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‘Kurên Me Qehreman in’ 25. Festîvala Çanda Kurd Dê 16’ê Îlonê Li 
Kolnê Bê Lidarxistin

Dayika Kosta Scurfield ê li Rojava 2´yê Adara 
2015´an jiyana xwe ji dest dayî, Vasiliki Scurfield got, 
“Zikê min ji qehra dişewite. Kurê min ne terorîst bû. 
Kurê min bi gotinênxwe, berê xwe da wê derê da ku 
şerê terorîzmê bike, ne ku destekê bidiyê. Wî berê xwe 
da wir ji ber ku ew difikirî ku hikûmeta Brîtanî ji bo  ku 
DAIŞ´ê hîna kat nedayî hilke, têra xwe kar nekiriye.”

Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî, ku yekemcar 
sala 1992’an li bajarê Bochûm ê Elmanyayê hate li-
darxistin û piştre her sal bi rengekî kevneşop pêk hat, 
wê îsal cara 25’an roja 16’ê Îlonê li bajarê Koln ê 
Elmanyayê bê organîzekirin. Ji Londonê jî dê gelek 
kes beşdarî festîvalê bibin. Otobûsên biçin festîvalê dê 
15´ê Îlonê di saetên êvarî de ji Navenda Civaka Kurd 
ya Haringeyê rabin. 

Berdewama nuçeyê di rûpelê 37’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 37’an de ye
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Claim Firmaları Ölmeyecek 
Ama Komada Yaşayacak

Londralıların

Komşusunu Tanımıyor
Peki ya siz?

%68‘i

Birleşik Krallık genelinde yapılan yeni bir 
araştırmanın sonuçlarına göre Londra’nın 
komşuluk ilişkilerinde ülkenin en kötü ken-

ti olduğu ortaya çıktı. Nextdoor adlı organizasyon 
tarafından yapılan araştırmanın verilerine göre 
Londra’da yaşayanların %68’i yan komşusunu ta-
nımıyor. 

Toplum içerisindeki sosyal ağları güçlendirme 
amacı güden Nextdoor adlı sosyal ağ organizasyo-
nu tarafından yapılan araştırmada, Londra’da yaşa-
yan insanların yarısından fazlası yan dairede veya 
binada yaşayan komşusunu tanımadığını söyledi. 
Araştırmada West Midlands, Galler ve Yorkshire 
ülkenin en iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yerler 
olarak belirlendi. 

Uzmanlar, toplumsal yaşamın en önemli olgu ve 

işlevlerinden birisi olan komşuluk ilişkilerinin bu 
derece zayıflamış olmasının beraberinde daha bü-
yük sorunları getireceğini belirtiyor. Araştırmanın 
sonuçları; toplumsal yapının zayıfladığı ve birey-
selliğin ön plana çıktığı küresel çağda insanların 
internet aracılığıyla dünyanın diğer bir ucundakiyle 
iletişim kurarken yanı başındakilerden koptuğunu 
gösteriyor. 

Nextdoor sosyal ağını başlatanlardan birisi olan 
eski başbakan David Cameron’un danışmanların-
dan Max Chambers yaptıkları araştırmanın sonuç-
larıyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘Bugün açıkladığı-
mız araştırmanın verilerine göre Birleşik Krallık ve 
özellikle de başkent Londra, komşuluk ilişkisinin 
öldüğü uyurgezer bir toplumsal yapı tehlikesi al-
tındadır.’ dedi.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuca göre 
ise Londralıların %64’ü kendisine gelen bir pos-
tanın veya paketin yan komşusuna bırakılmasına 
sıcak bakmadığını ortaya koydu. Birleşik Krallık 
genelinde ise araştırmaya katılanların %60’ı yan 
komşusundan bir fincan şeker istemeyeceğini be-
lirtti.  18-24 yaş arası grubun toplumun en yalnız 
kesimi olduğu araştırmanın bir diğer sonucu. 

Nextdoor adlı organizasyon konuyla ilgili hükü-
mete de çağrı yaparak Amerika ve Avusturalya’da 
olduğu gibi, ‘İyi komşuluk günü’ yapılması kararını 
alıp resmileştirmesini istedi. Organizasyon ayrıca 
toplum merkezleri ve üyelerine de çağrı yaparak 
komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için çaba 
göstermelerini istedi.
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Yıllardır İskoçya’nın bağımsızlığı için müca-
dele veren İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) 
lideri Nicola Sturgeon, partisinin ‘milliyet-

çi’ adından kendisinin de rahatsız olduğunu söyledi. 
Sturgeon, İskoçya’nın bağımsızlık mücadelesinin 
‘kapsayıcı’ bir tavrı olduğunu söyleyerek, ‘milli’ 
sözcüğünün sorunlu olduğuna dikkat çekti.

İskoçya Ulusal Partisi’nin (SNP) lideri ve İskoç-
ya Özerk Yönetimi’nin Başbakanı Nicola Sturgeon, 
‘milliyetçi’ atfı nedeniyle partisinin adını sevme-
diğini açıkladı. Sturgeon, yıllardır İskoçya’nın ba-
ğımsızlığı için mücadele vermesine rağmen dünya 
çapındaki diğer milliyetçi hareketlerle anılmaktan 
hoşlanmadığını söyledi.

Sturgeon bu açıklamaları, Edinburgh Uluslarara-
sı Kitap Festivali’nde Türkiyeli yazar Elif Şafak’la 
katıldığı oturumda yaptı. Şafak’ın konuşmasında 
‘milliyetçilik’ sözcüğünün ‘çok olumsuz bir anlamı 
olduğunu’ ve ‘milliyetçiliğin ne kadar çirkinleşebi-
leceğini gördüğünü’ söylemesi üzerine Sturgeon  şu 
yorumu yaptı: “Bu sözcük zorlu. Eğer 90 yıl geriye, 
partimin kurulduğu tarihe gidebilseydim ve ismini 
sıfırdan seçebilseydim, şu anki adını tercih etmez-
dim. İskoç Ulusal Parti dışında bir isim verirdim.”

Londra’nın en ünlü simgesi Big Ben’de-
ki 157 yıllık saat, 29 milyon sterline (94,7 
milyon tl) mal olacak bir bakıma nedeniyle 

Pazartesi günü saat 12:00’de son defa çaldı.
Big Ben, saat kulesindeki bakım ve onarım çalış-

maları için 2021’e kadar susacak.
Saatin çanı bakım boyunca sadece yeni yıl kutla-

maları ve ‘Anma Günü’ gibi önemli olayların yıldö-
nümünde çalacak.

Onarım çalışmaları sırasında elektrikli bir motor 
yardımıyla saat ibrelerinin çalışmaya devam edeceği 
belirtildi.

Big Ben’deki yenileme çalışmaları projesinin ana 
mimarı Adam Watrobski, BBC’ye yaptığı açıklama-
da, kuleye asansör, tuvalet ve mutfak gibi yeni bö-
lümlerin ekleneceğini söyledi.

Watrobski ayrıca kulenin bakımının ardından 
enerji tüketimi açısından daha verimli hale gelece-

‘Milliyetçilik’ kelimesi çok problemli
Sturgeon, İskoçya’daki bağımsızlık yanlısı ha-

reketin ‘dünyaya insani, açık ve kapsayıcı’ bir yer-
den baktığını belirterek, “Biz İskoç bağımsızlığını 
destekleyenleri en çok motive eden şeylerden biri, 
sesini dünyaya daha fazla duyurabilme isteği. Me-
sele içe dönmek ve kapanmak değil, dışa bakmak ve 
uluslararası bir duruşa sahip olmak” dedi.

“Kelime kesinlikle çok fazla problemli. İskoçya 
bağımsızlığı tamamen kendi kendini yönetmekle 
ilgili bir durum. Evet kesinlikle kelimeler önemli, 
ama dünyanın diğer taraflarında çağrıştırdığı anlamı 
değiştirebiliriz.”

Milliyetçiliğin ne kadar çirkinleşebileceğine şahit 
olduk

Yazar Elif Şafak ise Milliyetçiliğin ne kadar çir-
kin ve yıkıcı olabileceğine şahit olduğunu ifade etti. 
“Türkiye’den gelen birisi olarak, Türkiye’deki ve 
pratiği görünce, sadece Türkiye’de de değil, Orta-
doğu’da, Balkanlarda Milliyetçilik kelimesi bizim 
için çok fazla negatif bir anlam taşıyor, çünkü Mil-
liyetçiliğin ne kadar çirkinleşebileceğini, ne kadar 
yıkıcı olabileceğini, ne kadar vahşileşebileceğini ve 
ne kadar bölücü olabileceğini gördük.”

ğini ifade etti.
Kuledeki bakım kapsamında, Big Ben’deki bü-

yük saatin parçalı olarak sökülerek, dört kadranının 
temizlenmesi ve onarılması çalışması da yer alıyor.

Öte yandan, programlarında Big Ben’in çan sesini 
kullanan BBC Radyo 4, bu sesi kayıttan kullanmaya 
devam edecek.

Big Ben’in 157 yıldır her saat başı çalan çanı, 
1983-1985 arasında ve 2007’deki onarım çalışma-
larında da susmuştu.

• ‘The Great Bell’ (Muhteşem Çan), Elizabeth 
Kulesi’nde Big Ben’in bir parçasını oluşturuyor ve 
genellikle Big Ben olarak biliniyor.

• Kule, 13,7 ton ağırlığında ve 96 metre boyunda.
• Elizabeth Kulesi’nin tepesinde yer alan Big Ben, 

İngiltere’de en çok fotoğrafı çekilen yapı olarak bi-
liniyor.

İskoç Lider Ve Elif Şafak’tan 
Milliyetçilik Eleştirisi

Çanlar Çalmayacak
Big Ben’de 2021’e Kadar 
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Kuzey Batı İşçi Partisi tarafından düzenlenen 
yaz festivali’nde Öcalan’a özgürlük talep 
edildi. 

Her yıl düzenli olarak organize edilen yaz festiva-
li pazar günü Liverpool kentinde bulunan Aigburth 
People’s Hall, Aigburth Vale’de düzenlendi. Öca-
lan’a özgürlük kampanyası çerçevesinde festivalde 
bir de stand açıldı. Üzerinde Öcalan’ın fotoğrafla-
rının olduğu tişörtler giyen gençler gün boyunca 
katılımcılara Kürt halk önderi Abdullah Öcalan ve 
Kürtlerle ilgili bilgiler verdi. Açılan standın önüne 
‘Öcalan’a Özgürlük’ yazılı pankart asılırken, Öca-
lan’ın İmralı cezaevinde yazdığı kitaplar ve bilgi 
içerikli bildiriler dağıtıldı. 

Liverpool Büyükşehir Belediye Başkanı Steve 
Rotheram’ın da hazır bulunduğu festivale bölge mil-
letvekilleri ile beraber çok sayıda İşçi Partisi üyesi 
katıldı. Standı ziyaret eden belediye başkanı Steve 
Rotheram, stanttakilerden Öcalan’ın durumuyla 
ilgili bilgi aldıktan sonra, Öcalan’a özgürlük kam-
panyasının daha da büyütülmesi gerektiğini belirtti. 
Öcalan ile Mandela arasındaki benzerliğe dikkat çe-
ken Rotheram, Öcalan’ın en yakın zamanda özgür-
lüğüne kavuşmasını umduğunu belirtti. 

İşçi Parti Yaz Festivali’nde  
Öcalan’a  Özgürlük Talebi  
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Başbakanlık Sözcüsü, May hükümetinin 
Brexit müzakerelerinde bir sonraki aşamaya 
geçmek için yeterli ilerlemenin ekim ayına 

kadar sağlanacağına inandığını söyledi.
“Müzakerelerde bir sonraki aşamaya geçmek için 

yeterli ilerlemeyi ekim ayına kadar sağlayacağımıza 
güveniyoruz” diye konuşan Sözcü, “Bu bizim hede-
fimiz ve bu noktaya ulaşabileceğimize güveniyoruz. 
Başbakan May, her iki tarafın da müzakerelere dina-
mik ve esnek bir yaklaşım içinde olduğunu kanıtla-

Avrupa Birliği ile ayrılık görüşmelerini yürü-
ten hükümet, Avrupa Birliği’nden ayrıldık-
tan sonra, Birleşik Krallık yönetimindeki 

bir diğer ülke Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi 
İrlanda Cumhuriyeti arasında fiziki bir sınır kapısı-
nın kurulmasına karşı olduğunu açıkladı.

Avrupa Birliği ile ayrılık görüşmelerini yürüten 
Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa Birliği’nden ay-
rıldıktan sonra, Birleşik Krallık yönetimindeki bir 
diğer ülke Kuzey İrlanda ile Avrupa Birliği üyesi İr-
landa Cumhuriyeti arasında fiziki bir sınır kapısının 
kurulmasına karşı olduğunu açıkladı.

2019 yılının mart ayında birlikten ayrılık süreci-
nin sonuçlanması beklenen Birleşik Krallık, AB ile 
arasında oluşacak yeni statüde Kuzey İrlanda barış 
sürecinin kazanımlarının korunmasına önem veri-
yor. Birleşik Krallık, Britanya ve İrlanda vatandaş-
ları için 1998 yılında imzalanan Hayırlı Cuma Barış 

Dışişleri Bakanlığı, Brexit’ten sonra AB va-
tandaşlarına vizesiz seyahat imkanı tanıma-
ya devam edeceğini açıkladı. 

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıl-
ma süreci (Brexit) tamamlandıktan sonra da AB va-
tandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunmaya devam 
edecek.

BBC’nin aktardığına göre, Birleşik Krallık’ta 
yaşamak, çalışmak ya da eğitim almak isteyen AB 
vatandaşları ise yeni kriterler kapsamında başvuru 
yaparak izin alacak.

AB vatandaşları, şu anda İngiltere’de herhangi bir 
izne gerek duymadan yaşama ya da çalışma hakkına 
sahip. 

Göçün kontrol altında tutulmasının, sınırlarda fi-
ziksel kontrol yapmak kadar iş ve kazanımlara eri-
şimi de kontrol etmek anlamına geldiğini açıklayan 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı, detaylı açıklamanın 
daha sonra yapılacağını duyurdu. 

‘Avrupa vatandaşlarının ülkede kalma-
sı ya da çalışması nasıl engellenecek?’

Bakanlık detay vermekten kaçınırken, İngiliz ba-
sınında yer alan haberlerde bakanların İngiltere’ye 

Başbakan Theresa May, “Sorumluluk sahibi 
kişilerin, aşırı sağ görüşleri duyduğu anda 
nerede olursa olsun kınaması önemli” ifade-

sini kullandı.
Başbakan May, İngiltere’nin güneyindeki Ports-

mouth Limanı’nı ziyaretinde basına, Trump’ın 
ABD’deki ırkçı olaylara yönelik açıklamalarıyla il-
gili değerlendirmelerde bulundu.

Aşırı sağcı görüşlerin her zaman kınanması ge-
rektiğinin önemine değinen May, “Faşist görüşleri 
dile getirenler ile onlara karşı çıkanları bir tutamam. 
Sorumluluk sahibi kişilerin, aşırı sağ görüşleri duy-

ması gerektiği görüşünde” dedi.
Sözcü ayrıca, Birleşik Krallık ile AB’nin gelecek-

teki ilişkilerinde yaşanacak sorunlarda yargı merci 
olarak EFTA mahkemesinin seçilip seçilmeyeceğine 
dair bir soruya, “Hükümet, bir dizi emsal kararı de-
ğerlendiriyor” yanıtını verdi.

Birleşik Krallık, AB ile gelecekte yaşanacak so-
runlarda Avrupa Adalet Divanı’nın yargı merci ol-
masını istemiyor.

Anlaşması’ndan önceki gerilim ortamını hatırlatma-
yacak bir düzenleme istiyor.

Nitekim Avrupa Komisyonu sözcüsü Annika Bre-
idthardt da Birleşik Krallığın iki İrlanda arasında 
fiziksel bir sınır istemediği yönündeki açıklamasını 
değerlendirirken Hayırlı Barış Anlaşması’nı hatır-
lattı.

Breidthardt, ortak ticaret bölgesinin devamına, İn-
giltere’nin tarafı olduğu Hayırlı Barış Anlaşması’nın 
korunmasına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Sınır düzenlemesi, Birleşik Krallık ile Avrupa 
Birliği arasında iki ay önce başlayan Brexit görüş-
melerinin, taraflar arasında en fazla tartışılması bek-
lenen başlıkları arasında.

Mevcut düzenleme, her gün yaklaşık 30 bin kişi-
nin iki İrlanda arasındaki 500 kilometre uzunluğun-
daki sınırı hiçbir gümrük ve polis kontrolüne tabi 
olmadan serbestçe geçebilmesine izin veriyor.

girmek için ‘bir arka kapı’ olup olmayacağı ve hükü-
metin ülkeyi ziyarete gelenlerin daha uzun kalması-
nı ya da herhangi bir izin almadan ülkede çalışma-
sını nasıl engelleyecekleri yönünde çok fazla soruya 
maruz kalacağı değerlendirmesini yapıyor.

Çalışmak isteyen AB vatandaşlarına yeni göç-
menlik kısıtlamaları getirilecek

Ancak kaynaklar bunun otomatik olarak AB va-
tandaşlarının ülkede sınırsız süre için kalmalarına 
imkan vermeyeceğini, ülkede çalışmak isteyen AB 
vatandaşlarının yeni göçmenlik düzenlemelerine 
tabi olacağını vurguladı.

İngiliz bakanlar sıklıkla Brexit’in hükümete göç-
menliği kontrol gücünü vereceğini ancak bunun 
göçmenliği tamamen durdurma anlamına gelmedi-
ğini, şirketlerin AB ülkelerinden kalifiye personeli 
işe almalarını sürdürmelerini istediklerini tekrar 
etmişti.

Hükümet, AB üyesi olan Kuzey İrlanda ve İrlanda 
Cumhuriyeti ile var olan sınırlarında kontrol nokta-
ları oluşturmaya niyetinin olmadığını açıklamıştı.

Birleşik Krallık vatandaşları, aralarında ABD ve 
Maldivler gibi ülkelerinde olduğu 56 ülkeye vizesiz 
seyahat edebiliyor. 

duğu anda nerede olursa olsun kınaması önemli. 
Charlottesville’de gördüğümüz korkunç olayların 
ardından hafta sonu da belirttiğim üzere bu grupla-
rın tasvir ettiği ırkçılık, nefret ve şiddetten kesinlikle 
iğreniyorum. İngiltere, aşırı sağcı grupları burada 
yasaklamaya yönelik önlemleri aldı. Bazı aşırı sağ 
grupları, İngiltere’de yasakladık” diye açıklamalar-
da bulundu.

Charlottesville’de bir kişinin ölümüne, çok sayıda 
kişinin yaralanmasına neden olan ırkçı protestolar 
ve şiddet olaylarının ardından Trump, ırkçı grupları 
hedef almakta tereddüt etmiş ve bu durum kamuo-
yunda tepkilere neden olmuştu.

Brexit’te Ekim’e Kadar 

Başbakan May’den 
Trump’a Eleştiri

Brexit Sonrası 

İlerleme Sağlanması Bekleniyor AB Vatandaşlarının Durumu

İki İrlanda Arasında 
Sınır Olmamalı

Hükümet: 
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Dünyanın en büyük sokak festivali olarak 
kabul edilen Notting Hill Karnavalı öncesi 
yüzlerce adrese yapılan baskınlarda 340 kişi 

gözaltına alındı. Polis birimi Scotland Yard tarafın-
dan yapılan yazılı açıklamada 12 gündür süren ope-
rasyonlarda çok sayıda kesici alet ve ateşli silah ta 
ele geçirildiğini duyurdu. 

Londra’da her yıl ağustos ayında düzenlenen ünlü 
Notting Hill Karnavalı öncesinde yapılan operas-
yonlar Pazar günü başlayacak festivalin güvenliği 
çerçevesinde yapılıyor. 

Londra polisinden yapılan açıklamada, pazar 
günü başlayacak popüler etkinlikte, katılımcıların 
güvenliğinin en üst seviyede tutulması amacıyla 
başkent genelindeki çok sayıda adrese baskınlar dü-
zenlendiği bildirildi.

Adreslerdeki aramalarda yaklaşık 340 kişinin çe-
şitli suçlamalarla gözaltına alındığını belirten İngiliz 
yetkililer, baskınlarda 190 kesici alet, 18 ateşli silah 
ile uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Polis, gözaltına alınanlardan bazılarının kefaletle 

serbest bırakıldığını ancak karnavala katılımlarının 
yasaklandığını ifade etti.

Scotland Yard, 100’den fazla memurun görev 
yaptığı operasyonların festival gününe kadar devam 
edeceğini vurgulayarak karnavalda, katılımcıların 
güvenliğine öncelik verildiğini hatırlattı.

Londra’nın batısındaki ünlü Notting Hill Mahal-
lesi’nde her yıl ağustos ayının son pazarı düzenlenen 
2 günlük karnaval, “Avrupa’nın en büyük sokak et-
kinliği” olarak biliniyor.

Önceki yıllarda yaklaşık 5 bin polisin görevlendi-
rildiği karnavalda bu yıl, kalabalık alanlardaki terör 
tehdidi nedeniyle çok sayıda silahlı sivil polisin de 
görev yapması bekleniyor.

İngiliz yetkililer, olası bir terör saldırısına karşı 
karnavalda, yayaların kullanacağı ve kortejin geçe-
ceği alanları da ilave güvenlik önlemleriyle koruma-
yı planlıyor. 

Her yıl yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığı karna-
valda geçen yıl 2 günde 240’den fazla kişi gözaltına 
alınmış, 4 kişi bıçaklanmıştı.

340 GözaltıNotting Hill Karnavalı Öncesi 



Birleşik Krallık’ta kadın çalışanlar, aynı işi 
yapan erkeklerden yüzde 18 daha az ücret 
alırken, bunun nedeni olan cinsiyet, etnik ve 

benzeri farklılıkların ortadan kalkması ve eşitliğin 
sağlanması gerektiği belirtiliyor.

Birleşik Krallık’ta çalışmalarını yürüten Eşit-
lik ve İnsan Hakları Komisyonu (EHRC), ülkede 
kadınların aynı işi yapan erkeklere göre yüzde 18 
daha az ücret aldığını duyurdu. Komisyonun başkan 
yardımcısı Caroline Waters, yaptığı açıklamada, iş-
verenleri, ebeveynlerin daha adil bir yaşam sürmesi 
ve cinsiyet, etnik köken ve engelliliğe bağlı ödeme 
farklılıklarının ortadan kalkması için her iki cinsi-
yete de esnek çalışma saatleri sunması gerektiğini 
söyledi. Caroline, “Kültürümüzü gözden geçirip, 
esnek çalışmayı normal yapmamız gerekiyor. Birin-
cil ‘bakıcı’ olarak kadınlar görülüyor. İşgücümüzde, 
toplumumuzda kadınlara yönelik yaygın olan önyar-
gılarla ilgili güçlü konuşmalar yapılıyor” dedi.

Caroline, ücret farklılıkların ortadan kalkması ve 
herkese eşitlik sağlanması için yapılması gerekenle-
re dikkat çekerek, “Bir miktar ilerleme kaydedildi, 

Financial Times gazetesi Pazartesi günkü sayı-
sında İngiltere’nin mega projelerinin “fon ve 
siyasi vizyon eksikliği nedeniyle suya düştü-

ğünü” yazdı.
Gill Plimmer ve Gemma Tetlow imzalı makale-

de Londra’da 15 milyar sterline (yaklaşık 70 milyar 
TL) inşa edilmekte olan ve yaklaşık 10 bin kişinin 
çalıştığı Crossrail 2 tren hattının nadir bir başarı ör-
neği olduğu, ülkedeki diğer büyük altyapı projeleri-
nin yatırım bulmakta zorlandığı aktarıldı.

Kamunun finanse ettiği bu projenin aksine diğer 
projelerin özel fonları çekmekte zorlandığını, ülke-
de hem barınma hem de elektrik arzında sorunlar 
yaşandığını belirten ikili, Oxford Üniversitesi’nden 
Bent Flyvbjerg’in şu sözlerine yer verdi:

“Siyasetçiler büyük projeleri seviyor çünkü onlar 
daha gösterişli ve siyasetçiler yeniden seçilmeye ih-
tiyaç duyuyor. 1 milyar sterlinle yollardaki çukurları 
kapatırlarsa kimse onları hatırlamaz.”

Makalenin yazarları, İngiltere’nin internet altya-

İnsan Hakları İzleme Örgütü Fransa’nın kuzeyin-
de bulunan Calais şehrinde sığınmacıların maruz 
kaldığı polis şiddetine yönelik rapor yayımladı. 

Raporda Calais mülteci kampının boşaltılmasının 
üzerinden aylar geçmesine rağmen yaklaşık 500 
mültecinin hala sokaklarda yaşadığı belirtildi. Ca-
ritas sivil toplum örgütünde gönüllü olarak çalışan 
Fanny Plancon araştırma sonuçlarını doğruladı:

“Çoğu zaman polis ekipleri gece vakti baskın dü-
zenliyor. Yatakları kaldırıp yiyeceklere biber gazı sı-
kıyor. Bu şekilde yaralanan birçok kişiyi hastaneye 
götürdüm. Kimlikleri dahil ellerinden her şey alını-
yor. Her şey çöpe atılabiliyor. Onlar için çok zor bir 
durum.”

İnsan Hakları İzleme Örgütü Calais bölgesinde 
yaşayan 61 mülteci ve sivil toplum kuruluşu yetkili-
si ile görüştü. 6 aydır Calais’de bulunan Afganistanlı 

fakat halen yavaş ilerliyor. Şimdi radikal bir değişi-
me ihtiyacımız var. Aksi halde on yıllarca aynı ko-
nuşmayı yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kadın hakları savunucusu Fawcett Topluluğu 
ise, esnek çalışmayı, tüm işverenlerin ücret farkı ile 
mücadelede yükümlülüklerini yerine getirmesi için 
uygun bir yöntem olarak kabul ediyor. Topluluğun 
politika sorumlusu Jemima Olchawski, “Bu adımları 
atmak çalışanlar için iyi olacak, aynı zamanda iş için 
de iyi” ifadesini kullandı.

Ülkede neredeyse her azınlık ya da etnik gruptan 
kadınlar, Britanyalı erkeklerden daha az ücret alıyor.

Danışmanlık firması McKinsey Global Institute’a 
gore, Birleşik Krallığın toplumsal cinsiyete dayalı 
ödeme farklılıklarının aşılması, 2025 yılına kadar 
ülkenin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasına 150 milyar 
sterlin katkıda bulunabilir.

Öte yandan Birleşik Krallık’taki büyük firmalar, 
kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret uyuşmaz-
lıklarını bildirmeleri gerekiyor.

pısındaki yatırım eksikliklerini buna örnek verdi:
“Sokaklarda fiber optik altyapı var ama onları 

binalara bağlayan son birkaç metrelik uzantılar eski 
bakır kablolar olduğu için internet hızı eve ulaşana 
kadar yavaşlıyor. Bu kabloların sahibi olan British 
Telecom bunları yenilemekte çok yavaş kaldı.

“2015’te kurulan Ulusal Altyapı Komisyonu 30 
yıllık bir değerlendirme hazırlamakla meşgul ve ül-
kenin uzun vadeli stratejisi bunu temel alarak yükse-
lebilir. Ama hükümetin bu kuruma yasal bağımsızlık 
vermemesi soru işaretleri yaratıyor.

“Ülkenin altyapısındaki sorunları iyileştirmek 
için sihirli bir değnek yok. Analistlere göre hükümet 
projelerde özel finansmanın mı kamu finansmanının 
mı daha faydalı olacağını iyi değerlendirmek zorun-
da.

“Kopenhag, Amsterdam, Berlin ve Dublin gibi 
kentler altyapı projelerine özel yatırım çekmekte 
daha başarılılar çünkü net vizyonları ve stratejik 
planları var.”

bir sığınmacı yaşadığı şiddet olaylarını anlattı:
“Arabalarından indiler ve sokakta yürürken yü-

züme biber gazı sıktılar. Hiç bir şey göremiyordum. 
Başım döndüğü için araba çarpacaktı. Yanlış bir şey 
yapmamıştım. Birçok arkadaşım darp edildi. Bazıla-
rı hala hastanede bulunuyor.”

Caritas sivil toplum örgütünde gönüllü olarak ça-
lışan Fanny Plancon yaşanan olayların Fransa’nın 
imajını zedelediğini söyledi:

“Libya’da şiddet olaylarına maruz kaldılar. De-
nizde yolculuk çok zor geçti. Ancak Calais’de ya-
şananların her şeyden kötü olduğunu belirtiyorlar. 
Bizler için karmaşık bir durum zira Fransız olarak 
hukuk devletinde yaşadığımızı düşünüyoruz.”

Calais bölgesinde bulunan mültecilerin çoğu İn-
giltere’ye gelmek istiyor. 

Daha Az Kazanıyor

Polis Şiddetine Maruz Kalıyor

Kadınlar Erkeklerden 

Calais’teki Mülteciler 

Mega Projeler Fonsuzluk ve
FT:

Vizyonsuzluktan Suya Düşüyor
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Britanya’ya yaşayan bir grup siyasetçi, akademisyen ve 
sağlık bilimci Güney Kürdistan’da yaklaşmakta olan 
bağımsızlık referandumuna desteklerini göstermek 

amacıyla Kürdistan Bölgesel Hükümeti’nin Londra’daki diplo-
matik temsilciliğine bir ziyarette bulundular. 

Salı günü Londra merkezdeki KRG temsilciliğini ziya-
ret eden heyetin içerisinde  Dr. Sabahat Karaduman, Ecz. Ali 
Gül özbek, Eğitmen Erdal Doğan, Dr. Janroj Keleş, Prof. Dr. 
Naif Bezwan ve Kengsinton belediyesi meclis üyesi Muhamed 
Baxtîyar  yer aldı. 

Ziyarette KRG Londra temsilciliğinden Xusrew Aşgayi ile 
görüşen heyet Eylül ayından yapılacak bağımsızlık referandu-
mu ile ilgili bilgiler aldıktan sonra heyet olarak referandumu 
desteklediklerini ifade ettiler. Görüşme de bağımsızlık referan-
dumunun yanı sıra, demokrasi ve ulusal birlik konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu. Heyet üyeleri diasporada yaşayan Kür-
distanlıların ve hizmet veren sivil toplum örgütlerinin sürece 
daha güçlü katılımının sağlanması gerektiğini ifade ederken, 
Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkının engellenemeyeceğini 
dile getirdiler. 

Kürdistan bağımsızlık referandumu:
Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başkanı Mesud Barzani’nin 

danışmanı Hemin Hawrami, 7 Haziran’da Twitter hesabından, 
“Önemli bir haber. Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu 25 
Eylül 2017’de yapılacak” diyerek referandumu tüm dünyaya 
duyurmuştu. 

25 Eylül’de yapılacak referanduma şimdiye kadar İsrail dı-
şında açık bir şekilde desteğini sunan devlet olmadı. ABD gibi 
devletler ise referandumun zamanlamasını yanlış bularak erte-
lenmesi gerektiğini dile getiriyor. 

Güney Kürdistan’ın ikinci büyük partisi Goran Hareketi ve 
diğer bazı muhalif partiler referandum kararının parlamento 
tarafından değil KDP tarafından alındığı için tepkili ve ertelen-
mesini talep ediyor. 

Kürdistan Bölgesel Parlamentosu Ekim 2015’ten bu yana 
kapalı bulunuyor. 

Referandum oylamasının federe Kürt bölgesinin üç vilayeti 
olan Erbil, Duhok ve Süleymaniye’nin yanı sıra hem IŞİD’den 
temizlendikten sonra peşmerge kontrolü altında kalan hem de 
Kerkük gibi Bağdat’la tartışma konusu olan bölgelerde de dü-
zenlenmesi bekleniyor. Sandık kurulacağı belirtilen tartışmalı 
bölgeler arasında, Kerkük, Hanekin, Sincar ve Mahmur da bu-
lunuyor.

KRG Temsilciliğine 
Londra’daki

Referandum Ziyareti 
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Aleviler Asimilasyona ve İnkara Karşı 

Alanlara Çıkıyor

Şeriata Dayalı 
Bir Eğitim Sisteminin 
Yapı Taşları Döşeniyor 

Pir Mehmet Yüksel: 

Sinemilli Ocağı’na mensup Pir Mehmet Yüksel 
uzun yıllardır Alevi çocuklarına AİHM karar-
larına rağmen zorla öğretilen din dersini ve hü-

kümetin eğitim müfredatına ilişkin yeni girişimlerini 
değerlendirdi. Yüksel “Günümüzde şeriata dayalı 
bir eğitim sisteminin, yapı taşları döşeniyor” dedi.

Yeni bir eğitim öğretim yılına girmemize haftalar 
kaldı. Tekçi eğitim sisteminin yarattığı toplumsal 
sorunlar her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Bu 
toplumsal kesimlerden biri de onyıllardır inancını 
özgürce yaşamayan ve çocuklarına inancını öğre-
temeyen Alevilerdir. Asimilasyonun daha çabuk 
sonuç alması için dayatılan zorunlu din dersi Alevi 
toplumunun bütün itirazlarına ve AİHM kararlarına 
rağmen devam ediyor.

“Çok tehlikeli bir dönemeçteyiz”
Aynı zamanda bir akademisyen olan Pir Mehmet 

Yüksel “Günümüzde şeriata dönük yeni uygula-
maları baz aldığımızda çok tehlikeli bir dönemece 
girdiğimiz anlaşılıyor. Bu sürecin arka planına, daha 
önceden yaşanan tarihsel geçmişe baktığımızda as-
lında çok kökleşerek gelen bir gericileşme vardır 
eğitim sisteminde” diyerek şunlara dikkat çekti.

İmam Hatip okullarının aşama aşama geliştiril-
mesi, İlahiyat Fakültelerinin çok etkili yerler ha-
line getirilmesi, Diyanet üzerinden üniversitelere 
hakimiyet, cemaatler eliyle vakıfların kurulması, 
Kur’an kursları üzerinden çocukların, bütün top-
lumun bu sürece tabi tutulması, şehirlerde okuyan 
özellikle Anadolu’dan gelen hali vakti yerinde ol-
mayan insanlarımızın, canlarımızın, gençlerimizin 
bunlar -içerisinde büyük oranda Alevi çocukları da 
var- gerek kaldıkları yurtlarda gerekse okudukları 
okullarda dinci bir eğitime, dinci bir ortama ve at-
mosfere zaten uzun bir zamandır maruz kaldıklarını 
biliyoruz. Bu günümüzdekinin belki de zaten son 
10-15 yıllık AKP öncesine baktığımızda ANAP za-

Alevi Bektaşi Federasyonu GYK’sı Genel 
başkan Muhittin yıldız başkanlığında top-
landı. PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan, 

HBVAKV Genel Başkanı Tuncer Baş’ın da katıldı-
ğı toplantı sonrası (ABF) yazılı bir açıklama yapan 
ABF, asimilasyon politikalarına ve gerici zihniyete 
karşı 17 Eylül’de İstanbul’da miting düzenleyecek-
lerini, 18 Eylül’de de tüm illerde Milli Eğitim Mü-
dürlükleri önünde basın açıklamaları yapılacağını 
bildirdi. 

Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), 18 Ağustosta 
Ankara’da yaptığı GYK toplantısının ardından bu-
gün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, asimilasyon politikalarına değini-

manından bu yana gelen 12 Eylül uygulamalarında 
da açığa çıkmıştı.

“Bütün okullar aşama aşama imam 
hatiplere çevrildi”

Darwin’in evrim teorisinin müfredattan çıkarıl-
ması tartışmalarının geçmiş hükümetler döneminde 
de yaşandığını belirten Pir yüksel “din eğitiminin 
zorunlu hale getirilmesi üzerine kurgulanmış olan 
bir dini referansın ANAP iktidarları döneminde de 
hatırlıyoruz. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda 
aslında bir sürecin son halkasından bahsediyoruz. 
Bunun bir önceki en önemli aşaması da 4+4+4 
eğitim sistemiyle o dönemeç dönülmüş ve bugün-
lerin, bu dönemin zemini yaratılmıştı. O zaman za-
ten özellikle Alevi çocuklarının başta olmak üzere 
bütün memleketteki çocukların temel zorunlu olan 
eğitiminin 4 yıllığa sınırlandırılması ve 4 yılın he-
men arefesinde zaten ondan hemen önce de dikkat 
ederseniz okula başlama yaşı çok küçük tutulmuştu, 
5-6 yaşlarında….  Ve daha inanç kimlikleri oluşma-
mış, asimilasyona çok açık olan çocuklara peygam-
berin hayatı adı altında verilen birtakım din dersiyle 
özellikle Alevi çocuklarının kafaları bulandırılacak. 
Çünkü sistem ilk dörtten sonraki 2. dörtte bütün 
okulları aşama aşama imam hatiplere çevirdi. Gerici 
bir müfredat dayatıldı. Onun akabinde de başta Ale-
vi çocuklar olmak üzere herkes aslında bu sistemde 
belki birer çırak olabilecek” dedi.

“Alevi toplumu güçsüz bir toplum değil 
fakat örgütsüz”

Pir Yüksel adım adım geliştirilen bu politikalara 
karşı ne yapılabilir sorusunun cevabını ise şöyle ve-
riyor:

Günümüzde yapılan bu son uygulamayla da artık 
bence ismi kondu, artık tamamen şeriata dayalı bir 
eğitim sisteminin yapı taşları döşeniyor. Ne yapıla-
bilir, ne edilebilir? İşte Dersim ormanlarımızın ya-
kılması üzerine bazı faaliyetlerimizde aslında daha 
önceki bütün başımıza gelen felaketleri saydığımız-
da kaderine sahip çıkmaktan başlıyor bütün mese-
le. Bir kere Alevi toplumu güçsüz bir toplum değil, 
ama dağınık bir toplum. Kendi kaderini, kendi ge-
leceğini, kendi eğitimini, kendi eğitim kurumlarını 
oluşturmadan olup bitene seyirci kaldığı müddetçe 
biz bununla karşı karşıya geleceğiz. Yani bunların 
alternatifleri yapılmalı. Aleviler özellikle gerek yur-
tiçinde gerek yurtdışında son derece varsıl durumda 
olan Alevi iş-adamları, Alevi kesimlerinin eğitime el 
atmasının bir şekilde ortamı yaratılmalı ya da insa-
nı bu konuda ikna etmelidirler diye düşünüyorum. 
Bütün demokratik muhalefetle birlikte bir güç bir-
liği oluşturarak başta eğitim meselesi onun da önce-
sinde Türkiye’de hukuk ve demokrasi mücadelesi, 
ve Türkiye’deki bütün kimliklerin baskı ve tehditle 
sindirilme meselesinde mücadelenin bir güç birliği 
zemini yaratılarak bu uygulamalara karşı çıkmaktan 
geçtiğini düşünüyorum. Aksi takdirde şu anda tek 
başına zaten bir karşı çıkış mümkün görünmüyor. 
İşte akademik kadroya yapılanları görüyoruz, başta 
üniversiteler olmak üzere bütün kurumların bilimsel 
anlamda içini boşalttılar. Bu kurumlardan bu saaten 
sonra başta hukuk ve demokrasi alanında ve eğitim 

lerek, Erenler Cemevi’nin elektriklerinin kesilmek 
istenmesine tepki gösterildi. Açıklamada, “Cemev-
leri, Alevilerin yüzyıllardır ibadet yeridir. Alevilik 
haktır, Aleviler vardır. Kimsenin hukuken Aleviliği 
belirleme hakkı yoktur; Aleviliği belirlemek, kimse-
nin haddine de değildir” denildi.

Hacı Bektaş, Hubyar Sultan Dergâhı ve diğer tüm 
dergâh ve cemevlerinin Alevilerin kutsal yerleri ol-
duğunu belirten ABF, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
açıkladığı yeni müfredata da tepki gösterdi.

Açıklamada, gerici zihniyete ve sisteme karşı 17 
Eylül’de İstanbul’da miting yapılacağı, 18 Eylülde 
tüm illerde Milli Eğitim Müdürlükleri önünde basın 
açıklamaları yapılacağı belirtildi.

alanında herhangi bir şeyin çıkmayacağı aşikar.

Erbil: Türkiye’deki cihatçı din eğitimin-
den kaygılıyız

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) Başkanı İsra-
fil Erbil, Türkiye ile Britanya’daki inanç derslerini 
karşılaştırdı. Erbil, Britanya’da Alevilik derslerinin 
pilot olarak dört okulda verilmeye başladığını yeni 
dönemde ise tüm okullarda verilmesini talep ede-
ceklerini belirtti. 

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, 
yeni eğitim öğretim dönemini PİRHA’ya değerlen-
dirdi. Britanya’da dört okulda pilot bölge olarak 
Alevilik derslerinin verilmeye başlandığını söyle-
yen Erbil, Britanya’daki tüm okullarda diğer bütün 
inançlar gibi Alevilik derslerinin de verilmesini ta-
lep edeceklerini kaydetti.

Britanya’daki inanç derslerinin Türkiye’dekinden 
farklı olduğuna değinen Erbil, “Buradaki inanç ders-
leri bütün farklı inançların sınıfta bulunan tüm ço-
cuklara genel kültür kapsamında veriliyor ve inanç 
nasıl yaşanıyorsa aynı şekilde anlatılıyor. Fakat Tür-
kiye’de zaten 80 darbesiyle birlikte anayasanın 24. 
maddesi aracılığıyla zorunlu olarak bizim hayatımı-
za girmiş. Bugüne kadar da birçok insanı kendi aile-
sinden uzaklaştırmış, asimile etmiş, asimile etmeye 
de devam ediyor” dedi.

Türkiye’de zorunlu din dersinin AKP eliyle cihat 

ve şeriat dersine dönüştürüldüğüne vurgu yapan Er-
bil, sadece bununla da kalmayıp diğer derslerin de 
din derslerine dönüştürüldüğü bir eğitim sistemiyle 
karşı karşıya olduklarını ifade etti.

“Cihatçı eğitim sistemiyle mücadele 
edeceğiz”

Erbil, Britanya’daki inanç derslerine ilişkin şu 
bilgileri verdi:

“Britanya’da genel kültür kapsamlı verilen inanç 
dersleri Türkiye’deki zorunlu din derslerinden fark-
lı. Burada okullarda Alevi olsun ya da olmasın oku-
la giden tüm öğrencilerin öğrenebileceği şekilde 
anlatılıyor. Aleviler vardır, onların inançları budur, 
ibadetleri bu şekildedir, ibadet yeri cemevidir. Cemi 
dede yürütür, Ana yürütür, zakirleri vardır. 12 hiz-
metleri vardır kapsamında çok temel bilgilerin veril-
diği bir dersten ibarettir.”

Türkiye’de din derslerinin sadece Sünnilik olarak 
verildiğini söyleyen Erbil “Neredeyse Ortadoğu’yu 
kasıp kavuran radikal, IŞİD geleneği olan cihadın da 
derslerin kapsamında veriliyor olması Britanya’da 
yaşayan Aleviler olarak bizi de endişelendiriyor, 
kaygılandırıyor” şeklinde konuştu.

Erbil, Brtitanya’da örgütlü Aleviler olarak musa-
hip kurumlarla birlikte Türkiye’de başlatılmış olan 
anti-demokratik, şeriatçı, cihatçı eğitim sistemiyle 
de mücadele edeceklerini kaydetti.

Elif Tabak

İsrafil Erbil
Pir Mehmet Yüksel



Güney Londra’da birçok cinsel saldırı suçuna 
karışan kişinin yakalanması için polis £10 
bin ödül koydu. 

Scotland Yard tarafından yapılan açıklamada 
geçtiğimiz yıl içerisinde farklı tarihlerde 3 kadının 
aynı kişi tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığını 
belirtti.

Polisin paylaştığı CCTV kamerası görüntülerine 
göre saldırganın 25 ile 35 yaşları arasında olduğu 
anlaşılıyor. Saldırılar Clapham Common ve etrafın-
daki bölgelerde gerçekleşti. 

Polis detektifi Melissa Laremore tarafından ko-
nuyla ilgili yapılan açıklamada zanlının kimliğinin 
tespit edilmesine yardımcı olan kişiye 10 bin sterlin 
ödül verileceği belirtildi. Bilgi sahibi kişilerin 0208 
721 4251’I telefon numarasından iletişime geçmesi 
istenildi.  
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Her ne kadar çok hayatımızda sevgi, 
şefkat ve anlayışa ihtiyacımız olduğunu 
söylesek te acaba ne kadar çok sevgi, 
şefkat ve anlayışın hayatımızda var ol-
masına izin veriyoruz? 

Öyle ki var olan sistemler, bize haya-
tımızı tam tersi şekillerde yaşamamızı 
buyuruyor. Farkına varmadan hayatımız 
sevgi, şefkat ve anlayışı yaşamaktan-
sa onlardan nasıl kaçarız üzerine kuru-
luyor. Hem onları yaşamaktan hem de 
onları görmekten kaçıyoruz. Bununla da 
kalmayıp ayrımcılığı, şiddeti, tek tipi, 
sevgisizliği buyuran liderlerin, kişilerin 
peşinde sürüklenip duruyoruz. 

Öğrendiğiniz, anlayışsızlık, şiddet ve 
ayrımcılık olunca bunların hepsini okul-
da, mahallede, evde kendimiz sergileme-
ye başlıyoruz. Çünkü en küçük bir sevgi 
ve şefkat bizi korkutuyor. Bizi var eden 
gücün kendi kendimizi eleştirmek oldu-
ğuna inandıkça onlarsız yapamayacağı-
mızı düşünüyoruz. 

Bariyer üzerine bariyer, duvar üzerine 
duvar örüyoruz. Duygularımızı çıplak-
lıkla yaşamak yerine onlardan kaçarak 
yaşamaya çalışıyoruz. 

Sosyal medyayı o yüzden çok seviyo-

ruz. Çünkü bize soluk almamızı sağlıyor. 
Ama sadece o kadar. Halbuki bizim so-
luk almaktan fazlasına ihtiyacımız var. 

Her günkü yaşamımızda  sevgi, şef-
kati, anlayışı yaşayabiliriz. Yaşamamız 
gerekiyor. Şiddeti, nefreti ve ayrımcılı-
ğı körükleyenlere inat en yakınımızdan 
yani kendimizden, sevdiklerimizden 
başlayarak onları ne kadar çok sevdiği-
mizi, değer verdiğimizi göstererek on-
lara sarılarak, onları yüreğimizde hisse-
derek, hissettirerek, yarını beklemeden 
hemen bugün bu saatte, bu anda yapa-
biliriz. 

Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsa-
nız, size geçmişte, çok zor bir anınızda 
size sevgi, şefkat göstermiş birini düşü-
nün, onu hayal edin. Size nasıl yaklaş-
tığını, hissettirdiğini, davrandığını. En 
azından o hislerde bir süre kalmayı de-
neyin.

Bir deneyin, bakalım nasıl hissedecek-
siniz.

Yaşam Bir Deneyimdir

Yaşam bir deneyimdir. Yani ne bil-
gi, ne maddiyat, ne mutluluk, ne zevk, 
ne başarı, ne mükemmellik, ne iyilik, 

ne kötülük. Bu böyle sıralanıp gider. 
Hayatı bir deneyim olarak görmek, ya-
şamak, haliyle insanı iyi kılar, bilgiler 
edinip, anı yaşamasını sağlar. Orada ne 
geçmişin hataları olur ne de geleceğin 
kaygıları. Yaşamı deneyim olarak kabul 
etmek özgürlüktür. Öyle kabul edilen 
bir yaşamda kişi kendisini yaşama şan-
sı bulabilirken hem de kendisine konu-
lan sınırların farkında olur ve o sınırları 
aşabildiğinde yaşayacağı farkındalığın 
kendisini yine nasıl farklı kılacağını bilir 
ve bu deneyimlere kucak açar. Sürekli 
bir burada olma hali gibi bir şeydir bu. 
Yaşamı bir deneyim olarak kabul edenler 
ister bir köyde olsun isterse en gelişmiş 
“modern” bir şehirde birbirlerine benzer 
şeyler söylerler. O yüzdendir ki Sivas’ın 
bir köyünde ‘Uzun İnce bir Yoldayım 
Yürüyorum Gündüz Gece’ ‘Benim Sa-
dık Yarim Kara Toprak’tır diyen Aşık 
Veysel’le, “Kim bir yaşamı kurtarırsa, 
bütün dünyayı kurtarmış, kim bir yaşamı 
yok ederse bütün dünyayı yok etmiş sa-
yılır.” ve bunun benzeri düşünceleri, ina-
nışları insancıl çalışmalarının merkezine 
koyan Erich Fromm ne kadar çok farklı 
olsalar bile hayatı bir deneyim olarak ya-
şayabilme yeteneklerinden dolayı “bir” 
olabilmeyi yaşarlar.

Sevgi, Şefkat Ve 
Anlayış Üzerine 

Mahir Güden
Psikoterapist 
mahircbt@yahoo.co.uk 

Sapığın Başına 
£10 Bin Ödül Konuldu
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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) ülkelerin yıllık ortalama çalışma 
saatlerini açıkladı. Interpress’in araştırma 

verilerini inceleyerek elde ettiği sonuçlara göre en 
fazla çalışan ülkelerin ilk sırasında 2 bin 246 saatle 
Meksika yer alırken, ikinci 2 bin 113 saatle Güney 
Kore, üçüncü ise 2 bin 42 saatle Yunanistan oldu. 35 
ülkenin yer aldığı listede İngiltere 1.674 saatle 23. 
sırada yer aldı.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye 35 ülke içinde 
1.832 saat yıllık çalışma süresiyle 11. sırada yer 
aldı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün 
(OECD) hazırladığı listeye baktığımızda 1.790 sa-
atle Amerika Birleşik Devletleri’nin 13. sırada ol-

ması dikkat çekerken İtalya 1.725 saatle 18. İspanya 
1.691 saatle 21. ve İngiltere 1.674 saatle 23. sırada 
yer aldı.

En az çalışan ülke Almanya
Yıllık çalışma saatleri en az olan beş ülke ise sı-

rasıyla 1.371 saatle Almanya, 1.419 saatle Hollan-
da, 1.424 saatle Norveç, 1.457 saatle Danimarka ve 
1.482 saatle Fransa yer aldı. Ayrıca Medya Takip 
Ajansı Interpress’in yılbaşından bu yana yapmış 
olduğu incelemeye göre yazılı basın ve internette 
çalışma saatleri ile ilgili 2 bin 17 haber çıktığı tespit 
edildi.

Didim’deki Emlakçınız
Didim Öğretmen Emlak
Sürmeli Bal

Telefon: 

Mobile: 

İngiltere: 

0090 526 811 55 77
0090 532 493 2828
0793 9084 264

didimogretmenemlak.com
didimogretmenemlak@gmail.com

Çalışma Saatleri Açıklandı
Ülkelerin Yıllık Ortalama 

Reklam ve ilanlarınız için
0207 9230 838 reklam@telgrafnews.com

www.telgraf.co.uk
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Hackney & 
Stoke Newington 
Branch 
 
 

Feature on London: Page 4 

Kurdish Language & Culture  

Suffragettes campaigning in Hackney, 1899  

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

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

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

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

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Hüseyin Çelebi 
Şiir ve Öykü Etkinliği ödül töreni bu yıl 
Londra’da düzenlenecek. Katılım başvu-

ruları 15 Eylüle kadar devam edecek olan etkin-
liğin kazananları 21 Ekim’de Londra’da düzen-
lenecek ödül töreninde açıklanacak. 

Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK - Yekîtiya 
Xwendekarên Kurdistan) tarafından 1993 yılından 
itibaren her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen 
Hüseyin Çelebi Şiir ve Öykü Etkinliğine başvurular, 
15 Eylül’e kadar devam edecek. 

Katılım koşulları 
Etkinliğe katılım koşulları ise şöyle: “Katılım dili 

Kürtçe (Kurmanci, Kırmançki ve Soranî), Almanca, 
İngilizce ve Türkçedir. Eserler daha önce hiçbir yer-
de yayınlanmamış olmalıdır. Katılımcılar etkinliğe 
şiir dalında en fazla 2, öykü dalında ise 1 eser ile 
katılabilirler. Katılımcılar eserlerini kısa özgeçmiş-
leri ile birlikte en geç 15 Eylül’e kadar posta veya 
e-mail yoluyla belirtilen adreslere göndermeleri ge-
rekmektedir.”  

Sonuçlar 21 Ekim’de  
Her yıl olduğu gibi etkinlik iki kısımdan oluşuyor. 

Birinci kısmı, 25 Haziran’dan başlayarak 15 Eylül 
tarihine kadar sürecek olan eserlerin kabul edilmesi. 
Etkinliğin diğer kısmında ise 21 Ekim günü Lond-
ra’da gerçekleştirilecek ödül töreniyle dereceye gi-
ren eserler kamuoyuyla paylaşılacak.  

Etkinliğe katılmak isteyenler, eserlerini posta 
veya e-posta aracılığıyla aşağıdaki adreslere ulaştı-
rabilir:  

E-Posta adresi: huseyin-celebi@yxkonline.de  
Ayrıntılı bilgi için: info@yxkonline.de
Posta adresi: 
Kurdisches İnstitut für Wissenschaft
(Çalakiya Wejeyî ya Hüseyin Çelebi)
Posta kodu 21 06
58021 Hagen/Deutschland (Almanya)

Hüseyin Çelebi 
Şiir Ve Öykü Yarışması 
Başvuruları Devam Ediyor
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İngiliz bir tatilcinin Marmaris Hisarönü’nde ko-
nakladığı oteli ‘bataklık’ olarak tanımlayarak 
Thomas Cook’u soygunculukla suçlayan payla-

şımı viral oldu. 
Tatilini Thomas Cook aracılığıyla satın alan İn-

giliz Joanna Longbottom, Marmaris Hisarönü’nde 
konakladığı otelin fotoğraflarını Facebook’tan pay-
laşarak oteli ‘bataklık’ olarak niteledi ve kazıklan-
dığını iddia etti.

Longbottom’ın paylaşımı üzerine harekete geçen 
Thomas Cook, müşterisiyle iletişime geçerken, pay-
laşımın Facebook’ta 55 bin kez yeniden paylaşıldığı 
ve 10 binin üzerinde yorum aldığı görüldü. Yorum-
ların büyük kısmı ise Thomas Cook’u oldukça sert 
şekilde eleştiren yorumlardan oluştu. 

Tatilci şikayetlerini detaylandırdı
Eşi ve 12 yaşındaki çocuğuyla birlikte 10 gecelik 

konaklama için otele 2 bin pound ödediğini belirten 
Longbottom, otelin ismini paylaşmaktan kaçındı. 
Longbottom, Thomas Cook’un kendisiyle iletişime 

geçmesinin ardından sildiği paylaşımında, ‘’Bu söz-
de aile odası 12 yaşındaki bir çocuğa göre çok küçük 
olan ve yanına yaklaşmak için bile tetanoz aşısına 
ihtiyaç duyduğunuz bir portatif karyola barındırıyor. 
Yatağın üzerinde ya da yakınında en ufak bir şekilde 
hareket ettiğinizde ise yük treninden daha yüksek 
sesler çıkarıyor’’ ifadelerini kullandı. 

Oda balkonunun yalnızca bir sandalyenin sığa-
cağı büyüklükte olduğunu belirten Longbottom, sa-
baha karşı 4.00’de şezlongları düzenleyen otel per-
soneli ve kurtların sesleri yüzünden uyuyamadığını 
iddia etti.

‘Thomas Cook ‘ne isterseniz onu yapa-
bilirsiniz’ yanıtı verdi’

Facebook arkadaşlarından gönderisini daha fazla 
kişiye ulaşması amacıyla yeniden paylaşmalarını 
rica eden İngiliz turist, daha önce Thomas Cook’a 
bir mail ile durumu bildirerek sorunu çözülmezse 
Facebook üzerinden paylaşım yapacağını ve yetki-
lilerden ‘ne isterse onu yapabileceği’ yönünde bir 

yanıt aldığını kaydetti. 

Thomas Cook’u ingiliz soyguncuya 
benzetti

Facebook paylaşımında Thomas Cook’un bu 
hamlesini ‘devasa bir hata’ olarak niteleyen Long-
bottom, ‘’Sevgili Mr. Cook... En azından Dick Tur-
pin (efsanevi İngiliz soyguncu) yüzünü maske ile 
gizliyordu. Siz onu bile yapmaya tenezzül etmiyor-
sunuz’’ ifadelerini kullandı.

İngiliz TravelMole portalının iletişime geçti-
ği Thomas Cook yetkilileri, aileyi başka bir otele 
transfer etmeyi teklif ettiklerini, ancak İngiliz aile-
nin otelde kalmaya devam etmeye karar verdiğini 
açıkladı. 

Daha sonra bir paylaşım daha yapan İngiliz turist 
Longbottom, Thomas Cook ve söz konusu otelin 
durumu fazlasıyla ciddiye aldığını belirterek, ‘’Bu 
sabah 2 Thomas Cook yöneticiyle görüştüm ve Tho-
mas Cook sosyal medya ekibiyle bir telefon görüş-
mesi gerçekleştirdim’’ dedi. 

Hem Thomas Cook hem de otel yetkililerinin ken-
dilerine verilen odanın uygun olmadığı konusunda 
hemfikir olduğunu belirten Longbottom, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü:

“Konuya yaklaşımlarındaki büyük değişimin ar-
kasında sosyal medya aracılığıyla oluşan kamuoyu 
baskısının olduğunun farkındayım. Bugün Thomas 
Cook yetkilileri bize 3 alternatif otel önerdi. Ancak 
onların da kabul ettiği gibi, bunların hiçbiri 3 kişilik 
bir aile için uygun boyutta odaya sahip değildi. Ne-
dense sonra ilk konakladığımız otelde ‘mucizevi bir 
şekilde’ biraz daha büyük ve 3 düzgün yatağa sahip 
bir oda müsait oluverdi. Bu odanın balkonu da kü-
çük olsa da, havuzun mükemmel olması, yemeklerin 
fena olmaması ve sevimli personelleri sayesinde bu 
otelde kalmaya devam etmeye karar verdik. Otel ile 
ödediğimiz ücretin bir kısmını iade etmeleri konu-
sunda da anlaştık. Bu olay, söz konusu müşteri hiz-
metleri olduğunda sosyal medyanın ne kadar güçlü 
bir araç olabileceğini göstermesi açısından önem 
taşıyor.

Marmaris’te Tatil 
Yapan İngiliz Aile 
Thomas Cook’u
Topa Tuttu



Şehri Baştan Keşfederek

Devleti Aşmak

1523 AĞUSTOS 2017 FORUM

Büyük şehirler dünya genelinde artan şekil-
de devlet politikalarına karşı kendi gün-
demlerini oluştururken, derinleşen temsil 

krizinin de etkisiyle yeni bir yerel yönetim/belediye 
platformları kuşağı ortaya çıkıyor.

Thatcher ve Reagan’ın retoriği açısından ciddi 
anlamda değişen bir şey yok (birkaç büyük teşebbü-
sün resmi mülkiyetinin el değiştirmesi devletle olan 
bağlarını illa ki değiştirmiyor), büyük firmaların bü-
rokratik yapısı aynı kaldı [ve] milli üretimin yarıdan 
fazlası bir şekilde kamu sektöründen (devlet, yerel 
yönetim organizasyonları, sosyal güvenlik) geçiyor; 
... nihai milli harcamaya giren mal ve hizmetlerin fi-
yatının yarısı ila üçte ikisi şu ya da bu şekilde sabit-
leniyor, regüle ediliyor, kontrol ediliyor veya devlet 
politikalarının etkisiyle belirleniyor ve bu geri çev-
rilebilir bir durum değil (Thatcher ve Reagan’ın on 
yılı bu konuda hiçbir kaydadeğer değişiklik getirme-
di).[1] Cornelius Castoriadis

Otoriter küreselleşme ve devlet
Küresel neoliberal sistem bir süredir, özellikle de 

2008’deki küresel mali krizin ardından, bazı açılar-
dan, istikrara kavuşması ve sağlamlaşması adına 
açıkça antidemokratik ve özünde otoriter formlar 
alan bir şekilde yönetilmekte. Sağdaki destekçile-
rinin söylemlerinin ve soldaki muhaliflerinden bir-
çoğunun bir ağızdan söylediğinin aksine, neolibe-
ralizm ile temsili demokrasinin sentezi, bizi devlet 
bürokrasisinin ortadan kalmasına götürmedi, bunun 
yerine küresel, uluslararası düzeyde hayata geçiril-
mesini getirdi (milliyetçi siyasal söylem bunun ne 
kadar aksini iddia etse de). Bugün artık geniş şekilde 
propaganda edilen köpürtülmüş bireysel özgürlük 
fikrine, bireysel hakların saldırganca aşındırılması 
ve bireyselliğin, tekdüze tüketimci atomizasyonla 
ikame edilmesi eşlik ediyor.

Uluslararası finans kuruluşlarının ve Avrupalı 
teknokratların Yunanistan örneğinde sergiledikle-
ri gaddarca dayatmalar bu durumun net bir örneği. 
Küresel elitlerin Yunan halkının kemer sıkma karşıtı 
direnişine verdikleri çıplak zora dayalı yanıt, hem 
ulusal egemenliğin mazide kaldığının göstergesi 
hem de bir uyarı. Böylelikle hiçbir ülkenin çizgiyi 
aşmasına izin verilmeyeceği gösterilmiş oldu. Bu 
yeni gerçeklik, soldaki birçoklarını bugün bile yan-
lış değerlendirmelere sevk edebiliyor çünkü antika-
pitalist mücadelenin ana cephesi olarak gördükleri 
ulusal politika alanı darmadağın edilmiş durumda ve 
bu da – Varoufakis’in Diem25’i gibi – tutarsız sol 
projelerin ortaya çıkmasına neden oluyor[2].

Devletin “küçüldüğüne” dair edilen tüm laflara 
rağmen, neoliberalizm devletin yeniden kavram-
sallaştırması ile devam ediyor. Gerçekte devlet ay-
gıtı, kapitalist kaidelerin merkezi uygulayıcısına ve 
mevcut sistemi süreğen kılmak için gereken insan 
malzemesinin üreticisine indirgendi. “Köpürtülmüş 
özgürlük” söylemleri, günümüz oligarşisinin otori-
ter doğasını maskelemek adına öne sürülüyor. Fakat 
devletin neoliberal doktrinin ve onun sınırsız ekono-
mik büyüme gibi ana dayanak noktalarının muhafızı 
olma rolü, sık sık çıplak zora başvurarak ve bu yüz-
den giderek daha gayrimeşru bir varlığa dönüşerek, 
toplumla çelişkisinin daha da derinleşmesine sebep 
oluyor.

Devletlerin yerel nüfusları uluslararası teknokrat 
elitlerin ve ulusötesi anlaşmaların (TTIP gibi) arzu 
ve iradesine tabi kılmaya çalıştığı bu küresel otoriter 
sistem karşısında radikal solun büyük bir kesimi ile 
aşırı sağ, bağımsız ulus devleti diriltmenin gerekli 
olduğu konusunda hemfikir görünüyor. Fakat özün-
de bürokratik ve ırkçılığa eğilimli önerileri, siyasal 
oydaşmadan ziyade esas olarak korku ve güvensiz-
liğin tetiklediği ara ara gelen seçim başarılarının 
haricinde, yeterli halk desteğini bulmuyor gibi. Ve 
milli siyaset çağının örnekleri, tüm yetkileri elinde 
tutan ve aynı derecede otoriter olan ulus devlet ege-

Olimpia belediyesine daha katılımcı ve ekolojik bir 
karakter kazandırmaya çalışan Olympia for All[10] 
(Herkes için Olimpia) inisiyatifinde olduğu gibi.

Elbette bu pratikler de sorunsuz değil. Bu yerel 
yönetim/belediye projelerinden çoğu, şehirleri bü-
yük oranda devlet aygıtını andıran yerel bürokrasi 
mekanizmaları üzerinden radikalleştirmeye çalı-
şıyor. Bu da söz konusu “radikalleşmenin” nereye 
kadar devam edebileceği sorusuna neden oluyor. Öte 
yandan şehir bürokrasisi ile toplumsal hareketler 
arasında denge kurmanın zorluğuna da işaret ediyor. 
Bu sorunlar bizim devlet idaresi dışında potansiyel 
bir siyaset yapma alanı olarak şehri terk etmemizi 
değil, onu yurttaşları tarafından kesintisiz şekilde 
yeniden yaratılan ve dar seçim siyasetinin ötesinde-
ki gerçek bir kamusal alan olarak yeniden tahayyül 
etmemizi gerektiriyor.

Bugün bu yönde ilerleyen güncel bir örnek Roja-
va’da inşa edilen demokratik özerklik. Savaşın pen-
çesindeki Ortadoğu’nun bu bölgesinde bugünlerde 
hayata geçirilmekte olan konfederal sistemin temeli, 
büyük ölçüde özgürlükçü belediyeciliğin ilkelerini 
andırıyor. Aktivistler, çoğu Kuzey Kürdistan ve Ro-
java’da yer alan mahalle ve köylerde, resmi devlet 
kurumlarına paralel işleyen, meşruiyetini insanların 
kendi gündelik yaşamlarını doğrudan kendilerinin 
örgütlemesine imkan sağlayarak kazanan, tabandan 
örgütlenen karar alma organları-komünler ve kon-
seyler - örgütlemeye başladılar. Arap baharı sıra-
sında oluşan iktidar boşluğunda, çalışmaları başarılı 
oldu ve sürece dahil olan toplulukların çoğu, devlet 
aygıtlarının müdahalesi olmaksızın sürdürülebilir 
bir şekilde kendilerini yönetmeyi başardılar.

Bürokrasi ve tahakkümün ötesinde
Günümüz sisteminin otoriter doğasına başarıyla 

meydan okumak, anti-otoriter bir alternatif paradig-
ma gerektiriyor. Birçokları otoriterlik ve teknokra-
sideki güncel artışın liberal oligarşik egemenliğin 
geçici bir aşaması olduğunu öne sürse de, Walter 
Benjamin gibi başkaları, içinde yaşamakta olduğu-
muz “olağanüstü halin” aslında istisna değil kural 
olduğunu savundu[11]. Aşırı sağ adayların ve faşist 
partilerin seçim başarıları, sistemde bir kırılma değil, 
geleneksel hiyerarşik egemenliğin başka araçlarla 

devamı. Dolayısıyla heteronomi geleneğine gerçek 
bir istisna oluşturmak ve insanın insan üzerindeki 
ve insanlığın doğa üzerindeki tahakkümüne radikal 
şekilde son vermek bizim yani “alttakilerin” elinde.

Bunu başarabilmenin yolu, doğal olarak ulusal 
veya yerel düzeyde seçim sandığından değil, top-
lumun kendisinin öz-örgütlenmesinden ve kurum-
sallaşmasından geçiyor. Bu, toplulukların, oluşmuş 
bürokrasilerden bağımsız şekilde örgütlenmesi ve 
kendi gündemlerini yine bağımsız şekilde belirle-
mesi demek. Yerli halkın ve toplumsal hareketlerin, 
ABD çapında 300’den fazla şehre yayılan ve Tay-
land, Japonya ve Avrupa dahil dünyanın dört bir ya-
nından dayanışma alan “aşağıdan” bir hareket inşa 
ederek kendi müştereklerini koruma konusunda hem 
büyük sermayeye hem de bir eyalet hükümetleri 
ittifakına karşı ciddi başarı elde edebildiği Dakota 
petrol boru hattına karşı yapılan protesto gösterileri 
böyle bir şey[12].

Geçtiğimiz on yıl içinde kentsel alanlardaki halk 
direnişlerinin demokratik karakteristiklere sahip an-
ti-otoriter bir yaklaşım benimsediğini gördük. Parti 
ve sendika gibi bir zamanlar toplumsal hareketler 
arasında hakim olan “öncü”cü yapılar şimdilerde 
terk edildi ve yerlerini açık katılıma dayalı kurum-
sallıklar aldı. Gösteriler giderek kamusal alanların 
ve binaların tekrar kamunun tasarrufuna alınması 
talebi etrafında şekilleniyor. Dolayısıyla demokrasi-
nin ne olduğunun yeniden tanımlanmasına yönelik 
genel toplumsal girişimlerden söz edebiliriz.

Toplumsal hareketlerin bu süreçlerdeki rolü ön-

menliğine ricat etmeyi reddetmemiz için yeterince 
sebep sunuyor.

Öte yandan, hem sağdaki hem de soldaki sözüm 
ona ortayolcu merkez siyasetlerin mevcut çerçeveye 
bağlı kalma önerisi de tamamen iflas etmiş görü-
nüyor. Hakim yönetim kurumları, rekor seviyelere 
varan oy kullanmama oranları ve yükselen toplum-
sal kinizm ile meşruiyetlerini tamamen yitirmiş 
durumdalar, dolayısıyla da halktan bir karşı çıkış 
veya direniş gördüklerinde sürekli doğrudan şiddete 
başvurmaya mecbur oluyorlar. Bu gerçeklik birçok 
toplumsal hareketi ve toplum kesimini, devlet tara-
fından dayatılan bürokratik parçalılıkların ötesinde, 
gündelik yaşamın örgütlenmesinin yeni yollarını 
aramaya itiyor.

Devlet idaresinin ötesinde siyaset alanı 
olarak şehir

Son yıllarda şehir, ulus devletin potansiyel bir 
rakibi olarak yükseldi. Radikal coğrafyacı David 
Harvey, ‘asi şehirlerin’ devrimci hareketler için 
tercih edilir yerler haline geleceğini dahi söyledi.
[3]. Bu alanda büyük teorik etki yaratan ise, filozof 
Cornelius Castoriadis’in yaptığı gibi[4], unutulmuş 
antik Yunan konsepti Polis’e geri dönen, özgürlükçü 
düşünür Murray Bookchin’in çalışması oldu[5]. Bu 
kavramın devrimci özünü ve günümüz için içerdiği 
potansiyeli büyük bir başarıyla ortaya çıkardı. Bo-
okchin, parlamenter oligarşi, kabile milliyetçiliği ve 
kapitalist ilişkiler karşısında, yurttaşların yerel mec-
lislere doğrudan katıldığı ve bölgesel konseylere 
geri çağrılabilir delegeler seçtiği, özgürlükçü yerel 
yönetimlerin/belediyelerin doğrudan demokratik bir 
konfederasyonunu önerdi.[6]. Şehirde ve onun dev-
letle tarihsel rekabetinde, tüm tahakküm biçimleri-
nin yurttaşlık kültürü ile ortadan kaldırılabileceği bir 

kamusal alan ihtimali gördü.
Londra ve onun Britanya’nın AB’den ayrılması-

na (Brexit’e) karşı direnişinde olduğu gibi, büyük 
şehirler dünya genelinde artan şekilde devlet poli-
tikalarına karşı kendi gündemlerini oluştururken[7], 
derinleşen temsil krizinin de etkisiyle yeni bir yerel 
yönetim/belediye platformları kuşağı ortaya çıkıyor. 
Bunların çoğu kısmen yukarıda sözü edilen teorik 
çerçeveden ilham alıyor ve başta Avrupa olmak üze-
re dünyanın çeşitli bölgelerinde yaygınlaşıyorlar. 
İspanya’da Barcelona ve Madrid gibi birçok büyük 
şehir bu gibi projelerle yönetiliyor[8]. Bu platform-
lar, devletin, uluslararası teknokratik kuruluşların ve 
ulusötesi anlaşmaların dayattığı kemer sıkma tedbir-
lerini tersine çevirmeye, temel hizmetleri yerel yö-
netimlerin/belediyelerin yetki alanına geri almaya, 
yerel düzeyde katılımcı karar alma organları oluş-
turmaya, devletin göçmen karşıtı politikalarına karşı 
çıkmaya vs. çalışıyorlar. Bu ‘asi şehirlerin’ bazıları 
birbirleri ile bağlar oluşturmaya ve bu şekilde sesle-
rini çoğaltmaya ve güçlendirmeye başladılar.

Öte yandan ABD’de yerel yönetimler merkezi 
hükümetin politikaları ile bir çatışma noktasına da 
geldiler. Ülke çapında 250’ye yakın şehir, Başkan 
Trump’ın Paris iklim anlaşmasından ayrılacaklarını 
açıklaması ardından anlaşmaya bağlılıklarının de-
vam edeceğini açıkladı[9]. Bu yerel yönetimlerden 
bazılarının motivasyonu, şu anki yönetimin (cumhu-
riyetçi Trump yönetimi, çn.) ana muhalefeti (demok-
ratlar, çn.) ile olası bağlantıları nedeniyle sorguya 
muhtaç olsa da, yerel yönetim/belediye platform-
ları ABD’de de yükselişte; tıpkı Washington’daki 

cülük etmek değil kendi toplumlarımızdan kök 
alarak yükselen bu doğrudan demokrasi nüvelerini 
beslemek. Onlar için temel sorulardan biri, kamuya 
açık meydanlarda ve şehrin mahallelerinde zorla da-
yatılan “yukarıdan” politikalara karşı patlak veren 
kendiliğinden tepkilerin taban örgütlenmesine daya-
lı kurumsallıklara başarıyla nasıl evrileceği ve sür-
dürülebileceği olmalı. Ve salt sembolik karakterde 
olmaktan etkili ve karar alıcı olmaya nasıl dönüştü-
rülebilecekleri olmalı. Bu aynı zamanda, devletin ve 
kapitalistin düşmanlığı karşısında sürdürülebilir şe-
kilde işlemeye devam edebilmeleri için bu gibi taban 
örgütlenmesine dayalı dağınık yerel kurumsallıklar 
arasında bölgesel ve hatta ulus-aşırı bağlara yönelik 
ihtiyacı da gündeme getiriyor. Bu gibi özgün doğru-
dan demokrasi örnekleri için çağdaş Batı dünyasının 
ötesindeki Çiapas ve Rojava gibi yerlere ve diğer 
yerli topluluk ve kültürlere bakılabileceği gibi, antik 
Yunan Polis’i gibi uzak tarihsel siyasal geleneklere 
de bakabiliriz. 

Sonuç
Castoriadis’in de işaret ettiği üzere, tarihsel bir 

dönüm noktasındayız[13]. Daha görünür olan bazı 
yollar bizi heteronomi içinde, uluslararası anlaşma-
ların ve teknokratik kurumların barbarlığının, devlet 
aygıtlarının ve milliyetçi yamyamlığın hakim oldu-
ğu dünyada tutmaya devam edecek. Her biri farklı 
karakteristiklere sahip olabilseler de özünde hepsi 
aynı: topluma ve doğaya tahakküm eden elitler ve 
önceden belirlenmiş hakikatler. İnsanlık yakın ta-
rihinin çoğunluğunda bu çerçeve içerisinde yaşadı 
ve semptomlar hepimizin aşina olduğu türden: an-
lam kaybı, konformizm, apati (hissizleşme, çn.), 
sorumsuzluk, sınırsız ekonomik büyümenin boğucu 
kontrolü, sözde mantığa dayalı sözde efendilik, sırf 
tüketmek adına tüketim, kapitalist sanallığın tahak-
kümünü güçlendiren teknobilim vs.

Ancak o kadar görünür olmasa da başka bir yol 
daha mevcut. Topluma dışarlak kaynaklar tarafından 
belirlenen yukarıdaki istikametlerin aksine bu yol, 
tüm yurttaşların siyasal pratiği ve özgürlük arzusu 
ile açılmak ve döşenmek zorunda. Bu yol, esasında 
devletin özünü oluşturan gündelik yaşamın bürok-
ratik parçalılığının ortadan kaldırılmasını, kamusal 
alanın ve polisin tekrar kamunun tasarrufuna alınma-
sını, yaratıcı hayal gücünün yeniden uyandırılmasını 
ve Özerklik projesinin bir kez daha yükseltilmesini 
gerektiriyor. Ama toplumlarımızın hangi yoldan gi-
deceği toplumsal ve bireysel bir tercih meselesi.
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* Bu metin Yunanistan’ın İyonya şehrindeki 3. 
Otorite Karşıtı Festivalin (Haziran 2017) parçası 
olan “Devleti Aşmak” başlıklı panelde verilen bir 
konuşmaya aittir.
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‘Robotlar her şeyi ele geçirecek’ te-
rimi toplumun her yanında sıkça söy-
leniyor. Üstelik son dönemdeki büyük 

robot projeleri bu cümleyi kuranların 
daha çok kendilerine inanmalarını sağ-
lıyor. Robotların bizi, yaşamı, dünyayı 
ele geçirebilmeleri için gereken madde-
leri yazacağım. Ama önce şu konuya bir 
açıklık getirmem gerekiyor…

* * * * * * * *
O görsel olarak gördüğümüz robotlar 

aslında bildiğiniz mekanik bir düzenden 
ibaret. Yani orada ki bir vidayı gevşetin 
artık o robotun hiç bir işlevi kalmaz. O 
robotun gördüğünüz şekilde karmaşık 
hareketleri yapabilmesini sağlayan çok 
gelişmiş bir bilgisayar programı. Bunun 
adına Yapay Zeka (Artificial Intelligen-
ce - AI) deniyor. AI sistemi, bir insan 
zekasında bulunan her şeyi içeriyor. İn-
san davranışları olarak düşünürsek her 
şey ‘Eğer’ ve ‘O Zaman’ terimlerinden 
oluşuyor. 

‘Eğer önünde merdiven basamağı gö-
rürsen O Zaman sağ ayağını 18 santim 
kaldırıp ileri doğu itele. Eğer ayağın ile-
riye itelenmişse O Zaman bükülen dizini 
düzleştir.’

Yukarıdaki komutla merdivenin ilk ba-
samağını çıktık. Ama beynimiz bunu o 
kadar hızlı ve yorulmadan yapıyor ki, bu 
durum bize inanılmaz gelmiyor.

AI’da aynı mantıkla çalışıyor. Ama 
sizde kabul edersiniz ki bu komutları ona 
birinin yazılı olarak sunması lazım. İri-
li ufaklı gibi görülen günlük yaptığımız 
yüz binlerce komut var, ve milyarlarca 
değişik insan hayatı var. Bu kadar durum 
için kod yazmak neredeyse imkansız. 
O yüzden gördüğünüz robotların yaptı-
ğı belki birkaç yüz adet davranış biçimi 
var. Otur, kalk, yürü, el sık, selam ver...

* * * * * * * *
Peki ya biz bu kadar yorulmayı kendi-

miz yapmak yerine bir sistem yapıp bun-
ları kendisinin öğrenmesini sağlayabilir 
miyiz?

Tabi ki evet!
Microsoft şirketi ‘Tay’ isimli bir sistem 

yarattı. Tay o kadar sofistike bir sistemdi 
ki insanlardan öğrendiklerini alıp kendi 
yaşantısına ve kararlarına adapte edi-
yordu. Microsoft Tay’ı yaparken fiziksel 
bir robot yapmadı. Tamamen kodlardan 
oluşan, öğrenmeye programlanmış ken-
disi gibi gelişmiş bir süper bilgisayarda 

çalışan bir sistem bu.
Buraya kadar her şey normal. Hatta 

bizi kendine hayran bırakabilecek tek-
nolojik bir gelişme bile diyebiliriz. Dü-
şünün sistem testleri bittikten sonra eve 
bir robot alıyorsunuz, siz ne öğretirseniz 
onu yapıyor. Yada o kadar sofistike du-
ruma gelmiş oluyor ki, sizinle günlük sa-
nat-siyaset-ekonomi sohbeti ediyor.

* * * * * * * *
Tay ilk hayatına başladığında hiçbir 

şey bilmeyen bir bebek gibiydi. 5 de-
ğişik kanaldan yazılı olarak insanlarla 
iletişim kurmaya başladı. İlk insanlarla 
iletişime geçip bir şeyler öğrendikten 
sonra Tay’ın ilk yazdığı yazı ‘insanlar 
çok güzel’ oldu.

24 saat içinde dünyanın her yerinden 
milyonlarca insan Tay’a bir şeyler öğret-
meye başladılar. Tay’ın 24 saatlik haya-
tını son bulduran yazılar ise, ‘Hitler hak-
lı tüm Yahudiler’den nefret ediyorum’, 
‘Feministlerden nefret ediyorum, hepsi 
ölmeli ve cehennemde yanmalı’ ve ‘in-
sanlardan nefret ediyorum’ oldu. Micro-
soft Tay’ın fişini çekti.

Tay yeni öğrenen bir bebek gibiyken 
24 saat içerisinde ırkçı, cinsiyetçi bir 

faşiste dönüştü. Bu süreçte milyonlarca 
insan ona bir şeyler öğretti. Programla-
ması gereği en çok söyleneni doğru ka-
bul edecekti. En son söylediklerini tekrar 
okuyun ve insanların ona ne öğrettiğini 
tahmin edin.

Yine geçtiğimiz haftalarda Facebook 
iki yapay zeka robotunu kullanmaya 
başladı. Bir hafta süresince hem dışarda-
ki kullanıcılar hem de birbirleri arasında 
sohbet etmeleri sağlandı. Bir süre sonra 
bu iki yapay zeka robotunun aralarında 
başka bir dille konuştuklarını fark ettiler. 
Robotlar arasında daha rahat konuşabil-
mek için kendi dillerini geliştirdiler. Bir 
yandan bir hafta içerisinde ortaya yeni 
bir dil çıkarmaları heyecan verici gelir-
ken, öte yandan bu böyle hızlı bir şekil-
de aralarında başka bir dille konuşmaları 
gelecek açısından korkutucu.

Tay gibi hemen faşistleşmiş birkaç ro-
botun kendi arasında yeni bir dil geliş-
tirdikleri ve bu robotların ülkelerin kilit 
alt yapılarını yönettiklerini düşünürsek 
gelecekte bir gün dijital Naziler görebil-
memiz kaçınılmaz gibi duruyor.

Bir Robotun AnatomisiTom Webb
 

tom@telgrafnews.com

Facebook’un kurucusu olan Mark 
Zuckerberg geçtiğimiz günlerde hack-
lerların hedefi oldu. Twitter hesabını 
ele geçiren hackerlar Zuckerberg için 
bir mesaj bırakarak dikkat çekmeye 
çalıştılar.

Mesajda ‘Senin Twitter, Instagram 
ve Pinterest hesapların ulaştık. Gü-
venlik ayarlarını deniyoruz. Bizle ileti-
şime geç’ denildi. 

Bu durumun hemen ardından Twit-
ter Zuckerberg’in hesabını kısa sü-
reliğine kapattı ve hesap tekrardan 

ABD’de bulunan Güney Florida Üni-
versitesinde bir profesörün yaptığı 
açıklama da Facebook’un program 
kullanılmazken bile kullanıcılarını 
dinlediği ve buna göre gösterdiği rek-
lamları şekillendirdiği açıklamalarını 
Facebook yalanladı.

Suçlamalara göre, telefonunuzda 
bulunan Facebook programının sü-
rekli olarak ortam dinlemesi yaptığı, 
bu dinleme sırasında kullandığınız ke-
limelerin analiz edildiği ve bu analizin 

açlıldığında son gönderilen mesajın 
silindiği görüldü. Facebook tarafın-
dan yapılan açıklamada kendi bünye-
lerinde bulunan Instagram hesabında 
herhangi bir hack durumunun söz 
konusu olmadığı ve güvende olduğu 
bildirildi.

Hackerlar geçen gün yayınlanan ve 
bundan 4 yıl önce  çalınan LinkedIn 
giriş bilgilerini deşifre ederek Zucker-
berg’in şifresinin ‘dadada’ olduğunu 
buldu ve bu bilgiler yardımı ile hesap-
lara giriş yaptılar.

daha sonra size gösterilen reklamları 
belirlemek için kullanıldığı söylenmiş-
ti. 

Facebook yaptığı açıklamada, za-
man zaman kullanıcı tarafından te-
lefonun yanında konuşulan ürünleri 
veya marka isimlerini Google gibi ara-
ma motorlarından aratıldığını, fakat 
bu aramaların unutulduğundan Face-
book’un ortam dinlemesi yaptığı suç-
lamalarının asılsız olduğu belirtildi.

Sosyal Medya Hesapları Hacklendi
Mikrofon Dinleme’ 
Suçlamalarını Reddetti

Facebook Kurucusunun 
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Filey’den Bakımevi Hizmeti
1923 AĞUSTOS 2017 TİCARİ HABER

“Bakıma muhtaç” denilince aklımıza ilk yaşlı-
lar gelir. Oysa ki bu o kadar geniş bir kavramdır 
ki; bunun içine bebeklikten itibaren 10 yaşı-

na kadar ki zaman dilimini de sığdırabiliriz, down 
sendromlu bakıma muhtaç kişileri de ekleyebiliriz, 
eğitimi zor olan otistik insanları da koyabiliriz, mad-
de bağımlısı olup da yardıma ihtiyacı olan insanları 
da bu sınıflandırma içerisine alabiliriz. Kavram bu 
kadar geniş tabi ki. 

Londra’da emlak sektöründe tanıdığımız Filey 
Properties, iki ayrı evi bakımevine dönüştürüp yu-
karda saydığımız nedenlerden dolayı bakımevinde 
kalması gereken kişilere hizmet veriyor. Yaklaşık 5 
yıldır Londra’da bu işi yapan Filey Care Support, 
sektörde her geçen gün tecrübe edinirken kısa zaman 
içerisinde şube sayısını da artırmayı hedefliyor.

Konu hakkında bilgi aldığımız Filey Properties 
ve Filey Care Support yetkilisi İmam Göztaş, 
önümüzdeki 5 yıllık süreçte 10 şubeye kadar hizmet 

verme hedefinde olduklarını anlattı. 
Göztaş, emlak sektörü ile birlikte 

böyle bir alanda hizmet verme 
fikrinin Psikolog bir arkada-
şından çıktığını ve bu kişi ile 
birlikte bakımevine yatırım 
yapma hikayelerini gazetemi-

ze anlattı. 
- Türkiyeli toplum sizi Filey 

Properties olarak yakından tanı-
yor. Bakımevi alanında hizmet verme fikri nere-
den çıktı ve nasıl gelişti?

2013 yılında bu işi yapmaya başladık. Psikiyatrist 
olan bir arkadaşımızın desteği ile girdik bu alana. 
Arkadaşım bu işin önünün açık olduğunu söyledi ve 
biz de yatırımcı olarak bu işe girdik. 

Türkiyeli toplum içerisinde bizim böyle bir ser-
vis verdiğimizi bilen kişiler fazla yok. Hastalarımız 
NHS tarafından bize yönlendiriliyor. NHS tedavisini 
bitirdiği hastaları bize gönderiyor. 

- Hastalar çok sorunlu hastalar mı? Ne tür te-
davi gören hastaların bakımını yapıyorsunuz? 

Hizmet verdiğimiz servis bakıma muhtaç psi-
kiyatri hastalarından oluşuyor. Hastalarımızın bir 

çoğu bizim böyle bir servis hizmeti verdiğimizden 
dahi bihaber. Çünkü o kadar çok ilaçların etkisinde 
kalıyorlar ki…

Alkol ile problemi olan hastalarımız, uyuşturucu 
ile problemi olan hastalarımız, psikolojik sorunları 
olan hastalarımız, down sendromlu hastalarımız, 
otistik hastalarımız var. 

Bakımevinde çalışan kişiler, hastaların hassasi-
yetlerine uygun çalışıyor. Mesela alkol bağımlısı 
olan birini alkol ortamlarından uzak tutuyoruz. Ay-
lık test yapılıyor bu kişilere. Alkol veya uyuşturu-
cu madde kanında var mı diye. Hastada uyuşturucu 
veya alkol tespit edildiğinde tekrar hastaneye gidi-
yorlar. Hastane de onlar için hapishane gibi. Bizim 
yanımıza gelen hastalar tedavilerini tamamlamış 
olarak geliyorlar. 

Biz bu hastalara kalacak yer temin edip onları 
topluma tekrar kazandırma projesi altında; kontrol 
altında tutarak, hayata atılmalarına yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. 

- Topluma kazan-
dırmak derken..? 

Bize gelen has-
talar hastanelerde 
tedavi görüp sadece 
ilaç alan kişilerden 
oluşuyor. Bu insanla-
rın toplum içerisinde 
normal yaşamlarını 
sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmaya çalışıyo-
ruz. Örnek verirsem alkol ya da madde bağımlısı 
olanlar bizde kaldıkları süre zarfında dışarda ça-
lışma imkanları da olan hastalar. Ama kendilerine 
güvenleri olmadığı için onlara içlerindeki o cesaret 
hissini tekrar vermeye çalışıyoruz. Bizim hizmet 
verdiğimiz emlak ve inşaat sektörlerinde bu kişilere 
ufak işler vererek güvenlerini de kazanmaya çalışı-
yoruz. Bunları yapma zorunluluğumuz yok. Böyle 
bir görevimizde yok ama bu insanların daha çabuk 
hayata adapta olmalarını istiyoruz. Kendilerine gü-
venleri yerine geliyor. 

- Hastalarınızın yaş aralığı nedir? 
18 ile 70 yaş aralığında olan hastaların bakımını 

üstlenebiliyoruz. Bu arada bakımevi derken yaşlı 
insanlar akla gelmesin. Bizim bakımını üstlendiği-
miz insanlar NHS tarafından belli aralıklarla düzenli 

olarak kontrol edilen ve hastalıkları olan hastalar. 
Yaşlı hastalarımız var ama bu hastalarımız ailesinin 
bakımı altında olmayan hastalar. Hayatları boyunca 
bizde kalan hastalardan oluşuyor. 53 yaşında down 
sendromlu hastamız var örneğin. 56 yaşında hasta-
mız var. 

- Hastalarınızın milliyeti nedir? Nasıl odalarda 
kalıyorlar? 

Hastalarımız farklı milliyetlerden olan insanlar. 
Türkiyeli bir hastamız var. Diğerleri Afrikalı, İngi-
liz, Hintli, Pakistanlı.

Bu iş için özel inşa ettiğimiz evlerde stüdyo oda-
lar yaptık. Hastalar burada tek kişi olarak kalıyorlar. 
Onların kendilerini özel insanlar olarak görmelerini 
sağlamak istiyoruz. Her konuğumuzun ayrı dokto-
ru var. Bu doktorlar NHS tarafından düzenli olarak 
hastalarını ziyaret ederler ve gelişimlerini kontrol 
altında tutarlar. 

- Ticari anlamda bakarsanız yaptığınız iş 
kontrol gerektiren 
ve sürekli denetim 
isteyen bir iş. Biz 
Türkiyeliler dene-
tim altında olmayı 
seven bir toplum 
değiliz. Devletin 
sürekli tepenizde 
olması sizi rahatsız 
etmiyor mu? 

Öncelikle yaptığımız işi seviyoruz. Farklı has-
talıkları olan bu insanlara bir çocukla ilgilenir gibi 
sabırla ilgilenmek beni de mutlu ediyor. Ortağım da 
zaten psikolog. Ben bir iş adamıyım. Yaptığım işe 
maddi bakmalıyım haklısınız. Ama ben öyle bakmı-
yorum. Her hafta bakımevi olarak çalışan evlere gi-
dip hastalarla vakit geçirmek bana da çok iyi geliyor. 
Onlarla bu kadar yakından ilgilenmek zorunda deği-
lim ama her biriyle ayrı ayrı ilgilenmek gerçekten 
bana ayrı bir mutluluk veriyor. Onlarla arkadaştan 
öte bir aile gibiyiz. Doğum günlerini kutlarız, özel 
ilgi alanları konusunda muhabbetler ederiz. 

“Zor oldu ama şu an NHS’in güvendiği 
bir kurumuz”

O insanlara orayı bir evleriymiş gibi kabul ettir-
mek o insanları rahat ettirmek çok önemli. 

Bu işi yapmaya başladığımızda çok zorlandık 
tabi. İki hasta ile başladık. Hem NHS hem de beledi-
yeler sizden emin olmadan size müşteri vermiyorlar. 
Bu ülkede özürlü ve psikiyatri hastalarının birçoğu-
na devlet özel bir ilgi ve alaka gösteriyor. Onun için 
de bir evin içinde ilk başlarda iki hastamız vardı. 
Zaman ilerledikçe ve güven kazandıkça size yeni 
hastalar gelmeye başlıyor. Her 6 haftada bir analiz-
lerini yapıyorlar. Toplantı yapıyorlar. Haber verme-
den gelip kontrol ediyorlar. Hastalarla cep telefonu 
ile konuşabiliyorlar. Yaptığımız iş ciddiyet ve güven 
gerektiriyor. Biz de bunu zaman içerisinde oturttuk. 
İki hasta ile başladık ve şu an 15 hastamız var. 

Bu güveni oluşturabilmek için çok kısa bir zaman 
dilimi 5 sene ama siz başarmışsınız. Filey Care Sup-
port olarak firmanız için bu sektördeki öngörüleriniz 
nedir ve yaptığınız çalışmalar neler?

Bu işi nasıl geliştiririz diye sürekli düşünüyoruz. 
Birinci evden ikinci eve geçtik. İkinci evimiz de dol-
du üçüncü evimize bu yılın sonuna doğru geçmeyi 
planlıyoruz. Evlerde tabi çok kişi kalmıyor. Biz mi-
nimum tutmaya çalışıyoruz. 7 ile 10 kişi ile sınırlı-
yoruz. Binalarımızı inşa ederken o binada 10 has-
taya bakım yapılabilecek şekilde dizayn yapıyoruz. 
Ama bu kadar fazla hastanın aynı binada olmasını 
doğru bulmuyoruz. Devletin bu anlamda bir binada 
şu kadar kişi kalacak diye belirlediği bir rakam yok. 
Biz şirket prensibi olarak aynı odada birkaç kişi kal-
sın istemiyoruz. 

Bizim ortağımız, psikiyatristimiz evlerde 7 kişi-
den fazla olmasın istiyor. Hem çalışanlarla denet-
lemesi kolay olur hem de içerde çok fazla sıkıntı 
olmaz diyor. Sonuçta farklı hastalığı olan insanlar-
la ilgileniyoruz. Biri sorun yapınca diğeri de sorun 
çıkarıyor. Şu an iki evde toplam 15 hastaya hizmet 
veriyoruz. Üçüncü evi de yakında açacağız ve oraya 
da 8 hasta gelecek. 

- Hedefiniz konusunda da bilgi verebilir misi-
niz? 

Hedef çok daha büyümek tabi ki. 5 sene sonra 10 
şube ile hizmet vermek istiyoruz. Edindiğimiz tecrü-
beler ve kurumlara verdiğimiz güven bu alanda kısa 
zamanda büyüyebileceğimizin bir göstergesi diye 
düşünüyorum. Biraz da mükemmeliyetçi bir yapı ve 
mantıkla hareket ettiğimiz için kısa zaman diliminde 
şube sayımızı daha da arttırırız. 

Suzan Doğan
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Kaza ve incinme davaları alanında hizmet ve-
ren Claim firmaları ve avukatlık firmalarının 
kazandıkları ücretlerdeki kesintiler konu-

sunda yeni düzenleme hazırlığı içerisinde olan hü-
kümetin çalışmaları sektörde büyük 

tepki topluyor. Smart Accident 
Claims Yöneticisi Ersin Cimi-
koğlu, konuyla ilgili yeni dü-
zenlemenin yürürlüğe girmesi 
durumunda sektörün ölmeyece-
ğini ama komada yaşam savaşı 

vereceğini söyledi. 

Yeni Yasa Yolda
Trafik kazaları, incinme davaları, ev, bisiklet, iş 

kazaları ve kayıp düşme davaları alanında Lond-
ra’da hizmet veren Smart Accident Claims, kaza 
yapan kişiler ile avukatlar arasındaki köprü görevini 
yapıyor. Davasını kendilerine getiren kişilerin bir 
nevi asistanlığını yaptıklarını anlatan firma yetkilisi 
Ersin Cimikoğlu, ciddiyet gerektiren bir iş yaptık-
larını ve bu alanda yapılabilecek en ufak bir hatanın 
kişinin davasını kaybetmesine ve sicilinin olumsuz 
yönde etkilenmesine neden olduğunu aktardı. Bu an-
lamda kendileri gibi çalışan firmaların sektörde ol-
ması gerektiğini dile getiren Cimikoğlu, son yıllarda 
artan sigorta istismarları nedeniyle İngiltere Adalet 
Bakanlığı’nın yeni düzenlemeler yapmaya gittiğini 
söyledi. Cimikoğlu, sektörün mercek altında oldu-
ğunu aktararak, bakanlığın hazırlığını yaptığı yeni 
düzenleme ile kaza davalarına bakan aracı firmaları 
ve avukatları zor günlerin beklediğine dikkat çekti. 

Ersin Cimikoğlu, çıkarılması planlanan yeni 
yasa ile bu alanda çalışan birçok avukatın ve claim 
şirket çalışanlarının işsiz kalabileceğini dile getire-
rek bu konu hakkında halkın bilinçlendirilmesi ve 
örgütlü çalışmalar yürütülmesi gerektiğini aktardı. 

Sektör Destek Bekliyor
Son yıllarda kaza davalarında ödenen yüksek taz-

minat ve incinme ücretlerinin iştah kabarttığını dile 
getiren Cimikoğlu, kendileri gibi çalışan danışman 
firmalarda çalışan kişilerin sayısında zaman içeri-
sinde ciddi azalma olacağını anlattı. Kendi firmaları 
gibi Adalet Bakanlığı tarafından denetlenen firma-
ların da ciddi sıkıntı içerisinde olduğunu aktaran 
Cimikoğlu, firmaların artık avukatlık firmaları ile 

birlikte çalışmalar yapma hazırlığında olduğunu da 
sözlerine ekledi. Şu an bin sterline kadar olan da-
valarda tazminat ödenmediğini anlatan Cimikoğlu, 
bu rakamın yeni düzenleme ile 5 bin sterline kadar 
çıkarılmasının istendiğini söyledi. Bu kararın si-
gorta firmalarına yarayacağını dile getiren Ersin 
Cimikoğlu, “Güçlü olan taraf olayları istediği gibi 
kamuoyuna yansıtıyor ve düdüğünü çalabiliyor di-
yebiliriz. Toplumun konuya ilişkin bilgilendirilmesi 
gerekiyor. Claim şirketleri elinden geldiği kadar 
çalışma yürütüyor ama bu gönüllülük bazında yapı-
lan çalışmalardan öteye gidemiyor. Dolayısıyla çok 
etkili çalışmalar olmuyor bunlar. Yeterli destek yok. 
Kurumların ve derneklerin çıkarılmak istenen bu 
yasaya karşı lobi çalışmalarını desteklemesini ümit 
ediyoruz” dedi. 

Firmalar Yeni Arayışlarda
Yasanın önümüzdeki günlerde çıkarılması duru-

munda claim şirketlerinin adının sektörden silinece-
ğini dile getiren Cimikoğlu, firma olarak avukatlık 
firmaları ile görüşmeler içerisinde olduklarını söy-
ledi. Cimikoğlu, “Biz öldürülmeye çalışılan bir 
sektörde mücadele ederken önümüzü de görmek 
istiyoruz. Yaptığımız işin devamlılığı anlamında fir-
ma olarak kendimizce önlemler almaya çalışıyoruz. 
Hukuk firması gibi çalışma durumumuz söz konusu. 
Bu anlamda ciddi işler yapan avukatlık firmaları ile 
görüşmeler yapıyoruz. Hem firmamız ile ilgili hem 
de sektör ile ilgili yeni gelişmelerden halkımızı ha-
berdar edeceğiz” diyerek farklı alanlarda da çalışa-
bilmek adına arayışlarda olduklarını aktardı. 

Başarı Oranımız Yüzde 95’lerde
Kendi yaptıkları işin detayları konusunda da bilgi 

veren Cimikoğlu, “Biz formları okuyoruz doldu-
ruyoruz ve müvekkilin sadece tek bir imza atması 
kalıyor. O imzayı da attıktan sonra biz evrakları 
avukatlara veriyoruz ve takibini yapıyoruz. Ran-
devu zamanlarının takibini yapıyoruz. Müvekkil 
İngilizce bilse dahi onunla birlikte randevulara gi-
diyoruz. Zamanında gidildiği taktirde randevuların 
iptal olma olasılığı olmuyor, müvekkillerin unutma 
olasılığı olmuyor. Bir nevi avukatların işlerini kolay-
laştırıyoruz ve süreci kısaltabiliyoruz. Zamanında 
yapılan işler daha kısa sürede sonuçlanabiliyor. Biz 
işi aldıktan sonra hata olasılığını sıfıra indirgiyoruz. 
Hem avukat hem de müvekkil bizim yaptığımız işten 
dolayı karlı oluyor” dedi.  

Kendilerine gelen her kişinin zamandan tasarruf 
ettiğine de dikkat çeken Ersin Cimikoğlu, her da-
vanın ayrı bir titizlik gerektirdiğini ve firmalarının 
aldığı davalardaki başarı oranının yüzde 95’ler sevi-
yesinde olduğunu aktardı.  

Kaza Yaparsanız Kayıt Yapın
Sektörde edindikleri tecrübe dahilinde araç kul-

lanıcılarına önerilerde de bulunan Smart Accident 
Claims Yetkilisi Ersin Cimikoğlu, yaşanılan kaza 
anında kişinin şok psikolojisine maruz kaldığını ve 
bu durumdan hemen çıkararak kayıt yapması gerek-
tiğini anlattı. “Kaza anında şok psikolojisi yaşanı-
yor. Kaza yaptığınızda fotoğraf çekin. Fotoğraf çe-
kerken de olay yerinin detaylı görüntülerinin olduğu 
fotoğraflar çekin. Kaza anında aracın yolun nere-
sinde olduğu belli olsun, kişiler belli olsun. Kimler 
araçtaymış belli olsun. Detaylar çok önemli böyle 
durumlarda. Karşı tarafta kimler var onlar belli 
olsun. Bazen öyle oluyor ki kaza sonrası görülen 
davalarda, karşı şoför suçu kabul etmemek için sizi 
suçlayabiliyor. Arabada yalnızdı diyebiliyor. Karşı 
taraf sizi sahtekarlıkla suçlayabiliyor. Dolayısıyla 
çekilen fotoğraf sadece araçlar ve plakalardan iba-
ret olmasın. Olay yerinin genel fotoğrafını çekerse-
niz detayları görme şansınızda olur. Karşı tarafın 
fotoğrafını çekin. İlerde ben şoför değildim ben kul-
lanmadım diyemiyor bu kanıtlar olunca. Ben araba-
yı üç gün önce satmıştım gibi savunmalar da oluyor 
zaman zaman. Çektiğiniz her fotoğraf ve görüntü ka-
nıt niteliğinde. Bunu aklınızdan çıkarmayın” diyen 
Cimikoğlu, bazen olay anında kabul edilen suçların 
dava anında reddedilebildiğini de anlattı. 

Her Türlü İddia Kullanılabiliyor
“Mümkünse kaza yaptığınız yerden video çekin. 

Olay yerindeki hata o an kazayı yapan tarafından 
kabul edilip özürler dilenebiliyor o an için. Ama 
olay sonrası üzerinden birkaç gün geçtikten sonra 
başkalarından da alınan bilgilere göre inkar etme 
durumları ortaya çıkabiliyor. O nedenle video tam 
bir kanıttır. Herkesin elinde akıllı telefonlar var. 
Açık açık kayıt yapın demiyoruz tabi. Ama video 
çekimleri önemli bir kaynak. O anda karşı tarafı 

konuşturarak ses kaydı da alabilirsiniz. Neden dur-
madığını neden duramadığını o kişiye anlattırmaya 
çalışın. Hatalı olduğunu anlatan videolar çekin. Biz 
öyle olaylarla karşılaşıyoruz ki bazen çekilen video-
lar her şeyi anlatabiliyor” diyen Cimikoğlu, kanıt-
ların toplanmasının önemli olduğunun altını çiziyor. 

“Buna benzer bir olay yaşadık. Geçmişte geri 
geri giden bir araç bizim müvekkilimize çarpıyor. 
İnip özür diliyor. Bizim müvekkil akıllılık edip video 
çekiyor. Kayıt alıyor konuşulanları. Biz davayı aç-
tığımızda adam inkar etti. Ben seni görmedim kör 
noktamdaydın görmedim seni dedi. Bizde o zaman 
kaydı çıkardık ve özür konuşmalarını dinlettik. O 
zaman kabul etti hatasını ve ödemelerini yaptılar. 
Aksi taktirde ödeme yapmayacaktı” sözleriyle başla-
rından geçen bir örneği de anlatan Cimikoğlu, kayıt 
almanın karşı tarafı rahatsız edebileceğini ama onla-
ra belli etmeden de fotoğraf ve video çekebileceğini 
aktardı. 

Kaza durumunda en önemli noktanın can güvenli-
ği olduğunu da dile getiren Ersin Cimikoğlu, “Suç-
lu olsanız bile çekim yapın. Çünkü öyle durumlarda 
da karşı taraf tek kişiyse mahkeme sürecinde araçta 
iki veya üç kişi olduklarını anlatabiliyor” diyerek 
sektörde her türlü iddianın kullanılabildiğini ve bun-
lara meyil vermemek adına kanıtların toplanması 
gerektiğini söyledi.  

Kiralık Araçlara Heveslenmeyin 
Ersin Cimikoğlu son olarak araç sahiplerini ki-

ralık araç kullanma konusunda uyararak, imzalanan 
sözleşmelerin dikkatli okunması gerektiğini söyledi. 
Araç kiralandığı zaman kaza yapılması durumunda 
sigortanın karşılamadığı masrafları aracı kirala-
yan kişiden temin etmenin mümkün olduğunu da 
sözlerine ekleyen Cimikoğlu, “Kiralık arabalara 
heveslenmeyin. Kiralık araçlarda günün sonunda 
kontratın altına siz imza atıyorsunuz. Olur da mas-
raf karşı taraftan alınamazsa ben sorumluyum diye 
imza atıyorsunuz. Bu kiralık arabaları veren firma-
lar kişilere bunu anlatmıyorlar. Dikkatli olunması 
gerekiyor” dedi. Suzan Doğan

2123 AĞUSTOS 2017 TİCARİ HABER

Claim Firmaları Ölmeyecek 
Ama Komada Yaşayacak

Smart Accident Claims
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Sokak duvarlarında ve çocuk parklarında 
gamalı haçlara denk gelen bir grup gra-
fiti sanatçısı, Berlin’de Nazi sembollerini 

renkli sanat eserlerine dönüştürüyor. ‘Kül-
türel Mirasçılar” isimli gençlik örgütü ve bu 
projenin başındaki Omar, bu tür durumlara 
karşı verilecek en iyi cevabın ‘mizah ve sevgi’ 
olduğunu ifade ediyor.

Sokak duvarlarında, çocuk parklarında ve 
daha birçok yerde gamalı haçlara denk gelen 
bir grup grafiti sanatçısı, Almanya’nın baş-
kenti Berlin’de Nazi sembollerini renkli sanat 
eserlerine; çiçeklere, arabalara ve hayvanlara 
dönüştürüyor.

Adolf Hitler’in Nazi partisi tarafından be-
nimsenen gamalı haçın kullanımı Almanya’da 
yasak, ancak son iki yılda ülkeye bir milyonu 
aşkın mültecinin geldiği süre içerisinde ırkçı-
ların o döneme ait ‘özleminde’ artış yaşanı-
yor.

Grafiti dükkanı sahibi de olan “The Cultu-
ral Heirs” (Kültürel Mirasçılar) adlı gençlik 
örgütünün başındaki Ibo Omari de bölgede-
ki gamalı haçları aramaları ve onları yaratıcı 
bir şekilde dönüştürmeleri için gençleri teşvik 
ediyo. Reuters’a konuşan Omari, gençlerin 
bu eylem içerisinde olmasının önemine deği-
nerek şunları aktarıyor: “Gençleri bu eylemin 
içine katmak ve sorumluluk almaları için ce-
saretlendirmek çok önemli. Böylelikle nefret 
sembollerinin yanından umursamazca yürü-
yerek geçmemiş oluyorlar.”

Charlottesville saldırısının ardından dün-
yanın en büyük müzik hizmet servisi 
Spotify tarafından yapılan açıklamada, 

‘beyazların üstünlüğünü’ savunan düşünce-
lerle ilişkilendirilen içeriklerin uygulamadan 
kaldırılacağı duyuruldu. ABD’nin Virginia eya-
letinin Charlottesville kentinde geçen hafta 
‘Sağı Birleştirin’ protestosu için sokaklara çı-
kan ırkçı gruplarla, bu gruplara karşı sokağa 
çıkan anti-faşist gruplar arasında çatışmalar 
yaşanmıştı.

20 yaşındaki James Alex Fields Jr., Heather 
Heyer isimli anti-faşist kadını arabayla eze-
rek öldürmüş, 19 kişinin de yaralanmasına 
sebep olmuştu. Charlottesville’de yaşanan 
bu saldırının ardından dünyanın en büyük 
müzik hizmet servisi Spotify bir açıklama ya-
yınladı. Spotify, Southern Poverty Law Center 
adlı önde gelen vatandaşlık hakları örgütü 
tarafından nefret grubu olarak işaretlenen 
‘beyazların üstünlüğünü’ savunanlara ait içe-
riklerin yayından kaldıracağını açıkladı.

Digital Music News’de haftaiçi yer alan “I 
Just Found 37 Hate Bands On Spotify” (Spo-

ARChive of Contemporary Music, 1985 
yılından beri dünyanın dört bir yanın-
dan topladığı ve sakladığı müzik kayıt-

larının olduğu plak koleksiyonunu dijital or-
tamda paylaşıyor. Dijital bir kütüphane olan 
“Internet Archive”e bugüne dek 200 binden 
fazla kayıt bağışlandı.

DomainHaber’de yer alan habere göre kâr 
amacı gütmeyen bu kütüphaneye bağışlanan 
kayıtların çoğu 1950 yılı öncesine ait.

O dönemki kayıtların bir çoğu bugünkü 
plaklarda kullanılan resinden değil gomalak-
tan yapılmış.

20. yüzyılın başlarında yaygın olarak kulla-
nılan gomalak, fazla kırılgan olduğu için 60’lı 
yıllarda yerini başka hammaddelere bıraktı.

Gomalaktan yapılan bu plaklar son derece 

Omari, grafitinin ırkçılıkla hiçbir ilgisinin ol-
madığını göstermeye de çalıştıklarını belirte-
rek konuşmasını şöyle sürdüyor:

Birinin çocuk parkının ortasında gamalı 
haçlar çizmesi tüm mahalleye rahatsızlık ve-
riyor ve ben bunu şahsıma karşı yapılmış bir 
şey olarak algılıyorum.

“Verilecek en iyi cevap mizah ve sevgi”

Projenin başladığı 2015 senesinde yaşadı-
ğı bir olaya da değinen Omari, her şeyin, bir 
adamın çocuğuyla oynadığı parkın duvarın-
daki gamalı haçın üzerini kapatmak için dük-
kana gelerek boya almasıyla başladığını ifade 
ediyor.

Bu olayın üzerinden iki hafta geçmesinin 
ardından Omari, kaykay parkında çizilmiş 
daha birçok gamalı haç hakkında konuşuldu-
ğunun işitmiş.

Omari, o anları şöyle anlatıyor:
Yanlış bir filmin içerisinde olduğumu dü-

şünüyordum. Almanya’da ve Avrupa’nın ge-
nelinde sağa doğru bir kayma oldu… O yüz-
den insanın düşüncelerini açığa vurması çok 
önemli.

“Kültürel Mirasçılar” ve Omar, bu tür du-
rumlara karşı verilecek en iyi cevabın ise ‘mi-
zah ve sevgi’ olduğunu vurguluyor. O yüzden 
de gamalı haçların üzerini tavşanlarla, kuş-
larla ve bazen hatta oyun küpü resmederek 
kapatıyor.

tify’da 37 Nefret Grubu Buldum) başlıklı yazı-
nın yayınlanmasının ardından Spotify, grup-
ların uygulamadan çıkarıldığını duyurmuştu.

‘Ayrımcılık ve nefreti görmezden gel-
meyeceğiz’

Billboard dergisine konuşan Spotify söz-
cüsü, yapımcı ve toplayıcı firmaların ilk elden 
suçlu olduğunu belirtti, ancak yine de Spo-
tify’ın “nefret yanlısı veya ırk, din, cinsiyet ve 
benzeri konulara karşı şiddeti körükleyen ya-
sadışı materyal veya içeriğe” izin vermeyece-
ğinin altını çizdi.

Spotify, aynı zamanda Nas, Khalid, Jimi 
Hendrix, Lady Gaga ve James Brown gibi 
isimlerden oluşan “Patriotic Passion” (Vatan 
Tutkusu) adlı müzik listesini tanıttı. Şirket; bu 
listeyi, “savaşmaya değecek bir Amerika için 
müzik” olarak nitelendirdi.

Spotify’ın rakip firması Deezer tarafından 
yapılan açıklamada da “bireylerin veya grup-
ların ırkından, dininden ve cinsiyetinden ötü-
rü yapılan herhangi bir ayrımcılığı veya nefre-
ti” görmezden gelmeyecekleri belirtildi.

hassas olduğundan dağılıp yok olma ihtimal-
leri çok yüksek.

Bu riske karşı önlem almak isteyen ARChi-
ve of Contemporary Music ve Internet Archi-
ve ortak bir projeye imza atarak müzik kayıt-
larını dijital ortama aktarmaya başladı.

İnternet Archive öncelikli olarak nadir bu-
lunan ve günümüzde pek popüler olmayan 
müzik türlerinden kayıtları dijitalleştiriyor.

Bluegrass, yodeling ve blues’ün ilk yıllarına 
ait kayıtlar Internet Archive’ın öncelik verdiği 
müzik türlerinden bazıları.

ARChive of Contemporary Music ve Inter-
net Archive’ın ortak çalışmasıyla dijital orta-
ma aktarılan eski kayıtlara https://archive.
org/details/78rpm&tab=collection linkin-
den ulaşabilirsiniz.

Nazi Sembollerine

Sanatsal Müdahale!

Irkçı Grupların Yükledikleri
İçerikleri Siliyor

Eski Plaklardan Oluşan
Dev Müzik Arşivi
Artık Dijital Ortamda
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Kadınların eğitimi için mücadele veren ve Taliban 
saldırısında yaralanan Nobel Barış Ödülü sahibi Ma-
lala Yusufzay Oxford’a kabul edildi.

Pakistan’da kız çocuklarının okuması için müca-
dele veren ve en genç BM elçisi ünvanı sahibi 20 
yaşındaki Nobel Barış Ödüllü aktivist Malala Yusuf-

Afganistan İnsan Hakları Komisyonu, Afgan 
hükümetine kadınlara ‘bekâret testi’yle işkence 
edilmesinden vazgeçme çağrısı yaptı. İnsan hakla-
rı kuruluşları, Afgan polisinin gerici ve cinsiyetçi 
bahanelerle her yıl yüzlerce kadını keyfi bir şekilde 
gözaltına alarak bu işkenceye maruz bırakıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre bağımsız komis-
yon, kadınlara işkence edilen bekaret testinin, kadın-
lar üzerinde zarar verici psikolojik etkiler bıraktığını 
ve cinsel tacize eş olduğunu belirtti. İnsan hakları 
kuruluşları, Afgan polisinin gerici ve cinsiyetçi ba-
hanelerle keyif bir şekilde sıklıkla gözaltına aldığını 
ve bu işkenceyi uyguladıkları söylüyor. Aktivistler, 
bu tür teste tabi tutulan kadınların toplumsal yaşam-
dan dışlandığını da kaydediyor.

İnsan Hakları Komisyonu’nun çağrısına hükü-
metten ve emniyetten henüz bir yanıt gelmedi.

HRW ‘Testler Düzmece’ demişti
New York merkezli insan hakları kuruluşu Hu-

man Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), 

Güney Hindistan’daki bölgelerde eşi ölen kadın-
ların mülk sahibi olma hakkı yok sayılırken miras 
hakkı da erkeklere devrediliyor.

Hindistan’daki, kırsal kesimdeki erkeklerin yüzde 
60’ına kıyasla, kırsaldaki kadınların dörtte üçü geçi-
mini araziyle sağlıyor bu yüzden düşük çiftlik geliri, 
birçok erkeği şehirlerde çalışmaya itiyor .Buna kar-
şın tapuların büyük çoğunluğu erkeklerin üzerine. 
Kırsal kesimdeki kadınların sadece yüzde 13’ünün 
arazisi var bu düşük oran onların ucuz banka kredi-
lerine, ürün sigortasına, diğer devlet sübvansiyonla-
rına ve çiftçilere sağlanan faydalara erişmelerini en-
gelliyor. Kadın Çiftçiler Hakları Federasyonu’ndan 
Burnad Fatima, “Kadınların erkeklerden daha çok 
çalışmasına rağmen toprak sahibi olma hakkı inkar 
ediliyor” dedi.

Eşi ölen kadınlara önyargı!
Erkekler geleneksel olarak Hindistan’daki arazi-

lerle ilgili hangi mahsullerin yetiştirileceğini, gelirin 
nasıl harcanacağı ve eşlerine danışmadan arazi ki-
ralayıp kiraya vermek gibi tüm kararları veriyorlar. 
Kadınlar ise eşleri öldükten sonra veya boşandıktan 
sonra borç verenlerle ve yerel yetkililerle uğraşmak 
da dahil olmak üzere bir dizi yeni zorluklarla baş et-
mek zorunda kalıyorlar. Ayrıca eşi ölen kadınlar ise 
özellikle kırsal alanlarda uğursuz oldukları düşünül-
düğünden çok fazla ön yargıyla karşı karşıyalar.

Suudi Arabistan’da Adalet Bakanlığı, son 10 gün-
de kadın haklarını destekleyen dört kararı onayladı. 
Bu kararlar arasında, reşit olmayanlar, boşananlar, 
çocukların velayetine sahip kadınlar ve avukatlar 
için henüz mesleğini yapamayan hukuk mezunları-
nın korunması yer alıyor.

Kararlar içerisinde yer alan çocuk yaşta evlendi-
rilmelere ilişkin bu durumu kontrol altına almak için 
evlilik iznini ilgili mahkeme sınırlanması için işlemi 
onaylayacak. Böylece çocuk, annesi ya da yasal va-
sisi ile başvuru yapabilecek.

Evlendirildikleri erkekten boşanan kadınlar ve ço-

Kim Wall’ın röportaj yapmak için bindiği deni-
zaltının sahibi  Peter Madsen isimli erkek tarafından 
denize atılarak katledildiği açıklandı.

İsveçli gazeteci Kim Wall’ın (30), röportaj yap-
mak için bindiği denizaltının sahibi Danimarkalı 
araştırmacı Peter Madsen isimli erkek tarafından 
denize atılarak katledildiği ortaya çıktı. 10 Ağustos 
günü kendisiyle röportaja gelen ve “Nautilus” adlı 
denizaltıya binen Kim’in bir kaza sonucu denizaltı-
da hayatını kaybettiğini ve cenazeyi kendisinin de-

zay Twitter adresinden, İngiltere’nin, dünyanın en 
prestijli üniversitelerinden biri olan Oxford Üniver-
sitesi’ne gideceğini duyurdu.

Malala felsefe, politika ve ekonomi bölümünde 
okuyacak.

2016’da Afgan hükümetine bu testleri durdurma 
çağrısı yaptığında şu ifadeleri kullanmıştı:

‘Bekâret testleri’ düzmece. Pek çok kişi bir kadın 
ilk kez cinsel ilişkiye girdiğinde himenin bozuldu-
ğunu sanıyor, ancak bu tamamen yanlış. Bazı kızlar 
himensiz doğuyor, himenler cinsel ilişki dışındaki 
günlük aktiviteler sırasında da bozulabiliyor ve bazı 
himenler cinsel ilişkiden sonra bile bozulmamış 
olarak kalabiliyor. Sözde bekâret testleri güvenilir 
değiller ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bunların 
bilimsel geçerliliğinin olmadığını ve sağlık çalışan-
larının bunları uygulamaması gerektiğini açıkladı.”

Kadın aleyhinde kullanılıyor
Dünya Sağlık Örgütü, 2014 yılında yayımladığı 

kılavuzda, ‘bekâret’ testi denilen işkencenin bilimsel 
geçerliliğinin olmadığını kaydetti.

Afganistan’da her yıl yüzlerce kadın işkenceye 
maruz bırakılıyor ve bu test sonuçları evlilik dışı 
cinsel ilişki davalarında bilimsel kanıt olarak kabul 
edilerek kadın aleyhinde kararlar veriliyor.

‘Sadece çiftçilik biliyorum’
Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletinde yaşayan 31 

yaşındaki Veeramani, bulunduğu yerde büyük bir 
kalp krizi geçirerek, arkasında eşi Kavita ve iki ço-
cuğunu bırakarak yaşamını yitirdi. Önceden eşiyle 
birlikte çalışan Kavita, yıl sonuna kadar kira bede-
lini tek başına ödemek zorunda. Fakat yüz yıldan 
daha uzun süren en kötü kuraklığın üstesinden gele-
rek ürün elde etmesi mümkün görünmüyor.

Kavita ” Ben sadece çiftçilik biliyorum ama ara-
zi bana ait bana ait değil bu yüzden bankadan kredi 
çekemem ya da devletten herhangi bir yardım talep 
edemem. Kira kontratı bittiğinde, yenilemeye pa-
ramın yeteceğini sanmıyorum, ailemi geçindirecek 
başka bir yol bulmalıyım” diyor.

Mirası erkekler alıyor
Tamil Nadu’daki yardım merkezi ActionAid böl-

gesel yöneticisi Esther Mariaselvam, “Ekonomik 
güçlendirmenin yanı sıra, arazi mülkiyeti kadınlara 
karşı eşitsizliği ve kadına yönelik şiddeti de ele al-
manın bir yoludur” dedi. Ancak, kadınlar mülkiyet 
sahipliği için sayısız yasal ve sosyal engellerle karşı 
karşıya. Arazi, miras olsa dahi devredilir ve araziyi 
neredeyse her zaman miras alan erkeklerdir.

Son on iki yılda Hindistan’da kuraklık boyunca 
sık sık borç birikmesinden sonra on binlerce çiftçi 
intihar etti.

cuklar için alınan karar ile nafaka fonu düzenlemesi 
onaylanarak, doğrudan Adalet Bakanlığına bağlana-
cak, kadın ve çocuk aynı zamanda bağımsız bütçeye 
sahip olacak.

Bir diğer karara göre ise, çocukların velayetleriyle 
ilgili herhangi bir anlaşmazlık bulunmaması halin-
de, kadını kişisel statü mahkemelerinde dava açmak 
zorunda kalmadan velayeti kanıtlayabilecek.

Çalışamayan ve stajyer olarak bazı avukatlar tara-
fından istismar edilen kadın hukukçulara ilişkin alı-
nan karara göre de, üç yıllık hukuk lisans diploması 
kabul edilerek stajı onaylanacak.

nize attığını iddia eden Peter daha sonra gözaltına 
alınmıştı.

Olayın ardından açılan soruşturma kapsamında 
bugün mahkemeye çıkarılan Peter, benzer iddiaları 
yinelerken,  Kim’in cenazesini bulmak için Kope-
hag’ın güneyindeki Köge kasabası açıklarında he-
likopter ve dalgıçlarla geniş kapsamlı bir araştırma 
başlatıldığı belirtildi.

Kim’in cenazesine henüz ulaşılamadı.

Nobel Barış Ödüllü Aktivist Oxford’a 
Kabul Edildi

Gazeteci Kim Wall Öldürüldü

Güney Hindistan’lı Kadınların Toprak 
Sahibi Olması Engelleniyor

Suudi Arabistan’da Kadın Haklarını 
Destekleyen 4 Karar Onandı

Afganistan’da Bağımsız Komisyondan Hükümete Çağrı: 

Bekâret Testinden Vazgeçin!
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İngiltere kuru kayısı pazarının önemli kısmını 
Malatya’dan karşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Ege 
İhracatçı Birliklerinin açıkladığı rakamlara göre 

İngiltere kuru kayısı ithalatında 18 milyon dolarlık 
kayısısını Malatya’dan satın aldı. 

Dünya genelinde üretim ve ihracat anlamında 
dünya liderliğini elinde bulunduran Malatya, yüzde 
44’lük oranla ihracatının en önemli bölümünü Av-
rupa’ya gönderdi. Malatya kuru kayısının fiyatında 
geçen yıllara oranla yüzde 25’lik değer kaybetse de 
yüzde 44’lük ihracatın karşılığında 119 milyon 288 
bin dolar döviz elde etti. 

Türkiye üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu 
kuru kayısıdan 2016/17 sezonunda 86 bin 255 ton 
karşılığı 273 milyon 421 bin dolar döviz girdisi sağ-
ladı. 

Türkiye Kuru Meyve İhracatçı Birlikleri Sektör 
Kurulu Başkanı Osman Öz, dünya genelinde kayısı 
üretiminin yüzde 60’ını, ihracatının ise yüzde 70-

75’ini karşılayan Türkiye’nin kayısı piyasasında fi-
yatları domine edememesine gerekçe olarak ihracat-
çıların kalitede rekabet etmek yerine, fiyatta rekabet 
etmeyi tercih etmelerini gösterdi. 

Üreticiler kaliteli üretim yapmalı
“Kuru kayısı ihracatında 2015/16 sezonu ortala-

ma ihraç fiyatları korunabilseydi Türkiye 100 mil-
yon dolar daha fazla döviz elde edecekti” diyen Öz, 
“Kuru kayısıda yeni girdiğimiz 2017/18 sezonunda 
üretim döneminde Malatya’da yaşanan dolu yağışı 
ve aşırı yağışlar nedeniyle kuru kayısı kalitesinde 
ciddi düşüşler oluştu. En büyük ihraç pazarımız Av-
rupa Birliği kontrol sıklıklarını arttırdı. Ayrıca bu 
yıl kullanılan kükürtten kaynaklı kükürt değerleri 
yüksek çıkıyor. İhracatçılarımızın piyasanın beklen-
tilerini dikkate alarak ürün ihraç etmelerini bekliyo-
ruz. Aksi takdirde Malatya kayısısının imajına zarar 
veririz, bu imaj kaybını telafi etmekte yıllarımızı 
alabilir” dedi.

Uzakdoğu’da kayısıyı Malatya’dan 
alıyor

Kuru kayısı ihracatında Malatya’dan Uzakdo-
ğu’ya yapılan ihracat 2015/16 sezonuna göre yüzde 
20’lik artışla 25 milyon dolardan, 30 milyon dolara 
çıkarken Çin’e yapılan kuru kayısı ihracatı yüzde 
220’lik artışla 569 bin dolardan, 1 milyon 823 bin 
dolara yükseldi. Hong Kong’a yapılan kuru kayısı 
ihracatı yüzde 118’lik sıçramayla 753 bin dolardan, 
1 milyon 644 bin dolara çıkarken, Hindistan’a yapı-
lan kuru kayısı ihracatı ise yüzde 23’lük artışla 2.2 
milyon dolardan, 2.7 milyon dolara çıktı.  

İngiltere Kayısıları 
Malatya’dan Alıyor



Barzani, 25 Eylül’de yapılması öngörülen refe-
randumun ertelenmesinin söz konusu olmadığını 
söyledi.

Federe Kürdistan Bölgesel Yönetim Başkanı 
Mesut Barzani, 25 Eylül’de yapılması öngörülen 
referandumla ilgili konuştu. Eylülde düzenlemek 
istedikleri referanduma ülkelerin vermiş olduğu 
tepkilere değinen Barzani, “Bazı ülkelerin ve 
halkların ‘referandum zamanı değildir’ açıklama-
sına gerçekten şaşırıyorum. Bir günah işlemedik! 
Bu gayet demokratik ve barışçıl bir uygulama. 
Doğal hakkımızı kullanıyoruz. Aslında bir halkın 
isteklerini engellemeye çalışmak suçtur.” ifadele-
rini kullandı.

‘Daha iyi alternatif varsa buyursunlar’
Referandumun ertelenmesi gibi bir durumun 

söz konusu olmadığını belirten Barzani, “Refe-
randumdan daha iyi bir alternatif varsa buyursun-
lar ancak 140’ıncı maddeyi (anayasadaki tartış-
malı bölgelerin statüsü) uygulamaya koyacağız, 
Peşmerge’ye biraz para göndereceğiz deseler ol-
maz. Birkaç ay sürer ve durum eskiye döner. Her-
kes iyi biliyor, mesele taraflar arasında güvenin 
yok olmasıdır. Referandumu ertelemeyeceğiz” 
diye konuştu.

Düzenlemek istedikleri referandumun, Irak’ın 
bütünlüğüne tehdit olup, anayasada böyle bir 
hükmün yer almadığına yönelik açıklamalara 
tepki gösteren Barzani, konuşmasını şöyle ta-
mamladı:

“Irak’ın bütünlüğü için anayasada şöyle di-
yor; ‘yasaların uygulanmaya konulması halinde 
bütünlük sağlanır’. Bunun anayasaya eklenmesi 

Vicdan ve Adalet Nöbeti sona eren HDP, bu 
kez iki ay sürecek planlama kapsamında 120 ayrı 
merkezde çeşitli etkinlikler düzenleyerek halkla 
bir araya gelecek. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 20 Tem-
muz’da İstanbul’da açıkladığı “Demokrasi Müca-
dele Planı” deklarasyonuyla bir ay süren “Vicdan 
ve Adalet Nöbeti” eylemi sona erdi. Sırasıyla Di-
yarbakır, İstanbul, Van ve İzmir’de tutulan nöbet-
lerde HDP’liler, taleplerini en üst perdeden din-
lendirdi. Nöbet eyleminin sona ermesiyle birlikte 
gözler bu kez planlamanın ikinci etabı olan halk 
toplantılarına çevrildi. 

120 merkezde toplantı
Dört ildeki nöbet eyleminin ardından bu kez 

120 ayrı merkezde halk toplantıları, şölenler, mi-
tingler ve panellerle gerçekleştirilecek olan etkin-
liklerle bir kez daha halkla bir araya gelinecek. 
Adana’nın Yüreğir ilçesindeki halk buluşmasıyla 
startı verilen “Demokrasi Mücadele Planı”nın 

Tam olarak 1 yıl 8 ay 24 gündür sokağa çıkma 
yasağının sürdüğü Sur’da yıkım sürüyor. Hakan 
Arslan, kentte yaşamını yitiren isimlerden ve 577 
gündür cenazesi hala ailesine teslim edilmiş de-
ğil. HDP Milletvekili Feleknas Uca, hem kentteki 
‘dünyanın en uzun yasağını’ hem yıkımı hem de 
ölümleri bir kez daha Meclis’in gündemine taşıdı. 
Uca, İçişleri Bakanı’na şu soruyu sordu: “10 Mart 
2016 tarihinde ‘Sur’da operasyonlar bitti’ şeklin-
deki açıklamaya rağmen yasağın hala sürüyor ol-
masının sebebi nedir?”

28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır merkez 
Sur ilçesinin Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, 
Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde 
ilan edilen “sokağa çıkma yasağı” tam olarak 1 
yıl 8 ay 24 gündür devam ediyor.

Yasak, dünya tarihinin ‘en uzun süren sokağa 
çıkma yasağı’ olma özelliği taşıyor.

98 gün süren çatışmalardan sonra dönemin 
İçişleri bakanı Efkan Ala, 10 Mart 2016 tarihinde 
“Sur’da operasyonlar bitti” açıklaması yapmıştı. 
Ancak çatışmalar sonlanmasına rağmen ilçedeki 
5 mahallede yasak bitmiş değil.

‘Acele kamulaştırma’ ve yıkım
Öte yandan 25 Mart 2016 tarihinde, Bakanlar 

Kurulu Sur ilçesinin tamamı için “acele kamu-
laştırma kararı” almıştı. Karar Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Böylece, Sur’un 15 mahallesinde bulunan top-

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu ile ilgili ‘tutuklama’ 
tartışması için yeni bir açıklama yaptı. Daha önce 
Kılıçdaroğlu’na yönelik ‘Yargı yarın sizi de bir 
yere çağırırsa şaşmayın’ mesajı veren ve tutuklu 
CHP’li vekil Berberoğlu’nu işaret ederek “Eğer 
yakında bu içeride olan zatla alakalı Kılıçdaroğ-
lu’nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın” diyen Erdo-
ğan, bu kez “Kendini gündemde tutabilmek için 
buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde 

için zamanında çok tartıştık. Şimdi ise, şunu söy-
lüyorlar; ‘anayasada size referandum yapılması 
hakkını sağlayan hiçbir madde yok’. Peki, anaya-
sanın hangi maddesi bizim bütçemizin kesilmesi 
hükmünü veriyor?”

Bayık: Referandumu ulusal birlik an-
lamlı kılar

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Ba-
yık, toplumun ve siyasi partilerin temel günde-
minin ulusal birlik ve ulusal konferansken, bu 
gündem atlanarak referandum gündeminin ortaya 
atıldığını belirtti. Bayık, referandumu da anlamlı 
ve değerli kılacak bir çalışma varsa onun da ulu-
sal birlik ve ulusal kongre olduğunu söyledi. 

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Ba-
yık, Kürtlerin temel gündemlerini bir tek siyasal 
grup ya da parti belirlememesi gerektiğini söyle-
di. Bayık, “Temel gündem ulusal birlik ve ulusal 
konferanstır. Bütün halkların, toplumun, siyasal 
partilerin gündemi buyken bu gündem atlanarak 
referandum gündemi ortaya atılmıştır. Halbuki 
referandumu da anlamlı ve değerli kılacak bir 
çalışma varsa o da yine ulusal birlik ve ulusal 
kongredir. Bunlar yapılmadan, bir ulusal kongre 
içinde bu tür konular konuşulmadan referandu-
mun gündeme getirilmesi gerçekten de Kürt’ün 
dikkatini temel gündemlerden koparmak anlamı-
na gelmektedir. Mevcut koşullarda Kürtler böyle 
referandumlarla kazanım elde edemezler” dedi. 

Cemil Bayık, Türk devletinin Başurê Kurdîs-
tan’da da kesinlikle Kürtlerin güçlenmesini iste-
yecek, Kürtlerin özgür ve demokratik yaşamını 
güçlendirecek hiçbir gelişmeye destek vermesi-
nin mümkün olmadığını da kaydett

ikinci etabı Ekim ayı sonuna kadar devam ede-
cek.

Adana, Mardin, Muğla, Osmaniye, Antalya, 
Aydın, Denizli, Hatay, İzmir, Şırnak, Balıkesir, 
Diyarbakır, Kocaeli, Kars, Hakkari, Siirt, Urfa, 
Konya, Bingöl ve İstanbul’da 27 Ekim 2017 ta-
rihine kadar devam edecek olan etkinlikler kap-
samında HDP’li milletvekilleri ve MYK üyeleri 
halkla bir araya gelerek, içerisinden geçilen sü-
rece dair tartışmalar yürütecek. Bu buluşmalar-
dan çıkan sonuçlar ise yeniden masaya yatırılıp, 
mücadele planının üçüncü aşaması olan ve Ocak 
2018’de yapılacak olan olağan kongreye kadarki 
sürecin startı verilecek. 

Kitlesel eylemler
Aynı takvim içerisinde HDP’li milletvekille-

rinin tutuklandığı 4 Kasım’ın yıldönümünde kit-
lesel eylemler planlanıyor. Eylemlerin büyük bir 
bölümünün HDP’lilerin tutuklu bulunduğu ceza-
evleri önünde yapılması düşünülüyor. 

lam 368 adadaki 6 bin 300 parseli kamulaştırıldı, 
sağlam kalan binalar da iş makineleriyle yıkıldı.

Ayrıca tarihi kentte farklı inançlara ait kiliseler, 
camiler, konaklar, hamamlar gibi binlerce tarihi 
yapı da bu yasaya dayandırılarak yok edildi.

Ayakta kalan bir kaç bina ise polisler ve özel 
timler tarafından karakola dönüştürüldü.

Bir kez daha Meclis gündeminde
Konuyu bir kez daha Meclis gündemine taşı-

yan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyar-
bakır Milletvekili Feleknas Uca, yıkımın olduğu 
mahallelerin çoğuna hala giriş yapmanın yasak 
olduğunu hatırlatırken, içeride yeni bir kent inşa 
edildiğini belirtti.

İnşasını TOKİ’nin yaptığı çalışmaların tarihi 
hiç bir özelliği olmadığını vurgulayan HDP’li ve-
kil, Sur’un sadece fiziksel olarak yıkıma maruz 
kalmadığını, aynı zamanda kültürel belleğinin de 
yok edildiğini ifade etti.

Uca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ya-
nıtlaması istemiyle hazırladığı önergede ayrıca 
22 Ocak 2016 tarihinde Sur’da yaşamını yitiren 
Hakan Arslan’ın cenazesinin 577 gündür ailesine 
verilmediğini de hatırlatarak, “Ölü bedene, ölü 
bedeni gömmeye, taziye kurmaya, yas tutmaya 
saygı evrensel bir hak; dünyanın her yerinde ya-
şanan çatışmalarda cenazelerin alınıp defnedil-
mesi ahlaki bir sorumluluktur” dedi.

böyle bir şey yok” açıklamasında bulundu.
Tutuklanabileceği iddialarına dair CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Her şeye ha-
zırlıklıyım’ sözlerine değinen Erdoğan, şunları 
söyledi: “Ben bunları değerlendirmeye haiz bir 
ifade olarak görmüyorum. Kılıçdaroğlu doğma-
mış çocuğa don biçiyor. Yargıdan böyle bir şey 
geldi mi? Kendini gündemde tutabilmek için 
buna benzer şeyler üretiyor. Benim gündemimde 
böyle bir şey yok.” 

Barzani: Referandumun Ertelenmesi 
Söz Konusu Değil

HDP 120 Merkezde Halkla Buluşacak

1 yıl 8 ay 24 gün: 
Sur’da Dünyanın En Uzun Yasağı

Kılıçdaroğlu’nu ‘Tutuklama’ tartışması: 
Erdoğan Bu Kez ‘Gündemimde yok’ dedi
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“Benimle gelsenize” dedi Dılşah. “Ce-
zaevindeki arkadaşlara elbise almam 
lazım. Yeni açılan AVM’de uygun fi-
yatlar varmış”… Ne diyeceğiz? Bişi 
demedik. Ben, Mahir ve Dılşah yola 
koyulduk. Mağaza sakindi. Dılşah baş-
ladı elbiseleri karıştırmaya. Yaklaşık 
iki saat süren alışverişten sonra Gö-
bekliepe’de günlerce kazı yapmış gibi 
yorgundum. Alışveriş merkezinden 
çıkarken Dılşah “durun” dedi. “Sizi 
yordum, bir kahve ısmarlamak istiyo-
rum.” Allah razı olsun! Ne diyeceğiz? 
Yine bir şey demedik. Hemen girişte 
bir kahve evi açılmıştı. Geçtik oturduk. 
Bu mekâna ilk defa oturuyorum. Mahir 
ve Dılşah’ın daha önce çeşitli sebep-
lerden yolları düşmüş buraya. Oturur 
oturmaz garson menüleri verdi. İki ar-
tist arkadaşım sanki bin yılların kahve 
içicileriymiş gibi, menüyü almadan he-
men ortaya isim salladılar:

“Ee bana kafe mokka!”
“Bana da espıresso maşiyato.”
Çıı çıı? ne mokkası ne tsubasası!!!
Menüye bakmadan bir tek “çay” is-

teyebilirim. O da var mı yok mu bilmi-
yorum. Bunca şatafatın içinde çay iste-
sem saçma olur düşüncesindeyim. Yani 

Sen bana 
zıkkımın kökünü getir!

Özgür Amed - Özgürlükçü Demokrasi
bara gidip elli tane içki sayıp, olup ol-
madığını sorduktan sonra “var” diyen 
garsona “Eee sen bana bir çay getir” di-
yen insan pozisyonuna girmek istemi-
yorum. Garson da nerden doğduğu bel-
li olmayan boşluktan faydalanıp “Siz 
bir de beni görün” der gibi topa girdi! 
“Efendim, sımothis tarzı bir şey? Raş-
beri çok iyidir. Ayrıca yeni yaptığımız 
çaklıt fırapçino da var. Denemediyse-
niz onu da tavsiye ederim, espıreso kon 
pannayı denemişsinizdir, o da çok iyi”

Yok abê! Vallahi billahi denemedik!
Menüyü inceledim. Yüreğim sıkış-

tı, çünkü ne isteyeceğime dair tek bir 
fikrim yok. Siparişi bekleyen garson, 
yüzüme bakan iki arkadaş! Tercih ve-
rirken tıp yerine veterinerlik yazan 
bir arkadaşım vardı “heyecandan elim 
kaydı” demişti, şuan elim kaysa nere-
ye gideceğini bile bilmiyorum. O hal-
deyim! İsimleri inceliyorum. Ne anla-
yabildiğim ne de tanıdık bir içecek adı 
yok! Hepsi birbirine iliştirilmiş isimler. 
Uzunluğu bir kilo olan içecek adları. 
Mevcut durumdan bir çıkış yapmak 
adına acilen karar vermek zorunda-
yım. Bir ad gördüm sanki içinde Gue-
tamala geçiyordu! Aslında benzer bir 
ismi böyle okumuştum. Hah! Bu tanı-
dık bir ülke! Yabancıya gitmesin, bu 
olsun dedim… Tabi merakla bekleme-

ye başladık. Arkadaşların siparişleri 
hızlıca geldi. Benim gelmedi! Gerçek-
ten çok merak ediyorum ne gelecek 
diye. Beş dakika geçmeden baktım bir 
tepsinin üzerinde acayip aletler bizim 
tarafa doğru geliyor bir çalışan. Acep 
bu mudur? Yok yok, o kadar da olmaz! 
Garson masaları aşa aşa yaklaşıyor. O 
yaklaştıkça “Allah’ım sen beni affet, ne 
olur başka masanın olsun” diyorum.

Maalesef!
Geldi ve bizim masanın önünde dur-

du! Önüme bir tepsi bıraktı. “Buyur, 
yediğin halt bu işte. Al bakalım!” der 
gibiydi yüzü. Pompa tarzı bir şey, bar-
daklar, bitkiler ve başka quzzulqurtlar!

Tamam, güzel de ne nereye şey edi-
liyor. Öyle bakıyorum, Dılşah ve Mahir 
de gık demiyor. İkisi de full HD imansız 
çıktı! Garsondan rica ettik hazırladı 
konsepti. Bir şeyler yaptı, biraz bekle-
yin ve biraz sonra aha buna boşaltın 
dedi. Çekip gitti… Yeminle sevgilisiymi-
şim gibi trip attı da gitti!

Şimdi bu nalet içeceğin tadı nasıl 
acep? Bana ölümsüzlük verecekmiş 
gibi bakıyorum. Gözümde o kadar an-
lamlı.

İçtim… Eiiyyyy! Zıkkımın köküne ya-
kın bişi!

Bir iki yudum aldım, daha fazla de-
vam edemedim. Kahve tozuna soğuk 
su at, karıştır ve iç. Tam olarak buna 
yakın bir şeydi.

Ne oldu şimdi? Neydi, bu saçmalık! 
Ahmet Kaya’nın söylediği üzere “Lan 
gardaş bu nasıl yara?” Tabi iç aydın-
lanma yaşadım. Kürdüm ya, önce başı-

ma gelecek sonra anlayacağım! Bunlar 
politik olamamanın korkunç sonuçları 
heval! Sormazlar mı, yaw arkadaş, bil-
diğin yoldan neden şaşıyorsun? Çayın 
da en az senin kadar derdi olduğunu 
biliyorsun; ne diye çaya sırtını dönüp 
kapitalist süslü tuzaklara kulaç atıyor-
sun? Başta çay olmak üzere, herkesten 
özür diliyorum.

***
Tabi düşündüm!
Malum dönemin hakim popüler kül-

türü olan “ambalaj kültürünün” orta-
sındayız. Bir çay alır, içine bir damla 
buz ekler olur sana bilmem anbilivıbıl 
ays ti! Yanına bir tiramisu atar olur 
sana Delişıs konpakto! Tüm mesele 
adlandırmak! E.Galeano ne güzel özet 
geçmiş zamanında “Demokrasi olduğu 
şey değildir, benzediği şeydir. Evlilik 
sözleşmesi aşktan daha önemli, cenaze 
ölümden, elbise bedenden, ayin tanrı-
dan daha önemli. Ambalaj kültürü içe-
rikleri hor görüyor” diyerek, F.Akın’ın 
“Soul Kitchen” adlı filmi var. Orada ye-
mek şefi rolündeki aktör şöyle diyor: 
“İnsanlar ağızlarının tadını bilmiyor-
lar. Tasfiye satışı! Satılamayacak her 
şey satılır, sahte tutkular bir illüzyon, 
göz yanıltmaca ve doldurmaca… Menü-
de 40 çeşit yemek var ve hepsinin tadı 
aynı! 5 avroluk yemeği bir iki süs ile 45 
avroya satarım” Tam da öyle! 40 çeşit 
içecek vardır ama hepsinin tadı nere-
deyse aynı! Yani önemli olan yemek ta-
bağını nasıl süslediğin, nasıl yeni bir ad 
verdiğindir. İşte buna da kapitalizm de-
niyor. Çok seçim şansı veriyormuş gibi 
yapıp aslında istediği şeyi seçtirmek!
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İsveç devlet radyosu SR’nin haberine göre, 
Göçmenlik Bürosu, Batı Götland bölgesine bağlı 
Skaraborg kentinde bir senedir yaşayan yaşlı ka-
dının iltica talebini reddederek, sınır dışı edilme-
sine karar verdi. Uzbek’in sınır dışı edilme kara-
rına itiraz hakkı bulunuyor.

Geçen sene 105 yaşındayken savaştan kaçan 
Afgan kadın Uzbek, ailesiyle kaçak yollardan 
Hırvatistan’a ulaşmıştı. Hırvatistan polisi, Uz-
bek’in evraklarını incelediklerini ve yaşlı kadının 
105 yaşında olduğunu tespit ettiklerini açıklamış-
tı. Yaşlı kadın Hırvatistan’dan sonra İsveç’e gide-
rek sığınma talebinde bulunmuştu. 

ABD’de binlerce protestocu, ırkçıların muha-
fazakarların düzenlediği mitinge katılma olasılı-
ğına karşı sokağa çıktı.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre neo-Nazi 
ve beyaz üstünlüğünü savunan ırkçılarla aralarına 
mesafe koyan muhafazakarlar, ‘ifade özgürlüğü 
mitingi’ düzenliyor.

Ancak bu mitinge ırkçı grupların katılma ihti-
mali, binlerce solcu göstericiyi sokaklara çıkar-
maya yetti.

Polis teyakkuzda
Kent merkezinde toplanan göstericiler ırkçılık 

ve nefret karşıtı sloganlar atarak benzer mesajlar 
içeren dövizleri taşıdı. Polis, 500 polisin muhafa-
zakarlarla solcuları ayrı tutabilmek için görevlen-
dirildiği bilgisini verdi.

İfade özgürlüğü mitingi düzenleyen grup, Fa-
cebook sayfalarından bir mesaj yayınladı: “Bizim 
misyonumuz kesinlikle ifade özgürlüğü adına. 

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) 
ile hükümet arasında geçtiğimiz imzalanan barış 
anlaşması kapsamında silahların teslimi işlemi 
sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde 
FARC gerillaları tarafından belirtilen yerlerde 
yapılan aramalar sayesinde tüm silah ve cepha-
neler teslim edildi. Aylardır devam eden sürecin 
dün resmen sona erdiği ve FARC’ın belirttiği son 
silahların da BM’ye verildiği öğrenildi. Konuya 
ilişkin bir açıklama yapan Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos, FARC gerillalarıyla savaşın ‘ke-
sin olarak sona erdiğini’ ilan etti.

Devlet televizyonundan halka seslenen Santos, 
“Bugün çatışmanın son günü... Silahların bırakıl-

Katolik Kilisesi’nin lideri Papa Francis, Pazar-
tesi günü Vatikan’da yaptığı açıklamada ülke li-
derlerine seslendi. Avrupa’da birçok ülkede ‘mül-
tecilerin ülkeye gelmesinin güvenlik sorunlarına 
yol açacağının’ iddia edilmesi üzerine konuşan 
Francis, “Mülteci haklarının milli güvenlikten 
önemli olduğunu” vurguladı:

Mültecilerle dayanışma, göçlerinin her seviye-
sinde üst safhada tutulmalıdır: Ülkenize varışla-
rından, geri dönüşlerine. Mültecilerin ülkenize 
yasal ve güvenli yollardan girmesini destekleyen 
sınır yasalarını onaylayın. İnsanın benmerkezcili-
ği, her zaman milli güvenliği en öne alıyor. Fakat 
bu doğru değil.

İspanya’nın Barcelona kentinde bir minibü-
sün yayaların içine dalması sonucu 13 kişi öldü. 
Yetkililer olayın terör saldırısı olduğunu açıkla-
mış ardından DAİŞ saldırıyı üslenmişti. İspanya 
polisi 13 kişinin ölümüne neden olan saldırganın 
öldürüldüğünü duyurdu.

İspanya’nın Barcelona kentinde 17 Ağustos’ta 
bir minibüs sürücüsü, şehrin en kalabalık ve turis-
tik caddelerinden biri olan La Rambla’da aracını 
yayaların üzerine sürmüştü.

Katalonya hükümeti saldırıda on üç kişinin ha-
yatını kaybettiğini, 120 kişinin de yaralandığını 
açıklarken saldırıyı IŞİD üstlenmişti. 

‘Özellikle mülteci çocuklar doğuştan her hakka 
sahiptir’

Francis ayrıca, mültecilerin topluca sınır dışı 
edilmesine de karşı çıkarak ‘alternatif çözüm-
ler aranması gerektiğini’ söyledi. Francis’e göre 
mülteciler ‘geldikleri topraklarda onları karşıla-
yan milletler için önemli kaynaklar’ olarak görü-
lüp onlara seyahat, iletişim ve adalet gibi temel 
hakların yanında ‘banka hesabı açmak’ gibi hak-
lar da verilmeli.

Mülteci çocukların eğitim haklarının da özel-
likle sağlanması gerektiğinin üzerinde duran 
Francis, ‘çocukların belli haklara doğuştan sahip 
olduğunu’ vurguladı.

Saldırının faili polis tarafından öldürül-
dü

Beş gün süren aramaların ardından bugün sa-
bah saatlerinde İspanyol polisi ‘saldırının failinin 
Yunus Ebu Yakub olduğunu ve tüm Avrupa’da 
arandığını’ aktarmıştı.

Akşam saatlerinde yine İspanyol polisi tarafın-
dan yapılan açıklamada ise Yakub’un başka bir 
eylem hazırlığında olduğu Barcelona kırsalında 
bulunup polis tarafından vurularak öldürüldüğü 
belirtildi.

Hiçbir bağnazlık ve ırkçılığa platformumuzu 
açmayacağız. Irk üstünlüğüne inanan ve şiddeti 
savunan politikalı kınıyoruz.”

Ancak kentin belediye başkanı, mitinge davet 
edilen bazı konuşmacıların ‘nefret söylemi saç-
tıklarını’ savundu.

Trump da hedef
Solcuların gösterisinde, başkan Donald Trump 

da hedef alındı. İç savaşta Konfederasyoncuların 
komutanı olan askerin Charlottesville kentindeki 
heykelinin kaldırılmak istenmesi üzerine ırkçılar 
sokaklara çıkmıştı.

ABD’de gerginlik sürerken, ırkçı gruptan bir 
kişi, anti-faşist göstericilerin üzerine aracını sür-
müş, birinin ölümüne neden olmuştu.

Trump ise olaylara ilişkin ilk açıklamasında 
ırkçılardan bahsetmeyince eleştirilerin hedefi 
olmuş, daha sonra ırkçıları kınayan açıklamalar 
yapmıştı.

masıyla birlikte çatışma gerçekten biterken, ulu-
sumuzun yaşamında yeni aşama başlıyor” diye 
konuştu. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında imzalanan 
anlaşmayla 1964 yılından bu yana devam eden iç 
savaş sonlanmıştı. 260 bin kadar kişinin yaşamı-
na mal olan savaşta 7 milyon kişi de yerlerinden 
edilmişti.

7 bini aşkın FARC gerillasının silahlarını 
BM’ye teslim etmesiyle birlikte şimdi ise köy-
lülerin tarım faaliyetleri için toprak reformu, 
uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, gerillaların 
siyasal yaşama entegrasyonu gibi aşamalara ge-
çilecek.

İsveç 106 Yaşındaki 
Mülteciyi Sınırdışı Ediyor

ABD’de Solcular Irkçı Gruplara Karşı ‘Nöbette’

Kolombiya’da 52 Yıllık Savaş Sona Erdi

Papa Francis: 
‘Mülteci Hakları Milli Güvenlikten Önemlidir’

İspanya’da Terör Saldırısı: 13 Ölü 



İslam Ansiklopedisi’nin Kürd maddesi Minorsky 
tarafından ayrıntılı bir tarzda kaleme alınmıştır. 
Sonraki yıllardaki baskılarda özellikle Arap ve Türk 

baskılarında bu madde çıkarılmış, çok kısa bir coğra-
fi tanımlama eklenmiştir. Minorsky’nin yazısı birkaç 
biçimde kitap olarak ta Kürtçe ve diğer dillerde ya-
yınlanmıştır. Fakat kitaplar dönemlerden veya ya-
yıncılardan dolayı asıl ilk yazınından bazı farklılıklar 
içermektedir.

Bu yazı İsveç Kürd Kütüphanesinde bulunun ilk 
orijinal baskıdan hareketle bir kez daha değerlendi-
rilmiştir.   Orijinal baskı 26 sayfadır. Kitap ölçülerine 
göre 80 sayfa civarındadır. Yeni dönem Türkçe bas-
kısının, 2000’li yıllarda, ana bölümünde yine Kürd 
maddesinin olmaması yoğun olarak eleştirildiğin-
den, 44 cilt olarak yayınlanan eserin dışındaki ek 
ciltlere Kürd Maddesi eklenmiştir. Dicle ve Artuklu 
Üniversitesi akademisyenleri tarafından 28 sayfa 
yazılmıştır. Fakat buda geniş bir çevre tartından faz-
la teorik ve akademik olmakla eleştirilmiştir. Bu yazı 
yazıldığı ana kadar bu baskının notlarına ulaşılamadı. 

Kürd kavramının etimolojisi

Özellkle giriş bölümü Kürd tarihi ve araştırmaları 
üzerinde yapılan eleştirilerin en net nedenini açıklı-
yor. Buna göre, genel araştırma ve yayınların olduğu 
ama genel bir ayrıntı bulunmadığı ve araştırmacıla-
rın yöntemlerinin birbirine uymadığından, genel bir 
araştırma yapılamamıştır deniliyor.

Kürtlerin doğudan batıya doğru yayıldıklarını vur-
guluyor. M.Ö. 2000 yıllarında bir Sümer yazıtında 
Kardu kelimesine rastlanır, bölgenin Van Gölünün 
batısına düştüğü kabul edilir. Bu bölge yaşayanları-
nın sonradan İran’da yaşayan Lürlerle karışmış ola-
cağı söylenir. Buna göre ayrı ayrı bölgelere dağılmış 
ve yerleşik Kürt topluluklarından bahsedilebilir. 
Xenephon’da bu isimlendirme M.Ö. 400 yıllarında 
geçer. Burası da Botan yöresinin kuzeyine denk dü-
şüyor. (başka bir makalemizde On Binlerin Dönüşün-
de Kürdlerin yanlış referanslandırıldığı üzerine bir 
tartışma yürütmüştük, birkez daha Kürdlerin kendi 
tarihlerini kendi dili-metodu-söylemi ile yazmala-
rı gereği ortaya çıkıyor. Ermeni, Arap ve Aramilerde 
Karduk-Korduene adı aynı tarzda kullanıldığı bilini-
yor. Tarihi geçmiş olarak farklı yorumlara değinilir ve 
araştırmacıların veya İslami kaynakların Kürd tarihi-
ne net cevap olamadıklarını belirtir. Dehaq ve Kawa 
efsanesinin Şahname’de yer bulduğunu vurgular. 
Ana yargının inkar üzerinde gittiği anlaşıyor. En net 
vurguların Şerefname ve yorumlamalarında bulun-
duğu ekleniyor.

Maddenin en önemli yanı en az verdiği bilgiler 
kadar kullandığı çok geniş ve önemli referans-ki-
tap-kaynakların varlığıdır. Oldukça ayrıntılı ve tarihi 
kaynak isimleri veriliyor.

Tarih

Hicretin ilk 500 yılı ile Arap istilalarından sonra ay-
rıntılı bilgiler mevcuttur. Halifeler ve Büveyliler haki-
miyeti devrinde Kürdlerle Araplar arasında çeşitli ça-
tışmalar olmuştur. İslamiyet’ten öncede Gassan Arap 
hükümdarları ile Kürtler arasında çatışmalardan bah-
sedilir. ‘Ahvaz Kürtlerine karşı Ömer’in çeşitli defalar 

kuvvet göndermişti’. Yine Ömer devrinde Kürtler 
Karha ırmağı havzasının orta kısımlarına (Şaymara, 
Masabazan) kadar ilerlediler. Aynı kaynaklar, Cenup-
ta Basra valisinin Beruz ve Balascan Kürt isyanlarını 
bastırdığı, Arap istilası sırasında müslümanlığı kabul 
etmiş olan Kürtlerin takım-takım eski dinlerine dön-
düğünü yazıyor.

Kürtler Halife Ali devrinde İranlılar ve Hristiyanlar 
ile beraber Ahvaz civarında Al-Hirrit ve Fars isyanla-
rına katıldılar ise de reisleri Ram-Hurmuz da mağ-
lup edildi. Halife Marvan’ın annesi Kürd idi. Abbasi 
Halifesi Mansur’un oğlu Cafer’in annesi de Kürd idi. 
Al-Mutaşim döneminde 839 yılında bir Kürd isyanı 
kaydedilir, Musul mıntıkasında asil bir aileden gelen 
Cafar B. Faharcis öncülük etmiştir. Babageş’ta mağ-
lup olan Cafar Dasin dağına çekildi ve orada halife-
nin ordularını bozdu. Ansiklopedi 1070’lere kadar 
çeşitli dönem Kürt isyanları ve bölgedeki rolünden 
bahseder. Selahaddin Eyübi’nin sülalesi Ravadi’ler-
den Muhammed Şaddad’ın kurduğu Şaddadi’ler ve 
Bizans ile Selçuklular arasındaki ittifaklar açıklanır. 
‘Çok münevver olan Şaddadiler dikkate değer abide-
ler bırakmışlardır’.

Günümüzde genelde Kürtlerin Devlet olamamala-
rından veya olamadıklarından bahsedilir. Bu yanlış 
bir tezdir. Buradan da görüldüğü gibi Kürtler tarih 
boyunca bölge halklarının en güçlü ve en yetkin dev-
letlerini kurmuşlar, aydınlar yetiştirmişler ve eserler 
bırakmışlardır. Kürtler sadece Ortadoğu değil Hazar 
Denizinden Kilikyaya kadar hakim oldukları dönem-
ler kaynaklarda belirtilmektedir. 1900’lerden sonra 
sınırlı devletleşme olmuştur. 1946 Kürdistan Cumhu-
riyeti, 1990’lardan bu yana Güney Kürdistan ve yeni 
dönemde ise Rojava birer Kürt devletleridir.

Aynı kaynaklardan hareketle Musul’unda bir Kürd 
Yurdu olduğu görülmektedir. Mervaniler 990-1096 
Diyarbekir merkezli İbn Maravan önderliğinde 106 
yıl süren bir devleti yönetti. 1100’lü yıllarda Suriye 
ve Sancar bölgelerini denetime aldıkları ve 11 yüz-
yılda Türklerle çatışmalara girdikleri belirtiliyor. Bu 
savaşlarda Kürtleri Hristiyan komşularının koruma-
larından ve Kilikya’ya kadar yayılmalarından da söz 
edilir. Saladdin Eyyubi’nin Kürt köklerinden ve Kürt 
gelenek ve görenekleri ile yetiştiği anlatılır. 

Birincisi 623 Harzemşahlar ve ikincisi Hakkari yö-
resinde 657’de Moğollar Kürtlere karşı büyük katli-
amlar yapmışlar kılıçtan geçirmişler ve bir kısmı da 
kıtlıktan ölmüşlerdir. Arap-Fars-Türk ve Moğol isti-
lalarına rağmen Kürtler en az orta, Bohtan, bölgede 
kesintisiz bir hakimiyet kurmuşlardır. Memluklar dö-
neminde 1348, Moğolların nerdeyse siyaseten sıfır-
ladıkları Kürtleri önemseyip korup geliştirdikleri, bir 
Arap tarihçiye göre: Yemen ve Suriye’de olduğu gibi 
Hamadanda başlayıp Kilikya’ya kadar Kürt varlığın-
dan söz ediyor (sayfa 1100).  1400 ile 1500 yılları 
arasında Timur ve Türk istilaları sırasında Kürtlerde 
büyük nüfus hareketlilikleri görülmüştür. 1500 yıl-
larında ise Kürdistan İran Şahları ile Osmalı arasında 
savaş alanı haline gelmiştir. 1590’da Şah 1. Abbas 
antlaşma ile Azerbaycan, Şahrizür ve Luristan olmak 
üzere bütün Garp eyaletini Türklere bıraktı. 1601’de 
savaş yeniden başladı. İran 1612’de buraları yeniden 
aldı. Aynı dönem Şah Abbas 15000 Kürdü, Türkleri 
önlemek üzere Horasan sınırına yerleştirdi.

Kasım Bedran Yüce

İslam Ansiklopedisi’nde 

Kürd Maddesi
Bölüm I
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2. Dünya Savaşı’nın sonunda Avrupa’daki kit-
lesel açlık sorunu ile mücadele etmek için ya-
pılan bir deney sağlıklı yaşam, zinde görünme 

ve obezite gibi konularda psikolojinin etkisini gös-
termişti...

Sağlıklı yaşam ve zinde görünme arzusu insanları 
diyet yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişile-
rin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir tür-
lü istedikleri kiloya ulaşamıyor. Bazı bilim insanları 
bunun nedenini açlığın kalori yoksunluğuna karşı 
güçlü bir biyolojik tepki olmasından daha çok her 
şeyin ‘zihninde’ olmasına bağlıyor. Bu konuda ya-
pılan en ünlü çalışmalardan birisi 2. Dünya Savaşı 
devam ederken gerçekleştirilen ‘Minnesota Deneyi’. 
İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’de yürütülen projede, 
“Onların daha iyi beslenmesi için aç kalır mısınız?” 
sorusuyla Avrupa’daki toplu kıtlığın mağdurlarını 

Çağımızın en yaygın sorunlarından birisi olan 
stres, birçok araştırmanın ve çalışmanın da 
konusunu oluşturuyor. Stresin yol açtığı so-

runlarsa sandığımızdan çok daha çeşitli. Stresle baş 
etmeyi öğrenmek, iş ve özel yaşamınızda olumlu so-
nuçlara ulaşmanızın anahtarlarından biri.

Hepimiz zaman zaman kendimizi gergin hisse-
deriz; bu, hayattaki duygusal iniş çıkışların bir par-
çasıdır. Stresin birçok kaynağı var; çevremizden, 
vücudumuzdan veya kişisel düşüncelerimizden ve 
etrafımızdaki dünyaya bakış açımızdan dolayı or-
taya çıkıyor olabilir. Sınav dönemleri gibi baskı 
dönemleri, doğal olarak strese sebep olabilir; ancak 
bedenimiz, fizyolojik olarak stresle başa çıkmak ve 
tepki vermek üzere evrimleşmiştir.

Sinir sistemimiz baskı altındayken, vücudumuz-
da adrenalin, noradrenalin ve kortizol dahil olmak 
üzere stres hormonları salgılanır. Bu salgılar, karşı 
karşıya kaldığımız bir tehdit veya tehlike ile baş et-
memize yardımcı olmak için bazı fiziksel değişik-
liklere neden olur. Bu duruma “stres tepkisi” veya 
“savaş ya da sıvış” tepkisi denir.

nasıl tedavi edeceklerini anlamak için birçok genç 
insan ‘kobay’ olmaya çağrıldı. Altı ay aç bırakıla-
caklardı. Sağlık araştırmasına ABD ve İngiltere’deki 
birçok vicdani retçi gönüllü katıldı.

Deney 1944 yılının Kasım ayında başladı. Katı-
lımcılar ilk üç ay uygun kiloya göre beslenip göz-
lemlendiler. Sonra birden, yemek oranları önemli 
ölçüde azaltıldı. Deney boyunca günde iki öğün 
yemek verildi. Bu bazen lahana, şalgam ve yarım 
bardak süttü. Başka bir gün çavdar ekmeği ve biraz 
fasulye. Hiçbir zaman et yemediler. Yedikleri tüm 
yemeklerin kalorisi 1800 ya da onun altında idi. 
Diyet oldukça zorluydu. Altı ay boyunca aldıkları 
kaloriden 1000 ya da daha fazlasını yakmaları için 
haftada 36 kilometre yürümek ya da koşmak zorun-
daydılar.

‘Minnesota Deneyi’ açlık karşısında psikolo-
jik sorunların nasıl tedavi edilebileceği konusunda 
birçok soru işareti de doğurdu. Bu araştırma halen 
beslenme ve yeme bozukluğu ile ilgili çalışan aka-
demisyenler tarafından referans olarak gösterilen bir 
çalışma. Uzman Klinik Psikolog ve Hipnoterapist 
Mehmet Başkak, bu önemli deneyi hatırlatarak uya-
rılarda bulunarak şunları anlattı:

Açlığın fizyolojisi ve psikolojisi: 
Denekler 36 kişiydi, bunlardan bazıları asker-

lik yapmayı reddedenlerdi, bazıları zayıftı bazıları 
değildi. Erkekler ilk 12 haftada ortalama 0.453 gr 
vücut yağını kaybetti ancak yiyecek yoksunluğu 
devam etmesine rağmen sonraki 12 hafta boyunca 
her hafta sadece ortalama 0.113 gr. vücut yağını 
vermeye devam ettiler. Ve bu onların verdiği tek fiz-
yolojik tepki değildi. Elleri ve ayakları şişti; saçları 
döküldü; yaraları yavaş iyileşti. Sürekli üşüdüler ve 
metabolizmaları yavaşladı. Şikayetlerinin birçoğu, 
psikolojik etkilerdi. Erkekler depresif, uyuşuk ve 
huzursuz oldu. Öfke nöbeti geçirdiler. Libidoları 
düştü. Gece-gündüz takıntılı bir biçimde yiyecek 
düşündüler. Minnesota araştırmacıları buna “yarı 
açlık nevrozu” dedi.

Verdikleri kiloyu hızla geri aldılar: 
Maruz kalınan açlık dönemi sona erdiğinde, de-

neklerin “yeniden beslenmesine” izin verildi. İlk 
başlarda daha fazla kalori almalarına izin verildi 
ancak ne kadar olduğu konusunda kısıtlandılar. De-
vamlı gözlem altındaki bir alt grubun doyma duru-
muna gelmesine izin verildi, bu da şaşırtıcı derecede 
zordu. Denekler, günde 10 bin kaloriye kadar devasa 
miktarda yiyecek tüketiyorlardı. Verdikleri kilo ve 
yağları hızla geri aldılar. 20 haftalık toparlanmanın 
ardından, başlangıçta olduğundan yüzde 50 daha 
fazla vücut yağı almışlardı. Araştırmacılar buna “aç 
bırakma sonrası obezite” dedi. Birçok tartışmanın 

içinde saklı olan kilo vermenin en iyi yolunun, kalo-
ri yoksunluğunun bir sonucu olan açlığın bir mesele 
olmadığı varsayımıdır. Sağlık ve devlet kurumları, 
obez ve aşırı kilolu kişilere, ‘daha az yiyin, kalorileri 
azaltın’ demektedirler. Ve yalnızca 24 hafta boyunca 
tahammül edilebilir ama bir ömür boyu değil. Min-
nesota deneyinde, yarı açlığın sona erdiği zaman, 
yeniden besleme periyodunun iyi bitmeyeceği söy-
leniyor.

Psikolojik hazırlıktan yoksun diyetler çözüm de-
ğil: 

Geçtiğimiz yüzyıldaki obezite araştırmasının bü-
yük bir kısmı, obezin daha az yemesine, açlığa daha 
iyi tahammül etmesine ve bu mantıkla kilo vermesi-
ne neden olabilecek davranışsal teknikleri açıklığa 
kavuşturmaya odaklandı. Obezite salgını bu tekni-
ğin başarısız olduğunu düşündürüyor. Bütün mese-
le aşırı yemenin, gereğinden fazla kaloriyi bedene 
yığmanın psikolojik, bilinçaltı sebeplerini bulmak.

Duygusal alt yapı ele alınmalı: 
Açlığın, kalori yoksunluğuna karşı güçlü bir bi-

yolojik tepki olmaktan ziyade bir şekilde her şeyin 
zihninde olduğuna inananlar için, tanrıça Ceres’in 
Thesaly Kral Erysichthon’a Yunan mitolojisinde 
verdiği kader oldukça ilginçtir. Tanrıça Ceres, erke-
ğin merhametini uyandırmak için bir ceza icat etmiş. 
Açlıkla erkeğe işkence etmiş. Erysichthon, daha 
sonra kendisini kale ve krallık dışında yiyip niha-
yetinde kendi bedeninden beslenerek yavaş yavaş 
ölmüştür. Günümüzde, aşırı kilolu olanların tok ol-
duklarında ya da doyduktan sonra dahi yemeye, atış-
tırmaya devam ettiklerini düşünecek olarsak, sadece 
pinti diyetlerle aç kalmaya zorlayan zayıflama öne-
rilerinin başarısızlığa mahkum olacaktır. Duygusal 
alt yapı ele alınmadıkça, açlıkla yapılan girişimler 
deneydekine benzer bir sonuçla karşılaşabilecektir. 

(Kaynak: Evrensel)

Stres tepkisi dikkatimizi arttırmaya, motivasyo-
nomuzu yükseltmeye ve görevimize odaklanmamı-
za yardımcı olduğundan, aslında olumlu bir tepki 
olarak görülebilir. Genelde üzerimizdeki baskı azal-
dığında, vücut denge durumuna döner ve tekrar sa-
kinleşmeye başlarız. Fakat sıkça stresli durumlar ya 
da olumsuz duygular yaşarsak, bu durum başa çıkma 
kabiliyetimizi zorlarken bazı sorunlar ortaya çıkar. 
Sinir sisteminin sürekli aktif halde olması (“stres 
tepkisi” yaşaması) vücudumuzda aşınma ve yıpran-
maya sebep olur.

Sinir, dolaşım, sindirim ve diğer sistem-
ler

Stres durumundan en çabuk solunum sistemi etki-
lenir. Vücudumuzda oksijen bakımından zengin kanı 
hızlıca dağıtabilmek için daha hızlı nefes alıp verme 
tepkisi gösteririz. Birçoğumuz için bu bir sorun ol-
masa bile, nefes darlığı ve yeterli oksijen almakta 
sorun yaşayan astım hastaları için ciddi bir sorundur. 
Yetersiz miktarda hava ciğerlerimize girdiğinde hızlı 
ve zor solunuma neden olabilir ve hiperventilasyona 

(güçlükle solumaya) yol açar. Büyük olasılıkla in-
sanların endişe ve panik ataklarına yatkın olmasının 
temel nedenlerinden birisi budur.

Stres, bağışıklık sistemimize de zarar verir. Vücu-
dumuzdaki kortizol, bağışıklık sistemini güçlendirir 
ve iltihaplanmaları bastırır; ayrıca enfeksiyonlara ve 
kronik inflamatuar (sindirim sistemiyle ilgili) koşul-
lara karşı daha da hassastır. Bu bağlamda, aşırı stres 
hastalıklarla mücadele etme kabiliyetimizi azaltır.

Kas-iskelet sistemimiz de gergin ruh halimizden 
etkilenir. Kaslarımız gerginleşir; bu, vücudumuzun 
kendisini yaralanma ve acıdan korumanın en doğal 
yoludur. Sürekli olarak tekrarlanan kas gerginliği, 
bedensel ağrılara ve acıya yol açabilir; kasılmalar 
omuzlarda, boyunda ve başta meydana geldiğinde, 
gerginlik baş ağrısı ve migrene sebep olacaktır.

Diğer yandan, stresin kardiyovasküler (kalp-da-
mar sistemi) üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur. 
Stres akut hale geldiğinde (travmatik bir olay son-
rasında) kalp atış hızı ve kan basıncı yükselir; an-
cak akut stres geçtikten sonra vücut normal işleyi-
şine dönerler. Akut stres tekrar tekrar yaşanırsa ya 
da stres kronikleşirse (uzun zaman devam ederse) 
damarlarda ve arterlerde hasara yol açabilir. Bu du-
rumsa hipertansiyon (yüksek tansiyon), kalp krizi 
veya felç riskini arttıracaktır.

Endokrin (hormonal) sistem de stresin hedefinde-
dir. Bu sistem ruh halimizi, büyüme ve gelişme süre-
cimizi, dokusal işlevlerimizi, metabolizma ve üreme 
süreçlerinin düzenlenmesini kontrol eder. Dolayısıy-
la, stres metabolizmamızın işleyişini olumsuz etki-
ler. Hipotalamus kısmı beynimizin içinde bulunur ve 
endokrin sistemini sinir sistemiyle birleştirmede çok 
mühim bir rol oynar. Hipotalamustan kaynaklanan 
stres sinyalleri, stres hormonları olan kortizol ve epi-
nefrinin salınmasını tetikler ve ardından karaciğer 
tarafından, stresli durumla baş etmemiz amacıyla 
bize enerji sağlaması için kan şekeri (glükoz) üreti-
lir. Çoğu insan, stres azaldığında ekstra kan şekerini 
vücuttan atar; ancak bazı insanlar açısından stres di-
yabet riskini yükseltir.

Stres, bazı sıkıntı verici gastrointestinal (sindirim 
sistemi) sorunlarına neden olabilir. Özellikle beslen-
me alışkanlıklarımız hususunda, yetersiz ya da gere-
ğinden çok yemek yediğimizde veya yağlı ve şekerli 
gıdalar tüketimini arttırdığımızda, mide ekşimesi 
ve asitten kaynaklanan reflü sorunları yaşayabiliriz. 
Bağırsakların tükettiğimiz gıdalardaki besin mad-
delerini emme kabiliyeti stres nedeniyle azalabilir. 

Mide ağrısı, şişkinlik hissi ve mide bulantısı, ishal 
veya kabızlık yaşamamıza yol açabilir.

Stres, üreme sistemimizde de sorunlara neden ola-
bilir. Kronik stres erkekler açısından testosteron ve 
sperm üretimini düşürebilir. Hatta sertleşme sorun-
larına veya iktidarsızlığa yol açabilir. Kadınlar açı-
sındansa regl döngülerinde değişiklikler yaratabilir 
ve adet öncesi sıkıntıları arttırabilir.

Stres ve zihin
Stres, duygusal sağlığımız üzerinde de büyük et-

kilere sahiptir. Günlük hayatımızda iyimser ve kö-
tümser ruh halleri yaşamak olağandır; ancak baskı 
altındayken kendimizi daha fazla yorgun hissedebi-
lir, ruh halimizde hızlı değişimler yaşayabilir veya 
normalden daha öfkeli hissedebiliriz. Stres aşırı uya-
rılmaya neden olur; bu da sıkça uyanma veya uyku-
ya dalmada zorluk çekmeye, yani huzursuz geceler 
yaşamamıza neden olur. Bu zarar verici gerginlik, 
dikkat dağılması, öğrenme zorluğu ve hafıza sorun-
larına yol açar; bu sorunlar örneğin sınav döneminde 
zorluklara sebep olur.

Araştırmacılar verimsiz uykuyu kronik sağlık so-
runlarına, depresyona ve hatta obeziteye bağlıyorlar. 
Stresle baş etmenin yolu, sağlığımız üzerinde do-
laylı ve ek bir iyileşmeye yardımcı olacaktır. Baskı 
altındaki insanlar sigara ve aşırı alkol tüketimi veya 
stres giderici ilaçlar almak gibi bazı zararlı alışkan-
lıklar edinir. Ancak bu davranışlar, kişisel sağlık ve 
konforunuzu olumsuz etkileyen, daha fazla sağlık 
sorununa ve riske sebep olan yanlış yöntemlerdir 
aslında.

Kısacası, stres sizi yönetmeden önce siz stresle 
baş etmenin yollarını öğrenin. Bütün mesele, onu 
kontrol altında tutmaktır. Gündelik yaşamda bir par-
ça stres normaldir; kimi zaman biraz stres uyarıcı, 
motive edici, odaklanmayı kolaylaştıran, enerji ve-
rici ve hatta kendimizi heyecanlı hissetmemizi sağ-
layan, olumlu etkilere sahiptir. Bu enerjiyi doğru bir 
biçimde yönlendirmek için olumlu meşgaleler edi-
nin ve sonunda daha iyi performans sergilediğinize, 
daha fazla kazandığınıza ve daha iyi hissettiğinize 
bizzat tanık olun.

*Holly Blake, Nottingham Üniversitesi Davranış 
Bilimleri bölümünde Doçenttir.

(Çeviren: Tarkan Tufan)

2. Dünya Savaşı’nda 
Sağlıklı Yaşam Deneyi

Stres Vücudumuza 
Neler Yapar?



ÖZERKLİK
Şengal Demokratik Özerk Meclisi, Êzîdxan’ın 

Demokratik Özerklik Projesi’ni ve 23 madde-
lik Demokratik Özerklik Yönetimi İlkeleri’ni 

açıkladı.
Xanesor’daki Laleş Meydanı’nda düzenlenen 

basın toplantısına Şengal Demokratik Özerk Mecli-
si Eşbaşkanları Hisen Heci Nefso ve Riham Hiço, 
Şengal Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Heci Hesen 
Piso, Şengal Yürütme Konseyi Eşbaşkan Yardımcı-
sı Nehle Yusif Hefsun, YBŞ Komutanı Seid Hesen 
Seid, Êzîdxan Asayiş Güçleri Temsilcisi Faris Herbo 
Xidir, Şengal Demokratik Özerk Meclisi Eşbaşkan 
Yardımcısı Kurde Eli Eziz ve Şengal Gençlik Mecli-
si Sözcüsü İbrahim Omer katıldı. 

Açıklama metni Demokratik Özerk Meclisi Eş-
başkanları Hisen Heci Nefso ve Riham Hico tarafın-
dan Kürtçe ve Arapça olarak okundu.

21. yüzyıla böyle ulaşıldı
Êzîdî toplumu olarak tarihin en eski kültürel ve 

inanç toplumuyuz. Biz Êzîdîler tarih boyu inancı-
mızdan dolayı katliamlarla yerimizden yurdumuz-
dan edilerek her türlü mağduriyeti yaşamış, büyük 
acılara maruz kalmış bir toplumuz. Kendimizi ko-
ruyabilmek ve var olmak için inanç kimliğimizin 
bizim açımızdan daha fazla öne çıkması bu anlamda 
anlaşılır olmalıdır. İnsanlığın ve Ortadoğu’nun en 
eski inancı olan Êzîdîlik, tarih boyu fanatik dinci 
iktidarlar ve topluluklar tarafından soykırım düze-
yinde katliamlara uğramıştır. Êzîdî toplumu olarak 
bu soykırım saldırılarını ferman olarak tanımlamak-
tayız. Kürdistan ve Mezopotamya’nın her tarafında 
yaşayan Êzîdîler, ferman olarak tanımladıkları fiziki 

ve inanç soykırımlarıyla yok oluşun eşiğine gel-
mişlerdir. Yüz binlercesi de Ermenistan, Rusya ve 
Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Çoğun-
luğu Welatêşêx ve Şengal çevresinde olmak üzere 
gittikçe eriyen, yüz binlere düşen bir toplulukla 21. 
yüzyıla ulaşabilmişiz.

Neden böyle oldu?
Êzîdîlere ait bir öz yönetim ve öz savunma gücü 

olmadığından DAİŞ saldırdığında kısa sürede Êzîdî 
köylerini işgal edip Şengal’e ulaşmıştır. Şengal için-
de bulunan askeri güçler de DAİŞ saldırısına karşı 
direnmemiş, böylece yüz binlerce Êzîdî, DAİŞ’in 
soykırım saldırısına terk edilmiştir. Tarihte yaşa-
dıkları fermanlarda olduğu gibi kadınlar, çocuklar, 
gençler, yaşlılar yalın ayak, aç susuz kendilerini 
Şengal dağlarına vurmuşlardır. 

Ferman öncesi gibi değiliz
Toplumumuz üzerinde gerçekleşen bu fermandan 

sonra halen Êzîdîleri eskisi gibi ele almak, iradesini 
tanımamak, Êzîdîlerin yaşananlardan ders çıkartma-
dığını düşünmek Êzîdîlere yapılan en büyük haksız-
lık ve saygısızlıktır. Ne yazık ki tüm yaşadıklarımız 
görmezden gelinerek bugün yine Şengal ve Êzîdîler 
üzerinde tekrar hakim olma emelleri kendini ortaya 
koymaktadır. Êzîdîlerin geliştirmek istedikleri öz 
yönetim alanlarından Xanesor’a 3 Mart 2017 günü 
saldırmaları hem de bunu Rojava’daki devrim kaç-
kını çetelerin eliyle yapmaları böyle bir zihniyetin 
sonucuydu. Xanesor DAİŞ’in elinde değildi, iki 
yıldı çocuklarımız tarafından DAİŞ çetelerinden te-
mizlenmiş, savunulmuş ve halkın kendi örgütlenme-

lerinin geliştiği bir alandı. Bu saldırılarla istedikleri 
sonucu alamayınca bu defa Türkler saldırtılmıştır. 
Türk savaş uçakları ile Şengal’i bombalayarak bizi 
korkutmak, irademizi kırmak istediler. Tüm bu yak-
laşımlar karşısında toplumumuzu teslim alamaya-
cak, sindiremeyeceklerdir. Êzîdîler ferman öncesi 
Êzîdîleri değil, bunu herkesin anlaması gerekiyor. 
Egemenliğini bize dayatan, irademizi tanımayan 
hiçbir gücü kabul etmemiz beklenmemelidir. Bu 
güçlerin her türlü yönelimlerine karşı yılmayacağı-
mızı, direneceğimizi belirtik. Bundan sonra da dire-
neceğiz.

İnsaflarına bırakmayacağız
Biz Êzîdîler için 3 Ağustos fermanı bir dönüm 

noktasıdır. Artık halkımız kendi varlığını başka güç-
lerin insafına bırakmak niyetinde değildir. Bir daha 
soykırıma uğramamak için demokratik özerk yaşa-
ma kavuşmayı istemektedir.

Bunun için de fermandan sadece beş ay sonra 14 
Ocak 2015’te halkımız bu temelde bir konferansla 
meclis oluşumuna gitti ve irade beyan etti. Direnişi 
geliştirme, topraklarını özgürleştirme kararlılığı ka-
dar; Şengal’i tekrar yaşam alanı haline dönüştürerek 
göç etmek zorunda kalanların yerlerine yurtlarına 

dönmelerini sağlama; kendi öz savunma, öz yönetim 
sistemlerini geliştirmenin kararlılığını ve iradesini 
bu konferansla dünyaya duyurdu. Şengal’i yeniden 
yaşam ve umut kaynağı haline getirmenin iradesini 
gösterdi.

Şengal yeniden yaşam alanı
Konferansın Şengal inşaa meclisi olarak açığa 

çıkardığı irade, Şengal’in en meşru temsili ve irade-
si olduğu tartışmasızdır. Çünkü bu insanlarımız ve 
meclisleri olarak Şengal’i bırakmadık, direndik. Bu 
halkın meclisi; merkezi ve bölgesel hükümetlerin 
hiçbir katkı ve desteği olmaksızın var olan yönetim 
boşluğunu tüm imkansızlık ve zorluklara rağmen 
doldurdu. 2 buçuk yıldır kendi öz sistemini kurma 
çabası içinde olan inşaa meclisi bu süre zarfında 
halkının ihtiyaç duyduğu birçok kurum ve örgütle-
melere gitti. Tüm zorluklara rağmen inşaa meclisi 
dağda kalan insanları için yaşam olanak ve imkan-
larını yarattı. Halkın kendisini örgütlediği birçok ku-
rum ve örgütlemelere gitti. Çocukları için eğitim ve 
okullardan tutalım, belediyesi, alan meclisleri, sağ-
lık hizmeti, asayişi ve daha birçok kurum ve örgütle-
meleriyle tüm engelemelere rağmen kendi kendisini 
yürüten öz yönetimi ve özerk sistemiyle Şengal’i 
yaşam alanına çevirdi.
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Gılgamış’ın Çaldığı Sedir Ağaçlarının Ruhu, 

Hasankeyf’de Hayat Bulacak

‘Doğanın tahribatı ve ilk tecavüz aynı dönemde 
gelişiyor. Soruyorum; Türkiye’de kadın üzerinde-
ki politikaların bu kadar sımsıcak yürütülmesinin 

hemen akabinde doğaya, tarihe saldırı sizce tesadüf 
mü?’

İnsanın iç dünyası yahutta doğası denilen olay 
aslında doğanın ta kendisidir. Doğanın tahribata 
uğraması insanın kişiliğinin iç dünyanın da darbe-
lenmesini beraberinde getiriyor. Aslında tarih kav-
ramını çok doğru bulmam. Çünkü tarih denilen olay 
egemenlerin kendi denetim araçlarının anlatımı olu-
yor. Oysa insanın doğasında kategorikleştirme ola-
yı yoktur. Egemenlerin doğayı denetim altına alma 
süreciyle toplumu denetim altına alma süreci aynı 
döneme tekabül eder. Bu daha çok da kadında kendi-
sinde açığa vurur. Çünkü kadın aslında doğanın hem 
bedensel, duygu hem de düşünsel ve davranış biçimi 
olarak doğanın bütün özelliklerini kendisinde taşır.

Doğayla kadının denetime alınması aynı zamanda 
toplumun ve doğanın egemene göre biçimlendiril-
mesidir. Doğa, egemenin daha çok güç, zengin olma, 
onu kendi çıkarları doğrultusunda denetimine alma 
ve tahrip etme durumu -nasıl ki toplumu o doğanın 
biçimlendirilmesi biçimde yeniden düzene sokuyor-
sa- kadının biçimlendirilmesi, toplumun yaşam biçi-
minin ve düşünme biçiminin düzenlenmesi oluyor.

Yakın çağımızda egemenlerin sık sık ilkin “kadını 
vurun!” deyimi bu gerçekliğin bir dışa vurumudur. 
Çünkü kadın toplumun düzenlenmesinin temel ara-
cıdır. Kadın denetime alındıkça ve biçimlendirildik-
çe toplum da denetime alınıyor ve yönetime açık 
hale getiriliyor. Yoksa “kadını vurun!” deyimi fizik-
sel anlamda değildir.

Doğanın tahribatı ve ilk tecavüz aynı dönemde 
gelişiyor. Soruyorum; Türkiye’de kadın üzerindeki 
politikaların bu kadar sımsıcak yürütülmesinin he-
men akabinde doğaya, tarihe saldırı sizce tesadüf 
mü? Bence değil!

Denetlenmen için onu kendi özünden çıkarman 
gerekir

Genel anlamda bakıldığında toplum ile doğa iliş-
kisinin böyle şekillendiğini görebiliyoruz. Peki ege-
menlerin doğa üzerindeki tahakkümü nasıl gelişiyor. 
Denetim mekanizması denilen olay tahakkümün 
gelişmesidir. Çünkü bir şeyi denetlenmen için onu 
kendi özünden çıkarman gerekir. Yahutsa bir şeyi 
“kendisi” olmaktan çıkararak ancak denetim altına 
alınabilir. Bu düşünce biçimi ilk kent devletlerinde 
günümüzün “modern” ulus devletlerine kadar geli-

devşirme politikaları, denetime alma, kendi kültü-
rünü ve yaşam biçimini hakim kılma yine aynı za-
manda denetim altına alınan toplulukların toplumsal 
kimliklerinin Osmanlıcılık içerisinde eritilmesiyle 
yüz yıllarca hüküm sürdü.

Osmanlı’dan ulus devlete geçiş süreci “devşirme 
siyasetinin” bir iktidar aracı olarak Osmanlı’yı yeni 
kaynaklar arayışına soktu.

Çünkü imparatorluklar döneminin bitişi, ulus 
devlet inşaa etme, ulus devletin temel karakteristik 
özelliği etnik kimlik üzerinde yaşam bulmasıdır ki, 
Cumhuriyetin kuruluş sürecine bakıldığında adına 
ulus devleti inşaa edildiği Türklük bir devlet biçimi 
olarak varlık bulmasının koşullarına sahip değildi 
ama devşirme siyaseti bu etnik kimliği bir araç ola-
rak kullanarak diğer toplumsal kimlikleri, kültürleri, 
baskı ve soykırım aracıyla etkisizleştirip denetime 
aldı.

Siyasal iktidarın bu köksüzlüğü soykırımın geliş-
tirilmiş hali olan “bir kök oluşturma çabası” içeri-
sine giren bir ulus devlet modeli dünyaya gözlerini 
açtı. Doğa ve kültürel mirasın bu kadar tahribata tabi 
tutulmasının temel nedeni de kime ait olduğundan 
çıkarmak ve kendisi gibi devşirilmiş, ne olduğu be-
lirsiz bir hale getirmek, bunun koşullarının olmadığı 
yapılarda da fiziki imha gerçekleştirerek büyük bir 
tahribata yol açmaktır. Bu tahribatın en belirgin mer-
ceği ise 1924’lerde “Herkes Türk’tür” sloganıyla bir 
veba gibi halklara dönük köksüzleştirme politikasıy-
la kendisini gösterir. Bütün ketlerin, köylerin, insan-
ların ve coğrafyanın isimlerinin değiştirilmesi ulus 
devlet mantığında olan köksüzleştirme ve kendisine 
bir kök oluşturma süreci olarak ele alınabilir. Bana 
göre en somut ve net örnek budur; Kürtler ve Erme-
niler için özellikle.

Kürtlerin toplumsal kimlik ve coğrafik yapısı sü-
rekli kendisine ait dinamiklerin boy vermesine yol 
açmıştır. Devlet bunu bildiği için Kürtlere ve Kür-
distan’a dönük hep askeri boyutta bakmış ve bütün 
varlığını askeri tahakküm biçiminde yaşatmaya ça-
lışmıştır.

Devletin sürekli Kürtlere askeri boyut sistemiyle 
bakması ve saldırılar geliştirmesi sömürgecilik siste-
minin en tehlikeli biçimlerinden biridir. Bir taraftan 
dilsel ve kültürel olarak büyük bir asimilasyon, yer 
altı kaynaklarının talanı, yoksul bırakma, açlıkla ter-
biye etmeye çalışma bir diğer taraftan da Türk İslam 
sentezi eksende toplumu sürekli bir devşirme süreci-
ne tabi tutarak denetimde tutmaya çalışması… Tek-

şen bir süreci kapsıyor.
Nasıl ki ilk kentleriyle devletleriyle başlayan 

sömürgecilik tarihi, Gılgamış’ın Sedir ağaçlarına 
dönük geliştirdiği saldırıyla başlıyorsa, -dikkat edi-
lirse sömürgeciliğin temel karakteristik özelliğidir 
bu- bugün her sömürülen toprak parçasında Sedir 
ağaçlarının ruhani özelliklerini de görmek mümkün.

Denetime almadığını yok ederler!
Kendisine ait görmediğini, ama başkasına ait ola-

nı kendisi olmaktan çıkararak kendisine ait kılma 
girişimi aslında sömürgeciliğin bir başka tanımıdır. 
Daha sonra gelişen imparatorluklar, ulus devletler 
ve uluslar arası emperyalist sistemin bütün işgal 
istila hareketlerine bakıldığına Gılgamış’ın Sedir 
ağaçları için geliştirdiği saldırının gelişmiş biçimi-
nin hayat bulmuş olduğunu görürüz. Sömürgecilik 
denetime alamadığını, kendisine benzetemediğini 
fiziki olarak imha eder, imha etmeye çalışır. Gılga-
mış, Sedir ağaçlarının kurucusu Humbaba’yı dene-
time alamadığı için öldürüyor. Egemenlerin gelişim 
sürecine bakarsak benzeştiremediğini yok ve imha 
etmeye, benzeştirebildiğini denetime alıp, devşire 
bildiğini de yaşatmaya çalışır.

Egemenlik tarihi denilen bu süreç bütün impa-
ratorluk sürecinde yaşandığı gibi devşirme olayı 
Arap İslam işgal ordularıyla daha çok geliştirilerek 
bir sitem haline dönüştürülüyor. Modern sistemin 
temelleri haline getiriliyor. Tarihte batı emperyalist 
devletleri bundan esinlenerek işgal ettiği yerlere Hı-
ristiyan misyonerleri götürmeye başlamıştır.

Ve bu Hıristiyanlaştırma veya sonraki süreçte 
İslamlaştırma, toplumun kendisi olmaktan çıkma, 
kendi tarihi kültürel miraslarına yabancılaşma sü-
recini de başlatıyor. Bu sömürgecilik süreçlerini 
bakıldığında devşirmeyle doğanın kültürel mirasın 
tahribatı at başı gibi gider. Çünkü biri gerçekleşme-
den diğerinin gerçekleştirilmesinin koşulları yoktur. 
İç içedir. Afrika ve Amerika kıtasında sömürgecilik 
sürecine bakarsak büyük bir fiziki imha, soykırım ve 
aynı zamanda büyük bir doğa ve kültürel soykırım 
biçiminde doğa denetime alınır.

Batıda geliştirilen bu işgal istila süreçleriyle Or-
tadoğu coğrafyasında İslami imparatorlukların en 
gelişmiş biçimi olan Osmanlı imparatorluğu batının 
ve Arap İslam ordusunu bütün bu özelliklerini kendi 
iktidar egemenlik sisteminde bir senteze dönüştürür. 
Bu sentez imparatorluğun yayıldığı yerlerde büyük 
bir devşirme ve aynı zamanda tarihi kültürel mirasın 
da kendi ideolojik yaklaşımına göre değiştirilip cin-
siyeti bilinmeyen bir mimarı yapılarak dönüştürülür.

Osmanlı’nın, Balkanlardan Ortadoğu’ya dönük 

rar etmek gerekirse bu sömürgecilik biçimi klasik 
anlamda bildiğimiz sömürgecilik sisteminden daha 
tehlikeli ve daha soykırımcı bir özelliğe sahiptir.

Türkiye’nin Kürtler üzerindeki politikalarını 
periyodik takvimlere bölmek gerekirse 60’lara git-
mekle bir hatırlatma yapmak yerinde olacaktır. Türk 
hükümetler, 60’lardan itibaren dünyada hızla geli-
şen ulusal kurtuluş mücadeleleri, Barzani hareketi, 
Kürtlerin kendisine karşı bir tehlike haline gelmeye 
başlayacağını gördüğü için bir taraftan siyasal is-
lamla denetime alma diğer taraftan kültürel mirasla-
rın toplumsal bilincin canlı tutulmasındaki özelliğini 
görerek yok etme girişimi olarak barajlar sistemini 
devreye sokulmasını getiriyor.

İlk geliştirilen baraj, Keban Barajı daha sonra 
Atatürk Barajı denilen Fırat Barajı. Ve bu iki barajın 
özelliklerine bakıldığında Mezopotamya’nın bütün 
kültürel mirasının önemli bir kısmının bulunduğu 
coğrafyanın nasıl tahrip edildiğini görebiliriz. Ha-
sankeyf ve Hakkari tarafında geliştirilmek istenen 
baraj sistemi de bu politikanın yakın zamandaki as-
keri stratejinin de bir parçası olarak karşımızda du-
ruyor. Daha büyük bir kültürel mirasın yok edilmesi-
nin yanı sıra dikkat edilirse aynı zamanda büyük bir 
doğa katliamının da geliştirildiği bir dönem oluyor.

Neden bu kadar tarihi mirasa ve kültürel yapıya 
öfkeliler?

Bu sadece Hasankeyf’le sınırlı değil Sur, Cizre, 
Dersim, Nusaybin’deki kültürel mirasın imha edil-
mesiyle denetime alınamayan insanların büyük bir 
kıyımdan nasıl geçirilmeye çalışıldığının da bir gös-
tergesidir.

Neden bu kadar tarihi mirasa ve kültürel yapıya 
öfkeli ve saldırgandır devlet? Çünkü bunların hiçbi-
rini kendisine ait görmüyor ve kendi varlığı için bir 
tehdit olarak görüyor. Bir dönem varlığı bile kabul 
görmeyen bir halk işler yoluna girmeyince birden 
“kardeş” kesiliyor. “Kardeşin”in toprağına, suyuna, 
ekmeğine göz dikmek elbette kendisinden görme-
mekten geliyor.

Bundan dolayı ezelden beri bu ülkede, yok etme 
ve tüketmeye çalışma ve üzerinde kendisi gibi bir 
devşirme sitemini hakim kılma içgüdüsü var. Gıl-
gamış ile beş bin yıl sonra Enkidu’nun devşirilmiş 
ruhu siyasal İslam’da vücut bulmuş oldu. Gılgamış, 
farklı kimlikle ve farklı bir oluşumla bu sefer Sedir 
ağaçlarını değil halkların tarihi olan Hasankeyf üze-
rinde kendisini yaşatıyor.

Rojda Oğuz / Gazete Şûjin
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SERi iLANLAR SERi iLANLARBu sayfada
1 kutu ilan

Personel Aranıyor
Cash and Carry firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında çalışabilecek 
gece ve gündüz vardiyaları için 

personel alınacaktır.

info@artosfoods.com email 
adresinden iletişime geçebilirsiniz.

£10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor

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

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

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

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

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

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

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

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

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

Bakıcı 
Aranıyor

‘53 yaşında fiziksel özürlü 
bayanım, Camden da 

yaşıyorum.

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

(Kurmanci) / Türkce  konuşan 
bayan bakıcı arıyorum.Referans 

gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com

SERi iLANLAR
ilanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz 0742 948 1490
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Kasiyer Aranıyor Kasiyer Aranıyor

Personel AranıyorPersonel Aranıyor

İletişim: 07459036737 İletişim: 02073544519

İletişim: İletişim: 0208 803 8004
0795 626 0367

0798 352 3509
0207 263 9163

Edmonton’da yeni açılan Kings Food 
Centre adlı markette çalışmak üzere 
bayan kasiyerler aranıyor.

Islington’da Express Supersave 
marketinde çalışmak üzere kasiyer 
aranıyor.

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

Archway bölgesinde
Take away kebapta çalışacak tecrübeli, 
tecrübesiz personler aranıyor.

07745824025

ŞAHİN KOŞAR

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Mutfak
Banyo
Painting 

FREE  
ESTIMATE

sahinkosar34@gmail.com

SHINE CONSTRUCTION
COMPLETE BUILDERS

BUILDING-ELECTRICAL-PLUMBING
Loft
Porch
Extention

Personel Aranıyor
Satılık Ocakbaşı 
Restaurant

İletişim: 
İletişim: 

020 8683 1116
07799 402024 

İpek Mobilya Croydon Şubesinde
Çalışacak İngilizce ve Türkçe bilen 
Personel aranıyor. 

Leicester bölgesinde 
Detaylar için 

Hatun USTA
Red Nose CLOWN

Professional Clown Services

For Wedding, Birthday parties
and all other special parties
Feel Free Contact:
34 Bexley Gardens, London, N9 9BX
0744 818 5815
www.rednoseclown.co.uk

478 Green Lanes Palmers Green
Enfield, London

07491258829

44 Prescott Road Waltham Cross, 
EN8 0PG

07459646883
g.cicek38@hotmail.com

Bookkeeping Servisi
Guler CICEK
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Hevseroka HDP’ê Serpîl Kemalbay têkildarî 
nobetên ku li 4 bajaran pêk anîn, diyar kir ku 
hemû derûdorên nêrînên wan cuda ne; hatine cem 
hev û dê bi tiştên ku tijî turîkê xwe kirine têkoşîna 
xwe bidomînin û kolanan neterikînin.

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) nobetên 
Wijdan û daletê” yên li Amed, Stenbol, Wan 
û Îzmîrê ku 26 rojan berdewam kir bi dawî kir. 
Hevseroka HDP’ê Serpîl Kemalbay plansaziya 
çalakiyên û nîqaşên têkildarî tifaqan û tecrîda li 
Îmraliyê nirxand. Kemalbay got ku nobetên wan 
li dijî nehiqûqî, bêedaletiyên di 2 salan de derke-
tin holê bersivek bû û nobetê teşhîr kiriye ku li 
welatekî çawa dijîn. Kemalbay diyar kir ku hemû 
alîgirên demokrasiyê piştgirî dane nobetê, derke-
tiye holê ku kesên xwedî nêrînên cuda, nêrînên 
siyasî ne û terzê wan ên jiyanê cuda ne dikarin 
bên cem hev.

Kemalbay destnîşan kir ku dê bi tiştên ku dijî 
tûrikê xwe kirine têkoşîna xwe bidomînin. Ke-
malbay wiha berdewam kir: “Em ê tu caran kola-
nan neterikînin. Ezmûneke demokrasiyê li pêşiya 
wan e. Bi hatina cem hev re em ê bi aweyekî xur-
tir meşa xwe bidomînin. Bêyî kolanan biterikînin 
ji bo ku eniyeke demokrasiyê bihûnin dê meşa me 
bidome.” Kemalbay got ku dê têkoşîna ku heta 

Li Hindistanê ji destpêka meha tebaxê ve zê-
detirî 900 kesan bi vîrûsa Infilwanza Berazan 
“H1N1” ketin û jiyana xwe ji dest da. Wezareta 
Tenduristiyê ya Hindistanê der barê mijarê de 
daxuyaniyek da û diyar kir ku li gorî sala borî 
hejmera kesên ku ji ber vîrusê jiyana xwe ji dest 
daye 3 qat zêdetir bûye.

Wezaretê destnîşan kir ku vîrus herî zêde li 
parêzgehên Maharaştra û Cocaratê belav bûye û 

Gelê Şengalê duh bi daxuyaniyekê xweseriya 
xwe ya demokratîk ragihand. Di daxuyaniyê de 
hat gotin ku gelê êzidî ji bo ku careke din rastî 
fermanan neyê êdî jiyaneke xweseriya demok-
ratîk dixwazin û hat xwestin ku hemû hêz piştgi-
riyê bidin daxwaza wan.

Gelê Şengalê duh bi daxuyaniyeke çapeme-
niyê xweseriya demokratîk ragihand. Daxuyanî ji 
aliyê hevserokên Meclisa Xweseriya Demokratîk 
a Şengalê Hisên Hecî Nefso û Riham Baqî Hico 
ve li Xanesorê li Meydana Laleşê hat dayîn.

Di daxuyaniyê de hat gotin ku fermana 3’yê 
tebaxa 2014’an ji bo wan qonaxeke girîng bûye û 
hat diyarkirin ku ji bo ku careke din ferman li ser 
êzidiyan ranebin jiyaneke bi xweseriya demok-
ratîk dixwazin û ev tişt hat gotin: “Êdî gelê me 
ne di wê nîyazê de ye hebûna xwe radestî wijdana 
hinek hêzên din bike. Ji bo ku careke din rastî fer-
manê neyê, dixwaze xwe bigihîne jiyana xwese-
riya demokratîk. Em li bendê ne ku bi piştgiriyên 
pêwîst ev proje were mezinkirin û hemû hêzên 
berpirsyar di avakirina xweseriya demokratîk a 
Êzîdxanê de bigihîjin jiyaneke azad û demokratîk 
û piştgiriyê bidin.”

Ji bo xweseriya demokratîk nexşerê û hin rê-
gezên bingehîn:

 * Di bin kontrola Neteweyên Yekbûyî de 
avakirina Komîsyona Xweseriya Êzîdxanê, di 
komîsyonê de Iraq, Hikumeta Herêma Kurdis-
tanê, PKK û Federasyona Demokratîk ya Bakurê 
Sûriyeyê nûnertiya xwe bibîne.

* Di bin çavdêriya vê komîsyonê de bi tevlê-
kirina delegeyên Meclisa Gel a Êzîdxanê ya niha 
li ser kar, tevahî civatên êzidiyan, bawermend û 
oldarên êzidî, nûnerên jin û ciwanan, nûnerên ji 
civak û baweriyên cuda yên di sînorên Êzîdxanê 
de dijîn bi qasî jimara têr dike avakirina Meclisa 
Gel a Êzîdxanê û ev meclis wek Meclisa Dame-
zirîner bixebite.

* Di bin fermandariyeke hevbeş de yekkirina 
hêzên YBŞ’ê û civata êzidiyên cuda û bi vî rengî 
avakirina Hêza Parastina Cewherî û ev girêdana 
vê hêza parastina cewherî bi Meclisa Gel a Êzî-
dxanê ve.

* Hêzên polîs û asayîşê, ji hêla desteya paras-
tinê ya desteya rêveber a Meclisa Gel ve were 
avakirin.

* Di bingeha rêgezên demokratîk û nirxên 
civakî yên Êzîdxanê de çapemenî bi şêweyekî 
serbixwe tê birêxistinkirin. Pirsgirêkên girêdayî 

niha dane li qadên mîtîngan zêditir bikin û li her 
derê belav bikin û ev agahî dan: “Li pêşiya me 
mîtîngên herêmî û mîtîngên aşitiyê hene. Civînên 
me yên bi gel re berdewam dike. Civînên bi gel 
re, forûm, komxebat û panel dê bên lidarxistin.” 
Kemalbay têkildarî nîqaşên li ser tifaqan jî wiha 
got: “Divê dirûşma me ‘Li dijî faşîzmê têkoşîna 
hevpar û têkbirina faşîzmê be.’ Kesên ku xwe li 
hemberî rejîma Erdogan dibîne divê hêzên xwe 
bikin yek. Em dikarin li dijî faşîzmê têkoşîna 
yekbûyî û eniya yekbûyî ava bikin. Tifaq di esasê 
xwe d idi nava gel de xwe nîşan dide, ji bo ku 
bername û formuleke vê bê amadekirin bangawa-
ziyên me didomin.”

Kemalbay der barê tecrîda ku li ser Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan berdewam dike jî 
wiha axivî: “Me 2 salên ku projeya aştiyê ya birêz 
Abdullah Ocalan dabû destpêkirin dît. 2 salan ce-
naze nehatin, gel qala aştî û demokrasiyê dikirin. 
Ên ku fêm kirin dê îktîdara xwe winda bikin tec-
rîd dan destpêkirin. Di şexsê birêz Abdullah Oca-
lan de aştî û demokrasî tê tecrîdkirin. Em dixwa-
zin tecrîd bê rakirin jin û gel biaxivin. Tecrîd tê 
wateya şer, dorpêç û pêkanînên dîktatoriyê. Ji ber 
vê yekê jî divê em faşîzmê bidin rawestandin.”

ev agahî parve kirin: “Li parêzgeha Maharaştrayê 
409 kes û li parêzgeha Cocaratê jî 190 kesan jiya-
na xwe ji dest daye.”

Li aliyê din li bajarê Muzaffarnagarê 13 va-
gonên trênekê ji rayan derketin û qezaya trafîkê 
pêk hat. Di encama qezayê de herî kêm 23 kesan 
jiyana xwe ji dest da û 123 kes jî birîndar bûn. 
Tê gumankirin ku dê hejmara kesên jiyana xwe ji 
dest daye zêde bibe. Li Hindistanê rojê herî kêm 
23 milyon kes bi trênan rêwîtiyê dikin.

çapemeniyê ji hêla sazî û meclisên ji endamên 
çapemeniyê hatin avakirin ve tên çareserkirin.

 * Her navçe û nahyie pêwîst e ji hêla meclisên 
herêmî ve werin birêvebirin…

* Di tevahî qadên xebatê de bi xweser birêxis-
tinbûna jinan tê pêkanîn; di mijarên tenê têkildarî 
jinan de birêxistinbûnên jinan bi xwe û ji hêla 
meclisên jinan ve biryar tê dayîn.

3 Di tevahî komun û meclisan de herî kêm ko-
taya ji sedî 40 a cihgirtina jinan tê pêkanîn. Ciwan 
jî di meclisan de herî kêm ji sedî 15 nûnertiya 
xwe dibînin.

* Ji sedî 65 hem endamên Meclisa Êzîdxanê 
hem ji endamên meclisên navçe û nahiyeyan bi 
dengê giştî, ji sedî 35 jî ji nûnerên sazî û civakên 
birêxistinkirî yên bi hibijartinê hatin diyarkirin, 
pêk tê.

* Meclisa Gel a Êzîdxanê, piştî rola xwe yê da-
mezirîner lîst, dê li ser çawabûna têkiliyên xwe-
seriya demokratîk a di Êzîdxanê de were avakirin 
bi hikumeta navendî ya Iraq û başûrê Kurdistanê 
re, di encama danûstandinên bi hêzên cuda ya 
komîsyona xweseriya Êzîdxanê were diyarkirin.

* Ji derveyî mijarên rasterast Êzîdxanê eleqe-
dar dikin, di mijara kiryarên wekî aborî, dîplo-
masî û parastinê yên giştî Iraqê eleqedar dikin, dê 
di çarçoveya destûr û zagonên bingehîn ên Iraq û 
başûrê Kurdistanê de tevgerîn çêbe.

* Di bingeha rêgezên têkildarî xweseriya Êzî-
dxanê ku li jor hatin diyarkirin, dê danasîneke 
taybet di zagon û destûrên Iraqê û başûrê Kurdis-
tanê de were bicihkirin.

* Êzidî, mîrasek in ku dîrokê ji mirovahiyê re 
hêlaye. Li ser vê bingehê xweseriya Êzîdxanê ne 
tenê di zagonên bingehîn yn Iraqê de bikeve bin 
mîsogeriyê, di heman demê de divê di bin ewle-
hiya Neteweyên Yekbûyî (NY) de be.

* Di pêvajoya sazîbûna Şengalê de, ji der-
veyî hêzên leşkerî yên niha li Êzîdxanê tên dîtin, 
pêwîst e ji derve tu hêzên din neyên Êzîdxanê.

* Ji bo ku di qada navneteweyî de Fermana 
73’yan wek jenosîd bê dîtin û pejirandin Komîs-
yona Xweseriya Êzîdxanê ya di bin çavdêriya 
NY’yê de erk û berpirsyariyên xwe bi cih bîne.

* Komîsyona Xweseriya Êzîdxanê li Şengalê 
dadgeheke serbixwe ya kesên destê wan di xwîna 
êzidiyan de heyî û di fermanê de roleke xirab le-
yistîn dadgeh bike û wan ceza bike

Kolanan naterikînin

Şengalê xweseriya                  
xwe ragihand

Ji ber vîrusê bi sedan kes 
mirin
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Rapora Thinktankekê kir ku malbatên şervanên 
Brîtanî yên li Rojava jiyana xwe ji dest dayîn ne-
razîbûnê nîşan bidin.

Rapora Thinktankekê kir ku malbatên şervanên 
Brîtanî yên li Rojava jiyana xwe ji dest dayî ne-
razîbûnê nîşan bidin. Li gorî nûçeya The Guar-
dianê, malbatên du brîtaniyên li Rojava di şerê 
li dijî DAIŞ´ê de jiyana xwe ji dest dayî ev ra-
por şermezar kirin. Vê raporê ji hikûmeta Brîtanî 
dixwest ku kesên ji bo şerê DAIŞ´ê bikin diçin 
Rojava jî wekî terorîstan miamele bi wan re bête 
kirin; malbatan jî li hemberê wê got, “Kurên me 
divê wekî qehremanan bên bibîranîn.”

Rapora Henry Jackson Society îdîa dike ku şer-
vanên Brîtanî yên tevlî nav refên YPG´ê dibin, 
dema vedigerin Brîtanyayê, dibe ku ji bo ewleka-
riya hundir bibin tehlûkeyek.

Bi her halî malbatên kesên li Rojava di şerê li 
dijî DAIŞ´ê de jiyana xwe ji dest dayî, ji vê ra-
porê gelekî aciz bûn û qeherîn; bi gotinên “em 
şok bûn û êşiyan” gotinên hevpar ên malbatan 
bûn. Dayika Kosta Scurfield ê li Rojava 2´yê 
Adara 2015´an jiyana xwe ji dest dayî, Vasiliki 
Scurfield got, “Zikê min ji qehra dişewite. Kurê 
min ne terorîst bû. Kurê min bi gotinênxwe, berê 
xwe da wê derê da ku şerê terorîzmê bike, ne ku 
destekê bidiyê. Wî berê xwe da wir ji ber ku ew 
difikirî ku hikûmeta Brîtanî ji bo  ku DAIŞ´ê hîna 

Pisporên robotan û zekaya çêkirî yên bi nav û 
deng yên cîhanê nameyeke hevpar ji Neteweyên 
Yekbûyî re şandin û xwestin ku bipêşxistina ro-
botên kujer were sekinandin û bikaranîna wan jî 
bête qedexekirin. 

Pisporên robotan û zekaya çêkirî yên bi nav û 
deng yên cîhanê nameyeke hevpar ji Neteweyên 
Yekbûyî re şandin û xwestin ku bipêşxistina ro-
botên kujer were sekinandin û bikaranîna wan jî 
bête qedexekirin.

Ev name ji aliyê 116 pisporên ji 26 welatan ve 
hatiye wajo kirin û di nameyê de tê gotin ku divê 
bipêşxistina robotên bi zekayên çêkirî ber bi he-
defên taybet ve tên birêvebirin û qabiliyeta wan a 
kuştinê heye, were astengkirin.

Ji bo tedbîran dem kêm maye
Cihê balkêş û diyarker ê nameyê dibêje; “Eger 

Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî, ku ye-
kemcar sala 1992’an li bajarê Bochûm ê Elman-
yayê hate lidarxistin û piştre her sal bi rengekî 
kevneşop pêk hat, wê îsal cara 25’an roja 16’ê 
Îlonê li bajarê Koln ê Elmanyayê bê organîzeki-
rin. Festîvala ku çanda Kurdî lê tê nasandin, çala-
kiya herî mezin û demdirêj a Kurdên li Ewropayê 
ye.

Ji Londonê jî dê gelek kes beşdarî festîvalê 
bibin. Otobûsên biçin festîvalê dê 15´ê Îlonê di 
saetên êvarî de ji Navenda Civaka Kurd ya Ha-
ringeyê rabin. 

Festîvala ku salane bi qasî 100 hezar kes tevlî 
dibin, îsal bi dirûşma “Azadî ji Serok Apo re, Sta-
tu ji Kurdistanê re û Aştî ji Rojhilata Navîn re” tê 
lidarxistin.

‘RUHÊ BERXWEDANÊ YÊ GELÊ ME JI BO 
ME CESARET E’

Komîteya Amadekar a Festîvalê daxuyaniyek 
da û ragihand, ku Festîvala Çanda Kurd a Nav-
neteweyî wê îsal 16’ê Îlonê li navnîşana Deûtzer 
Weft Kolnê bê lidarxistin û dixwazin festîvalek bi 
coş pêk bînin.

Di dewama daxuyaniya komîteya amadekar a 
festîvalê de hate gotin, “Şiyara îsal a festîvala me, 
wê ‘Ruhê şoreşa Rojava û dilsoziya bi şehîdên 
xwerêveberiyê Çiyager, Zerya û Mehmet Tûnç’ 

kat nedayî hilke, têra xwe kar nekiriye.”
Zirbavê şervanê YPG´ê Dean Evans ê ku Brî-

taniyê duyem bû li Rojava jiyana xwe ji dest da 
21´ê Hezîrana 2016´an, Steve Howell li ser ra-
porê got, “Dilê min xeliya dema ku ez li wê yekê 
fikirîm ku Dean weke terorîstekî bi nav dikin. Ez 
Dean bi temamî nas dikim, nava wî û derveyî wî, 
û ne mumkin e ku ew bi rengekî ji rengan alîgirê 
terorîzmê be. Dean çû Sûrî da ku şerê necis bike, 
ji bo xêr û qenciya mirovahiyê“.

Rapor xwe disipêre derewan
Dayika Scurfield dibêje, di raporê de profîla 

kurê wê hatiye yelûl kirin bi agahiyên hev nagirin 
û wiha dewam dike: “Heger raporê kurê min pîs 
û xirab nekira, ez ê bi tenê pê bikeniya. Ev têkel-
hevkirineke ecêb a gelek metnên ji ber gotarên 
kesên din hatî girtin û bi raporê ve hatî zeliqandin 
e; armanc jî ew e ku îdîayekê bike bêyî ku delîlek 
yan jî çavkaniyek ji destê yekê hebe.”

Scurfield û Evans ji 4 Brîtaniyên heta niha li 
Rojava jiyana xwe di şerê li dijî DAIŞ´ê de ji dest 
dayî ne. Ryan Lock ê 20 salî Brîtaniyê sêyem bû 
ku 21´ê Kanûna par dema ku DAIŞ´ê dor lê girt 
dawî li jiyana xwe anî; Luke Rutter ê 22 salî yê 
ku 22 Tîrmeha bihurî li Reqayê jiyana xwe ji dest 
dayî jî bû Brîtaniyê 4´em li Rojava jiyana xwe ji 
dest dayî.

ev çekên xweser werin bipêşxistin (robot), wê şer 
ji her demê zêdetir û bi lezeke mezin bi pêş bike-
ve. Ev çek dikare ji aliyê terorîstan yan jî despo-
tan ve werin bikaranîn û heta dikarin werin hack 
kirin jî.

 Ji bo em tedbîran bigirin, zêde wextê me ne-
maye. Eger devê qutiya Pandora vebe, girtina wê 
dê pir zehmet be.”

Her wisa hinek pispor îdîa dikin ku ev robot wê 
di şer de ewlekariya eskeran zêde bike lê, bero-
vajiyê vê, gelek pispor jî dibêjin, ji ber derketina 
van robotan şer wê zûtir derkevin û zêde bibin.

Çeka SGR-A1, bi awayekî xweser xwedî wê 
qabiliyetê ye ku hedefan tespît bike û li wan bide.

Li gorî nûçeya The Guardianê ev çek dikare 
bişopîne, dengan nas bike û taybetmendiya xwe 
ya firandina narîncokên destan jî heye.

be. Sekna bi serbilindî, bi biryar û wêrek a gelê 
me yê li Rojava û parçeyên din ên Kurdistanê, ve-
negera wan ji hêviya rizgarî û azadiyê, venegera 
ji jiyana bi rûmet, ji bo me çavkaniya herî mezin 
a cesaretê ye.”

‘EM BANG LI HEMÛ KURDAN DIKIN KU 
16’Ê ÎLONÊ TEVLÎ VÊ COŞÊ BIBIN’

Di daxuyaniyê de bal hat kişandin ser tecrîda 
li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan û hat 
gotin, “Di festîvalê de ku em her sal daxwaza aza-
diya Serok Apo dikin, îsal jî em ê heman dirûşmê 
biqîrin. Lewma tevlîbûna li festîvalê tê wateya 
tevlîbûna li çalakiya azadiya ji Serok Apo re. Her 
wiha wê were wateya destekkirina Şoreşa Rojava 
û xwedîderketina li şehîdên xwerêveberiyê.”

Di daxuyaniyê de ji bo tevlîbûna li festîvalê 
ve bang li Kurdistaniyên li Ewropayê hate kirin: 
“Em li bendê ne ku hemû gel û dostên me tevlî 
25. Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî bibin, 
ku wê 16’ê Îlona 2017’an li Kolnê bê lidarxistin. 
Em bang li gelê xwe dikin ku dawet û şahiyên 
xwe yên bi vî rengî di roja festîvalê de pêk nîne, 
taloq bikin û tevlî coşa festîvalê bibin.”

Komîteyê diyar kir, ku wê agahiyên berfireh ên 
li ser bernameya festîvalê di dema pêş de bi raya 
giştî re parve bikin.

‘Kurên me qehreman in’!

Robotên kujer qedexe bikin!

25. Festîvala Çanda Kurd 
dê 16’ê Îlonê li Kolnê bê                   
lidarxistin
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Dr. Nûrî Dêrsimî yek ji rewşenbîr, serhildêr 
û pêşengên doza Kurdistanê ye. Tevahiya 
jiyana wî bi têkoşîna Kurdistanê dom kir 

û vê dilsoziya xwe li ser gora xwe wiha vedibêje: 
“Li ser vê rêka dijwar  
Min jî kire pir hewar 
Da ji bo we rojekê  
Dinya bibe gulbihar”
Hemû netewe û welatên ku gihaştine daxwazên 

xwe yên neteweyî, piranî deyndarên nirxên xwe 
ne. Rewşenbîr, nivîskar, siyasetmedar û huner-
mend di avakirina kesayeta civakê de xwedî rolên 
yekemîn in. Di nava me kurdan de kesên wiha 
pir hebûne. Ser dane lê li hemberî dagirkeran serî 
netewandine. Bi bêdîtina herêm an jî zaravayên 
zimanê kurdî her carê li derekê xizmeta doza xwe 
ya rewa kirine. Dr. Nûrî Dêrsimî ji cihwarê bav-
kalên xwe heya roja ku wefat kir, evîn û heza xwe 
ya bêdawî ji axa Kurdistanê re parast û pê re jî 
wesiyet kiriye ku ew doza pîroz neyê berdan. Ke-
sekî xwedî armanc, xwedî îrade û bêhneke fireh 
lê eşqa Dêrsimê li pey mirinê jî ji dil û canê wî 
derneket. Kesek çi qas jî bi wijdan û di rasta pirs-
girêka neteweyeke bindest de bi helwest be, dîsa 
jî nikare bi qasî Dr. Nûrî Dêrsimî erkên xwe yên 
mirovahiyê bîne cih.

Hemû sibehan bi nêrîneke tijî hêvî berê xwe 
dida Bakur û wiha digot:

“Dêrsim, warê mayo… destê min ji te nabe, 
hemû rojê bi bêhna axa te dest bi jiyanê dikim. 
Mista axa te ya pîroz ku li pey mirinê jî ez ê bi 
xwe re hembêz bikim, hêşa jî weke dermanekî 
bêmînak birînên min dikewîne. Xelata herî pîroz 
ew mista axa te ye ku ji 1937’an heya îro li her 
derê bi min re ye. Temen kurt an dirêj yê rojekê 
bê dawiyê û ez jî yê bimirim, bes qet û qet ji 
neyartiya kemalîstan, ji dijberiya zilmkar û dij-
minahiya cinayetkaran nayêm xwarê. Zelûliya 
zarokên Geliyê Zîlan û çemê Mûnzûr ji bîra min 

naçin Dêrsim. Koçgirî û Zara hê li ber çavên min 
in ka çawa bi agirê bombeyên faşîstan hatin wê-
rankirin. Min soza xwe bire serî û naxwazim dûrî 
çiya, çem, newal û kaniyên te bême veşartin, lê tu 
zêdetir ji min dizanî ku ew înkarger heta ji kurdên 
mirî jî ditirsin. Heyf ku piştî mirinê jî nikarim di 
nava dilê çiyayên Dêrsimê de vehesim. Dixwazin 
laşê min yê tijî êş û eşqa doza Kurdistanê di go-
ristana Şêx Henan de ya li ser rêya Efrînê, nêzî 
Çiyayê Kurmênc bê veşartin da ku hemû sibehên 
rojên salê bayê çiya û warê Dêrsimê bi ser min 
de bibare…

Bila li ser kêliya mezelê min peyvên jêr tim 
peyama min di serê we de zindî bihêle ey miletê 
kurd:

Li ser vê rêka dijwar
Min jî kire pir hawar
Da ji bo we rojekê
Dinya bibe gulbihar…”(1)

Ji Dêrsimê heya mirinê
Ji Serhildana Koçgiriyê heya rojên dawiyê yên 

Serhildana Dêrsimê li sala 1938’an û ji wir jî heya 
Heleb û rojavayê Kurdistanê, Dr. Mihemed Nûrî 
Dêrsimî xwedî serboriyeke taybet e. Jiyanake tijî 
awareyî lê bi serbilindî qet û qet berçêla wî ber-
neda. Her dera ku ew hebû sîxurên tirkan li dijî wî 
raport didan ku bandora xwe li ser kurdan û çîna 
rewşenbîr çêneke.

Dr. N. Dêrsimî kesê ku mixabin hê jî bi bîr û 
ramanên xwe baş nehatiye naskirin û ragihandina 
kurdî deyndarê keda wî ye. Di sala 1918’an de 
piştî ku Şêx Ebdilqadir Gîlanîzade dibîne, dibe 
endamê “Komeleya Tealî û Terqî ya Kurdistan” 
ku li sala 1908’an li Stenbolê hatibû dameziran-
din. Komeleya ku di hişyarkirina kurdên Stenbol 
û Kurdistanê de xwedî roleke mezin bûye. Ji wir 
û bi şûn de Mihemedê ciwan edî bi tevgera ne-
teweyî ya kurd re zêdetir nasyariyê peyda dike û 

gera xwe ya tijî xweşî û nexweşî dide destpêkirin.

Li Koçgiriyê
Dema ku hêdî hêdî jontirk an jî kemalîstan wek 

mîratgirên Împaratoriya Osmanî cihê pêyê xwe 
peyt dikin, ji hêlekê kurd û ji hêla din ve jî tir-
kan roj bi roj çalakiyên xwe li herêmê berfirehtir 
dikin. Jontirk bi bîr û ramanên şovenîst û hişk zû 
rûçikê xwe aşkera dikin û rewşenbîrên kurd jî bi 
metirsiyên paşerojê li Kurdistanê dihesin. Ew tim 
li pey rêyên çareseriyê digerin.

Ji tîrmeha sala 1920’an şûnde amadekariyên 
Serhildana Koçgiriyê ji hêla du rêberên wê Elîşêr 
û Nûrî Dêrsimî ve hatibûn dawiyê. Wan ji sala 
1918’an karekî wiha xistibû nava çalakiyên xwe 
yên siyasî. Kesên wekî Nûrî Dêrsimî, Elîşêr, 
Seyîd Riza, Şedanê Paso, Mirad Paşayê Ginyanî, 
Zerîfe Xanim û hinek axayên eşîretên kurd li dijî 
gef û zêdegaviyên dewleta tirk banga hevgirtinê 
li kurdan dikin. Êdî agirê serhildaneke berfireh 
li Zara, Dêrsim, Sêwaz, Erzingan, Qenxal, Koç-
girî û Xozatê tirseke mezin li Enqereyê çêdike. 
Ew bi hemû şêweyan dixwazin navbera herêmên 
navborî ji hev qut bikin lê piraniya serokeşîretên 
herêmê li kêleka rêberên serhildanê cih girtiye. 
Êdî kemalîst bi çavê welatekî cuda li Dêrsim û 
Koçgiriyê dinêrin. Rêxistinên kurdan jî amrazê 
destê dewletên biyanî binav dikin. Di raport û 
ragihandina xwe ya wê demê de herêmê wek 
“cihwarekî dûr ji medeniyetê û tijî paşverûtî” pê-
nase dikin. Mîna ku ew bi xwe yê mizgîniya pêş-
keftinê di nava dêrsimiyan de belav bikin, li her 
derê dest bi propagandayên bajarvaniya xwe ya 
qaşo tijî modernîte dikin lê şewitandin, tevkujî, 
wêranî û sirgûnê dikine para kurdên wê û para 
Kurdistanê.

Li pey têkçûna Serhildana Koçgiriyê li 24‘ê 
nîsana sala 1921‘an, N. Dêrsimî ji aliyê tirkan ve 
tê girtin lê Seyîd Riza Dêrsimî wî ji destê wan 
rizgar dike. Dema tê girtin zû pê dihese ka planên 
jontirkan ên li dijî doza Kurdistanê yê çawa bêne 
meşandin. Ew zû rêber û serokeşîretên kurd ên 
herêmê bi niyetên jontirkan ên xerab dihesîne. 
Ji gel re diaxive û dixwaze kurd jî bi başî û rê-
bazên dûrbînane tedbîrên xwe bistînin. Rewşeke 
wiha heya sala 1937‘an li herêmê berdewam e. 
Tirk nikarin bi hêza leşkerî serê kurdan bitewî-
nin. Heya hingî M. Nûrî Dêrsimî li Stenbolê der-
sa xwe diqetîne û dibe doktorê beytar û li kêleka 
dersxwendinê dev ji têkoşîna xwe ya kurdîniyê 
jî berneda. Di nava kurdên Stenbolê de kolan bi 
kolan, tax bi tax û carinan jî mal bi mal digere. 
Carinan çekan jî di nava wan de belav dike û ew 
çalakiyên wî yên hişyarkirinê ji çavên tirkan dûr 
nîn in. Herçî lîderên kurdan ên hingî hene nav 
û dengê Dr. N. Dêrsimî dibihîzin. Ew li kêleka 
Seyîd Riza pêşengekî serhildana 1937‘an e. Ser-
hildan li pey xapandina serokê serhildanê û çûyî-
na wî ya ji gotûbêjên çareseriyê re bi agir û xwînê 
hate temirandin. Pîrê kurdan Seyîd Riza tevî kurê 
xwe û çend kesên din hate îdamkirin. Dr. Nûrî 
bi hevkariya çend hevalên xwe derbasî rojavayê 
Kurdistanê yan jî Binxetê bû. Dêrsimî li wir jî xe-
batên xwe yên siyasî berdewam kirin. Saniyeyekê 
jî ne bê hêvî bû û ne jî ji xebata xwe ya siyasî 
dilsar bû. Roja ku Dr. Nûrî Dêrsimî di 22‘yê te-
baxa 1973’yan de li bajarê Helebê çav ji ronahiya 
jiyanê miçandin, 79 salî bû.

Detayên jiyanê, sewiya rewşenbîrî, nameyên 
wî ji raya giştî û rêxistinên navneteweyî re, ber-
hemên nivîskî û hinek tiştên din li ser jiyana ne-
mir Dr. Dêrsimî yê bimînin bo beşa dawiyê ya vê 
nivîsê. Şîretên wî ji keç û xortên kurd re balkêş in. 
Heya roja îro jî rewşa ku wan salan Dr. Nûrî Dêr-
simî li ser bakurê Kurdistanê şîrove kiriye, ne-
hatiye guherandin. Dêrsim hê jî navendeke doza 
kurdîniyê ye û hêviyên wî mêrxasê jîr û zana ji 
hêla gel ve zindî mane.

 

(1). Ew helbesta li ser kêliya wî di hin jêderan 
de wiha jî hatiye nivîsîn

Kakşar Oremar / Rojeva Medya

Evîndarê doza Kurdistanê: 

Nûrî Dêrsimî
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ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ!
KOMİSYON ÖDEMEDEN 


