türkiye eksenine
yedeklenilmesini istiyordu. Gezi
Direnişi atlatılmış, Fethullah Gülen
Grubu’nun ilk operasyonu savuşturulmuştu. Diyalog sürüyor; hükümet,
PYD Eşbaşkanı ve HDP’lilerle görüşüyor, İmralı’daki görüşmelere HDP’lilerin yanı sıra MİT Müsteşarı ve ekibi
de katılıyordu.
Öcalan’ın Amed’deki Newroz kutlamasında paylaşılacak olan deklarasyonuna devlet de itiraz etmiyordu.
Öcalan, bu deklarasyonda halkların
ortak paydalarına dikkat çekerek
demokratik çözüm ve barışın mümkün olduğunu vurguluyordu. “Biz
direnirken korkmadık, barışırken de
korkmayacağız” diyen Öcalan tam ve
radikal bir demokrasiyle yola devam
edilmesini salık veriyordu.

Newroz’un hemen ardından 30
Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerde
DBP büyük oy farklarıyla 103 belediyeyi kazandı. Yerel yönetimlerdeki bu
tablo, devleti rahatsız etti.
Karakol ve kalekollar hızlandırıldı.
5-7 Haziran’da Lice’deki kalekol protestolarında iki kişi katledildi.
26 Nisan’da MİT Kanunu’nda yapılan değişiklikle MİT’in İmralı görüşmelerine yasal koruma getirilirken 10
Temmuz’da da “Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine dair kanun” ile diyalogu sürdüren hükümet kendisini
güvenceye aldı.
Erdoğan, 10 Ağustos’taki Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52’yle birinci turda kazanınca Dışişleri Bakanı
Ahmet Davutoğlu’nu 27-28 Ağustos
AKP Genel Başkanı ve Başbakan yaptı.
Hemen ardından 3 Eylül’de MİT
Müsteşarı Hakan Fidan, İmralı Adası’na giderek Öcalan ile görüştü.
HDP’liler de görüşüp Kandil’e giderek, yeni durumu paylaştı.
10 Eylül’de HDP’lilerle görüşen Davutoğlu, PKK’nin tüm faaliyetlerini
bitirmesini farklı bir tonda söyledi. 5
gün sonra DAİŞ çetesi Kobanê’ye salındı. 2 Ekim’de savaşın Rojava’ya taşınmasına dair tezkere Meclis’ten geçirildi. Tüm girişimlere rağmen Türk
devleti, Kürtlerin uzattığı eli tutmadı,
tehdit ve hakaretlerle Kobanê’nin
düşmesini bekledi, ancak istediği gibi
olmadı. 6-7-8 Ekim’de Kuzey Kürtleri, Kobanê’ye destek amacıyla Türk
devletini protesto etti. Devlet güçleri ve bünyesinde paramiliter yapıları
onlarca kişiyi katletti. Kobanê’ye her
taraftan gençler aktı, YPG savaşçıları
direndi.
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ŞEF

ARANIYOR

GÜNEY LONDRA’DA
CALIŞACAK
COFFE SHOP ŞEFİ
ARANIYOR.
KEBABDAN ANLAMASI
TERCİH EDİLİR

City bölgesinde
(Merkez Londra’da)
haftanın 5 günü çalışacak
Kadın veya Erkek
ŞEF aranıyor.
İletişim: 07809 480 783

AYRICA
FULL TİME / PART TİME
GARSON ARANIYOR
Greenwich, SE10 9BL
Tel: 07984 674 516
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Yüzlerce göçmen boğulmaktan kurtarıldı
İspanya açıklarında yapılan operasyonlarda, onlarca tekne ve botla yola
çıkarılan yüzlerce göçmenin kurtarıldığı duyuruldu. İspanyol sivil savunma kurumunca yapılan açıklamada,
Cebelitarık Boğazı ile Akdeniz’in en
batıdaki kısmı olan Alboran Denizi’nde onlarca bot ve teknedeki göçmenler kurtarıldı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada, oldukça tehlikeli bir
biçimde yola çıkarılan botlarda 484
kişi ölümden döndü.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre, 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında İspanya’ya deniz yoluyla
ulaşan göçmenlerin sayısı 18 bin 653
idi. İspanya’ya gelen göçmenlerin
başında Gine, Mali Moritanya ve Fas
vatandaşları ön sırada geliyor.
Yine IOM verilerine göre, bu yılın
başından bu yana Akdeniz’de bin 489
göçmen hayatını kaybederken, en az
294’ü İspanya’ya ulaşmak isterken
can verdi.

Mültecilere yardımda sınırlandırma

Aşırı sağcı Kuzey Ligi’nin (Lega
Nord) İçişleri Bakanlığı’nı aldığı İtalya’da şimdi de mültecilere verilen
para yardımlarının en az yüzde 50
oranında azaltılacağı ve entegrasyon
politikalarından daha az yararlanacağı duyuruldu.
Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen İtalya İçişleri Bakanı Matteo
Salvini, halen ülkede yaşayan 136 bin
kadar ilticacıya verilen para yardımlarının azaltılacağını söyledi. Salvini,
göç konusunda giderlerin azalacağı-

nı söylerken, daha fazla kontrollerin
olacağının altını çizdi.

Yardımlar 20 euroya düşürülecek

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre, ilticacılara günlük ortalama 30 ila 35 euro olarak verilen ve
kimi durumlarda 45 euroya yükselen

yardımlar günlük 20 euroya düşürülecek.
İtalya’daki entegrasyon politikaları
kapsamında henüz başvuruları kabul
edilmemiş ilticacılara sunulan İtalyanca kursları ve mesleki eğitimler
ise sadece oturum hakkı alanlara verilecek. Bu ise ilticacıların ortalama 2

yıl kadar hiçbir uyum programından
yararlanmayacakları anlamına geliyor.

3 milyar euro tasarruf planı

İtalyan hükümeti bu yönlü bir karar alırken, 2 hafta önce Birleşmiş
Milletler (BM) tarafından mültecilerin sosyal güvenlik sistemlerinden

yararlanmasını öngören bir karara
da imza atmış olması dikkat çekiyor.
Ancak söz konusu BM kararının bağlayıcılığı yok.
Hükümetin ilticacılara verilen yardımlar ve uyum programlarındaki
kısıtlamalar üzerinden yıllık 3 milyar
euro tasarruf edeceği savunuluyor.
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Başûrê Kurdistan’a yönelik 14 Aralık 2017’de işgal saldırıları başlatıp
geniş bir alan yerleşen Türk ordusu,
KDP’nin de işbirliğiyle hazırlığını
yaptığı 30’uncu ‘sınır ötesi’ saldırısını
kalıcı işgale dönüştürmeye çalışıyor.
İşgalci Türk ordusunun Başûrê
Kurdistan topraklarına yönelik olarak
başlattığı işgal saldırısı devam ediyor.
Kandil’i de kapsayacak geniş bir işgal
saldırısına hazırlanan Türk devleti,
şimdiye kadar şaşaalı isimlerle, asker
sayısı ve konvansiyonel silah kapsamını hep genişleterek 29 kez şansını
denedi. Şimdi de her zamanki ortağı
KDP ve onun desteğiyle Başûrê Kurdistan’ın’ın tüm stratejik alanlarına
serptiği askeri ve istihbari üsleri, en
büyük güvencesi. Türk sömürgeciliğinin fiyaskoyla sonuçlandığı halde dinmeyen sahte zafer ihtiyacı ile
KDP’nin obezleşen ihanet genlerinin
muhtaç olduğu işbirliği, yeni bir serüvenin peşinde. Türk tarafı, bu kez 14
Aralık’ta kademe kademe genişlettiği
saldırıları, kapsamlılaştırıp kalıcı hale
getirme gayretinde.
Bradost ve Xakurkê alanına dönük
14 Aralık 2017’de başlatılıp 11 Mart itibariyle yayılan Türk ordusunun saldırı ve direnişin gelişimi şöyle:

san’da daha büyük bir eylemin muhatabı oldu. Sabotaj eyleminde 10 asker
öldürüldü, 10 asker ise yaralandı.
* 10 Nisan günü aynı tepe havanlarla vuruldu, arkasında hareket halindeki bir birliğe sabotaj yapıldı. Yerel
kaynaklar en az 8 askerin öldüğünü
aktardı.
* Lêlikan’ın havanlarla vurulduğu 11 Nisan’da ise cephanelik olarak
kullanılan bir sığınak imha edildi.
Eylemde 4 asker öldürüldü, 5 asker
yaralandı. Paniğe kapılarak tepedeki
mevzileri terk edip kaçmaya çalışan
askerler de kurtulamadı; 5 asker öldürüldü, 6 asker yaralandı. * Lêlikan’daki mevzi ve sığınaklar, 12 Nisan sabahı
da vuruldu; detayları öğrenilemedi. *
Ertesi günün sabahı da sabotaj eylemi
yapıldı; en az 3 asker öldürüldü.
* Türk ordusu, 13 Nisan günü öğleden sonra dolaylarında Eli Dirêj
boğazında konumlanmaya çalışarak,
mevzi ve sığınak yapımına başladı.
Gerillalar, buradaki birlikleri ağır ve
orta silahlarla vurdu, sonuçları netleştirilemedi.
* Aynı gün hem sabah hem de öğle
saatlerinde Kevorte’deki Türk güçleri
iki sabotaj eylemi yapıldı. Toplamda
8 askerin öldüğü, 2 askerin yaralandığı açıklandı, ancak yerel kaynaklara
göre ölen asker sayısı 25.
* Gerillalar, 14 Nisan’da bir kez
daha Lêlikan’daki askerleri yakın mesafeden orta otomatik ve ferdi silahlarla vurdu. 2 mevzi, 1 barınak imha
edildi; 5 asker öldürüldü.
* Kevorte’de askerlerin Kameliye
olarak kullandığı barınak 15 Nisan’da
hedef alınarak tamamen imha edildi;
6 asker öldürüldü, 2 asker yaralandı.
* Lêlikan’daki Türk güçleri 20 Nisan
sabahı havan ve katyuşalarla vuruldu; sonuçlarına ilişkin net bilgi alınamadı.
* Tepedeki güçlere hemen öğleden
önce ise bir dizi suikast eylemi düzenlendi; 2 asker öldürüldü.

Kalıcı işgal hazırlığı

BİRİNCİ AŞAMASI

* Türk ordusunun Bradost ve
Xakûrkê’yi işgal saldırılarının birinci
aşaması, 14 Aralık 2017’de başladı.
Keşif uçakları, ardından savaş uçaklarının yoğun bombardımanı, sonrasında taaruz helikopterleri eşliğinde
Skorskylerden Tepe Mawa, Tepe Siro
ve Kaniya Reş alanlarına indirme yapıldı. Aynı dakikalarda Heci Beg suyu
üzerinde oluşturduğu seyyar köprü
ile Başûrê Kurdistan topraklarına giren Türk ordusu, Bermize köyü ve
çevresinde onlarca piyade yerleştirdi.
* HPG ve YJA Star gerillaları 16 Aralık 2017’de Tepe Mawa’daki işgalci
Türk ordusuna iki ayrı suikast eylemi
yaptı; 2 Türk askeri öldürüldü.
* Tepe Mawa ve Tepe Siro’daki işgalci Türk ordusuna dönük 23 Aralık’ta eş zamanlı iki sızma eylemi
gerçekleştirildi. Aynı zamanda her
iki tepede konumlanan askerler orta
otomatik ve ferdi silahlarla yakın mesafeden etkili şekilde vuruldu. Tepe
Mawa’da 7 asker, Tepe Siro’da 8 asker
öldürüldü.
* Koordine Tepesi ve tepe silsilesini
tutmaya çalışan işgalci Türk güçlerine yönelik 31 Aralık’ta bir dizi suikast
eylemi düzenlendi; 2 asker öldürüldü, 1 asker yaralandı. * Gerillalar, yılın
ilk günü saat 16.00 sıralarında Tepe
Siro’daki Türk güçlerini hedef aldı;
en az 10 asker öldürüldü, 4 asker ise
yaralandı. Bu etkili eylem sonucunda
işgalci Türk güçleri Tepe Siro’dan çekilmek zorunda kaldı.
* Türk ordusunun Tepe Mawa’daki birlikleri 2 Ocak sabahı ateş altına
alındı; ölü ve yaralı sayısı netleştirilemedi. Aynı gün saat 16.00 sıralarında
biri dizi suikast eylemi düzenlendi; Tepe Mawa’da 2 asker ve 1 kepçe
operatörü öldürüldü. * Gerillalar, 22
Ocak’ta ise Kaniya Reş alanındaki işgalci Türk ordusuna havanlı eylem

düzenledi. Tepedeki mevziler etkili
bir şekilde vuruldu. Gerilla eylemi
nedeniyle alana giremeyen işgalci
Türk ordusu akşam saat 20.00 sıralarında Skorsky helikopterlerle ölü ve
yaralı askerleri kaldırabildi.
* Kaniya Reş’teki Türk güçleri, 1
Şubat’da bir kez daha ağır silahlarla
yapılan eylemin hedefi oldu; 2 asker
öldürüldü, 2 asker yaralandı. Tepedeki konteynırlar da imha edildi. * Aynı
tepe, 16 Şubat günü yine vuruldu; sonuçları netleştirilemedi.
* Hemen ertesi gün saat 12.00’de
Kaniya Reş tepesindeki Türk güçleri,
bir dizi eylemle sarsıldı. 2 asker öldürüldü, bir A-4 mevzisi içindeki 2 asker
ile birlikte imha edildi. Paniğe kapılıp tepeyi bırakarak kaçmaya çalışan
3 asker de kaçamadı. Barınak olarak
kullanılan ve içinde askerlerin kaldığı
konteynır içindeki askerler ile birlikte
tümden imha edildi. * Gerillalar, 21
Şubat sabahı Kaniya Reş ve Koordine
tepesi arasında hareket eden ve 15 askerden oluşan özel bir birliğe sabotaj
eylemi yaptı; 7 asker öldürüldü, 2 asker yaralandı.
* 27 Şubat’ta ise yine bu iki tepe
arasında hareket halinde olup Bermize köyüne doğru ilerleyen 2 Türk
birliği hedef alındı; en az 5 asker öldürüldü, çok sayıda asker de yaraladı.
* Kaniya Reş tepesindeki Türk güçleri, 4 Mart sabahı gerillanın havanlı
ve katyuşalı eylemiyle uyandı. Yerel
kaynakların verdiği bilgilere göre çok
sayıda asker öldürüldü ve yaralandı.

İKİNCİ AŞAMASI

* Türk ordusunun Başûrê Kurdistan’ın Bradost bölgesine dönük işgal
saldırılarının ikinci aşaması 11 Mart’ta
başladı.
* 11 Mart gece yarısı Gümbete ve
Tepe Siro, savaş uçakları ve obüslerle
yoğun bir şekilde vuruldu. Bölgede
yoğun keşif uçuşları altında Skorsky
helikopterler eşliğinde onlarca özel

askeri birlik indirildi.
* Gerillalar, 13 Mart’ta Gümbete
tepesini ağır silahlarla vurdu. Ertesi
gün daha da yoğunlaştırıldı. Bunun
üzerini işgalci Türk ordusu Gümbete
ve Siro tepelerinden çekilmek zorunda kaldı. * Türk ordusu, 14 Mart günü
saat 07.00’den itibaren Tepe Siro yamaçları ve Geliya Reş alanına yönelik
yoğun obüs ve havan saldırıları gerçekleştirdi. Bölgede yoğunlaşan keşif uçaklarının hareketliliği ardından
Tepe Siro, Tepe Partizan ve Geliya Reş
alanı saat 08.30’da savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalandı. Saat 22.00 sıralarına kadar obüs,
havan ve savaş uçaklarınca yoğun bir
şekilde bombalanan Tepe Siro, Tepe
Partizan, Gümbete tepesi ve Masiro
boğazına Skorsky helikopterlerle özel
birlikler indirildi.
* Masiro tepesi ve boğazını işgal
altına almak isteyen işgalci Türk ordusu ile gerillalar arasında 15 Mart
günü saat 06.00 sırlarında şiddetli
çatışmalar yaşandı. Savaş uçakları ve
Kobra helikopterlerle alanı yoğun bir
şekilde bombalayan işgalci Türk ordusu alana asker indirerek ilerlemek
isterken gerillalar bir dizi sabotaj eylemi düzenledi. Eylemler sonucunda
8 asker öldürüldü.
* Aynı gün Tepe Partizan’ı işgal etmek isteyen işgalci Türk ordusu ile
gerillaları arasındaki çatışmalarda da
2 asker öldürüldü.
* Türk güçleri, 16 Mart günü saat
07.00’den 16.00’ya kadar Tepe Partizan ve Masiro boğazında konumlanmak istedi. Gerillalar da vurdu. Saat
12.00 sıralarında Masiro tepesine iki
koldan sızıldı. Sığınak ve mevzilerde
yer alan 4 asker yakın mesafeden vurularak öldürüldü. 7 kişiden oluşan
bir başka askeri birlik de 3 kayıp verdi.
* Masiro tepesindeki askerler 19
Mart günü öğleden sonra iki suikast
eyleminin hedefi oldu; 2 asker öldü-

rüldü.
* Türk savaş uçakları, 1 Nisan’da
köylülerin kullandığı Lolan, Ş. Beritan ve Xakûrkê köprüsü başta olmak
üzere bölgedeki birçok köprüyü bombalayarak kullanılamaz hale getirdi.
Sivil alanların yoğun saldırılara maruz kalması sonucu Bradost köylüleri
tarım ve hayvancılık yapamaz duruma geldi.

ÜÇÜNCÜ AŞAMASI

* Türk ordusunun Başûrê Kurdistan’ın Bradost ve Xakurkê’ye dönük
işgal saldırılarının üçüncü aşaması 5
Nisan’da başladı.
* Türk ordusu 5 Nisan günü saat
saat 17.40’da Lêlikan ve Kevorte tepeleri ile yamaçlarına yoğun obüs ve
havan saldırıları düzenledi. Bölgedeki yoğun keşif uçuşları ardından
saat 22.30 sıralarında Lêlikan Tepesi,
Kevorte Tepesi ile Lêlikan, Heşime
ve Kolit köyleri, son dönemlerin en
yoğun bombardımanına tabi tutuldu.
Kobra helikopterleri ise saat 24.00
ile 01.30 arasında alanı yoğun olarak
taradı. Bunun ardından Skorsky helikopterlerle çok sayıda Türk birliği
Lêlikan ve Eli Dırej boğazına indirildi. Burada yoğun çatışmalar yaşandı,
1 Skorsky helikopter de gerillalarca
darbelendi.
* Kevorte’deki askerler 6 Nisan
günü saat 15.00 sıralarında hareket
halindeyken gerillanın sabotaj eylemiyle sarsıldı. İki grup halinde hareket eden askerlerden 10’u öldürüldü.
* Gerillalar, 7 Nisan sabahı Evdilkovî yamaçlarında yer alan Eli Dirêj
boğazında hareket halinde olan işgalci Türk ordusuna yönelik sabotaj eylemi yaptı; 2 asker öldürüldü, 2 asker
yaralandı.
* 7 Nisan günü öğleden sonra ise
Lêlikan’daki askerlere yönelen gerilla, sabotaj eylemiyle çok sayıda askeri
öldürdü.
* Lêlikan’daki Türk askerleri 9 Ni-

KALICI OLMA GAYRETİNDE

İşgalci Türk ordusu, Bradost bölgesine yoğun askeri yığınak yaparak
kendisini sınır dışında kalıcılaştırmaya çalışıyor. Bermize, Yeşime, Lêlikan
ve Kolit köyleri ve çevresinde karargah ve kamplar; yine Tepe Siro, Masiro boğazı, Eli Dirêj boğazı, Kevorte ve
Lêlikan tepelerinde askeri barınak ve
mevziler kurdu.
Gerillalarının etkili eylemleri sonucunda alana karadan herhangi
bir giriş yapamayan işgalci Türk
ordusu, Bradost alanını savaş uçaklarıyla bombalayıp; yoğun obüs ve
havan saldırısı altına alarak gerilla
kuşatması altında olan askerlerine
nefes aldırmaya ve psikolojik olarak
rahatlatmaya çalıştı. Bu alanlarda
kademe kademe yerleşen Türk ordusu, savaş uçakları, obüs ve havanlarla bombalayıp Bradost alanını
Kürtsüzleştirerek hayalet bölgeye
çevirmek istiyor. İşgalci Türk ordusu Bermize, Yeşime, Lêlikan ve
Kolit köyleri ve çevresinde de halka
dönük ajanlaştırma politikalarını
devreye koyarak sonuç almaya çalışıyor.
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TOKİ’nizi değil evimizi istiyoruz!
UNESCO Dünya Mirası olan Sur ilçesi Türk devlet güçleri tarafından
yerle bir edildi. Sur halkı bugün artık
evleri, toplulukları ve kültürleri için
mücadele ediyor.
İki buçuk yıllık barış sürecinin çökmesi ardından Temmuz 2015’te, Türk
devleti ile Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
militanları arasındaki onlarca yıllık
çatışmada yeni bir aşama başladı:
Devlet güçleri güneydoğudaki PKK
ile bağlantılı savaşçıları ortadan kaldırmak için ev ev operasyon düzenlerken, büyük oranda kentsel olan
gerilla savaşı Kürt çoğunluklu kasaba
ve şehirlere uzandı.
Çatışmanın en yoğun olduğu yerler, yöresel başkent Diyarbakır’da
UNESCO Dünya Mirası olan Sur ilçesinin merkezi mahalleleriydi. Binaların
çoğunun hasar görmesi veya yerle bir
edilmesi ile sonuçlanan üç aylık bir
kuşatmayı da içeren on aylık çatışma,
şiddet sonucu yerlerinden edilenleri bugün artık evleri, toplulukları ve
kültürleri için mücadele etme zorunluluğu ile karşı karşıya bıraktı.
Haziran’daki seçim öncesinde oy
toplama çabasıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mart
ayında Sur’u ziyaret etti ve ilçeyi, güneydoğuyu canlandırmak için ayrılan
2,3 milyar liralık bir planın parçası
olarak yenilemeyi vaat etti. Canlı bir
ekonomi ve yeni bir turizm patlaması
sözü verdi.
Fakat Sur’un yerlileri –Mart 2016’ya
dek süren çatışma sonucu yerinden
edilmiş ve halen yerleşememiş çoğunluğu Kürt 24 bin kişi- bir zamanlar
evlerinin olduğu yerlere dikilen yeni
binaları satın alamayacaklar.
Bu durum yereldeki Kürtlerle devlet arasındaki düşmanlığı arttırdı.
Yerinden edilen birçok kişi, Haziran’daki bir seçim zaferi sonrasında
2017 referandumunun sağladığı genişlemiş icra yetkileriyle 2023’e kadar iktidarda kalacak olan Erdoğan
yönetiminin, kendilerinin yerinden
edilmesinden kâr sağladığını ve uzun
yıllardır devlet tarafından ayrımcılığa uğrayan bir azınlık olan Kürtlerin
satın almaya gücünün yetmeyeceği
binalar inşa ederek, demografi mühendisliği yaptığını söylüyorlar.
Sur Platformu’ndan bir arkeolog

meyeceklerini öğrenmişler. Evleri,
yerleşimin çoğunun olduğu Sur’un
doğu yarısını kapsayan girişe yasak
bir bölgenin içinde kalmış ve devletin
savaştan zarar gören yapıların insan
yerleşimine uygun olmadığını ilan etmesi ardından yerle bir edilmiş.
Bir zamanlar evlerinin bulunduğu
yer şimdi bir ot tarlasına dönmüş ve
sokak kedileriyle dolu.
Devlet yetkilileri bölgeyi yeniden
inşa ederken, Kürt yerel sakinler ise
devletin verdiği tazminatın ve başka
yerlerde indirimli ev önerilerinin uygun olmadığını söylüyorlar.
“Sur’daki evimizi alabilmek için
yıllarca para biriktirdim ve evi kendi
ellerimizle onardık,” diyor Cengiz.
Şu an Diyarbakır’ın yoksul mahallesi
Bağlar’da kirada oturuyorlar ve birçok
yerinden edilmiş Sur sakini buraya
yerleşmiş. “Sahip olduğumuz her şey
o evdi,” diyor Emine. “Sur’dan başka
bir yerde kendimizi asla evimizde
hissedemeyiz ve Sur şimdi yok oldu.”

olan Nevin Soyukaya, “yeniden inşa
ile toplumun mekân üzerinden şekillendirilmesi, yaşayan hafızanın
silinerek yeni bir hafızanın yaratılması amaçlanıyor” dedi. Soyukaya mahallenin 2015’te, çatışmaların patlak
vermesinden sadece birkaç ay önce
UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasına şahsen katkıda bulunmuş.
“Bu yüzden bu yalnızca fiziksel yapıyı değil, demografik yapıyı da değiştirmeye dönük bir girişimdir.”
Sur’daki konutların çoğu gecekonduydu. Devlet yetkilileri gecekonduları yüksek suç ve uyuşturucu oranlarına sahip kentsel çökme alanları
olarak görüyorlar ve çağdaş standartlarda yeniden inşa etmek için yıkmak
istiyorlar. Ülkenin başka yerlerinde

oldu bu, ama Sur’da süreç çatışmanın
hasarının da etkisiyle çok hızlı ilerliyor.
Aile evi yerle bir edilen Sur sakini
bir Kürt olan Cengiz Abis, devletin
verdiği tazminatın inşa edilecek evleri satın almak için çok düşük olduğunu söylüyor ve büyüdüğü bölgenin
hala bir savaş alanı gibi hissettirdiğini
ekliyor.
“Diyarbakır işgal edildi,” diyor.
“Tüm şehir polis karakollarıyla, zırhlı
araçlarla dolduruldu. Etrafımıza baktığımızda anlayabildiğimiz tek şey
işgal altında olduğumuz. Her yerde
sivil polisler var. Sürekli takip ediliyor
ve izleniyoruz.”
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il müdürü Nurullah Bilgin, Haziran sonun-

da devlet medyasına Sur’daki kentsel
dönüşüm projesinin iki milyar lira
(420 milyon dolar) olduğunu, 340
evin inşa edildiğini ve 1500 kişiye yerleşim imkanı sunulacağını söyledi.
“Sur, bir milyon turisti ağırlama
kapasitesiyle yeni bir çekim merkezi
haline gelecek,” diye ekledi.
TOKİ yeniden inşa sürecine dahil
müteahhitlerin adlarını açıklamadı,
yorum taleplerine de cevap vermedi.
Bu makale için görüşülen yerel sakinler, sivil toplum örgütü çalışanları,
aktivistler ve politikacılar sürecin şeffaf olmamasının, onlara büyük ihaleleri alanların muhtemelen AKP’ye
yakın müteahhitler olduğunu düşündürdüğünü söylediler.

‘Her şeyimiz burasıydı’

Devlet ile PKK arasında 2015’te
bozulan ateşkes, on ay süren sokak
çatışmalarına neden olmuş ve Uluslararası Kriz Grubu’nun verilerine göre
452’si sivil 4000 kişinin hayatına mal
olmuştu.
Can kayıplarının birçoğu Sur gibi
militan mahallelerde yaşandı. Cengiz
Abis ve eşi Emine burada büyümüşler
ve birlikte iki odalı bir ev satın almışlar.
Sur’un 120 bin kişilik çoğunluğu
Kürt nüfusu çatışmalar sırasında
kaçmış ama Abis ailesi mülklerini
koruyabilmek için sokağa çıkma yasaklarına, çatışmaya ve su ve elektrik
kesintilerine rağmen evlerinde kalmaya çalışmış. Ama Mart 2016’da evlerinden çıkarılıp ve 15 ay hapse atılmışlar. Çocukları ise çocuk esirgeme
kurumuna gönderilmiş.
Sur’daki evlerinden kalan tek şey,
darmadağın edilmiş oturma odalarındaki parçalanmış mobilyaların cep
telefonlarındaki resimleri.
Fotoğrafları, çatışmalar sırasında
PKK’ye yardım ettikleri suçlamasıyla
(insan kalkanı olmakla ve gruba maddi yardım sağlamakla suçlanmışlar)
eşi ile birlikte hapse atılan Emine’nin
gelinliğini kurtarmaya çalışan bir arkadaşları çekmiş.
Fakat gelinliği bulamamışlar ve
evin elektronik eşyaları da ortada
yokmuş.
Serbest bırakılıp çocuklarına kavuştuklarında evlerine geri döne-

Sur’un değişen yüzü

Evlerin çoğunun sağlam kaldığı
Sur’un batı kısmında, Grek ve Roma
dönemlerinden Bizans ve Osmanlı’ya
ve günümüze dek uzanan bir kültürel
merkez olarak bölgenin zengin tarihi, ayakta kalabilmiş bazı tarihi yapılarda bugün halen hissedilebiliyor.
Dar sokaklar, Diyarbakır’ın kalabalık,
yeni bölgelerindeki trafikten uzak,
komşuların çocukları oynarken çay
içtiği toplanma mekanları olarak işlev
görüyor.
Fakat geçtiğimiz on yıllar içinde
Sur yoksullukla da simgelenir hale
gelmiş. Evler kabası yapılmış vaziyette, kanalizasyon ve ısıtması yok. İlkin
2. Dünya Savaşı’nı takip eden kırdan
kente göçle yaygınlaşan Sur gibi yerlerdeki gecekondu yapımı, 1990’larda
çevre köylerin zorla boşaltılması ardından büyümüş.
Devlet 2012’de mahalle için kentsel dönüşüm ilan etmiş ama 2016’da
çatışmalar sona erene dek gelişme
olmamış.
Kuşatma sona erince hasarlı bölgenin etrafı güvenlik barikatlarıyla
çevrilmiş ve devlet yetkilileri Sur’un
yaklaşık yüzde 60’ı için “acil istimlak” kararı çıkarmış. Çok geniş yerleşim alanları terk edilmiş ve birçok
ev bombardıman altında çökmüş.
Bu mülkler artık Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na ait.
Devletin, zamanın başbakanı Ahmet Davutoğlu tarafından 2015’te
doğunun Toledo’suna dönüştürüleceği vaat edilen Sur’u dünya çapında bir turizm merkezi olarak görme
arzusuna paralel olarak bazı dini ve
tarihi binalar korunmuş.
“Bu şehirler 1990’lardan bu yana
plansız şekilde büyüyor ve bu olaylar yaşanmasa bile kentsel dönüşüm
şarttı,” demişti o dönem.
Eylül 2016’da, o zamanki başbakan Binali Yıldırım Türkiye’nin güneydoğusu için güncellenmiş bir
kentsel dönüşüm planı açıkladı. Bu
plan Sur’da 7000 yeni evin inşasını
da içeriyordu ancak şu an yapılmakta olan yeni evler çok pahalı: fiyatların 400-500 bin lira arasında olacağı
tahmin ediliyor. Bu rakamları Emine ve Cengiz gibi Sur sakinlerinin
karşılaması imkânsız.
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İranlı kadınların direnişi pes ettirdi
İran Başsavcısı, kadınların “İslami
olmayan” giyimleriyle mücadelede
alınan polisiye ve hukuki önlemlerin
işe yaramadığını itiraf ederek “Zor
kullanmak sonuç vermiyor” dedi.
İran Başsavcısı Muhammed Cafer
Montazeri, kadınların “İslami olmayan” kıyafetlerine karşı mücadelenin
başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi.
Başsavcı, kadınlara yönelik polisiye
önlemlerin de hukuki adımların da
sonuç vermediğini ve ülkenin uluslararası imajını zedelemenin dışında
hiçbir işe yaramadığını belirtti.
İran resmi haber ajansı Irna’ya konuşan Montazeri, ülkedeki birçok
kadının dine de İslami kıyafet normlarına da inanmadığı kanısında olduğunu söyledi. Kendisi de bir dinci
olan İran Başsavcısı, “Her halükarda
zor kullanmak işe yaramadığı gibi
bizi bir yere de götürmüyor” tespitinde bulundu.

Kadınlar uzun yıllardır örtünmeye zorlanıyor

İran’da 9 yaşından itibaren tüm kadınlar, kamusal alanda saçlarını örtmek için başörtüsü takmak ve vücut
hatlarını gizlemek için de uzun bir
manto giymek zorunda. Bu kurallara
uymayan ve “günahkâr” olarak görülen kişiler, ‘ahlak polisi’ tarafından
tutuklanabiliyor, bazı durumlarda
haklarında cezai işlem uygulanabiliyor ve suçlu bulundukları takdirde
yüksek para cezasına çarptırılabili-

yor.

Yeni yasak da işe yaramadı

“İslami giyim”e dair yasalar ve
cezai yaptırımlar yaklaşık 40 yıldır

yürürlükte olmasına rağmen, başörtülerinin giderek daha gevşek bağlandığı, mantoların giderek kısaldığı ve
daraldığı gözlemleniyor. Geçen hafta

SATILIK OFF LICENCE
BRIGHTON, SOUTHWİCK’TE
DENİZ KENARINDA, ANA CADDE ÜZERİNDE.
POTANSİYELİ YÜKSEK
OFF LICENCE - CONVENIENCE STORE
150 METREKARELİK BÜYÜK DÜKKANIMIZ
YENİ DEKORE EDİLDİ.
4 ARABALIK PARK, BÜYÜK STORAGE, OFFICE.

TAKING: 8.000-9.500
RENT: 16.000
NO RATES
FİYAT: 90.000
CİDDİ ALICILARLA PAZARLIK YAPILIR

İRTİBAT:
REZAN 07838 666 044

alınan bir önlemle, önü açık ve düğmesiz mantoların satışı yasaklanarak,
yasağa uymayan satıcılara bir yıl çalışma yasağı getirileceği açıklanmıştı.

Ancak “İslami olmayan” mantoların
satışının devam ettiği ve birçok kadının sokakta bu mantolarla dolaştığı
gözlemleniyor. Fotograf: AFP
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İnternette güvende kalmanın 14 yolu
1. Şifrenizi Birden Fazla Kullanmayın

Birçoğumuz çok kolay şifreler kullanarak güvenliğimizi tehlikeye atmanın yanı sıra, aynı şifreyi birçok
hesabımızda kullanarak da aynı hatayı tekrar yapıyoruz. Herhangi bir durumda, kayıtlı olduğunuz bir siteden
bilgilerin çalınması durumunda aynı
şifreyi kullandığınız diğer sistemlerde riske gitmiş olacaktır.

2. E-mail adresiniz hackerlar
tarafından ele geçirildi mi?

E-mail adresiniz ve geri kalan bilgilerinizi kullandığınız herhangi bir
sitenin korsanlar tarafından saldırıya
uğranıp uğranmadığını ve hatta sizin
bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını
bulmanız mümkün. Bunu yapmak
için tek yapmanız gereken www.haveibeenpwned.com adresine gidip,
e-mail adresinizi yazmak.

3. Güncel kalın

Sisteminizin güncel olduğuna emin
olun. Buna Windows güncellemeleri
ve cep telefonunuzdaki programlar
da dahil. Virüs programınızın, otomatik güncelleme özelliğinin açık olduğundan emin olun.

4. Program indirmeden önce
kontrol edin

Bilgisayarınıza ya da telefonunuza
bir program indirmeden önce biraz
araştırma yapın. Google’a ya da kullanan diğer arkadaşlarınıza programı
sorun ve programda bir güvenlik açığı
olup olmadığını öğrenin.

5. Virüs programı kullanın

Özellikle bilgisayarınızda bir virüs programı mutlaka kullanın. AVG,
Sophos ya da Windows Security Essentials gibi bedava virüs programlarını yada ödemeli programları kullanabilirsiniz.

6. Özeliniz olsun

Kullandığınız sosyal medya hesaplarınızın, gizlilik ayarlarını mutlaka
kontrol edin. Bu ayarlarda gizliliğinizi olabildiğince yukarıda tutmaya
çalışın. Özellikle kişisel bilgilerinizin
olabildiğince gizli olmamasına önem
gösterin.

7. Asma kilide dikkat edin

İnternetten alışveriş yaptığınızda,
özellikle ödeme yapacağınız sayfanın güvenlikli olup kart bilgilerinizin
şifrelenerek, banka sistemine gön-

derilmesi gerekiyor. Bu tür sitelerde
ya da sitelerin ödeme sayfalarında
adres çubuğu olarak bilinen yerin en
solunda, bir adet kilitlenmiş asma kilit işareti bulunması gerekiyor. Bazı
sitelerde bu kilidin rengi yeşil ya da
adres çubuğu komple yeşil olabiliyor. Bunun böyle olmasına mutlaka
dikkat edin. Böyle olmadığı durumda
kart bilgilerinizi kesinlikle siteye yazmayın.

8. Bağlandığınız kablosuz ağa

dikkat edin

Gittiğimiz yerlerde kablosuz bağlantı şifresini sormaya alışkınız. Hatta
eğer kablosuz ağın şifresi yoksa sorgusuz sualsiz bağlantı kurmaya da
alışkınız. Fakat bu durum bizi riske
atıyor. Eğer bağlandığınız ağın sahibini tanıyorsanız sorun yok, fakat
tanımıyorsanız ve şifresi de yoksa bu
bir tuzak olabilir. Bu bağlantıyı sağladıktan sonra bilgisayarınızda yazdığınız her bir bilgi, birileri tarafından
görülebilir.

9. Halka açık yerlerdeki şarj istasyonlarına dikkat

Gittiğiniz alışveriş merkezlerinde
ya da restoranlarda, ödemeli ya da
bedava olarak kurulmuş cep telefonu
şarj istasyonları; aslında telefonunuzu şarj ederken aynı zamanda telefonunuzun içindeki bilgileri alıyor
olabilir.

10. Kriptolanmış mesaj programları kullanın
Whatsapp’ın yeni başladığı, iMessage’ın uzunca bir süredir sürdürdüğü verileri kriptolayarak mesaj
gönderme konusunda, güvenliği üst
düzeye çıkaran sistemler kullanın.

11. Şüpheli e-mail ve mesajlardan kaçının
Size şüpheli görünen e-mailleri kesinlikle açmayın. Açsanız dahi, eklenmiş dosyaları bilgisayarınıza indirip

Atılmak üzere olan yemekleri
sipariş edebilirsiniz
Avrupa’nın en büyük dışarıdan sipariş edilen yemekler marketine sahip Britanya’da, geçtiğimiz günlerde
ortaya çıkan bir cep telefonu programı (App) dikkatleri üzerine çekmeyi
başardı.

Too Good To Go ismi verilen App,
restoranların gün sonunda atılmak
üzere olan yemeklerini yarı fiyatından daha aşağı fiyatlara satmasını
sağlıyor. Bu yolla; restoranlar yemek
atmaktan kurtulurken, insanlar paha-

lı porsiyon yemekleri çok daha ucuza
yiyebiliyor. Öte yandan, doğaya atılan atık madde oranını da düşürmeyi hedefliyorlar. Birkaç küçük şehirde test edilen App, yakın zamanda
Londra’da hayata geçecek.

çalıştırmayın. Bazı e-maillerde size
para gönderileceği, bir yerden miras
kaldığı ya da yardım amacı ile parayı
sizin hesabınızda tutmak istedikleri
gibi bilgiler olabilir. Bunların hepsi
kişisel bilgilerinizi çalmak amacıyla
ayarlanmış dolandırıcılıklardır.

12. Web site adreslerini yeniden yazın
Aradığınız, ziyaret ettiğiniz ya da
size e-mail ile gönderilen internet
sitesi adreslerine direkt olarak tıklamak yerine oradaki adresi adres
çubuğuna yeniden yazma tekniğini
kullanın. Mümkünse bunu alışkanlık
haline getirin.

13. Çıkış yapmayı unutmayın

Şifrenizi girdiğiniz bütün sitelerden, çıkış butonlarını tıklayarak çıktıktan sonra bilgisayarınızı kapatın.
Modern tarayıcılar bilgisayarınızı
kapatmanız durumunda, sizleri giriş
yapmış olduğunuz sitelerden otomatik olarak çıkarıyor olsa da, ‘çerez’
adını verdiğimiz yöntemle bu durum
engellenebiliyor. Sadece 5 saniyenizi
alacak bir iş için güvenliğinizi tehlikeye atmayın.

14. Hislerinizi kullanın

Yaptığınız her işlemde dikkatinizi
çeken, size ters ya da garip gelen veya
olması gerektiğinden fazla iyi olan bir
şeyler seziyorsanız, o sistemi kullanmaktan kaçının.
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Savara Firingiyan (Domatesli Bulgur Pilavı)
(2 kişilik)

Savara Firingiyan
(Domatesli Bulgur Pilavı)
Fadime Tiskaya
Bu hafta çok mütevazi ama pek
çoğumuz için gönüllerde ki yeri tartışılmaz olan lezzetlerden domatesli
bulgur pilavi tarifi ile beraberiz.
Buğdayın Kürdistan topraklarındaki keşfi ile başlayan önemli yolculuk,
bulgur ve un gibi buğday ürünlerinin
üretimini yaşamın önemi bir parçası
haline getirmiştir. Bulgur yapımı Kürdistan’da özellikle geçmiş zamanlarda tam anlamiyla bir yaşam tarzı
idi. Buğdayın ekiminden hasatına,
saplarından ayrıştırılmasından kaynatılmasına, kurtulmasına, öğütülmesinden saklanmasına her aşaması
fevkalade emek isteyen, ince detay
içeren, hayatın akışının hemen en
önemli parçası olan bir gelenekti.
Bunu düşündüğümüzde bulgurun
Kürtlerin hayatındaki anlamını ve
müthiş önemini daha iyi anlayabiliriz.
Bulgur yapımının insan gücü ile
yapıldığı dönemlerini bilenler yada
görenlerin bu bahsettiğim aşamaları
unutmalarının mümkün olduğunu
düşünmüyorum. Benim hafızamda
kalanlar ise saplarından ayrılması,
kaynatılması ve öğütülmesi aşamaları idi. At yada eşek gibi bir hayvana bağlanan Kam yada gam (döğen)
denilen, altına keskin çakıllar yerleştirilmiş yassı, kapı büyüklüğündeki
tahta, düz bir zemine yerleştirilmiş

Malzemeler:
500 gr. taze büyük domates
(kabukları soyulmuş & ince doğranmış veya püre haline getirilmiş.)
85 gr. Tereyağı
1 büyük ince doğranmış kuru soğan
1 tane ince doğranmış tatlı kırmızı biber.
6 dal taze kekik (yada 1 tatlı kaşığı kuru kekik)
1-2 kırmızı acı biber
4 dal ince doğranmış taze soğan
Tuz & karabiber
250 gr. (Bir bardak) bulgur
250 gr. (Bir bardak) kaynamış su

En son;

40 gr. Tereyağı -buzdolabından çıkmış, küp şeklinde doğranmış.
Bir avuç ince doğranmış taze maydanoz
buğday saplarının üzerinde daire
şeklinde gezdirilerek taneleri saplarından ayrıştırılırdı. Çocukken kendi
etrafında hızla dönen kamın üzerinde oturmak sabırsızlıkla beklediğim
en heyecanlı oyunlardan biri idi.
Her seferinde sadece bir çocuk oturabildiği için kuzenler ve kardeşimle
beklemesi çok zor bir sıraya girmek
zorundaydık. O kadar hızlı dönerdi
ki kam sıkı tutunmadıysanız küçük
bedeniniz üzerinden fırlayabilirdi.
Bu da “oyuna” dahada heyecan katan
bir durumdu. Kamın üzerindeyken
içime çektiğim saman kokusu ise asla
unutamayacağım, benzerini bulamayacağım bir kokuydu diyebilirim.
Güneş’te kurumuş taptaze altın rengi
saplar parçalanırken havada uçuşurken havaya muhteşem bir koku saçıyorlardı. Günün sonunda her tarafım
saman kaplamış toz içinde saçlarım
ve elbiselerimle başı dönmüş şekilde
eve dönmek acayip güzel bir duyguydu.
Çocukken yapılan bu işlemler çoğu
kez sadece heyecan veren oyunlar
gibi geldiğinden onlara doğal olarak
gereken takdiri verdiğim söylememez. Ama zamanla bulgurun sadece
bir tahıldan ibaret olmadığını anlamaya başlamamın, bulgurla yaptığım
yemeklere bakışımı çok değiştirdiğini, özellikle de son yıllarda inanılmaz

bir saygı duymaya başladığımı söyleyebilirim.
Kürt insanının bulgur gibi “mütevazi” bir malzemeyi inanılmaz lezzetli yemeklere dönüştürebilmeleri,
popülerliğini korumusana ve yerini
başka bir yiyeceğe kaptırmamasına
yardımcı olmuştur. Bulgurun pişirilen diğer malzemelerin tadını ve
özünü içine çekebilme ve bambaşaka
bir lezzete çevirebilme özelliğinden
dolayı ne ile pişirilirse pişirilsin ortaya çıkan sonuç hem çok farklı oluyor
ve her defasında inanılmaz bir lezzet
tadıyorsunuz. Pişirmesi kolay, lezzeti harika ve yerken insana inanılmaz
bir rahatlık ve huzur veren bir yemek
bulgur. İngilizlerin deyimiyle tam
anlamıyla comfort food dedikleri şey
yani. Bütün bunlardan dolayı bulgur
bana göre mutfakların baş tacı olmasını tümüyle hak etmiştir.
Bulgurdan yapılan yemekleri saymaya yeltenmeyeceğim bile. Fakat
ileriki zamanlarda köşemiz de pek
çoğunu görebileceğinizi söylemek
isterim. Burdaki tarifte taze kekik ve
domates bulgurla özdeşleşip eşşiz bir
lezzet sunuyor. Taze domateslerin
sezonu tam geçmeden bu basit ama
lezzetli pilavı deneyin derim.
Haftaya yeni bir lezzette buluşmak
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Servise alırken;
İnce doğranmış taze soğan, maydanoz ve kiraz domates
1. Domatesleri soymak için bıçakla bir kaç tane çizik atıp kaynamış suyun
içinde 1 kaç dakika kadar bekletin. Ince doğrayın, rendeleyin yada blenderda püre haline getirin bir kenara alın.
2. Genişçe sağlam tabanlı bir tencerede terayağını eritin. Soğanları ekleyip
düşük ateşte 5 dakika kadar yumuşayıncaya kadar kızartın, ardından
kırmızı biberi, kekik i, acı biberi, taze soğanı ekleyin ve bir kaç dakika
kadar daha kızartmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.
3. Hazırlamış olduğunuz domatesleri ekleyip kaynama notasına getirin ve
kısık ateşte kapağı açık şekilde 20 dakika kadar, domateslerin miktarı
hemen hemen yarıya inene kadar pişirmeye devam edin. Bu aşama domateslerin lezzetinin yoğunluğu ve dolayısıyla yemeğin lezzeti açısından önemli o yüzden aceleye getirmeyin.
4. Bulguru ekleyip domatesler bulgurun her yanını iyıce kaplayana kadar
karıştırın ve ardında kaynamış suyu ekleyin. Kapağı kapatıp çok kısık
ateşte bulgur bütün suyu çekene ve iyice yumuşayana kadar 5 - 7 dakika
kadar pişirin.
5. Tencereyi ateşten alın 40 gr. tereyağını ve maydanozu ekleyip tahta bir
kaşıkla hızlı bir şekilde tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırın. Tuz
ve karabiberini kontrol edip kapağı kapalı şeklide 5 dakika kadar dinlendirin.
Servise alırken üzerine kiraz domatesleri, taze soğanları ve maydanozu
serpiştirin ve servise alın.
Afiyet olsun!
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Oktay Şahbaz
Eğitimci

Yaz tatilinde ne yapmalı?

oktyshbz@gmail.com
Ve bir okul döneminin daha sonuna geldik. Bazılarımız okulların
bitmesiyle soluğu Türkiye’de alırken
bazılarımız ise gerek maddi koşullar
gereksede memleketteki siyasal durumdan dolayı İngiltere’de kalmayı
tercih ediyoruz. Peki ama bu kos koca
6 haftalık tatilde çocuklarımız ile neler yapabiliriz? Bu soru aslında hepimizin kendimize sorduğu bir sorudur. Bazılarımızın buna cevabı kolay
olabilir, mesele başka bir yere tatile
gidecem demek gibi. Bazılarımızın
ise bu soruya ‘tüm yaz evde olacaz’
demekten başka verecek çok fazla bir
cevabı yoktur . Bugünkü bu yazımda
sizlere yazın çocuklarınız ile yapacağınız bazı etkinlikler hakkında bilgi
vermeye çalışacağım. Bunu yaparken
ilk olarak Londra ve çevresinde ziyaret edebileceğiniz müzeler hakkında
sizlere bilgi vereceğim. Umarım her
zamanki gibi yardımcı olur.
Tatillerde en kolay ve en masrafsız
zaman geçirmenin yolu müze ziyaretidir. Londra ve çevresi bu konuda
bir çok olanağı ailelere ve çocuklara
sunuyor. Tabiiki buradan size Londra’daki tüm müzeler hakkında bilgi
verme şansım çok zor. Bunun için
seçdiğim bir kaç müze hakkında bilgi verip sizin ve çocuğunuz istek ve
arzularına hitap edecek seçimler yapmanızı sizden rica edecem. Londra’da
yaşamanın en güzel yanlarından bir

tanesi bu konuda bir zenginliğe sahip
olduğumuz gerçeği. Tarihten Bilime,
Ulaşımdan Bilgisayar dünyasında kadar bir çok konuda müzelerin ve aktivitelerin olduğu bu şehirde çocuklarımız ile yapacağımız bir etkinlik her
zaman vardır, yeterki bu konuda bir
araştırma içinde olalım.
Bu anlamda ziyaret edilecek ve benimde en çok sevdiğimin müzelerin
başında Science Museum yane Bilim

Müzesi geliyor. Bilim Müzesi South
Kensington Bölgesinde Exhibition
Road’da bulunuyor. 1857’de bulunan
bu müze yıl boyunca 3.3 milyon ziyaretçiyi kabul ediyor. Kamu tarafından finanse edilen diğer müzeler gibi
Bilim Muzeside ücretsiz fakat müze
içinde bazı bölümler ve gösteriler için
ücret talep ediliyor. Teknoloji den Tarıma, Kimya’dan Tarihe bir çok konuda bulimsel gelişmeleri öğrenip çok

değerli bilgilere sahip olabilirsiniz.
Çocuklar için yapılan interaktif oyunlar ve etkinlikler sayesinde buraya
ziyaret eden herkese zevk alıp bilim
konusunda bilgi sahibi olabilir. Bu
müze hakkında daha fazla bilgi almak
için www.sciencemuseum.org.uk internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
Size önereceğim ikinci müze ise
benim öğrencilerim ile ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğumu

The National Museum of Computing
yane Ulusal Bilgiyar Bilimler Müzesi.
Londra’ya yarım saat uzaklıkta olan
Milton Keynes şehrinde bulunan bu
müze Bletchley Park bölgesinde yer
alıyor. Müze bünyesinde dünyadaki
ilk bilgisayar olmak üzere bu konuda
1940, 50, 60 ve günümüze kadar olan
tüm bilgisayar teknolojisine ev sahipliği yapıyor. Bu müze Bilgisayar dünyasındaki tarihsel ve günümüz teknolojisini bir araya getirip çocukların
öğrenceği, etkileneceği ve zevk alacağı bir ortam sunuyor. Yeni ve eski
bilgisayar sistemleri görmenin yanında aynı zamanda bunları kullanarak
program yazma, onları çalıştırma ve
işlem yapmalarını görmek bir çok çocuk için etkili olacaktır. Müze ayrıca
yaptığı festivaller, özel programlar ve
konuşmacılar ile eski ve yeni bilgisayar teknolojilerini herkesin öğrenmesi için etkinlikler düzenliyor. Bu
müze hakkında daha fazla bilgi almak
için www.tnmoc.org internet adresini
ziyaret edebilirsiniz.
Bu iki müze ziyaret edebileceğiniz
yerlerden sadece ikisi, diğer ziyaret
edilebilinecek yerler konusunda aşağıdaki internet adresinden bilgi alabilirsiniz:
http://www.dayoutwiththekids.
co.uk/things-to-do-family/london/
museums-and-galleries
İyi gezmeler ve iyi öğrenmeler...
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Zehra Ayse

YILDIRIM
designer

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net
07465973614

Red Nose CLOWN
Hatun USTA

Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX

0744 818 5815

www.rednoseclown.co.uk

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London
07491258829

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Kartal Food

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

İletişim:
07926 751328 - 079 61 97 3631
www.kartalfood.co.uk
order@kartalfood.co.uk

Cemal Özgür Koray
07397008997 - ozgurkoray83@gmail.com

NEED AN INTERVENTION?

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

44 Prescott Road
Waltham Cross, EN8 0PG

Horticultural Services
Landscaping Services
Gardening Services
Training and Consulting

ARE YOUR BOOKS
GETTING OUT OF CONTROL!

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties

C.O.K Gardening Services

Mutfak Elemanı
Aranıyor
Stoke Newington bölgesinde bulunan Babel
Café Restaurant’ın mutfak bölümünde
çalışacak yardımcı personel alınacaktır.

İletişim: 0207 686 8184

Call us for BOOKKEEPING services.
1

Account payable

2

Bank reconciliations

3

Cheque preparation

4

Expense reports

5

Payroll

6

Financial statements

SMYRNA
B O O K K E E P İ N G

İletişim: 07939534519

SERi iLANLAR

Education, Research and
Translation Service
15 yıllık eğitim tecrübesiyle
Türkçe dersi verilir.
İrtibat: 07413815884

GCSE & All levels
Matematik dersi verilir
Mobile: 07939201953

Reklam rezervasyon: reklam@telgrafnews.com ya da 0742

gsm 07902 79 5524

EDU-NEST

Kiralık Ofisler
North Middlesex hastanesinin
alt sokağında, N18 bölgesinde,
industrial estate içerisinde yeni
yapılmış ofisler
1 ad. 28 m2 / 2 ad. 22m2 ofis

S E R V İ C E S

948 1490
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SATILIK
FISH & CHIPS
Yeni açılan shop sağlık sorunları yüzünden satılıktır.

Taking: £4,000
Rent: £9,300
Rates: YOK
Açılış Kapanış Hergün 4pm’den 11pm’e kadar
Delivery Vardır
Fiyat: £60.000

Tel: 07888 657 363

GELECEĞİNİ KENDİN YARAT
ÜCRETSİZ DİKİŞ KURSUMUZ BAŞLIYOR
Yaklaşık bir yıldır deneyimli öğretmenimizin eşliğinde başarıyla devam ettirdiğimiz dikiş kursumuzu 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-

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 işlemler (ilik açmak, cep kesimi, yaka yapılışı), giysiler
üzerinden istenilen tamirat işlemleri öğretilecektir.

Roj Kadın Vakfı

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.
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
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YPJ li Til Temirê tabûreke nû vedike

Ev yek jî bi perwerdeyê dibe. Her
çiqasî ku jinên ciwan werin perwerdekirin, wê hêzeke leşkerî jî ewqasî
jî rastiya gelê xwe fêhm bike û rêyên
parastina destketiyan biafirînin. YPJ
ji bo karibe bibe xwedî sekneke bi
bandor pêwîstiya xwe bi perwerdeyê
heye.”

Bi zêdebûna hejmara şervanên
jin re YPJ amadekariyê dike ku li Til
Temirê tabûreke nû ya jinan vedike.
Fermandara YPJ’ê Zagros Egîd diyar
kir ku YPJ nasnameya jinên azad e!
Yekîneyên Parastina Jinê (YPJ)
amadekariyê dike ku tabûreke nû bi
anvê Şehîd Gulan Gulo veke. Ji fermandarên YPJ’ê Zagros Egîd li ser vekirina tabûrê axivî.
Zagros Egîd armanca vekirina tabûra YPJ’ê ya nû wiha anî ziman:
“Armanca me ew e; ku em bikaribin
rêxistinbûnekê xurt ya şervanên jin
ava bikin. Hêz, bawerî û sekneke bi
bandor di nav jinên leşker de karibin
xurt bikin. Da ku jin êdî xwe bi xwe
bi rêve bibin, biryar û armancên xwe
bi îradeya xwe pêk bînin. Em ê kesayetên mîna Avesta Xabûr, Arîn Mîrkan, Bêrîtan û Zîlanan biafirînin.”

‘AZADÎ BÊ WELAT Û BÊ NASNAME NABE’

Fermandara YPJ’ê li ser asta azadiya jinê got, “Azadî nayê dayîn, lê tê
hîskirin. Di civakê de azadî şaş hatiye
fêhm kirin û pênaseya azadiya rast
ew e; ku jin xwe ji koletiyê rizgar bike,
ji bo azadiya jinên civakê têbikoşin.
Eger ez bê welat bim, bê nasname û
ziman bim ez ne azad im.”

‘YPJ JI JINÊN KU HATINE KOLEKIRIN JINÊN AZAD DIAFIRÎNE’

‘YPJ NASNAMEYA JINÊN AZAD
E’

Fermandara YPJ’ê bi dewamî got,
“YPJ’ê bi berxwedan, lehengî, têkoşîn
û sekna xwe ya bi bandor li Rojavayê
Kurdistanê, li tevahî cîhanê deng
veda. Bi şerê xwe yê li dijî çeteyên
DAÎŞ’ê asta lehengî û wêrekiya xwe
derxist holê. YPJ’ê li Rojavayê Kurdistanê xwe di astekê herî jor de bi

rêxistin kir û ji jinên Rojhilata Navîn
re jî bû hêvî. YPJ’ê nasnameya jinên
azad e ên wekî Arîn Mîrkan û Avesta
Xabûr e.”

‘RUHÊ SERKETINÊ Û HÊRSA
TOLHILDANÊ JI ŞEHÎDAN TÊ
GIRTIN’

Zagros Egîd ruhê ku heta niha YPJ’ê
têkoşîna xwe pê mezin kir û hêrsa
wan a ku li hemberê dijmin şer dikin
wiha anî ziman: “Ruhê serketinê em
ê ji Rêber Abdulah Ocalan bigirin. Di
heman demê de ji hevreyên şehîd ku
heya dilopa dawî ya xwîna xwe şer ki-

rin û gihiştin şehadetê digirin. Ruhê
serketinê û hêrsa tolhildanê di dilê
me de ava dibe.”
Zagros Egîd girîngiya perwerdeyê
ji bo hêzeke jinê wiha diyar kir: “Divê
jin bikaribe dîroka xwe baş bixwîne
ku bikaribe paşeroja xwe jî ava bike.

Zagros Egîd di dawiya axaftina xwe
de bang kir: “Divê em hemû jin berê
xwe bidin tabûra şehîd Gulan Gulo da
ku bikaribin xwe nas bikin. Wateya
azadiyê fêhm bikin û bikaribin bibin
xwedî sekneke bi bandor di nava civakê de. Jinên Kurd, Ereb û Suryan
ferq nake ya girîng ew e ku jin bibin
xwedî rol di civakeke azad û polîtîk
de.”

Jinên Êzidî ji bo 3’ê Tebaxê banga çalakiyan kirin
Sîwana Meclîsên Jinên Êzîdî diyar kir ku azadiya jinên li Şengalê tê
wateya azadiya mirovahiyê û bernameya xwe ya çalakiyan a ji bo jinên li
Şengalê eşkere kir.
Sîwana Meclîsên Jinên Êzîdî diyar kir ku azadiya jinên li Şengalê tê
wateya azadiya mirovahiyê û bernameya xwe ya çalakiyan a ji bo jinên li
Şengalê eşkere kir.

JI BO TINEKIRINA CIVAKA
ÊZIDÎ ÊRÎŞ BI TAYBETÎ LI DIJÎ JINAN HATE KIRIN

Sîwana Meclîsên Jinên Êzîdî bi vê
armancê daxuyaniyeke nivîskî weşand û bi bîr xist ku êrîşa qirkirinê ya
ku bi destê çeteyên DAÎŞ’ê 3’ê Tebaxa
2018’an li Şengalê hate kirin dkeve
sala çaran.
Di daxuyaniyê de hate ragihandin
ku armanc ji vê êrîşê qirkirina tevahiya civaka Êzidî bû, lewma bi rêk û pêk
êrîş yekser li jinê hate kirin.
Sîwana Meclîsên Jinên Êzidî diyar
kir ku piştî pêşmergeyên PDK’ê bi bêdengî ji Şengalê derketin û civaka Êzidî di nava lepên hovîtiya DAÎŞ’ê de bê

parastin hiştin, mirovên Êzidî hatin
kuştin, destdirêjî li jinan hate kirin,
hatin revandin û kolekirin.
Di daxuyaniyê de hate bibîrxistin
ku li gorî hejmarên ne fermî ji roja
fermanê heta niha zêdeyî 5 hezar jin
û zarokên Êzidî hatine revandin û li
bazarên koleyan hatine firotin.
Meclîsên Jinên Êzidî cangoriyên
fermanê bi rêzdarî bi bîr anî û diyar
kir ku wê keç û jinên ku hîn dîl girtî
ne ti carî ji bîr nekin û soz da ku wê
heta rizgarkirina wan têkoşîna xwe
xurt bikin.

tin revandin û hîn jî destdirêjî li wan
tê kirin. Rejîma faşîst a Tirkiyeyê van
kiryaran bi çeteyên DAÎŞ’ê hevbeş
pêk anîn. Efrîn ku cihê yekitiya baweriyên mezra botan e, pergala konfederalîzma demokratîk ya jinê îfade dike,
tolê ji dagirkeran hiltîne.”
Sîwana Meclîsên Jinên Êzidî bang li
hemû jinên cîhanê kir ku 3’ê Tebaxê
weke roja navneteweyî ya çalakiyên
li dijî qirkirina jinê bibînin û bi çalakiyên cihêreng balê bikişînin ser rewşa jinên li Şengalê hatin kuştin, dîlgirtin û kolekirin.

Di dewama daxuyaniyê de işaret
bi metirsiya qirkirinê ya li ser Êzidiyan hate kirin û hate bibîrxistin ku
endamê NATO’yê rejîma faşîst a Tirkiyeyê sala 2018’an bi hevkariya NATO’yê êrîş bir ser Efrînê û bi rengekî
hovane mafên mirovan bin pê kir.
Di vê derbarê de hate gotin, “Bi sedan cîhên pîroz ên Êzidiyan hatin talankirin, bi sedan keç û jinên Êzîdî ha-

Di daxuyaniyê de hate ragihandin
ku Tevgera Jinên Kurd wê 3’ê Tebaxê
li Kurdistanê û derveyî welat çalakiyên şermezarkirinê li dar bixe û li
her cihî wê saet 18’an ji bo bîranîna
cangoriyên fermanê deqeyek rêz bê
girtin.
Di daxuyaniyê de bang li hemû
jinan hate kirin ku wê rojê li bajar û
herêmên lê dimînin dakevin qadan û
çalakiyan li dar bixin.

‘JI BER REJÎMA FAŞÎST A TIRKIYEYÊ METIRSIYA QIRKIRINÊ
HÎN DEWAM DIKE’

3’Ê TEBAXÊ DIVÊ WEKE ROJA
ÇALAKIYÊN LI DIJÎ QIRKIRINA
JINÊ BÊ DÎTIN

YPG’ê li ser êrîşa dewleta Tirk
a li Serêkaniyê daxuyanî da
Navenda Ragihandinê ya YPG’ê li
ser êrîşa dewleta Tirk a li Serêkaniyê
ku 2 sivîl birîndar bûn daxuyanî da.
YPG’ê diyar kir ku bersiv ji êrîşê re
hatiye dayin û şervanekî wan ê sivîl
diparast birîndar bû.
Navenda Ragihandinê ya YPG’ê diyar kir ku êrîşa dewleta Tirk a dagirker 25’ê Tîrmehê saet 07:30’î li derdora Saûma ya Serêkaniyê li dijî sivîlan
hatiye kirin.
YPG’ê da xuyakirin ku leşkerên Tirk
ên dagirker gule yekser li sivîlan re-

şandine û wiha dewam kir: “Ji ber guleyên ji aliyê leşkerên li ser sînor hatin reşandin, sivîlên bi navê Elî Nacî û
Mûsa Ebeyd birîndar bûn.”
Navendê ragihand ku şervanekî
wan ê bi navê Îbrahîm Sarabî ku hewl
dida birîndaran rizgar bike, ji ber êrîşê
birîndar bû.
Di dawiya daxuyaniyê de hate gotin, “Artêşa Tirk a dagirker her gava
ku firsendê dibîne êrîşkariya xwe nîşan dide. Hêzên me yên li ser sînor di
cih de bersiva êrîşê dan.”
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Buroya Hiqûqê ya Asrinê: Divê mercê
hevdîtinê yên bi Ocalan bên pêkanîn
Buroya Hiqûqê ya Asrinê têkildarî
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan ê
ku ji 27’ê Tîrmeha 2011’an ve hevdîtin
pê re nehatiye kirin daxuyaniyek da
û banga ,“Divê şertên hevdîtinê yên
Birêz Ocalan pêk were û divê agahiyên zelal bê dayîna civakê.”
Buroya Hiqûqê ya Asrinê têkildarî
muwekîlê xwe Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan ê ku li Girtîgeha Îmraliyê ji 27’ê Tîrmeha 2011’an hevdîtin pê re nayê kirin, daxuyanî da. Di
daxuyaniyê de hate diyarkirin ku wan
774 serlêdan kirine û hemû serlêdan
hatine redkirin.
Di daxuyaniyê de hate diyarkirin
ku hemû serlêdan bi awayekî bêhiqûq
hatine redkirin û bi hincetan hatine
astengkirin. Di daxuyaniyê de bal
hate kişandin ku ji xeynî Ocalan rewşa Veysî Aktaş, Hamîlî Yildirim, Omer
Hayrî Konar jî wisa ye, yên ku di Adara 2015’an de neqlî Girtîgeha Îmraliyê
hatibûn kirin.
Di daxuyaniyê de hate xuyakirin
ku serlêdanên hevdîtinê heta 20’ê
Tîrmeha 2016’an bi hincetên wekî
‘keştî xerabe ye’ û ‘rewşa hewayê ne
baş e’ û piştî hewldana darbeyê ya di
15’ê Tîrmehê de jî bi hinceta ‘Rewşa
Awarte’ hevdîtin hatine astengkirin.
Di daxuyaniyê de wiha hate gotin:
“Piştî 1’ê Adara 2018’an jî serlêdanên
tên kirin bi hinceta zagona BHQ’ê tê
redkirin. Li dijî zagonên Rewşa Awarte yên ku li dijî Peymannameya Ewropayê ye û biryarên redkirinê yên ku ti
şertên wan ên zagonî tine, pêvajoyên
hiqûqî didome. Lê ji ber ku Girtîgeha

nêziktêdayîna kêşeyên di rêveberiya
welat de. Hevdîtin û diyalog dibin
wesîleya demokrasî û çareseriyê; tecrîda kûr jî tê wateya polîtîkayên tecrîd û şer. Vê tecrîda ku îro jî tê kirin, tê
wateya tecrîda teqez a ku tê xwestin
têkiliya bi cîhana derve re were qutkirin. Ev tê wateya tecrîda hewldana
çareseriya demokratîk ên Ocalan, têkoşîna demokratîkbûnê, aştiyê û pê
re jî tê wateya tecrîdkirina dahatûya
hevpar a gelan.”

‘DIVÊ BI LEZGÎN ŞERT Û MERCÊN HEVDÎTINÊ BÊN ÇÊKIRIN’

Îmraliyê qadeke wisa ye ku li derveyî
hiqûqê ye û di vê serdemê de ya ku
ji pîvan û prensîbên mafên mirovan
dûr, ev şert me dixin nav fikaran.”

PÊKANÎNÊN LI ÎMRALIYÊ DER
QANÛNÎ NE

Di daxuyaniyê de ev tişt jî hate
diyarkirin: “Ji 15’ê Sibata 1999’an
dema ku Ocalan bi komployeke navneteweyî hate revandin û heta niha,
pêkanînên hatine kirin ne li gorî
hiqûqa gerdûnî û neteweyî ye. Hatiye tespîtkirin ku ev tiştên tên kirin,
li dijî Hiqûqa Mafên Mirovan a Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê û li
dijî Komîteya Pêşîlêgirtina Êşkenceyê
ye. Ev pêkanînên li derveyî hiqûqê, li
Îmraliyê heta îro di gelek mînakan de

xwe daye der.”

‘SEDEMA TECRÎDÊ,
KESAYETÎ Û GIRÎNGIYA
OCALAN A DÎROKÎ YE’

Di daxuyaniyê de bal hate kişandin
ser vî tiştî ku sedema bingehîn a tecrîda li ser Ocalan kesayetî û girîngiya wî
ya dîrokî ye û ev nirxandin hate kirin:
“Doza Kurdan a ku li welatê me û li
herêma me dozeke kûr û girîng e, ji bo
çareseriya wê ya li ser bingeha aştiya
demokratîk rol û mûxatabiya Ocalan
nikare were înkarkirin. Ev rewş gelek
caran bi awayên cihê derketibû holê û
herî dawîn jî di pêvajoya diyalogê ya
di navbera 21’ê Adara 2013’an û 28’ê
Sibata 2015’an de li ser bang û pêşniyazên wî, bi awayekî zelal derketiye

holê. Di vê serdemê de derfetên çareseriya aştiyane ya demokratîk gelekî
xurt bû.”

‘TECRÎDA KÛR,
TÊ WATEYA
POLÎTÎKAYÊN TECRÎD Û ŞER’

Ligel hewldana diyalogê ya ku
hêzên li dijî aştî û çareseriyê tine hesibandin, piştî hevdîtina bi heyetê re ya
di 5’ê Nîsana 2015’an de, tecrîd girantir û kûrtir bûye. Bandora vê tecrîdê
di her warî de li holê ye. Bi konsepta
şerê kûr, qedexeyên derketina derve
û hilweşandina bajaran re, diyalektîka darbe-dijdarbeyê, pêkanînên Rewşa Awarte, destgîrkirin û girtin, îxrac
û sirgun bi tecrîda kûr re hatin kirin.
Nêziktêdayîna li Ocalan tê wateya

Di daxuyaniya Buroya Hiqûqê ya
Asrinê de herî dawî banga, “Divê demildest ev pêkanînên tecrîda teqez ku
dij hiqûqê gerdûnî û navneteweyî ye,
bê rakirin; em bang li hemû raya giştî
ya Tirkiyeyê ya aligirê çareseriya demokratîk û aştiyê ye, hemû derdorên
bihîstiyar, rêxistinên mafê mirovan,
saziyên hiqûqê yên demokratîk, baroyan dikin ku li hemberî vê polîtîkaya tecrîdê ya dewletê ku dadweriya
hiqûqê ji holê radike, ‘qada bêhiqûq’
diafirîne bisekine, xwedî li vîna ku
çareseriya demokratîk biafirîne derkevin. Divê demildest ev bêhiqûqiya
li Îmraliyê pêk tê, bê qedandin. Ligel
ku hevdîtina parêzeran a bi miwekîlê
xwe re, dîsa çûyîna serdana xizmê
xwe yê malbatan mafekî bingehîn e jî,
ev rewşa niha ku tu agahî nayê girtin,
nayê pejirandin. Divê demildest mercên hevdîtina bi birêz Ocalan re bên
pêkanîn û bihêlin ku civak agahiyên
rast bigire û ji rewşê haydar be.” li rayedaran hate kirin.

Lee Valley Café
Waltham Abbey
ŞEF ve GARSON
ARANIYOR

Li Heskîfê bi sedan şikeftên
nû yên 5 qatî hatin dîtin
Li Heskîfê ya ku dewleta Tirk a ku
bi dehê salan e dixwaze bi avakirina
Bendava Ilisû ku hê avakirina wê didome di bin avê de bihêle, di bin axa
bi sedsalane weke baxçe dihate bikaranîn de bi sedan şikeftên nû yên 5
qat hatin dîtin.
Ji ber ber Bendava Ilisû ya ku wê
temenê wê 50 sal in û li ber peravê

Çemê Dicle hatiye avakirin, li Heskîf a
ku xwedî dîrokeke 12 hezar salî ye roj
bi roj tine dibe, di dema xebatên avakirina bendavê de bi sedan şikeftên
nû hatin dîtin.
Li herêma ku li Taxa Saha cih digire
û bi dehan sal e weke baxçe tê bikaranîn, di dema xebatên kolandin û
rakirina xirbeyan de ji sedan zêdetir

şikeftên nû yên 5 qat derketin holê.
Wêneyên têkildarî şikeftên nû hatin
dîtin, ji aliyê welatiyên herêmê ve li
ser tevnên civakî hatin belavkirin.
Ev şikeftên ku bi hezarê salan e di
bin axê de ne, tevî hemû nerazîbûnan
jî ji ber xebatên bendavê wê mîna gelek berhemên din di bin avê de bimîne.

Sabah 6 ile öğlen 3
arasında çalışacak.
Şef ve Garson aranıyor.
Hafta sonları kapalı.
Ücret dolgundur.

İrtibat: 07719 554 866

Business Loans | Bridge
Finance Auction Finance

CERTIFIED ACCOUNTANTS
FINANCIAL ADVISORS | TAX SPECIALISTS
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.

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.

