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Tüccar Değil, EğitimciyizBirleşik  Krallık İç İstihbarat Servisi’nin (MI5) Baş-

kanı Andrew Parker, İngiltere’nin şu ana kadarki en 
ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya olduğunu söyledi. 

Parker yeni saldırılar için ‘kaçınılmaz’ ifadelerini kullandı.
Kameralar önüne nadiren çıkan MI5 Başkanı Parker gü-

venlik alanında çalışan gazetecilere açıklamasında, ülkesi-
nin şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya 
olduğunu belirtti.

Parker “Tehdit çok boyutlu, hızla gelişiyor ve daha önce 
görmediğimiz bir boyut ve tempoda faaliyet gösteriyor” 
dedi.
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Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
uzun süredir avukatları ve ailesiyle görüştü-
rülmemesi ve son günlerde sosyal medyada 

yayınlanan haberlerden kaynaklı açıklama yapan 
KCDK-E, TJK-E herkesi eylem yapmaya çağırdı.

Konuya ilişkin yazılı açıklamada şunlar ifade 
edildi:

“Önder APO’dan hiçbir şekilde haber alınama-
maktadır. Sağlığı ve güvenliği hakkında bir muam-
ma sürmektedir. Türk devleti Kürt halkının iradesi 
ve önderi Öcalan üzerinde tecrit uygulayarak Kürt 
halkını teslim almak istemektedir. Topyekûn bir imha 
savaşı uygulayarak özgürlük mücadelesini boğmak 
istemektedir.

Öcalan üzerinde uygulanan tecrit ve tehdit Kürt 
halkına karşı sürdürülen imha savaşıdır. Gün artık 
bekleme günü değildir. Tarihsel sorumluluğumuzu, 
üzerimize düşen görevi, toprağımızı ve irademizi 
savunma her zamankinden daha acil hale gelmiştir. 
Bir taraftan Önder APO tecrit altında tutularak ha-
yatı ile ilgili bir bilinmezlik sürerken, diğer taraftan 
da Irak, İran ve Türk sömürgeci güçleri Kürt halkına 
topyekûn saldırıya geçmişlerdir.

KCDK-E ve TJK-E olarak, halkımızı bir an bile 
geçirmeden sokağa eyleme ve tepki göstermeye, bu-
lunduğumuz her yerde işimizi gücümüzü bırakarak 
kararlılıkla bu sürece cevap olmaya çağırıyoruz.”

KCDK-E ve TJK-E’ nin açıklamasından sonra 
Avrupa metropollerinde yaşayan Kürdistanlılar ve 
dostları bulundukları yerleri eylem alanlarına çevi-
rerek Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın bir an 
önce avukatları ve ailesiyle görüştürülmesini talep 
etti. Londra ve Brighton’da yaşayan Kürtler’de  
Öcalan’a özgürlük taleplerini yineleyerek bir an 
önce görüşme yapılması gerektiğine vurgu yaptılar. 

BBC önünde sivil itiatsizlik eylemi!
BBC binası önünde bir araya gelen yüzlerce 

Kürdistanlı ve dostları Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan üzerindeki tecritin bir an önce kaldırılmasını 
talep etti. Öcalan posterleri taşıyan kalabalık sık sık 
“Biji Serok Apo” , “Öcalan’a Özgürlük”, “Be Se-
rok Jiyan Nabe” sloganları attı.

Daha sonra grup BBC binasından içeriye girerek  
yetkililerle görüşme yaptı. Görüşme sonrasında ey-
lemlerine devam eden kitleye BBC yetkilililerince 
konuya dair araştırma yapılacağını ve dikkate alına-
cağını bilgisi verildi.

Kitle adına konuşma yapan Britanya Kürt Halk 
Meclisi Eş Başkanı Evrim Yılmaz, Kürt halkının 
önderleri şahsında Kürtlere büyük katliamlar yapıl-
dığını vurgulayarak şunları söyledi: “Bu kirli oyun-
lar yeni değil. Yıllardır bu halkn önderleri şahsında 
halka dönükk  katliamlar yapıldı. Sosyal medyada 
önderliğimiz ile ilgili dönen çirkin haberlere itibar 
etmiyoruz ama Önderliğimizin sağlığı hakkında en-
dişe ediyoruz. 19 yıldır uzun zamandır ağır tecrit 
altında olan önderliğimizden haber alamıyoruz. Bir 
an önce avukatlarının veya ailesinin veya bağımsız 
bir heyetin İmralı’ya gitmesini ve kamuoyunu bil-
gilendirmesini istiyoruz.”  CPT ve İngiliz Hükü-
meti’ne çağrı yapan Yılmaz, bir an önce harekete 
geçilmesi gerektiğini vurgulayarak Kürtleri Öcalan 
etrafında kenetlemeye çağırdı.

Roj Kadın Meclisi adına konuşan Besime Ba-
şar ise son gelişmeleri kaygı verici bulduklarını 
belirterek, şunları vurguladı: “Son gelişmeler kaygı 
verici. Kürtlere karşı yine oyunlar oynanıyor. Ama 
biz şu ana kadar hepsini boşa çıkardık. Bunuda boşa 
çıkaracağız. ÖnderliĞimizden haber gelene kadar 
eylemlerimize devam edeceğiz.”

Brighton’da bildiri dağıtıldı
Öte yandan İngiltere’nin Sussex Bölgesinde yaşa-

yan Kürdistanlılar Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan için eylemdeydi. 

Sussex Demokratik Kürt Toplum Merkezi tara-
fından Brighton şehrinin en işlek yeri olan Churchill 
Square’da bir araya gelen Kürdistanlılar Öcalan’ın 
sağlığı ve güvenliği için bir eylem düzenlediler. Ey-
lemde dağıtılan bildirilerle Kürdistanlılar Öcalan’ın 
durumundan endişe duyduklarını ve uluslararası ku-
ruluşların bir an önce harekete geçmesi gerektiğini 
belirttiler. Eylemlerin Öcalan’dan haber alanıncaya 
kadar devam edeceği ifade edildi.
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MI5’dan ‘Şiddetli’ Terör Tehdidi Uyarısı
Birleşik  Krallık İç İstihbarat Servisi’nin 

(MI5) Başkanı Andrew Parker, İngiltere’nin 
şu ana kadarki en ciddi terör tehdidi ile karşı 

karşıya olduğunu söyledi. Parker yeni saldırılar için 
‘kaçınılmaz’ ifadelerini kullandı.

Kameralar önüne nadiren çıkan MI5 Baş-
kanı Parker güvenlik alanında çalışan gaze-
tecilere açıklamasında, ülkesinin şu ana ka-
darki en ciddi terör tehdidi ile karşı karşıya 
olduğunu belirtti.

Parker “Tehdit çok boyutlu, hızla gelişi-
yor ve daha önce görmediğimiz bir boyut ve 
tempoda faaliyet gösteriyor” dedi. 

’34 yıllık kariyerimde gördüğüm 
en yüksek tempo’

Manchester, Westminster ve Londra Köp-
rüsü’ndeki saldırıları hatırlatan Parker, İngil-
tere’nin bu yıl ‘İslami terör kaynaklı teh-
ditte dramatik bir vites büyütmeye’ sahne 
olduğunu vurguladı.

Parker, “34 yıllık kariyerimde gördüğüm 
en yüksek tempo. Bugün daha fazla terörist 
faaliyeti var, daha hızlı geliyorlar ve tespit 
edilmesi daha zor” diye konuştu.

MI5’ın personel sayısı arttırıldı
İngiltere’deki terör saldırılarının ardından 

MI5’ın yeterliliği eleştiri konusu olmuştu.
Kurumun personel sayısının 4.000’den 

5.000’e çıkarılmakta olduğu ifade edildi.
Bu ay içinde İngiltere hükümetine  bu saldırıların 

önlenebilir olup olmadığı ve bunlardan çıkarılabile-
cek dersler konusunda bağımsız bir şekilde yapıla-
cak raporların da sunulacağı belirtildi.

4 yılda 20 saldırı girişimi önlendi

MI5’ın  bu yıl toplu ölümlere yol açan bu 3 saldı-
rıdan çok daha fazlasını önlediğini söyleyen Parker, 
son 4 yılda 20 saldırı planını engellediklerini açık-
ladı.

‘Planlar burada hazırlanıyor, denizaşırı 
ülkelerde yönetiliyor’

Sadece son 7 ayda 7 ayrı planda cihatçıların saldı-
rıya geçmeden önce engellendiğini söyleyen Parker 
“Tehdit bildiğimden çok daha çeşitli. Planlar burada, 
İngiltere’de hazırlanıyor ancak denizaşırı ülkelerden 
yönetiliyor. İnternet üzerinde planlar yapılıyor. Kar-

maşık planlar ancak aynı zamanda gaddar bıçakla-
malar. Uzun planlar ayrıca spontan saldırılar…Her 
yaştan, her cinsiyetten ve her türlü arka plandan 
aşırılık yanlıları…Bunlar onları motive eden vahşi 
bir zaferin zehirli ideolojisi altında birleşmiş” ifade-

lerini kullandı.

‘IŞİD’in askeri yenilgisi tehdidi azaltma-
yacak’

MI5 çalışanlarının her gün terör saldırılarını azalt-
mak ve ülkenin güvenliğini sağlamaya çalışmakla 
uğraştığını vurgulayan Parker, Irak ve Suriye’de 

IŞİD’in askeri anlamda yenilmesinin tehdidi azalt-
mayacağını söyledi.

Parker, “Bu sırada IŞİD, Suriye ve Irak’ta hızla 
toprak kaybediyor ve askeri baskı altında. Öyle ki, 

savaşçısı olmak isteyenlere başka ülkeleri 
seçmelerini tavsiye ediyor. Aynı anda IŞİD 
markası yönetimin zayıf olması nedeniyle 
büyümesine olanak verdiği bazı başka ülke-
lerde kök salmış durumda” dedi.

‘Yeni saldırı kaçınılmaz’
Parker IŞİD safında savaşırken ölen 100 

İngiliz’in olduğunu ve bu bölgelere giden 
850’den fazla İngiliz’in olası geri dönüşü 
halinde yeni tehlikelerle yüz yüze kalınaca-
ğını söyledi.

Gelecekte İngiltere’de olası bir saldırının 
‘kaçınılmaz’ olduğunu belirten Parker “Bir 
çeşit mükemmel standardı sağladığımız 
hiisne kapılmamalıyız çünkü böyle bir şey 
ulaşılabilir değil” dedi.

‘Avrupalı müttefiklerimizle her-
gün istihbarat paylaşıyoruz’

Parker, Brexit’in güvenlik alanındaki iş-
birliğine zarar verip vermeyeceği sorusuna 
ise Avrupalı ortakların MI5’ın misyonu açı-
sından hayati önemde olmayı sürdürdüğü 
yanıtını vererek “İstihbarat paylaşıyoruz. 
Ortak operasyonlar yürütüyoruz. Her 

gün” ifadelerini kullandı.
Parker, Kasım ayında MI5’ın 107 yıllık tarihinde 

bir gazeteye röportaj veren ilk başkan olmuştu. Par-
ker’ın röportajı, ‘Britanya’da terör saldırıları olacak’ 
başlığıyla yayımlanmış, açıklanmanın ardından ül-
kedeki 5 ayrı terör saldırısında toplam 36 kişi haya-
tını kaybetmişti.
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İnancın ve Birliğin Zaferi
Reqa hamlesinde 135 günün ardından kent 

daiş çetelerinden tamamen temizlenerek öz-
gürleştirildi. YPG-YPJ öncülüğünde QSD 

güçleri hamlenin ilk gününden kentin özgürleş-
tirildiği son güne kadar inanç ve büyük bir daya-
nışma örneği göstererek insanlığa ders verdi.  Tam 
135 gün boyunca kenti özgrleştirmek için mevzile-
re koşan savaşçıların Reqa cephesindeki yaşantıla-
rı ve Reqa mevzilerinin son günlerini ve Reqa’da 
yaşamın yeniden inşasını sizler için yazdık.

Tüneller, mayınlar, tuzaklar ve daha fazlası… En 
önemlisi de canlı kalkan olarak kullanılan siviller.. 
çocuklar ve kadınlar… 4 yıl süren DAİŞ esareti, 
Reqa hamlesinde 7 bin savaşçı, Ezidi, Kürt, Türk-
men, Arap, Suryani, Türk ve Avrupa’nn birçok ken-
tinden enternasyoneller…Yaşanan zorluklar, ola-
naksızlıklar, yokluktan var edilen inancın ve keleşin 
zaferi Reqa’nın özgürleştirilmesi. 

Tarihin sayfalarında bir deste yaprak araklarak ye-
rini alan dün 17 Ekim günü hem Ortadoğu’da yeni 
bir sayfa hem bir cehaletin sonu hem de özgür ve 
eşitlikçi yaşamın yeniden inşasını doğurdu. Reqa 
mevzilerinde her gün her dakika tarihe geçecek kah-
ramanlıklar ve fedakarlıklar yaşandı. Nereye baksa-
nız bir fotoğraf , kimle konuşsanız kitapsı bir hikaye. 
Reqa cephelerinde unutulmayacakların en önünde 
ise bu destansı zaferde canlarını feda eden şehidler 
oldu… O’nlar; Karanlığa birer mum, aydınlığın ise 
en büyük kaynak…

Reqa’lılar artık özgür
Karanlığın sözde başkenti Reqa ve Reqalılar. Tam 

4 yıl daiş esaretinde süren yaşamları ile cehaletin 
merkezinde büyüyen çocuklar, bir eşyadan daha 
değersiz muamele gören kadınlar, DAİŞ’in çağdışı 
zulmünü sonlandırmak üzere yardımına koştu QSD 
güçleri Reqalıların. 

QSD güçleri hamle başından, son güne kadar 
DAİŞ çeteleri tarafından canlı kalkan olarak kul-
lanılan sivilleri kurtarmaya yönelik yürttüğü özel 
operasyonlarda binlerce Reqalı çetelerden kurtarıl-
dı. Tamamı şimdi güvenli bölgelerde ve güvenlikleri 
QSD güçlerince sağlanmaya devam ediyor. Operas-
yonlar sırasında özgürleştirilen onlarca Reqalı ile 
yaptığımız röportajlarda, sohbetlerde dinlediğimiz 
yaşantılarında, açlık susuzluk çocuklarına verecek 
bir parça ekmeğin dahi taş kavurucu yaz aylarında 
bulunamamasından tutunda, daiş çetelerinin şehri 
kontrolünde tuttuğu yıllar içerisinde, renkli kıya-
fetler giyememek, müzik dinleyememek, seyahat 
özgürlüğüne sahip olamamak, yüzük takamamak ve 
daha saymakla bitmeyecek eski çağlara ait insanlık 
dışı uygulamalar ile yaşam sürdüren Reqalılar artık 
özgür. 

Reqa şehir hamlesinde QSD güçleri ile Reqalı-
ların buluşması muhteşem oldu. Siviller QSD’lileri 
kucakladı, O’nları özgürleştiren QSD güçlerine ade-
ta şükran duydu. QSD’lilerin düzenlediği sivil kur-
tarma operasyonlarında tek bir sivil dahi yaralanma-
dı, sivillerin yaralanmaları sadece DAİŞ çetelerinin 
tuzaklarından, mayınlarından ve suikast girişimle-
rinden gerçekleşti. 

Reqa hamlesi süresince defalarca özgürleştirilen 
sivillere tanıklık ettik, grup grup, aile aile, tek tek 
siviller tespit edilerek özgürleştirildi. Tamamı içten 
ve samimi şekilde QSD’lilere koşarak sarıldı, elbet 
karanlığın başkentinde yıkanan beyinlerde vardı, bir 
elin parmak sayısını geçmeyecek ‘DAİŞ torbacıları’ 
zaten QSD’nin istihbarat servisinde buldu kendileri-
ni, buradan da hapishanedeki ‘insan olma eğitim’le-
rinin süreceği günlere merhaba demişlerdir...

Özgür Reqalıları en çok rahatlatan olay ise, 
QSD’lilerin Reqa’da sosyal yaşam, yeniden inşa, 
güvenlik ve eşitlikci yaşam uğurunda Reqalıların 
yeniden Reqa’yı yaşayabilmelerini sağlayacakların-
dan emin olmak güvence duymak oldu. 

Reqa’da son özgürleştirilen sivil. Reqa şehir sava-
şı süresince evinin bir bölümünde günlerce gizlen-
meyi başaran, Khatija ana 17 Ekim sabahına kadar 
açlığa susuzluğa direndi. Çıtını çıkarmadı çetelerden 
gizlendi. Reqa’nın özgürleştirildiği gün sabahı erken 
ışıklarında düzenlenen son operasyonda QSD güçle-
rince özgürleştirildi. QSDlilere sarıldı, ağladı ve el-
lerini havaya açarak şükürler etti, QSD’li savaşçılara 
şükranlar sundu.

Çetelerin Reqa husumeti
Amerika ‘yanlışlıkla’ silah bıraktı, Türkiye göz 

göre göre silahlandırdı, ilacından yiyeceğine-içe-
ceğine kadar ‘gözü’ gibi baktı, Avrupa iki yüzlülü-
ğünden ödün vermedi. Yetmedi, Reqa civarındaki 
köylüleri ve esaret altında tuttukları gribanları ça-
lıştırdılar, tüneller kazdırdılar mevziler inşa ettiler.

Kürtlerin Reqa’ya gelip Reqalıları özgürleştiri-
ceğini biliyorlardı. Hazırlandılar. Savaşa, vahşete, 
barbarlığa insanlık suçlarına yönelik ummalı bir 
hazırlık yaptılar. Metrelerce uzanan tünelleri santim 
santim köle ettikleri köylülere ve esir aldıkları insan-
lara kazdırdılar. Kaçıp saklanmak, suikastlar düzen-
lemek, erzak ve muhimmat depolamak için yapılan 
tüneller Reqa şehir savaşında yine unutulmayanlar 
arasına girdi. 

Son model silahlarını da ‘Anavatanları’ Türkiye 
temin etmişti, hepsi defalarca gün yüzüne çıktı, dün-
ya buna tanıklık etti. Halihazırda birkaç gün önce 
QSD güçlerince açılan ilaç ve ecza depolarında Türk 
firmaları dışında başka hiçbir ilaç veya ilk yardım 
malzemesi yoktu. 

Çeteler Reqa savaşında, mayınlama, tuzaklar, 
suaikast ve sivilleri canlı kalkan olarak kullanma 
yöntemlerine başvurdu. QSD güçleri DAİŞ’in tüm 
taktik ve yöntemlerine, tüm teknik eksiklik ve ola-
naksızlıklara rağmen çareler buldu, özel operas-
yonlar düzenledi. Çetelerin Reqa hayallerini QSD 
güçlerinin inancı ve faşizme karşı inadı boşa çıkardı.

İnancın ve kardeşliğin zaferi
Suriye’nin Kuzeyinde bulunan Reqa’ya 4 yıldır 

hükmeden DAİŞ çetelerinin sonu aslında Kobane’de 
gelmişti. Kobane zaferi ile tüm dünya ve bu coğraf-
yadaki yaşayanlar inançlı ve birlik olunduğu sürece 
faşizme karşı nice zaferler kazanılabileceğini gördü. 

QSD’nin elinde öyle son model silahlar yok, yük-
sek teknoloji hatta savaşçılarda gece görüşü sağlaya-

cak cihazlar dahi yok. Yok Yok! Öyle Amerika’dan 
bağışlanmış ağır silahlarda yok. Koalisyon uçakları-
nın da kendi çıkarları için anca Reqa’da boş binaları 
vurduğu doğrudur! Reqa’da zafer QSD’lilerin öz-
gürlüğe özlemi ve ellerindeki keleşleri ile geldiğine 
dünya tanık oldu bu süreçte. 

Defalarca yazıldı söylendi, görüntülendi, fotoğ-
raflandı, QSD’lilerin yokluktan var ettiklerini. Her 
operasyonda mayınlara çareler bulundu hemde me-
tal tarayıcı olmadan, tünel girişlerini tıkamak için 
sırtlarında taşlar koltuklar taşıdı QSD’liler. Ve tüm 
teknik eksiklikler ile ayrıca bir tas pilavın etrafında 
oturarak kardeşçe kazanıldı Reqa zaferi.

Reqa zaferinin bir diğer destansı özelliği ise , 
Ezidi, Kürt, Türkmen, Arap, Süryani, Türk ve Av-
rupa’nın bir çok kentinden enternasyoneller omuz 
omuza DAİŞ cehaletine karşı mevzilenmiş olması. 
Hepsi de aynı tastan su içti, aynı mücadeleyi verdi, 
hepsi de arkadaşlarını şehit verdi hepsi de aynı mev-
zilerde yaralandı ve birbirlerini sırtlarında taşıdılar. 
Reqa zaferinde Reqa’da savaşan her kesimden sa-
vaşçılar dünyaya birlik olmanın özelliğini ve güzel-
liğini yeniden hatırlattı, ispatladı. Kobane zaferinde 
de olduğu gibi.

Reqa’da kadın savaşçılar zaferin öncü-
sü oldu, YJŞ cephenin moral kaynağıydı

YPJ Reqa savaşında sadece cephede silahlı ope-
rasyonlarda değil, ayrıca savaş koordinesinde de 
yer alarak savaşın yönetiminde büyük rol üstlendi. 

Unutulmamamlıdır ki, Şengal katliamının planlama-
sını DAİŞ çeteleri Reqa’da yapmıştı, yine Reqa’da 
kurdukları köle pazarlarında kadınlar satıldı. Reqa 
zaferinde kadın savaşçıların öncülüğü de tarihsel 
bir anlam ve önem taşıdı. Hamlenin her aşamasın-
da her alanda görev aldı kadın savaşçılar, yeri geldi 
sırtlarında erzak taşıdılar yeri geldi saldırı güçleri ile 
operasyonlara katıldılar, şehitler verdiler yaralanan-
lar oldu. 

Şengal’de katliamlar yapan ve Ezidi kadınlara in-
sanlık dışı çirkinlikleri gururla sergileyen çetelerden 
YJŞ’lilerde intikamını aldı. YJŞ’liler sadece Reqa’yı 
özgürleştirerek değil aynı zamanda DAİŞ’leşen  zih-
niyetleri de değiştirerek kadın özgürlüğünün kadın 
dayanışma ve örgütlenmesinin önemini de dünyaya 
göstererek, büyük ders verdiler. 

YJŞ cepheye geldiği günden buyana yüzleri gül-
dürdü, cephenin moral ve mutluluk kaynağı oldu.

Zaferin çığlıkları Reqa sokaklarında 
zılgıtlarla yankılandı

Reqa hamlesinde 135’inci gün geldi zafer. Çete-
ler tamamen imha edildi, son kalan sivil Reqalı ana 
Khatija’da özgürleştirildi. Reqa’da tozun barutun 
kokusunu özgürlüğün güzel duyguları bastırdı. 

17 Ekim sabahı düzenlenen son operasyonun ar-
dından, QSD güçleri zafer turları atmak için şehir 
merkezine akın etti. Son 1 haftadır yoğun çatışma-
ların yaşandığı Reqa şehir stadyumunda yapılan 
mayın temizleme çalışmalarının ardından sahanın 
ortasına YPG bayrağı dikildi. Daha sonra cephe 
komutanları tüm tabur komutanları ve savaş koordi-
nasyonu ile şehir merkezinde zafer yürüyüşü yaptı. 
Reqa şehir merkezinde YPG-YPJ, QSD YJŞ bayrak-
ları dalgalandı. Zılgıtlarla yankılandı 17 ekim günü 
Reqa. Gecesi güçler halaya durdu hep bir ağızdan 
zafer türküleri söylendi. 

Reqa zaferi her yönüyle destanı bir zafer olarak, 
inancın ve kardeşliğin simgesi şeklinde anılacak.

Erem Kansoy / Reqa

Reqa’da son özgürleştirilen sivil. 
Reqa şehir savaşı süresince evinin 
bir bölümünde günlerce gizlenmeyi 
başaran, Khatija ana 17 Ekim saba-
hına kadar açlığa susuzluğa direndi. 
Çıtını çıkarmadı çetelerden gizlendi. 
Reqa’nın özgürleştirildiği gün saba-
hı erken ışıklarında düzenlenen son 
operasyonda QSD güçlerince özgür-
leştirildi. QSDlilere sarıldı, ağladı ve 
ellerini havaya açarak şükürler etti, 
QSD’li savaşçılara şükranlar sundu.
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ASTON BANKS İLE EVİNİZİ 

SATABİLİR VEYA KİRAYA VEREBİLİRSİNİZ!
KOMİSYON ÖDEMEDEN 



İngiltere Başbakanı Theresa May ‘kötü bir an-
laşmadansa anlaşma yapmamak daha iyidir’ 
sözünü defalarca yinelese de iş dünyası ve birçok 
ekonomist Başbakan Theresa May ile aynı fikirde 
değil.  İngiltere ve  Avrupa Birliği arasında her yıl 
500 milyar sterlin değerinde ürün ve hizmet ticareti 
gerçekleşiyor.

Araştırma sonucuna göre Avrupa’ dan ithal edilen 
süt ürünleri herhangi bir anlaşma olmadığı takdirde 
yüzde 45 yükselecek. Et ürünlerindeki artış ise yüz-
de 37 olacak. Giyim, ayakkabı, içecek ve tütün ma-
mullerinde ise yüzde 10’ luk vergi artışları olacağı 
öngörülüyor. 

keme masrafı ödemek zorunda kalacaktı.

Hakim Aubrey: Bu açık bir mesaj
Liverpool’da görülen davanın Mahkeme Başkanı 

Judge David Aubrey, kararın; sahte hastalık davası 
açanların tutuklanabileceğine dair açık bir mesaj 
olmasını umduğunu söyledi. Aubrey, ‘’Yurt dışında 
tatil yapanların açtığı mide hastalıkları davalarında 
patlama yaşandı. Sahte hastalık davası açanların, ko-
şulları ne olursa olsun, kadın-erkek fark etmez, yar-
gılanacaklarını ve hapis cezası alacaklarını bilmeleri 
gerekiyor.’’ dedi. 

Thomas Cook sözcüsü ise, “Tatilimizi ve müşte-
rilerimizi korumak adına, sistemi aldatan azınlı-
ğa karşı adım attık’’ değerlendirmesini yaptı.

Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılma sürecinin 
zorlu olması halinde enflasyonun İngilte-
re’deki her hane halkına yılda 260 sterline 

mal olacağı öngörülüyor.
İngiltere Ticaret Politikaları Gözlemevi ve Çö-

züm Kuruluşu’nun Salı günü yayınlanan araştırma 
sonuçlarına göre, yükselen fiyatlardan en çok etki-
lenen üç milyon ailede bu kayıp 505 sterline kadar 
yükselecek.

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden 2019 yılı 
Mart ayında ayrılacağı süreye kadar AB ile yeni bir 
ticaret anlaşması yapamazsa  İngiltere  Avrupa ile 
ticaretinde  Dünya Ticaret Örgütü tarafından konul-
muş kurallara tabi olacak.

İngiltere’de tatilde sahte hastalık davalarına karşı 
alınan sert önlemler sonuçlarını vermeye başladı. 

Tatilde hastalandığı gerekçesiyle Thomas 
Cook’a dava açan iki kişi, iddiaların sahte oldu-
ğu ortaya çıkınca hapis cezasına çarptırıldı. Daily 
Mail’de yer alan habere göre, 43 yaşındaki Paul Ro-
bert ve 53 yaşındaki Deborah Briton, sahte hastalık 
davalarına karşı başlatılan mücadelede hapis cezası 
alan ilk insanlar oldu. Söz konusu kişiler, mahkeme 
tarafından 15 ve 9 aylık hapis cezalarına çarptırıldı.

2015-2016 sezonunda yaptıkları Mayorka tatille-
rinin kusma ve ishal ile son bulduğunu iddia eden 
çift, Thomas Cook aleyhine 20 bin poundluk tazmi-
nat davası açmıştı. İki uyanık turistin davası lehleri-
ne sonuçlansaydı, Thomas Cook, 20 bin poundluk 
tazminata ek olarak 28 bin pound da avukat ve mah-
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Brexit Her Haneye Yılda Sahte Hastalık Davasına Hapis!260 Sterline Mal Olacak 



08 17 EKİM 2017



Küresel ısınma sebebiyle yaşanan kıtlık do-
layısıyla bu yıl Antarktik’te yaşayan 40 bin 
Adelie pengueninden sadece ikisi hayatta 

kaldı. Dört yıl içerisinde ikinci kez bu kadar büyük 
bir felaket yaşanırken, son 50 yılda böyle bir duru-
mun yaşanmadığı belirtildi.

Penguengiller familyasından, Antarktik ve Suban-
tarktik kökenli bir tür olan Adelie pengueninin, “feci 
bir ölüm zinciri” ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Fransız bilim insanları, Petrels Adası’nda yaklaşık 
18 bin çift penguenden oluşan koloniden geriye yal-
nızca iki penguen yavrusu kaldığını ortaya koydu.

Binlerce penguen kıtlıktan ölürken, Adelie Adası 
(Terre Adélie) olarak da bilinen bölgede birçok çat-
lamamış yumurta bulundu.

Dört yıl içerisindeki ikinci “felaket”
2013’te de benzer bir olayla karşılaşan penguen-

lerden, hayatta kalan olmamıştı.
Bilim insanları, daha önce bölgenin gözlemlendi-

ği 50 yıl boyunca hiç böyle bir olay yaşanmadığına 
dikkat çekti.

Daha önceki araştırmayı yürüten Fransa Milli Bi-
limsel Araştırmalar Merkezi’nden Yan Ropert-Cou-
dert, bu yoğun ölümlerin sebebi olarak “yaz ayında 
denizde ‘rekor miktarda’ gözlemlenen buzları ve ‘eşi 
benzeri görülmemiş’ bir oranda yağmur yağmasını” 

göstermişti.
Aslında küresel ısınma dolayısıyla bütün Antark-

tika’da buzullar azalırken, bu penguenlerin yaşadığı 
bölgede bir istisna yaşandığı belirtildi: Bilim insan-
ları, bu bölgede buzulların artmasını da başka bölge-
lerde eriyen buzullardan ortaya çıkan suya bağlıyor.

Buzun beklenmedik bir şekilde artması, pengu-
enlerin yiyecek bulabilmek için 100 kilometre daha 
fazla yol gitmesine sebep olmuştu.

Ve yağmurlu hava dolayısıyla, ıslak kaldıklarında 
vücut sıcaklıklarını koruyamayarak ölmüştü.

Bu yıl gerçekleşen olay da yine yoğun buz kütlesi 
yüzünden gerçekleşti.

Sebebi küresel ısınma
Guardian’a konuşan Ropert-Coudert, “bölgenin 

2010’da Adelia Adası’ndan 250 kilometre ötede 
yaklaşık iki tane İstanbul büyüklüğündeki bir buz 
parçasının, Mertz Buzulu’ndan ayrılmasının okya-
nus normallerine etkisinin büyük olduğunu” kay-
detti:

Bölgede Mertz Buzulu’nun ayrılmasından sonra 
beklenmeyen meteorolijik olaylar gerçekleşmeye 
başladı, geniş alanlara yayılan iklim değişiklikleri 
büyük felaketlere yol açtı.

Küresel ısınmanın yakın süreçte, yine özellikle 
Antarktika’da bugüne kadar olduğu gibi birçok bu-
zulun dramatik bir şekilde azalmasına, dolayısıyla 
da zincirleme bir şekilde canlıların yaşamında sıkın-
tılara yol açılacağı belirtiliyor.

Gelecek haftaki Avrupa Birliği toplantısında böl-
genin ‘koruma altına alınması’ çağrısı

Öte yandan gelecek hafta 24 ülke ile Hobart’ta 
toplanan Avrupa Birliği Antarktik Deniz Yaşamı 
Kaynakları Görüşmeleri’nde (CCAMLR), Doğu 
Antarktika’daki alan ile ilgili “acil çağrı” üzerine 
toplanacak.

Ropert-Coudert, bölgede balıkçılık ve turizm gibi 
penguenlere yönelen başka ‘tehdit’ler de olduğunun 
altını çizerek, adanın koruma altına alınması çağrı-
sında bulunuyor.
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Antarktik’teki 40 bin Penguenden
Sadece İkisi Hayatta Kaldı
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İntiharlar Parlamentoda Tartışıldı
İngiltere Parlamentosu’nda 16 Ekim’de 

Türkçe konuşan toplumların intihar oranı-
nın, sebeplerinin ve çözüm önerilerinin ma-

saya yatırıldığı bir toplantı düzenlendi.
Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/ 

Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin düzenle-
diği psikolog, sosyolog ve akademisyenlerin 
uzmanlık alanlarında bilgi verdikleri toplantı-
ya; İşçi Partisi Milletvekili ve 2015-2016 yıl-
ları arasında Gölge Sağlık Bakanlığı yapmış 
Heidi Alexander ev sahipliği yaptı. Alexander 
ruh sağlığı konusunun ve bu konuda göçmen 
toplumlara gerekli hizmetin ve yardımın veril-
mesine dikkat çekti.

Halka açık programa Centre for Psychiatry 
Wolfson Institute of Preventive Medicine’den 
Özlem Eylem, Homerton Hastanesi Ray-
bould Merkezi ve Hackney Psikoloji Depart-
manı’ndan Dr Aradhana Perry, Psikiatrist 
Dr Esra Çağlar, DERMAN Direktörü Nursel 
Taş, eğitimci ve köşe yazarı Ertanç Hidayet-
tin, Woodstock Medikal Merkezi’nden Dr 
Cemal Kavasoğulları ve Middlesex Üniversi-
tesi Psikoloji Departmanı’ndan Dr Erminia Co-
lucci konuşmacı olarak katıldılar.

Ev içi şiddet intihar sebebi
Dr Erminia Colucci Avustralya, İtalya ve Hindis-

tan’da ruh sağlığı üzerine yaptığı çalışmaları pay-
laşarak göçmenlerde genellikle ikinci jenerasyonda 
intihar teşebbüsü oranının yüksek olduğunu aktardı. 
Dr Colucci göçmenlerin ekonomik ve kültürel fak-
törler yüzünden marjinalleştiğini ve gerekli hizmet-
lere ulaşamadıklarını söyledi. Dr Colucci ayrıca Av-
rupa’daki Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk diasporalarına 
baktıklarında ev içi şiddetin intihar sebepleri arasın-

da olduğunu anlattı.

Sağlık yetkililerine güvenilmiyor
Uzmanlardan Dr Esra Çağlar Türkiyeli toplum-

ların NHS gibi genele yönelik sağlık hizmetlerine 
ruh sağlığı açısından ulaşmakta zorluk çektiklerini 
ve entegrasyonda yaşanan sorunlardan ötürü sağlık 
yetkililerine yeterli güven duyulmadığını belirtti. 
Göçmen ailelerin Britanya’da doğmuş ikinci jene-
rasyonda kendi kültürleri ve Britanya kültürü arasın-
da ikilemde kaldıklarını söyleyen Dr Çağlar, bunun 
yabancılaşmaya ve yalnızlığa sebep olduğunu dile 
getirdi.

İskoçya’da GP olarak görev yapan Dr Cemal Ka-
vasoğulları da aynı soruna değinirken dil, eğitim, 
inanç ve davranış açısından toplumlarımızın yaşa-
dığı sıkıntıları dile getirdi. Toplumlarımıza yönelik 
sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmamasından 
dolayı obeziteden, intihar teşebbüslerine kadar fizik-
sel ve ruhsal sağlık problemlerinin yerel halka göre 
oranın yüksek olduğunu vurguladı.

Kesintiler bireylere ulaşmayı zorluyor
DERMAN yöneticisi Nursel Taş konuşmasında 

DERMAN gibi kuruluşların ruh sağlığı konusunda 
topluma ulaşabildiğini ve ilk elden destek verebil-
diğini söylerken sağlık alanında yapılan kesintiler 

yüzünden bu önemli servisin de etkilendiğini 
söyledi. 2003 -2017 yılları arasında toplumları-
mızdan Britanya’da 48 kişinin intihar yüzünden 
yaşamlarına son verdiğini belirten Taş, Britanya 
Avam Kamarası Sağlık Komisyonu’nda DER-
MAN gibi toplumsal sağlık örgütlerine desteğin 
arttırılacağına dair karar verilmesini umdukla-
rını ekledi.

Medyanın ruh sağlığı üzerine etkileri hak-
kında konuşan eğitimci ve köşe yazarı Ertanç 
Hidayettin ise, Türkiyelilerin izlediği dizi ve 
programlarda intiharın dramatize edilmesine 
değindi. Hidayettin, medyanın pozitif etki gücü 
olabileceğini söylerken sosyal medya gibi inter-
net üzerinden özellikle genç jenerasyona yöne-
lik baskıyı değerlendirdi.

Ruh sağlığı yardım sitesi kuruldu
“Kıyma Canına” adlı online ruh sağlığı yar-

dımı projesini yapan Özlem Eylem de aslında 
internetin toplumlarımıza ulaşmak açısından 
çok verimli olarak kullanılabileceğini belirtti. 
NHS gibi sağlık hizmetlerine çeşitli sebepler-

den dolayı ulaşamayan Türkiyeli ve Kıbrıslı kişilere 
dil sorunu olmadan yardımcı olabileceğini belirtti. 
Eylem internet müdahalesi olarak nitelendirdiği 
“Kıyma Canına” projesinin şimdiye dek çok verimli 
ve pozitif sonuçlar aldığını vurguladı.

Hackney’de Türkiyeli ve Kıbrıslılar üzerine DER-
MAN ile çalışarak ACT isimli bir ruh sağlığı projesi 
oluşturan Dr Aradhana Perry genel sağlık hizmetinin 
ise toplumların kültürel ihtiyaçlarına yönelik çalış-
malarla sağlık hizmetlerinde çağ atlanabileceğini 
vurguladı. Hükümetin DERMAN gibi 3’ncü sektör 
kuruluşlara finansal destek vermesiyle toplumlara 
ulaşılabileceğini belirtti.

Türkiyeliler de Artış Gösteren 
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DAİŞ’le Mücadele Eden İngiliz Kadın Savaşçı: 

Eve Dönmek Seçenekler 
Arasında Değil
Suriye’de IŞİD’e karşı mücadele eden tek 

İngiliz kadın savaşçı olan Kimmie Taylor, 
savaşın bitmesinin ardından bölgede kalmak 

istediğini belirterek, eve dönmenin seçenekler ara-
sında olmadığını söyledi.

Stockholm Üniversitesi’nde mastırını tamamla-
masının ardından arkadaşlarının davetiyle 2015’te 
ilk kez Suriye’nin kuzeyindeki otonom Kürt bölgesi 
Rojava’ya gelen Taylor, “Elime silah aldım, çünkü 
evdeki insanların buna nasıl tepki vereceklerini bi-
liyordum. Silahlı mücadeleye katıldığımda uzun bir 
süredir Rojava’daydım, IŞİD’den kaçan Yezidiler 
ve diğer insanlarla çalışıyor, Kürtçe öğreniyordum. 
Devrimi ve burada toplumun nasıl çalıştığını anla-
maya çalışıyordum” dedi.

Avrupa’ya dönmesinin ardından birçok yerde 
Suriye’deki durumla ilgili konuşmalar yaptığını 
ve farkındalığı artırmaya çalıştığını ifade eden 27 
yaşındaki İngiliz kadın, “Ancak hiçbir şey olmadı. 
İlgi bir süre sonra söndü. Ben de geri döndüğümde 
YPJ’ye katılmaya karar verdim, çünkü bunun insan-
ların dikkatini çekeceğini biliyordum” diye konuştu.

“Devrimin gerçekleştirilmesi için        
çalışmaya devam edeceğim”

Kürt güçlerin terör örgütünden geri almaya çalış-
tığı Rakka yakınlarında Independent’a konuşan Tay-

1993 yılından beri düzenli olarak yapılan Hüse-
yin Çelebi Öykü, Şiir ve Edebiyat Etkinliği bu 
yıl geçtiğimiz günlerde Reqa’da yaşamını yiti-

ren Kürt aktivist Mehmet Aksoy anısına Londra’da 
yapılacak. Etkinliğin hazırlık komitesi tarafından 
yapılan açıklamada şöyle denildi:

 “Suriye ve Irak’ta DAİŞ ile savaşan ve onu geri 
püskürten Kürtlere karşı ilgi giderek artmaktadır. 
Ekim’de Hüseyin Çelebi Edebiyat Festivali, Kürt 
sinemacı Mehmet Aksoy’un anısına, ilk kez Alman-
ya’dan Londra’ya geliyor. Festival, DAİŞ’e karşı 
direnişi motive eden demokratik, ekolojik ve feminist 
ilkelerin kültürel kolunu oluşturmaktadır.  

Festival, Kürt özgürlüğü için savaşırken 1992’de 
hayatını kaybeden ünlü yaratıcı yazar Hüseyin Çe-
lebi anısına yapılmaktadır. Bu yıl ise festival yeni bir 
anlam taşımaktadır çünkü YPG saflarında Rakka 
operasyonu ile ilgili bir belgesel hazırlarken IŞİD 
tarafından öldürülen İngiliz-Kürt yazar, şair ve sine-
macı Mehmet Aksoy’un anısına kutlanacak. 

Kürt mücadelesinin devrimci şehitleri ve onların 
özgürlük mücadeleleri, kadınların özgürleşmesi-
ni merkeze alan bir toplum yaratan alternatif bir 
modelin önünü açtı. Ayrıca geleneksel Kürt müzi-
ğine, sanatına, edebiyatına ve dansına yeni bir ha-
yat veren kültürel rönesansa da yol açtı. Kürdistan 
Özgürlük Hareketi mücadelesinin enternasyonalist 
pespektifi, zengin kültürel geleneği resmederken 
aynı zamanda derin, evrensel, hümanist bir vizyonu 
da yansıtmaktadır. Bu vizyon, Hüseyin Çelebi’nin 
bir yazar olarak yaptığı çalışmalarda olduğu kadar 
Mehmet Aksoy’un da yazılarında, şiirlerinde ve sa-
natında öne çıkmaktaydı.”    

lor, YPJ’nin medya ekibinde önemli bir rol oynadı. 
IŞİD keskin nişancıları tarafından vurulmasıyla il-
gili bir video yayınlayan Taylor, aynı zamanda böl-
gede yaşanan vahşetle ilgili olarak da sosyal medya 
üzerinden birçok paylaşımda bulundu.

Ön saflarda kalabilmek için sürekli birliğini de-
ğiştirdiğini kaydeden Taylor, “Bu savaşa her şeyimi 
verdim ve Rojava’nın amaçladığı şeyi elde edebil-
mesi için ölmeye hazırım” ifadelerini kullandı. Rak-
ka’nın IŞİD’den tamamen temizlenmesinin ardın-
dan neler yapacağına dair de konuşan Taylor, şunları 
söyledi:

“Tabii ki devrimin gerçekleştirilmesine dair ça-
lışmaya devam edeceğim. Birleşik Krallık’a dönmek 
bir seçenek değil. Bu devrim, toplumun yeniden ku-
rulması ve kadınların güç kazanması toplumun de-
ğiştirmekle ilgili. İnsanlar, bundan sonra IŞİD gibi 
grupları kabul etmeyecekler. İnsanlar, Suriyeliler, 
Araplar, Kürtler, Türkmenler ya da Süryaniler ola-
rak dünyadaki yerlerini yeniden öğreniyorlar. De-
mokratik olarak nasıl organize olacaklarını anlıyor-
lar ve bu işe yarıyor. Suriye için cevap bu. Burada 
geçirdiğim süreden ve yaşadığım zorluklardan çok 
şey öğrendim. Bu, başka hiçbir yerde alamayacağım 
bir eğitim.”

Çeviri - Gonca Tokyol

Her yıl yapılan festival Avrupa’da faaliyet göste-
ren Kürdistan Öğrenciler Birliği (YXK) tarafından 
düzenlenmektedir. Britanya Kürdistan Öğrenciler 
Birliği Koordinatörü olan Elif Sarıcan şu sözleriyle 
festivalin önemini vurguladı:  “1990’ların başında, 
bu festival Ortadoğu’da Kürt köylerinin, kasabala-
rının, şehirlerinin maruz kaldığı asimilasyon politi-
kalarına karşı tarihi bir adımı ifade ediyordu. Kürt 
kültürünü, edebiyatını ve sanatını iyileştirmenin 
yanı sıra, amaç en başından beri aynı zamanda Or-
tadoğu’da ve Avrupa’da Kürt kimliğinde -  insanlık, 
çeşitlilik ve barış içinde bir arada yaşama sevgisiyle 
var olma özgürlüğünü savunarak - devrim yapmak-
tı.” 

Festivale katılım çağrısı yapan Sarıcan şöyle de-
vam etti: “Bu ruhla,  yaratıcı ve ilham verici bir 
şekilde özgürlüğü ve tüm zenginliğiyle hayatı yaşa-
maya katkıda bulunmak için çaba gösteren herkesi, 
Hüseyin Çelebi Edebiyat Festivali’ne davet ediyo-
ruz. Gelin hep beraber sanatımıza ve kültürümüze 
geliştireceğimiz yerel bakışaçışıyla bir ivme kata-
lım.”

Festival 21 Ekim tarihinde 17.00 - 22.00 saatleri 
arasında, Gracepoint, 161-169 Essex Road, Lon-
don, N1 2SN adresinde yapılacaktır. 
Daha fazla bilgi için
Twitter: https://twitter.com/huseyincelebi91
Facebook: https://www.facebook.com/HuseyinCe-
lebiFestival
Email: huseyincelebifestival@gmail.com
Bilet için: http://bit.ly/2yckJtz 

25. Çelebi Edebiyat Etkinliği 
Aksoy’un Anısına 
Londra’da Yapılacak
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Halil ve Firaz... Dağ’ın soylu çocukları... İki-
si de yetenekli ve parlak iki genç. İkisini de 
biraz tanıdım. İkisi ile de farklı zamanlarda 

ortak mekanlarda ve ortak işler yaparak tanıma şan-
sım oldu.

Halil Dağ (Halil Uysal), Ege bölgesinden Avru-
pa’ya oradan Ortadoğu’ya ve Kürdistan’a uzanan 
mücadelesinde devrimci kişiliği ile basın yayın ça-
lışmalarının yanında sinemacı kimliği ile Kürdistan 
Özgürlük Mücadelesinde bir çığır aştı. Sıcakkanlı, 
üretken ve yaptığı işi aşkla yapan ve özellikle gerilla 
mücadelesine hayatını adayacak akadar samimiydi. 

Halil, güleç yüzlü, işinde ciddi, gerilla olarak 
yaşayan ve kendi mesleğini de gerillaya en yakın 
bir şekilde sürdürdü. Gerillanın sureti, o süretteki 
gülümsemeleri hem fotoğraf hem kamera kadrajına 
sığdırarak ölümsüz kılmak istiyordu. Ozanın dediği 
gibi “Gülmek bir halk gülmekse gülmektir.” Halil 

gerillanın amansız mücadele koşullarındaki gör-
kemli direnişini hep gülümseyerek belgeledi. Yazdı. 
Filmini çekti. Halil’in hayali Kürdistan gerillası ve 
onun Önderliğini anlatabilmekti. Halil’in objektifin-
den ve kaleminden gerillayı anlamak ve öğrenmek, 
gerillanın duygusunu yaşamak hala aşılabilmiş de-
ğildi. Halil mücadelesinin en üretken döneminde 
gerilla savaşı içinde düşmanın kurşunuyla Kürdistan 
dağlarında Botan’da direniş ile şehit düştü. Ama ar-
dında yüzlerce gerillanın anısını, binlerce gerillanın 
fotoğrafını ve direniş destanı yazan Beritan’ı ölüm-
süz kıldı.

Firaz Dağ (Mehmet Aksoy)... Firaz’ı tanıdı-
ğımda gülümsemesi, sinemaya ilgisi, Özgürlük 
Hareketini dünyaya duyurma duygusu ile Halil’e 
benzetirdim. Genç yaşına rağmen diplomasi, dernek 
yönetimi, İngilizce Ajans editörlüğü çalışmalarında 
o da Halil Dağ gibi coşku ve aşkla çalışırdı. Üretti-
ğinin yetmediğini daha iyisinin nasıl olacağına hep 
kafa yorar ve daha üst bir aşamada üretmenin yol ve 
yöntemlerini arardı. 

O da Halil Dağ gibi Avrupa’dan yönünü Ortado-
ğu’ya Rojava’ya verdi. Almanya’nın Köln kentin-
den onu Rojava’ya uğurladığımız gece çok sohbetler 
ettik. Firaz Dağ ismini almış‚ “Rojava’da kendimi 
yeniden yaratacağım” diyordu. Rakka Hamlesine 
katılıp, oradaki savaşı ve savaşçılarla bütünleşip 
onları anlatacaktı. Belgeseller çekecektik. Birlikte 
çalışacaktık. Bunları konuştuk. Firaz Dağ (Mehmet 
Aksoy) sinemaya, diplomasiye, haberciliğe kafa yo-
ruyordu. En iyisini yapacak potansiyeli vardı. İnsana 
güven veren, yanındaki ile arkadaşlığının sahiciliği 
ve samimiyeti öylesine derindi ki... 

Firaz da Halil gibi Dağ soyadını aldı. Rojava’ya 
vardı. Hemen YPG’de basın işlerine girdi. O da yet-
medi. En ön cepheye kendisini attı. Çok güzel kare-
ler yakaladı. İnsanlığın başına bela olmuş olan DAİŞ 
faşist çetelerine karşı mücadelede emek verdi. Çok 
ama çok kısa süre içinde Özgür Basın Şehitleri’ne 
katıldı.  

Televizyondan haberini aldığımda gerillalar ile 
birlikteydim. Halil ile buluştuğumuz patikalarda. 

Halil’in izini takip eden genç gerillalarla basını ko-
nuşup tartışıyorduk. Dilim tutuldu. Onunla buluşup 
yapacağımız işleri düşünürken şehit düştüğünü öğ-
renmiştim. Meşe ormanları arasından kıvrılan pa-
tikanın üzerinden sonbaharın kokusu... Palamutlar 
arasında uçuşan alaycı kuşların gözyaşları... 

Halil ile Firaz’ın özlemlerini, sözlerini, hasret-
liklerini düşündüm. Günün dağlarda doğuşuna ve 
batışına gözüm ilişti. Gece karanlığı içindeki dağ 
yıldızlarına... Sırtında dağların yükünü taşıyan o 
genç gerillaları anımsadım... Onların özlemini ken-
dilerine amaç edinenleri gördüm... 

Halil ve Firaz’a seslenebilsem “Bir gün gelecek ve 
dağların patikalarındaki hatıralar, kentlerin ve çöl-
lerin içindeki hatılarlarla buluşacak. İşte o zaman 
sırtında dağların yükünü taşıyan gençlerin sözleri 
yerini bulacak. Ve mutlaka ama mutlaka özgürlüğü 
kazanacak ve o güzel özgürlüğün fotoğraf karesini, 
filmini çekilecek, romanı yazılacak ve dağlarda şen-
lik ateşi etrafında o güzel özgürlük şarkılarını hep 
beraber söyleyeceğiz…” sözlerini söylecektim...

Halil Dağ ve Firaz Dağ’ın özlemleri
Baki Gül / Yeni Özgür Politika 

Kadın Atölyeleri
GIK DER’de

Başlıyor

22 Ekim 2017 Saat: 14:00-16:00

Kadın Buluşması
22 Ekim 2017 Saat: 14:00-16:00

Workshop: Kadın ve Şiddet
Yıl boyunca her iki haftadan bir

25 Kasım 2017

Şiddete Karşı Yürüyüş 
Kadına karşı şiddet ile ilgili SKP ve GIK DER’in 
organize edeceği bir panel gerceklestirilecektir.

23 Kasım 2017 Saat: 19:00

Erkek Atölyesi 
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GİK-DER 28’nci Olağan 
Kongresi Gerçekleşti

Kırkısraklılar Dayanışma Derneği 
Yeni Yönetimini Belirledi

Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-DER) 
15 Ekim Pazar günü 28’nci olağan kong-
resini gerçekleştirdi. GİK-DER lokalinde 

gerçekleşen kongre, kısa süre önce Rojava’da şehit 
düşen Mehmet Aksoy şahsında Kürdistan ve Türki-
ye’de devrim, sosyalizm ve özgürlük mücadelelerin-
de şehit düşenlerin anısına gerçekleşen saygı duruşu 
ile başladı. 

Kongre, divan seçiminin ardından; son 1 yıl içe-
risinde İngiltere ve dünyada gerçekleşen önemli ko-
nular üzerine bilgi verilerek, siyasal gündem değer-
lendirmesi yapıldı. 

GİK-DER’in de bağlı bulunduğu Avrupa Ezilen 
Göçmenler Konfederasyonu (AVEG-Kon) adına 
kongreye katılan Eşbaşkan Baki Selçuk, kongreye 
başarı mesajlarını iletti. 

2007 yılında kurulan Kırkısraklılar Dayanış-
ma Merkezi 7. Olağan Kongresini 15 Ekim 
Enfield’deki binasında üyelerinin ve dostların 

katılımıyla gerçekleştirdi. Açılışı danışma kurulu 
üyeleri yaptı ve kongre özgürlük, eşitlik ve barış uğ-
runa kaybedilen canlar için bir dakikalık saygı duru-
şu yapıldıktan sonra başladı. 

Açılış konuşmasını Kürtçe ve Türkçe olarak  ön-
ceki dönemin yönetim kurulu başkanı olan Ahmet 
Güven yaptı. Yeni yönetime seçilenlere başarı di-
leklerini sunan Güven şunları dile getirdi: “Bizde 
yeni yönetim veya eski yönetim gibi bir kavram 
yok. Kolektif çalışarak bugünlere geldik. Yaptığı-
mız etkinliklerle değerlerimizi beraber yaşadığımız 
toplumlara tanıtarak ve toplumlar arasında dostluğu 
geliştirerek örnek bir kurum olduk. Başarımız he-
pimizin ve kollektif çalışmanın ürünüdür. Kollektif 
çaışmaya devam ettik ve edeceğiz. Dolayısıyla yeni 
yönetimizi bu temelden  şimdiden kutlar başarılar 
diliyoruz.”

Yapılan konuşmalardan sonra divan kurulu seçildi 
ve yönetim divan kuruluna devredildi. Divan kurulu 

Çalışma Raporu’nun kongreye sunulmasının ar-
dından GİK-DER’in son bir yıllık çalışmaları üyeler 
tarafından değerlendirildi. Daha fazla yerelleşme ve 
yerel kurumlar ile işbirliğini geliştirmek üzerine yo-
ğunlaşan tartışmalar sonunda, önümüzdeki dönem 
çalışma yürütecek yönetim kurulunun bu konuya 
yoğunlaşması üzerine görüş birliğine varıldı.  

Londra’da çalışmalarını sürdüren HDK İngiltere, 
Day-Mer ve Tilkililer Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’ninde  kongreye gönderdikleri başarı me-
sajlarının ardından seçimlere geçildi. Seçim sonrası 
9 kişiden oluşan yeni yönetimin listesi ise şu isim-
lerden oluştu: Helin Peköz, İbrahim Avcıl, Fırat 
Karaboyun, Ali Polat, Dilek Çaparoğlu Çiğdem 
Çütcü, Ali Boran, Hasan Çütcü, Kazım Yüksek. 

üyeliğine Türkan Budaklı, Ali Gül Özbek, Ahmet 
Sezgin ve Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi’nden 
Menekşe Erdoğan seçildi. Divan Kurulu’nun yap-
tığı sunumun ardından 2015-2017 dönemi faaliyet 
raporu ve bütçe raporu okundu, üyelerin soruları ce-
vaplandırıldı ve gelen görüş ve öneriler tartışıldıktan 
sonra dernek üyeleri arasında yapılan oylama sonu-
cu  9 asıl, 2 yedek, 3 disiplin ve 3 denetleme olmak 
üzere 17 kişilik yönetim kurulu seçildi.

Yönetim kurulu asil üyeliğine Hüseyin Kaya, 
Belde Ali Demirci, Özkan Orman, Hatice Koca, 
Meryem Kaya, Emine Çalışkan, Senem Yaman, 
Senem Dere, Elif Çavuş seçilirken yedeklere ise 
İrfan Koca, Fatoş Aldoğan, Elif Ülger,  Yasmin 
Armağan, Mehmet Şahbaz, Haydar Uzun, Mah-
mut Mahir, Suna Erdoğan seçildi.

Daha sonra yönetim kuruluna seçilenler arasında 
yapılan oylama sonucunda Hüseyin Kaya yönetim 
kurulu başkanı olarak seçildi. Kaya, “Bugüne kadar 
nasıl çalışıp başarılı olduysak bunsan sonra da aynı 
şekilde çalışıp başarılı bir döneme imza atacağız” 
dedi.



1517 EKİM 2017 EĞİTİM

  

Özel Eğitim İhtiyacı ya da İngiliz-
ce adıyla Special Education Ne-
eds (SEN) zaman zaman veliler 

olarak karşı karşıya geldiğimiz bir kav-
ram. Peki bu kavram ne anlama geliyor? 
Özel Eğitim İhtiyacı,öğrenme zorlukları 
veya öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar 
için kullanılan yasal bir kavramdır. Bu 
kavram bünyesine alınan çocuklar ya-
şıtlarına göre daha yavaş yada farklı bir 
şekilde öğrenir. Bir çok çocuk eğitim ha-
yatı sürecinde bir tur özel eğitim ihtiyacı 
hisseder. Özel Eğitim ihtiyaçları olan ço-
cuklara yardım çoğu zaman kendi okul-
ları tarafından verilir. Bu yardımı veren 
öğretmenler çoğu zaman özel bir stajdan 
geçer. Çocukların özel eğitim ihtiyacı 
yardımı talebi edeceği bölümler şunlar-
dır: okuma, yazma, bilgiyi anlama, ken-
dilerini ifade etme/anlatma, diğer öğren-
ci/öğretmenlerin söylediklerini anlama, 
arkadaşlık kurmak, yaramazlık yapmak 
ya da duygusal veya fiziksel ihtiyaçlar.

Her çocuk farklı yollarla ve farklı 
oranda ilerleme gösterir. Bir çocuk 

kendisinin en iyi nasıl öğrendiğini 
çok iyi bilir. Kimi çocuk fiziksel ola-
rak bir şeyler yaparak öğrenir, kimi 
çocuk dinleyerek veya okuyarak öğ-
renir, kimi çocuk ise ikisinin karışı-
mıyla öğrenir. Öğretmenler derslerini 
planlarken her öğrencinin öğrenme 
biçimini dikkate alarak hazırlık ya-
parlar. Bunu yaparken hangi öğren-
cinin hangi aktiviteyi yapacağına, 
hangi materyal veya araç gereci kul-
lanacağına karar verir. Kendimden 
örnek vermem gerekirse, İngiltere’ye 
ilk geldiğim günlerde dil bilmediğim 
için her şey bana resimler ile anlatı-
lırdı. Dili anlamaya başladıktan son-
ra dinleyip, tartışıp ve tekrarlayarak 
daha fazla öğrendiğimi anladım. Bu 
metodu her alanında kullanıp eğitim 
hayatımı tamamladım.

Çocuğunuzun ilk yılları onun fizik-
sel, duygusal, entelektüel ve sosyal 
gelişimi açısından çok önemlidir. Be-
beklikte yapılan muayeneler sayesin-
de doktor veya hemşire çocuğunuzun 

özel eğitim ihtiyacı olup olmayacağı-
nı anlayabilir ve bu konuda sizi uya-
rabilir. Bu konuda eğer endişeleriniz 
varsa zaman geçirmeden doktorunuza 
danışmanız önemli. Eğer çocuğunuz-
da yukarıda bahsettiğimiz özel eğitim 
ihtiyaçları var ise yardım alabilirsi-
niz. Eğer çocuğunuzda okul öncesi 
böyle bir ihtiyaç gördüyseniz okul 
müdürü ya da yöneticisine bu duru-
mu açıklayabilirsiniz. Okul böyle bir 
durumda sizi dinler ve çocuğunuzu 
Özel Eğitim İhtiyaçları Koordinatö-
rü (SENCO) aracılığıyla gözlemler. 
Eğer çocuğunuzun özel eğitim ihtiya-
cı olduğu konusunda belli özellikler 
görülürse gereken yardımı alması için 
çalışmalar başlatılır.  Çoğu zaman bir 
çocuğun özel eğitim ihtiyaçları olup 
olmadığını aileden önce okul fark 
eder. Her iki durumda SENCO aile ile 
bir araya gelir ve çocuğun özel eği-
tim ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı-
nı planlar ve anlatır. Birçok çocuk bu 
yardım sayesinde gereken gelişmeyi 

gösterir ve başarılı olur. 
Toplum olarak özel eğitim ihtiyacı 

olan çocuklar ya da çocuklarımız ol-
duğunu kabul etmekte zorlanıyoruz. 
Öğretmenler, çocuklarımızın  özel 
eğitim ihtiyacı olduğunu söylediğinde 
bir çoğumuz durumu anlamadan ‘Be-
nim çocuğum geri zekalı’ ya da ‘Be-
nim çocuğum hasta’ gibi söylemlerde 
bulunarak karamsarlığa ya da bir hüz-
ne kapılıyoruz. Yukarıda da bahsetti-
ğim gibi özel eğitim ihtiyacı, birçok 
çocuğun eğitim hayatları boyunca ya-
şayabileceği bir durumdur. Bu anlam-
da farklı tavır veya yorumlar yapmak 
en çok çocuğumuzu etkileyip zarar 
verecektir. Her şeyden önce temel 
başlangıç noktamız çocuklarımıza 
yardım etmek olmalıdır. Bu anlamda 
hem okuldan hem de kendi çabaları-
mız ile yapacağımızın en iyisini yapıp 
onların geleceği için onlara yardımcı 
olmamız en temel velilik görevimiz-
dir. Sonuçta onlar bizim çocuklarımız 
ve geleceğimiz.

Özel Eğitim İhtiyacı ya da SEN Ne Anlama 
Geliyor? 

Oktay Şahbaz
Eğitimci  

 oktyshbz@gmail.com
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Antivirüs koruması ve inter-
net güvenliği yazılımı firması 
Kaspersky Lab, akıllı telefon 

kullanıcılarının dikkatini çekmek 
için Data Dollar mağazası açtı. Old 
Street’de iki günlüğüne açtıkları ma-
ğazada özel baskı tişörtler satan 
firma, ödemeleri Data Dollar adını 
verdiği müşterilerin telefonların-
dan yazışma, fotoğraf veya video ile 
ödemelerini istedi. Kaspersky Lab 
yetkilileri, bu mağaza ile yapmak is-
tediklerinin kişisel güvenlik sistemi-
nin ne kadar basit bir şekilde elde 
edilebileceğine dikkat çekmek oldu-
ğunu aktardılar. 

Beğendiğiniz bir tişört için biçilen 
fiyat 2 Data Dollar. Kaspersky Lab 
tarafından açılan Data Dollar Store 
adlı dükkan, Londra’da teknolojinin 
kalbinin attığı Old Street’te bir hayli 
ilgi gördü. 

Özel üretim sanat eseri baskıları 
satın almak isteyen müşteriler, is-
tedikleri ürünleri edinmek karşılı-
ğında kendi kişisel fotoğrafları veya 
videolarıyla, yani Data Dollar (Veri 
Doları) ile ödeme yapmaları gerek-
tiğine şaşırsalar da, dükkanın çoğu 
ziyaretçisinin bundan çekinmediği 
görüldü. Bu dükkanı açarak veri-
nin gerçek değerine dikkat çekmeyi 
hedefleyen Kaspersky Lab, pazarın 
diğer oyuncularını da Data Dollar 
sembolünü kullanarak buna dahil 
olmaya çağırdı.

Data Dollar nedir?

Beğendiğiniz bir tişört için biçilen 
fiyat 2 Data Dollar. Yani 2 whatsapp 
sohbeti veya 1 fotoğraf. Ama satıcı, 
telefonunuzdan seçecek. Alır mıydı-
nız?

Kişisel verilerin miktarı katlanarak 
artmaya devam ederken, tüketici-
ler hiç farkında olmasalar da, dün-
ya üzerinde nerede bulunduklarına 
veya döviz kurlarına göre değeri 
değişmeyen çok değerli bir para bi-
rimine sahip olabilirler. Kaspersky 
Lab’a göre, insanların sahip oldukla-
rı verilerin gerçek değeri konusunda 
farkındalığa sahip olmaması, verile-
rini neden korumaları gerektiğini 
anlamalarını da zorlaştırıyor. Şirket, 
Data Dollar adını verdikleri para 
biriminin söz konusu farkındalığı 
artırmasını ve dolayısıyla herkesin 
çevrimiçi deneyimini daha güvenli 
hale getirmesini umuyor.

Kaspersky Lab Baş Güvenlik 
Araştırmacısı David Emm, “Data 
Dollar’ı esasen verinin değeri konu-
sunda farkındalığı artırmak için bir 
araç olarak görüyoruz” dedi ve ek-
ledi: “Yani bir web sitesi ücretsiz bir 
şekilde hizmet sunuyor, fakat bunun 
karşılığında kullanıcılarının verileri 
üzerinden para kazanıyorsa, Data 
Dollar sembolünü kullanarak burada 
aslında bir tür alış-veriş gerçekleştiği-
ni belirtmeliler.”

Müşterilerin İlgisi       
Yoğundu

Kaspersky Lab, Londra’da iki gün-
lüğüne açtığı geçici dükkanda veri-
nin nasıl para birimi yerine geçebi-
leceğini gösterdi. Tanınmış sokak 
sanatçısı Ben Eine tarafından yara-
tılan özel baskıların ve sanat eserle-
rinin satıldığı dükkan, birçok kişinin 
ilgisini çekti. Alış-verişin, ürünlere 
bir göz gezdirmek, en beğendikleri-
nizi seçmek ve ödeme yapmak için 
kasaya gitmekten oluşan kısmı bek-

lendiği gibi geçse de; sıra ödemeye 
geldiğinde kendilerinden istenen, 
cüzdanlarında taşıdıkları bir şey de-
ğildi. Ödeme için vermeleri gereken, 
Kaspersky Lab tarafından yaratılmış 
olan ve bir müşterinin akıllı telefo-
nunda bulundurduğu kişisel fotoğ-
rafları, videoları veya metinlerinden 
oluşan, Data Dollar (Veri Doları) 
adındaki yeni para birimiydi.

Cihazlarımız Siber      
Saldırılara Ne Kadar 
Açık

Kaspersky Lab Yetkilileri cihazları-
mızın güvenliğinin ne derece önemli 
olduğunu ise şu sözlerle aktardılar: 
“Her gün paylaştığımız büyük mik-
tardaki veriyi unutmak kolay. Veri-
lerimiz isteğimiz dışında elimizden 
alındığında hissettiğimiz kaybetme 
duygusu, birisi telefonunuzu eline 
alıp hangi verileri alacağına karar 
vermeye çalışırken çok daha ger-
çek bir hale geliyor. Bu etkiyi Data 
Dollar Store’da gözlemlemek ilginç 
oldu. Küresel bir araştırmaya göre, 
dünya çapındaki insanların yüzde 
29’u bir siber saldırı kurbanı olmuş 
olsa da, yüzde 39’u cihazlarını saldı-
rılara karşı korumasız bırakıyor.

Cebimizdeki para kadar, verileri-
mize de değer vermemiz gerekiyor. 
Eğer bir değeri varsa, bir şey satın 
alırken veya takas için kullanılabi-

lir. Ancak söz konusu değerli veriler 
kaybedildiğinde, çalındığında veya 
kötüye kullanıldığında zarara uğra-
mış gibi hissetmek istemiyorsak, çö-
züm korunmakta.”

Kaspersky Lab, Data Dollar adlı 
para biriminin başarısını kayda ge-
çirmek amacıyla, müşterilerin bu 
yeni alış-veriş deneyimine verdiği 
tepkileri ve yeni bir para birimini ilk 
deneyenler olmaya olan isteklilikle-
rini gösteren bir video da çekti. 

Kaspersky Lab Nedir, 
Kimdir? 

Dünya çapında Uç Nokta Güvenlik 
Tüketici pazarının en büyük 3’üncü 
tedarikçisi, Uç Nokta Güvenlik Ku-
rumsal pazarının da en büyük 5’nci 
tedarikçisidir Kurumsal Uç Nokta 
Güvenlik pazarının Güvenlik Paketi 
alanında 3’ncü sıradadır. Gartner 
Magic Quadrant tarafından Uç Nok-
ta Koruma Platformlarında “Lider” 
olarak adlandırılmaktadır.

Kaspersky Lab’ın müşteri koru-
ma endeksi sektör ortalamasına 
ve önemli rakiplerine göre önemli 
ölçüde daha yüksektir. 2012 yılında 
kurumsal ürünler için 106 ve tüke-
tici ürünleri için 99’ncu sıradadır. 
Şirketin portföyünde, ABD, Rusya, 
AB ve Çin’de alınan 160’dan fazla 
patent bulunmaktadır.

Yeni Alış-Veriş Birimi:
Data $Dollar$ 

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

www.telgraf.co.uk
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Cinayeti Guardian’da
Büyüknohutçu Çifti 

1917 EKİM 2017 HABERLER

Yaşam savunucusu Aysin ve Ali Büyükno-
hutçu çifti öldürülmüş, savcılık ve mahke-
me ifadelerinde cinayetleri itiraf eden ve 

‘bağlantıları açıklayan’ Ali Yumaç ise cezaevinde 
‘ölü bulunmuştu’. Britanya’nın önde gelen gazete-
lerinden Guardian bu cinayeti haber yaparak, “Tür-
kiye’de yaşayan çevrecilere yönelik tehdidin devam 
ettiğini” vurguladı.

Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Derneği Taş 
Ocaklarıyla Mücadele Platformu Sözcüsü Ali Ulvi 
Büyüknohutçu ve eşi Aysin Büyüknohutçu bölgede 
mermer ocaklarına karşı yürüttükleri mücadele ile 
tanınıyordu.

Yaşam savunucusu olarak bilinen Büyüknohutçu 
çifti Mayıs ayında öldürüldü.

Çevreci çiftin silahla öldürüldüğü tespit edilirken, 
olayla ilgili gözaltına alınan Ali Yumaç adındaki bir 
kişigözaltına alınmıştı.

Yumaç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapa-
tılan bir mermer ocağı firmasını suçlamış ve azmet-
tirici olarak göstermişti; cinayetleri, ‘Çirkin’ lakaplı 
kişinin talimatıyla 50 bin lira karşılığında işlediği-
nisöylemişti.

Yumaç bu ititraflardan sonra cezaevinde ‘ölü bu-
lunmuştu’.

Yaşam savunucusu çift cinayeti Guar-
dian’da

Birleşik Krallık’ın önde gelen gazetelerinden Gu-
ardian, Aysin ve Ali Büyüknohutçu’nun hikâyesini 
sayfalarına taşıdı.

Jonathan Watts imzalı haberin başında çiftin, do-
ğaya yakın olmak için emekliliklerinde Antalya’nın 

Finike ilçesindeki bir yayla evine yerleştikleri, evin 
yakınlarında doğaya zarar veren taş ocaklarına karşı 
mücadele vermeye başladıklarında ise hayatlarının 
değiştiği aktarıldı.

Çiftin başkalarıyla birlikte kurduğu Toraçder’in 
(Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği) kurucu-
larından Bayram Tasel ise, gazeteye şunları söyle-
miş:

İlk baştaki hedefimiz, insanları doğa konusunda 
eğitmekti. Daha sonra taş ocaklarının ormana zarar 
verdiğini fark ettik. Onlara karşı kampanya başlat-
tık. Bunun tehlikeli olacağını biliyordum ancak bir 
cinayete yol açacağını düşünmemiştim.

Zanlının mektubu ardından gelen 
ölümü

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Guardian, çiftin 
taş ocaklarına karşı açtıkları bazı davaları kazandık-
larını, bu davalardan çok kısa sonra ise öldürdükle-
rine dikkat çekti.

Gazete, zanlı Ali Yumaç’ın yakalandıktan sonra 
cinayeti para karşılığı işlediğini itiraf ettiğini, daha 
sonra ifadesini değiştirerek bunu kendi başına hır-
sızlık için yaptığını söylediğini, hapishaneden eşine 
ilettiği son mektubunda ise bir maden şirketi sahi-
binden para istediğini yazdı.

Mektupta, “Bana vaat ettiğiniz ödemeyi yapın. 
‘Öldür paranı hemen vereceğiz’ diye vaatlerde bu-
lunup, neyi bekliyorsunuz? 10 gün içerisinde param 
gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz 
olsun” ifadeleri yer almıştı.

Gazete, Ali Yumaç’ın bu mektuptan kısa süre son-
ra intihar etmesinin, aktivistler tarafından inandırıcı 

bulunmadığını yazdı.

“İntihar değil, Yumaç susturuldu”
İsmini vermek istemeyen bir doğa aktivisti gaze-

teye şu görüşlerini aktarmış:
O, intiharlara karşı da korumalı, yüksek güven-

likli bir L tipi hapishanede kalıyordu. Kendisini öl-
dürdüğünü düşünmüyorum. Onun susturulduğuna 
inanıyorum.

Çiftin avukatı Eser Dursun ise şunu eklemiş: “Ka-
til öldüğü için (davayı) kazanamayız. Türk kanunla-
rına göre bu, davanın kapandığı anlamına geliyor”.

“Cinayetle mesaj verildi”
Guardian’a konuşan İstanbul’daki Kuzey Or-

manları Savunması grubundan Onur Akgül ise, bu 
cinayetin kendilerine bir mesaj olduğu görüşünü 
savunmuş:

Ali ve Aysin’in öldürülmesi Türkiye’deki yeni 
iklimin bir göstergesi. Ülkemiz tarihindeki çevre-

ye yönelik saldırıların en büyüğü bugün yaşanıyor. 
Onların öldürülmeleri başkalarına bir mesaj olarak 
görülebilir.

“Ali ve Aysin’i destekleyenler de zor 
durumda”

Haberin sonunda Ali ve Aysin’i destekleyenlerin 
zor bir durumda kaldıkları belirtiliyor:

Ali ve Aysin’in destekçileri bugün zor bir ko-
numda. Hayatını kaybeden çiftin evini bir ekoloji 
mekanına dönüştürmek, Antalya’da onların anısına 
bir park kurmak, taş ocaklarına karşı mücadeleye 
devam etmek ve adaletin tecelli etmesini istiyorlar.

Kampanya içinde yer alanlardan biri, ‘Türkiye’de 
ilk kez iki insan, doğayı korumaya çalışırken öldü. 
Eğer kazanırsak bu, benzer durumlardaki diğer in-
sanlara yardımcı olacak bir emsal oluşturacak’ diyor 
ve ekliyor: ‘Ali ve Aysin ölmüş olabilir ancak hâlâ 
hayattakilere yardım edebilirler”



İngiltere eğitim sistemi her geçen gün zorlaşıyor. 
Bu eğitim sisteminde göçmen ailelerin ve çocuk-
ların çok daha zoru başarmaları gerektiğine dik-

kat çeken Bright Minds Tuition Centre Kurucusu 
Oktay Şahbaz, eğitim sektöründe dershane açarak 
Türkçe konuşan toplumun çocuklarına destek sun-
mak isteyen kurumların tüccar anlayışından vazgeç-
meleri gerektiğini söyledi. 

Nisan ayında iki eğitimcinin fikrinden yola çıka-
rak Eylül ayında hizmet vermeye başlayan Brind 
Minds Tuition Centre, aileleri de bilinçlendirmek 

için konferanslar vermeyi planlı-
yor. Eğitim sektöründe iddialı 

olduklarının altını çizen aynı 
zamanda The Urswick Scho-
ol Müdür Yardımcısı ve 
Bilgisayar Bölüm Başkanı 
Oktay Şahbaz Telgraf Ga-

zetesi’nin sorularını yanıtladı. 
- Eğitimci olarak sizi tanı-

yanlar var. Ayrıca dernek yöneticisi 
olarak da Türkçe konuşan toplum içerisinde tanı-
nıyorsunuz. Böyle bir kimliğin yanında dershane 
yöneticisi olmak fikri nereden doğdu? 

- Britanya eğitim sistemi içerisinde yıllardır hiz-
met veren bir eğitimciyim. Türkiyeli toplumun ço-
cuklarının başarı düzeylerini artırmak adına açılan 
bazı dershaneler bugün tüccar anlayışıyla hizmet 
veriyor. Bizde Güneş Demir öğretmenimiz ve ben, 
birer eğitimci olarak bu durumdan rahatsızlığımızı 
birbirimizle konuşurken dile getiriyorduk. Bu işe el 
atmamız gerektiğini düşündüğümüz bir gün dersha-
ne açma fikrinin üzerinde detaylıca konuştuk ve bu 
düşüncemizi geçtiğimiz Eylül ayında yaşama geçir-
dik. 

- Dershane açma fikrinizi hayata geçirmek zor 
olmadı mı? 

Açıkçası sistemin içinde olan insanlarız. Neyin 
na- sıl olması gerektiğini emin olun bugün dersha-
nelerde eğitim veren birçok insandan çok daha iyi 
biliyoruz. O nedenle kurulum aşamasında zorlanma-
dık. Sınıfları doldurabilir miyiz diye bir kaygımız 

çok titiz olmaya çalıştıklarını düşünüyorum. Bu 
anlamda eleştiriniz bir yana, ailelere tavsiyeniz ne 
olacak? 

- Gerçekten ailelere şunu önermek istiyorum. Ço-
cuğunuzu teslim ettiğiniz kişilerin sicil kontrollerini 
yaparak mı o kişilere teslim ediyorsunuz. Sorun bu 
kişilere sicil kontrolleri var mı? Bir oda içerisinde 
çocuğunuzla bu kişileri yalnız bırakıyorsunuz. Ayrı-
ca gerçekten çocuklarına verdikleri eğitimler çocu-
ğun başarısına katkı sunuyor mu? 

Bu ülkede dershane hizmeti veriyorum diyen ku-
rumlarda özel ders veriyorum anlayışı şu. Çocukla-
rın ekstra ders çalışılmasını sağlayan ders kitapları 
var. Bu dershanelerde bu kitaplar üzerinden ders 
yaptırılıyor. Ders vermek, eğitim vermek bu değil. 
Bir bilgiyi çocuğa vermeniz gerekir ki çocuk elin-
deki diğer materyaller olan bu kitaplarla o bilgiyi 
geliştirebilsin ve o bilgiyi kavrasın. Bu dershaneler-
de o kitaplardan fotokopiler yapılıyor ve çocuklara 
bunlar veriliyor. Bunun için ailelerin çocuklarını 
dershanelere götürmeleri gerekmiyor. Anne-baba da 
çocukla otursa bunları yapabilir. 

“FARKIMIZ ZAMAN İÇERİSİNDE               
ANLAŞILACAKTIR”

- Peki sizin kurumunuz nasıl bir anlayışla ders 
veriyor? 

- Bizim açtığımız dershane, bu sistemin tam ter-
si çalışan bir yer. Birincisi öğretmenler İngiltere’de 
vasıflı öğretmen olarak görev yapan arkadaşlarımız. 
Bu öğretmenler İngiltere’de eğitim sisteminde bir 
yerlerde kayıtlı olarak çalışan öğretmenler. Hep-
si sicil kontrolü olan öğretmenler. Biz öğrencileri 
ofislere sıkıştırmıyoruz, okulda derslerimizi ya-
pıyoruz. Sınıflar 20-30 kişilik sınıflar ama 8 kişiyi 
geçmeyecek şekilde ders sistemimizi oturtmaya ça-
lışıyoruz. Çok olsun sürümden kazanalım derdimiz 
yok. Burada veliler kaliteyi görsün ona göre karar 
versinler. Biz ailelere şunu söylüyoruz. Bize çocuk-
larınızı getirmeniz önemli değil. Dünyanın parasını 
veriyorsunuz, gerçekten bir şeyleri kontrol edin ve 
daha bilinçli davranın. Yoksa diğer türlü tüccarların 
ceplerini doldurmaktan öte gitmeyeceksiniz. 

Dershaneyim çatısı altında hizmet veren kurumlar 
biraz da kendilerini pazarlamak adına Cambridge’de 

vardı. O kaygımız da gördük ki boşunaymış. Talep o 
kadar yoğun oldu ki sene sonunda kendimizi başarılı 
sayabileceğimiz rakama, açılışın 4’ncü haftasında 
ulaştık. 

- Yeriniz nerede? Sınıflarınız ve kapasiteniz ko-
nusunda da bilgi verin lütfen. 

- Biz The Urswick School’da öğretmen olarak 
çalışan eğitimcileriz. Ama dershanede eğitim veren 
öğretmenler arasında olmak istemedik. O nedenle 
biz eğitim günü okula gelen ailelerin çocuklarıyla 
ilgili sorunlarını dinleyip onlara yardımcı olmaya 
çalışıyoruz. Dershane yerimiz Hackney’de The Ur-
swick School içerisinde. Yani okulun sınıflarını, araç 
ve gereçlerini kullanarak eğitim veriyoruz. Özellikle 
okul olmasını tercih ettik. Çünkü öğrenciye, eğiti-
min ciddiye alınması gerektiğini ve ferah ortamlarda 
bilgi almalarının doğru olduğunu göstermek istiyo-
ruz. Sınıflar 30’ar kişilik ama biz 8 kişiden fazla sı-
nıf açmıyoruz. Rakamlar artarsa eğitim verdiğimiz 
sınıf sayımızı artırabiliriz ama sınıf mevcudunu 8 
öğrenci sayısından yukarı çıkarmayacağız.

- Hangi günler eğitim veriyorsunuz? 
- Dershanemiz sadece cumartesi günü hizmet ve-

riyor. Şu an 11 öğretmenimiz  var ve aynı anda eği-
tim alınıyor. 60 öğrencimizi 11 ayrı sınıfa böldük. 
Şimdilik program böyle. Öğrenci sayımız artarsa 
öğretmen sayımızı da artıracağız. 

Aslında dershane sektörü İngiltere’de Türkiyeliler 
arasında ticarete dökülmüş durumda. Bu işi yapanlar 
öğretmen değil tüccar insanlar. Biraz parası olan bu 
işi yapıyor. İngiltere’deki eğitim sistemini, müfre-
datı, pedagojik sistemleri bilmeyen ve bu paralarla 
stajyer öğretmen, öğretmen yardımcıları, üniversite 
öğretmenlerini çocukların önlerine öğretmen olarak 
getiren, toplumdaki eğitim alanındaki zaafları kulla-
narak çocuklara ders verdiklerini iddia eden ve ciddi 
paralar kazanan kişiler. 

- Çok ciddi bir eleştiri aslında söyledikleriniz. 
Ailelerin çocuklarının eğitimlerine çok ilgi göster-
diklerine şahit oluyoruz. Dershane seçiminde de 

sınava girdi çocuklarınız diyorlar. O üniversite bina-
sında sınava girmek çocuğa akademik anlamda bir 
kazanım sağlamıyor. Sadece iyi bir üniversite bina-
sında sınava girmek çocukların eğitim seviyelerini 
yükseltmez. Ya da beni daha iyi bir eğitimci yapmaz. 
Biz dernek çatısı altında da yıllardır dersler veriyo-
ruz. Ve bu derneklerde de yaptığımız gönüllülük ba-
zındaki eğitimler bilinir. 

Dershane çatısı altında bu işi yapmak benim karşı 
olduğum birşeydi ama o kadar ihtiyaç var ki. Talep 
o kadar yoğun oldu ki biz de bir okul içerisinde ge-
lecek neslin eğitim seviyelerini yükseltmek adına 
bunu yapmamız gerektiğini düşündük. Beraber bu 
işi yaptığım arkadaşım Güneş Demir ilkokul öğret-
meni, bende ortaokul öğretmeniyim. İkimiz de bu 
eğitim sistemini çok iyi biliyoruz. Çocukların nasıl 
hazırlanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Ailele-
re ne verilmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Hatta 
12’nci ayda ailelere konferans vermeyi düşünüyo-
ruz. Çocukların onlarında bilgili aileler olmasını is-
tiyoruz. İngiltere’deki eğitim sistemini tanıyalım ve 
nelere dikkat edelim bu konuları ailelere anlataca-
ğız. Ailelerin çocuklarına nasıl yardımcı olmalarını 
ve sistemi daha iyi anlayabilmelerini sağlayacak bir 
konferans olacak. 

- Biraz da kendinizi tanıtın isterseniz. Oktay 
Şahbaz kimdir? 

- Ben bilgisayar öğretmeniyim. Yaklaşık 15-16 
senedir İngiltere eğitim sistemi içerisinde görev ya-
pıyorum. Ben Bölge Eğitim Müdürlüğü’nde Türkçe 
konuşan toplumun çocuklarına danışmanlık yapı-
yordum. Benim görevim daha önce Hackney’deki 
tüm okulları gezmek ve oradaki Türkiyeli çocuklarla 
çalışmak gibi bir görevim idi. Daha sonra okulumu 
bitirdim ve öğretmenlik teklifi aldım ve değerlendir-
dim. Şu an bu okulun müdür yardımcılığını yapıyo-
rum. 

- İngiltere eğitim sistemi konusunda da bizi bil-
gilendirebilir misiniz? Bu eğitim sisteminin artıları 
ve eksikleri dersek neler söylersiniz? 

- İngiltere eğitim sistemi de artık sınav, sınav, sı-
nav üzerine kurulu bir sistem olmaya başladı. Sistem 
gittikçe Türkiye’deki sınav üzerine kurulu bir sistem 
anlayışına gitmeye başladı. Çocuklar sürekli bir koş-
turmaca içerisine sokuluyor. Bir eğitmen olarak bun-
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dan memnun olduğumuz söylenemez. 
Tüm derslerin müfredatlarında bir değişme oldu 

geçen yıl. Bu yeni müfredat değişimi çocukların 
dönem ödevleri dediğimiz ödevlerden not alma du-
rumunu ortadan kaldırdı. Sanki hükümet göçmen in-
sanların çocuklarına hayatı biraz daha zorlaştırmak 
için tamamen bu ödevlerin üzerindeki ağırlığı azalttı 
ya da tamamen kaldırdı. Pratik dersler için hiç iyi 
olan bir durum değil. Benim öğrencimin bana prog-
ramı anlatması bana yetmiyor. Programı yazmasını 
istiyorum ben. Ama şu anki sistem de programı an-
latması yetiyor. Bu da göçmen halkın dil eğitim se-
viyelerini geliştirmeleri anlamına geliyor. Özellikle 
eğitim zorluğu olan çocuklarda bu durum çok zor-
laştı. Yazılı anlamda çok iyi olan öğrencilerim var 
konuşmada sıkıntı yaşıyorlar. 

Otistik çocuklar bilgisayar programlama da çok 
iyi olan çocuklar. Ama konuyu anlatamıyor sana. 
Kapılar bu çocuklara kapandı. Çünkü eğitim tama-
men sınav üzerine kurulmaya başladı. Bu da müf-
redatın genişlemesi anlamına geldi. Çocukların 
öğrenmesi gereken şey 5 taneyse 10 tane anlamına 
geldi. Bu da çocukların 10’ncu sınıfta öğrendiklerini 
11’nci sınıfta hatırlayarak eğitim almaları gerektiği-
ni ortaya koyuyor. Başarılı olamazsa iki yılı tama-
men boşa gidiyor. 

- Çok ciddi bir durum değişikliği bu aslında. 
Sendikaların ayaklanmış olması gerekmiyor mu? 

- Bu konuda sendikalar gereken uyarıları yaptı 
hükümete. Eğitim sistemindeki bu değişikliklerin 
özellikle birçok öğrenciler açısından dezavantajları 
olacağı konusunda uyarılar yapıldı. Ama Eğitim Ba-
kanı bu uyarıları dinlemedi ve kendi bildiğini okudu. 

Geçen yıl matematiği baz alırsak bir öğrenci sı-
navdan yüzde 18 aldığında sınavı geçti olarak de-
ğerlendirildi. Hükümetin bu rakamı yüzde 18’e dü-
şürmesinin nedeni şuydu eğer geçiş notunu yüzde 
35-40’larda tutarsak çocukların yüzde 70’i kalmış 
olacaktı. Bu da insanların hükümetin eğitim sistemi-
ni sorgulaması anlamına gelecekti. Hükümet böyle 
bir şey ile karşılaşmamak için geçiş seviyesini dü-
şürdü. Bu da daha çok öğrencinin başarılı gibi gö-
rünmesine neden oldu. Burada da hükümetin eğitim 
anlamında başarılı olduğu gibi bir sonuç anlaşıldı. 
Aynı şey İngilizcede de yapıldı. Eğitim kalitesi anla-
mında başarı yok diyebiliriz. 

- Öğretmenler bu sisteme nasıl ayak uyduruyor? 
- Öğretmenler çocukların canına okuyor bunları 

öğretebilmek için. Ama öğretmenlerin de canına 
okunuyor. Çünkü bir öğretmenin başarı seviyesi de 
öğrencilerin yüzdelik geçiş seviyesi ile belirleniyor. 
Müdür bir öğretmen ile konuşurken öğrencilerin 
başarı düzeyleri üzerinden öğretmen ile konuşuyor. 
Bu sistem çocuklara ciddi ruhsal sıkıntılar yaşatı-
yor. İngiltere’de yaşayan eğitim sistemi ile boğuşan 
yüzlerce çocuk psikolojik travmalar yaşıyor. Bu ço-
cukların içinde Türkçe, Kürtçe konuşan çocuklar da 
yoğunlukta. Çocukların yaşadıkları en büyük sorun 
eğitim sistemini ailelerin bilmiyor olması ve çocuğa 
yardımcı olamıyor olması. Göçmen ailelerin çocuk-
ları İngilizceye diğer çocuklar kadar hakim değil. 
Çocuk çelişkiler içerisinde toplumda başarı düzeyini 
artırmaya çalışıyor ve böylesi bir durumda ruhsal 
problemler yaşamaya başlıyor. 

ÖZGÜR BIRAKILAN ÖĞRENCİLER DAHA 
BAŞARILI

- Türkiye ile karşılaştırırsak bu ülkede eğitim 
alan çocuklar eğitim anlamında artıları ve eksileri 
neler? Bu soruyu Türkiye ile kıyaslayarak soruyo-
rum çünkü aileler Türkiye’deki eğitim sistemini 
biliyor. Onunla değerlendirebiliyor. 

- İngiltere’deki eğitim sistemi Türkiye’deki eği-
tim sisteminden çok daha ilerde aslında. Örnek ve-
rirsek, bir öğretmen sınıfta 7 dakikadan daha fazla 
konuşuyorsa bu öğretmen kötü bir öğretmen anlamı-
na geliyor. Müfettişlerin bizlerden istedikleri bir ko-
nuyu anlattıktan sonra çocuğun merakını o konuya 
çekebilmek. Bir çocuğa belli bilgileri verip o konuda 

merakını uyandırabiliyorsak iyi iş yapmış anlamına 
geliyor. Bu şekilde çocukların yaratıcılığını geliştiri-
ci bütün organların kullanılması sağlanıyor. 

Türkiye’de tek bir din üzerinden eğitim verilir. 
Ama burada bütün dinlerin özellikleri çocuklara an-
latılıyor. Tarih ve coğrafya da öyle. Sadece bir ül-
kenin tarihi coğrafyası anlatılmıyor. Bütün dünyanın 
tarihi ve coğrafyası inceleniyor. Resme bakarken 
toplumların resme bakış açılarına bakılır burada. 
Her toplum aynı konuyu farklı görebiliyor. Bunlar 
inceleniyor ve örneklerle pekiştiriliyor. Çünkü dün-
ya üzerindeki birçok milletten olan çocuklarla bir 
arada eğitim alınıyor. Burada eğitim alan çocuk daha 
global bakabiliyor her konuya. Ama Türkiye’de sı-
nırlı bakış açısıyla çocuklar eğitim alıyor ve tek bir 
yönleri geliştiriliyor, tek bir bakış açısı öğretiliyor. 
Bu ülkenin eğitim sisteminin de eksikleri çok tabi ki 
ama öğrencinin ufku çok daha geniş olabiliyor. Ör-
nek verirsek geçmiş yıllarda çıkmış olan sorulardan 
gidelim. Dinlerin çocuk aldırma olayına bakış açısı 
sorgulanıyor. Hangi din bu konuya nasıl bakıyor, ya 
da ölüm olayına dinlerin bakışı nasıl?

Bu okuldaki Türkiyeli toplumun İngiltere’deki di-
ğer okullardaki Türkiyeli toplumun çocuklarına göre 
başarı düzeyi çok daha yüksektir. Bizim her sene en 
başarılı ilk 10 öğrenci içinde 5 ya da 6 Türkiyeli öğ-
rencimiz vardır. 

Bu konu konsolosluğun dikkatini çekmişti 2013 
yılında. Türkiye’den buraya o yıl bir heyet geldi. 
Bu okulda eğitim alan her öğrenci kendi kültürünü 
yaşamak istiyorsa yaşıyor. Saz çalmak istiyorsa çalı-
yor. Kürtçe konuşmak istiyorsa konuşuyor. Bu okul 
İngiltere Kilise Birliği’ne bağlı bir okul olmasına 
rağmen Müslüman çocukların Cuma günleri namaz 
kılması için özel bir odamız var. Bizim okulumuza 
gelen heyet her dilden her dinden öğrencinin özgür 
iradelerini kullanmalarının önünün açıldığını gör-
düler. İlginçtir çocuklarla konuşan bu heyetten ki-
şiler; çocukların verdikleri yanıtlar karşısında her 
konuyu özgür şekilde konuştukları ve her öğrenci-
nin birbirine saygılı ve seviyeli yaklaştığını gördü. 
“Türkiye’de değiliz ama Türkiye’deymişiz gibi ya-
şayabiliyoruz. Bize kimse karışmıyor. Bayramlarda 
gelmiyoruz okula. Ramazan Bayramı, Kurban Bay-
ramı döneminde okula gitme zorunluluğu olmuyor. 
Kürt veya Türk olunduğu için dışlanmıyoruz tam 
tersi destekleniyoruz. Bize ek dersler veriliyor ve 
bizim başarı düzeylerimiz artırılmaya çalışılıyor. İn-
gilizce ikinci dilimiz olduğu için bizim eğitimimize 
daha fazla katkı sunulmaya çalışılıyor” yanıtını aldı 
heyet üyeleri öğrencilerden.  

- Ailelerin ve yeni neslin eğitime bakış açısını da 
değerlendirebilir misiniz? 

- İngiltere’deki Türkiyeli çocuklar İngiltere’deki 
eğitim sisteminin en dibinde olan çocuklar. Ama bir 
avantajımız var en hızlı ilerlemeyi gösteren de bir 
toplum olduğumuz da bir gerçek. Birçok anne ba-
banın eğitim konusunda bir açlığı ve bu anlamda 
bir çabası var. Başarılı olmak istiyoruz çünkü anne 
babalar kendi deneyimlerinden çok daha başarılı 
bireyler yetiştirerek daha iyi eğitim almış öğrenci-
ler yetiştirmek istiyorlar. Özel ders aldıran çok ai-
lemiz var. İlerleme gösteriyoruz ama ulusal düzeye 
hala gelemedik. Kız çocuklarımız erkek çocuklara 
göre çok daha başarılı. Bunu örnekle açıklayabili-
rim. Ders aralarında kız çocukları diğer etnik grup 
kızlarıyla çok çabuk iletişim kuruyor ama erkek ço-
cuklarımız sadece kendi milletinden olan çocuklarla 
sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. 

“ERKEK ÇOCUKLARI YETİŞTİRME         
TARZIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ”

- Sizce bu neden kaynaklı? Bu konuya bir eğit-
men olarak nasıl bir çözüm önerisi sunabilirsiniz?

- Bu bizim erkek çocuklarını yetiştirme tarzı-
mızdan geliyor bence. Kız çocuklarına sorumluluk 
bilincini çok erken veriyoruz. Eve göz kulak ol, bu-
laşıkları yıka, odanı topla, evi topla gibi. Erkekleri 
yetiştirme tarzımızda sıkıntı var. Onları yetiştirirken 
de kız çocuklarına verdiğimiz sorumlulukları verme-
liyiz. Onların da kendi sorumluluklarından öte aile 
bireylerine yardımcı olacak işleri yapmada bilinçli 
bireyler olmaları gerektiğini anlatmalıyız. Bunu il-
kokullarda görebiliyoruz. İlk okulda üç ay geriden 
geliyoruz diğer toplum çocuklarına göre. Diğer 
toplum çocukları kendi işlerini kendileri yaparken 
bizim çocuklarımız ya anneden ya da babadan des-
tek almak istiyor. Oysa ki tuvalete gitmeyi, kendi 
üzerini giyip çıkarmayı, kendi yemeğini yemeyi tek 
başına yapabilir ama biz onlara o fırsatı vermeden el 
bebek gül bebek büyütüyoruz. Bu doğru değil. Böy-
le olmaması gerekiyor. Ailelerin bu görevi çocuğa 
öğretmesi zorunlu. Bu kafayı, bu mantığı taşımalı-
yız. Aksi taktirde çocuklarımıza iyilik değil kötülük 
yapıyoruz. Kendi işini kendisi yapabilecek durumda 
olduğunu onlara anlatabilmeliyiz.

- Ailelerin çocukları konusundaki kaygıları neler?

Gelecek kaygısı. Türkiye’deki durumu görebi-
liyor aileler. İngiltere’de de hayatın gün geçtikçe 
zorlaştığı söylenebilir. Geçim sıkıntısı, iş bulma ola-
nakları sıkıntılı. Eğitimci kimliği kazanmış bir bire-

yin eğitimde iyi olduğu anlamı çıkmasın. O dönem 
geçmişte kaldı. Kişi eğitim aldığı alanda kendisini 
sürekli bilgi ile donatmalı ve bir alanda uzmanlaş-
malı. Aksi taktirde başarılı olamaz ve toplumda al-
dığı eğitim alanında yer edinemez. Sosyal anlamda 
da İngiltere’ye ayak uydurabilecek gelecek nesil ye-
tiştirebilmemiz gerekiyor. Eğitim almış ama sosyal 
anlamında bu ülkeye ve bu ülkenin insanlarına en-
tegre olmamış bireyler yetiştiriyoruz. Bakkal açmak, 
dükkan açmak kolaycılığa kaçmak anlamına geliyor. 
İnatçı olmak gerekiyor bu anlamda. Dayanıklı ol-
mak gerekiyor. Hiçbir üniversite mezunu okulu bi-
tirdikten sonra iş bulamaz ama kendini geliştirebilir. 
Kendi alanını unutmamak için gerekirse gönüllülük 
bazında işler yapar ama kendisini geliştirir. Böy-
lelikle bir yerlerden kendine yer edinerek iş sahibi 
meslek sahibi olmaya başlayabilir. 

Aileler olarak da suçluyuz aslında. Çocuklara bas-
kı yapıyoruz. Okulu bitirdikten sonra bir süre evde 
oturan çocuğa söylenmeye başlıyoruz artık evlenme 
zamanı geldi. İş sahibi olma zamanı geldi. Sonra da 
kolay yol seçimi. Anne babalarımız bu ülkeye gel-
diklerinde vasıf gerektirmeyen işlerde çalışmak zo-
rundalardı. Çünkü dilleri yoktu, eğitimleri yoktu, yol 
bilmez iz bilmez insanlardı. Ne buldularsa yaptılar. 
Ama bizim yeni yetişen neslimiz böyle değil. Dilleri 
var, eğitim alabiliyorlar, kalacak yer sıkıntıları yok, 
ailelerine bakma sorumluluğu yok. Birçok artıları 
var. Gerisi de kendilerine kalmış. Biraz olsun çaba 
göstermeleri gerekir. Ben bu nesli 1.5 kuşağı olarak 
değerlendiriyorum. Ne 1’nci kuşak oldukları belli, 
ne 2’nci kuşak oldukları belli. İkisi arasında sıkışmış 
bir nesil. Bu kuşağın anne babalarından bir şeyi çok 
daha iyi yapmaları gerekiyor. Seviyelerini yükselt-
meleri gerekiyor. 

Başarı kolay elde edilen bir şey değil. 
- Sizce yeni neslin ihtiyaçları neler? Onlara öne-

rileriniz ne olur?
Çocuklarımız daha programlı, daha isabetli ders 

çalışmaları gerekiyor. Sınava doğru ders çalışarak 
sınavı geçme dönemi bitti. Bunun imkanı yok artık. 
Eğitim anlamında bilen bir yakınınızdan, eşinizden 
dostunuzdan çocuklarınıza yardımcı olacak kişiler 
belirleyin ya da dershanelerden yardım alın. Ama iyi 
eğitimcilerin bulunduğu dershanelerden. Akademik, 
sosyal ve ruhsal anlamda öğrenciyi beslemek gere-
kiyor. Öğrenci de alacağı bilgiyi en iyi şekilde en 
iyi yerlerde değerlendirmeyi öğrenmeli. Hayat kolay 
değil ve önümüze altın tepside sadece bilgi sunulu-
yor. Gerisi öğrenciye kalmış. 

İngiltere’deki eğitim 
sistemi Türkiye’deki 
sistemden çok daha 
ileride. 



22 17 EKİM 2017



2317 EKİM 2017 HABERLER

Reqa zaferine sayılı sayılı günler kaldı. Ar-
tık kentin özgürlüğüne saatler kaldı. QSD 
ev ev kenti DAİŞ çetelerinden arındırıyor, 

sivilleri güvenlikli alanlara ulaştırıyor. Reqa’da 
şimdiye kadar hep hamleyi, savaşı anlattık, biraz 
da cephenin gerisine de bakmak lazım.

Savaşın, işte o görünmeyen kahramanlardan 
biri de Ramazan Muhammed. Kobanê ve Eyn 
İsa’dan sonra Reqa cephesinde yer alan Muhammed 
burada ambulans şoförlüğü yapıyor. İşi çok zor; ya-
ralılara ilk müdahaleyi yapmak, acilen hastanelere 
ulaştırmak…

Ramazan Muhammed, Kobanê’li… 37 yaşında. 
Kobanê’de en acı günleri yaşadı; evini işini, arka-
daşlarını kaybetti, ‘Kobanê düştü, düşecek’ denildiği 
anlarda, sınırda kendi hayatının geçtiği şehiri izledi 
uzaktan. Kobanê’nin özgürleştirilmesine sayılı gün-
ler kala YPG saflarına katılarak devrimin bir parçası 
olmayı seçti.

Emektar Ramazan, cephenin sağlık çalışanların-
dan, ilk yardım noktasında ambulans şoförlüğü ya-
pılıyor. En zahmetli ve bir o kadar da tehlikeli görev-
lerden biri. Ramazan Muhammed ile tarihe tanıklık 
ettiği Reqa cephesindeki yaşamını konuştuk…

- YPG’ye katılmadan önce ne iş yapıyordunuz?
- Çiftçilik yapıyordum; sezonluk ürettiklerimizi 

satarak aileme geçindiriyordum. Çok çalışıyordum, 
yaşantım hep tarlalarda, bahçelerde geçti. Toprakta 
bir şeyler üretmek, doğaya sahip çıkmak ordan bes-
lenmek ve insanları beslemek beni ben yapan haya-
tımı kurduğum alandı. 

- Neden YPG’ye katıldınız?
- DAİŞ’in saldırıları başladığında çok korkmuş-

tuk; doğup büyüdüğüm kente saldırdı; evlerimizi ha-
rap etti, göç etmek zorunda kaldık. YPG benim için 
bir umut oldu, şehirimizin özgürleştirilmesine kısa 
bir süre kala YPG ye katılmaya karar verdim. Çünkü 
umutlandım, hem kentimiz DAİŞ’ten temizlenecek 
hem de Rojava’yı kurtaracaktık. Bende bu devrimde 
yerimi almak istedim.

- YPG’de hangi görevlerde yer aldınız, nerelerde 
bulundunuz?

- Daha çok lojistikte görev aldım. YPG nerede ih-
tiyaç duymuşsa; yiyecek, içecek dağıtımından tutun 
araç tahsisine kadar lojistiğin her alanında yer aldım. 
Kobanê, Eyn İsa’da hamlelerinde yer aldım. Reqa 
hamlesinin başından bu yana ise burada ambulans 

şöförlüğü yapıyorum.
- Rojava’lı bir Kürt olarak bir Arap coğrafyasın-

da Arab savaşçılar ile DAİŞ’e karşı savaşmak nasıl 
bir duygu?

- Cephedeki Arap kardeşlerimizi, bizden farklı 
görmüyorum. Onlarda bizim gibi savaşıyor; can-
larını veriyorlar, emek sarfediyorlar. Hep birlikte 
bir insanlık savaşı veriyoruz, bu mücadelede eme-
ği olan herkesi ben eşit görüyorum. Aslında bunca 
zamandır yakınlaşma gösteremediğimiz Arap yol-

daşlarımız ile Reqa’da omuz omuza savaşmak çok 
anlamlı. Bu aynı zamanda birlik olunacağının, dışar-
dan gelecek saldırılara birlikte cevap verebileceği-
mizin de göstergesidir. Bu coğrafyada halklar birlik 
olmayı başarırsa, bu coğrafyaya huzur gelir. Bunu 
da YPG öncülüğünde QSD güçleri içerisinde gayet 
güzel sağlamış bulunuyoruz. Burada, aynı mevzide 
birlikte ölüme gidiyoruz. Bence dış güçlerin en çok 
korktuğu şey ise birlik olmamızdır, bu açıdan burada 
sağladığımız birlik çok anlamlıdır.

- Reqa hamlesi süresince size en çok zorlayan 
şey ne oldu?

- Hamle içerisinde çok dostluklar kurduk; cephe-
deki dostlukların yerini hiçbir şey tutmuyor. Ekme-
ğinizi bölüştüğünüz, birlikte ölümden döndüğünüz, 
yaşamınızı her an ölecekmişcesine samimice pay-
laştığınız dostlarınız oluyor. Arkadaşlarımın yaralı 

olarak bulunduğum ilk yardım noktasına gelmesi; 
onları hastaneye yetiştirmenin telaşı ve bazen de 
ölüm çok acı verici. 

Burada geçirdiğim her gün, her an bir macera… 
Eyn İsa hamlesinden bu yana en yakın dostlarım-
dan birisi, Reqa hamlesinin ilk günlerinde başından 
vurulmuştu. İlk yardım noktasına getirildiğinde çok 
fazla kan kaybediyordu, aslında şehit düşmüştü. 
İnanmak istemedim ve bana battaniyeyi açıp gös-
termelerini istemiştim; battaniye açtıklarında o acı 

tabloyla karşılaşmıştım. Her zaman gülen gözleri bu 
kez kanlar içindeydi. Onu, öyle gördüğüm o anı, ha-
yatım boyunca unutamam.

- Yaralıları yetiştirmek için her an hedef olabi-
leceğiniz, pusulara düşürülebileceğiniz yolları ka-
tediyorsunuz. Bize bu zorlu yolculuğu anlatabilir 
misiniz?

- Yolculuğumuz çok zor ve tehlikeli; örneğin ana 
yolları değil, ara yolları kullanmamız gerekiyor. Ge-
celeri de düşman sızma yapabiliyor ve yollara pusu 
kurabiliyor. Bu coğrafyada düzgün yollar yok; za-
man zaman toprak arazide veya tepelik bölgelerde 
aracımızı hızla kullanıp yaralıyı en erken şekilde 
hastaneye ulaştırmaya çalışıyoruz. Sürekli stres al-
tındayız, bizim için önemli olan yaralı arkadaşımızı 
ulaştırmaktır. Evet yol çok riskli, fakat arkadaşımı-

zı kurtarmaya yönelik olduğu için elimizden geleni 
yapıyoruz.

- Reqa cephesinden yaralıları hangi hastanelere 
götürüyorsunuz?

- Cephedeki ilk yardım noktasında gerekli müda-
hale yapıldıktan sonra yaralıları, Kobanê, Hesekê, 
Gre Sipi ve Qamişlo hastanelerine yetiştirmeye çalı-
şıyoruz. En uzak ve en tehlikeli yol aslında Hesekê 
yolu gidiş ve dönüşü toplam 5 saat alıyor. Aslında 
dönüş yolunda çok hızlı ve dikkatli olmamız lazım. 

Yeterli ambulansımız yok burada başka bir yaralı 
bekliyor olabilir ve arkadaşlarımızın hayatı söz ko-
nusu, kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Aslın-
da buralarda da imkanlar çok kısıtlı.

- Avrupa’da binlerce Kürt’ün de gözü burada. 
Reqa cephesinden mesajınız nedir?

- Bizler burada savaşı artık sonlandırdık; canımı-
zı kanımızı verdik, DAİŞ’e karşı zaferi kazandık. 
Artık bu saatten sonra savaş için değil ama sosyal 
yaşam için çok büyük bir mücadele ve destek ge-
rekiyor.  Avrupa’daki tüm Kürtlere çağırım; lütfen 
bizlere yardım eli uzatsınlar. Kentlerimizi yeniden 
inşaası etmemiz lazım, binlerce evi yıkılan insan 
var, çocuklar için ve hastanelere ihtiyacımız var… 
Yapacakları her türlü yardım bu alanda çok önemli, 
duyarlılık göstermeleri gerekiyor. 

Yoldaş taşıyor, can taşıyor, kan taşıyor!
Erem Kansoy / Reqa

Hak Savunucularının İlk Duruşması 25 Ekim’de Görülecek

Büyükada’da düzenledikleri toplantıya yapı-
lan baskınla gözaltına alınıp ardından da 8’i 
tutuklanan 10 hak savunucusu ve daha önce 

tutuklanan Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç 
hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. 5 yıl-
dan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak hak 
savunucularının ilk duruşması 25 Ekim’de görüle-
cek.

5 Temmuz’da İstanbul Büyükada’da düzenledik-
leri toplantıya yapılan baskınla “Eller yukarı” diyen 
sivil giyimli polislerce gözaltına alınan ve aralarında 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser 
ve Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün’ün de bu-
lunduğu 8’i tutuklu 10 insan hakları savunucusu ve 
daha önce tutuklanan Af Örgütü Türkiye Temsilcisi 
Taner Kılıç hakkında hazırlanan iddianame kabul 
edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ka-
bul edilen iddianame İstanbul Cumhuriyet Başsav-
cılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can 
Tuncay tarafından hazırlandı.

11 hak savunucusunun yargılanacağı davanın ilk 
duruşma 25 Ekim günü Çağlayan’daki İstanbul Ad-
liyesi’nde görülecek.

İddianamede, Büyükada’daki toplantıyı Af Örgü-
tü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç’ın organize ettiği 

ancak Kılıç’ın ‘ByLock kullandığı’ iddiasıyla İz-
mir’de gözaltına alındığı, diğer hak savunucularının 
da Büyükada’da buluşup toplantıya başladıkları ifa-
de edildi.

Hak savunucularının CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı 
“Adalet Yürüyü-
şü”nü kaosa dönüş-
türmeye çalıştıkları 
ileri sürüldü.

Ayrıca iddiana-
mede hak savunu-
cularının yaşanacak 
karışıklığı diğer ile 
ve ilçelere yaymak 
istedikleri de iddia 
edildi.

İ d d i a n a m e d e , 
Uluslararası Af Ör-
gütü Türkiye Tem-
silcisi Taner Kılıç 
hakkında “Silahlı 
örgüt üyeliği” suçlamasıyla, diğer hak savunucuları 
hakkında ise, “Silahlı örgüte yardım etme” suçla-
masıyla 5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep 
ediliyor.

İddianamede yer alan hak savunucuları şöyle: 
Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç va-
tandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan 
Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Ulus-
lararası Af Örgütü’nün Türkiye Temsilcisi Taner 
Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil 

Eser, Uluslararası 
Af Örgütü Türkiye 
Yönetim Kurulu 
üyesi Veli Acu, İn-
san Hakları Gün-
demi Derneği’nden 
Günal Kurşun, Eşit 
Haklar İçin İzleme 
Derneği’nden Nejat 
Taştan, Yurttaşlık 
Derneği’nden Öz-
lem Dalkıran, eski 
Mazlum Der’li ak-
tivist Şeyhmus Öz-
bekli.

Ne olmuştu?
Çeşitli insan hakları kuruluşlarından temsilci-

ler, insan hakları savunuculuğu çalışmalarını daha 
güvenilir, sağlıklı, güvenli ve etkin hale getirmek 
için bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak üzere 

2 Temmuz 2017 Pazar günü beş günlük bir çalışma 
için İstanbul Büyükada’da bir araya gelmişti.

5 Temmuz Çarşamba günü, sabah saat 10 suların-
da bir ihbar olduğu iddiasıyla hak savunucularının 
toplantısına polis tarafından baskın yapılmış ve ça-
lışmaya katılan insan hakları savunucuları Veli Acu, 
Özlem Dalkıran, Nalan Erkem, İdil Eser, Ali Ghara-
vi, Günal Kurşun, Şeyhmus Özbekli, Peter Steudt-
ner, Nejat Taştan, İlknur Üstün gözaltına alınmıştı.

10 insan hakları savunucusu yaklaşık iki hafta 
sonra mahkemeye çıkarılmışlardı.

Hak savuncularından İdil Eser, Ali Ghavari, Peter 
Steudtner, Veli Acu, Günal Kurşun ve Özlem Dalkı-
ran tutuklanmıştı.

Nalan Erkem, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan, 
İlknur Üstün’ün ise “adli kontrol” şartıyla serbest 
bırakılmasına karar verilmişti.

Serbest bırakıldıktan sonra haklarında yakalama 
kararı çıkartılan Nalan Erkem ve İlknur Üstün tu-
tuklanmış ve tutuklu hak savunucularının sayısı 8’e 
yükselmişti.

Öte yandan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şu-
besi kurucu ve yöneticilerinden Avukat Taner Kılıç, 
6 Haziran’da darbe girişiminin ardından başlatılan 
soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 10 Hazi-
ran’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut 
Barzani, Irak ve Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük 
ve Şengal’in bazı bölgelerine saldırarak girme-
sinin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Gereke-
ni yapacaklarını belirten Barzani, “Yaşananlar, 
Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların 
verdiği kararlardan dolayı yaşandı” dedi.

Yüzde 92 ‘Evet’ ile sonuçlanan bağımsızlık 
referandumunun ardından Irak merkezi hükümeti 
ile Kürdistan Bölgesi arasında tırmanan gerilim 
Kerkük’te çatışmaya dönüşmüş, peşmerge güçle-
ri çatışmadan çekilmişti.

Peşmerge çekildi: Kerkük’ün ardından 
Şengal ve Mahmur da ‘devredildi’

Saldırılar Şengal ve Mahmur’da devam eder-
ken Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Bar-
zani olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada Barzani Kerkük’te yaşanan-
ların bazı siyasi taraf ve şahısların verdiği karar-
lardan dolayı yaşandığını ifade etti.

Muhammet ve Furkan Yıldırım kardeşlerin 
ölümüne sebebiyet veren polis memuru Ömer 
Yeğit, “Kurssuz ve sertifikasızdım” dedi. Mahke-
me, Yeğit’in tahliyesine karar verdi. Tahliye bek-
lemediklerini belirten baba Mesut Yıldırım, “Bir 
an önce suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. 
Bundan az da olsa bir ümidimiz vardı” dedi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evde uykudayken 
panzerin altında kalarak can veren 7 yaşındaki 
Muhammet ve 6 yaşındaki kardeşi Furkan Yıl-
dırım’ın ölümüne neden iki polisin yargılandığı 
davanın duruşması görüldü. Savcı, tutuklu polis 

Şırnak Silopi’deki sokağa çıkma yasağı dö-
neminde polis kurşunu ile öldürülen ve cenazesi 
bir hafta yerde kalan Taybet İnan anısına çekilen 
Yedi Gün Yedi Gece adlı kısa film bu sene 3’ün-
cüsü düzenlenen Marmaris Uluslararası Kısa 
Film Festivali’nden “Kurmaca Film İkincisi” 
ödülüyle döndü.

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki sokağa çıkma ya-
sağı döneminde polis kurşunu ile katledilen ve 
cenazesi bir hafta yerde kalan Taybet İnan’ın anı-
sına çekilen “Yedi Gün Yedi Gece” adlı kısa film, 
Marmaris Kısa Film Festivali’nde kurmaca film 
kategorisinde ikincilik ödülü aldı. Bu yıl üçüncü-
sü düzenlenen festivalde gösterilen filmin yönet-
menliğini ise Ali Bozan yaptı.

Filmin yönetmeni Ali Bozan ‘Yedi Gün Yedi 
Gece’ için yaptığı açıklamada: “Öfke ve çaresiz-
liği yoğun hissettiğim  sokağa çıkma yasaklarının 
yaşandığı dönemde duymuştum Taybet İnan’ın 
akıl almaz ölümünü. Milletvekili Sezgin Tanrıku-
lu, mecliste  Taybet İnan’ın oğlu tarafından yazı-
lan  mektubu okuduğunda ikinci kez yaralandım 

Bağımsızlık referandumu sonrasında Kürdistan 
Hükümeti ile Bağdat Hükümeti arasındaki kriz 
derinleşerek devam ediyor. Kerkük konusunda 
yaşanan gerilimden sonra Peşmergelerin Şii örgüt 
Haşdi Şabi’nin saldırılarından sonra Kerkük’ten 
çekilmeleri Kürdistan kamuoyunda geniş yankı 
uyandırdı. Haşdi Şabi Kerkük’ten sonra Şengal 
ve Mahmur’a da saldırmaya başladı. Peşmerge-
nin, Kerkük ve Mahmur’da 2014, Şengal’de ise 
2003 sınırlarına çekilmesi konusunda Bağdat’la 
anlaştığı iddia ediliyor.

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin talimatı doğ-
rultusunda Peşmerge güçleri kentten çekilince 
Haşdi Şabi güçleri Kerkük’e yerleşti.

Kerkük’ten sonra aynı durum bu kez Şengal 
ve Mahmur’da yaşanıyor. Irak ordusu ve Haşd-i 
Şabi güçleri bugün de Mahmur, Bakırme hattın-
dan Şengal’e kadar uzanan bölgeye yöneldi. Irak 
hükümetinin peşmerge güçlerine Dubiz, Maxmur 
ve Şengal arasında bulunan, KDP peşmergeleri-
nin 2014 DAİŞ ile savaş sonrası girdiği bölgeleri 
boşaltmasını istediği öğrenildi.

2014 sınırlarna çekiliyor
KDP peşmergelerinin Mahmur kasabası, Ba-

kırme, Guwer ve Şengal’i dün geceden itibaren 
boşalttığı ve 2014 öncesi sınırlara doğru çekil-
dikleri iddia ediliyor. Mahmur kasabasında bir 

“Kürdistan halkı emin olsun ki gereken yapı-
lacaktır” diyen Barzani halkın kazanım, huzur ve 
güvenliğinin yeniden sağlanacağını aktardı.

‘Gereken yapılacaktır’
Barzani açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Tarih boyunca Kürdistan halkının hakları çiğ-

nenerek, zulme maruz kaldılar. Kürdistan halkı 
tarih boyunca kendi kimliğini korumak adına kat-
liam ve soykırımlara uğradı. Kürdistan halkı bil-
sin ki gereken yapılacaktır. Kürdistan halkı, ba-
rışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi. 
Ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız 
barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Önce-
likli amacımız her zaman asayiş ve Kürdistan hal-
kının haklarının savunması oldu.

Siyasi birlikteliğe vurgu yapan Barzani, “Kür-
distan halkının birliği ve beraberliğini korumak 
adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana 
ısrarcıyız” dedi.

memuru Ömer Yeğit’in tahliye edilmesini istedi. 
Delillerin toplanmadığını belirten avukatlar, tu-
tukluk halinin devamını yargılama talep ettiler. 
Mahkeme, Yeğit’in tahliyesine karar verdi.

Muhammet ve Furkan Yıldırım’ın babası Me-
sut Yıldırım, davanın ilk duruşmasında tahliye 
beklemediklerini söyledi. Yıldırım, “Bir an önce 
suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Bundan 
az da olsa bir ümidimiz vardı” dedi.

Yıldırım’ın ardından Yıldırım kardeşlerin an-
nesi Nesime Yıldırım ise, “Bu karara ilişkin ne 
söyleyebilirim ki” diyerek karara tepki gösterdi.

ama bu acı olayı tarihe nasıl not düşeceğimi de 
bulmama sebep oldu. Filmini yapmalıydım tam 
da olayın geçtiği yerde. Ama savaşın izlerinin 
olduğu yere değil girmek yaklaşmak mümkün 
değildi.

Bunun üzerine  kentsel dönüşüm alanlarına 
bakmaya başladık zira kentsel dönüşüm alanla-
rındaki doku, Sur, Cizre ve Silopi’yi andırıyordu. 
Biraz sanat çalışması yaptıktan sonra  çekimlere 
başladık sonunda İstanbul’da Fikirtepe’de kent-
sel dönüşüm alanında bir günde çekip bitirdik tek 
mekan tek plan olan filmimizi.

Filmden biraz bahsetmek gerekirse.  Dediğim 
gibi: Öfke ve çaresizliği Taybet Ana özelinde an-
latan bir film” dedi.

Yönetmenliğini Ali Bozan’ın yaptığı filmde, 
Taybet Ana rolünü Halime Ok üstlendi. Film eki-
binde yardımcı yönetmenlik Jwan Abdo, dron-ka-
mera Serdar Canik ve Özgün Özdemir, kurgu 
Mevlüt Akçın, ses Ercan Bilgili, makyaj Kianna 
Sheweki, müzik Seyhan Şenyaylalar’a ait.

tek polis gücünün kaldığı aktarılırken, Mahmur 
kasabasında bulunan halkın da çoğunun evleri-
ni bırakarak, Erbil’e gittiği belirtiliyor. Mahmur 
Mülteci Kampı halkının ise yerlerini boşaltmadı-
ğı bildirildi.

KDP peşmergelerinin Şengal kent merkezi ve 
Sinune nahiyesi başta olmak üzere, denetimi al-
tındaki bölgelerin hepsini terk ettiğini ve Haşd-i 
Şabi güçlerinin gelip bu bölgelere yerleştiği de 
gelen haberler arasında.

Daha önce KDP peşmergelerinin hakim oldu-
ğu Şengal kent merkezi ve çevresinde bulunan 
Şebabît, Solax, Til Qesep, Hemedan, Til Benat, 
Faprîqa Çemento, Qinê, Sinûn, Cidalê, Heyalê, 
Domîz, Werdiya, Golat, Niyêniyat, Herdan, Zo-
rava ve Mezargeha Şerefedîn yerleşim yerlerine 
Haşd-i Şabi güçlerinin yerleştiği kaydedildi.

YBŞ savunmada!
Bu arada Şengal’i savunan Ezidilerden oluşan 

Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) ise mevzilerinde 
kentin savunmasını sürdürdüğü ifade ediliyor.

Peşmerge daha önce 3 Ağustos 2014 yılında-
ki DAİŞ saldırısında da geri çekilmiş ve böylece 
Ezidi toplumu ağır bir katliama maruz kalmıştı. 
Peşmergenin Kerkük ve Mahmur’da 2014 sınır-
larına, Şengal’de ise 2003 sınırlarına geri çekile-
ceği kaydediliyor.

Haşdi Şabi Kerkük, Şengal ve 
Mahmur’a Girdi

Barzani’den Kerkük Açıklaması: 
Gereken yapılacaktır

İki kardeşi Uykusunda Öldüren 
Polislere Tahliye!

Taybet Ana’yı Anlatan Kısa Film ‘Yedi 
Gün Yedi Gece’ye Ödül
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Mektup aracılığıyla cezaevinden yazdığı ki-
tabı ‘Seher’i anlatan HDP Eş Genel Başkanı 
Selahattin Demirtaş, edebiyatındaki ‘neşeyi’ 
anlattı, “Direniş güç veriyor, neşemiz bun-
dan” dedi. Hapishanelerde yayımlanmayı 
bekleyen yüzlerce edebi eser olduğunu da 
vurgulayan Demirtaş, yayıncılara, “Lütfen 
hapishane edebiyatına daha fazla ilgi gös-
terin” çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş 
Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezae-
vinden yazdığı ve ciddi satış rakamlarına ula-
şan öykü kitabı ‘Seher’e dair konuştu.

Tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden mek-
tup aracılığıyla Cumhuriyet’ten Nazan Öz-
can’ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, cezaevi 
koşullarına dikkat çekerek, “Aslında koşul-
larımız çok ağır. Burası bir tutukevi değil, 
ağır koşulları olan bir infaz kurumudur. 
Önce tek tek tecritte tutulduk, şimdi de 
ikili tecritteyiz” dedi.

Bir ‘irade savaşı’ verdiklerini ifade eden 
HDP Eş Genel Başkanı, “İlkelerimiz uğruna 
direnmek bize güç ve moral veriyor, neşe-
mizin kaynağı budur. Bunu dışarı yansıtıp 
dışarıdan da moral ve güç alıyoruz” diye 
konuştu.

Röportajında direnişin önemine vurgu ya-
pan Demirtaş, “Biz içeriyi zindan olmaktan 
çıkarıyoruz, siz de kendi zindanınızı dışar-
da inşa etmeyin” dedi.

Filozof Sokrates’in Atina’da yargılandığı 
mahkemede yaptığı savunmayı konu alan 
‘Sokrates’in Savunması’ kitabı Kürtçeye çev-
rildi.

Ünlü Yunan filozof Sokrates’in Atina’da 
yargılandığı mahkemede savunmayı anlatan 
‘Sokrates’in Savunması’ kitabı artık Kürtçe.

Sokrates’in öğrencisi Platon tarafından ka-
leme alınan kitap, Mehmet Kurt tarafından 
Kürtçeye çevrildi.

J&J yayıncılık tarafından yayımlanan “Parez-
nameya Sokrat” raflardaki yerini aldı.

“Sokrates’in Savunması” yöneticilere getir-
diği eleştiri, Kilise’nin dışına çıkan farklı dü-
şüncelere vurulan zincir günümüzle bağlantı 
kurulması açısından güncelliğini yitirmeyen 
bir eser olarak Kürt okuyucularıyla buluştu.

Geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren ünlü şarkıcı 
ve söz yazarı Leonard Cohen’in, yaşamının 
son aylarında tamamladığı şiir kitabının gele-
cek yıl yayımlanacağı açıklandı. Cohen’in eski 
menajeri Robert Kory’e göre okurlarla ilk kez 
buluşacak olan şiirlerin ve şarkı sözlerinin yer 
aldığı bu kitap, ‘Cohen’in yüre-
ğinde yanan ateşin ne kadar 
güçlü olduğunu ortaya koyu-
yor’.

Ünlü şarkıcı ve şarkı sözü ya-
zarı Leonard Cohen’in yaşamı-
nın son aylarında tamamladığı 
şiir kitabının gelecek yıl yayım-
lanacağı açıklandı.

Cohen’in yaşamı boyunca 
tuttuğu ve şiir biçimde kaleme aldığı not def-
terlerinden geniş bir seçkiyi de içerecek kita-
bın adı ise “The Flame”.

Öte yandan, 2018 yılının Ekim ayında ya-
yımlanacak kitabın Cohen hayranları için ayrı 
bir önemi de bulunuyor.

Cohen’ın son üç albümünün tüm şarkı söz-
lerinin, uzun düzyazı parçalarının ve sanatçı-
nın kendi illüstrasyonlarının da yer alacağı ki-
tapta, sanatçının daha önce yayımlanmamış 
şiirleri ve şarkı sözleri yer alacak.

Kitaptaki şiirler ve şarkı sözleri böylelikle ilk 
kez okurlarla buluşmuş olacak.

“Kitap, onun yüreğinde yanan ateşin ne ka-
dar güçlü olduğunu ortaya koyuyor”

Kitaba ilişkin konuşan Cohen’ın eski me-

Feminist yazar Margaret Atwood, Frank-
furt’ta düzenlenen törenle layık görüldüğü 
Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü’nü 
aldı. Ödül töreninde konuşan Atwood, “Ta-
rihsel olarak anlamlı bir dönemde yazmak 
önemli” dedi.

Alman yayınevleri ve kitapçılarının çatı ku-
ruluşu Alman Kitap Basım ve Yayıncıları 
Derneği Borsa Birliği tarafından her yıl ve-
rilen Barış Ödülü’nün sahibi bu yıl Kanadalı 
yazar Margaret Atwood olmuştu.

Bugün Frankfurt Kitap Fuarı’nın kapanı-
şında düzenlenen törende ödülünü alan 77 
yaşındaki Atwood, yaptığı konuşmada siyasi 
mesajlar verdi.

Feminist yazar Margaret Atwood yaptığı 
konuşmada, “Tarihsel olarak anlamlı bir 
dönemde” yazmanın öneminden bahseder-
ken, özellikle ABD’deki siyasi duruma atfen 
“Nerede olduğumuzu tam olarak bilmiyo-
ruz. Kim olduğumuzu bile tam olarak bil-
miyoruz” dedi.

Soğuk Savaş sırasında bile her türlü eksik-
liğe rağmen ABD’nin özgürlük ve demokrasi-
nin sembolü olduğunu hatırlatan Atwood, bu 
dönemin artık kapandığını söyledi.

1950’den beri Almanya içinden ve dışından 
yazar, felsefeci ve bilim insanlarına verilen 
Barış Ödülü’nü alanlar arasında Türkiyeli ya-
zarlar Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk da bu-
lunuyor.

‘Seher’deki öykülere, bunların nasıl yazıldı-
ğına dair sorulara da yanıt veren Demirtaş, 
Nazan Özcan’ın ‘hapishane edebiyatı’ olarak 
ifade ettiği kitabındaki ‘neşeyi’ ise şöyle ta-
nımladı:

Bence hapishane koşullarında üretilen 
bütün edebi eserler çok kıymetlidir. Beni ve 
arkadaşlarımı tutuklatarak temsil ettiğimiz 
milyonları kedere boğmayı hedefleyenlerin 
bu ucuz amaçlarını da boşa çıkarmak adına, 
umudu ve cesareti büyütmeye çalıştım. Bu-
nun için de, mizahı ve ironiyi özellikle kullan-
dım.

Devamla hapishanelerde yayımlanmayı 
bekleyen yüzlerce edebi eser olduğunu vur-
gulayan Demirtaş, şu çağrıda bulundu:

Gebze Kadın Cezaevi’nden değerli arkada-
şım Gülazer Akın bana gönderdiği son mek-
tubunda, bu konuya dair haklı sitem ve eleş-
tirilerini yazmış. Yayınevleri, hapishanelerde 
yazılanları yayımlamaya yanaşmıyorlar. Bu 
emeklerin çoğu içerde olduğu gibi duruyor. 
Onlar da içerde bir yayın komisyonu oluştur-
muşlar. Şimdi dışarıda bir yayınevi kurarak 
sadece hapishane edebiyatının toplumla bu-
luşmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ancak çok 
fazla zorluk ve imkânsızlıklar var. Dışarıdaki 
duyarlı yayıncılara bu vesileyle çağrı yapmış 
da olalım. Lütfen hapishane edebiyatına 
daha fazla ilgi gösterin.

najeri Robert Kory, Cohen’ın yaşamının son 
aylarında “The Flame” kitabını tamamlamaya 
odaklandığını anlattı.

Kory, kitabın önemini şöyle açıkladı:
Cohen, yaşamının son aylarında büyük öl-

çüde yayımlanmamış şiirleri ve 
not defterlerinden seçmelerden 
oluşan bu kitabı tamamlamaya 
odaklanmıştı. Leonard, son dö-
nemde sağlığının bozulmasına 
karşın, umulmadık bir biçimde 
öldü. Bu dönemde onun yanında 
olma ayrıcalığını paylaşanlarımız, 
onun yüreğindeki alevin sonuna 
kadar yandığını gördü. Ölümün-
den günler önce tamamlanan bu 

kitap, onun yüreğinde yanan ateşin ne kadar 
güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Sanat hayatına şiirle başlamıştı

Cohen, geçen Ekim ayında New Yorker der-
gisinde yayımlanan söyleşide, başladığı işleri 
bitirmek için yanıp tutuştuğundan ve her gün 
sabaha karşı kalkıp yazdığından bahsetmişti.

82 yaşında yaşamını yitiren Cohen, sanat 
yaşamına şiirle başlamış; 1956’da “Let Us 
Compare Mythologies”, 1961’de “The Spi-
ce-Box of Earth”, 1964’te “Flowers for Hitler” 
adlı kitaplarını yayımlamıştı.

Sanatçı, 1960’ların sonlarında ise daha 
çok müziğe odaklanarak 1967’de ilk albümü 
“Songs of Leonard Cohen”i çıkarmıştı.

Ayrıca ödüle layık görülen yazarlar ara-
sında Hermann Hesse, Jürgen Habermas, 
Astrid Lindgren, Amos Oz, Mario Vargas 
Llosa, Mehudi Menuhin, Max Frisch gibi 
isimler de var.

Margaret Atwood kimdir?

18 Кasım 1939 doğumlu, Кanadalı feminist 
yazar, şair, eleştirmen.

Yazmaya altı yaşında başladı, 16 yaşında 
yazar olmak istediğine karar verdi. 1957’de To-
ronto Üniversite’ne bağlı olan Victoria Üniversi-
tesi’ne başladı. 1961’de onur derecesiyle Sanat 
Bölümünden ve ikinci branş olarak Psikoloji ve 
Fransızca bölümlerinden mezun oldu.

1961’in sonlarında özel basımı yaρılan Doub-
le Persephone adlı şiir kitabına verilen E.J Pratt 
Madalyası’nı kazandıktan hemen sonra Wood-
row Wilson bursuyla Harvard’s Redcliffe Colle-
ge’ta öğrenimine devam etti.

British Columbia Üniversitesi (1965), Sir Ge-
orge Williams Üniversitesi Montreal (1967-68), 
Alberta Üniversitesi (1969-79), York Üniversitesi 
Toronto (1971-72) ve New York Üniversitesi’nde 
ders verdi.

Kör Suikastçi (The Blind Assassin) romanıyla 
2000 Booker Ödülü’nü kazandı. Arthur C. Clarke 
ve Prince of Asturias Edebiyat ödüllerini kazan-
dı.
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Selahattin Demirtaş:
“Hapishane Edebiyatına Daha 
Fazla İlgi Gösterin”

Feminist Yazar Atwood’a Barış Ödülü

Sokrates’in Savunması’ 
Kitabı Kürtçeye Çevrildi

Leonard Cohen’in Şiir Kitabı Yayımlanacak
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Irak hükümeti ile Kürdistan Bölgesel Yönetimi 
(KBY) arasındaki Kerkük gerginliğini konu alan 
Alman basınına göre “ABD’nin DAİŞ’in bölge-
de yenilmesinden sonra ne olacağı konusunda bir 
planı yok ve bunun acısı Kerkük’te çıkıyor.”

DW Türkçe’de yer alan habere göre, Mü-
nih’te merkezli Süddeutsche Zeitung şöyle yazdı: 
“Amerikalılar, DAİŞ’le mücadelede müttefikleri 
Kürtler ve Iraklıların birbiriyle  savaşması soru-
nuyla karşı karşıya. Washington’un Barack Oba-
ma döneminde de Donald Trump‘ın başkanlığın-
da da DAİŞ’in bölgede yenilmesinden sonra ne 
olacağı konusunda bir planı yok. İşte şimdi bunun 
acısı çıkıyor. Avrupalılar çok geç olmadan Ameri-
kalılarla birlikte arabuluculuk etmeyi denemeli.”

Frankfurter Rundschau şu yorumu yaptı: 
“KBY lideri Mesud Barzani petrol gelirinden 

Malta’da aracına konulan bombanın infilak 
etmesi sonucu ölen araştırmacı gazeteci Daphne 
Caruana Galizia’nın oğlu, suikastten devleti so-
rumlu tuttu. Matthew Caruana Galizia Malta’yı, 
“mafya devleti” olarak nitelendirdi

53 yaşındaki Daphne Caruana Galizia, Pazar-
tesi günü Mosta kenti yakınlarındaki evinden 
ayrılmasından kısa süre sonra patlama sonucu 
hayatını kaybetmişti.

Galizia üst düzey siyasetçileri yolsuzlukla suç-
ladığı blog yazılarıyla tanınıyordu.

Annesi gibi gazeteci olan Matthew Caruana 
Galizia, “Annem suikasta uğradı çünkü huku-
kun üstünlüğünün savunuyor, onu ihlâl etmeye 
çalışanları deşifre ediyordu. Devlet kurumları iş 
yapamaz duruma getirildiğinde, ayakta kalan son 
insan genelde bir gazeteci oluyor” dedi.

Polis soruşturma başlattı

Angelina Jolie, Cara Delevigne, Kate Winslet, 
Asia Argento ve Gwyneth Paltrow gibi oyuncu-
ların ABD’li film yapımcısı Harvey Weinstein 
tarafından tacize uğradıklarını açıklamalarının 
ardından kadınlar tacizin ne kadar yaygın oldu-
ğunu belirtmek için sosyal medyadan kampanya 
başlattı: ‘#Metoo’ (Ben de).

Guardian’ın aktardığına göre ‘#Bende’ cevabı, 

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya 
Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’a 
‘makul davranma’ çağrısında bulundu. Parla-
mentoda konuşan Rajoy, “Puigdemont’tan makul 
davranmasını ve dengeli bir şekilde tüm vatan-
daşların çıkarını gözetmesini istedim” dedi.

Katalonya: Teslim olmak düşündüğü-
müz bir şey değil

Madrid yönetimi, Katalonya’nın “bağımsızlık” 
konusundaki nihai kararını perşembe gününe ka-
dar açıklamasını isterken; Katalonya Hükümet 
Sözcüsü Jordi Turull önceki yaptığı açıklamada 
bağımsızlık hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini 
belirterek cevabın değiştirilmeyeceğini söyledi.

Madrid’in Katalonya’ya sadece “teslim olma 
ya da yola devam etme seçeneği sunduğunu” sa-
vunan Turull, “Açıktır ki teslim olma bu hüküme-
tin düşündüğü bir şey değil. Bu hükümetin Ekim 
ayında aldığı referandum yetkisi kesindir” diye 
konuştu.

Anayasa Mahkemesi’nden nihai refe-
randum kararı

İspanya Anayasa Mahkemesi ise Madrid hükü-
metini talebiyle daha önce askıya aldığı Katalon-
ya Özerk Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu-

vazgeçmek istemiyor. Bunun yanısıra DAİŞ’e 
karşı sağlanan zaferin ardından kazanılan toprak-
ları güvence altına almayı ve bağımsızlık referan-
dumunun ardından siyasi etkisini de genişletmeyi 
istiyor. Ancak iki taraf gelecekte birlikte yaşama-
yı birbirlerine karşı mücadele ederek şekillen-
diremeyeceklerini kabul ederlerse hedefe daha 
uygun olur.”

Badische Zeitung Almanya’nın rolüne dikkat 
çekti: “Almanya da bir ikilemle karşı karşıya. 
Kürtler Alman silahlarıyla Irak askerlerine ateş 
edebilir. DAİŞ tehdidinin çok yoğun olduğu bir 
dönemde alınmış askeri yardım kararı otomatik-
man yanlış denemez. Ancak şu an varolan ça-
tışmayı engellemek için her şeyin yapılmış olup 
olmadığı sorusu da sorulmak zorunda.”

Malta polisi olayla ilgili soruşturma başlattı ve 
Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da 
dahil olmak üzere uluslararası yardım istedi.

Başbakan saldırıyı kınadı
Daphne Caruana Galizia’yı sert bir şekilde 

eleştiren Malta Başbakanı Joseph Muscat, sal-
dırıyı kınadı. Muscat, olayı “barbar bir saldırı” 
olarak nitelendirdi. Galizia, Başbakan Muscat ve 
eşini, Panama Belgeleri skandalına karışmakla 
suçlamıştı.

Çift, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Ali-
yev’in ailesinden gelen ödemeleri gizlemek için 
gizli off shore banka hesapları kullandığı yönün-
deki suçlamaları reddediyor. Galizia ise blog say-
fasındaki yazılarında, muhalefetteki siyasetçileri 
de eleştiriyordu.

Yazar, son makalesinde ülkedeki siyasi durumu 
“umutsuz” olarak nitelendirmişti.

‘Cinsel tacize veya saldırıya maruz kaldınız mı?’ 
sorusuna yanıt olarak verildi.

30 binden fazla kadının ve bazı erkeklerin de 
katıldığı kampanyayı oyuncular Alyssa Milano 
ve Anna Paquin de destekledi.

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Stella Creasy 
de kampanyaya katılanlar arasında.

nu düzenlemek için 6 Eylül’de çıkardığı yasanın 
“geçersiz” olduğuna 12 üyesinin oybirliğiyle 
hükmetti.

Katalan yönetiminin Madrid hükümetinin uya-
rılarına karşın 1 Ekim’de düzenlediği bağımsızlık 
referandumunun öncesinde ve sonrasında olaylar 
yaşanmıştı. Yüzde 43 oranında katılım gerçekle-
şen referandumda yüzde 90 oranında bağımsızlı-
ğa destek çıkmıştı.

Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigde-
mont, referandum sonuçlarına göre Katalanların 
bağımsızlığa hak kazandıklarını söylemiş ama 
ancak merkezi hükümetle diyaloga devam etmek 
için İspanya’dan ayrıldıklarını duyurmamıştı. Pu-
igdemont’a kesin bir karar vermesi için  süre tanı-
yan Başbakan Rajoy ise Katalan liderin kendisine 
yazdığı mektubun, sorulan soruya yanıt verme-
mesi nedeniyle süreyi uzatmış ve Barcelona’ya 
‘açık olma’ çağrısında bulunmuştu.

Başta Katalonya olmak üzere İspanya gene-
linde ekonomiyi olumsuz etkileyen bağımsız-
lık gerilimi devam ederken; İspanyol hükümeti, 
Katalonya’nın resmen bağımsızlık ilan etmesi 
durumunda, anayasanın 155. maddesi uyarınca 
Katalonya’nın özerklik statüsünü iptal edilebile-
ceğinin sinyalini veriyor.

Alman Basını: Kerkük’te Olanlar DAİŞ Sonrası 
İçin Plan Bulunmadığını Gösteriyor

Öldürülen Maltalı Gazetecinin Oğlu
 ‘Mafya Devletini’ Suçladı

Kadınlardan Artan Taciz Olaylarına Karşı Sosyal 
Eylem: ‘#Bende’

İspanya Başbakanı’ndan Katalan Lidere ‘Makul 
Davranma’ Çağrısı
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21. yüzyılın ilk günlerinden itibaren dünyadaki bazı di-
namikler ciddi değişikliklere uğradılar. Eski dünyaya ait 
pek bir şey kalmadı. Mevcut kurumlar, siyaset tarzları, 

ideolojik bagajlar ve ittifak biçimleri dahil her şey kabuk de-
ğiştirdi. Başlıklar halinde sıralamak gerekirse;

1.Petrol ve hidrokarbon ekonomisi etkisini yitirme yönünde 
düşüşe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşler ile yeni enerji ve 
yakıt seçenekleri farklı bir küresel güç ve ilişkiler dinamiği 
oluşturuyor.

2.‘Jeostrateji’ ve ‘jeopolitika’ kavramları dünya siyasetin-
de artık etkisini yitiren kavramlar olmaya başladı. Dünyada-
ki birçok ülke ulaşım, iletişim, teknoloji ve savaş kapasitesi 
alanlarındaki gelişmeleri iyi değerlendiremedikleri için halen 
eski kavramlarla anlamsız tekerlemeleri dillendiriyorlar. Rus-
ya füzeleri Hazar Denizi’nden Batı Suriye’yi vururken, ABD 
uçakları Kobane üzerinde uçarken, artık küresel stratejilerle 
düşünmek ve bunun içinde yerele alan açmak gerekiyor. Tür-
kiye’yi yönetenler de, Kürt siyasetini oluşturanlar da halen bu 
etkisini yitirmiş kavramlarla düşünmekten kendilerini alamı-
yorlar. “Ortadoğu dünya siyasetinin merkezidir” argümanı 
açıkladığımız duruma güzel bir örnek teşkil etmektedir.

3.Yakın dönemde dünya ekonomisinde iki eğilim belirgin-
lik kazanacaktır: Artan işsizlik ve hızlanan finans akımları. İlk 
bakışta “eee ne olmuş” denerek bu gelişmelerin etkisinin ne 
kadar şiddetli olacağı çokça gözden kaçırılıyor. Bazı merkez 
ülkeler ve hemen hemen birçok çevre ülkede –buna bizim böl-
ge de tümüyle dahildir- yoksulluk ve yer değiştiren finans kay-
naklarının enkazı üzerinde dini, ulusal hatta kabilesel boğaz-
laşmaların yaşanacağı kanlı bir iklime doğru evriliyor. Yani 
üçüncü dünya savaşı daha başlamadı, pek yakında!

4.Ekolojik yıkımın etkilerinin de aynı şiddette olacağını 
rahatlıkla öngörebiliriz. Petrol fiyatlarındaki kronik düşüşe, 
ekolojik yıkımın etkileri de eklenince Ortadoğu giderek daha 
da kanlı bir coğrafyaya dönüşüyor. Bütün bunların bilinen, 
sıkça duyulan genellemeler olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Öyledir de.Ancak sahadaki aktörler ve uygulamalara bakıldı-
ğında hem hareket tarzında, hem düşüne kalıplarında düpedüz 
“soğuk savaş” argümanlarıın halen  yürürlükte olduğunu gö-
rürüz. Herkes kendi siyasi diskurunu ‘denge’ üzerinden kur-
guluyor . Nispeten uzun süren -25 yıl kadar- bir geçiş dönemi 
sona erdi. 2009’larda “Marx yeniden” diyen birçok analiz de 
eksik kalmıştı. Evet ekonomi yeniden alanın başat unsuru ol-
maya başlamıştı. Fakat ekoloji de bir o kadar etkili bir unsur-
du. Artık dünya siyaseti 2E’nin (ekonomi ve ekoloji) merkezi 
olduğu bir akımlar matrisine doğru yön alma eğiliminde. Her 
yıl birkaç ülkenin ekonomik ve ekolojik enkaz haline gelişine 
tanık olacağız. Irak, Suriye, Ukrayna, ya sonra?..

Bu bir kıyamet tellallığı değil, kapitalist modernitenin di-
namiklerinin ortaya çıkardığı bir sonuç. Dünyada biriken bir 
üretim fazlası var. Bu birçok alanda reel sektörleri ve tarım-
sal üretimleri sürekli zemine çakıyor. Çok bilmişler, halen 
ezberden “bu toprakları eksen herkesi besler” diye maval 
okuyor. Komşu ülkenin kendisinin üretim maliyetinin yarısı-
na ürün pazarlamasının ne demek olduğunu anlamak istemi-
yorlar. Bunun ortaya çıkardığı en önemli komplikasyonlardan 
biri de kar oranlarının hızla düşme eğilimine girmesidir. Uzun 
süredir şirketler kaynaklarını dünya yüzünde sürekli hareket 
halinde tutarak kar oranlarını yükseltmeye çalışıyordu. Bu da 
limitine ve sınırlarına ulaşmış durumda. Güney Kürdistan’da 
yaşanan referandum bile “Barzani’nin inadı” olarak yorum-
lanıyor. Petrol gelirleri dibe vurmuş, Rojava’daki seçenek ve 
ABD ilişkileri herkesin dikkatini celbederken, böylesi bir or-
tamda yerel aktörlerin elinde milliyetçilik ve dincilik dışında 
pek bir araç kalmıyor. Zaten yukarıda sıralanan hususların en 
belirgin sonucu artan milliyetçiliktir. Trump dahil Modi, Er-
doğan, Putin, Orban, İngiltere’deki Breksit, Merkel ve hatta 
Kuzey Kore hikayesi vb. durumların hepsi bu milliyetçi zemin 
üzerinde yükseliyor.

Aynı gemide yol almak

Milliyetçilik genelde bir kimlik etrafında yorumlanıyor. 

Elbette tedavüle sokulan söylemin büyük kısmı etnik ve dini 
nitelikli kimlik unsurlarından oluşuyor. Ancak bu noktada 
milliyetçilik, çatışma veya çatışma imkanını ekonomiye tevil 
etmenin bir metodu olarak kullanılıyor. Reel üretimdeki tıkan-
maları çatışma dinamiğiyle aşma yolu…

Türkiye’de söz konusu Kürt sorunu olunca sıkça kullan-
dığımız “Gemi” metaforunun önemi burada ortaya çıkıyor. 
Aynı gemide olduğumuz ve Türkiye’deki iç savaş durumunda 
Kürtlerin de büyük kaybedeceğini düşünenlerin yanı sıra ter-
sini düşünenler de bir o kadar çok. Hemen bir yakın dönem 
pratiğine, Kobane örneğine bakalım. Sorular şudur: “İŞİD’in 
o küçük kasabayı ele geçirmesi nasıl durduruldu?” ya da “Su-
riye’deki bugünkü mevcut gelişmeler bağımsız dinamiklerle 
mi oluştu?” soruları öyle teğet geçilecek sorular değil. Bu ko-
nuda Kürt siyasetindeki etkili aktörlerin bir kez daha Abdullah 
Öcalan’ın söyledikleri üzerine düşünmeleri gerekiyor. Pratik 
sahadaki bazı gözlemler uzağı görmeyi engeller. Kürt hareke-
tinin 2000’lere girerken “bağımsız devlet” ve sadece kendile-
rini ilgilendiren seçeneklerden uzak durmaları sadece önemli 
olmakla kalmadı aynı zamanda tarihsel dönemin ruhuna dair 
doğru ve güçlü bir okuma olarak kayıtlara geçti.  Alandaki 
bazı güçlü aktörlerle girilen ilişkiler ve elde edilen bazı so-
nuçlar kimilerine göre “bağımsız seçenek” perspektifini güç-
lendirmiş olabilir. Ama bu bir yanılgıdır. Büyük güçler bir gün 
bırakıp giderler, geriye elde yine çatışma kalıverir.

Abdullah Öcalan’ın “Gemi” metaforunu andıran “birlik-
telik” ve “demokratik konfederalizm” seçeneği bugün çok 
daha önemli bir hale gelmiştir. Suriye’deki kazanımların bu 
teorik çerçevenin başarısı olduğu açıktır. Ama aynı zamanda 
2014 sonrasında Türkiye’de olup bitenlerin “demokratik 
konfederalizm” konusunda sahadaki aktörlerin durumu hep 
kendilerinden yana yontmaları ve Abdullah Öcalan’ın çizdiği 
birliktelik çerçevesini taktik olarak ele alıp dibini oymalarıyla 
direkt bağlantısı olduğu da açıktır. Güney Kürdistan referan-
dumundan “evet” çıkması kadim bir halkın kendi adına konuş-
ması adına oldukça önemliydi. Ancak Barzani’nin yukarıda 
belirtilen ekonomik zemin ve milliyetçi dalganın oluşturduğu 
dinamikler üzerinden hareket ettiği de aşikardır. Dahası mev-
cut gürültü durulunca Barzani ve çevre ülkelerin Kürt siyasal 
hareketine çok daha tehlikeli bir tavır içerisine girmelerini de 
herkes beklemelidir. Yani “gemi” metaforunun 1999’dan beri 
bütün söylenenlerin hem ideolojik hem pratik perspektifinin 
en iyi ifadesi olduğunu yeniden bilince çıkartmak gerektiği de 
orta yerde durmaktadır.

Unutulan terim: Kardeşlik

Faşist seçenekler karşısında milliyetçiliğe savrulmak her 
zaman an meselesidir. Fransız Devrimi’nden beri özgürlük ve 
eşitlik üzerine çok şey söylendi ve yapıldı. Ancak her neden-
se üçüncü kavram hep unutuldu: Kardeşlik…Kardeşlik, hem 
çözümlerin, hem gelecek perspektiflerinin esasını oluşturur. 
Tabiî ki eşitlik ve özgürlük perspektifini yitirmeden. Mevcut 
milliyetçilik dalgaları ve küresel işsizlik ve yoksulluk durum-
ları karşısında kardeşlikte ısrar etmek çok şey kazandıracaktır.

Abdullah Öcalan’ın ifade ettiği çözüm ve komünalizm 
çerçevelerini kardeşlik ekseninde daha da radikalleştirmenin 
zamanıdır. Bu tezlerden uzaklaşan Kürt Siyasal Hareketi’nin 
-bütün bileşenleriyle birlikte- önünde Baaslaşma riskinin ol-
duğunu söylemek gerekiyor. Rojava deneyimi halen bu teh-
likeyi bertaraf etmiş değil. Devrim romantizmine kapılarak 
günlük olarak yaşanan bu tehlikeyi ve hatta eğilimi görme-
mek bir iktidar hastalığı olarak tezahür ediyor. İdeolojik ve te-
orik perspektif düzey, bu tehlikeyi tespit edebilir ancak pratik 
uygulamalar bunu ortadan kaldırmaya yetmiyor, aksine daha 
canlı kılıyor. “Başka seçeneklerimiz var” demenin reel anlam-
da bir çözüm perspektifi içerdiğini düşünmek tarafları rahat-
latabilir. Lakin, zikir ve tekrarın en kötü yanı bir süre sonra 
söylenenlerin gerçek sanılmaya başlanmasıdır.

Tekrar edeceğim: 1999’dan beri söylenen ve yazılanlar iyi 
bir sempozyum konusu yapılıp, Ortadoğu çözümü ve mevcut 
ülkelerin demokratikleştirilmesi perspektifleri netleştirilme-
li ve Öcalan’ın savunmalarının ruhuna mutlak surette sahip 
çıkılmalıdır. Aksi takdirde dönemsel bazı avantajlar ve kaza-
nımlar bir yanılsamanın başlangıcına dönüşebilir. Bu yanılsa-
manın yaratacağı en yıkıcı sonuç yoksulluk, çatışma ve iktidar 
oyunlarından başka da bir şey olmaz!
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Halkevi ve Akademiya Kurdi 28 Ekim’de 
yapılacak “Alt Emperyalist Türkiye ve 
Kürdistan Politikası” başlığıyla yapacak-

ları panele katılım çağrısı yaptılar.
Açıklama da şöyle denildi: “Bir ülkenin ekono-

mik, askeri, kültürel ve siyasi altyapısı doğru de-
ğerlendirilip anlaşılamadığı sürece o ülke hakkında 
doğru ve uygun politika geliştirilemez. Bu doğru ve 
gerçekçi alt yapısına ilişkin doğru tesbit ile ancak 
geleceğe yönelik sağlam politikalar geliştirilebilir 
ve muhalefet bu doğrultuda sağlam temellerde yapı-
labilir. Yıllardır yanlış yorumlanan ve değerlendiri-
len Türkiye politikasıda bu çerçevede ele alınabilir. 
Somut doğru değerlendirmeler yerine subjektif ve 
niyetlere bağlı analizlerden dolayı yıllardır, uzun 
emek ve uğraşlara rağmen Türkiye merkez politi-
kasına karşı gereken başarılı muhalefet sağlanama-
mıştır.

Bu panelde Türkiye’nin politik, ekonomik, kültü-
rel ve askeri altyapısı ve gerçekliği tartışılacak iş-
galci bir ülke olan Türkiye’nin alt emperyalist alt 
yapısı ve Kuzey Kürdistan parçası özel olmak üzere 
tarih içerisinde bütün Kürdistan’a etkileri ortaya 
konulmaya çalışılacaktır.”

Panelde, Türkiye’nin ekonomisi ve altyapısını de-
rinlemesine araştıran kitaplar ve araştırmalar yayın-
layan İbrahim Okçuoğlu, Alt Emperyalist Türkiye 
kitabının yazarı Engin Erginer, bu anlayışını Kür-
distan ve bölgeye yayılmacı yaklaşımın ise Cemal 
Karakuş ve moderatör Şehriban Suyur değerlen-
direcek.

Panel Halkevi binasında (31-33 Dalston Lane, 
E8 3DF) adresinde saat: 18.00 de yapılacaktır. 
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Hayatının büyük kısmını masabaşında çalışa-
rak geçirenler için ciddi bir uyarı yapıldı. 
Bilim insanları, uzun süreler oturarak çalı-

şan insanların bedensel açıdan ciddi risklerle karşı 
karşıya olduklarını tespit ettiler. 

1960 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 
mevcut işlerin yaklaşık yüzde 50’si ağır ya da orta 
derecede fiziksel bir çalışma gerektiriyordu. Gü-
nümüzdeyse bu oran yüzde 20’ye dek düştü; yani 
işlerin yaklaşık yüzde 80’i neredeyse tamamen otu-
rarak gerçekleştiriliyor veya çok az düzeyde fiziksel 
çalışma gerektiriyor. Çoğumuz, mesaimizin büyük 
kısmını sabit vaziyette, sandalyelerimize ve masa-
larımıza yapışmış halde geçiriyoruz. Hareketsizlik, 
dünyanın en zengin uluslarından biri haline gelen 
ABD’nin değişmez bir parçası oldu. Obezite, birçok 
sağlık riskini beraberinde getiriyor; ancak, durağan 
hayatlarımız da obezite gibi büyük riskler barındırı-
yor. Yeni sonuçlanan bir araştırma, düzenli biçimde 
saatlerce oturmanın vaktinden erken ölümlerle so-
nuçlanabileceğini ve ölümcül bir potansiyel taşıyan 
bu etkilerin genelde bedensel egzersizle de giderile-
mediğini ortaya çıkardı.

Çalışma biçimimiz sağlığımızı tehdit 
ediyor

New York’ta bulunan Columbia Üniversitesi 
Presbiteryan Weill Cornell Tıp Merkezi’nden araş-
tırmacılar, ABD genelinde 45 yaş ve üstünden yak-
laşık 8 bin yetişkinden toplanan verileri incelediler. 
Araştırmacılar, her bir katılımcının gündelik hayatta 
ne oranda faal olduğunu kesin bilgilerle ölçme şan-
sı buldular. Çalışma sonucunda, araştırmacılar in-
sanların gün içerisinde oturur vaziyette daha fazla 

zaman harcadıklarını tespit ettiler. Dört yıllık araş-
tırma sürecinde ise 340 katılımcı hayatını kaybetti. 
Columbia Üniversitesi araştırmacıları, “En fazla 
oturarak ve hareketsiz mesai yapan (günde 13 saat 
veya daha fazla) ve sürekli biçimde en az 60 ila 90 
dakika boyunca oturan ve ‘durağan’ mesailere sahip 
olan insanların, en az toplam oturma süresine ve en 
kısa ‘hareketsiz’ mesai dilimlerine sahip olan kişiler-
le kıyaslandığında, yaklaşık iki kat daha fazla ölüm 
riski taşıdıkları sonucuna vardık.” diyorlar. Araştır-
macılar bunun yanı sıra, ortalama 30 dakikadan kısa 
bir süre içinde yerinden kalkarak hareket edenlerin, 
ortalama 30 dakikadan fazla süreyle hareketsiz du-
ran insanlara kıyasla yüzde 55 oranında daha düşük 
bir ölüm riski taşıdığını da belirtiyorlar. Uzun süre 
hareketsiz oturmak, yaş, ırk, cinsiyet, vücut/kitle 
endeksi veya egzersiz alışkanlıklarına bakılmaksı-
zın “tüm ölüm nedenleri” içerisinde hepsinden fazla 
ölüm olayıyla doğrudan ilişkili görülüyor.

Elbette bu araştırma oturarak vakit geçirmenin 
sağlığa zararlı olduğunu ortaya koyan ilk çalışma 
değil. Önceki çalışmalarda zihin bulanıklığı, kalp 
hastalığı, kolon, göğüs ve rahim kanseri, yürüme 
bozukluğu ve organ hasarları dahil olmak üzere, 
genelde büyük sorunlara yol açan rahatsızlıklar ile 
uzun süreli hareketsizlik arasındaki ilişki açığa çıka-
rılmıştı. Yeni bulgularsa, genel anlamda uzun süreli 
oturmanın yol açtığı sorunların yanı sıra, uzun süreli 
hareketsizliğin farklı organlarda da zararlı etkilere 
neden olabileceğini düşündürüyor.

Kesin bir zaman sınırı yok ama…
Diaz, bir televizyona verdiği demeçte, “Ölüm ris-

kinin önemli oranda yükseldiği bir eşik ya da sınır 
olmadığını keşfettik. Yine de belirli bir süre vermek 
gerekirse, günde ortalama 13 saatten fazla oturanla-

rın, günde yaklaşık 11 saatten az süreyle oturanlara 
kıyasla iki kat (yani yüzde 200) daha fazla ölüm ris-
ki taşıdıklarını söyleyebilirim,” diyor.

Bu durumun sebebine dair cevaplanması gereken 
birçok soru mevcut; ancak Columbia Üniversitesi 
Tıp Merkezi’nde araştırmacı ve çalışma ekibinin 
başkanı olan Keith Diaz, verdiği röportajda “Hare-
ketsiz kalmak ile iskelet-kas yapısı arasında muhte-
melen olumsuz bir bağıntı olduğunu,” ifade ediyor. 
“Bulgular, uzun süre hareketsiz kaldığımızda, vücu-
dumuzun sürekli biçimde yüksek seviyede kan şeke-
rine maruz kalması nedeniyle bir dizi sağlık sorunu 
yaşayabileceğini gösteriyor,” diye ekliyor.

Bu araştırma, sonuçların kesinleştirilmesini sağla-
yacak ek araştırmalara ihtiyaç duysa bile, çağımızın 
hayat biçiminin, sağlığımız açısından olumsuzlukla-
ra yol açtığını düşündüren sonuçlar ortaya koyuyor. 
Bir arabada ya da toplu taşıma araçlarında saatler 
geçirdikten sonra bütün gün boyunca bir masaya 
zincirlenip geceleri de bir kanepede uzanmak, sağlık 
açısından olumsuz sonuçları beraberinde getiriyor. 
Yaşlanma, genelde hareketsiz geçen sürelerle iliş-
kilendiriliyor; bu araştırma ise yaşlanma karşısında 
bedensel etkinliğe daha fazla dikkat etmek gerektiği 
anlamına geliyor. Öte yandan, araştırmacıları endi-
şeye sevk eden bir diğer şey, sürekli oturma faktö-
rünün hareketsizlik durumundan daha az gerçek-
leşmesi. Röportajı gerçekleştiren gazeteci Diaz’a, 
ayakta dururken yüksek bir masada çalışmanın, büro 

çalışanlarının sorunlarını azaltıp azaltmayacağını da 
soruyor. Diaz, çözümün bu kadar kolay olmadığını 
belirtiyor.

Ayakta durmak  çözüm değil
“Ayakta durmanın oturmaya kıyasla daha sağlık-

lı bir alternatif olduğunu iddia etmek için elimizde 
yeterli veri yok,” diyor Diaz ve çalışırken mola süre-
lerinde hareket etmenin mutlak suretle gerekli oldu-
ğunun altını çiziyor.

Diaz ve ekibi, yeni araştırmadan ve öncekilerden 
faydalı bilgiler edinmemize rağmen, bu bilgilerin 
nasıl uygulanacağı konusunda şimdiye dek net bir 
görüş ortaya konamadığını da sözlerine ekliyor: 
“Bu, nasıl yapılacağını anlatmadan birisine yalnızca 
egzersiz yapmasını önermek gibi olur.”

Diaz bunun yerine, yeni bulguların sağlıksız otur-
ma süreçlerini önlemek amacıyla sağlık kuruluşları-
nın özel tavsiyeler geliştirmesine yardımcı olabile-
ceğini belirtiyor.

Diaz, “Sanırım, bu duruma özel bir kılavuzda, şu-
nun gibi bir öneri sunulabilir: Oturmaktan kaynakla-
nan sağlık risklerini azaltmak için, her 30 dakikada 
bir ayağa kalkarak beş dakika boyunca hareket edin 
ve yürüyün.” diyor. Diaz, yeni bulguların bizi bu tür 
tavsiyelere bir adım daha yaklaştırdığını da sözleri-
ne ekliyor.

* Makalenin aslı Alternet sitesinde yayınlanmış-
tır (Çeviren: Tarkan Tufan)
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        ARE YOUR BOOKS
 GETTING OUT OF CONTROL!

NEED AN INTERVENTION?

Call us for BOOKKEEPING services. 

Account payable       

Bank reconciliations       

Cheque preparation       

Expense reports       

Payroll       

Financial statements       

1

2

3

4

5

6

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

gsm  07902 79 5524 

KEBENC BOOKKEEPING

0745 9115606
kebencsehriban@hotmail.com

Şehriban Kebenc
Bookkeeping

Personel Aranıyor

İletişim: 020 8683 1116

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

Satılık Ocakbaşı 
Restaurant

İletişim: 07799 402024 

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.

Personel Aranıyor

İletişim: 0208 803 8004
                0795 626 0367

Ada Windows’ta üretim ve montaj alanın-
da çalışacak deneyimli personel aranıyor.
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Di çarçoveya Pêngava Rizgarkirina 
Reqayê de, ku Hêzên Sûriyeya Demok-
ratîk (QSD) roja 6’ê Hezîranê dan dest-

pêkirin, bajar doh bi temamî ji çeteyan hate paqij-
kirin. Temamiya bajêr di kontrola hêzên QSD’ê 
de ye. Rizgarkirina Reqa ya ku DAİŞ weke pay-
texta xwe binav dikirin re ev tevgera hov jî têk çû.

Şervanên Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) 
bajarê Reqayê ji çeteyên DAIŞ’ê rizgar kirin. 
Şervanan dest bi xebatên paqijkirina derdora 
nexweşxaneyê kirine. Şervanên QSD’ê bajarê 
Reqayê ji çeteyên DAIŞ’ê rizgar kirin. Çeteyên 
biyanî yên di bajar de mabûn ji aliyê şervanan 
ve hatin kuştin. Şervanan niha jî dest bi xebatên 
paqijkirina mayîn û bermahiyên çeteyan kirin. 
Fermandarên QSD’ê ji nava bajar ragihandin 
ku bajar ji çeteyan hatiye pqaijkirin û niha xe-
batên paqijkirina bermahiyên çeteyan li derdora 
nexwexşaneya Wetenî ya Reqayê tê kirin. Fer-
mandariya QSD’ê destnîşan kir ku wê di demên 
pêş de derbarê mijarê daxuyaniyeke fermî bidin.

Bermayiyan paqij dikin
Du roj berê jî QSD’ê dest bi qonaxa dawî bi 

navê “Ednan Ebû Emced” ya rizgarkirina bajarê 
Reqayê kir.

Îro jî şervanên QSD’ê 99 ji sedîyê bajarê 
Reqayê ji çeteyan paqij kirin. Hîn jî xebatên 
paqijkirina bajar ji bermahiyên çeteyan û hin şan-
deyên biçûk ên çeteyan didomîne.

Şervanên QSD’ê hîn jî xebatên paqijkirina hin 
deverên ku çete tê de mane didomîne.

Bi du baskan dest pê kiribû
Hemleya Xezeba Firatê ya rizgarkirina Reqayê 

bi beşdarbûna 9 hezên di bin banê QSD‘ê de dest-
pê kir. Tîma Siqûr Reqa, Lîwa El-Tehrîr (Tûgeya 
Rizgariyê), YPG, YPJ, Tabûra Şehîdên Hemam 
Tirkumen, Lîwa Ehrar Reqa, Lîwa Siwar Til 
Ebyed ( Tûgeya Şoreşgerên Girê Spî), Meclîsa 
Leşkerî ya Suryan ji 2 baskan ve dest bi hemleya 
Xezeba Firatê kirin.

Piştî çend seatên ji îlankirina pêngavê, şer-
vanên Hêzên Sûriyeye Demokratîk (QSD) ji du 

baskan ketin tevgerê û ber bi pargehên çeteyên 
DAIŞ‘ê yên gundewarê bakurê Reqayê pêşde 
çûn. Ji Baskê yekem ê Silûk şervanan 10 km pêş-
de çûn, baskê duyemîn ji bajaroka Eyn Îsayê 10 
km pêş ketin.

Şervanan derbeyên li çeteyan xistin û bi dehan 
gundên Reqayê rizgar kirin. Bi destpêkirina he-
melyê re QSD’ê tîmên taybet ên rizgarkirina si-
vîlan saz kirin û dest bi rizgarkirina sivîlan kirin. 
Şevanan bi hezaran sivîl ji çeteyan rizgar kirin û 

birin cihên bi ewle.

6’ê Hezîranê Cenga Mezin dest pê kir
Pêşveçûnên Hêzên Sûriya Demokratîk a ber bi 

bajarê Reqayê berdewam kir. Şervanan di dest-
pêka meha hizêranê de gihan ketina bajêr û di 6 
mehê de bi daxuyaniyekê bi dawîbûna pêngava 
çaremîn ragihand û pêngava “Cenga Mezina a 
rizgarkirina tevahî bajarê ji çeteyên DAIŞ‘ê ” ra-
gihand.  

Klara Reqa: Li Rêber 
Apo pîroz dikin 

Fermandara QSD’ê ku yek 
ji fermandara Cenga Me-
zin, Pêngava Rizgarkirina 
Reqayê ye, derbarê rizgarki-
rina Reqa  ji Stêrk Tv re axivî 
û got, ‘Em van kêliyên dîrokî 
li Rêber Apo pîroz dikin.’’ 

Fermandara QSD’ê ku yek 
ji fermandara Cenga Mezin 
a Rizgarkirina Reqayê bû ji 
Stêrk Tv re axivî, mîzginiya 
azadiya Reqayê ragihand û 
got, ‘’em van kêliyên dîrokî 
di serî de li Rêber Apo pîroz 
dikin.’’

Fermandara QSD’ê wiha 
axivî: “Pêngava Rizgarkirina 
bajarê Reqayê, Pêngava Cen-
ga Mezin ku hatibû destpêki-
rin hate dawiyê, em aniha kê-
liyên dîrokî, kêliyên azadiyê, 
kêliyên serkeftinê dijîn. Niha  
di keleha DAIŞ’ê de alên 
keskesor, alên YPG-YPJ’ê, 
QSD’ê pêl bi pêl li ba dibin. 

Ku ji bo vê gelek berdêlên giranbiha me da.
Kêliyên gelekî dîrokî ne. Hîsên gelekî hêja û 

giranbiha ne. Em van kêliyan, vê rizgarkirinê, bê-
guman di serî de li afirînerê felsefeya jiyana azad, 
ê ku em hînî neteweya demokratîk, biratiya gelan 
kirin  û bi tîpên zêrîn bi berdêl da nivîsandin, li 
Rêber Apo pîroz dikin.

Her wiha dîsa li hemû şehîdên şoreşê, şehîdên 
ku dawiya rizgarkirina Reqayê nedîtin û berdêle-
ke mezin canê xwe feda kirin;  li şervanên ku di 
çeperan de heta niha jî têdikoşin, li ber xwe didin; 
li hemû dayikên şehîdan, ku bi berdêl ev  keleha 
mêjiyê DAIŞ’ê dane hilweşandin û rizgarkirin; 
li tevahiya gelê xwe yê welatparêz, li kîjan par-
çeyê welat be, an li derveyî welat be, li Rojhilata 
Navîn, van kêliyan dîrokî,  vê kelecaniya xwe bi 
her kesî re par ve dikin û em bi van hîsan rizgari-
ya Reqayê li wan pîroz dikin.’’

Kobanê ne ket, Reqa ket
DAİŞ a bi desteka Tirkiyeyê êrîşeke mezin 

anî ser Kobanê û li dij vê êrîşê şervanên YPG’ê, 
YPJ’ê û gelê Kobanê berxwedaneke dîrokî me-
şandin û yekemîn têkçûna DAİŞ’ê li vir pêk hat. 
Di wan rojên ku şerê giran domdikir de Recep 
Tayyip Erdogan ku wê demê serokwezîrê Tirki-
yeyê bû li Dîlokê kefxweşiya xwe ya bi pêşketina 
DAİŞ’ê bi gotinên „Kobanê ha ket ha dikeve“ 
anîbû ziman. Lê belê beranberî vê yekê Kurdan 
bi berxwedaneke dîarokî hemû hesab serobino 
kirin. Tevî ku berxwedana Kobanê bi serkeftin 
bi encam kirin, herêmên Bakûrê Sûriyeyê heta 
bi Tebqa û Reqeyê ji çeteyan paqij kirin. Doh 
mizgîniya azadkirina Reqayê ya DAİŞ’ê ji xwe 
re mîna paytext destnîşan kiribû hate dayin, niha 
jî li Dêrazorê hêzên QSD’ê gav bi gav herêmê 
paqij dikin. 

Mizgînî ya Reqa yê
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Di roja 25’ê îlonê de li Başûrê Kurdistanê 
refuranduma li ser serxwebûnê hate li-
darxistin. Ev referendum bi serkêşiya 

PDK’ê û israra wan hate lidarxistin. Hevkarê 
PDK’ê yê herî nêzîk dewleta Tirk jî di nava de 
hemû hêzên navdewletî û herêmî ji PDK’ê re go-
tin ku refurandumê paş bixînin. Lê Serokê PDK’ê 
Masûd Barzanî li ser vê yekê israr kir û got ku 
Kerkûk jî di nav de wê pêşmergeyên wan hemû 
herêmên bi nakok biparêzin.

Refurandum pêk hat û gef li Başûrê Kurdistanê 
zêde bûn. Herî dawî jî duh Heşid Şebî û Artêşa 
Îraqê êrîşî Kerkûkê kirin. Pêşmergeyên PDK û 
YNK’ê hêzên xwe vekşandin û tevahî parêzgeha 
Kerkûkê radestî Heşid Şebî kirin. Di dema ku He-
şid Şebî pêş diketin û Kerkûkê kontrol dikir, tenê 
gêrîlayên HPG’ê ku hejmara wan di bajar de pir 
kêm bû jî bi gelê Kerkûkê re çeperên parsitnê ava 
kirin û li ber xwe dan.

Hev bi îxanetê tewambar kirin
Di dema ku dilê Kurdistanê Kerkûk bû rojeva 

cîhanê, PDK û YNK’ê li dijî hev daxuyanî dan û 
hevdû bi îxanetê tewanbar dikirin. Herdû aliyan li 

dijî hev daxuyanî dan. Ev rewşa di navbera PDK 
û YNK’ê gotina kurdî ya dibêje “Siwaran bavê 
kuşt, yan peya” tîne bîra mirov. Kê îxanet kiribe, 
ne kiribe, encam Dilê Kurdistanê hate firotin. Ra-
yedarên PDK’ê û di serî de Serokê wê yê Masûd 
Barzanî yê ku digot wê pêşmergeyên wan parstina 
herêmê bikin, xwedî li sozên xwe yên dabûn gel 
derneketin û xaka Kurdistanê bê parstin hiştin. Îro 
jî em dibînin ku PDK’ê Şengal û Mexmûrê jî ra-
destî Heşid Şebî dikin. Pêşmergeyên wan direvin 
û gelê herêmê bê parstin dihêlin. Heşid Şebî ku 
duh çekdarên wan ala herêma Başûrê Kurdistanê 
daxistin xwar û binpê kirin, heman tiştî li Şengalê 
jî pêk tînin. Hikûmeta AKP’ê derbarê vê mijarê 
de duh daxuyanî da û diyar kir ku ew amadene 
tevlî şerê Kerkûkê yê li dijî kurdan bibin. Diyar 
dibe ku ya rast ewe ku plana hikûmeta AKP’ê û 
PDK’ê ye bi vê yekê dixwazin Tevgera Azadiyê û 
Heşid Şebî bi hev re bidin şerkirin.

Dixwazin rizgarkirina Reqa û Dêrazorê 
asteng bikin

Pîlana ku li Kerkûkê û Şengalê dimeşe, ne te-
sadife ku di vê demê de pêk hatiye, di vê demê 
de gelê kurd li Rojava bi hevkariya pêkhateyên 
din li Reqa û Dêrazorê serkeftinên dîrokî bidest 
dixin. Paytexta Xîlafetê ya DAIŞ’ê Reqa, di van 

rojan de bi temamî ji çeteyan tê rizgarkirin. Pî-
lana PDK/AKP’ê ew e ku serkeftinên li Reqa û 
Dêrazorê ji rojevê derbixin û di bin rojeva Başûrê 
Kurdistanê de bîmîne. LI aliyê din jî Dewleta 
Tirk dagirkeriya xwe ji Idlibê re ji rojevê derbixe. 
Rêjîma Sûriyê jî bi êrîşên xwe yên duh ku li ser 
çeperên QSD’ê li Dêrazorê hevkariya pîlana wan 
dike. Li gorî rûdanên ev 2 roj pêk tên, diyar dibe 
ku pîlanên wan bi hevkariya pir aliyan pêk hatiye. 
Armanca sereke derbekirina berxwedana Tevgera 
Azadiyê ye.

Rewşa Ocalan jî aliyekî pîlanan e
Di vê dema ku li Kurdistanê gelek geşedan têne 

jiyankirin, çavê her kesî li Reqayê ye, çapemeni-
ya Tirk ewlkarî û jiyana Rêberê Gelê Kurd Ab-
dulah OCalan xistin rojavê û rê nadin malbat û 
parêzer serdana Ocalan bikin. Bê guman ev pîlan 
ji rewşa Kerkûk, Şengal, Idlib, Dêrazor û Reqayê 
ne qute.

Armanca çiye?
Diyare ku konsepteke nu ketiye meriyetê. Me 

li jor jî hin nirxandin kirin, lê heger em rûdan û 
geşedanên li Kurdistanê bînin ber hev, yek encam 
derdikeve hole. Ew jî ewe ku dewleta Tirk ku 
qaşo li dijî refuranduma PDK’ê daxuyaniyên dij-

ber didan, îda dikirin. Diyar dibe ku refirandum 
bi xwesteka Tirkiyê û li gorî pîlanekê pêk hatiye. 
Bi vê yekê jî dixwazin li Kurdistanê şerekî mezin 
derbixin û Tevgera Azadiyê bi Heşid Şebî û Artê-
şa Îraqê re bînin beranberî hev.

Çareserî çiye?
Ev demeke ku KNK’ê li parçeyên Kurdistanê 

xebatên Şêwira Netewî ya Kurdistanê dimeşî-
nin. Di civînên şêwira Netewî ya Kurdistanê ku 
PDK’ê û alîgirên xwe lê hazir nebûn de hate gotin 
ku pêwîste hêzeke yekbûyî ya Kurdistanê were 
avakirin, di heman demê de nerîneke yekbûyî ya 
siyasî li Kurdistanê were sazkirin.

Bi rastî heger Kongreya Netewî ya Kurdistanê 
pêk hatiba, hêzeke hevbeş a Kurdistanê hatiba 
avakirin, wê gelê Başûr karîba referandum bi hê-
sanî pêk anîba, wê aloziyên li Başûr çareser biba, 
wê dewleta Tirk nikarîba tecrîd li ser Rêberê Gelê 
Kurd Abdulah Ocalan daba meşandin. Wî duh 
Kerkûk û îro Şengal û Mexmûr ji Heşid Şebî re 
ne dihat hiştin.

Ji ber vê yekê pêwîste xebatên Kongreya Ne-
tewî di zûtirîn dem de were lidarxistin û biryarên 
ku gelê Kurdistanê li bendeye pêk were.

DILYAR CEZÎRÎ-ANHA

ji bo çi hatin radestkirin?
Kerkuk û Şengal
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Di hezana kargeha madenê ya Şirnexê de 6 kar-
keran jiyana xwe ji dest da. Kana komirê ya Şir-
nexê hate xwar û 6 karkeran jiyana xwe ji dest da.

Di hezana kargeha madenê ya Şirnexê de 6 
karkeran jiyana xwe ji dest da. Kana komirê ya 

KNK’ê bi bîr xist, ku Ocalan ji bo gelê Kurd 
xeta sor e û destnîşan kir, ku divê tavilê parêzer 
û malbat biçin Îmraliyê. KNK’ê got, “Êdî dema 
azadiya Ocalan hatiye” û banga xurtkirina çala-
kiyên demokratîk kir.

Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) li 
ser rewşa tenduristî û ewlekariya Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan daxuyaniyeke nivîskî we-
şand.

Di daxuyaniya KNK’ê de hat ragihandin, ku 
dewleta Tirk û desthilatdariya AKP’ê ya faşîst, di 
demên dawî de li ser tenduristiya Ocalan bi rêya 
medya xwe hin nûçe weşandiye û hat destnîşan-
kirin, ku diyar bûye ev nûçe ji yek navendê hatine 
amadekirin.

Di daxuyaniyê de hat bibîrxistin, dewleta Tirk 
û desthilatdariya AKP’ê, ev 5 sal in nahêle parê-
zer biçin Îmraliyê û zêdeyî saleke destûrê nade 
malbat serdana Ocalan bike.

Tîma balafira Sun Express a ku sefera Amed-
Îzmîrê dikir, daxwaza malbata ku kembera ew-
lekariyê ji zarokê xwe re xwest red kir, bang li 
polîsan kir û bav û dayik li nava balafirê da girtin.

Şîrketa rêyên hewayî ya bi navê Sun Express 
mohra xwe danî binê kiryareke sosret. Tîma bala-
fira Sun Express ku 16’ê Cotmehê sefera Amed-
Îzmîrê dikir, bi malbata ku di balafirê de bi Kurdî 
diaxivî nîqaş kir û piştî vê nîqaşê bang li polîsan 
kir û malbat da girtin.

Malbatê ji bo zarokê xwe yê du salî xwest, 
kembera emniyetê were dayin, lê tîma balafirê 
bersiveke neyînî da vê daxwazê.

Piştî ku balafir bi saet û nîvekê li pîstê hate 
sekinandin, polîs ketin hundirê balafirê û malbat 
binçav kirin. Rêwiyên din jî nerazîbûn nîşanî bû-
yerê dan û li ser vê yekê pîlotê balafirê got, ‘Kî 
dixwaze peya bibe bila peya bibe, em ê rabin.”

2  rêwiyên nerazîbûn nîşanî rewşê dan ji bala-
firê peya bûn. Welatiyên ku di seferên balafiran ên 
ber bi Kurdistanê ve gelek caran li van kiryaran 
rast tên, her carê ji ber zimanê xwe yê dayikê di-

Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê 
(DYA) Donald Trûmp, têkildarî aloziya navbera 
Hewlêr û Bexdayê diyar kir, ku ew aliyekî nagi-
rin.

Trûmp li Qesra Spî daxuyanî da rojnamevanan 
û got, “DYA ne razî ye ku Kurd û Bexda li hev na-
kin. Welatê me, di navbera Kurdan û rêveberiya 
Bexdayê de aliyekî nagire.” Trûmp got, “Weke ku 
tê zanîn, bi salan e têkiliyeke me ya baş bi Kurdan 
re heye” û destnîşan kir, ku di vî şerî de ew aliyekî 
nagirin.

Şirnexê hate xwar û  6 karkeran  jiyana xwe ji 
dest da. Kana Komirê ya Hejmara 1’emîn a di 
têketina Şirnexê de hate xwarê. Diyar bû ji kar-
kerên birîndar bûne heta niha 6 karkeran jiyana 
xwe dest dae.  Hat ragihandin ku li herêmê xebata 
rizgarkirina karkeran jî berdewam dike. 

KNK’ê diyar kir, ku ligel vê yekê, desthilatda-
riya AKP’ê ya faşîst destûrê ande ku Komîteya 
Pêşîgirtina li Êşkenceyê ya Konseya Ewropayê 
raporên xwe yên li ser serdanênli Îmraliyê ji raya 
giştî re eşkere bike.

KNK’ê da zanîn, ku desthilatdariya AKP’ê û 
dewleta Tirk, bi siyaseta xwe ya taybet a li Îm-
raliyê dixwaze vîna gelê Kurd, saziyên siyasî û 
civakî yên gelê Kurd têk bibe û wiha dewam kir:

“Lê baş tê zanîn ku gelê Kurd, Birêz Ocalan, 
wek îradeya xwe ya siyasî îlan kiriye. Nêzîkati-
ya li hemberî Ocalan jî, wek xeta sor destnîşan 
kiriye. Tevgera azadiyê ya Kurd, saziyên sivîl û 
siyasî yên Kurd jî, desthilatdariya AKP’ê ya faşîst 
û dewleta Tirk şiyar kirine. Divê ev şiyarkirin cid-
dî werin girtin û çalakiyên gelê Kurd û bangên 
saziyên Kurd li ber çavan werin girtin. Pêwîste 
siyaseta qirêj a li Îmralî û lîstikên bi şantajê werin 
terikandin.”

axivin heqaret li wan tê kirin. Hostesên li balafirê 
bi gotina “Hûn bi zimanekî nayê zanîn diaxivin” 
zexta axaftina bi Tirkî li rêwiyan tê kirin.

Yek ji rêwiyan Mehtap Alîşan qala bûyerê kir 
û got, “Dema ku kontrola kember dihate kirin, 
rêwiyekî bi navê Mehmet ji bo zarokê xwe kem-
ber xwest. Lê hostesê bersiv neda vê daxwazê. 
Zarok jî dest bi girî kir. Rêwî, ji bo mirovên din 
aciz nebe, zarokê xwe xist hembêza xwe. 4 caran 
daxwaza kembera emniyetê kir. Herî dawî hostes 
got, ‘Ez nadim’. Li ser vê yekê, rêwî jê re got, 
‘Ev çend car in ez bang dikim, hûn carekê li min 
venegeriyan û we bersiv nedan. Hûn çima bi vî 
rengî tevdigerin?’ Hostes jî bersiv neda û çû. Me 
hewl dida dilê rêwî xweş bikin û tevî ku 30 deqe 
di ser re derbas bûn jî balafir hê ranebû. Hostes 
dîsa hat û got, ‘Pîlot got, eger zarok kemberê 
girê nede wê nikaribe balafirê rake’. Jin û mêrên 
mexdûr tevî ku gotin ‘Zarok li ser kursiyê rûnanê, 
berpirsyarî ya me ye’ hostes got, ‘Em vê qebûl 
nakin’ û bi dengekî bikind gef xwar ku wê dest bi 
hewldanên qanûnî bike.”

NY: Em ji nêz ve dişopînin
Berdevkê Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yek-

bûyî Stephane Dûjarrîc di brîfînga çapemeniyê ya 
rojane de diyar kir ku Sekreterê Giştî Antonîo Gû-
terres pêşveçûnên li Kerkûkê ji nêz ve dişopîne. 
Dûjarrîc got ku, “Sekreterê Giştî Gûterres bang li 
hikumeta navendî ya Iraqê û Rêveberiya Herêmî 
ya Kurd dike ku ji bo zêdenebûna şer û aloziyê û 
binpênekirina qanûn û pergalê bila gavên bi ko-
ordîne biavêjin.”

Dûjarrîc ragihand ku Gûterres desnîşan dike 
“divê hemû mesele bi rêya diyalogê û li gorî 
destûra bingehîn a Iraqê were çareserkirin” û ji 
ber êrîşên li Kerkûkê bi hezaran mirovan koç ki-
rine.

Li Şirnexê Di Kargeha Madenê de 6 
Kes Mirin

KNK: Êdî Dema Azadiya Ocalan Hatiye

Sun Expressê Rêwiyên Xwe Yên Bi 
Kurdî Diaxivîn Da Binçavkirin

DYA ‘bêalî’ ye
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