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Pîvaz: Sektörde Büyüyen Marka 

Yoksulluk sınırında yaşayan 2.3 milyon Lond-
ralının yarısından fazlası çalışan ailelerden 
oluşuyor. İşsizlik rakamlarının düşmesine 

bağlı olarak, son altı yıl içerisinde Londra’daki 
yoksulluk %29’dan %27’ye düşmüş olsa da, ça-
lışıyor olmanın yoksulluk sınırından çıkmayı etkile-
mediği görülüyor.  

Yoksullukla mücadele alanında çalışma yürüten 
Trust for London adlı vakıf tarafından yapılan araş-
tırmanın sonucuna göre yoksulluk sınırında olanların 
%58’inin çalışan ailelerden oluştuğu ortaya çıktı. Bu 

9 Ekim uluslararası komplonun 19’uncu yıldönümünde Londra’da yüzlerce Kürdis-
tanlı komployu kınadı. Dalston Junction’da başlayan yürüyüş Stoke Newington’da 
yapılan açıklamayla son buldu. 

Haberin devamı sayfa 8’de

şimdiye kadarki en yüksek rakam. 
Turst for London direktörü Mubin Haq yaptığı 

açıklamada, işsizlik oranında yükseliş olsa da yok-
sulluk koşullarında çok bir etkinlenmenin olmadığını 
söyledi. “2 milyondan fazla Londralı ay sonunu çı-
karmak için çok büyük zorluklar yaşıyor. Bu rakam 
Manchester ve Liverpool gibi kentlerin toplam nü-
fusuna denk. Gerçek şu ki bir çok işveren insanların 
geçimine yetecek düzeyde ödeme yapmıyor.”

Sosyal konut sıkıntısı, ev kiralarının yüksek olma-
sı yoksulluğun en büyük nedeni olarak görünüyor. 

Yoksulluk sınırında bulunanların yaklaşık 1 milyonu 
özel sektörden ev kiralayan aileler. Açıklanan verile-
re göre 700 bin çocuk, 1.4 milyon çalışan orta yaş ve 
200 bin emekli yoksulluk sınırının altında. 

2016-17 yıllarında 8,100 kişinin sokaklarda uyu-
duğu kaydedilirken, bu rakam 2006 yılına göre üç kat 
fazla. Bununla birlikte belediyeler tarafından geçici 
evlere yerleştirilenlerin sayısında da ciddi artış gözü-
küyor. 2017’in ilk çeyreğinde Londra’da 54 bin kişi 
geçici konutlarda yaşıyor. 
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Edinburgh Dünya Adalet Festivali kapsa-
mında Kürdistan’a barış şiarıyla İskoç 
ve Kürt sanatçılar Edinburgh’da ortak 

bir sanat ve edebiyat etkinliğinde bir araya gel-
di. Etkinlikte İskoç  yazar James Kelman, Kürt 
Sorunu’nun Abdullah Öcalan’ın varlığı olmadan 
çözülemeyeceğini söyledi. 

Kürdistan’daki insan hakları meselelerine vurgu 
yapmak ve yine Kürtlerin barış demokrasi ve eşitlik 
mücadelesini yansıtmak amacıyla bir araya gelen 
İskoçya ve Kürdistanlı sanatçıların katılımıyla şiir, 
okumalar, müzik ve resim ile geçen zengin bir gece 
gerçekleşti. 

Etkinlikte Dove Tales’ten Jean Rafferty, Ezgi 
Denli (Edinburgh Kürt Toplumu), Roza Salih 
(Kürdistan ile İskoç Dayanışması) ve  Stephen 
Smillie (UNISON Sendikası) birer konuşma yapar-
ken, yazarlar Alan Cameron, James Kelman, Tom 
Hubbard, Harrison Hickman ve Ray Evans ha-
zır bulundu. Kürt Sorunu için farkındalık yaratmak 
ve destek sağlamak için bir araya gelinen gecede, 
Irak’ta Saddam Hüseyin’den Türkiye’de Erdoğan’a 
ve Rojava’da DAİŞ’e kadar Kürtlerin yıllarca pek 
çok biçimde baskıya maruz kaldıklarına değinildi. 
Kürtler ve dostları üzerinde devam eden kirli sava-
şın, masum protestocuların infazı, HDP parlamen-
terlerinin yargılanması, siviller, akademisyenler ve 
aktivistleri yıldırma ve asimile etme  şeklinde devam 
ettiğine dikkat çekildi. 

İskoç romancı James Kelman, etkinlik sıra-
sında, Kürdistan’daki Kürt Sorunu’nun Abdullah 
Öcalan’ın varlığı olmadan çözülmeyeceğini söyledi. 
Kelman devamla “Öcalan’ın serbest bırakılması, 
uzun süren Kürt Mücadelesi için barış ve diyaloğun 
başlangıcı olarak yorumlanacaktır” dedi. Ayrıca 
Rojava’da kurulan sisteme de değinen yazar Kelman 
“Demokratik Konfederalizm, Öcalan’ın yıllardır 
önermiş olduğu özgür ve alternatif bir sistem fikri-
dir; bu, tüm demokratik kesimler tarafından destek-
lenmesi gereken bir ideolojidir” dedi.

Kürdistanlı sanatçılar Medeni Yanat ve Hasan 
Çutcu tabloları büyük ilgi ile karşılandı. Sanatçılar 
eserlerinin esin kaynağı ve hikayelerine dair payla-
şımlarda bulundular. Sanatçı Medeni Yanat ağırlıklı 
olarak Kobanê ve Rojava’nın savaş bölgelerinde çe-
kilen ilham verici fotoğrafları resmettiğini söyledi. 
Sanatçı Yanat “Suluboya tablolarımdaki ana odak 
noktası, kadınlar ve çocuklardır çünkü onlar, DAİŞ 
tarafından gerçekleştirilen korkunç savaş süreçleri-
ne maruz kalmak zorunda kalan en masum ve şidde-
te başvurmayan kesimdir” dedi.

Sanatçı Hasan Çutcu’nun eserleri ise Kürt halk 
lideri Abdullah Öcalan’ın portrelerini yansıtıyordu. 
Çutcu şunları paylaştı “Öcalan’ın ideolojisinden ve 
mücadelesinden esinleniyorum ve bu nedenle ana 
motivasyonum Kürt halkının hak ve özgürlükleri için 
ayağa kalkma gücünü ve cesaretini toplayan liderini 
resmetmektir” dedi. 

Rojava Restorant’ı tarafından hazırlanan Kürt 
mutfağından yemekler büyük ilgi çekerken, etkinlik 
Kürtçe müzik dinletisi ile sonra erdi.

Çiğdem Özlük  / Edinburgh
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Londra’da da 
Anıldı
10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenler 

için anma törenleri devam ediyor. Lond-
ra’da da DAY-MER tarafından bir anma 

töreni düzenlendi.
Londra’da Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma 

Merkezi (DAY-MER), 10 Ekim Katliamı’nda haya-
tını kaybedenleri andı. Londra Toplum Merkezinde 
gerçekleştirilen anmaya 10 Ekim Katliamı mağ-
durlarının avukatlarından İlke Işık, “Yaşıyorsak 
Borçluyuz” kitabının editörlerinden İlhami Şahbaz 
ve DAY-MER Başkanı Aslı Gül konuşmacı olarak 
katıldı.

Avukat İlke Işık konuşmasına, 10 Ekim önce-
sindeki devlet ve güvenlik güçlerinin, katillere yol 
veren tutumunu anlatarak başladı. Katliamda Anka-
ra’daki tüm yetkililerin büyük sorumluluğunun ol-
duğunu söyleyen Işık, 62 istihbarat gelmiş olmasına 
rağmen önlem almayan Ankara Emniyetinin,  tertip 
komitesine de bilgi vermediğini, ayrıca miting günü  
her zamankinden daha az polis görevlendirildiğini 
aktardı. “Bombacılar elini kolunu sallayarak kitle-
nin arasına daldı” diyen Işık, “Yargılanan 36 kişi 
hakettikleri cezayı almalı ve tüm sorumlular açığa 
çıkartılması gerekir” diye konuştu. 

Barışa alerjisi olan bir devlet anlayışıyla karşı kar-
şıya olunduğunu söyleyerek konuşmasına başlayan 
İlhami Şahbaz da, “Çocuklar ölmesin” dediği için 
hapis cezasına çarptırılan Ayşe öğretmenin durumu-
nun buna örnek olduğunu söyledi. 

Akademisyen Yücel Demirel’le birlikte hazır-
ladıkları “Yaşıyorsak Borçluyuz” kitabının hazırlık 
aşamasını ve katliamdaki tanıkların rolünü de anla-
tan Şahbaz, kitabın büyük bir dayanışma ile ortaya 
çıktığını söyledi. DAY-MER Başkanı Aslı Gül de, 
barışa ve demokrasiye yapılan bu saldırı ve katliam-
ları teşhir etmeye devam edeceklerini söyledi.

10 Ekim Katliamında
Hayatını Kaybedenler 
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Brexit: Top Kimin Bahçesinde?
Başbakan Theresa May, parlamentonun alt 

kanadı Avam Kamarasında milletvekille-
rini Brexit müzakerelerinde gelinen aşama 

hakkında bilgilendirdi. May, “Bir sonraki aşamayı 
dört gözle bekliyoruz ancak top onların bahçesinde. 
Olumlu bir karşılık alacağımız konusunda iyimse-
rim” dedi.

May’in açıklamasına karşın AB Komisyonu Baş 
Sözcüsü Margaritis Schinas, May’in bu görüşüne 
katılmadıklarını ifade ederek, “Bu bir top oyunu de-
ğil. Müzakereler belli bir sıra çerçevesinde yürütü-
lüyor. Boşanma olan birinci bölüm için herhangi bir 
çözüm bulunamadı. Yani top tamamıyla İngiltere’nin 
sahasında.” diye konuştu.

Brexit’in ardından AB ülkeleri ile “derin ve özel 
bir ortaklığı” sürdürmek istediklerini belirten May, 
“Bu ortaklığı başarmak sadece bizim değil AB’nin 
27 üyesinin de liderlik ve esneklik sergilemesine 
bağlı olacak.” dedi.

İtalya’nın Floransa kentinde yaptığı konuşmada 
ülkesinin müzakerelerle ilgili yaklaşımını ortaya 
koyduğunu anımsatan May, “Bir sonraki aşamayı 
dört gözle bekliyoruz ancak top onların bahçesinde. 
Olumlu bir karşılık alacağımız konusunda iyimse-
rim.” diye konuştu.

Sadece Birleşik Krallık için değil AB için de en 
iyi anlaşmayı sağlamayı amaçladıklarını anlatan 
May, “İlerleme her zaman pürüzsüz olmayacak 
ancak müzakerelere yapıcı bir şekilde, dostluk ve 
iş birliği ruhuyla, gözümüzü geleceğe sabitleyerek 
yaklaşırsak felaket tellallarını haksız çıkarabileceği-
mize inanıyorum.” görüşünü dile getirdi.

Muhalefetten eleştiri: 16 aydır kayda 
değer bir ilerleme yok

May’in ardından söz alan ana muhalefetteki İşçi 
Partisinin lideri Jeremy Corbyn ise hükümetin 
AB referandumunun üzerinden 16 ay geçmesine 
karşın bu konuda herhangi bir kayda değer ilerleme 
sağlayamadığını söyledi.

“Floransa konuşması hükümetin Brexit’i nasıl 
bir karmaşaya dönüştürdüğünü kanıtladı.” ifadesini 
kullanan Corbyn, Theresa May’in de 1,5 yıla yakla-
şan görev süresini heba ettiğini ileri sürdü.

“Bu bir top oyunu değil”
Öte yandan Brexit müzakerelerinin 5. turu geçen 

hafta Brüksel’de başladı.
Müzakereler, Birleşik Krallık’ın AB bütçesine yö-

nelik mali taahhütleri, vatandaşlık hakları ve İrlanda 
sınırı konularında tıkanmış durumda.

AB tarafı, Birleşik Krallık’ın, üzerinde uzlaşıl-
mış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma 
programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini 
şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro ara-
sında olduğu belirtiliyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve 
Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ın AB 
ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey 
İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir 
diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, Birleşik Krallık’ta yaşayan 3,2 mil-
yon AB vatandaşının yanı sıra AB’de bulunan bir 
milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da 
belirsizlik ortaya çıkarıyor.

AB Komisyonu Başsözcüsü Margaritis Schinas 
ise bugün Başbakan May’in “top AB’nin bahçesin-
de” sözleriyle ilgili bir soru üzerine, “Bu bir top 
oyunu değil. Müzakereler belli bir sıra çerçevesinde 
yürütülüyor. Boşanma olan birinci bölüm için her-
hangi bir çözüm bulunamadı. Yani top tamamıyla 
İngiltere’nin sahasında.” ifadelerini kullandı.

Floransa konuşması
Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapı-

lan referandumla AB’den ayrılma kararı almış, 29 
Mart’ta da Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesini 
işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB de 
29 Nisan’da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki 

larına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşu-
yor. Brexit sonrasında Birleşik Krallık’ın AB ile tek 
kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda 
arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer 
konuyu oluşturuyor. Brexit kararı, İngiltere’de ya-
şayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB’de 
bulunan bir milyon İngiliz vatandaşının hakları ko-
nusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

AP Brexit süreci konusunda endişeli
Strasbourg’da toplanan Avrupa milletvekilleri 

Brexit müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması ko-
nusunda endilelerini dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu Brexit müzakerelerinde 
yeterince ilerleme sağlanamamasını büyük endişey-
le karşıladığını belirtti. Ezici çoğunluk tarafından 
kabul edilen önergede Avrupa Birliği Konseyi’nin 
konuya yönelik durum değerlendirmesinin ileri bir 
tarihe alınması talep edildi. Önergede Eylül ayında 
yapılan brexit müzakerelerinin dördüncü turunda 
İrlanda sorunu, vatandaşlık hakları ve ayrılık fatu-
rası konusunda yeterince ilerleme sağlanamadığı 
belirtildi

Avrupa Komisyonu adina Brexit muzakerelerini 
yürüten Michel Barnier şöyle konuştu:

“Müzakerelerin ikinci aşamasına geçmek için ye-
terince ilerleme sağlanamadı.”

Brüksel ayrılık faturasının 60 milyar ile 100 mil-
yar Euro arasında olduğunu belirtiyor. Diğer konu-

ilkelerini belirlemişti.
May, ilk 3 turunda ilerleme sağlanamayan mü-

zakereleri hareketlendirmek için 22 Eylül’de Flo-
ransa’da ülkesinin yeni Brexit yaklaşamını ortaya 
koyan bir konuşma yapmış ve herhangi bir rakam 
zikretmeden AB’ye mali taahhütlerini yerine getire-
ceklerini ve müzakerelerin ardından 2 yıllık bir geçiş 
süreci istediklerini açıklamıştı.

Ülkesindeki AB vatandaşlarının haklarıyla 
ilgili varılacak anlaşmanın da Birleşik Kral-
lık’ın iç hukuku haline getirilerek garanti altı-
na alınacağını vaat eden May, İrlanda sınırında 
da herhangi bir fiziksel altyapı kurulmasından 
kaçınılacağını açıklamıştı.

Brexit müzakerelerinin 5. turu, bugün Brük-
sel’de başladı. Ancak, vatandaş hakları ve İn-
giltere’nin yükümlülükleri nedeniyle ödeyece-
ği parada anlaşmaya varılamadığı için “geçiş 
süreci aşamasına” gelinemedi.

Bunlara karşın, AB Komisyonu Baş Sözcü-
sü Margaritis Schinas, May’in bu görüşüne ka-
tılmadıklarını ifade ederek, “Bu bir top oyunu 
değil. Müzakereler belli bir sıra çerçevesinde yürü-
tülüyor. Boşanma olan birinci bölüm için herhangi 
bir çözüm bulunamadı. Yani top tamamıyla İngilte-
re’nin sahasında.” diye konuştu.

Geçen hafta başlayan ve 4 gün sürecek müzake-
relerin ardından AB Komisyonunun Brexit Başmü-
zakerecisi Michel Barnier ile İngiltere Brexit Bakanı 
David Davis, ortak basın toplantısı düzenleyecek. 
Ancak zorlu konular nedeniyle, ciddi bir ilerleme 
kaydedilmesi beklenmiyor.

Bir sonraki aşamaya geçebilmek için AB ve İngil-
tere’nin vatandaşlık hakları, mali anlaşma ve İrlanda 
sınırına ilişkin anlaşmaya varması gerekiyor.

Tartışmalı konular
Bu yıl haziran ayında başlayan müzakereler, ülke-

nin AB’ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatan-
daşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında tıkanmış 
durumda.

AB tarafı, İngiltere’nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 
birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma program-

larda ilerleme sağlanması için bu konunun bir an 
önce açıklıklığa kavuşturulması gerekiyor. Yeşiller 
grubundan Belçikalı Avrupa Milletvekili Philippe 
Lamberts konuyu değerlendirdi:

“İngiliz hükümeti 45 yıllık Avrupa Birliği üyeli-
ğinden kaynaklanan yasal zorunlulukları olduğunu 
geçen hafta nihay et kabul etti.”

AB, iki yıl sürmesi beklenen müzakerelerde iler-
leme kaydedilmeden herhangi bir ticaret an-
laşması görüşmesine karşı çıkıyor. 

Ayrılık taraftarı Avrupa milletvekili Nigel 
Farage sert konuştu: “Bize rehin alınan biri 
gibi davrandınız. Sürekli taleplerinizin yerine 
getirilmesini istediniz. Ticari konularda bile 
bizle düzgün bir şekilde tartışamıyorsunuz.”

Şirketlere Brexit Güvencesi
Başbakan May, büyük şirketlerin temsilci-

leri ile görüşerek Brexit sürecinde iki yıllık 
geçiş süreci olacağına dair güvence verdi.

May; GlaxoSmithKline, Vodafone, HSBC 
ve başka büyük şirketlerin yetkilileriyle Pa-

zartesi günü bir görüşme gerçekleştirerek, ülkesinin 
Avrupa Birliği’nden çıkışından sonra kesinlikle iki 
yıllık bir geçiş süresi olacağını söyledi.

İngiliz şirketleri Brexit müzakerelerinin yavaş 
ilerlemesinden ve 2019 Mart ayı geldiğinde İngilte-
re’nin elinde bir anlaşma olmadan AB’den çıkmak 
zorunda kalacağından kaygılanıyorlar.

Görüşme hakkında bilgi veren kaynak, “May’in 
açısından geçiş süresi anlaşması müzakere edilemez 
bir konu... İş dünyası iki yıllık süreye kesin gözüyle 
bakmalı. Böyle olacak” dedi.

Kaynak, May ve görüşmeye katılan Maliye Ba-
kanı Philip Hammond’un iş dünyasının Brexit’ten 
sonra İngiltere ile AB ilişkisinin nasıl olacağını daha 
net görmeye ihtiyaçları olduğu konusunda hemfikir 
olduklarını söyledi.

May, aldığı erken seçim kararıyla, haziran ayında 
lideri olduğu Muhafazakar Parti’nin parlamentodaki 
çoğunluğunu kaybetmesine yol açmıştı. Kendi par-
tisinden 30 milletvekili, geçen hafta May’in istifa 
etmesini istediler.
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ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ!
KOMİSYON ÖDEMEDEN 



tidarında okul öncesinde en az bir yıl Milli Eğitim’in 
kontrolünde zorunlu ve ücretsiz okul olacağını ve 
zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılacağını söyledi.

4+4+4 sisteminin yanlışlarının artık AK Parti 
Hükümeti tarafından da farkına varıldığının son de-
meçlerde görüldüğünü söyleyen Prof Dr Usluer eği-
timde siyasi kargaşanın artık durdurulması gerekti-
ğini savundu. Eğitimde kayırmacılık ve liyakat değil 
sadakatin prensip olduğunu gördüğünü belirten Üs-
luer gelecek nesiler için eğitimde insan kaynakları 
planlamasının bile olmadığını fakat CHP’nin seçim 
manifestosunda eğitim açısında açık ve izlenilebilir 
bir plan ortaya koyduğunu belirtti.

Barınma sorunun da çözülmesi 
gerektiğini zira yurtlar ve öğrenci 
evlerinin yetersiz olması dolayısıy-
la öğrencilerin denetimsiz yurtlarda 
kaldığını ekleyen Usluer yoksa Ala-
dağ’daki gibi yangın facialarının ve 
Karaman’daki gibi taciz vakalarının 
devam edeceğini belirtti.

Panelin moderatörlüğünü Dock-
lands Academy’den Ayşegül Yeşil-
dağlar yaptı.

Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) 
tarafından organize edilen bir programda ko-
nuşan CHP Eskişehir Milletvekili Prof Dr 

Gaye Usluer Türkiye’de eğitim sistemindeki deği-
şiklikler üzerine konuştu.

Biritanya Parlamentosu’nda 9 Ekim akşamı ger-
çekleşen programda Meclis’te eğitim komisyonunda 
bulunan Prof Dr Usluer İşçi Partisi Milletvekili Fa-
isal Rashid’in ev sahipliğinde Türkiyeli toplumlar 
ve Britanyalılarla bir araya geldi.

Konuşmasında Türkiye’de eğitimde sınavlardan 
yönetmeliklere birbiri ardına gelen değişikleri de-
ğerlendiren Usluer 17 milyonu aşkın öğrenci ve 35 
bin aşkını personel ile Türkiye’de eğitimin büyük bir 
alan olduğunu söyledi. Dolayısıyla eğitim alanında 
personel yetiştirilme planlamasından öğrenci yurtla-
rına kadar pek çok önemli unsurun göz önünde bu-
lunması gerektiğini belirtti.

3-5 yaşlarının çocukların gelişiminde çok mühim 
olduğunu vurgulayan Usluer bu dönemde ancak ya 
ücretli kreşlerin var olduğunu ya da şimdi sayısı 
600’e ulaşan Müftülüklerin kontrolü altındaki ‘Su-
byan okulları’nın aktif olduğunu söyledi. Usluer 
subyan okullarında sınıf olarak camilerde bir oda 
kullanıldığını, eğitimcilerin genelde müftülerin eşi 
olduğunu, bu okulların Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 
değil Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan bütçe aldığını 
ve Milli Eğitim tarafından bir denetleme olmadığını 
söyledi. Bunun oldukça endişe verici olduğunu vur-
gulayan Usluer eğitimin el altından camiye kaydırıl-
dığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak eğitimde birbiri 
ardına gelen ve diğer partilerle, okullarla ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla görüşülmeden yapılan de-
ğişikliklere muhalefet ettiklerini söyleyen Üsluer 
eğitimin laik, ücretsiz, bilimsel ve çağdaş olması 
gerektiğini savunduklarını söyledi. Usluer, CHP ik-
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CHP’li Usluer: Eğitim Siyasetten Uzak Tutulmalı
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Londra’da yaşayan Kürdistanlılar, Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’a yönelik yapılan 
9 Ekim uluslarası komployu 18’inci yılında 

kınadı. Roj Kadın Meclisi’nin organize ettiği yü-
rüyüşe yüzlerce Kürdistanlı katıldı. Dalston Juncti-
on’da başlayan yürüyüş Stoke Newington’da yapı-
lan açıklamaların ardından son buldu.

Devrim şehitleri anısına yapılan bir dakika-
lık saygı duruşu ile başlayan yürüyüşte Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın posterleri, “Öcalan’a 
özgürlük” yazılı dövizler ve 26 Eylül’ de Raqa’da 
yaşamını yitiren Mehmet Aksoy’un dev posteri ve 
fotoğrafları taşındı. Londra dışından katılımlarında 
yoğun olduğu yürüyüş boyunca sık sık “Bîjî Serok 
Apo”, “Şehid Namirin”, “Katil Erdoğan”, “Terö-
rist Türk Devleti”, “PKK Halktır Halk Burada” 
sloganları atıldı. 

Yürüyüş sırasında Rio Cinema önünde yürüyüş-
çülere “ülkücü” işareti yapan bir kişi kitlenin tepki 
göstermesi üzerine polislerce gözaltına alındı. 

Stoke Newington’da son bulan yürüyüşün ama-
cına dair konuşan Roj Kadın Meclisi Sözcüsü Be-
sime Başar, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a 
yapılan komplonun topyekün olarak Kürt halkına 
yapıldığının altını çizerek, komploda yer alan tüm 
güçlerin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı.  

‘Kürtlerin özgürlük mücadelesi tasfiye 
edilmek istendi’

“Sömürgeci güçler Ortadoğu’yu kendi çıkarları-
na  göre dizayn etmek için bir çok konsept devreye 
soktu” diyen Başar, sözlerini şöyle sürdürdü: “ 9 
Ekim 1998 yılında gerçekleşen komplo da bu pla-
nın bir parçasıydı. Bunun başını Türk devleti ve 
bölgedeki gerici güçler çekti. Uluslararası güçlerin 
desteğiyle Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan ve özgür-
lük hareketi hedef alındı.  Amaç Kürtlerin özgürlük 
mücadelesini tasfiye etmekti. Ancak bu planları boşa 
çıktı. Her ne kadar uluslararası komplonun temel 
güçleri arasında ABD, İsrail ve bunlara bağlı  olan 
istihbarat örgütleri yer almış olsalar da Rusya ile 
birlikte Avrupa devletlerinin de bu komploda oyna-
mış oldukları rolü yadsımamak gerekir. Öyle ki bu 
devletler el birliğiyle Önder Apo’nun Türk devletine 
teslim edilmesinde rol almışlardır.”  

Kürt Halk Önderi’ne yönelik tecrite değinen Ba-
şar, Öcalan’ın cezaevinde büyük bir direniş göster-
diğini hatırlatarak, “Bu direniş ve fikrin bize verdiği 
azimle bugün bütün Ortadoğu’da halkların özgürlük 
mücadelesini veriyoruz. Bunun başını da kuşkusuz 
Kürt kadınları çekiyor. Bütün dünyanın ilgi odağın-
da olan Kürt kadınları DAİŞ ve benzeri terör örgüt-
lerine karşı savaşarak halkların özgürlük mücadele-
sini veriyor. Bu da Önder Apo’nun felsefesidir”  diye 
konuştu. 

Kürtler Önderleri şahsında rehin alın-
mak istendi!

Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Mehmet Ak-
soy’un şahadetine de değinen Başar, sözlerini şöyle 
sonlandırdı: “Avrupa’da kapitalizmin tam göbeğin-
de yetişen ama yaşamı, hayalleri, inancı ve yüreği 
sürekli özgürlük mücadelesi ile atan Avrupa’ nın 
lümpen ve sömürücü karakterine karşı biz Avrupa 
halkına ve özellikle Avrupa gençliğine büyük bir 
mesaj vermiştir. Firaz arkadaş Avrupa gençliğine 
büyük ve çok değerli bir miras bırakmıştır. Bu mi-
rası başta Avrupa gençliği olmak üzere tüm hepimiz 
Önder Apo’nun felsefesi ile buluşan Firaz arkada-
şımızın hayallerine sahip çıkmak ve özgürlüğümüzü 
garantilemek göreviyle karşı karşıyayız. Bu görevi 
en iyi şekilde yerine getirme sözünü burada bir kez 
daha yineliyoruz.”

Britanya Kürt Halk Meclisi adına konuşan eş 
başkan Evrim Yılmaz ise, komplonun 20 yıldan 
daha fazla bir geçmişinin olduğuna dikkat çekerek 
“Şeyh Saidlerden, Seyid Rızalardan, Alişerlerden, 
Zarifelerden günümüze kadar bu halkın önderleri 
hedef alınmıştır. Önderler hedef alınarak bu hal-
kın mücadelesi tasfiye edilmeye çalışılıyor. 9 Ekim 
komplosu kadınlar öncülüğünde boşa çıkarıldı ve 
bugün Rojava’da, dört parçanın ulusal birliğinde 
kendisini  göstermektedir. Kürt halkı nasıl ki bu 
komployu boşa çıkarmışsa, bundan sonra da boşa 
çıkaracaktır. O yüzden Önderliğimizin fiziki özgür-
lüğü büyük bir önem taşımaktadır. Önderliğimizin 
özgürlüğü için başlatılan kampanyaya herkesi aktif 
olarak katılmaya çağırıyorum. Önderliğimizi, Firaz 
yoldaşa ve şehitlerimize vereceğimiz en güzel yanıt-
ta bu olacaktır.” 

Yüzler Komployu
Yıldönümünde
Lanetledi



Ağlayarak Telefonumuzu 
Şarz Edebilir miyiz?

ILO: Dünyadaki İşsiz Sayısı 
201 Milyona Ulaştı

İrlanda Limerick Üniversitesi’nden bilim in-
sanları ‘göz yaşı’nın içerisinde, üzerine baskı 
uygulanarak elektrik üretilebilen bir protein bul-

du. Peki memelilerin tükürük, süt gibi salgılarında 
da bulunan bu protein sayesinde neler yapabiliriz, 
ağlayarak telefonumuzu şarj edebilecek miyiz?

İrlanda Limerick Üniversitesi’nden bilim insanla-
rı enteresan bir keşfe imza attı.

Piezoelektrik adı verilen bir özellik sayesinde ku-
vars, kemik, tendon ve odun gibi bazı malzemelere 
uygulanan mekanik basınç sonucunda, malzemenin 
elektrik alanı ya da elektrik potansiyelini değiştire-
bileceğimiz biliniyordu.

Okyanus radarlarından cep telefonlarına birçok 
alanda piezoelektriği kullanılıyoruz.

Gözyaşından elektrik üretilebiliyor
Bunun yanında yapılan yeni araştırmalar, ‘göz 

yaşı’ndan da elektrik elde edilebileceğini ortaya 
koydu.

Daily Mail’in haberine göre elektrik akımı bu 
yöntemde gözyaşı, yumurta beyazı, memelerin tü-
kürük ve sütlerinde bulunan ‘lizozim’ isimli bir pro-
teine de baskı uygulanarak elde ediliyor.

Araştırmayı yöneten Dr Aimee Stapleton, keşif 

Uluslararası Çalışma Örgütü, işsiz sayısı-
nın geçen yıla göre 3.4 milyon artarak 201 
milyona ulaştığını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 2017’de kü-
resel seviyede işsizliğe ilişkin verileri duyurdu.

ILO’nun yayımladığı ‘2017 Dünyada İstihdam 
ve Sosyal Görünüm’ raporuna göre küresel işsizlik 
oranının 2017’de yüzde 5.8 olarak gerçekleştiğini 
kaydetti.

hakkında şunları söylüyor:
Piezoelektrik hayatımızın birçok alanında kulla-

nılıyor fakat bu proteinden de elektrik üretilebilece-
ği daha önce keşfedilmemişti. Lizozimde, kuvarzda 
bulunduğu kadar çok piezoelektrik potansiyeli var. 
Fakat bu biyolojik bir madde olduğu için zehirli 
de değil ve dolayısıyla kullanım alanımız daha çok 
olacak, örneğin elektroaktif, anti-mikrobik medikal 
implantlara kılıf yapmak.

İleride bu teknik birçok alanda kullanı-
labilir

Üstelik lizozim kristallerini doğal kaynaklardan 
elde etmek de çok kolay.

Araştırmacılardan Dr Tewfik Soulimane “Lizozi-
min yapısı 1965’te keşfedildi. Hatta lizozim keşfe-
dilen ikinci protein, ilk enzim yapısı. Fakat biz ilk 
defa bunun piezoelektrikte kullanılabileceğini orta-
ya koyduk” dedi.

Bilim insanlarına göre bu keşif, birçok alanda kul-
lanılabilir.

Lizosim diğer piezoelektrik üreten maddelerin ak-
sine zehirsiz olduğu için vücuda da girebilir.

Örneğin, ileride lizozimden bir pompa, vücuttan 
enerji alarak ilaçların yayılmasını sağlayabilir.

ILO, bu oranın kısa vadede düşmeyeceği uyarı-
sında da bulundu.

Dünyadaki işsiz sayısının 201 milyona ulaştığı 
belirtilen raporda, geçtiğimiz yıla göre 3,4 milyon 
artış kaydedildiği ifade edildi.

Raporda ayrıca, gelişmekte olan ülkeler ile yük-
selen ülkelerde yaklaşık 780 milyon işçinin halen 
“aşırı” veya “orta derecede” yoksulluk koşullarında 
yaşadığı kaydedildi.
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Oxford Academy, üniversite hazırlık süre-
cine giren gençlerimize 2017-2018 eğitim 
döneminde de ışık tutmaya devam ediyor. 

Artan ilgi, veliler tarafından Oxford Academy’nin 
kaliteli eğitim kadrosu ve profesyonel idarecilik an-
layışının bir ürünü olarak yorumlanırken, okul ida-
recileri için uzmanlık ve tecrübelerini daha büyük 
hedeflere taşıma misyonunu işaret ediyor.

Sahip olduğu akademik deneyim ve birikimi yıl-
lardır üniversiteye hazırlanan gençlerle paylaşan 
Mehmet Ağca, üniversite odaklı bir hazırlık prog-
ramının her ne kadar GCSE son sınıf ve A-Levels 
sınıfları için geçerli olduğu sanılsa da, başarının 
anahtarının daha erken sınıflarda başlatılan di-
siplinli, planlı ve uzun soluklu bir çalışma prog-
ramı olduğunu belirtiyor. Ağca, ayrıca 9. ve 10. sı-
nıflarda kazanılacak bilincin ve çalışma disiplini 

neticesinde alınan yüksek notların bu süreçteki 
önemini vurguluyor.

Dershane yetkilileri bu bilinçle gençlerimize her 
türlü desteği verebilmek üzere sınav sistemleri ile 
ilgili güncel bilgileri sürekli takip ettiklerini belir-
tiyorlar. Ayrıca ailelerin kendileri ile erken iletişime 
geçmeleri ve işbirliği içinde olmaları halinde genç-
lerin başarı düzeylerinde önemli bir artış olduğuna 
dikkat çekiyorlar ve bunun somut örneklerinin Ox-
ford Academy’nin öğrencileri arasında çok sayıda 
mevcut olduğunu bildiriyorlar.

Oxford Academy’nin alanlarında tecrübeli eği-
tim danışmanlarına kayıtlarla ilgili bilgi almak ve 
randevu talep etmek üzere 0208 - 8074 316 ve 0772 
340 2412 numaralı Edmonton merkez veya 0742 
2550 657 Stoke Newington sube telefonundan  ula-
şabilirsiniz.

Üniversiteye
Doğru Yolculuk 
GCSE Öncesi Dönemden
Başlıyor
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Birleşik Krallık’ta en üst emek hareketi olan 
TUC, Kürt halkıyla aktif dayanışma kararı 
aldı. Daha önce Mandela için etkili kampan-

ya yürüten TUC, barış sürecinin tekrar başlaması 
için Öcalan’ın özgürlüğünün şart olduğunu belirtti. 

Sendikalar Birliği Kongresi-TUC (Trade Uni-
on Congres), geçen yılki kongresinde aldığı Kürt 
halkıyla dayanışma kararı almıştı. Sendikalar, Öca-
lan’a Özgürlük Kampanyası’na ise geçtiğimiz yıl 
Nisan ayında Britanya Parlamentosu’nda düzen-
ledikleri resepsiyonla start vermişti. TUC bu yılki 
kongresinde de kararını yineleyerek bu dayanışma-
nın daha da büyütülmesini kararlaştırdı. 

Geçtiğimiz hafta İngiltere’nin Brighton kentin-
de yapılan ve üç gün devam eden yıllık kongrede 
Unite The Union sendikasının sunduğu, GMB ve 
NASUWT sendikalarının da desteklediği önerge 
kabul edilerek kongrenin resmi kararı olarak kayıt-
lara geçti. Farklı iş kollarından 52 sendikanın bağlı 
olduğu TUC’un 6 milyon üyesi bulunuyor. Birleşik 
Krallık’ta sosyal, siyasal ve iş alanında en etkili ör-
güt olan TUC, 1868 yılında kuruldu.

Türk devletinden talepler
Kongrede kabul edilen önergede Türk devletine 

yönelik çağrı ve talepler 4 madde altında toplandı. 
Buna göre;

* Olağanüstü hal uygulamasına derhal son veril-
mesi, demokratik adımların atılıp PKK ile barış mü-
zakerelerinin başlatılması,

*  Kürt lider Abdullah Öcalan ve HDP eşbaşkan-
larının da içinde olduğu tüm politik tutukluların der-
hal serbest bırakılması,

*  Suriye’den tüm askeri güçlerini geri çekmesi 
ve oradaki Kürt güçlerine yönelik saldırılarını dur-
durması,

*  Dinci gruplara yönelik desteğine derhal son 
vermesi.

Birleşik Krallık baskı yapmalı
Önergede, Birleşik Krallık hükümetine de çağrı 

yapılarak, taleplerinin yerine getirilmesi için Türk 
devleti üzerinde en üst düzeyde baskı oluşturması 
istendi. 

Önergenin sonunda diğer tüm sendikalara da çağ-
rı yapılarak “Kürdistan’a barış Öcalan’a özgürlük” 
kampanyasına daha aktif destek verilmesi talep edil-
di. Kongrede ayrıca Türkiye ve Kürdistan’a dayanış-
ma heyetleri göndermesi kararı da alındı. 

En kritik talep Öcalan’ın özgürlüğü

Kongrede önerge lehine konuşma yapan UNITE 
sendikası Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Tommy 
Murphy, Kürdistan’da yaşananlara dikkat çekerek 
uluslararası dayanışmanın kendileri açısından ne 
kadar hayati önemde olduğuna vurgu yaptı. Murp-
hy’nin konuşmasından satır başları şöyle:

* Geçen yıldan bu yana durum daha da ağırlaştı, 
toplu tutuklamalar ve ihraçlar yaşandı, daha fazla 
basın kurumu kapatıldı ve Kürt halkına yönelik sa-
vaş vahşi bir şekilde ağırlaşarak devam etti. 

* Bir NATO üyesi olan Türk devlet sisteminin 
faşizme evrildiğini söylemek abartı olmayacak. Bu 
yüzden önergede belirtilen taleplerin yerine getiril-
mesi hayati bir önem arz ediyor. Her şeyden önemli-
si Kürt lider Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü en kritik 
talebimizdir. 

 ‘Önerge yeterli değil’
* Öcalan ve PKK, barış sürecinde çok ciddi adım-

lar atmış, Türkiye sınırları içerisinde sorunların çö-
zülmesi için büyük bir irade ortaya koymuş. 

*  Tabii ki burada sadece bir önergeyi kongre ka-
rarı olarak kabul etmek yeterli olmayacaktır, daha 
önce defalarca yaptığımız gibi, hareketimizin güçlü 
bir geleneği olarak gerçek dayanışmanın inşa edil-
mesine ihtiyaç var.

*  Tüm TUC bileşenlerinden ihtiyacımız olan şey 
daha önce Küba, Güney Afrika, Kolombiya ve Fi-
listin için yaptığımız gibi, Kürdistan için çalışma ve 
çabalarımızı iki katına çıkarmaktır.

‘Kürtlerin yaşadıklarına sessiz kalma-
yacağız’

* Bu noktada Britanya Emek Hareketinin po-
zisyonu nettir, ve bir kez daha Kürt kardeşlerimize 
yalnız olmadıklarını belirterek, izole edilmelerine 
ve üzerlerindeki baskılara asla sessiz kalmayacağız. 

*  İki yıl içinde Öcalan 70 yaşına girecek ve zin-
danda 20 yılını tamamlamış olacak. Kendisi yasa-
dışı bir şekilde alınarak insani olmayan koşullarda, 
en doğal insani haklardan da yoksun bırakılarak 
yaşamaya mahkum edilmiş ve bu durum batıda gö-
rülmemiştir. 

Türk devletinin saldırıları sınırları aştı
* Bu durum hakkında bir farkındalık yaratarak 

uluslararası alanda büyük bir baskı oluşturarak öz-
gürlüğüne kavuşmasını sağlamak hayati önemdedir. 
Çünkü Kürt halkı adına onların lideri olarak barış 
masasına oturabilecek tek kişi Öcalan’dır. 

*  Erdoğan’ın Kürt savaşı saplantısı sadece Türki-
ye sınırlarında da durmuyor, Suriye’de DAİŞ’e karşı 

kahramanca savaşan ve uluslararası arenada tanınan 
Kürtlere de saldırıyor. Suriye’de Kürtler gerçek katı-
lımcı demokratik bir system kurmuş ve gerçek barış 
için tek umut olduklarını kanıtlamıştır. Türk ordusu 
DAİŞ ile savaşmak için değil Kürtlerle savaşmak 
için Suriye’dedir. 

Murphy konuşmasını “Kahrolsun Türk faşizmi, 
Öcalan’a Özgürlük” diyerek sonlandırdı. 

‘Kürtlerin yaşadıklarında sorumluluğu-
muz var’

Önerge lehine konuşma yapan GMB sendikası 
yöneticisi Alison Morrel de Britanya’nın Kürt halkı-
nın yaşadığı acılardan sorumlu olduğunu belirterek, 
Britanyalı emekçiler olarak Kürtlerle dayanışmayı 
olmazsa olmaz bir sorumluluk olarak gördüklerini 
ifade etti. 

Birleşik Krallık’ın en etkin emek hareketi olan 
TUC, 1971 yılındaki konferansında aldığı kararla 
Nelson Mandela için de etkin kampanyalar örgütle-
mişti. Kampanya kapsamında yapılan büyük yürü-
yüş ve mitinglerle beraber Güney Afrika hüküme-
tine karşı etkin çalışmalar yürüterek Mandela’nın 
özgürlüğüne kavuşmasında etkin rol almıştı.

‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası:
Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Britanya Parlamen-

tosu’nda yapılan bir resepsiyon ile startı verilen 
‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasının öncülüğünü 
1.5 milyon üyesiyle İngiltere ve Galler’in en büyük 
emek örgütü olan Unite the Union ve farklı emek 
alanlarından 650 bin üyesiyle İngiltere’nin üçüncü 

büyük emek örgütü olarak bilinen GMB(Genel İş 
Sendikası) yapıyor. 

Öcalan GMB Sendikasının onursal 
üyesi

126 yıllık bir geçmişi bulunan GMB (Genel İş 
Sendikası) geçtiğimiz yıl yaptığı olağan genel 
kongresinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ı 

onursal üye yapma kararı almıştı. GMB Genel Baş-
kanı Tim Roache “Kürt halkına karşı borcumuz 
var” açıklaması yaparak üyelik kimliğini ve sertifi-
kasını Öcalan’a özgürlük inisiyatifine teslim etmişti. 

Kampanya diğer sendikalar tarafından 
da sahiplenildi

Kampanyaya bir süre sonra 1.3 milyon üyesi bu-
lunan Britanya’nın ikinci büyük sendikası Unison 
ve 400 bin üyeli İngiliz Öğretmenler Sendikası 
(NUT) da dahil olmuştu.  Birleşik Krallık’ın en üst 
emek örgütlenmesi olan Sendikalar Birliği Kong-
resi-TUC (Trade Union Congres), geçen seneki 
yıllık konferansında Kürt halkıyla dayanışma kararı 
alarak kampanyayı resmi olarak kabul etmişti. Farklı 
iş kollarından 52 sendikanın bağlı olduğu TUC’un 6 
milyon üyesi bulunuyor. Birleşik Krallık’ta sosyal, 
siyasal ve iş alanında en etkili örgüt olan TUC, 1868 
yılında kuruldu.

GFTU (Genel İşçi Sendikası Federasyonu) kökle-
ri 1890’a dayanıyor. Uzman mesleki iş kollarından 
35 sendikanın üyesi olduğu GFTU 200 binden fazla 
üyesi bulunuyor.  

Tarihi Dayanışma Örneği
Britanyalı Emekçilerden 

Tim Roache
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CEFTUS 6. Yıldönümü Gecesine Yoğun İlgi
Türkiye Araştırmalar Merkezi (CEFTUS) 6 

Toplumsal Başarı Ödülleri Galası 8 Ekim 
gecesi Westminster Park Plaza Hotel’de ger-

çekleşti. Bu yıl altıncısı düzenlenen toplumsal başarı 
ödülleri gecesine siyaset ve iş dünyasından çok sa-
yıda kişi katıldı.

Gecede konuşma yapan Muhafazakar millet-
vekili Sir David Amess düzenlediği objektif siya-
si organizasyonlardan dolayı CEFTUS’a teşekkür 
ederken, geceye katılan Milletvekilleri Kate Osa-
mor, Marsha De Cordova, Afzal Khan, Graham 
Stringer, Rehman Christi, Faisal Rashid ve John 
Spellar gibi farklı siyasi partilerden önemli isimler 
CEFTUS’a desteklerini sundular. Lordlar Kama-
rası’ndan Lord McInnes, Lord Paul, Lord Glas-
man, Lord Dykes, Lord Kennedy, Lord Paul, 
Lord Morris, Lord Bird, Lord Dholakıa, Lord 
Huşsain, Lord McInnes ve Lord Suri katılımda 
bulundular.

CEFTUS, galası ayrıca çeşitli yerel belediye baş-
kanları ve meclis üyelerinin yanı sıra dünyanın çeşit-
li ülkelerinden çeşitli Büyükelçiler, sendikacılar ve 
gazetecilere ev sahipliği yaptı. Hackney Belediye 
Başkanı Philip Glanville, Enfield Belediye Baş-
kanı Christine Hamilton, ve Redbridge, Lambeth, 
Brent gibi diğer bölgelerden belediye başkanları ge-
cede bulundular. İş dünyasından önemli isimlerin de 
ağırlandığı gecede Cobra, Just Eat ve Alton & Co 
ana sponsorluğu üstlendi. Cobra başkanı Lord Bi-
limoria ve Just Eat’ın yöneticilerinden Ben Car-
ter gecede konuşma yaptılar.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili 
Gaye Üsluer, Halkların Demokrat Partisi Mil-
letvekili Altan Tan, Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) eski milletvekillerinden Profesör Dr Os-
man Can, ABD Türkiye eski büyükelçisi James 
Jeffrey dahil olmak üzere Türkiye’den de siyasilerin 
ve gazetecilerin katılım gösterdiği gecede gazeteci 
Cengiz Çandar’a uzun yıllar yürüttüğü gazetecilik 

çalışmaları üzerine CEFTUS Takdir ödülü takdim 
edildi.

CEFTUS kurucusu ve Direktörü İbrahim 
Doğuş yaptığı konuşmada tüm konuklara ve spon-
sorlara teşekkür etti. Türkiye’deki siyasal ve sosyal 
gelişmeler konusunda ateşli bir konuşma yaptı. Tür-
kiye’de özgür ve adil seçimlerle hukukun üstünlüğü-
nün korunması, ve bu bağlamda barışçıl, istikrarlı, 
demokratik ve seküler bir ülke olması gerektiğine 
inandığını söyleyen Doğuş ne yazık ki Türkiye’nin 
bu ideallerden uzaklaştığını belirtti. Diğer yandan 
diyalog için CEFTUS gibi organizasyonların varol-
masının önemini belirten Doğuş böylece hak ve öz-
gürlüklerin herkes için korunacağı bir Türkiye için 
çalışacaklarını vurguladı.

Doğuş, Türkiye’deki Kürt meselesine de değindi 
ve gerekli diyaloglar kurularak, müzakerelerle barı-
şın mümkün olduğunun altını çizdi.

Yoğun katılımın olduğu gece Legacy II Galaxy 
grubunun müziğiyle sonlandı.

2017 6. Toplumsal Başarı Ödülleri          
Kazananları 
Takdir Ödülü
Cengiz Çandar
Yılın İş Kadınları
Yıldız Armstrong
Itır Sökmen
Yılın İş Adamları
Mehmet Sar
Alp Ceylan
Nasır Kıral
Yılın Hukukçuları
Özlem Erbil Çetin
Ozan Aşkın
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Çocuklarda ruhsal sağlık İngil-
tere’de son günlerde en çok 
konuşulan konuların başında 

geliyor. Ruhsal sağlık İngiltere’deki 
her 10 çocuktan birini etkiliyor. Ço-
cukların en çok yaşadıkları ruhsal so-
runların başında depresyon ve endişe 
bozukluğu geliyor. Hayatlarındaki 
belirsizlik ve bunun yanında kendi 
sorunların konusunda direk cevap 
alamama çocuklarda ruhsal sorunla-
rın ana kaynakları. Bunların yanında 
ruhsal sorunları konusunda yardım 
alamama, durumu daha da ciddi hale 
getiren bir diğer gelişme. İngiltere 
gibi bir ülkede bile ruhsal sorunları 
olan çocukların %70’nin bu konuda 
yardım alamaması işin ciddiyetini 
gösterir durumda. 

Çocuklarda ki ruhsal hastalıkları 
anne ve babaların görmesi ve belirle-
mesi oldukça zordur. Çocuklarda ruh-
sal hastalık uyarı işaretlerini görmek 
ve çocuğunuzun bununla başa çıka-
bilmesi için nasıl yardımcı olabilece-
ğini öğrenmeniz onların geleceği için 

önemli olacaktır. 
Bir çocuğun yaşantısında bir ruh-

sal sağlığı endişesi olup olmamasını 
tanımlamak yetişkinlere bağlıdır. Ne 
yazık ki, birçok anne ve baba çocuk-
larda olan ruhsal hastalıklarının işa-
retlerini ve belirtilerinin bilmemek-
tedir. Kırmızı işaretleri biliyorsanız 
dahi, bunu normal bir çocuk davranışı 
ile ayırt etmek oldukça zor bir durum-
dur. 

 Bu konuda araştırma yapan Sağlık 
ve Yaşam sitesine göre çocuklarda en 
sıkla görülen ruhsal sorunlar şunlar: 

Endişe bozuklukları: 
Endişe bozuklukları olan çocuklar 

(obsesif kompulsif bozukluk, travma 
sonrası stres bozukluğu, sosyal fobi-
ler ve genel endişe bozuklukları) gün-
lük aktivitelerini etkileyebilen kalıcı 
bir endişe problemi yaşayabilirler.

Dikkat eksikliği/ hiperaktivite bo-
zukluğu: 

Bu durum genellikle birkaç konu-
nun kombinasyonu ile ortaya çık-

maktadır, bu konular dikkat toplama 
zorlukları, hiperaktivite ve fevri dav-
ranışlardır. 

Otizm: 
Otizm, otizm spektrum bozukluklar 

adı verilen ciddi gelişim sorunlarını 
gruplarının biridir. Erken yaşlardaki 
çocuklar da genellikle 3 yaş öncesinde 
görülmektedir. Semptomları çeşitlilik 
gösterebilir, tüm otizm bozuklukları 
bir çocuğun diğerleri ile olan ilişki-
lerini ve iletişimlerini etkilemektedir. 

Beslenme bozuklukları: 
Beslenme bozuklukları (anoreksiya 

nervoza, bulimia nervoza, aşırı ye-
mek yeme rahatsızlığı) ciddi durum-
lardır. Çocuklar kiloları ve yedikleri 
yemekler ile ilgili oldukça endişeli bir 
hale gelirler.

Ruh hali bozuklukları: 
Ruh hali bozuklukları (depresyon, 

ve bipolar bozukluklar) çocukta mut-
suzluk veya aşırı ruhsal değişimler 
gibi kalıcı duygulara neden olabil-
mektedir. 

Peki bu durumda çocuklarınıza 
nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu ko-
nuda tabiiki en büyük ve her zaman 
olduğu gibi en önemli yardımcı aile 
yane anne ve baba olacaktır. İlk ola-
rak çocuğunuz ile açık ve dürüst bir 
ilişkiye ortamı sağlayın. Kuracağınız 
sıcak ortam ve çocuğunuza gösterece-
ğiniz sevgi bu duruma en büyük ilaç 
ve tedavi olacaktır. Onları dinleyin, 
düşüncelerini saygı duyun ve söyle-
diklerini ciddiye alın. Bunun yanında 
daha profesyonel anlamda çocukların 
ruhsal sağlık sorunları ile ilgilenecek 
mahelle doktorları (GP) ve okulların 
yönlendirilmesi ile ulaşabilinecek 
Child and Adolescent Mental Health 
Services (CAMHS) bir diğer yardım. 
Her şeyden önemlisi çocuğunuz bir 
ruhsal sorun yaşadığında bunun üs-
tünü örtmeye çalışmayın, birileri ile 
konuşun ve yardım isteyin. Bu çocuk-
larınız ve onların sağlıklı bir yaşam 
sürdürmesi için yapacağınız en önem-
li destek olacaktır. 

Çocuklarda Ruhsal Sağlık 
Oktay Şahbaz

Eğitimci  
 oktyshbz@gmail.com
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Bilim kurgu filmleri izliyorsanız 
yapay zeka terimine hiç uzak 
değilsinizdir eminim. Eğer bi-

lim kurgu filmleri pek ilginizi çekmi-
yorsa mutlaka yapay zeka konusu bir 
yerlerde karşınıza çıkmıştır.

Adından da anlaşılacağı üzere zeka-
nın yapayıdır aslında. Bilgisayarları 
bir şeyleri hızlıca yapsınlar diye ta-
sarladık. Ardından hızı yaparken ufak 
kararlar versinler istedik. Bu kararlar 
genelde basit kararlardır. Mesela her 
gün yürüdüğümüz yollardaki sokak 
lambalarında ufak bir bilgisayar düze-
neği var. Düzenek şu soruyu soruyor: 
Hava, lambayı yakmamı gerektirecek 
kadar karanlık mı? Cevabı evet iste 
lambanın elektriğini açıyor, cevap ha-
yırsa elektriği kapatıyor. Bu soruyu her 
dakika soruyor. Böylelikle hayatımızın 
en basit zekası çalışmış oluyor. Hemen 
açıklığa kavuşturayım, bu yapay zeka 
değil. Bu bir karar mekanizması.

Yapay zeka bu kontrol mekanizma-
larının hepsinin toplamının kendini 
geliştirebilen versiyonu. Mesela o so-

ruyu soran lamba, bir süre sonra şunu 
söylüyor olursa: her gün saat 7.20’de, 
lambayı yakmam gerekiyor, bundan 
sonra saat 7.20’de lambayı sorgusuz 
yakacağım. O zaman düşünüp karar 
vermiş oluyor.

Günümüzün ve geleceğin en po-
püler konusu olan kendini sürebilen 
arabalar bu yapay zekanın bir sonraki 
versiyonu. Birçok hesaplamayı aynı 
anda yapıp, iki çizgi arasında kalıyor, 
civardaki arabalardan haberdar, yolun 
ıslaklığının farkında, hız sınırına dik-
kat ediyor, yağmur yağarsa silecekleri 
çalıştırıyor, hava kararırsa farları açı-
yor, hangi yolu seçerse daha kısa süre-
de gidebileceğine karar veriyor, yolun 
devamını inceleyip potansiyel bir kaza 
durumunun farkına varıyor. Geçen yıl-
larda, Tesla marka bir araba, Amerika 
otobanında ilerlerken önünde giden iki 
aracın kaza yapacağını kazadan 2 sa-
niye önce fark etti ve frene bastı. Böy-
lece kaza yapan o iki arabaya çarpıp 
kazanın üçüncüsü olmaktan kurtuldu. 
Bunun sebebi sistemde çalışan bilgisa-

yarın öğreniyor olmasıydı. Yolda git-
tikçe potansiyel kaza sebeplerini daha 
iyi analiz edip bir sonraki kazayı ön-
ceden bilebiliyor. Buda yapay zekanın 
iyi bir örneği değil.

Yapay zeka, kendi fikir ve görüşü 
olan bilgisayar sistemidir. Onu bir be-
bek gibi düşünmelisiniz. Yapay zekayı 
barındıran bilgisayarı açarsınız ve ona 
birşeyler öğretmeye başlarsınız. Öğ-
rendikleri çoğaldıkça eski öğrendik-
lerini yeni öğrendikleri ile birleştirip 
yeni şeyleri kendi kendine öğrenir. İn-
sandan tek farkı, bu öğrenme süresinin 
çok çok daha hızlı olmasıdır. Bir insan 
cümle kurmayı 4-5 yaşında öğrenebi-
lirken bir yapay zeka bir günde edebi 
cümleler kurar duruma gelebilir.

Bunu bir sonraki adıma alırsak, çok 
hassas konularda, mesela bir ameli-
yatta, iyi eğitilmiş bir yapay zeka bir 
doktordan çok daha başarılı olabilir. 
Aynı anda binlerce ihtimal ve oranı 
göz önünde bulundurup karar verebilir.

Oturup sohbet edeceğimiz, edebiyat-
tan, siyasetten, müzikten yada sanattan 

uzun uzun konuşup değişik yönler edi-
nebileceğimiz yapay zekalar çok yakın 
zamanda hayatımıza girmeye başlaya-
cak.

Tabi ki bu yapay zekalar riskleri ile 
gelecekler. Böyle etkin bir şekilde ge-
lişen bir sistemin durdurulması nasıl 
mümkün olacak? Bir durma noktası 
yarattığımız anda artık öğrenmeye açık 
bir zeka olmaktan çıkıp limitleri olan 
gelişmiş bir bilgisayar sistemine geri 
dönecek. Dünyayı ele geçirmeyecek 
ama bencil olmanın kendisini mutlu et-
tiğini düşündüğü anda o zekayı bencil 
olmaktan geri tutmak imkansızlaşacak. 
Veya, günümüzde çokça denk geldiği-
miz, hiç bir şey öğrenmeden ve öğ-
renme ihtiyacı duymadan koyun gibi 
yaşayan insanların bulunduğu aynı du-
rumdan mutlu olurlarsa. İşte o zaman 
öğrenip dünyayı değiştiren değil de, 
dünyayı yıkıma sürükleyen yapay ze-
kalar ortaya çıkacak.

Yani tarih bir kez daha tekrarlana-
cak, yine koyunlar kazanacak, bizler 
azınlık olmaya devam edeceğiz…

Yapay Zeka Bize 
Nasıl Yardımcı Olacak?

Tom Webb
 

tom@telgrafnews.com

Ünlü anlık hikaye paylaşma siste-
mi olan Snapchat, Sudi Arabistan 
yönetiminin isteği üzerine, Katar’a 
ait olan Al Jazeera hesabını Sudi 
Arabistan’da kapattı. Snapchat’ten 
yapılan açıklamada, programın bu-
lunduğu ülkelerin kanun ve kural-
larına uymakta olduğu, bu nedenle 
Sudi Arabistan yönetiminin özel is-
teği ve kanunlarına aykırı yayınlar 
yaptığı gerekçesiyle programdan 
Sudi Arabistan sınırları içinde he-
sabının kapatılmasına karar verdiği 
söylenildi.

Hepimiz, kendimize kolaylık ol-
sun ve tahmin etmesi daha zor diye 
Android telefonumuzun kilidini 
açmak için şekil kullanmayı tercih 
ediyoruz. Amerika Deniz Akademisi 
siber güvenlik uzmanlarının yaptığı 
bir araştırma sonucu, omuz üstün-
den bakan kişilerin şekil halindeki 
kilit açma metodunu, 6 haneli nu-
maraya göre daha kolay ezberle-
dikleri ortaya çıktı. Aslında, tahmin 
edilmesi daha zor düşüncesiyle 
kullandığımız bu yöntem o kadarda 
tahmini zor değil.

Android Telefonun 
Kilidini Açmak İçin
Şekil Kullanmayın

Snapchat,
Al Jazeera’nin 
Hesabını Kapattı

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

Reklam ve ilanlarınız için
0207 9230 838 reklam@telgrafnews.com
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Bir Açlık
1911 EKİM 2017 HABERLER

Akın Olgun
Bir açlık, Bir nefes, Bir tebessüm
Açlığın tınısı düşüyor içlerine ve sayıklıyorlar bir AN arası.
Geçiyor gözlerinin önünden gölgesi yaşamın.
El soğuyor, göz soğuyor, ten soğuyor, nefes soğuyor ve dirhemli hayaller üşüşüyor üst-
lerine.
İçeride ayaz,
Dışarıda “doldur boşalt” talimatları,
Beton duvarların ruhunda dolanıyor insafsızlık.
Hiç kimse yokmuş gibi, el ayak çekilmiş gibi,
O derin sessizlik emiyor her şeyi içine doğru.
Et kemiğe, kemik yatağa, yatak demire, demir betona, beton toprağa ve toprak toprağa 
batıyor.
Bugün her şey bir iğne ucu kadar sivri.
Bugün, her şey bir kıymık sızısı kadar rahatsız edici.
Bugün, her şey ama her şey uzaklaştıkça daha çok yakınlaşan, yakınlaştıkça daha çok 
uzaklaşan bir med-cezir ve hep ansız yakalanıyoruz duygulara.
Bir yaprak düşüyor dalından, dalından bir yaprak bırakıyor kendini esintilere. Salına 
salına süzülüyor aramızdan ve rüzgâr aniden çarpıyor yüzümüze yüzümüze.
Rüzgâr, vuruyor kendini senden, benden bizden tüm bahanelere.
Gözümüze toz dolduruyor,
Kulaklarımıza uğultu,
Vuruyor kendini senden, benden, bizden çoğalan tüm bahanelere.
Dağılan her bahane, toplanıyor bir başka yerde. (Toplanıyor tüm meymenetsizliği ile.)
Dalından düşen o yaprak salınıyor havada hala, toprağa en yakın yerde üfleyip kaldı-
rıyor rüzgâr yeniden.
Düşmesin diye yani, düşmesin diye inatla üflüyor nefesini.
Tüm bahanelere kafa tutanların saati yaklaşıyor.
Birazdan boğulacak olan seslerini topluyorlar göğüs kafeslerinde.
Birazdan kırılacak ağızları, burunları.
Birazdan yani, yırtılacak gömlekleri, kazakları, ceketleri.
Birazdan yani,
Birazdan, coplar birkaç sesi bastırmak için çekilip, çullanacak üstlerine.
Yasak edilen isimler adına, göğüs kafeslerinde biriktirilen direnç, baş göz edilecek ha-
yata.

Yüzü suyu hürmeti olsun diye özgürlük,
Yenilmesin diye, ertesi güne sözleşmiş sözlerini bırakacaklar arkalarında.
Yaprak salınıyor hala havada.
Salınarak, toprağa doğru süzülüyor.
Tebessümünün tahterevallisinde şimdi yaşam ile ölüm.
Rüzgâr topluyor yeniden dağılan saçlarını, çatlamış dudaklarını nemlendiriyor, okşa-
yıp tendeki tüm yaraları sarıyor ve eğilip fısıldıyor kulağına.
Nerede bir söz kesilmişse vicdana, nerede insanlık adına not düşülmüşse kâğıda, nere-
de özgürlüğe nota yazılmışsa, nerede ıslığa dönüşmüşse sözler, nerede bir aşk kavuş-
muşsa yürekten dudağa, her nerede çocuk gülüşü, kuş cıvıltıları varsa, hemen hepsi o 
tek fısıltı da şimdi.



Türkçede soğan anlamına gelen Pivaz Resta-
urant üçüncü şubesini geçtiğimiz günlerde 
açtı. Üçüncü şube olarak Brentwood bölgesi-

ni seçen işletmeci yeni şubeler açma hedefinde.
İşletmecisinin adını duyduğumda yabancı bir 

girişimci ile röportaj yapacağımı düşünmüştüm. 
Oysa telefonun diğer ucundaki ses, gayet düzgün bir 
Türkçeye sahip Kürt bir iş adamına aitti. İlk meka-
nını Londra’nın Hackney bölgesinde açarken önüne 

büyük hedefler koyduğunu anlatan 
Pivaz Restaurant İşletmecisi 

Tony Manconi, baba biriki-
mi ile değil emek vererek bu 
günlere geldiğini anlattı. İlk 
mekanını açtığı gün patron 
sıfatını kendisine yakıştırma-

dığını bugün de aynı düşünce 
ile patron olmadan işletmelerini 

bir aile gibi çalıştırmaktan büyük 
keyif aldıklarını söyledi. Kardeşi ile yaklaşık 8 yıl 
içerisinde 2 İtalyan 3 Türk restoranı açmayı başar-
dıklarını anlatan Manconi, önümüzdeki iki yıl içe-
risinde çok daha büyük yatırımlar ile yeni şubeler 
açmayı hedeflediklerini Telgraf Gazetesi’ne anlattı.

- Pivaz adının çıkış hikayesini ve ilk restoran 
açma fikrinizi anlatabilir misiniz?

- Özümüz Kürt olunca yapmak istediğimiz işin 
adını da Kürtçe koymak elbette ki bizim için önem-
li. Pivaz Kürtçe bir isim. Türkçede soğan anlamına 
geliyor. Bizim büyüdüğümüz topraklarda “Soğansız 
yemeğin tadı olmaz” derler. O nedenle açtığımız 
mekanın adını Pivaz koyduk. İngilizler de bu ismi 
sevdiler.

Biz ilk açıldığımız zaman riskli bir bölgede sek-
töre giriş yaptık. Hackney o zamanlar kötü bilinen 
bir bölgeydi. Bizim girdiğimiz bölgeler genelde 
kötü, yatırımcının girmeyeceği bölgeler oldu. Biz 
girdikten sonra o bölgelerin gelişmesi için daha faz-
la katkı sunuyoruz. Amacımız bir restoranı açarken 
bulunduğumuz bölgelere bir şeyler katabilmek. O 
bölgeye yenilikler katmak amacıyla yola çıkıyoruz. 
Başarılı olduğumuz nokta da burası belki de. Çevre-
nin potansiyelini yükseltmek için gençlere ve çocuk-
lara yönelik ne yapabiliriz sorusuyla yola çıkıyoruz. 
Bu amaçla çıktıktan sonra hem çevre halkı bize bir 
şeyler katıyor hem de biz çevre halkına bir şeyler 
katabiliyoruz. Biz restoran açtığımız bölgelerde ra-
kiplerimiz olsun isteriz. Çünkü rakibiniz varsa bölge 
gelişiyor demektir.

Pivaz’ı açarken de önümüze hedefler koymuştuk. 
Mekanımızın yeni şubelerini açıp Londra’nın birçok 
bölgesine açılmak istedik. Bugün bunu 3 ayrı mekan 
ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Önümüzde iki yıl 

Victoria style camlar vardı. Onu taşıdık bu mekana. 
Her kesime hitap edilebilecek bir yer yarattık diye-
biliriz. Biz herkesi önemsiyoruz. Açıkçası çok içi-
mize sinen bir yer oldu. Çevre halkından aldığımız 
yorumlarla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz.

- Peki kaç kişilik bir yer burası. Biraz burayı an-
latalım. Pivaz olarak sizi bilenler biliyor. Bilmeyen-
lere de bu mekanla birlikte sizi tanıtalım isterseniz.

- Elbette ki. Burası 180 kişilik, iki katlı bir me-
kan. Üst katı; toplantıların yapılabileceği, partilerin 
verilebileceği, özel gecelerin düzenlenebileceği bir 
yer olarak tasarladık. Alt katı ise ailelerin, yaşlıların 
geldiği, çocukların ve gençlerin geldiği bir mekan 
haline getirmek istedik. Bizim diğer bir farkımız 
mekanlarımızda mutfak bölümümüz müşterilere 
açık hizmet veriyor olması. Yani yemeğinizin nasıl 
yapıldığını kendi gözlerinizle görebilirsiniz. Te-
mizlik hassas olduğumuz bir konu. Bugün İngiltere 
genelinde birçok mekana gidin, yemek yapılan bö-
lümleri emin olun görmek istemezsiniz. Ben bugün 
çok sevmeme karşın mutfaklarını gördükten sonra 
bazı ülke mutfaklarından imtina eder oldum. Bizim 
mekanlarımızın tercih edilme nedenlerinden biri de 
budur bence.

- Türkiyeli restoranlar konusuna girelim bura-
dan isterseniz. Diğer Türkiyeli restoranlar konu-
sunda ne düşünüyorsunuz? Son yıllarda çok para-
lar harcanarak çok şık mekanların açıldığına şahit 
oluyoruz.

- Evet yeni nesil; neyi nasıl yapmak gerektiğini 
araştırarak, kendilerini geliştirerek yeni mekanla-
rı açıyor. Bu mutluluk verici. Yeni nesil biraz daha 
farklı bakıyor.

Son 5 yıldır gençler; birbirini taklit eden kebap 
shoplardan ayrı, yeni tarz restoranlar açmaya başla-
dılar. Bu sayede insanların ilgisi yemeklere çekildi. 
İngiltere’de değişik ülkelerin damak tatlarını bir ara-
da bulmanız mümkün. En fazla revaçta olan İtalyan, 
İndian, Çin ve Thai yemekleri oldu. Bizim bölgeleri-
mizin yemekleri yeni yeni tanınmaya başladı. Çünkü 
salaş mekanlarda ufak işletmeler açmıştık ve daha 
üst tabakanın bizi tercih edebileceğini düşünmemiş-

içinde de farklı şubeler açma planlarımız var.
- Pivaz Restaurant’ın yeni şubesini üç hafta 

önce açtınız. Arka planda neler yaşadınız ne kadar 
emek sarf ettiniz bilemeyiz tabi. Ama gördüğümüz 
kadarıyla çok büyük sermaye ortaya koymuşsunuz. 
Bu mekanları açarken hem maddi hem manevi 
neler yaşadınız, neler yaptınız, anlatabilir misiniz?

- Bu mekanı açmak çok kolay olmadı. Yaklaşık 
iki yıl önce biz burayı tutmuştuk. Bölgenin ileriki 
yıllarda çok gelişeceğini düşünerek burayı tuttuk. 
Mekan tam bir harabeydi. Otopark gibi kullanılıyor-
du. Yoktan var ettiğimiz bir mekan oldu. Önce bazı 
resmi işlemleri hallettik. Restoran ile ilgili resmi iş-
lemler uzun sürüyor; o nedenle bu kadar zaman aldı 
mekanı açmamız.

Resmi işlemler bittikten sonra inşaat dizaynı ve 
dekor olayına girdik. Bu arada buranın eski halini 
de araştırdık. 100 sene önceki halinde neler varmış 
dedik ve çevre halkının da burayı eski haline benzer 
görmek isteyeceğini düşünerek uygun bir dizayn ya-
ratmaya çalıştık. Mesela bu mekan da yüzyıllar önce 

tik. Bugün yeni nesil ne kadar büyük oynarsan o ka-
dar geniş kesime açılabilirsin düşüncesini benimsedi 
ve sevdi. Benim ümidim var. Bizim nesil ile birlikte 
çok daha büyük girişimciler ortaya çıkacak.

- Düşünceleriniz umut veriyor. Bu anlamda 
gençlere destek olmak anlamında neler yapılmalı?

- Köstek olunmasın da… Gençler mevcut potansi-
yellerini hayata geçirebilecek alt yapıyı oluşturmuş-
lardır zaten. Yeni girişimcilerin önü bizden önceki 
neslin mantığı nedeniyle gelişim aşamasındayken 
sekteye uğrayabiliyor. Bir restorana gidiyoruz. Bir 
çorba istiyoruz, çorba geliyor, salata, cacık, ekmek, 
çay geliyor. 4 sterlin ödeyip çıkıyorsun. Bu işletmeci 
nereden kazanacak. Benim aklım almıyor. Kendini 
geliştir bir şeyler kat, yaptığın işi standartlaştırma. 
Sunumu, tanıtımı iyi yap ki alıcın çok ve kalıcı ol-
sun. Tarzı olmayan standart şeyler yapıyorlar ve ta-
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bağı dolduruyorlar. Bize gelen müşteri de onu istiyor 
bazen. Ama bunların kazanımı yok. Bunlar sadece 
tabak doldurup ucuz vererek sürümden kazanma 
derdindeler. Ama yeni gençlik artık insanların ucu-
za çok almaktansa pahalı olsun iyisi olsun mantığı 
ile iş yapıyorlar. Müşterini ikna etmelisin. Bol verip 
damak tadını hiçe sayıyorsan bu doğru değil. Bol ve-
rince ne restoran kazanır, ne işçi kazanır, insanların 
emeğini de düşünmek gerekiyor. İşçi çalıştırıyorsan 
onun da emeğinin karşılığını vermelisin. İşçiye az 
para ödüyor, 12 saat çalıştırıyor. Bu ülkede yasal 
olarak 45 saat çalıştırılabilir bir işçi. Bu rakamın 
üzerinde çalışanlar ve vergisini düzenli ödemeyenler 
yüzünden sıkıntılar başlıyor.

- Size bir dokunduk bin ah işittik. Konuyu aç-
mışken sektörde yaşadığınız diğer sorunları da an-
latabilir misiniz?

- Tarzı olmayan, sıradanlaşmış ve lezzet değil de 
günü kurtaran yemekleri satanlar sektörü sıkıntıya 
sokuyor. Ama onun dışında yetişmiş eleman eksiği-
miz de oluyor. Yasal prosedürler çerçevesinde çalı-
şan insanlara kapımız açık. Ama ben çok çalışırım 
ve çalıştığımı göstermeyeceksiniz şartı ile kapımızı 
çalanları mekanımıza almıyoruz. Dürüst çalışanlar 
başımızın tacı. Biz bu ülkede ekmek kazanıyoruz ve 
gereken neyse onu yapmalıyız.

Aşçılık anlamında olsun, bulaşıkçılık, garson hiç 
fark etmez. Kendini yetiştirip; hem kendine hem 
çevresine katkı sunmak isteyenleri her zaman des-
tekleriz.

- Biraz da kendinizden bahseder misiniz? Tony 
Manconi kim? Ne zaman buralara geldiniz ve ya-
şam hikayenizin Pivaz ile buluşma aşaması nasıl 
gelişti?

- 18 yaşında bu ülkeye geldim. Bu ülkeye gelirken 
bir çok sorun ile baş etmek zorunda kaldım. Yaşa-
dıklarım kolay kaldırılabilecek şeyler değildi. Ama 
bizim bölgenin doğası itibariyle bizim insanlarımız 
zorluklar karşısında direnmeyi iyi bilirler. Hayatın 
her evresinde zorluklarla baş etmek onlar için ya-
şamın bir parçası oluyor maalesef. Bende bugün 
kazandığım paralarla rahat bir şekilde yaşamayı bili-
rim. Örneğin, 10 restoran açarak başıma bela alıyor 
gibi görünebilirim. Ama ben onu bela olarak görmü-
yorum. Onu bir sorumluluk olarak değerlendirip bu 
hedef için çalışıyorum. Çünkü yalnız yaşamıyoruz. 
Çevremizde bulunan insanlara katkımız olmalı. 
Onlara ekmek kazandırmak gibi bir sorumluluk üst-
lendik. Çevremizde yardıma ihtiyacı olan insanlara 
yardımcı olmalıyız.

16 senedir bu sektörde şef olarak çalışıyordum. 
Sadece Türk yemekleri değil İtalyan yemekleri üze-
rine de usta bir şefim. Mutfaktan geldiğimiz için 
her şeyi görebiliyoruz. Restorancılıktan gelmezsen 
insanlara bağlı kalır işi yürütemezsin. Bu anlamda 
kendime güvenirim.

İlk Pivaz’ı 2012 yılında kardeşimle birlikte Hack-
ney’de açtık. Sonrasında ikinci şubeyi de yine Ep-
ping’de açtık ve üçüncü şubeyi Brentwood’da açtık.

İtalyan yemekleri üzerine de iki ayrı restoranımız 
var. Bunlar da Broadway Market’te Bella Vita ve 
Homorton’da Venerdi Restaurant.
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Spark-Devrimci Rus
Film Festivali Londra’da

“Tüm sanat dalları arasında, bizim için en 
önemli olanı sinemadır.” Lenin

1 Ekim ve 12 Kasım tarihleri arasında Londra, 
Spark-Devrimci Rus Film Festivali’ne evsa-
hipliği yapacak. Rus Devrimi Yüzüncü Yıl Ko-

mitesinin devrimci film festivali olan Spark, Lond-
ra’nın en ünlü iki bağımsız sineması olan Phoenix ve 
Rio’da gerçekleşiyor. Festival, adını Rus devrimci 
gazetesi İskra’dan (Spark- Kıvılcım) alıyor. Festi-
valde, yönetmenliğini Vsevolod Pudovkin, Sergei 
Eisenstein, Dziga Vertov and Esfir Shub’in yaptığı 
erken Sovyet sinemasının klasikleri gösterilecek. 
Yine Warren Beatty’in yönettiği, ‘’Kızıllar’’ (Reds) 
filmi, Soğuk Savaş’ın en tepesindeki Devrimle ilgili 
benzersiz ve cesur bir Hollywood filmi olarak gös-
terilecek.

Ekim Devriminde filmin rolü
Devrimi anlatmak ve kazanmak için bir araç ola-

rak Film’in potansiyeli erken dönemde genç komü-
nist film yapımcıları tarafından fark edildi. Filmi 
Marksist teoriyi yenilikçi yollarla sinemaya uygu-
layan güçlü bir iletişim ortamına dönüştürdüler. Ei-
senstein görüntülerin yan yana yerleştirildiği, yeni 
anlamlar yarattığı ve izleyici duygularına heyecan 
katan bir montaj teorisi geliştirdi. Günlük tecrübe-
leri belgeleyen dramatik kurguyu reddeden Dziga 
Vertov, Kino Pravda aktüalite filmlerini özel efektler 
ve deneysel düzenleme teknikleri kullanarak yö-
netti. Bolşevik hükümetinin fikirlerini yaymak için 
Rusya çapında yolculuk yapan ‘agit trenleri’ne eşlik 
etti. Trenler, çoğu okuma yazma bilmeyen köylülere 
filmler göstererek projektörleri taşıyordu.

Sovyet sinemasının mirası
Sovyet sinemasının yirminci yüzyıl boyunca ve 

sonrasında film teorisini ve uygulamasını etkileyen, 
uluslararası düzeyde kalıcı bir etkisi oldu. Orson 
Welles, İtalyan Neo-Realistler, Charlie Chaplin, Al-
fred Hitchcock, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard ve 
Francis Ford Coppola gibi film yapımcılarına ilham 
kaynağı oldu.

Festival kapsamında gösterilecek filmler şöyle:

*Ana (Mother) 
24 Eylül - 13:00 Phoenix Sineması / East Finchley
Maxim Gorky’nin 1906 tarihli romanına dayanan 

Pudovkin’in 1926 tarihli drama filmi 1905 Rus Dev-
rimi’nin temellerine dayanmaktadır. Film, oğlu yerel 
bir fabrikada grev öncülüğü yaptığı için hapsedilen 
bir annenin politik uyanışını ve Çar’ın koyduğu ku-
rallara karşı işçi gösterilerinde yeralarak mücadele-

sini konu alıyor.

*Petersburg’un Sonu (The End of St Peters-
burg)

1 Ekim - 14:00 Rio Sineması / Dalston
“St Petersburg’un Sonu” yönetmenliğini Vsevo-

lod Pudovkin yaptığı, 1927 yılı yapımlı bir Sovyet 
Birliği sessiz filmi. Pudovkin’in devrimsel üçleme-
sinin ortanca filmidir, diğerleri Ana 1926 ve Asya 
Üzerindeki Fırtına 1928’dir. Ekim Devrimi’nin 
onuncu yılını kutlamak üzere çekilen film, Birinci 
Dünya Savaşı öncesinde kırsal fakirlikten kaçmak 
için St Petersburg’a göç eden bir köylünün hikaye-
sini anlatıyor. İşe muhtaçtır, grev kırıcı olur ve yan-
lışlıkla köyünden bir diğer işçinin tutuklanmasına 
neden olur. Utanır, adamın serbest bırakılması için 
çabalar ve bir kavga sonrası hapse atılır. Bir mah-
kum olarak, siperlerde ‘Rusya Ana’ için savaşmaya 
gönderilir. Savaş tecrübesi ile politikleşmiş olarak, 
bir isyan çıkarır ve St Petersburg’a bir devrimci ola-
rak döner. 

*Kızıllar (Reds)
8 Ekim - 16:00 Phoenix Sineması / East Finchley
Warren Beatty’in yönettiği, Warren Beatty, Dia-

ne Keaton, Jack Nicholson’un başrollerini oynadığı 
ve 3 saatlik 1981 yapımı dönemsel tarih filmi. Film, 
Dünyayı Sarsan On Gün kitabının yazarı John Reed 
ile feminizmin öncülerinden Louise Bryant’in ya-
şadığı aşk ile birlikte 1917 Ekim Devrimini konu 
almaktadır. 1920’lerde Amerikan politika ve sanat 
ortamını irdelemektedir. Film, yönetmen Warren 
Beatty’ye En İyi Film ve Yönetmen dalında Oscar 
ödülü getirmiştir.

*Potemkin Zırhlısı (Battleship Potemkin)
15 Ekim - 14:00 Rio Sineması / Dalston
Potemkin Zırhlısı 1925 Sovyetler Birliği yapı-

mı sessiz filmdir. Film Türkiye’de ilk kez 1927’de 
gösterilmiştir. Yönetmeni Sergei Eisenstein’dır. 
Konusunu Potemkin Zırhlısı Ayaklanması olarak 
bilinen gerçek bir olaydan almıştır. Filmde, 1905 
yılında Rusya’nın Karadeniz filosuna bağlı Savaş 
Gemisi Potemkin’de dayanılmaz yaşama şartların-
dan bezmiş mürettebatın Çar rejimine bağlı subay-
lara karşı başlattıkları bir ayaklanmanın sonunda 
gemiyi ele geçirmeleri ve sonrasında gelişen olaylar 
dramatize edilerek anlatılmıştır. “Potemkin Zırhlısı 
Ayaklanması” 1917’de gerçekleşecek olan Ekim 
Devrimi’nin bir provası niteliğinde olduğu için film, 
1925 yılında Sovyet hükümeti tarafından bir devrim 
propagandası filmi olması için özellikle ısmarlandı. 
Ama Sergei Eisenstein bunun çok ötesine geçerek 
filmde kurgu (montaj) ile ilgili kuramlarının tama-
mını deneme fırsatı buldu. Ortaya sinemasal açıdan 
da devrimci bir film çıktı, artık sinemada kurgunun 
hayati bir önemi olduğu anlaşılmıştı. Potemkin 
Zırhlısı, 1958 yılında Belçika’nın Brüksel şehrinde 
açılan Dünya Fuarında “tüm zamanların en büyük 
filmi” olarak ilan edilmişti.

*Ekim (October) 
22 Ekim - 13:15 Phoenix Sineması / East Finchley
Sergei Eisenstein’ın 1928’de çektiği sessiz fil-

med, Petrogard’da 1917’de monarşinin sona erme-
sinden sonra yine aynı yılın Kasım ayında barışçıl 
hareketlerin artmasıyla yaşanan olaylar belgesel 
niteliğinde canlandırılıyor. Lenin Nisan ayında dö-
nüyor. Temmuz’da önceden planlanmayan bir baş-
kaldırıya ön ayak oluyor ve Lenin’in tutuklanması 
isteniyor. Ekim’in sonlarına doğru ise Bolşevikler 
10 gün boyunca dünyayı sallarlar. 

*Romanov Hanedanının Düşüşü (The Fall of 
The Romanov Dynasty)

29 Ekim - 14:00 Rio Sineması / Dalston
Romanov Hanedanı, 1613’ten 1917 Şubat Devri-

mi’ne değin Rusya’yı yöneten hanedan.
Ekim Devriminin on yılına dair görsel bir belge 

olarak amaçlanan Shub’un belgeseli, ayrıntılı arşiv 
araştırması sırasında ele geçirilen görüntülerden der-
lendi. Film,  savaş öncesi yıllardan başlayıp Çar’ın 

yıkılışına ve Ekim 1917’de sona eren olaylara kadar 
Devrimin seyrini anlatıyor. Shub’un etkili derleme-
sini ve düzenleme tekniklerini örneklendiren bu ça-
lışması 1917 öncesinde Rus siyasetinin ve toplumun 
canlı bir kaydının yanı sıra eski düzenin sonsuza dek 
süpürüldüğünü göstermektedir.

* Kameralı Adam (Man With a Movie Came-
ra) 

5 Kasım - 13:00 Phoenix Sineması / East Finchley
Kameralı adam , Sovyet yönetmen Dziga Ver-

tov’un yazıp yönettiği, emekleme sürecindeki sos-
yalist bir ülkenin ve orada yaşayan insanların anla-
tıldığı 1929 yapımı belgesel film. Gündelik yaşamı 
herhangi bir oyuncu, dekor, ya da kurmaca olmadan 
kendi akışı içinde anlatmaya çalışan film şehirleşme, 
makineleşme, insan ve makinenin eşgüdümlü uyu-
mu üzerine odaklanmıştır. Sinema’nın “gerçeğin dü-
zenlenmiş hali” olması gerektiğini savunan Vertov 
filmlerdeki kurmacanın bir afyon olduğunu savunur. 
Bu kurmacalar seyirciyi sarhoş eder, böylece daha 
sonra bilinçsiz seyirciye çarpıtılmış gerçekleri kabul 
ettirmek kolaylaşmaktadır. Bu nedenden ötürü Ka-
meralı Adam filmi, sinemada gerçeğin olduğu gibi 
çarpıtılmadan yansıtılması bakımından önemli bir 
yer tutar.

* Grev (Strike)
12 Kasım - 14:00 Rio Sineması / Dalston
Eisenstein’ın ilk uzun metrajlı filmi Çarlık Rus-

ya’sında bir greve işaret ediyor. Sert ve gizli devrim 
öncesi dünyada, Bolşevikler, işçiler arasında ajitas-
yon faaliyetleri yürütürken, polis casusları ajan pro-
vakatörler olarak aralarına sızıyorlar. Grev, yalan bir 
şekilde müdür tarafından hırsızlık yapmakla suçla-
nan bir fabrika işçisinin intiharıyla tetiklenir. Filmde 
Proletkult Tiyatrosu’ndan aktörler, kalabalık sahne-
lerde gerçek hayatta olan Moskova fabrika işçileriy-
le birlikte oynuyorlar. Sinemada bir dönüm noktası 
olan Grev, Eisenstein’ın öncü montaj teorisini ilk 
kez hayata geçirmiştir. 
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İlk gençlik yıllarından bu yana siyasetin içinde 
olan ve Kürt halkının “Mam Celal” dediği YNK 
Genel Sekreteri Celal Talabani, 84 yaşında 

hayata gözlerini yumdu...
Kürt siyasetinin en etkin isimlerinden Celal Ta-

labani, bugün Almanya’nın başkenti Berlin’de te-
davi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. İlk 
gençlik yıllarından bu yana siyasetin içinde olan ve 
Kürtlerin “Mam Celal” olarak isimlendirdiği Ta-
labani, geride mücadeleyle geçen bir ömür bıraktı. 
1933 yılında Koyê’de dünyaya gelen Mam Celal, 
1950’li yıllarda Kürdistan Öğrenci Birliği’nin 
kurucusu ve lideri oldu. Mam Celal, Kürdistan 
Demokrat Partisi’ne (KDP) yakınlığıyla bilinen 
gençlik örgütünde hızla yükselerek KDP’nin üst dü-
zey yönetiminde yer aldı. 

Uzun bir süre KDP’nin Suriye temsilciliğini ya-
pan Mam Celal, 1961 yılında Ebdulkerin Kasim’ca 
başlatılan serhildanlara katıldı. 1963 yılında iktidara 
gelen Ebdulselam Arif hükümetiyle görüşmeleri ya-
pan heyetin başkanlığını yaptı.

KDP Lideri Mela Mistefa Barzani’nin 1975 yı-
lında direnişi durdurması anlamına gelen “aş betal” 
ilan etmesinin ardından Mam Celal, tepki olarak 
KDP’den ayrıldı ve Adil Murad, Newşîrwan Miste-
fa, Fuad Masum gibi isimlerle YNK’yi kurdu.

İbrahim Ehmed’in de entellektüel destek verdiği 
parti Güney Kürdistan’da çok sayıda sol, sosyalist, 
demokrat, gençlik ve kadın örgütünü bir araya ge-
tirdi. Kısa sürede Süleymaniye çevresinde güçlenen 
YNK, Irak’a karşı silahlı mücadeleyi başlattı.

İran-Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tara-
fından 1988’da Kürtlere başlatılan “Enfal” operas-
yonlarının son dalgasında Halepçe’de kimyasal si-
lahlar kullanılınca YNK ağır bir darbe aldı ve İran’a 
sığınmak zorunda kaldı.

Mam Celal’in genel sekreterliğini yaptığı YNK, 
Körfez savaşı sırasında, 1991 yılında Saddam Hüse-
yin’e karşı Newşîrwan Mistefa komutasında “rape-
rin”i (başkaldırı) başlattı.

ABD’nin “çekiç güçle” 36’ıncı paralelin kuzeyi-
ni uçuşa yasak bölge ilan etmesiyle de başta Kürtler 
YNK öncülüğünde Güney Kürdistan’ın birçok böl-
gesini rejim güçlerinden temizledi.

1992 yılında ise seçimler yapıldı ve YNK-KDP 
ortak yönetimi kuruldu. Ancak KDP ile YNK arasın-
daki gerilim yaşanıyordu. 1994 yılında Qeladizê’de 
YNK ile KDP arasında başlayan çatışmalar iki yıl 
sürdü ve Kürtlerin “birakûji” olarak adlandırdığı iç 
savaşta 30 bin kişi yaşamını yitirdi.

1996 yılında ABD ve İngiltere’nin arabulucu-
luğuyla çabalarıyla, İrlanda’nın Dublin kentinde 

yapılan anlaşmayla iç savaş durduruldu. Anlaşma 
daha sonra Talabani ve KDP Genel Başkanı Mesud 
Barzani’nin 1998 yılında Washington’da yaptığı bir 
anlaşma ile kalıcılaştırıldı.

ABD’nin 2003 yılında Irak’a müdahalesi sırasın-
da Barzani ile çelişkilerini bir yana bırakan Mam 
Celal, 2005’te Irak Cumhurbaşkanı oldu.

Mart 2012’de Amerika’dayken beyin kanaması 
teşhisiyle hastaneye kaldırılan Mam Celal, oradan 
Almanya’daki bir hastaneye sevk edilmiş, iyileşme-
sinin ardından Süleymaniye’ye geri dönmüştü.

Irak’ta 2012 yılı sonlarında Kürdistan Özerk Böl-
gesi ve Bağdat’taki merkezi yönetim arasında çıkan 
sorunları çözmek için yoğun çaba gösteren Mam Ce-
lal, 18 Aralık 2012’de Barzani ile görüşmek üzere 
Bağdat’tayken yine beyin kanaması geçirdi. Mam 
Celal, Kuzey Kürdistan’da Kürtler ile devlet ara-
sında barışın sağlanması için de önemli rol üstlendi. 
Türkiye eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1991 
yılında barış için attığı adımlar Mam Celal üzerin-
den yürümüştü.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan tarafından 
1993 yılı Newrozu’nda ateşkesin ilan edilmesi töre-
ninde de yerini aldı. Ateşkes için Kürt Halk Önder 
Öcalan ile Cumhurbaşkanı Turgut Özal arasında iliş-
kinin sağlanarak ateşkese gidilmesinin hazırlıklarını 
yaptı. Mam Celal 2005-2006 yılları arasında atılan 

ve “Oslo süreci” olarak bilinen diğer adımda da rol 
almıştı. 2012 yılında son barış süreci başlamadan 
önce de MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Berlin’de te-
davi gören Mam Celal’i ziyaret ederek sürecin baş-
laması üzerine görüşmüştü.

YNK’nin entellektüel simalarından şair ve yazar 
İbrahim Ehmed’in kızı Hêro Ehmed ile evli olan 
Mam Celal’in Pawel ve Qubat isimli iki çocuğu var-
dı.

Milyonlar Mam Celal’i uğurladı
Ölümünün Kürtler’de büyük üzüntüye neden ol-

duğu Mam Celal’i milyonlar andı. Süleymaniye’de 
son yolculuğuna uğurlanan Mam Celal’in cenaze-
sinde deyim yerindeyse izdiham yaşandı. Cenazeye 
Kürdistan’ın dört parçasından siyasetçiler, dünya ül-
kelerinin temsilcileri, Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
Başkanı Mesut Barzani katıldı. 

Öte yandan Kürdistanlılar yaşadıkları her yerde 
bir araya gelerek kurdukları taziyelerle üzüntüleri-
ni paylaştılar. HDP, DBP, KCDK-E, PJAK, PYD, 
PKK, KCK, DTK, KONGRA-GEL, DİK de yayın-
ladıkları mesajlarla Mam Celal’ın mirasına sahip 
çıkacaklarını belirterek, başsağlığı mesajlarını dile 
getirdiler. Güney Kürdistan ve Rojava’da da  Mam 
Celal’ için 3 günlük yas ilan edilerek, bayraklar ya-
rıya indirildi.

HPG ve YJA Star gerillaları Mam Celal’in 
taziyesini ziyaret etti 

HPG ve YJA-Star Kerkük Komutanlığı’ndan 
bir heyet, gerilla kıyafetleriyle Kürdistan Yurtsever-
ler Birliği (YNK) Genel Sekreteri Celal Talabani 
için Süleymaniye’de kurulan taziyeyi ziyaret etti. 

HPG Kerkük komutanlarından Bawer Serhat, Bo-
tan Diren, Botan Amed ve Cesur Jiyan ile YJA-Star 
Kerkük Komutanı Nûheyla Siwerek’in de aralarında 
olduğu çok sayıda HPG ve YJA-Star komutanı ve 
savaşçısı Mam Celal için Sirwanê Niwe Stadyumuna 
kurulan taziyeyi ziyaret etti.

YNK yönetimi ve taziye komitesi tarafından karşı-
lanan HPG ve YJA-Star komutanları, Mam Celal’in 
ailesi ve YNK yönetimine başsağlığı dileklerinde bu-
lunduktan sonra taziyeden ayrıldı.

HPG Kerkük komutanlarından Bawer Serhat, Bo-
tan Diren, Botan Amed ve Cesur Jiyan ile YJA-Star 
Kerkük Komutanı Nûheyla Siwerek’in de aralarında 
olduğu çok sayıda HPG ve YJA-Star komutanı ve 
savaşçısı Mam Celal için Sirwanê Niwe Stadyumuna 
kurulan taziyeyi ziyaret etti.

YNK yönetimi ve taziye komitesi tarafından karşı-
lanan HPG ve YJA-Star komutanları, Mam Celal’in 
ailesi ve YNK yönetimine başsağlığı dileklerinde bu-
lunduktan sonra taziyeden ayrıldı.

Mücadeleyle Geçen 84 Yıllık Yaşamın Adı: 

Mam Celal 
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Washington Post gazetesi, Türkiye’yle ABD 
arasındaki krizi mercek altına aldı. ‘Erdoğan 
Trump’la ağız atışmadan nasıl fayda sağlıyor’ 
başlıklı uzun analizde, krizin kısa vadede Cum-
hurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işine yaradığı sa-
vunuldu. Ancak makale-
de şu ifadeler kullanıldı: 
“Fakat bu kısa vadeli ka-
zanımlar, diplomatik atış-
manın uzun vadeli riskle-
rini gölgeliyor. Binlerce 
Amerikalı ve Türkiyeli 
turist, akademisyen ve 
işadamının hayatı ke-
sintiye uğradı. Bu arada 
Türkiye’nin ekonomisi 
şimdiden sendeliyor. Er-
doğan Batı’yı terk etme 
fikriyle flört etmek iste-
yebilir ama bu söylemi 
sürdürmek en fazla zararı muhtemelen kendi ül-
kesine verecektir.”

Adam Taylor imzalı makalede kullanılan gör-
seldeyse, Erdoğan ile ABD Başkanı Donald 
Trump’ın fotoğraflarının arasına ‘Elverişli düş-
manlar’ yazıldı.

‘Uzun süre devam edebilir ’
Makalenin girişinde, yaşananlar şöyle yorum-

DAİŞ’in yayınladığı videoda yakılarak öldü-
rülen iki askerden biri olduğu söylenen Safter 
Taş’ın ailesine iki yıl sonra resmi olarak bildirim 
yapıldı. Ordu yetkilisi, videonun gerçek olduğu-
nu, oğullarının yakılarak öldürüldüğünün kesin-
leştiğini aileye bildirdi.

DAİŞ’in 1 Eylül 2015’te Kilis’teki Şehit Meh-
met Hudut Karakolu’ndan kaçırdığı iki askerden 
er Safter Taş’ın yakılarak öldürüldüğü kesinleşti.

22 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan video üze-
rinden 11 ay geçmesinin ardından 7 Ekim’de Taş 
ailesinin evinin bulunduğu Iğdır’ın Aralık ilçesi 
Aşağı Eratan köyüne gelen İlçe Kaymakamı ve 
Garnizon Komutanı, videonun gerçek olduğunun 
kesinleştiğini aileye bildirdi.

Yetkililer, DAİŞ’in 25 ay önce kaçırdığı Taş’ın 
ailesine, “Şu ana kadar tam teyit ettiremediğimiz 
için şehit olduğunu açıklamadık. Ancak bugün 
şehit olduğu netleşti” dedi ve köyden ayrıldı.

Gaiplik için mahkemeye başvuran aile, bugün 
görülmesi gereken duruşmaya gerek kalmadığı-
nı belirterek, 2 gündür taziyeleri kabul ettiklerini 
belirtti.

Baba Taş: Yakılma videosu doğrulandı
Baba Aydın Taş da, “Bu sabah beni arayıp eve 

10 Ekim Ankara Katliamı’nın ikinci yıldönü-
mü nedeniyle bir mesaj paylaşan tutuklu HDP Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “İnsanlarımı-
zın yasını tutması engellendi. Ama tüm bu günler 
ve acılar gelip geçecek” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel 
Başkanı Selahattin Demirtaş, 10 Ekim 2015 tari-
hinde Ankara Garı’nda yapılmak istenen Emek, 
Barış ve Demokrasi Mitingi’ne IŞİD tarafından 
düzenlenen ve 102 kişinin hayatını kaybettiği 
canlı bomba saldırısının ikinci yıldönümü nede-
niyle mesaj gönderdi.

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demir-
taş’ın mesajı şöyle:

“10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara’da on binler-
ce insanın bir araya gelmesiyle yapılan Barış ve 
Demokrasi Mitingine yönelik IŞİD saldırısının 
üzerinden 2 yıl geçti. Türkiye Cumhuriyeti tari-
hinin bu en acımasız ve insanlık dışı saldırısının 

Emniyet, Muğla’da darp edilerek, çıplak bir şe-
kilde asfalta yatırılan ve fotoğrafları çekildikten 
sonra gözaltına alınanların yakınlarını aradı. Bu 
vesileyle gözaltına alınanların farklı farklı yerler-
de tutulduğu öğrenildi.

Muğla’da darp edilip çırılçıplak soyulan, ters 
kelepçe ile yere yatırılarak gözaltına alınan 7 kişi-
nin halen gözaltında olduğu ve ailelerinin Emni-
yet’ten aranarak, yakınlarının gözaltında olduğu 
bilgisini paylaştığı öğrenildi.

Emniyetin aradığı isimlerden biri de kardeşi 
gözaltında olan Adil Altay. Fotoğraflarda görü-
len kır saçlı, çıplak şekilde asfalta yatırılan ki-
şinin kardeşi olduğunu belirten Altay, telefonla 
arandıklarını ve kardeşinin gözaltında olduğunun 
kendisine bildirildiğini belirtti.

Avukatların kardeşi ile görüşme yapmasını 
beklediklerini söyleyen Altay, gözaltına alınan-
ların farklı farklı yerlerde tutulduğu bilgisini de 
verdi. Altay, kardeşinin Menteşe İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde tutulduğunu, diğer gözaltına alı-
nanların ise kentteki diğer ilçe müdürlüklerine 
dağıtıldıklarını belirtti.

Ne olmuştu?
Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde jandarma 

landı:
“Bu haftasonu, ABD’yle Türkiye arasında kı-

sasa kısas mantığıyla karşılıklı seyahat kısıtlama-
ları getirilmesine sahne oldu. Bu, askeri, istihbari 
ve ticari açıdan geleneksel olarak derin bağlara 

sahip olan iki NATO 
ortağı Washington’la 
Ankara arasında gide-
rek gerilen ilişkilerin 
bir diğer işaretiydi.

Kısıtlamalar, Do-
nald Trump’ın selefi 
Barack Obama’nın 
yönetimindeki gerilim 
dolu yılların ardından 
Türkiye’yle iyi ilişki-
ler sürdürme vaadi-
ne rağmen getirildi. 
Trump Erdoğan’ı ge-

çen ayki Beyaz Saray ziyaretinde ‘dostum’ diye 
övmüş, hiç olmadıkları kadar yajın olduklarını 
söylemişti. Fakat bazı yorumculara göre, ülkesi 
daha büyük bir kaosun eşiğindeyken, Erdoğan 
ABD’yle atışmaya son vermektense sürdürmekle 
daha fazla kazanım elde edebilir.

Açık olan şu ki, bu diplomatik çöküş uzun sü-
redir bekleniyordu ve uzun süre de devam ede-
bilir.”

geleceklerini belirttiler. Eve geldiklerinde oğlu-
mun şehit olduğunu söylediler. Yakılma video-
sunun doğru olduğunu, konunun netleşmesi için 
beklediklerini anlattılar” dedi.

Anne Taş seslenmişti: “Vicdanınız yok 
mu?”

DAİŞ’in yayınladığı infaz videosunda yakı-
larak öldürülen iki askerden biri olduğu iddia 
edilen Safter Taş’ın ailesi iki yıldır çocuklarının 
durumu ile ilgili bilgi alamıyordu.

Ailenin bekleyişi 1 Ekim 2015’den bu yana sü-
rüyordu. Aralık ilçesi Aşağı Eratan köyünde ya-
şayan aile, defalarca Milli Savunma Bakanlığı ve 
Genelkurmay’a randevu talebinde bulunduklarını 
ancak olumlu veya olumsuz bir dönüşün olmadı-
ğını belirtiyordu.

Geçtiğimiz günlerde konuşan, 2 yıldır oğlunu 
bekleyen anne Senem Taş, hükümet yetkililerinin 
sessizliğine tepki göstermiş, “Niye bu olayın üs-
tünü örtmeye çalışıyorlar. Neden oğlumu sağ ya 
da ölü vermiyorlar? Artık konuşamıyorum. Bütün 
yetkililere çağrı yapıyorum: vicdanınız yok mu?” 
diye seslenmişti.

üzerinden geçen bu sürede acılarımız azalmadı. 
Ülkenin dört bir yanından barış için Ankara’ya 
gelip o katliamda yaşamını yitiren güzel insan-
ların anısı bizlerle. Katliamı gerçekleştirenler ve 
onları koruyup kollayanlar hakkında o gün yaptı-
ğımız tespitlerin doğru çıktığı görüldü. Katliamın 
arkasındaki odaklardan halen hesap sorulmadı. 
Katliamın meydana geldiği yere bir anıt yapılma-
sı gerekirken, yıldönümlerinde anma yapılmasına 
bile izin verilmedi. İnsanlarımızın yasını tutma-
sı engellendi. Ama tüm bu günler ve acılar gelip 
geçecek. Suçlulardan hesap sorulacak, katliamın 
meydana geldiği yere, olması gerektiği gibi bir 
anıt dikilecek ve yitirdiğimiz canları yüzbinler-
le anacağız. Bizleri ayakta tutan en güçlü değer 
umuttur. Umudumuzu yitirmeyelim. Katliam-
da yaşamını yitiren yurttaşlarımızı bir kez daha 
anıyor, acısı henüz taze olan ailelerin acılarını ve 
yaslarını paylaşıyorum.”

ve polisin ortak düzenlediği operasyonda yedi 
kişi üzerlerindeki elbiseler çıkartıldıktan sonra 
yüz üstü yere yatırılıp elleri bağlanarak gözaltına 
alınmıştı.

4 Ekim’de yaşanan olayda, yere yatırılarak çı-
rılçıplak soyulan kişilerin fotoğrafları çekilerek 
sosyal medyada paylaşılmış, yoldan geçmekte 
olan vatandaşlara gösterilmek amacıyla gözaltına 
alınan kişiler, Seydikemer-Kaş yolunun üzerinde 
uzunca bir süre çıplak bir şekilde bekletilmişti. 
Daha sonra karakola götürülen yedi kişinin çıp-
lak fotoğrafları tekrar çekilmiş ve sosyal medya-
da paylaşılmıştı.

Fotoğrafları çeken ve paylaşan kişilerin, İçişle-
ri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerine mensup 
olduğu basına yansımış, söz konusu ters kelepçe 
ve işkence görüntüleri kamuoyunda tepkiye yol 
açmıştı.

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, konuyu 
İçişleri Bakanlığı’na sormuş, şu soruya da yanıt 
istemişti: “Gözaltına alınarak işkence ve kötü 
muamele gören şahıslar ne ile suçlanmaktadır? 
Söz konusu araçlar bir istihbarat üzerine mi dur-
durulmuştur? Gözaltına alınan kişilerin kimlik 
bilgileri nelerdir? Gözaltı işlemi sonrasında söz 
konusu şahısların üzerinden silah veya benzeri 
mühimmat çıkmış mıdır?”

Washington Post: Türkiye-ABD Krizi 
Uzun Sürebilir

Demirtaş’tan 10 Ekim Mesajı

Çıplak Aramayla Gözaltına Alınmışlardı: 
Emniyet 4 Gün Sonra Aileleri Aradı

Devlet, DAİŞ’in yaktığı Erleri Sessizce 
Kabul Etti
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Suriye, Irak, Rojava, İran’a kadar uzanan ka-
rayollarını kullanarak Ortadoğu’nun büyük 
şehirlerine çok kısa zamanda ulaşmak müm-

kün. Fakat Güney Kürdistan’da KDP yönetimindeki 
bölgelerden özgür basın çalışanlarının bölgeye giriş 
yapması neredeyse olanaksız.

Tanıdığım güzel insanlar ve cephede 
dostluklar üzerine…

Reqa, Suriye’nin kuzeyinde en büyük şehirlerden 
biri. Suriye son 6 yıldır DAİŞ’in karabulutları altın-
da olduğundan, bu kente uçak seferleri yok. Şu anda 
bölgeye en yakın havalimanı Güney Kürdistan’da. 
Kürt ve Arap halkları 6 yıldan bu yana DAİŞ’e kar-
şı amansız bir mücadele verirken, dünyanın gözle-
ri önünde Türk faşizminin öncülüğünde Rojava’ya 
ciddi bir ambargo uygulandı. Suriye, Irak, Rojava, 
İran’a kadar uzanan karayollarını kullanarak Orta-
doğu’nun büyük şehirlerine çok kısa zamanda ulaş-
mak mümkün. Fakat Güney Kürdistan’da KDP yö-
netimindeki bölgelerden özgür basın çalışanlarının 
bölgeye giriş yapması neredeyse olanaksız.

Havayoluyla Güney Kürdistan’a ulaştıktan sonra, 
Suriye sınırının önceden belirlenmiş bölgelerinden 
saatler süren yaya yolculuğunun ardından Rojava’ya 
ulaşabiliyorsunuz. Aslında Zaxo yakınındaki Semel-
ka Sınır Kapısı’ndan 2 dakikalık bir bot yolculuğuy-
la Dicle Nehri’nin karşı tarafında bulunan Rojava’ya 
geçebilirsiniz. Ancak uzun bir süredir Rojava’ya 
dönük çok şiddetli bir ambargo uygulanıyor, gaze-
teciler de dahil kimsenin geçişine izin verilmiyor. 
Yolculuklar bundan dolayı uzun saatler alıyor. Tüm 
ekipmanınızı ve kişisel ihtiyaçlarınızı yaklaşık 20 
kiloluk sırt çantasında saatlerce taşımanız gerekiyor. 
Bu uzun yürüyüşe başka bir gazeteci arkadaşım gidiş 
yolunda bana eşlik etmişti. Yolu tamamladığımızda 
ise dönüp bana şöyle demişti: “Çektiğimiz eziyete, 
düştüğümüz duruma bak. Kendi ülkemde -Kürdis-
tan’da- korku içinde hareket ediyorum.” 

Evet gerçekten tüyler ürpertici, yürüdüğünüz yol-
da bölgeyi kontrol eden Peşmerge size ateş açabilir 
veya pusu kurup, tutuklayabilir.

Zorlu bir yolcuk
Günlerce süren bekleyişin ardından yola koyul-

duk. Yaklaşık 5 saat süren araba yolculuğunun ar-
dından boş bir araziye ulaştık. Kısa bir süre gece 
karanlığının bastırmasını bekledik ve artık benim 
için o unutulmaz yürüyüş başladı. Takriben bir saat 
boyunca, ayak bileklerimizin taşa toprağa battığı 
sürülmüş tarlaları aşarak, nehire ulaştık. Kendi eli-
nizi dahi göremediğimiz zifiri bir karanlık hakimdi 

alana.
 Yanımızda götürdüğümüz büyük şişme botu hiç 

ses çıkarmadan nefesle şişirdik ve üçerli iki grup 
halinde suyun karşı tarafına geçmeyi başardık. Göz 
gözü görmeyen karanlıkta uçurumdan yuvarlanma-
mak ya da bataklığa saplanmamak için önümüzdeki 
yürüyenlerin adımlarına ayak uydurmamız şarttı. 
Bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından güçlü nefesler 
üfleyerek kocaman bir botu şişirmek, sırtımdaki 20 
kiloluk ekipman çantamla sağa-sola yalpalanan şiş-
me botta dengede durmaya çalışmak ve kürek çek-
mek kelimelere sığmayacak kadar yorucuydu. 

Suyun karşı tarafında botumuzun havasını yine 
aynı sessizlik ve dikkatle indirdik ve sırtımıza aldık. 
Yolculuk, artık daha zorlayıcı bir etaba giriyordu. 

Yaklaşık üç buçuk saat boyunca, yüksek tepeler, 
dar geçitler, bataklık, sazlıklar ve kayalıklar aşıldı. 
Peşmerge kontrol noktalarına yakın güzergahlar-
da zaman zaman eğilerek, zaman zaman sürünerek 
ilerledik. Özellikle bu kontrol noktalarına yakın yer-
lerdeki geçişlerde birçok kez peşmergenin yolculara 
ateş açıp pusular kurduğunu, yakaladıklarını işken-
ceden geçirdiğini anlatımlardan biliyorduk. Yürüyü-
şün sonunda, kör karanlıkta beliren iki araç bizi kar-
şıladı. Onlara ulaştığımızda sevinçle bize sarıldılar. 

Bizi karşılayan araçlarla 5-6 saatlik yolculuğun 
ardından Reqa cephesine ulaşabildim. Susuzluk ve 
yorgunluktan yol boyunca başım dönse ve gözlerim 
kararsa da inanç ve meslek aşkıyla çarpan yüreğim, 
beni olmam gereken yere götürmüştü. 

Reqa cephesinde ilk günlerim
Yıl 2014 Ekim ayı... Kobanê zaferine sayılı gün-

ler kalmıştı. Haberler yapmak üzere bölgeye gitmiş-
tim, Kobanê hamlesinin son aşamasında elimden 
geldiğince bu destansı zaferi, dünyaya duyurmaya 
çalışmıştım. Ardından Kobanê ve çevresinde DA-
İŞ’in aşama aşama imha edildiği tüm operasyon ve 
hamlelerin yakından takipçisi oldum. Gün gün, saat 
saat DAİŞ’e karşı yürütülen savaşı izledim. Elde 
edilen her zaferde yüreğimdeki coşku, her şehit ha-
berinde de acı bir burukluğa yerini bırakıyordu. En 
büyük hayalimden biri, DAİŞ’in başkenti Reqa’nın 
özgürleştirilmesine ve buradaki savaşçıların zafere 
ulaşmasına tanık olabilmekti. 

Ve o gün gelip çatmıştı. YPG/
YPJ’nin ağırlıkta olduğu QSD güç-
lerinin Reqa hamlesini; yani ‘Büyük 
Cenk’i” başlatmasından 12 gün sonra 
Reqa cephesindeydim. Bölgeye gidi-
şimin ilk günlerinde etrafı tanıma ça-
bası, gözlem yapma ve hızlıca haber-
lerimi hazırlama kaygısı içindeydim. 
Reqa hamlesinin diğer hamlelerden 
farklı olduğunu çok kısa sürede göz-
lemleyebilmiştim. Neydi Reqa’nın 
farkı? 

Reqa’da şehir savaşı, nokta ele 
geçirme ve mahalle mahalle sabırla 
ilerleme hamlesine dayanıyor.  QSD 
güçleri operasyonlarla DAİŞ’in ko-
numlandığı noktaları ele geçiriyor ya 
hemen yanında bir nokta oluşturuyor 
ya da DAİŞ’in noktasını kendi üssü 
haline dönüştürüyor. Bir ev, bir dük-
kan ya da bir araba garajı... Bazen de 
hayvan barınağı, bir komutanın savaş-
çılarını en ön cephede güvenli bir şe-
kilde konumlandırdığı bir nokta haline 

gelebiliyor. 
Noktalarda hem cephane hem de gıda malzeme-

si tutuluyor. Noktalar, hem arkasındaki cephenin 
güvenliğini hem de önündeki cepheye saldırı anın-
da destek sağlıyor. Böylesi taktiklerin uygulandığı 
savaş ve küçük çaplı saldırıların yaşandığı alanlar-
da aslında biz gazetecilerin işi daha da zorlaşıyor. 
Nereden, ne tür bir saldırı gelebileceğini kestirme-
niz nereyse imkansızken, bu saldırılar altında hem 
kendi güvenliğinizi sağlamak hem de en iyi görün-

tüyü alabilmek için büyük bir riski de göze almanız 
gerekiyor. 

Reqa’da ilk günlerim tanımakla ve yapacağım ha-
berleri planlamakla geçirdim. İlk günden başlayarak 
cephede kaldığım 75 günlük süreyi ise anlatarak bi-
tiremeyeceğim anılarla doldurdum. 

Bir tas pilav etrafında kazanılan zafer
Yavaş alanında bir mermi veya tek bir el bombası 

ne kadar önemliyse bir tas pilav ve bir kuru ekmek 
de o kadar önemlidir. Özellikle yaz aylarına denk ge-
len Reqa hamlesinde, her gün yükselen hava sıcak-
lıklarıyla ağırlaşan koşullarda savaşçılara ulaşacak 
tek bir küçük şişe suyun hayati bir önemi var. 

En ağır çatışmalar, çok büyük imkansızlıklar için-
de zafere dönüşüyor. Reqa savaşının tarihe destansı 
bir zafer olarak geçmesini sağlayan, bütün olanak-
sızlıklara rağmen çok büyük mücadelenin veriliyor 
olmasıdır. 

Savaş alanında çatışma görüntüleri ve rutin haber-
ler dışında QSD’lilerin yaşam hikayelerini, günlük 
yaşamlarını, savaş alanında merak edilenleri yansı-
tabilmek en büyük amacımdı. Savaşçılar nasıl besle-
niyor? Yiyecek, içecek olanakları neler? Giysilerini 
nasıl yıkıyorlar?.. gibi daha bir çok hususta haberler 
hazırlamaya çalışıyordum. 

İki ay boyunca hava sıcaklığının 50 derece olduğu 
cephede her gün hiç eksik olmayan pilavı, mevzilere 
ulaştığında yüzleri güldüren karpuzu anlatamadan 

geçemezdim.
 Özellikle savaş hattının bulunduğu ön mevzilere 

yemekler ve içecekler zırhlı araçlarla belirli bir nok-
taya kadar ulaştırılıyor. 

İşte bu noktadan sonra başlıyor kuru pilavın des-
tansı hikayesi. Zırhlı aracın dahi giremeyeceği ve 
DAİŞ çetelerinin füzelerle, keskin nişancılarla dur-
madan saldırı yaptığı, etrafı mayın döşediği yıkıntı-
larla dolu yollardan savaşçılar, su ve yiyeceklerini 
sırtlarında taşıyor. Bazen 20 kilonun üzerinde yükü 
sırtlayan tek bir savaşçı, arkadaşlarına içecek birer 
şişe su yetiştirebilmek için canını tehlikeye atıyor. 
Bunu severek yapıyorlar. Su ve yemeği arkadaşla-
rına ulaştırdıklarında ise görevi yerine getirmenin 
huzuru ve yüzlere yansıyan mutluluğu okudum. 

Defalarca lojistiğin ve ayrıca zırhlı aracın gidebil-
diği son noktadan sonra savaşçıların sularını sırtla-
rında taşıdıklarına tanık oldum.

Mermi yağmuru ya da bir havan bombardımanı, 
kimi zaman da kendi yalnızlıklarında, yıkıntıların 
arasında, toz toprağın içinde, keleşleri kucağınday-
ken bağdaş kurup kaşık yaptıkları ekmeği ile pilavı 
yemek, savaş cephesinin bir başka gerçekliği. 

Evet büyük olanaksızlıklar, tek tip yemek çeşidi, 
çay derecesinde kaynayan su... Reqa’nın destansı 
savaşı bu olanaksızlıklar için yürütülüyor. Ancak tek 
bir gün bile bir savaşçının ”Açım”, ”Susuzum” de-
diğine tanık olmadım. Onlar, yeme içme için orada 
olmadıklarını çok iyi biliyorlar. 

Erem Kansoy - Rakka
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Bölgeye Ulaşım Savaşın 
Kendisi Kadar Tehlikeli
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ABD’nin Las Vegas kentindeki bir konsere si-
lahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 59 kişi hayatı-
nı kaybederken, 500’den fazla kişi de yaralandı. 
Saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Neveda Şerifi, 
saldırganın kimliğini açıkladı. Saldırganın polisin 
olay yerine ulaşmadan önce intihar ettiği açıklan-
dı. Reuters saldırıyı DAİŞ’in üstlendiğini duyur-
du. ABD’li yetkililer saldırganın herhangi bir te-
rör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair bir kanıtın 
bulunmadığını belirtti.

ABD’nin Las Vegas kentindeki bir müzik fes-
tivaline silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir kişi, 
Mandalay Bay Oteli’nin 32. katından konsere 
katılanlara otomatik silahla ateş açtı. Saldırıda ilk 
belirlemelere göre en az 59 kişi hayatını kaybe-
derken, 500’den fazla kişi de yaralandı. Yapılan 
açıklamada saldırı nedeniyle 406 kişinin çevre-
deki hastanelkere sevk edildiği bilgisine de yer 
verildi.

Yaşamını yitirenler arasında polis memurları-

Katalan referandumuna damgasını vuran polis 
şiddeti olaylarıyla ilgili İspanya’dan özür geldi. 
Yaralı sayısının 900’ü aştığı olayla ilgili, Madrid 
hükümetinin Katalonya temsilcisi Enric Millo, 
“Elimden olaylara karışan polisler adına özür di-
lemekten başka bir şey gelmiyor” dedi.

İspanya hükümetinin Katalonya temsilcisi En-
ric Millo, Pazar günü yapılan bağımsızlık refe-
randumu sırasında şiddet kullanan İspanyol polisi 
adına özür diledi.

Enric Millo “O güne ait görüntülere baktıkça, 
insanların darp edildiğini, itildiğini, yaralandığını 
gördükçe, elimden pişmanlık ve olaylara karışan 
polisler adına özür dilemekten başka bir şey gel-

Kuzey Kore devlet televizyonu, CIA’in Kim’i 
mayıs ayında biyolojik veya kimyasal silahla ze-
hirlemeye çalıştığını öne sürdü.

Kuzey Kore yönetimi, CIA’in bu yıl ülkenin 
lideri Kim Jong-un’a suikast düzenlemeye ça-
lıştığını savundu. Kuzey Kore devlet ajansı KC-
NA’nın haberine göre, CIA Kim’i kimyasal veya 
biyolojik silahla zehirlemeye çalıştı.

Kuzey Kore’de iktidardaki İşçi Partisi’nin pro-
paganda kanadı olarak görülen ajansın haberinde, 
girişimin mayıs ayında gerçekleştiği savunuldu. 
Haberde, “Bu yıl mayıs ayında bir grup terörist 
CIA’in ve Güney Kore’nin kukla istihbarat servi-
sinin emirleriyle ülkemize sızdı. Amaçları, yüce 

Rusya’nın birçok şehrinde, Devlet Başkanı 
Vladimir Putin karşıtı gösteriler düzenlendi. Pu-
tin’in doğum günü dolayısıyla gerçekleştirilen 
gösterilere, “Yolsuzlukla Mücadele Fonu” kuru-
cusu ve aktivist Aleksey Navalnıy ile diğer muha-
lif grupların çağrısıyla yüzlerce kişi katıldı. 

“İyi ki doğdun Putin” ve “Rusya özgür olacak” 
yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, Putin kar-
şıtı sloganlar attı. Göstericiler ile polis arasında 

Kolombiya’da silah bırakan ve siyasi parti ha-
line gelen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri 
FARC, Ulusal Seçim Konseyi’ne (CNE) kayıt 
yaptırdı.

Kolombiya’daki siyasi hayatında da FARC is-
mini kullanacak olan partinin kayıt belgelerinin 
CNE’ye tesliminin ardından konuşan yöneticisi 
Ivan Marquez, “Kolombiya’yı yarım yüzyıldan 
daha uzun süredir yaralayan silahlı çatışma bu 
dakikadan sonra tarih olmuştur” dedi.

Marquez’e CNE’deki kayıt işlemlerinde parti-
nin diğer yöneticilerinden Jesus Santrich, Rodri-
go Granda ve Victoria Sandino da eşlik etti.

Ülkede gelecek yıl yapılacak seçimlere katı-
lacak partinin sosyal medya hesabından yapılan 
açıklamada da “CNE’ye kaydımızla birlikte, si-
yaset yapmak için bütün şartları yerine getirdik. 
Milyonlar bize eşlik edecek” ifadesi kullanıldı. 

FARC kısaltmasını kullanmak için Toplumun 
Alternatif Devrimci Gücü anlamına gelen “Fuer-
za Alternativa Revolucionaria del Comun” ismini 
alan parti, logo olarak da ortasında yıldız bulunan 
kırmızı gül kullanıyor.

nın da bulunduğu öğrenildi. Saldırının ardından 
olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk 
edildi.

Polis, 64 yaşındaki şüpheli Stephen Pad-
dock’un saldırı planı üzerinde uzun zamandır 
çalıştığını gösteren bazı bulgulara ulaşıldığını 
açıkladı. Soruşturma, Paddock’ın saldırıyı ger-
çekleştirme nedenlerine odaklanıyor.

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo, düzenle-
diği son basın toplantısında, Paddock’un tuttuğu 
otel odasının içine ve dışındaki koridora çok sa-
yıda kamera yerleştirdiğini açıkladı. Lombardo, 
Paddock’ın bu kameralar sayesinde güvenlik 
güçlerinin kendisinin yerini tespit edip etmedik-
lerini izlediğini söyledi. Lombardo, “Bu kişinin 
çok hazırlıklı olduğu görülüyor. Bunu, kullandığı 
silahların türü ve odadaki mühimmatın miktarın-
dan anlamak mümkün. Saldırı öncesinde en ince 
ayrıntısına kadar planlama yapmış” dedi.

miyor” dedi. Millo’nun açıklamaları, Katalon-
ya’daki polis şiddetine dair Madrid’deki merkezi 
hükümetten gelen ilk özür.

İspanyol polisi, bazı oy kullanma merkezle-
rinde seçmenlerin oy kullanmasını durdurmaya 
çalışmış ve seçmenleri darp etmişti. Olaylarda 
yaklaşık 900 kişi yaralandı. Referandumda oy 
kullanan yaklaşık 2 milyon 200 bin kişinin yüzde 
90,9’u bağımsızlığa destek verdi. Referanduma 
katılım oranı yaklaşık yüzde 42 olmuştu.

Katalonya hükümeti ve özerk bölgedeki diğer 
siyasiler, oy birliği ile İspanya’dan bağımsızlık 
ilan etmeyi planlıyor. İspanyol hükümeti ise refe-
randumu yasa dışı ilan etmişti.

karargahımıza biyolojik ve kimyasal maddeler 
kullanarak devlet terörü uygulamaktı. Yakalandı-
lar ve ifşa edildiler” denildi.

‘Bukalemun gibi’
Haberde, ABD’nin diğer ülkelerdeki hükümet-

leri devirme girişimlerini meşrulaştırmak içim 
‘bukalemun’ gibi renk değiştirdiği savunuldu; Af-
ganistan, Irak ve Libya’daki müdahaleleri meşru 
göstermek için terörle savaşı kullandığı belirtildi.

Kuzey Kore hükümeti mayıs ayında yaptığı 
açıklamada da, Kim Jong-un’a yönelik bir sui-
kast girişiminin önlendiğini belirtmiş, CIA yorum 
yapmaktan kaçınmıştı.

zaman zaman arbede çıkarken, gösterilerde yak-
laşık 80 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gös-
terilerde, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 
kaydedildi.

Rus emniyetine göre, Moskova’daki gösterile-
re yaklaşık 700 kişi katılırken, başta St. Peters-
burg olmak üzere diğer şehirlerde bu sayının daha 
da az olduğu bildirildi.

Partinin kuruluş kongresi Ağustos ayının so-
nunda Bogota’da başlamış, Eylül ayının başında 
başkentin Bolivar Meydanı’nda yapılan kutla-
mayla son bulmuştu.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imza-
lanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma 
aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına 
vardıktan sonra 1 Mart’ta geçilmişti. FARC, 17 
Mart’ta ilk 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve 
Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek, 50 yılı 
aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. 

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen 
suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, 
Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti 
kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan 
ve Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’un katıl-
dığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son 
konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bogota’nın dışındaki BM tesislerine getirilen 
silahların imhası Santos’un da katıldığı törenle 
tamamlanmıştı.

Las Vegas’ta Konsere Silahlı Saldırı: 59 Ölü

İspanya’dan ‘Polis Şiddeti’ özrü
Kuzey Kore: 
CIA Kim Jong-un’u Zehirlemeye Çalıştı

Putin’in Doğum Gününde Rusya Karıştı

FARC Artık Siyasi Parti!
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30 yıl kapatıldığı akıl hastanesinde “Bu kadar yalnız 
kalmayı hak edecek ne yaptım?” diye soruyordu, 
‘Taşların yüreği’ olarak bilinen Camille Claudel. 

Yaşadığı çağda ölümsüz eserler bıraktı. Eserlerinin bazı-
ları onun izni olmadan alındı. Sanatın düşünceyle değil 
duyguyla üretileceğine inanıyordu ve bu nedenle devlet 
meydanlarına/erkânlarında heykel satmayı reddetti. Klasik 
romantiklerin tabiri ile “Acı özgürleştirir” diyenler yanıl-
mıştı. Acı onu çağının ötesine taşıdı ancak kişisel öyküsün-
de derin bir yalnızlığa terk etti.

‘104 Me’ hikayesi Sümer mitolojisinde anaerkil döne-
min değerlerinin nasıl çalındığını anlatır. İnanna’nın elinde 
bulunan anaerkil dönemin bilgi, değer ve yasaları, kurnaz 
tanrı Enki tarafından çalınır. İnanna ile Enki arasındaki ka-
dın değerlerinin gasp edilmesiyle başlayan savaş, iki siste-
min savaşıdır.

Heykeltıraş Camille Claudel’nin hayatı kadının çalınan 
ME’lerinden bir hikâyedir.

Yaşadığı dönemdeki yaratımı kimilerine göre ‘ilhamla’ 
kimilerine göre ise bizzat çalınarak elinden alınan Camil-
le’nin hayatı, kadın aklı ve yaratımının sanatta erkek eliyle 
nasıl görünmez kılındığı ve el konulduğuna yakın dönem-
den bir örnektir.

Kendi olmayı bilen bir sanatçı
O’nu herkes, ünlü mü ünlü Fransız Heykeltraş Rodin’in 

‘çatlak, takıntılı, deli sevgilisi olarak’ tanır. Oysa Camille, 
bu sıfatların çok ötesinde belki de toplamının ortaya çı-
kardığı yaratıcı ve kendi olmayı bilen bir kadın sanatçıdır.

Aile ve erkek ikileminde akıl hastanesinde son bulan 
yaşamı onu sadece ‘sınır’lara hapsetmedi,  aynı zamanda 
dünyayı da bağımsız düşünen ve çağını aşan bir yaratıcı 
dehanın daha fazla eser bırakmasından alıkoydu.

Yaşamak istediği dünya ile var olan arasındaki uçuru-
mun derinliğini hep hissetti ve bu hüsranlarını dönüştürdü-
ğü yaratıcılığını ise şöyle tarifliyordu Camille:

Bir avuç toprağı yoğurmayı bile bilmeyenler.
Duygusuz yavan insanlar.
Bu benim ruhum en kutsal varlığım…
Bunlar çalışma saatleri. Ruhumun yandığı saatler.
Siz yiyip içerken, dalga geçerken, oburca tıkınırken, ben 

heykelimle yalnızdım..
Ve yavaş yavaş akan benim hayatımdı..
Bu toprağın derinliklerine kanımı akıtıyordum…
Dramatize etmeden, romantik ‘eril tarih mitine’ bürün-

dürmeden anlatmak gerek Camille’yi, haklıya hakkını bir 
parça olsun teslim edebilmek için…

Kanalizasyon hatlarından çıkarılan killerle gizli 
heykeller

Camille Claudel Camille, 8 Aralık 1864’te Fransa’da 
orta halli bir ailenin kızı olarak doğdu ve Paris’in dışın-
da küçük bir şehirde büyüdü. Kadınlara biçilen geleneksel 
rollere çocukluğundan itibaren uymayan biriydi, bahçede 
çamurdan kedi, köpek, kuş, insan heykelleri yapıyordu. 
Yaşadığı çağda heykel yapan kadın yok denecek kadar az 
olduğu için herkes ailesi dahi Camille’in ‘heves’inin ge-
çeceğini bekliyordu. Ancak o 13 yaşındayken dönemin 
birçok tanınmış siyasetçi ve sanatçısının heykellerini ya-
pıyordu. Hem de heykellerinde kullandığı killeri şehrinde 
kazılan kanalizasyon hatlarından gizlice çıkarıyordu. Hey-
kel yapmak isteyen Camille için dünyada aşılması gereken 
tek engel annesiydi o günlerde. Çünkü annesi kızının –bel-
ki de korumak için- kızının daha ‘makul’ bir kadın olma-
sını istiyordu.

Ailesini yetenekleri ve istekleri konusunda ikna eden 
Camille, 1881 yılında Paris’e yerleşti ve az sayıda kadını 
kabul eden Colarossi Akademisi’ne eğitim almaya başla-
dı. Bir atölye kiralayan Camille bir süre sonra dönemin en 
ünlü heykeltıraşı Roden’den ders almaya başladı. Tanış-
tıkları dönem Rodin’in ‘heykel ilhamla olmaz, akılla olur” 
söylemine karşı çıkan Camille, zamanla ne kadar doğru bir 
düşüncede olduğunu kabul ettirmek zorunda kaldı.

Soyut değil somut insan bedeni, arzuları ve duyguları 
üzerine eserler üreten Camille’nin eserleri, ” sadece hay-
ranlık değil, düşmanlık da çekecek kadar etkileyicidirler; 
dans eden çiftler, oynayan çocuklar, sohbet eden kadınlar, 
düşünen, gülen, acı çeken insanlar, hepsi de her an hareket 
edecekmiş, konuşacakmış gibi canlı dururlar”.

Eserlerini ‘gasp’ etmeye çalışan bir zihniyete 
başkaldırı

Rodin ile ilişkileri bir süre sonra ortak çalışmaya ve aşka 
dönüşen Camille için bu dönem kendi adına çalışmalarını 
az ürettiği dönem olarak bilinir. İkili ilişkilerde, ‘kadın aç-
mazı’ olarak yorumlanacak bu dönem Rodin için sadece 
akıl değil ilhamı da katarak yeni eserler yarattığı dönemdir 
ve eserlerinin bir çoğunu Camille’ye borçlu olduğunu bü-
tün sanat çevreleri kabul eder. Zira Rodin’in en unutulmaz 
eserlerini yaptığı dönem Camille’le birlikte olduğu yıllara 
denk gelir. Sanatında ustalaşan Camille, artık ‘öğrenci’, 
‘aşık’ ya da ‘ortak’ olarak anılmak istemez ve bağımsız 
eserler üretme kararı ile 1898 yılında Rodin’den ayrılır. 
Her ne kadar klasik eril tarihte bu ayrılık sadece ‘gönül 
ilişkisi’ne bağlansa da aslında bu ilham ya da başka şekilde 
eserlerini ‘gasp’ etmeye çalışan bir zihniyete başkaldırıdır. 
Ki Camille için kopuşu gerçekleştirmek isteyen her kadın 
gibi hiç de kolay gelişmeyen bir ayrılık dönemidir bu dö-
nem.

Kopuş dönemi Camille’nin en verimli eserler bıraktığı 
dönemdir. Sanat eleştirmenlerinin büyük beğenisini ka-
zanan “Vals”, “Clotho”, “Olgunluk Çağı”, “Kayıp Tanrı”, 
“Geveze kadınlar”, “Sakuntala” gibi eserleri bu döneme 
aittir.

Bu dönemde Camille’ye sipariş heykeller yapması için 
birçok teklif gelir ve bunları kabul etmez. O üretimlerini 
kendi sergileyebileceği ve üretebileceği bir düşün peşin-
dedir sadece. Bağımsız üretme, kendi olabilme ve yüreğini 
katarak ürettiği eserlerin pazar nesnesi haline getirmeme 
istemi; yaşadığı dönemde başta Rodin olmak üzere tüm 
heykeltıraşları için onu ‘çok tehlikeli’ kılıyordu. ‘Tehlike-
li’ Camille bu nedenle derin bir yalnızlığa ve yoksulluğa 
mahkum edildi. Hakkında linç kampanyaları tertiplendi.

Tüm bunlara rağmen Camille 1906’da açtığı sergide 
şunları söylüyordu:

Ben hayatı seviyorum, aşkı, umudu. Ödülsüz olsalar 
da…

1906’dan sonra sağlığı bozulmaya başlayan Camille, 
eserlerinin birçoğunu -90’a yakın heykel ve eskiz oldu-
ğu tahmin ediliyor- bu dönemde parçalayarak, nehre attı. 
Camille ailesi tarafından ilginç bir şekilde Rodin’in deste-
ğiyle ‘akıl sağlığını kaybettiği’ gerekçesiyle 1913 yılında 
akıl hastanesine kapatıldı. Ve yaşamını yitirdiği 19 Ekim 
1943’e kadar 30 yılı boyunca hastaneden bir daha çıka-
madı.

Akıl hastanesinde tek ziyaretçisi kardeşi şair Paul Cla-
udel’di. Son görüşmelerinden birinde “Bu kadar yalnız 
kalmayı hak edecek ne yaptım Paul?” diye soran Camille 
ardından ise şunları söylüyordu:

“Akıl hastanesi! Evim diyebileceğim bir yere sahip 
olma hakkım bile yok! Onların keyfine kalmış işim! Bu, 
kadının sömürülmesi, sanatçının ölesiye ezilmesi… Mah-
sus kaçırdılar beni, onlara tıkıldığım yerde fikir vereyim 
diye; yaratıcılıklarının ne kadar sınırlı olduğunu biliyorlar 
çünkü. Kurtların kemirdiği bir lahana gibiyim şimdi, yeni 
filizlenen her yaprağımı büyük bir oburlukla mideye indi-
riyorlar… Bilmiyorum, kaç yıl oldu buraya kapatılalı, ama 
tüm hayatım boyunca ürettiğim eserlere sahip çıktıktan 
sonra şimdi de kendilerinin hak ettikleri hapishane hayatı-
nı bana yaşatıyorlar… Bütün bunlar Rodin’in şeytani başı-
nın altından çıkıyor. Kafasında bir tek düşünce vardı zaten; 
kendisi öldükten sonra benim sanatçı olarak atılım yapıp 
onu aşmam; bunu engellemek için de, yaşarken olduğu 
gibi ölümünden sonra da ben hep mutsuz kalmalıydım… 
Her bakımdan başarıya ulaştı işte! Bu…. Bu esaretten çok 
sıkılıyorum… Eve hiç dönemeyecek miyim, Paul?”

‘Taşların Yüreği’: 
Camille’nin Yalnızlığa Mahkum 
Edilen Dehası Olabilir!



Uzmanlara göre birçok insanın gıda teminini 
sağladığı bitki ve hayvanlar da yabani ha-
yata yönelen ‘altıncı toplu soy tükenmesi’n-

den olumsuz yönde etkilenecek. Yeni yayımlanan 
raporda, “eğer yeterli önlemler alınmaz ve tarımsal 
biyoçeşitlilik sağlanmazsa, yok olan türler ve iklim 
değişikliği dolayısıyla ciddi beslenme bozuklukları 
yaşayabileceğimiz” vurgulanıyor.

Yabani hayata yönelen ‘altıncı toplu soy tükenme-
si’ dalgası çoktan başladı.

Bu soy tükenmesi dolayısıyla aynı zamanda bir-
çok insanın gıda teminini sağladığı bitki ve hayvan-
lar da tehdit altında.

Bilim insanları: Altıncı toplu soy tükenmesi yaşa-
nıyor, hızlanmasının nedeni insanlar

Bioversity International isimli araştırma grubu-
nun başkanı Ann Tutwiler, bugün yayımladıkları 
yeni raporun ardından, yabani hayatta yaşanan soy 
tükenmelerinin etkileri için  “bitki ve hayvanların 
toplu bir oranı da yabani hayat ile birlikte tehlikeye 
giriyor ve bu durum neredeyse hiç dikkat çekmiyor” 
dedi.

Tarımsal biyoçeşitlilik arttırılmalı
Guardian’a konu ile ilgili bir makale yazan Ann 

Tutwiler şöyle konuştu:
Eğer soyunun tükenmesine izin veremeyeceğimiz 

bir şey varsa, o da milyarlarca insanın gıdasını temin 
ettiği ve yaşamını sürdürmesini sağlayan türlerdir. 
Bu tarımsal biyoçeşitlilik kaybetmekte olduğumuz 
çok değerli bir kaynaktır, kaldı ki hala dünyanın 
yüzleştiği birçok problemi çözmemize yardım ede-

bilir. Aslında bunun küresel beslenme alışkanlıkları-
mızı, çevremize olan olumsuz etkimizi değiştirmek 
ve iklim değişikliğine adapte olmamızı sağlamak 
gibi gözden kaçan rolleri var.

Dünyadaki gıdanın dörtte üçü sadece 
12 mahsul ve 5 hayvan çeşidinden 
sağlanıyor.

Dolayısıyla aslında gıda temin ettiğimiz şeyler 
hastalıklara ve zararlı böceklere karşı çok hassas ol-
duğu söylenebilir, onları etkileyen bir şey çıkması 
durumunda insanlar toplu oranda bu durumdan et-
kilenecektir.

Örneğin İrlanda’da çıkan bir patates kıtlığında, 
tek türlü tarım alanına yayılan zararlı böcekler bir-
çok insanın ölmesine sebep olmuştu.

Çeşitlilik artmazsa ürünler büyüyen nüfusa yeti-
şemeyebilir

Aynı zamanda sadece belli şeylere ‘dayanmak’, 
dünyanın hızlıca değişen ikliminden de dolayı, bü-
yüyen küresel nüfusa karşılık ürünümüzün çok az 
kalacağı anlamına geliyor.

Değişen çeşitlilikte besleyici gıdalar sağlayabilen, 
hastalıklara ve değişen çevreye dirençli olan on bin-
lerce vahşi veya nadiren ekili tür var.

Fakat yaban alanların tahrip edilmesi, kirlilik ve 
aşırı avlanma Dünya’daki bu türleri de yok ediyor.

Son 40 yılda yabani hayatın yarısı yok 
oldu

Son 40 yılda yabani hayatın yarısı yok oldu, şimdi 

de yok olma tehlikesi ile en çok karşı karşıya kalan-
lar yabani türler.

Raporda belirtildiği üzere, bin ekili bitki türü çok-
tan tehlike altına girmişken, bu problem insanlığın 
gıda teminini de etkileyecek.

‘İnsan ölümlerinin’ birincil nedeni
Tutwiler’e göre dünyadaki tarımsal biyoçeşitliliği 

korumak aynı zamanda ‘insan ölümlerinin’ birincil 

nedenini de oyun dışı bırakmak demek:
Obezliği ve az gıda alımını yenemiyoruz. Ço-

ğunlukla insanlar yeteri kadar beslenemiyor, yeterli 
çeşitlilikte gıda tüketemiyor. Tarımsal biyoçeşitliliği 
korumak bunun için de önemli.

Rapor aynı zamanda hükümetlere ve şirketlere bu 
durumu aşmak için ‘az bilinen mahsul’leri ekmeleri 
konusunda önerilerde de bulunuyor.
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Hasankeyf’in Adım Adım Yok Edilmesine

Hep Seyirci mi Kalacağız!
Neredeyse 20 yıldır Hasankeyf ve Dicle Vadi-

si’nin Ilısu Barajı ve HES Projesi tarafından 
sular altında bırakılması gündemde. Aslında 

60 yıldır konuşuluyor, ancak 1998’dan beri Ilısu 
Projesi Türk hükümetince ele alınıp yapılmaya çalı-
şıyor. Kuzey Kürdistan’daki toplum ise buna cevap 
olacak karşı duruşu gösteremiyor. Bunun analizine 
gelmeden önce Ilısu Barajı ve HES Projesindeki son 
yıllardaki gelişmeleri özetleyelim.

Ilısu Projesi’nin finansı uluslararası ve yerel kam-
panyalar sonucu 2002 ve 2009 olmak üzere iki defa 
durduruldu, ancak her seferinde hükümet yeni bir 
konseptle projeyi tekrar gündeme getirdi. 2009’da 
finans iptal edilince, ki bu uluslararası düzeyde ola-
ğanüstü bir başarıydı, kısa arayışlardan sonra Türk 
hükümeti bütün finansal riskleri üstüne alarak 2010 
yılında inşaatını Ilısu konsorsiyuma başlattırdı. 

Asıl ondan sonra işimiz zorlaştı, çünkü artık bir 
uluslararası finans yoktu ve artık doğrudan tek he-
defimiz Türk hükümeti oldu. Demokratik kamuoyu 
belli düzeyde olduğu için Avrupalı hükümetlere yö-
nelik kampanya yürütmenin daha kolay olduğunu 
burada hatırlatalım. Projede Avusturyalı Andritz ile 
bir uluslararası şirket vardı, fakat o öyle zalim ve 
vicdansız bir şirket ki dünya üzerine gelse vazgeç-
mez. Karşımızdaki gücün ahlaki ve yasal olarak pek 
olumlu değerleri olmadığı ortadaydı, yine de büyük 
ve sürekli bir tepki ve kampanya ile bu hükümet bile 
Ilısu gibi devasa bir projeden vazgeçirtilebilirdi. 
Fakat 2010-2011 yıllarında gerekli şekilde organize 
olmadığımız için inşaat devam etti. 2006’dan beri 
kampanyamız, yani Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, 
süreklilik sağlamıştı, bu da Kuzey Kürdistan için 
pek de görünmeyen bir başarıydı.

2010’dan sonra Ilısu barajı inşaatı üç defa değişik 
sebeplerle durduruldu, ki bunun mümkün olabilece-
ğini o aralar çok da beklemiyorduk doğrusu. Ancak 
her defasında bir kaç ay içinde fiziki veya yasal en-
geller aşıldı. Yeni Hasankeyf’in inşaatı da yavaş da 
olsa aralıksız devam ediyordu. AKP hükümeti çok 
ısrarlıydı ve her türlü imkanlarını seferber ediyor-
du. Ilısu Projesine hükümet tarafından özel stratejik 
önem verildiği ortada.

MEH’in etkisi
Toplum olarak Ilısu Barajına karşı kampanyamıza 

birkaç yıl fiili ara verdikten sonra 2015 yılıyla birlik-
te tekrar hareketlenme yaşandı. Bunun Hasankeyf’i 
Yaşatma Girişimi’nin toparlanması ve Mezopotam-
ya Ekoloji Hareketi’nin (MEH) kapsamlı şekilde her 
yerde örgütlenmeye başlamasıyla da alakası vardı. 
Belli başarı gösterilmesinde toplumun ekolojik bi-
linçinin artması da yatıyordu. MEH onun ifadesiydi.

2015 yılında çok sayıda yürüyüş ve etkinliğin 
yapılmasına rağmen kapsamlı bir strateji ve yeterli 
kapasite ortaya çıkmamıştı. Eylemler hareketlilik 
yaratsa da çoğu zaman kısa vadeli düşünülerek ör-

gütleniyordu. Geç de olsa bir ivme söz konusuydu, 
o sırada Ilısu Barajı ve HES’in inşaatında gecikme 
ve teknik sorunlardan sık sık bahsediliyordu. 2015 
yılının Haziran ayında inşaatta çalışan işçiler de 
kötü çalışma şartları ve baskıları protesto ederek 
greve girmişlerdi. Ancak 2015 yazında Türk hükü-
meti tarafından tekrar başlatılan savaşın etkileri bir 
kaç ay içinde Ilısu Projesine karşı duran faaliyetleri 
de olumsuz etkilemeye başladı. 2015 sonunda ve 
2016 yılında faaliyetler devam etti, ancak savaşın 
getirdiği psikoloji kampanyaya konsantre olmayı 
sınırlıyordu. Ortaya atılan bir çok olumlu fikir pek 
hayat bulmuyordu. Amed’in kalesi ve Hevsel Bah-
çeleri UNESCO Dünya Miras listesine alınmasının 
getirdiği heyecan da değerlendirilemedi o dönemde.

OHAL’den nasibini aldı
2016 Temmuz’unda OHAL’in ilan edilmesi çok 

keskin sonuçlara neden oldu. OHAL ile Kuzey Kür-
distan’da çok sayıda çalışmanın gerileme yaşaması 
Hasankeyf ve Dicle Nehri’nin yok edilmesine kar-
şı emekleri o derecede etkiledi ki kimse yürüyüş 
yapmaya hazır değildi. Açıklamalar ve takip olayı 
devam ediyordu, ancak sokakta ve kamuda bulun-
mayınca toplum tarafından çok da ciddiye alınmı-
yorsun. 12 Mayıs 2017 tarihinde Hasankeyf’te Zey-

nel Bey Türbesi ‘taşınırken’ kimse ne Hasankeyf’te 
ne de başka bir yerde sesini çıkaramadı, medyanın 
dışındaki açıklamaların dışında. Aslında bu adım 
önemli bir eserin 550 yıldır bulunduğu noktadan ça-
lınıp tahrip edilmesi anlamına geliyordu ve toplum 
sessiz kaldı.

Zeynel Bey Türbesi’nin tahrip edilmesinden önce 
devletin Hasankeyf’e fiziki müdahelesi tarihi köprü 
ayakların taşlarla sözde restorasyon adına kaplan-
masıyla başladı. 2014 yılında başlayan bu müdahe-
leye hiç ses çıkarılmamıştı ki devletin ‘restore edip 
yerinde koruyorum, baraj gölü gittikten sonra tekrar 
açığa çıkacak’ propogandasında o sessizlik ortamı 
da etkili olmuştu. 

80 bin insanı etkiliyor
Toplum derken başta Batman, Amed, Siirt ve 

Mardin illeri olmak üzere sivil toplum kuruluşları, 
yerel yönetimleri, siyasi-sosyal hareketleri ile Ilısu 
Projesinden doğrudan etkilenen 80 bin insanı kast 
ediyoruz. Hasankeyf ve Dicle Nehri konusunda 
refleksiz kalınmasının sadece savaşla açıklanama-
yacağı ortada, 2013-2015 ateşkes döneminin son ay-
larının dışında hiç bir adım neredeyse yoktu. Daha 
önceki yıllarda (2006-2010) çok daha aktif iken sus-
kunluğa bürünmüştü ve gelen felakete şaşkın bakı-
yordu ya da aklının kapalı bir köşesinde tutuyordu.

Hasankeyf tarih, Dicle damar
Hasankeyf dediğimiz alanın Kuzey Kürdistan’ın 

en çarpıcı ve görünür kültürel ve doğal mirası ol-
duğu tartışılmazdır. Belki de tarihi ve kültürümüzün 
kökenlerini anlamak açısından en çok olanak sunan 
bir alandır. Amed, Midyat, Mardin, Bitlis, Göbekli-
tepe ve diğer tarihi mekanlara göre çok daha fazla 
farklılık barındırıyor, özellikle doğa olan iç içeliği 
dünya çapında bile benzeri zor olan bir mirastır Ha-
sankeyf! 12 bin yıldır dünyada sürekli yerleşimin 
olduğu bir başka yerleşim yeri yok!

Dicle Nehri ise topluma yaşam veren bir damar 
olduğu kendiliğinden anlaşılır. Suyundan insanlar 
kadar hayvanlar da yararlanıyor. Tarım ve geçimimi-

zin dışında bir de ruhsal ve edebi dünyamız açısın-
dan özel bir yere sahiptir. Sayısız mitolojik ve yakın 
zaman hikaye ve anlatımın Dicle olmadan anlamı ol-
maz. Planlanan, 136 Km boyunca Dicle’yi suni göle 
çevirmektir. Dicle’ye akan dereleri de hesaplarsak 
bu 400 km’lik bir akarsu uzunluğu anlamına geliyor!

Proje felaket getirecek 
Bir boyut daha var unutulmaması gereken: Ilısu 

Projesi ile tamamen veya kısmen yok olacak 199 
köyle kırsal alanda yaşayan insanların sayısı gittikçe 
daha da azalacak ve kentleşme artacak. Kapitalizm 
daha da güçlenecek ve yerel orijinal kültürün asimi-
lasyonu daha da derinleştirilecek. Kürtlerin 90 yıldır 
asimilasyona tabi tutulduğunu hepimiz yaşıyoruz! 
Kürt kültürünün orijinal tarzda yeniden üretimi daha 
da azalacak.

Ilısu Projesi coğrafya ve kültürümüze felaketler 
getirecek bir müdahaledir. Atatürk Barajı kadar bir 
kaybı olacak toplumumuz açısından. Fırat’ı tama-
men kaybettik, Dicle’yi ise önemli oranda kurtara-
biliriz. Çok kaybettik, ama kurtaracağımızı şeyler 
de var.

Belki de bundan olması gerekir ki 14 Ağustos 
2017’de Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi Hasan-
keyf’te kayaların patlayıcılarla yıkıldığını gösteren 
videolar paylaştığında beklemediğimiz bir tepki 
gördü. Köprü ve Zeynel Bey Türbesi zarar görmüş-
tü, darphane tepesinin kayaları yıkılması bu denli 
Kürdistan ve Türkiye’de tepki vermesi sevindirici. 
Bu ancak kısa süreli olmamalı. Bunu fırsat bilip en 
kısa sürede kampanyamızı stratejik düşünüp geliş-
tirmeliyiz. 

Bunu da düşünerek 23 Eylül 2017 gününü 2. 
Dünya Hasankeyf Eylem Günü olarak ilan ettik. Bu 
eylem günü toplumumuzu, Türkiye ve dünyanın du-
yarlı kesimlerini uzun vadeli harekete geçirmede rol 
oynamalı. 

Hasankeyf ve Dicle Nehri için henüz 
çok geç değildir!

Ercan AYBOĞA
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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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        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

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

gsm  07902 79 5524 

Organik Zeytin Yağı

Personel Aranıyor

İletişim: 
0744 869 3480 
(Musa)

İletişim: 0208 803 8004
0795 626 0367

Kıbrıs’tan
Organik Zeytin Yağı 

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

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

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

Kartal Food

İletişim: 
07926 751328 - 079 61 97 3631
sakine_kartal@hotmail.com

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

Gözlemeci ve Mutfak 
Elemanı Aranıyor

İletişim: 07961054554 - Haydar Bey

Old Street’te Coffe Shop’ta çalışacak 
deneyimli gözlemeci ve mutfak elemanı 
aranmaktadır.
Not: Çalışma izni şarttır.
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Alîkarê Serokkomarê Iraqê Iyad Ellawî got, 
eger pirsgirêkên piştî referandûmê derketin neyên 
çareserkirin, dibe ku li Kerkûkê şer derkeve.

Alîkarê Serokkomarê Iraqê Iyad Ellawî got, 
divê Serokê Giştî yê PDK’ê Mesûd Barzanî, hi-
kumeta nevandî ya Iraqê û komên ku Îran piştgi-
riya wan dikin, bi baldarî gavên xwe biavêjin û 
pirsgirêka Kerkûkê çareser bikin.

Ellawî ji Assocîated Pressê re axivî û diyar kir, 
ku ji bo parastina yekparebûna Iraqê, divê hi-
kumeta navendî ya Iraqê Heşdî Şabî, Barzanî jî 
hêzên Pêşmergeyan kontrol bikin. Ellawî anî zi-
man, eger pirsgirêkên piştî referandûmê derketin 
neyên çareserkirin, dibe ku li Kerkûkê şer rû bide.

Serokê koma Esayîb El Hak a nêzî Îranê ye û 

Serokê Hikumeta Rêveberiya Xweser a Kata-
lonyayê Carles Puigdemont destnîşan kir, ku wê 
ji ragihandina serxwebûnê venegerin.

Puigdemont ji TV3 a televîzyona Katalonyayê 
re axivî û got, “Em vê yekê weke ragihandina ye-
kalî ya serxwebûnê bi nav nakin. Em serxwebûnê 
radigihînin. Ev yek di qanûna me de heye û em bi 
ya qanûnê dikin.”

Puigdemont bal kişand ser qanûna referan-
dûmê ku ji aliylê Dadgeha Destûra Bingehîn a 
Spanyayê ve hate betalkirin û destnîşan kir, ku 
wê xala “Eger ji encamên fermî yên referandûmê 

Îsal Xelata Aşitiyê ya Nobelê ji bo Kampan-
yaya Navnetewî (ÎCAN) a ku ji bo Bi temamî Ji 
holê Rakirina Çekên Nukleerê hate dayîn û piştre 
daxuyaniya ku ji aliyê DYA’yê ve hatin dayin, 
gotûbêjên li ser çekên nukleerê ji nû ve dane dest-
pêkirin.

Gotûbêjên li ser bernameyên nukleerê yên Ko-
reya Bakur û Îranê li aliyekî, rastiyek heye ku  
welatên di rêza yekem a cihanê de cih digrin xwe-
dî hêzeke mezin e ku di carekê de cihanê hemû 
bihilweşîne.

Îsal ji bo Xelata Aşitî ya Nobelê 215 kes û 103 
sazî weke namzet hatin diyarkirin, xelat ji bo 
ÎCAN a ku li dijî çeken nukler têkoşînê dike re 
hate dayîn. Piştî ku ÎCAN’ê xelat wergirt daxû-
yanî da û di daxuyaniya xwe de Serokê DYA Do-
nald Trûmp ku xwedî çekên nuklere rexne kirî-
bû. Her wiha di daxuyaniyê de hate gotin ku bi 
hilbijartina Trûmp re fikara li ser çêkirina çekên 
nukleerê zêde bûne.

DYA DEV JÎ NUKLEERÊ BERNADE
Di daxuyaniya ÎCAN’ê de wiha tê gotin; “Hil-

bijartina Serok Donald Trûmp, ku bê hizirandin 
bi serê xwe dikare destûra bikaranîna çekên nuk-
leerê bide, gelek kes ji vê nerazî ne.” Daxuyani-
ya ku ji aliyê Dîrektorê ÎCAN Beatrîce Fihn ve 
hatî kirin dide diyarkirin ku Trûmp gelek caran 
‘pispor guhdar nekiriye’ got û ev rewşa heyî rex-
ne kir.

Di bersiva DYA’yê de jî têkildarî  qedexeya 
çekên nukleer a ku ji aliyê ÎCAN’ê ve tê parastin, 
hate gotin ku hevpeyman hatiye îmzekirin. Ber-
devkê Wezareta Karê Derve ku ji AFP’ê re axivî û 
wiha got; “DYA wê li ser hewldanên ku hiştina bê 
çekên nukleeer di nava hewldanekê de be”. Ber-
devk diyar kir ku hevpeymana ku ÎCAN diparêze 
ji aliyê ti welatekî ku xwedî bombeya atomê ve 
nehatiye destek kirin.

ÎRAN EV FIRSAT NIRXAND; JI BO MUZA-
KERAYAN AMADE BÛ!

Ji bilî gotûbêjên di navbera DYA û ÎCAN’ê de 
daxuyaniya ku balê dikêşe ser xwe ji aliyê Îranê 
ve hatibû kirin. Li gorî nûçeya Reûters ku çav-
kaniyê Îranê dide, Îran di li gorî Hevpeymana 
Viyana ya sala 2015’an wê bi welatên aliyan re 
biketa nava têkliyan û têkildarî rewşa bernameya 
fuzeyên blastîk hevdîtin pêkbianiya.

Ev pêşniyar di meha derbasbûyî de li New 
Yorkê ji dema Desteya Giştî ya Netewên Yek-
bûyî de, ji DYA, Rûsya, Çîn, Fransa, Brîtanya û 
Elmanya ku aliyên hevpeymanê re bihatiba ragi-
handin.

Li gorî nûçeyê di hevdîtina Wezîrê Karê Derve 
yê Îranê Mûhammed Cevad Zarîf û hevpîşeyê wî 

di nava Heşdî Şabî de cih digire Qaîs Xazalî, roja 
Yekşemê ji endamên xwe re axivî û got, “Kurd 
dixwazin Kerkûkê tevlî dewleta dixwazin ragihî-
nin bikin û divê ew amade bin.”

Ellawî li ser vê mijarê jî axivî û bi bîr xist, ku 
Esayîb El Hak parçeyek ji Heşdî Şabî ye û got, 
“Eger ev hêz bikeve nava Kerkûkê wê zerara herî 
mezin bide yekîtiya Iraqê û rê li ber şîdetê veke.”

Ellawî got, “Hikumeta navendî ya Iraqê îdîa 
dike ku Heşdî Şabî di kontrola wan de ye. Eger 
rast be, divê wê kontrol bike û nehêle şerekî 
navxweyî derkeve. Barzanî jî, ji bo li herêmên 
navborî gavên êrîşkariyê neyên avêtin, Pêşmer-
geyan kontrol bike.”

dengê ‘erê’ derkeve, wê piştî 48 saetan serxwe-
bûn bê ragihandin” bi cih bînin.

Puigdemont diyar kir, demeke dirêj e diyaloga 
wan bi hikumeta Spanyayê re nîne û got, “Ji ber 
ku ew naxwazin li ser vê mijarê (serxwebûn) bi-
axivin. Hez bikin an nekin, ya ku li Katalonyayê 
diqewime, rastî ye. Bi mîlyonan kesî di referan-
dûmê de deng dan. Ev mirov dixwazin biryarê li 
ser paşeroja xwe bidin. Mirov çima seferber bûn? 
Em ê hê bi hikumeta Spanyayê re li ser çi biaxi-
vin? Divê em hemû samîmî bin. Divê em li ser 
Katalonyayê biaxivin.”

yê DYA Rex Tîllerson re fikara DYA a ji bo ka-
pasîteya fuzeyên blastîk re hatiye diyarkirin.

ZÊDETIRÎ 17 HEZAR ÇEKÊN NUKLEER
Herî zêde pêşxistina çekên nukleer ê ji aliyê 

Koreya Bakur û Îranê li aliyekê, li cîhanê hebûna 
zêdetirî 17 hezar çekên nukleerê didome.

Di Hevpeymana Pêşîlêgirtina Belavbû-
na Çekên Nukleer a Netewên Yekbûyî ya sala 
1968’an  li derveyî Hîndistan, Pakîstan, Îsraîl 
û Sûdana Başûr hemû welatên din îmze kiribû. 
Koreya Bakur piştî vê hevpeymanê xwe bi paş 
ve kişand. Hevpeyam li ser armanca bikaranîna 
çekên nukleer ji bo aştiyê û hevkariyê û çek ji bo 
welatên din neyê dayîn pêşî lê girtin bû.

SERÎ RÛSAYA DIKIŞÎNE
Li gorî daneyên ÎCAN’ê li ser rûyê cîhanê di 

destê Rûsyayê de nîvî bêhtir çekên nukleer û ser-
navên wê hene. Sernavên nukleer ku beşek me-
zin ji dema Yekîtiya Komara Sosyalîst a Sovyetê 
maye û nêzî 8 hezar û 500’î ne. Piştî DYA bibû 
welatê 2. ê nukleer pêş dixst û li gorî hejmara 
çekên nukleer li pêşiya vî welatî ye.

YEKANE WELATÊ KU ÇEKA NUKLEER BI 
KAR TÎNE: DYA

Welatê yekem ku çekên nukleer pêş dixe û bi 
kar tîne DYA ye û di rêza 2. de cih digre. DYA 
piştî Şerê Cîhanê yê 2. ji bo ku Japonyayê ber bi 
teslîmbûnê ve bibe li Hîroşîma Û Nagazakî yê bi 
bombeyên atomê bi hezaran mirovan jiyana xwe 
ji dest da û li gorî agahiyan tê texminkirin ku nêzî 
7 hezar û 700 serik di destê DYA’yê de ne.

ÎSRAÎL NE HEBÛNA ÇEKAN QEBÛL DIKE 
NE JÎ ÎNKAR DIKE

Her çendî tê zanîn ku Îsraîl xwedî çekên nukle-
ereyê jî li dijî hevpeyamanên navnetewî tê hiştin. 
Tê texminkirin ku di destê Îsraîlê de 80 serikên 
nukleerê hene.

Lê belê dewleta Îsraîl ne hebûna çekên nukle-
erê qebul dike û ne jî înkar dike ku xwedî çekên 
nukleerê ye.

WELATÊN BI GUMAN KU NUKLEERÊ PÊŞ 
DIXIN

Li rex van welatan, bi salan e di rojevê de ye 
ku Koreya Bakur û Îran dest bi çêkirina çekên 
nukleerê kirine.

Ji derveyî welatên ku xwedî çekên nukleer, 
welatên ku di nav xaka xwede çekên nukleer ku 
girêdayî welatên dî ne jî hene. Di serê van de Tir-
kiye, Elmanya, Belçîka, Hollanda û Îtalya heye. 
Ev çekê han jî girêdayî DYA’yê ne.

Ellawî: Dibe ku li Kerkûkê şer 
derkeve!

Puigdemont: Em ê ji         
serxwebûnê venegerin

Gotûbêjên li ser nukleerê: 
Kîjan welat xwedî çiqas çek e?
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Komploya navneteweyî ya 9’ê Cotmehê li 
paytext Londonê bi meşeke girseyî hat şermezar 
kirin.

Kurdistaniyên li Londonê jibo şermezar kirina 
komploya navneteweyî roja Yekşemê li pêşiya 
Mala Gel li Dolstonê kombûn û dest bi meşê ki-
rin. Di meşê de wêneyên rêberê gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan û alên PKK hatin rakirin. Di heman 
demê de di meşê de bi sedan wêneyên Mehmet 
Aksoy (Fîraz Dag) jî hatin rakirin. 

Di meşê de bênavber dirûşmeyên li dijî dew-
leta Tirk hatin avêtin. Meş li Stoke Newington bi 
daxûyaniyekê hat bi dawî kirin. Di dawiya meşê 
de axaftin li ser navê Meclîsa Jinan û Meclîsa 
Gelê Kurd ya Brîtanya hat kirin û bang li raya 
giştî hat kirin jibo azadiya Ocalan xebat û çala-
kiyên xûrttir bên meşandin. 

Di axaftinan de hat diyar kirin ku yek ji ar-
mancên vê komployê, tinekirina hêviya azadî 
û demokrasiyê ya gelê Kurd bû û hat gotin, “Bi 
pêşdîtin, hestyarî û berxwedêriya Rêberê Gelê 
Kurd birêz Abdullah Ocalan, pêşî li planên qirêj 
ên hêzên navneteweyî û herêmî hate girtin.”

Di berdewamiya axaftinan de hat ragihandin, 
ku di sala 19’an de tê xwestin, ev komplo  li gorî 

şert û mercên roja me ji nû ve bixin meriyetê û 
tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd birêz Ocalan tê 
meşandin, kûrkirin û berfirehkirina operasyonên 
leşkerî yên Bakur  tên meşandin, hewldanên têk-
birina siyaseta demokratîk a kurd, zext, zordarî, 
binçavkirin û girtina parlementeran, hevşareda-
ran, siyasetmedaran, rêxistinên sivîl ên civakî, ça-
pemenî û hemû hêzên demokratîk ên civakî, şan-
dina qeyûmên li ser şaredariyên destkeftî û nirxên 
gel, bi destê DAIŞ’ê êrîşkirina ser şoreşa Rojava, 
zext û zordariya dewletên dagirker ên herêmî yên 
li hemberî vîna xurt a gelê Başûr di referandûma 
serxwebûnê derketiye holê, êrîşên li Rojhilat û 
hwd. weke mînakên vê rastiyê nîşan da.

Di dewama daxuyaniyê de bal hat kişandin ser 
têkoşîna demokrasî û azadiyê ya gelê Kurd û hat 
ragihandin, ku di encama vê têkoşînê de di serî de 
li Rojava, gelek destketî li hemû parçeyên Kur-
distanê derketine holê.

Di dawiya daxuyaniyê de hat gotin, “Di çarço-
veya van nirxandinan de em careke din komplo-
ya navneteweyî ya 9’ê Cotmehê lanet dikin. Em 
banga hestyariyê li hemû gelê xwe, hêzên demok-
ratîk ên Rojhilata Navîn û civaka navneteweyî 
dikin û banga piştevanî û mezinkirina têkoşîna 
demokrasiyê li her kesî dikin.”

Komploya 9’ê Cotmehê li      
Londonê hat şermezar kirin
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Kobanê di pratîkê de li dijî DAIŞ´ê li 
berxwe da, şer kir û bi ser ket. Ji bo 
hêzên şerê DAIŞ´ê kirî bawerî afi-

rand. Jixwe, gav bi gav li dijî DAIŞ´ê em bi ser 
ketin û niha weke xala dawî li temamê dinyayê 
têkçûna nîhaî ya DAIŞ´ê tê minaqeşekirin.

Li bereya Reqayê rojên dawiyê yên şer in û şer-
van xwe amade dikin ku serketina nihaî ragihînin. 
Fermandarên li bereyê ji serketina xwe piştrast in 
û mizgîniya serketina mirovahiyê li dijî DAIŞ´ê 
didin. Yek ji fermandarên YPG ya ku pêşengiya 
hêzên QSD´ê dike di Cenga Mezin a rizgarkiri-
na Reqayê de Cemîl Mazlûm dibêje, heta roja îro 
DAIŞ bi ti rêbaza xwe ya şer û êrîşan li dijî YP-
G´ê bi ser neketiye û li Reqayê li ber nemanê ye.

Ji fermandarên YPG´ê Cemîl Mazlûm cihêtiya 
hemleya Reqayê bi gotinên, “Li Reqayê şikes-
tina DAIŞ´ê têkşûna sîstema DAIŞ´ê li temamê 
Sûriyê ye” îfade dike û dibêje, “Ji ber vê yekê 
dinya hemû girîngî û giraniya hemleya Reqayê 
dişpopîne. Ji bo me, weke hêza li Sûriyê pêşî şerê 
DAIŞ´ê kirî, biryara berxwedanê dayî, mane û 
girîngiya rizgarkirina Reqayê ew e ku têkbirina 
DAIŞ´ê wê bi destê me be.” 

YPG û YPJ pêşeng in
Cemîl Mazlûm bi bîr dixe ku hemû hêzên QS-

D´ê beşdarî Cenga Mezin dibin, li derveyî wê 
hêzên YBŞ û Koalîsyona Navneteweyî ya li dijî 
DAIŞ´ê jî, lê belê hêzên pêşeng bi her halê hêzên 
YPG û YPJ´ê ne û wiha dewam dike: “Bi giştî 
mesele hemleya tinekirina paytexta DAIŞ´ê ye, 
ji ber vê yekê hemû hêzên li Bakurê Sûriyê têde 

Operasyona Reqayê ber bi dawiyê ve diçe. Li 
navenda bajêr 46 sivîlên din hatin rizgarkirin. 
Wesayiteke bombebarkirî ya çeteyan hate rûxan-
din.

Li taxên navendî yên Reqayê şer dewam dike. 
Li taxên Nehda, Berîd, Hurriye û Kurdan, li 
dora nexweşxaneya wetenî di navbera şervanên 
QSD’ê û çeteyên DAIŞ’ê de şer diqewime. Şer-
vanê ku li van taxan bi pêş ve diçin, derbên giran 
li çeteyên DAIŞ’ê dixin.

Çeteyên ku li taxên navborî asê mane, hewl di-
din êrîş bikin. Her gava ku xwe dilivînin, şervan 
pêşî li wan digirin. Li pêşiya taxa Nehdayê, çe-
teyan hewl dan bi wesayiteke bombebarkirî êrîş 
bikin. Bêyî ku wesayit bigihêje armanca xwe, 

Tîmên rizgarkirina sivîlan ên QSD’ê ji naven-
da bajarê Reqayê 155 sivîlên din rizgar kirin. Bi 
vê yekê hejmara sivîlên ku îro hatine rizgarkirin 
bû 350.

Tîmên taybet ên sivîlan ên QSD’ê xebatên 
rizgarkirina sivîlan di taxên navenda Reqayê ku 

cihê xwe digirin. Hemû dixwazin di têkbirina 
DAIŞ´ê de xwedî rol bin. Di nava hêzên QSD´ê 
de YG û YPJ pêşengiya wan dikin.”

Dijmin asê maye
Cemîl Mazlûm îşaret pê kir ku çeteyên DAIŞ´ê 

pê dizanin ku QSD wê dor li Reqayê bigire û 
amadekariyên xwe sererd û binerd li gorî vê kri-
ne, lê li hemberî QSD´ê ew nikare paytexta xwe 
biparêze: “Li cihên lê xelekên mayinkirî çêkirin. 
Sererd û binerd amadekarî kirin, mayin çandin, 
hêzên fedaî amadekirin, sivîl di nava xwe de 
weke mertal bi kar anîn. Hemû amadekariyên 
xwe yên bi vî rengî kirin. Ji xwe dilê sîstema wê 
li Reqayê bû. Vê sîstema wê helw da li dijî me li 
ber xwe bide. Rêbazên weke bikaranîna teqema-
niyan, êrîşên întîharî, êrîşên bi maşînên bombe-
barkirî, êrîşên ji hundir û ji derve bi kar anîn. Di 
encamê de we ew qels kir.”

Fermandar Cemîl Mazlûm îaşret bi maneya 
berxwedana Kobanê jî dike û dibêje, “Berxwen-
dana Kobanê bû hêviya azadbûna gelan, ev 
hêvî bû ew hêz ku bala dinyayê hemûyî kişand 
ser Kobanê. Ji ber vê yekê Kobanê bû sembola 
berxwedana li dijî dagirkeriya DAIŞ´ê. Kobanê 
di pratîkê de li dijî DAIŞ´ê li berxwe da, şer kir 
û bi ser ket. Ji bo hêzên şerê DAIŞ´ê kirî bawerî 
afirand. Jixwe, gav bi gav li dijî DAIŞ´ê em bi 

ser ketin û niha weke xala dawî li 
temamê dinyayê têkçûna nîhaî ya 
DAIŞ´ê tê minaqeşekirin.”

Çete hemû îmha bûn 
Ji fermandarên YPG´ê li bereya 

Reqayê, Cemîl Mazlûm îşaret bi êrî-
şa ji derve ya DAIŞ´ê a ji herêmên di 
bin kontrola rejîmê de jî dike û dibêje, 
“DAIŞ di navbera me û rejîmê de ke-
tibû xefkê. Dor lê hatibû girtin di nav-
bera Reqa û Dêra Zorê de. Ev êrîş ji 
wê xetê pêk hat. Ev êrîş ne ji ber xur-
tiya DAIŞ´ê bû. DAIŞ dema li baja-
ran tebgav dibe, dor lê tê girtin, hêzên 
wê tên ber teslîmbûnê, weke çareya 
dawî hêzeke xwe ya fedaî dişîne, ji 

bo ku dorgirtinê bişkîne, alîkariyê bişîne, yan jî 
hêzên xwe ji hesarê xilas bike. Wan ev gelek ca-
ran ceriband, lê li dijî YPG û YPJ´ê ti carî bi ser 
neketin. Li deverên din ceribandin û bi serketin, 
lê bi vê rêbaza xwe li dijî me timî şikestin, û bi 
ser de jî hêza ku şandî hemû her carê hat tinekirin. 
Di vê êrîşa dawî ya li Reqayê de jî hêza wan bi 
temamî hat îmhakirin.”

şervanan ew ji dûr ve teqandin.
Wekî din, şervanên Hêzên Sûriyeya Demok-

ratîk (QSD), sivîlên ku ji aliyê çeteyan ve weke 
mertal tê bikaranîn rizgar dikin. Bi operasyona 
tîmên taybet ên rizgarkirina sivîlan re, îro li taxa 
Nehdayê 46 sivîl hatin rizgarkirin.

Di nava 2 rojên dawî de 176 sivîl hatin rizgar-
kirin û li herêmên ewle hatin bicihkirin.

Li van herêmê navborî, di şer de 2 şervanên 
QSD’ê şehîd bûn.

Berdevka Odeya Çalakiyan a Xezeba Firatê 
Cîhan Şêx Ehmed duh dabû xuyakirin, ku wê di 
nava çend rojan de mizgîniya rizgarkirina Reqayê 
bidin gelê Sûriyeyê.

şer lê didome de bê navber didomînin. Vê sibê 
jî di vê navberê de 155 sivîl ji taxa Nehda û taxa 
El-Ekrad ku şer bi giranî lê didome rizgar kirin.

Şervanên QSD’ê îro di saetên sibê de jî 195 riz-
gar kirin. Bi vêyekê hejmara sivîlên ku îro hatine 
rizgarkirin derkete 350 sivîlî.

Reqa li hemaneka azadiyê ye
Rewşa dawî ya Reqayê

Şervanên QSD’ê 155 sivîlên 
din rizgar kirin

Erem Kansoy - Reqqa
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