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Reqa’da şehit düşen Mehmet Aksoy (Firaz Dağ) Londra’da görkemli bir törenle binlerce 
kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 10 Bini aşkın kişinin katıldığı uğurlama 
töreninde konuşan Mehmet Aksoy’un babası Kalender Aksoy, ‘Mehmet bugüne kadar 

benim ve ailemin gönlündeydi, bugünden sonra ezilenlerin, sömürülenlerin gönüllerine dam-
ladı’ diyerek oğlunu uğurladı. Kalender Aksoy oğlunu şu sözlerle uğurladı;

Haberin devamı sayfa 2, 6 ve 7’de...

Benim Oğlum “

“Halk Oldu

Benim oğlum damla oldu, nehir oldu, 

Benim oğlum Deniz oldu, Yusuf oldu, Hüseyin oldu. 

Benim oğlum Mahir oldu, İbrahim oldu. 

Benim oğlum Kürt halkı oldu. 

Ah benim oğlum ah… 

Benim oğlum tepeydi Dağ oldu, 

Benim oğlum emekçiydi emek oldu, 

Benim oğlum gün idi güneş oldu, 

Benim oğlum halk oldu, halk. 

Hoşçakal oğlum hoşçakal, 

Hoşçakal yoldaşım hoşçakal. 

Uğurlar olsun yoldaş, uğurlar olsun. 

Seni unutursam kanım donsun, kanım. 

Uğurlar olsun.
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İsmet Çelik

Tanımadım şahsen Firaz’ı. Halkının özgürlüğü 
için Avrupa’da canını dişine, gecesini gündü-
züne katarak yaratılan değerleri korumak ve 

yeni değerler yaratmak yetmemiş O’nun bilincinde 
yarattığı özgürlük iradesine. Dünya gericiliği ile 
cephede sıcak savaş halinde, aynı idealleri paylaştığı 
ve her biri Mehmet kadar DAĞ olan yoldaşlarının, 
hevallerinin, rehevallerinin hemen her gün can feda 
ettikleri noktaya ulaşmaya çabalamış. Ve gitmiş Fi-
raz; insanlık aleminin kendi doğallığını, değerlerini 
yitirdiği ve tekrar bulmak için hala sıcak çatışmada 
olduğu alana. 

Yaşamının önemli bir bölümünün geçtiği Lond-
ra’daki arkadaşları nasıl Firaz Dağ’ı anlatıyorsa, 
aynı Firaz’ı Rojava’da tanıştıkları da anlatıyor. Firaz 
aynı Firaz. İçi-dışı bir. 

Aile içerisindeki Mehmet, okuldakinden, okul-
daki dernektekinden, diplomasi, sanat çalışmaların-
dan... Mehmet aynı Mehmet. Her tanıştığına yaşam 
ile direnişi, yaşam için direnişin felsefesini aynı sa-
delikle, doğallıkla anlatan bir öğretmen, bir sanatçı, 
bir filozof, bir diplomat gibi...

Kiminle konuşsan ‘patladı patlayacak’
Sabahın altısında Londra’daki herkesin diliyle 

“Kurdişe’’, Londra Demokratik Kürt Merkezi’deyiz. 
Orada olanlar hazırlıklarını tamamlama telaşında. 
Firaz’larını, Mehmet’lerini son yolculuğuna uğurla-
manın acı dolu, buruk telaşı. Herkesin yüz ifadesi 
aynı; üzüntülerini, gözyaşlarını bastırdıkları fark 
ediliyor. Faşizme ve gericiliğe karşı yıllardır birik-
tirdikleri kin öne çıkmış. Çok geçmiyor ki kalabalık 
gruplar “Kurdişe’’ye gelmeler başlıyor. Kiminle ko-
nuşsan ‘patladı-patlayacak’ noktasında. 

Yanaklara akan gözyaşları…
Planlandığı saatte başlıyor uğurlama programı. 

Firaz’dan konuşmak; onun gibi bir kahramanın, 
onun gibi bir yiğidin, onun gibi bir diplomat, sa-
natçı... Onun gibi halkının özgürlüğü için canını 
ortaya koyan bir fedainin ardından konuşmak kolay 
olmuyor. Her konuşmacı defalarca andaki duygula-
rını bastırma kavgasını kendisiyle yapıyor. Kesiliyor 
zaman zaman konuşmacının akıcılığı, çektiği acı vu-
ruyor kendisini dışarı. Salon tıka-basa dolu. Hemen 
herkes birbirinden saklıyor, “ağlama ile metanetli 
durma” iç kavgasını, bu kavgada ara sıra yanaklara 
akan gözyaşlarını.

Anne, baba ve en son Mehmet’in mektubu okun-
duğunda saklanamaz halde geliyor tüm duygular, 
akıyor frenlenemeyen gözyaşları. Tüm “hevaller, 
yoldaşlar ağlamayacağız bugün’’ çağrılarına rağ-
men...

Kadınların omzunda…
Sloganlarla kadınların omzunda gelen Firaz’ın 

naaşı tekrar kadınların omuzunda sloganlarla dışa-
rıda bekleyen cenaze aracına taşınıyor. Boşalıyor 
yavaşça tıka basa dolu olan “Kurdişe’’.

Kadınların neredeyse tüm katılanların neredeyse 
yarısını oluşturduğu ilk dikkat çeken nokta oluyor. 
Dışarı çıkanlar sokakta toplanıyor. Çağrı ile birlikte 
cenaze aracına, rüzgarın ekinlere değmesi gibi bir 
sirkülasyon oluşuyor. Sokak birden açılıyor. Cenaze 
aracı kortejin başına geçtiğinde içgüdüsel olsa ge-
rek, katılım sayısına bakıyorum. Kendi kendime “iki 
bin kişi’’ diyorum. Yanımda Londra’da kalan arka-
daşlara söylüyorum. Onaylıyor ve ekliyor: “Bugün 
Cuma. Çocuklar okulda, çocuklarının okulda gel-
mesini bekleyen yetişkinler de evde onları bekliyor. 
İşçiler işte. Biz de çok tartıştık ama cenaze bir aydan 
fazladır kaldırılmadı. Aileye yazık oluyor. Cuma da 
olsa kaldıralım dedik. Hafta sonu olsaydı elli bin kişi 
olacaktır’’

Yürüyoruz sloganlarla. Kenarda geçenlere, bek-
leyenlere bildiri veriliyor. Almanya’da olmayan bir 
nezaketle istisnasız herkes alıyor bildiriyi. Hayret, 
bildiriyi alan hemen okuyor. 

On bin kişi tek yürek…
Avrupa’daki eylemlerde hiç görmediğim bir nok-

ta daha dikkatimi çekiyor. Arasıra yürüyüş korteji-
nin bir başına bir de sonuna bakıyorum, ikna olamı-
yorum. 20 dakika sonra kortejdekilerin sayısı en az 
ikiye katlanmıştı. Yanımda yürüyenlere soruyorum. 
Onaylıyorlar. Highgate mezarlığı ile Kurdişe arasın-
da on kilometreden fazla bir yol yüründü. İki bin kişi 
ile başladığımız yürüyüş burada en az on bin kişiyle 
sonuçlandı.

İngiliz şehidin babası da orada
Bizden önce gidenler mezarlık alanını doldurmuş-

tu. Alanda kurulan dev bir ekranda Firaz’ın toprağa 
verilişi yansıtılıyordu. Alana giremeyen kitle sokak-
ta bekliyordu. Biz alana girebilenlerden olmuştuk. 
Bir kenarda ekranı izliyorken yaşlı bir İngiliz geldi, 
nazikçe selamlayarak yanıma oturdu. Üzüntüsünü 
“Kurdişe’’deki kitle gibi bastırdığı belliydi. Birlikte 
izlemeye başladı. Göz-göze gelmekten kaçınır bir 
hali vardı, benim gibi. Bir ara hafif bana doğru dö-
nerek birşeyler söyledi. Çok az İngilizcemle, İngiliz-

ce bilmediğimi, Almanya’dan geldiğimi söyledim. 
“Aha, ok’’ dedi ve birkaç şey söyleme ihtiyacı vardı 
sanki. Sanki çekilen acıyı unutma-unutturma amaçlı 
konu değiştirir bir hali vardı. Gizliyorduk sözde bir-
birimizden, tutulamayan gözyaşlarını.

Vicdanlı, bize benzer bir Avrupalıya ilk kez bu 
kadar yakın olmuştum. Kim olduğunu sordum Kur-
dişe’ye döndüğümüzde oradaki arkadaşlara. Tarif-
lerden sonra İngiltere’den YPG’ye katılıp, savaşta 
düşen İngiliz bir şehidimizin babası olduğunu söy-
ledi arkadaşlar.

Tanışma imkanı bulamadığım Mehmedimiz, Fi-
razımız  sonsuzluğa yolculuğunda bana da birçok 
yönünü anlattı böylece. Devr-i daim olsun…

Güle güle yiğit. Yolun açık olsun. 
İdeallerin şimdi Londra’dan Küreciğe, Alxasa, 

Tolhildana, oradan Rojava’ya daha çok sahipli. Fe-
dailiğinle senden sonrakilere yüklediğin sorumlulu-
ğun, yükseklere çıkarmaya çalıştığın özgürlük bay-
rağı istediğin yerde dalgalandırılacak.

Unutmayacak seni Kürecik.

Mehmet aynı Mehmet. Her tanıştığına yaşam ile direnişi, yaşam için direnişin 
felsefesini aynı sadelikle, doğallıkla anlatan bir öğretmen, bir sanatçı, bir filozof, 
bir diplomat gibi... 

Firaz Dağ’ın 
Ardından
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Bir asır önce Filistin topraklarında İsrail Dev-
leti’nin kurulmasının yolunu açan İngiliz 
savaş kabinesinin dışişleri bakanı Balfour, 

Londra’da kitlesel bir yürüyüşle protesto edilirken, 
100 yıllık hatadan dönülmesini talep ettiler.

Filistin halkının 100 yıldır yaşadığı haksızlık ve 
eşitsizliğin yolunu açan Balfour Deklarasyonu, 4 
Kasım Cumartesi günü düzenlenen bir yürüyüşle 
protesto edilirken, Filistin topraklarındaki işgal ve 
kuşatmanın sona erdirilmesi talep edildi. Dönemin 
İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur Balfour tara-
fından 2 Kasım 1917’de imzalanan ve uluslararası 
siyonist hareketin liderleri konumunda olan Lord 
Rothschild’e gönderilen deklarasyon ile İngiliz hü-

kümeti İsrail’in Filistin topraklarında kurulmasının 
yolunu açmış oldu.

İngiltere’nin desteği ile kurulan İsrail’in, günü-
müzdeki hamisi konumunda olan Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Londra Büyükelçiliği önünde topla-
nan binlerce gösterici, yürüyüş öncesi Filistin için 
adalet ve eşitlik talep etti. Filistin bayrakları ve 
Balfour deklarasyonu’nun mimarı Balfour’u teşhir 
eden döviz ve pankartları ile elçilik önünde topla-
nan binler, İsrail’e verdikleri destek için ABD’yi ve 
İngiltere’yi protesto ettiler. ABD elçiliği önünde ya-
pılan konuşmaların ardından, yürüyüş Filistin’e ba-
ğımsızlık talep eden ‘Free Free Palestine’ sloganları 
ile start aldı. ABD elçiliği önünden hareket ederek, 
Noel için süslenmiş Londra’nın en işlek caddelerin-
den Oxford Street’e çıkan binlerce gösterici adalet 
ve eşitlik taleplerini yürüyüş boyunca devam ettirdi. 

Filistin topraklarının işgal ve ablukaya alınmasına 
karşı yapılan yürüyüşe, ‘Filistin’e adalet için Ya-
hudiler’ kampanya grubu ile Sosyalist Yahudiler 
Grubu da destek verdi.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in İsrailli mev-
kidaşı Benjamin Netanyahu’yu başbakanlık konu-
tunda ağırlamasının ertesi günü gerçekleşen yürü-
yüş, Oxford Caddesi üzerinden İsrail’e destek veren 
yaklaşık 20 kişilik bir grup tarafından engellenmeye 
çalışıldı. Göstericilerin tüm tepki ve itirazlarını dik-
kate almayan İngiliz polisi, Balfour’un 100 yıl önce 
başlattığı haksızlığı, İsrail bayraklı grubu yürüyüş 
boyunca korumaya alarak devam ettirdi. Şimdiye 
kadar yürüyüşleri engellemeye çalışan provakatörle-
ri ablukaya alarak güzergahtan yalıtan İngiliz polisi 
ilk defa karşıt bir grubun yürüyüş boyunca varlığına 
göz yumdu.

Göstericilerin, 100 yıllık adaletsizliğe karşı bi-
riken öfke ve tepkisi  haftalarca hazırlık yaptıkları 
yürüyüşün polisin keyfi tutumuyla boşa çıkartılmaya 
çalışmasıyla daha da  büyüdü. Sloganların kesilme-
diği kortej sürekli olarak yeni katılımlarla her nokta-
da giderek büyüdü.

Yürüyüş  boyunca polis korumasında kortejin en 
önünde yürümeye çalışan provakatörlerin taktiği bir 
grup kadının çabası ile boşa çıkartıldı. Kadınlar Fi-
listin bayrakları ve dövizleri ile polisi ve koruma-
sındakileri geride bırakarak ‘işgale hayır’, ‘terörist 
devlet İsrail’ sloganları ile Parlamento Meydanı’na 
kadar yürüşe öncülük yaptı. Parlamento Meydanı’na 
varan göstericiler, ‘Kutsal toprakların Siyonist iş-
galini asla tanımayacağız’ ,‘ İsrail, bir organize 
terör devleti’ gibi sloganlar içeren pankartlar açan 
Ortodoks Yahudiler tarafından karşılandı.

Orhan Dil

Balfour, 100. Yılında Protesto Edildi
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Ne Yaptığınızı 

Biliyoruz

İngiltere’den Rusya’ya: İngiliz Bankalarına
Kaan Aslan Adlı Genç 
Bıçaklı 
Saldırıda 
Yaşamını 
Yitirdi

Brexit 
Uyarısı

rin başarısız olma ihtimali var. AB üyesi ülkeler ve iş 
dünyası da bu ihtimale uygun bir plan yapmalı. Biz 
de teknik olarak bu konuda hazırlık yapıyoruz” dedi.

Barnier, geçen Cuma günü İngiltere’ye AB’den 
ayrılma sürecinde ilerleme sağlama konusunda iki 
hafta süre verdiklerini söylemişti. AB’nin İngilte-
re’den 60 milyar euro talep edebileceği ve taraflar 
arasında bu konuda sert pazarlıklar yürütüldüğü be-
lirtiliyor.

Brexit müzakerelerinde, İrlanda sınırı ile İngilte-
re’de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra 
AB’de bulunan 1 milyon İngiliz vatandaşının hakla-
rı başlıklarında da belirsizlik yaşanıyor.

zakar Parti’den 40 milletvekilinin, Theresa May’e 
karşı güvensizlik mektubu imzalamak üzere anlaş-
maya vardığını yazdı. Haberde, 48 milletvekilinin 
desteği halinde May’in koltuğunu kaybedebileceği 
de belirtildi.

Parti tüzüğüne göre May’e karşı 48 imza toplan-
ması halinde, Muhafazakar Parti’nin başbakanlık 
görevini yürütecek yeni bir lider seçmesi gerekecek 
ve yeni bir seçime gerek kalmayacak.

Başbakan May, 8 Haziran’daki erken seçimde 
Muhafazakar Parti’nin yaşadığı başarısızlık nede-
niyle partisi içinde bir süredir sert eleştirilerin hedefi 
olmuştu.

Sterlinde sert düşüş
Gelişmelerin ardından sterlin, dolar karşısında 

sert düşüş yaşadı.
Sterlin, dolar karşısında gün içi işlemlerde 

1.3062 seviyesine kadar gerilemesinin ardından TSİ 
13:00’de 1.3076’dan alıcı buldu.

AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Bar-
nier, İngiltere ile Brexit müzakerelerinin ba-
şarısız olma ihtimaline karşı bir acil durum 

planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki Brexit 

müzakerelerinin altıncı turu da somut sonuç olma-
dan sona ererken, AB’nin Brexit Başmüzakerecisi 
Michel Barnier, müzakerelerin başarısızlıkla so-
nuçlanması ihtimaline karşı bir acil durum planı 
üzerinde çalıştıklarını söyledi.

AFP’nin haberine göre Barnier, Fransız Le Jour-
nal du Dimanche gazetesine verdiği mülakatta, “Bu 
tercih ettiğim bir seçenek değil, ancak müzakerele-

Başbakan May, Rusya’yı ‘sahte haberler’le 
seçimlere karışmakla suçlayarak “Hepimizin 
bel bağladığı uluslararası düzeni tehdit edi-

yor. Rusya için çok basit bir mesajım var. Ne yaptı-
ğını biliyoruz ve başarılı olamayacaksın” dedi.

Başbakan Theresa May, Rusya’yı ‘medyada sahte 
haberler yayınlayarak seçimlere karışmakla, batıda 
karışıklık çıkarmak adına bilgiyi silah olarak kullan-
makla’ suçladı.

Londra Finans Merkezi Belediye Başkanı Charles 
Bowman’ın verdiği bir yemekte konuşan May, Rus-
ya’nın eylemlerinin “ölçeği ve doğasını” eleştirerek 
hepimizin bel bağladığı uluslararası düzeni tehdit 
ettiğini ileri sürdü.

Rusya’nın son yıllarda batılı kuruluşları alt etmek 
için yaptığı iddia edilen faaliyetleri sıralayan May, 
“Rusya için çok basit bir mesajım var. Ne yaptığını 
biliyoruz ve başarılı olamayacaksın. Çünkü demok-
rasilerimizin direncini, özgür ve açık toplumların 
dayanıklı cazibesini ve biz batılı ülkeleri müttefik 
olarak birbirine bağlayan taahhütleri hafife alıyor-
sun” dedi.

May bu tepkiyi, özel bir durum üzerine değil dün-
ya genelinde birçok istihbarat ajansının Rusya’nın 
batı siyasetine müdahale ettiğine ilişkin kanıtlar bul-
ması üzerine verdiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Denetleme Kuru-
lu Başkanı Daniele Nouy, İngiltere mer-
kezli bankaların, Brexit sonrasında Avrupa 

Birliği pazarına erişim sağlamak için gerekli düzen-
lemeler konusunda acele etmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Denetleme Ku-
rulu Başkanı Daniele Nouy, Frankfurt’ta düzenle-
nen Avrupa Merkez Bankası konfreansında yaptığı 
konuşmada, İngiltere merkezli bankaların, Brexit 
sonrasında Avrupa Birliği pazarına erişim sağlamak 
için gerekli düzenlemeler konusunda acele etmesi 
gerektiğini belirtti. 

Nouy, Brexit müzakerelerinde sonuç ne olursa 
olsun, İngiliz bankalarının gerekli hazırlığı yapması 
gerektiğini kaydederek, “Saat işliyor. Müzakerele-
rin sonucu belirsiz olsa da, bu süreçten etkilene-
cek bankalar hızlı ilerlemeli” diye konuştu.

Nouy, büyük bankaların bu konuda başarılı oldu-
ğunu, küçük bankaların ise AB’den ayrılma züreci 
konusunda yeterli adımı atmadığını kaydetti.

İngiltere’nin Brexit’ten sorumlu bakanı David 
Davis, Brexit’in kesin tarihinin 29 Mart 2019 ola-
cağını açıklamıştı. 

Londra’nın Hackney ilçesindeki Clapton böl-
gesinde işten eve döndüğü vakit evin yakı-
nında bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki 

Kaan Aslan bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. 
Dün gece yarısı saat 12:15’de yaşanan saldırıda 

kalbinden yara alan Aslan olay yerinde hayatını kay-
betti. Deliveroo’da dağıtım işi yapan ve gece mesa-
isinden evine dönerken Nightingale Estate’te bulu-
nan evlerinin 100 metre yakınında saldırıya uğrayan 
Kaan Aslan cinayeti ile ilgili polisin araştırması 
devam ediyor. Polis tarafından yapılan açıklamada 
olayla ilgili henüz bir gözaltı olmadığı belirtildi. 

Kaan Aslan’ın ailesi 15 yıl önce Elbistan’dan İn-
giltere’ye göç etti. Iki çocuklu emekçi bir ailenin 
çocuğu olan Kaan Aslan, ailesine yardımcı olmak 
amacıyla Deliveroo şirketinde çalışıyordu. 

Aile dün Cemevi’nde taziyeleri kabul etmeye baş-
ladı. 

İki bakanın Başbakan Theresa May’e yazdıkları 
ve ülkenin Brexit görüşmelerinde elinin zayıf-
ladığı eleştirilerini içeren gizli mektubun basına 

sızması, ülkede tartışma yarattı.
Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Çevre Ba-

kanı Michael Gove’un, Başbakan Theresa May’e 
yazdığı ve hükümetin Brexit sürecini iyi yönete-
mediği eleştirilerini içeren mektup, Sunday Mail 
gazetesi tarafından basına sızdırıldı.

İki bakan, ortak imzayla yazdıkları mektupta, 
May’i AB’den ayrılma sürecinde ülkeyi zayıf konu-
ma düşürmekle eleştirdi. Mektupta, May’in Brexit 
süreciyle ilgili olarak kabine üyelerinin kafalarında-
ki soru işaretlerini gidermesi gerektiği de kaydedildi.

İngiliz basınına konuşan üst düzey bir hükümet 
yetkilisi, mektubu “yumuşak darbe” olarak niteledi.

40 milletvekilinden güvensizlik mek-
tubu

Independent gazetesi ise, iktidardaki Muhafa-

AB’den Brexit İçin 
Acil Durum Planı

Başbakan May Zor Durumda



HABERLER06 15 KASIM 2017

Mehmet’ini Sonsuzluğa Uğurladı
Londra

analar şahsında söz veriyoruz: Bu mücadeleyi za-
fere götüreceğiz” ifadeleri kullanıldı. 

Abdullah: İnsanlık sembolü oldu
Reqa komutanlarından Nesrin Abdullah tele-

konferansla YPG ve YPJ komutanlığının mesajını 
iletti. “Şehitlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” 
diyen Abdullah şöyle konuştu: “Heval Firaz, insan-
lık sembolü olmuştur. Ve yine hakikat yolculuğu 
için söz vermiş, halkına ve insanlığa hizmet için 
yine sevmek ve sevilebilmek için canını halkının 
özgürlüğüne adamıştır. Firaz yoldaşın kaybı bi-
zim için çok ağırdır. Kısa zaman olmasına rağ-
men o kadar büyük değerler bıraktı ki arkasın-
da. Yine tüm arkadaşlarının gönlünde yer edindi. 

Sevdi-sevildi. Arkadaşları arasında büyük feda-
karlık gösterdi. Öncülük yaptı, özgürlük müca-
delesinin sesini dünyaya duyurmanın çabasını 
büyük verdi. Onun boşluğu doldurulamayacak 
ama bunun çabası içerisinde olacağız. On binler-
ce kilometreden, bütün yaşam imkanlarını bıra-
karak Rojava’ya geldi. Bu bizim için çok büyük 
bir değerdir. Değer ve varlığını korumak isteyen-
ler Firaz arkadaşı örnek almalıdır. 

Hep bizimle olacak
YPG ve YPJ olarak ondan çok şey öğrendik. 

Birlikte çok güzel işler yaptık. Ondan aldığımız 
güçle daha başarılı işler yapacağımızı belirtebi-
liriz. Hep bizimle olacak. Tüm çalışmalarımıza 
onun coşkusu ve moraliyle katılacak, ardılı olaca-
ğız. Çok ama çok şey var söylemek istediğimiz… 
Annemiz için ve tüm arkadaşları için; verdiğimiz 
sözün yani halkımıza layık olma sözü, anneleri-
mize layık olma sözü ve şehitlerimize layık olma 
sözünü tekrarlıyorum. Onlara layık bir mücadele 

yürüteceğiz. Rojava’dan oraya kadar selamları-
mızı gönderiyoruz. Ve söz söz söz veriyoruz ki 
büyük mücadeleninin kararlılığıyla yürüyeceğiz, 
şehitler ölmez, Firazlar ölmez!”

İki şehit annesi bir arada
Britanyalı şehit Erik Kostandeno Scurfield’ın 

annesi Vasiliki Scurfield ve şehit Mehmet Ak-
soy’un annesi Zeynep Aksoy birlikte sahneye çıktı. 
“Mehmet oraya gitti çünkü bu yolun doğru bir 
yol olduğunu biliyordu. Bize düşen onların mira-
sına sahip çıkmak ve onları takip etmek” diyen 
Scorfield konuşmasını “şehid namirin” diyerek ta-
mamladı. 

Annesi: Mehmet’im bugün çok mutlu
Boynunda sarı, kırmızı, yeşil puşi asılı Zeynep 

ana da kısa bir konuşma yaparak şöyle dedi: “Bi-
liyorum ki Mehmet’im bugün çok mutlu. Hepi-
nize çok teşekkür ediyorum. İyiki varsınız, iyi ki 
bugün yanımızdasınız. Herkese Mehmet’im ve 
ailem adına hoş geldiniz diyorum.” El ele tutu-
şan anneler “şehid namirin” sloganlarıyla yerlerini 
aldı. 

Babası: Benim oğlum halk oldu
Mehmet Aksoy’un babası Kalender Aksoy’un 

duygulu konuşması uzun süre “şehid namirin” 
sloganıyla alkışlandı. Baba Aksoy şöyle konuştu: 
“Mehmet’i anlatmak çok zor. Mehmet bugüne 
kadar benim ve ailemin gönlündeydi, bugünden 
sonra ezilenler ve sömürülenlerin gönlüne dam-
ladı. Benim oğlum damla oldu, nehir oldu, benim 
oğlum Deniz oldu. Benim oğlum Yusuf oldu, Hü-
seyin oldu. Benim oğlum Mahir oldu, İbrahim 
oldu, benim oğlum Kürt halkı oldu. Ah benim oğ-

lum ah… Benim oğlum tepeydi Dağ oldu, benim 
oğlum emekçiydi emek oldu, benim oğlum gün idi 
güneş oldu, benim oğlum halk oldu, halk. Yaşasın 
halkların kardeşliği, yaşasın özgürlük. Hoşçakal 
oğlum hoşçakal, hoşçakal yoldaşım hoşçakal, 
uğurlar olsun yoldaş uğurlar olsun. Seni unutur-
sam kanım donsun, kanım. Uğurlar olsun.”

‘Ağlamak yetmez’
Konuşma ardından Zeynep ana fenalık geçirir-

ken, programı sunan Dilar Dirik şöyle konuştu: 
“Arkadaşımıza layık olabilmek için, bu annele-
rimizin acılarını hissedebilmek için kendimizi 
sorgulamalıyız. Ben ne yaptım? Mehmet yıllar-
da ‘Kobanê’ derken biz ne yapıyorduk? Mehmet 
Reqa’da şehit düşerken biz ne yapıyorduk? Ağ-
lamakla yetmez, mücadeleyi büyüterek onlara 
layık olabiliriz.”

Son söz Mehmet’ten
“Son sözün ağabeyimin dilinden olmasını is-

tedim” diyen Gonca Aksoy ise ağabeyi Mehmet 
Aksoy’un mektubunu okudu. Törende ayrıca Saint 
Martin’s Church rahibi Richard Carter, West-
minster Sinagogu Hahamı Benji Stanley, Öca-
lan’a Özgürlük Kampanyası’nda yer alan UNI-
TE sendikasının Uluslararası Direktörü Simon 
Dubbins de birer konuşma yaparak, taziye dilekle-
rini iletti. Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA) 
adına Şükrü Yıldız ise yaptığı konuşmada, “Armut 
dibine düşer, direnişçinin evladı direnişle düşer. 
O Kürecik’in çocuğuydu, binlerce yıllardır bu 
topraklarda direnen insanların torunuydu. Şen-
gal dağında onurumuza onur kattı” dedi. 

Kadınlar omuzladı
Kürt Toplum Merkezi’ndeki törenin tamamlan-

ması ardından Şehit Firaz’ın tabutu kadınlar tarafın-
dan omuzlanarak yürüyüşe geçildi. Üzeri çiçeklerle 
donatılan tabut araca yerleştirildikten sonra kitle 
ardından Highgate Mezarlığı’na doğru yürüyüşünü 
sürdürdü. PKK, YPG, YPJ bayrakları ve Öcalan 
posterinin taşındığı yürüyüş boyunca sık sık “Biji 
berxwedana YPG”, “şehid namirin”, “Jin, jiyan, 
azadi” sloganları atıldı. 

Güvercinlerle uğurladılar
Uzun bir yürüyüş ardından Mehmet Aksoy’un ce-

nazesi Karl Marx’ın mezarının da bulunduğu High-
gate Mezarlığı’na getirildi. Marx’ın mezarı önünde 
de bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. “Şehid nami-
rin”, “Biji Serok Apo” sloganı ve ağıtlar eşliğinde 
defnedildi. Son yolculuğunda üzerine PKK bayrağı 
ve Kürt Halk Önderi Öcalan’ın bayrakları konuldu. 
Mehmet’in anne ve babası çocuklarının ardından be-
yaz güvercinler uçurdu.  

Reqa’da şehit düşen Mehmet Aksoy (Firaz 
Dağ) Londra’da görkemli bir törenle binler-
ce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlan-

dı. Babası Kalender Aksoy oğlunu “Benim oğlum 
halk oldu. Hoşçakal oğlum, hoşçakal yoldaşım, 
uğurlar olsun yoldaş. Seni unutursam kanım 
donsun” diyerek uğurladı. 

Mehmet Aksoy (Firaz Dağ), uğruna yaşamını 
feda ettiği özgür ve eşit dünya umudunu yaşatma 
sözü ve kararlılığıyla binlerce kişi tarafından son-
suzluğa uğurlandı.

26 Eylül’de Reqa’da DAİŞ çetelerinin saldırısın-
da şehit düşen Aksoy’un naaşı 25 Ekim’de Lond-
ra’ya ulaşmıştı. Aksoy için Cuma sabahı Harin-
gey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde tören 
düzenlendi. Törenin gerçekleştiği salon hınca hınç 
dolarken dernek binasının önündeki kalabalık da 
sürekli arttı. Sahnede Mehmet Aksoy ve şehit en-
ternasyonalistler ile Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın fotoğrafı yer alırken, salonda PKK, YPG, 
YPJ bayrakları yer aldı. Şehit Firaz’ın YPG bayrağı-
na sarılı tabutu “şehid namirin” sloganıyla salona 
girdi. Törene katılanların yakalarında, görevlilerin 
yeleklerinin üzerinde ise Şehit Firaz’ın fotoğrafları 
yer aldı. Salona giremeyenler töreni dışarıda sine-
vizyondan takip etti. 

‘Söz veriyoruz’
Duygusal bir ortamda gerçekleşen tören saygı 

duruşuyla başladı. Akademisyen ve gazetemizin 
yazarı Dilar Dirik, Mehmet Aksoy’un yaşamı ve 
mücadelesini anlatan geniş bir konuşma yaptı. Kürt 
Toplum Merkezi adına Yılmaz Amed “Şehit Fi-
raz Dağ ve Jack Holmes şahsında tüm devrim 
şehitlerini saygıyla anıyor ve anılarına bağlı ka-
lacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz” dedi. Av-
rupa’da yaşayan anne ve babalara seslenerek, “Ye-
tiştirdiğiniz evlatlar Mehmet gibi olmalı. Gençler 
birer Mehmet olmalı ve anısına sahip çıkmalılar” 
diye belirtti. 

‘Hayalini gerçekleştireceğiz’
Avrupa Kürt Kadın Hareketi adına konuşan 

Birsel Poyraz “Mehmet Kürt halkının değeriy-
di, kadın arkadaşların yoldaşıydı. Son vasiyeti 
‘benim tabutumu kadın arkadaşlar taşısın’ oldu. 
Giderken de bize büyük bir miras bıraktı, biz mi-
rasına sahip çıkacağız. Mehmet’e söz veriyoruz. 
Mehmet’in özgürlük hayalini biz kadınlar ger-
çekleştireceğiz” dedi.  

Gençlik hareketi adına yapılan konuşmada da 
şehide bağlılık sözü verilirken, “Şehit Firaz’ın ha-
kikat yolunda yürüyeceğiz. Onun bize bıraktığı 
mirası devraldık, bize çizdiği yolda ilerleyeceğiz. 
Şehit Firaz’ın bıraktığı bayrağı taşıyacağız. Tüm 

Mehmet Aksoy’un annesi Zeynep Aksoy ve  
Erik K. Scurfield’ın annesi Vasiliki Scurfield
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Bir Kürt Kahramanı
Olan Britanyalı Aktivistin Yaşam
Öyküsü

Mehmet Aksoy: 

Cihatçılar Rakka’da 5 hafta önce oğlunu öldürdü fakat O’nda somutlaşan devrimci ruh annesinde yaşayacak. Casper 
Hughes annesiyle, Mehmet Aksoy’un Luton’daki hayatı ve DAİŞ’e karşı verilen mücadelede yer aldığı basın çalışmaları 
üzerine konuştu.

Luton’da bir mahalle bakkalının arka kapısın-
dan, taşlık bahçeye giden basamakların aşa-
ğısında Zeynep Aksoy evinin tuğladan yapıl-

mış dış duvarına yaslanıyor ve kaybettiği oğlunun 
hikayelerini anlatıyor. Kolları bağlı, bakışları yor-
gun ve derin, bazıları ile ilk kez tanıştığı, bazılarını 
ise yıllardır bildiği Mehmet’in arkadaşlarından olu-
şan bir dinleyici grubuna Kürtçe konuşuyor. Bütün 
arkadaşları onun her sözüne yoğunlaşmış durumda.

Zeynep, 32 yıldır annesi olarak, Mehmet’i en iyi 
tanıyan kişiydi. Onlara, aile dükkanı ile ilgilenirken 
yaptığı masum kazalardan, uzun süredir ayrı olduğu 
kız arkadaşlarından, mezuniyetinde yaşadıkları ke-
yiften ve akademisyenlerin arasına katılınca hisset-
tiği şaşkınlıktan bahsediyor. Oğlunun özel olduğunu 
biliyordu – çoğu annenin hissedebileceği gibi. O, 
oğlu gittikten sonra kimlerin kendisiyle aynı hisset-
tiğini bilebilecek tek kişiydi.

Anne oğlunun ölümünü rüyasında 
görmüş

Olay gerçekleşmeden önceki gece, Zeynep Aksoy 
rüyasında oğlunun  kalbinden vurulduğunu görmüş. 
Bir gün sonra, oğlu öldü; Suriye Rakka’da 26 Ey-
lül’de DAİŞ savaşçıları tarafından vuruldu ve 
öldürüldü. Küçük bir grup cihatçı (sadece gözü 
dönmüş intihar elçisi olarak görülebilecek) cephenin 
12 mil gerisindeki YPG yerleşkesine doğru arabayı 
sürüp Mehmet’i ve diğer 3 kişiyi daha vurarak öl-
dürdüklerinde, Mehmet Aksoy YPG’nin Rakka’yı 
özgürleştirmesini filme alıyordu. Ardından gelen 
silah çatışmasıyla hepsi öldürüldü.

Binlerce insan Mehmet’in ölümünden sonraki 
Pazar günü kuzey Londra’da Haringey’de bulunan 
Kürt Toplum Merkezi’ne akın etti. Çoğu Kürt, bir 
o kadar da Arap, Süryani, Yezidi, Ermeni ve kuzey 
Suriye’de Rojava bölgesinin  özgürleştirilmesini 
sağlayan diğer enternasyonal gönüllülerin oluştur-
duğu binlerce insan Derik’in çorak diyarlarındaki 
cenaze töreninde onun şehitliğine yas tuttu.

Annesi toplum merkezinde katıldığı tıklım tıklım 
olan gece nöbetlerinde oğluna yapılan sayısız içten 
övgüleri ve tamamen yabancı kişilerden defalarca 
oğlunun ne kadar özel olduğunu duydu. Daha sonra 
Rojava’da oğlunun cenaze töreninde ağlayan kadın-
ların ve erkeklerin kamera görüntüsünü izledi. Her-
kesten daha iyi Mehmet’i tanıyor olmasına rağmen, 
oğlunun kaç kişiye ilham verdiğini ve etkilediğini 
daha önce fark etmemişti.  Oğlunun, O’nun daha 
önce bilmediği bir yönü vardı.

Kürt hareketiyle tanışma
Zeynep Aksoy ve eşi Kalender Malatya’dan 

İngiltere’ye geldiklerinde Mehmet 3 yaşındaydı. 
İlk Hackney, sonra Enfield ve şimdi Luton… Kürt 
diasporasının yerinden edilmiş bir çok ailesinden 
sadece biri… Çocukluğu görece mutluydu, ancak 
İngiltere’deki göçmen deneyiminin tipik bir örne-
ğiydi. Ailenin hiçbir zaman fazla parası olmadı ve 
İngiltere hiçbir zaman tam olarak ev hissi vermedi. 
Ancak, 10’lu yaşlarının sonuna doğru Kürt toplum 
merkezine ziyareti Mehmet’in Kürt bağımsızlık ha-

reketine ilgisini ateşledi ve Rojava’ya giden uzun 
yolculuğunu harekete geçirdi.

Giran Özcan, Mehmet Aksoy ile 2004’te Kürt 
Gençlik Meclisi’nin planlama buluşmasında tanıştı. 
‘O gece babama sonunda aradığım arkadaşı buldu-
ğumu söylediğimi hatırlıyorum.’ diyor Giran. İlk ta-
nıştıklarında, ikisi de ne çok ortak noktası olduğunu 
fark etti. Birbirlerinden bir yıl arayla doğan bu genç 
erkekler önemli derecede benzer hayatlara sahipti. 
Kürt göçmenleri olarak yaşadıkları ‘travmalar ve 
deneyimler’ üzerine uzun uzun konuştular. Mehmet 
onu anlayabilen birini bulmuştu. 13 yıl sonra, Meh-
met Suriye’deyken her gün arkadaşına Rojava’dan 
hikayelerini mesaj gönderecekti.

‘Mehmet hiçbir zaman İngiltere’deki hayattan 
tam olarak memnun olmadı’  diyor Giran, arkada-
şının rahatsızlığını dile getirirken doğru kelimeleri 
dikkatlice seçmeye çalışarak. ‘Her zaman – İngilte-
re’ye demek istemiyorum – ama Kürdistan dışındaki 
herhangi bir yere, Ortadoğu dışındaki herhangi bir 
yere ait olmadığını biliyordu. Asla onu neyin mutlu 
edebileceğinden emin değildi, fakat buradaki hayat-
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tan tatmin olmadığını biliyordu.’

‘Doğuştan sosyalistti’
Bu tatminsizlik onların birçok konuşmasının ko-

nusuydu. Birbirleriyle konuştukça daha iyi anlaya-
biliyorlardı. Ancak, bu tartışmaların dışında, ikisini 
oldukça yakınlaştıran ve Mehmet’in ölümüne yol 
açacak olayları başlatan kendi halkları için daha iyi 
bir dünyaya olan inançlarıydı. Onları motive eden, 
ve bağlarını vazgeçilemez kılan şey buydu.

Arkadaşının ölümünü duyduğunda Giran, Tür-
kiye’de Kürt sol partisi olan HDP’nin Amerika 
temsilcisi olarak çalıştığı Washington’dan hemen 
Londra’ya doğru uçtu. Mehmet’in ailesinin evinin 
bahçesinde kurulan büyük çadırda, Mehmet’in ma-
bedinde oturan Giran, arkadaşının kendisi ve tüm bir 
Kürt toplumu üzerindeki anıtsal etkisini anlatmaya 
çabalıyor gibi sert bir şekilde gözlerini dikiyor, açık 
bir şekilde el hareketleriyle anlatıyor. Bazen kelime-
ler ona yetmiyor. Fakat şimdi, Mehmet’in ölümün-
den yaklaşık 2 hafta sonra, arkadaşını anlatmak için 
kelimeleri bulmaya başlıyor.

‘Mehmet sadece bir yerlerde Das Kapital’in iki 
bölümünü okumuş ve ‘ha evet bu iyi bir fikir’ diyen 
birisi değildi’  diyor Giran. ‘O doğuştan bir sosya-
listti. Bunun üzerine kavgalarımız olurdu ve ben onu 
herkesi affetmesinden dolayı eleştirirdim. Fakat o 
böyle biriydi. Herkese zaman ayırırdı, O’na ne ka-
dar yakın olduklarının veya onları ne kadar zaman-
dır tanıdığının önemi yoktu. İnsanların meselelerini 
her zaman dinlerdi ve bir çözüm sunmak için elinden 
geleni yapardı ve öneriler verirdi. Kişi olarak sosya-
listti ve o şekilde de yaşadı.”

‘Ve 2004’te ilk kez toplum merkezine geldiğinde,’ 
diye devam ediyor Giran, ‘kendi değerlerinin sos-
yalizmde ve ayrıca Kürt özgürlük hareketinde tem-
sil edildiğini görmeye başladı.’

Demokratik Konfederalizm ilkelerini 
fiiliyata geçirdi!

Mehmet’in Kürt özgürlük hareketine girişi, ha-
reketin sürgün ve tutuklu lider Abdullah Öcalan’ın 
demokratik konfederalizm ideolojisini benimseme-
siyle tam aynı zamana denk geldi. Mehmet 17 ya-
şındayken Kara Panter George Jackson’ın Amerikan 
hegemonyasının kalbindeki ırkçılığı, emperyalizmi 
ve sömürüyü şiddetle eleştirdiği ve bunun devril-
mesinde siyah halkın rolünü savunduğu hapishane 
mektuplarından derlenmiş Gözümdeki Kan (Blood 
In My Eye) isimli kitabını okudu ve kendi asimilas-
yonunu, Kürtlerin İngiliz toplumundaki rolünü sor-
gulamaya başladı. Diğer bir hapishane mektupları 
seti, Öcalan’ın demokratik konfederalizm üzerine 
yazıları… Mehmet’in kendisinin de içinde bulduğu 
dünyayı aktif olarak değiştirmede planı oldu.

Demokratik konfederalizm Mehmet’in sosyalist 
ilkelerini fiiliyata geçirdi. Ünlü anarşist düşünür 
Murray Bookchin’in çalışmalarından ve onunla 
yaptığı yazışmalardan ilham alarak Öcalan, Mark-
sist-Leninist düşünceden ve Kürt hareketinin Orta-
doğu’da kendi Kürt ulus-devletini yaratma amacın-
dan uzaklaştı ve onun yerine demokratik katılımı 
uygulayan yerel özerk gruplardan oluşan konfederal 
sistemi merkeze alan bir ideoloji üzerine yoğunlaş-
maya başladı.

Kürdistan’ın kapsadığı dört ulus devlet üzerindeki 
(Türkiye, Suriye, İran ve Irak) zorunlu asimilasyon 
projelerine ve katliamlara maruz kalmada Öcalan 
Kürt bağımsızlığının problemini ulus-devletlerin 
kendi problemlerinden biri olarak gördü. Amaç te-
mel olarak, karar almayı yerel bir düzeyde gerçek-
leştiren, kadın özgürlüğünü ve doğayı korumayı 
merkeze alan yeni bir toplum yaratmaktı. Kuzey Su-
riye’de, Suriye sivil savaşının kaosunda ve cephede 
DAİŞ’e karşı özgürleştirilmiş Rojava, bu politikanın 
yürürlükteki yaşayan, nefes alan bir örneği.

Kadın özgürlüğü vurgusu Mehmet’i çok 
heyecanlandırmıştı

‘Radikal demokrasideki ve kadın özgürlüğündeki 
vurgu Mehmet’i çok heyecanlandırmıştı’ diyor Gi-
ran. ‘Öcalan’ın okumalarını okudukça mücadelenin 
savunduğu herşeye çok daha fazla bağlanıyordu ve 
aktif olarak kendi toplumunu örgütlemede yer alı-
yor ve insanlara bunu Türkçe ve İngilizce tane tane 
öğretiyordu.’ Mehmet demokratik konfederalizm ve 
Kürt özgürlüğü idealleri için kendi kendini elçi ata-
mıştı; toplum tarafından tutkusuyla ve konudaki ber-
raklığıyla bilinen, saygı duyulan bir figürdü. 2013’te 
YPG Rojava’yı özgürleştirmeye başladıktan sonra 
Mehmet devrimin anlayışını ve mesajını dijital iz-
leyiciye yaymak için Kurdish Question websitesi-
ni kurdu. ‘Bu fikirleri yorumlayabiliyor ve toplum 
içinde uygulayabiliyordu’ diyor Giran. ‘Bu yüzden 
binlerce insan saygısını göstermek için çıkıp geldi.’

Film yapmak kendisini ifade etmenin 
bir yoluydu!

Huzursuzluğunun başka bir çıkış yolu ve dü-
şüncelerini ifade ettiği başka bir alan ise sine-
maydı. Bu alanda Londra Queen Mary Üniversi-
tesinde lisans eğitimi aldı ve sonra Goldsmiths’te 
yüksek lisans yaptı. Mehmet kısa bir süre sonra, 
2005’te ilk kısa filmi ile, sonrasında festivalin 8. ve 
9. yıllarının programını oluşturarak Londra Kürt 
Film Festivali’ne dahil oldu.

‘Mehmet için film yapmak kendisini ifade etme 
yoluydu’ diyor festivalin eş yöneticisi olan Ferhan 
Sterk. Mehmet’in kendi kimliği ile ilgili tereddüt-
leri olan ve son zamanlarda Kürt özgürlük hareketi 
politikasına sarılmış halinde yaptığı filmleri, Britan-

yalı Kürt’ün durumuna doğrudan bir sorgulamaydı 
– ‘Mehmet  bizim Britanyalı toplum ile Kürt toplumu 
arasındaki bağımızdı’ – fakat  ayrıca Kürt diaspo-
rasının yıllarca süren mücadelelerinin gerçekliğini 
yansıtma girişimiydi. Ancak Giran’la beraber Kürt 
diasporasının hastalıklarını basitçe teşhis etmeyle 
tatmin olmadığı gibi, en çok ihtiyaç duyulan yerde 
yeteneklerini kullanması gerektiğini biliyordu. Roja-
va Devrimi’ni dünyaya anlatmak istiyordu.

‘Kürt sineması iyi bir yönetmenini 
kaybetti’

Ferhan için, Mehmet’in kaybı hem Kürdistan si-
neması için hem de tüm Kürt toplumu için büyük 
bir kayıp… ‘Kürt sineması, Kürt sinemasının gele-
ceğini değiştirebilecek, çağının en iyi yönetmenini 
kaybetti.’ diyor Sterk. ‘Yeteneği, insanları bir araya 
getirme becerisi ve bir çok özel şeyi yapabilecek ya-
ratıcı potansiyeli vardı. O, bizim Britanyalı toplum 
içindeki sesimizdi. Bizim o yeteneğimiz, o becerimiz 
yok. Tek yapabilecek kişi Mehmet idi ve O’nu kay-
bettik.’

Kobanê’yi anlattığı Londra sokakların-
dan Rojava’da  sonsuzluğa….

Zeynep Aksoy oğlunun kendisini terk edeceğini 
biliyordu. O her zaman yok oluyordu. Asla dük-
kanda çalışırken mutlu değildi, bir projede veya  
diğerinde çalışmak için sürekli Londra’ya gidip 
geliyordu. İstanbul’da bile bir süre İngilizce öğre-
terek zaman geçirdi. Bir süreliğine Kürt aktivizmi-
nin yüksek düzeyde olduğu Almanya’ya taşındı ve 
Rojava’ya doğru nihai yolculuğunun tohumlarının 
çoğu burada atıldı.

2014’te Kobane ve YPG güçleri DAİŞ’in kuşat-
ması altındayken Mehmet, Londra sokaklarını sal-
lıyordu. Mitinglerde ve gösterilerde elinde mega-
fonuyla konuşmalar yapıyor, uluslararası toplumu 
işgal altındaki şehre yardıma çağırıyordu. Eğer bir 
arkadaşının kanepesinde kalmıyorsa, Blackfriars 
istasyonunda oturup bariyerlerin kalkması için bek-
liyordu ki eve doğru son trenle Luton’daki dükkana 
gitmek için kaçabilsin.

Mehmet’in hiçbir zaman parası yoktu, fakat hiçbir 
şekilde şeylerle ilgili değildi. Bazen Zeynep Meh-
met’e gitmemesi için, O’nunla evde kalması için, 
nereye gittiğini söylemeden bir yerlere kaybolması-
nı kesmesi için yalvarıyordu. Fakat O yine de otura-
mıyor çünkü Rojava’nın hayalini kuruyordu.

‘Bunu birçok insana söyledim’ diyor Giran Öz-
can. ’32 yıldır hayatından tatmin olmadıysa, orada 
geçirdiği her saniye – ve Rojava’da olup biteni ro-
mantize etmeyerek çünkü O bunu da çok eleştirir-
di – Mehmet hiç olmadığı kadar mutluydu.’ Günlük 
mesajlaşmalarında Mehmet ‘kapitalizm tarafından 

tahrip edilen’ ilişkilerinin Rojava’da yeniden can-
landığını vurgulardı. Mehmet Rakka’nın özgürleş-
mesinden haftalar önce öldü fakat orada olduğu 3 ay 
içinde tüm hayatı boyunca aradığı dayanışmayı ve 
yoldaşlığı deneyimledi.

“O’nun silahı kamerasıydı”
Rojava devrimini dünyaya göstermek amacıyla, 

Mehmet’in çalışması YPG basın ofisinde Youtube 
hesabına yüklenir ve tüm dünya ile paylaşılırdı. Ey-
lem halindeki YPG güçlerinin, bölgenin demokratik 
süreçlerinin, YPG gönüllülerinin motivasyonlarını 
incelediği savaşçı profillerinin videolarını düzenli 
postalardı. Kürt toplum merkezindeki ilk yıllarından 
beri Mehmet’in yakın bir arkadaşı olan Zeynep Kur-
ban ‘Onun silahı kamerasıydı. Tuttuğu şey buydu,’ 
diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor: ‘İnsanların, hat-
ta ailesinin bile, üzülmesinin temel nedenlerinden 
biri bu çünkü yaptığı şeyde çok etkiliydi ve orada 
olmaktan çok mutluydu.’

Becerdiği yetenekler; okuduğu kitaplar; yıllarca 
katlandığı tatminsizlik sonunda onu Kürdistan’a 
“harikulade bir biçimde” geri götürdü.

‘Alabildiği kadar verebileceğini de bilerek oraya 
gitti,’ diyor Giran. ‘Ve orada olduğu o çok kısa za-
man içinde de oldukça fazla verdi.’

Mehmet’in devrimci ruhu artık anne-
siyle yaşayacak!

Dışardaki bahçe avlusunda ayakta duran Zeynep 
Aksoy pişmanlıklarından bahsediyor. Keşke tele-
fonum olsaydı diyor. Mehmet’in uzaklarda olduğu 
zamanlarda onu özlüyor ve ona mesaj çekmesi için 
kızı Gonca’ya verdiği bir parça kağıda mesajları-
nı karalıyordu. Fakat bir telefon onunla doğrudan 
konuşabilmesini sağlayabilirdi. Belki onun başka 
birçok insana ilham veren tarafını da görebilirdi. 
Oğluyla birkaç yıl daha fazla geçirebilmeyi istiyor. 
Hayatı onun deneyimlediği gibi deneyimlemeyi, 
macerasında onunla birlikte olmayı.

Kürt toplum merkezindeki anmasında, ‘Şehîd 
Namirin’ (Şehitler ölmez!) haykırışları tören bo-
yunca çınlıyordu. Zeynep kolunu yukarı kaldı-
rarak, eliyle Kürt özgürlük mücadelesini temsil 
eden barış işareti yaparak katılıyordu. Bunu tek-
rarladıkça Mehmet’in somutlaştırdığı devrimci 
ruhu hissedebiliyor. Ölümünden sonraki haf-
talarda, oğluyla, en yakın arkadaşıyla ilgili çok 
fazla şey öğrendi. O’nun ne için savaştığını şimdi 
biliyor. Hayatını ne için verdiğini görebiliyor, his-
sedebiliyor. Mehmet gitti. Fakat Zeynep oğlunun 
hiç bilmediği yönünü şimdi hissedebiliyor. O’nun 
ruhunu hissedebiliyor. Ve o ruh, artık Onunla 
birlikte yaşayacak.

Çeviren: Duygu Cantekin
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Havalimanında Gözaltına Alındı

Re-build ‘Küçük Dokunuşlar, Büyük Hayatlar’ isimli yeni bir proje 
başlattı. Bu proje ile, mülteci çocukların İngiliz toplumuna 
sağlıklı sosyal entegrasyonu amaçlanmaktadır. Bu proje kap-
samında çocuklar, Hackney’deki ‘Hanover Housing Association’ 
isimli huzurevine her hafta 2 saatlik ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu 
ziyaretler sırasında da ebru boyama, fotoğraf çekme, kukla 
yapımı, bahçecilik gibi aktivitelerde bulunacaklar. Her aktivite 6 
hafta sürecek. Bu sayede çocuklar hem kendi yardım 
davranışlarını, sosyal uyumunu ve İngiliz toplumuyla olumlu pay-
laşımlarını güçlendirecek, hem de yaşlıların yalnızlığını gidere-
cek ve ruh sağlığına fayda sağlamış olacaklar. Eğer 7-10 yaş arası 
çocuğunuz varsa ve siz de çocuğunuzun huzurevindeki yaşlılarla 
bu aktivitelerden birine katılmasını istiyorsanız, duygu.-
cantekin@re-build.help adresine e-posta göndererek kayıt 
yaptırabilirsiniz. Aktivitelere katılım sayısı sınırlı tutulacağı için 
ilk kayıt yaptıranlara öncelik verilecektir. Bu proje People’s Post-
code Lottery oyuncularının desteklediği Postcode Community 
Trust isimli yardım kuruluşunun fonu ile gerçekleşmektedir.

Törende son olarak Aksoy’un ailesine yaz-
mış olduğu mektubu okuyan kardeşi Gonca 
Aksoy, “Son sözlerin abimin kaleminden 

olmasını istedim. Tanıyanların, tanımayanların 
herkesin bu mektubu dinlemesini istiyorum” di-
yerek Mehmet’in ailesi için yazdığı mektubun bazı 
bölümlerini okudu: 

‘Bu Mektubu 
Yıllar Önce 
Yazmalıydım’

“Size bu mektubu Güney Kürdistan’dan yazıyorum. Mektubu oku-
duğunuzda Batı Kürdistan’a yani Rojava’ya geçmiş olacağım. Size 
önceden haber vermediğim için kızmayın bana. Endişe etmenizi is-
temedim. 

Aslında böyle bir mektubu yıllar önce yazmalıydım. Yıllarca bu 
mektubu kafamda yazıp yazıp sildim, sizi üzmek istemedim. Kabul 
etmediğim bir sistem içerisinde yaşama pahasına olsa da, kendim 
mutsuz olsam da yine de denedim bu yaşamı, fakat başaramadım. 

Artık vakit geldi geçiyor, artık daha cesur ve kararlı adımlar atma 
zamanı ve ben bu adımları atmaya çalışıyorum. Bu anlamda bu 
adımları ve mektubu kendi kalemimle değil, Denizlerin, Mahirlerin, 
İbrahimlerin, Mazlumların, Beritanların, Firazların ve Önderlerin 
kalemiyle, onların bana kazandırdığı cesaret ve inançla yazıyorum. 
Bunu anlamanızı istiyorum. 

Biliyor musun Gülüm! Benim ülkeye dönüşüm herşeyden çok ka-
dın özgürlüğü için. Burada mücadele eden savaşan ve yeni özgür ya-
şamı tırnaklarıyla inşa eden kadınlara destek olmak, onlarla birlikte 
yaşamak ve mücadelelerine ortak olmak için geldim. 

Sona gelirken şunu söyleyebilirim: Ben bundan sonra ki yaşamımı 
kendi ülkemde, kendi halkımla iç içe yaşamak istiyorum. Beni ben 
yapan binlerce emek, olay, sevgi, acı, mutluluk, fikir, insan ve umut 
beni bu kararı vermeye yöneltti. Başka türlüsü olamazdı. Hiçbir za-
man bireysel şeyler için, para için, iktidar, güç veya materyal şeyler 
için yaşamadım.

 Çocukluğumdan beri hep sevgiyi, paylaşımı, arkadaşlığı aradım; 
yarattım ve çoğaltmak istedim. Ve şanslıydım ki çok güzel arkadaş-
larım oldu. Buradan onlara da selamlarımı sevgilerimi yolluyorum. 
Her biri benim için çok kıymetlidir fakat en güzel arkadaşlığı ben bu 
harekette, bu partide buldum. En fazla o yoldaşlık için  buradayım. 
Ve bununla bağlantılı olarak bu yoldaşlığı yaratan Önderliğimiz ve 
tüm şehitlerimiz için. Bana en büyük anlamı ve mutluluğu bu hare-
kete ve insanlarıma hizmet etmek veriyor. Umarım layık olurum. 

Beni merak etmeyin. Özgür bir ülkede, özgür bir önderlikle buluş-
mak dileğiyle. Sizi sonsuza dek seven oğlunuz, ağabeyiniz: Mehmet.”
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İntikam İçin 
Savaşıyor

Dêrazor hamlesi YPG-YPJ öncülüğündeki 
QSD güçlerinin, bölgedeki köyleri özgürleş-
tirmesiyle devam ederken, kadın savaşçılar 

da hem cephenin zorlu koşullarında ön mevzilerde 
yer alıyor hem de  özgürleştirilen halklara yardım 
eli uzatıyor.

Dêrazor’da bir komutan
Zîlan Canfeda (23) 2014 yılında Til Temir’den 

YPJ saflarına katılan, şimdi ise Dêrazor Hamlesinde 
yer alan bir bölük komutanı. 

Zîlan’ın YPJ’ye katılmasının ardından, amcasının 
kızı ve iki erkek kardeşi de saflara katılmış. Amca-
sı ve onun oğlu da DAİŞ’e karşı yürütülen savaşta 
şehit düşmüş. Zîlan, özellikle şehitlerden ve YPG 
savaşçılarıdan etkilenerek özgürlük savaşına katıl-
dığını belirtiyor.   

YPJ’li Zîlan’ın intikam ruhunu ve özgürlük sev-
dasını vurgulayan; “Canfeda amcamın oğluydu; 
benden önce YPG’ye katılmıştı. Ben onun şehade-
tinden sonra, onun silahını alarak katıldım. Uma-
rım onun silahına layık olabilir, dökülen kanın 
hesabını sorabilirim” sözleri, Ortadoğu’da kadın 
iradesinin YPJ ile giderek güçlendiğinin görünür 
kanıtı.

Geçmişi hamlelerle dolu
Zîlan, YPJ’ye katıldığı 2014 yılından bu yana 

Zîlan Canfeda, üç yılına nice hamleler sığdırmış bir 
komutan. Sadece mevzilerde değil savaşı koordine 
ederken, dünyaya kadın iradesinin yenilmezliğini 
anlatıyor. 

birçok hamlede görev almış. Katılımından itibaren 
bölük komutanı olarak görev yaptığını, Şehîd Rûbar 
Hamlesi’nin katıldığı ilk hamle olduğunu, yürütü-
len çetin savaşlar sırasında yaralandığını söylüyor. 
Hayatının dönüm noktalarından biri de başarıyla 
sonuçlanan Minbic Hamlesi olmuş. Şimdi de Dêra 
Zor Hamlesi’nde DAİŞ çetelerinin korkulu rüyası 
olmaya devam ediyor. 

‘Asla unutamam’ dediği iki isim
Hamleler süresince ‘hiç unutamayacağım’ dediği 

olaylardan birini anlatmasını istediğimizde Kezwan 
Dağı’nı çetelerden temizleme sürecine gidiyor: 
“DAİŞ çeteleri ağır saldırmıştı. Burada hem tabur 
komutanım hem de sivil yaşamımda çok yakın bir 
arkadaşım olan Berîtan’ı kaybettim. O esnada ben 
de düşman çemberinde kalmıştım. Arap arkadaşım 
olan Dilşer, beni kurtarmaya geldi. Kurtardı da 
ama kendisi şehit düştü. Şehadetleri, aradan çok 
zaman geçmiş olmasına rağmen bugün bile aynı 
acıyı hissediyorum. Aynı zamanda daha çok güç-
leniyorum. İntikamlarını almak için savaşmaya 
devam edeceğim.” 

DAİŞ’leşen zihniyete karşı da
 Zîlan, YPJ’nin devam eden Dêrazor hamlesinde 

saldırı, savunma, mevzi tutma gibi operasyonların 
birçok alanında yer aldığını söylüyor. İki takımın 
komutanlığını yürüttüğünü ifade eden Zîlan, önle-
rine ne tür zorluklar çıksa da ‘Biz kadın savunma 
gücüyüz, tüm zorlukları aşarız’ ruhuyla hareket 

ettiklerini vurguluyor. 
Komutan Zîlan, YPJ’nin Dêrazor hamlesinde yer 

almasının önemini şu cümlelerle özetliyor:  “Bu sa-
vaşta hem kendimizi tanıyor, hem de dünyaya irade 
sahibi olduğumuzu gösteriyoruz. Sadece çetelere 
karşı değil, DAİŞleşen zihniyete karşı da savaşıyo-
ruz. Çünkü onlar kadını zayıf görüyor, kadınları 
eziyor, iradesiz görüyor. Kadını eve kapatan zih-
niyete karşı duruyoruz. Bu anlamda bize yönelik 
gelebilecek her türlü saldırıya karşı kendimizi sa-
vunacak güçteyiz.” 

Arap kadınlar çoğunlukta
Zîlan Canfeda, savaşın enternasyonal yönüne 

dikkat çekerek şunları söylüyor: “Biz burada sa-
dece Kürtler olarak yokuz. Arap, Süryani ve diğer 
ülkelerin halklarından kadınlar da iradelerini 
ortaya koyuyor. Bu birliktelik çok önemli. Çünkü 
biz diyoruz ki saldırılar hepimize, hepimiz irade 
sahibiyiz, kazanımlar da sadece Kürt kadınları 
için değil, herkes içindir. Hatta taburumuzun çoğu 
Arap arkadaşlardan oluşuyor. Amerika’dan bile 
gelen kadınlar var. Ülkelerinde YPJ’yi duymuşlar; 
gözlemek, yaşamımıza ortak olmak için geliyorlar. 
Arkadaşlarımızın moralleri çok yüksek. Bazı arka-
daşlarımızın izin günü gelmesine rağmen hamle-
den ayrılmak istemiyor.” 

Savaşçı yapısının çoğunun Reqa’lı ve Dêrazor’lu-
lardan oluştuğunu belirten Zîlan, “DAİŞ’ten çok 

zulüm görmüş var, kimileri çetelerin tecavüzüne 
uğramış. Yine aileleri DAİŞ tarafından katledilmiş 
birçok arkadaşımız var. Burada intikam için sava-
şıyorlar” diyor. 

Çölde ilerlemek zor
Komutan Zîlan, katıldığı Dêrazor hamlesinin zor-

luklarına değinirken şunlara dikkat çekiyor: “Burası 
geniş bir çöl alanı. Köyler arası mesafe çok uzun; 
bu, güçlerimizin ilerleyişini zorluyor. Halk perişan 
durumda. DAİŞ’in evlerinden çıkardığı halk, çöl 
arazilerinde yaşam sürdürmek zorunda kalıyor. 
Çoğu zaman susuz ve ekmeksiz kalıyorlar. Burayı 
özgürleştirdiğimizde halk huzura kavuşacak. Bu-
nun için çalışıyoruz.”

Halk YPJ’lileri nasıl karşılıyor?
DAİŞ zulmünden kurtarılan kadınların gözlerin-

den yeniden umut aktığını görmenin tarifsiz sevin-
cini yaşadıklarını kaydeden YPJ Komutanı Zîlan, 
şöyle diyor: “Biz alanları özgürleştirdikten sonra 
halkın arasına girdiğimizde sevinçle bize doğru 
koşuyorlar. Sevinçlerini çok coşkulu yansıtıyorlar. 
Sarılıp, ‘Bizi DAİŞ’in zulmünden kurtardınız’ di-
yorlar. Hem Dêrazor’da hem Reqa’da en fazla acı 
çeken kadınlar oldu. Kadınların iradesi çok kırıl-
mıştı. Bu sebeple kadınlar YPG/YPJ güçlerini coş-
kuyla karşılıyor. Biz de mutlu oluyoruz. Bu halk 
için emek vermeye değer.”

Erem Kansoy & Hivda Hebun / Dêrazor
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Törende söz alan Saint Martin in the Fields 
Kilisesi Rahibi Richard Carter Aksoy’un 
ailesine ve Kürt halkına taziye dileklerini 

ileterek, “Burada olabilmek ve Mehmet’i anmak 
çok büyük bir onurdur. St-Martin-in-the-Fields’ 
kilisemizden annesine, ailesine ve bütün Kürt 
halkına merhametimizi, sevgimizi ve dualarımızı 
getiriyorum” dedi. Rahip Carter daha sonra Meh-
met ile ilk tanışmasını şu cümlelerle anlattı: “2012 
yılında, sizin protestoculardan bir grup acele acele 
kilisemize girdi. Açlık grevini planlıyorlardı ve kili-
seyi terk etmeyi reddediyorlardı. Mehmet grubunun 
sözcüsüydü. Bütün öğleden sonrası onlarla konuş-
tum ve adalet için mücadelenizin, Kürt halkının 
mücadelesini daha iyi anlamaya başladım. Akşam, 
protestoyu kilisenin merdivenine çıkartmakta uzlaş-
tık ki daha çok insan protestodan haberdar olsun. 
Ben ve benimle bugün burada olan kardeşim Rob 
Beatles söz verdik ki onlarla birlikte kalacağız ve 
öyle de oldu.”

Mehmet’in çok özel bir yeteneğinin olduğuna 
vurgu yapan Carter, Aksoy’un her kesimden insanlar 
çok iyi iletişim kurabildiğinin altını çizerek, “Bizim-

Westminster Sinagogu’ndan törene katılan Ha-
ham Benji Stanley ise, Mehmet’i şu cümlelerle an-
latarak üzüntüsünü paylaştı: “Bugün burada olmak 
benim için bir onurdur. Mehmet’le sadece bir kere-
sinde görüşme fırsatım oldu. Kardeşim Claire’le çok 
yakın arkadaştılar. Eşimi ve beni tanımak için evimi-
ze geldi. Bana çok büyük saygı, sıcaklık ve merakla 
izah ediyordu. Ortak coşkumuzu filmlerde bulduk ve 
bana çok sevdiği üç saatlik bir filmden bahsediyor-
du. Buraya büyük bir tevazuyla geliyorum. Kız kar-
deşim Claire’in namına da buradayım çünkü kendisi 
Mehmet’i çok seviyordu ve şimdi Amerika’da derin 
bir üzüntü içerisinde.” 

Mehmet’in Yahudiler için en önemli olan günün 
öncesinde hayatını kaybettiğini belirten Haham 
Stanley, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam Yom Kippur 
öncesinde, kefaret günü öncesinde. Vaazımı hazır-
larken biliyordum ki toplumuma Mehmet’ten bah-
setmem gerekiyordu. Toplumuma dedim ki hepimiz 
ne için yaşadığımızı düşünmeliyiz ve yaşamlarımızı 
görkemli davalara vermeliyiz. Mehmet tam da bunu 

le konuşabiliyordu ve mücadelenizi anlatabiliyordu. 
Davanın kendisi için önemini bize hissettirebiliyor-
du. Tutkuluydu, heyecanlıydı ve iletişimi eşsizdi ama 
hepsinden en önemlisi, insaniydi ve diğer insanlarla 
güven üzerine ilişki kurardı. Açlık grevi eylemi sona 
erdikten sonra St-Martin-in-the-Fields’te birlikte bi-
rer çorba içtik ve o esnada Mehmet bir sürü yeni 
arkadaş kazandı” dedi. Mehmet’in kilisede yaptığı 
konuşmada Rojava’daki yaşananları ısrarla dile ge-
tirdiğini belirten Carter şu sözleri sarf ettikten sonra 
ettiği dua ile konuşmasını bitirdi: “Bizi KCC’ye da-
vet etti ve biz geldiğimizde büyük bir sıcaklıkla ve 
şefkatle karşılandık. Sonra, Mehmet St-Martin-in-
the-Fields kilisemizde bir konuşma yaptı ve birçok 
kişiyi mücadelenizin adaleti konusunda ikna etti ve 
özellikle Suriye’deki savaşta yaşadığınız adaletsiz-
liği gösterdi. Bütün St-Martin-in-the-Fields adıyla, 
bizim dayanışmamızı göstermek ve dualarımızı ak-
tarmak geldim. Saygı ve sevgiyle bu şehidin anısına, 
bize göre, kendisi gerçeği anlatmak isteyen biriydi, 
daha çok insanlara adalet ve barış mücadelesinin 
anlamı göstermeye çalışan biriydi. Benim camianın 
namına, bu duayı ediyorum.” 

yaptı. Onlara dedim ki Mehmet yaptığı şeylere ina-
nıyordu. Kürt halkının özgürleşmesinin öneminden 
bahsettim, özellikle DAİŞ’in faşizmiyle ön cephede 
mücadele ettiklerinden bahsettim. Haham Akiva 
öldürüldüğü esnada şunları söyledi: ‘Tanrıyı bütün 
kalbinizle, bütün canınızla, bütün aklınızla sevmeli-
siniz.’ Etrafında olan ailesi, arkadaşları ve öğrencile-
ri dediler: ‘Haham sen böyle bir anda nasıl dua ede-
biliyorsun, nasıl hala hocalık yapabiliyorsun?’ Artık 
sevdiğiniz ve inandığınız davaya her şeyi vermek ne 
demek biliyorum.”       

“Kürtlerin özgürleşmesi için buradayım” di-
yen Haham Stanley sözlerini şöyle sona erdirdi: 
“Mehmet, demokrasiye ve bütün halkların özgürlü-
ğüne inandığı için buradayım. Mehmet’in adalet ve 
sevginin peşinde olduğunu bildiğim için buradayım. 
Kendisi adalet ve sevgi arayışını büyük bir yaratıcı-
lıkla, büyük bir sıcaklıkla yürütüyordu. Yahudilik’de  
diyoruz ki ‘O’nun anısı bizi kutsasın’, Şehid Nami-
rin!”

‘Mehmet’in çok özel bir yeteneği vardı’ ‘Mehmet’in peşinde olduğu adalet ve 
sevgi için buradayım’

Saint Martin in the Fields Kilisesi Rahibi Richard Carter Westminster Sinagogu Hahamı Benji Stanley 



Kadın Atölyeleri
GIK DER’de

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 

  

İnsan hayatında nelerle karşılaşacağını bi-
lemiyor. 

Yaşam sürprizlerle dolu oluyor. Eğer 
bu sürprizler olumluysa mutlu oluyorsunuz 
ya da acı sürpriz dediğimiz olaylar karşımı-
za çıkıyor. Özellikle acı olayları karşılamak 
ve bunların üstesinden gelmek gerçekten zor 
oluyor. Ya da mücadele etmeye devam ediyor 
insan. Zorlukları yenmek için başarılı olup 
olmamak kişiye bağlı. Bu zorluklar iş haya-
tı, aşk, evlilik, sağlık, arkadaslıklarla ilgili 
olabilir. Bu saydığımız sorunların bir şekilde 
üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Fakat 
konu sağlık olunca bu bir de insanı korkutan 
hastalıklar olunca duyması bile içimizi acıtır. 

Günlük hayatta o kadar yoğunuzdur ki iş 
ve aş derdi unutturur bize sağlığımızı…

En son planımızın içindedir sağlık dü-
şüncesi. Bundan dolayı hiç hastalanmamak 
üzerine kurarız yaşamımızı ve yahut hiç dü-
şünmeyiz bir gün hasta olabileceğimizi. Has-
ta olduğumuzu öğrendiğimizde şok yaşarız. 
“Nasıl yani şimdi ben kalp hastası mıyım ya 
da nasıl yani ben kanser miyim şimdi” diye 
algılamada zorluk çekeriz. Hastalığın adı bü-
yük olunca, “Hayat bitti artık, yasam buraya 
kadarmış” diye  düşünürüz.  

Böyle düşünmemek elde değilse de yine 
de bana göre en önemli unsur hastalıkdan do-
layı paniğe kapılmadan kararlar alabilmekten 
geçiyor. 

Yani hastalığa teslim olmamak gerekiyor. 
Diyeceksiniz bu ne ya! 
Hastalık duya duya bir hal olduk, niye ya-

zıyorsun böyle şeyleri. Haklısınız, dost acı 
söyler derler ya… Yine de ben bir hatırlatma 
yapmak istedim. 

Hastalıktan, ölümden bahsetmemek için 
kendimiz için hayatı güzel kılmak adına ne-
ler yapabiliriz düşüncesini her daim beyni-
mizde taşımalıyız. 

Yazmaya başladığımda özellikle İngilte-

re’de yaşadıklarımız ve karşılaştığımız ilginç 
olayları paylaşacaktım sizlerle. Fakat sonra 
bilgilendirici bir yazı olsun istedim ve siz-
lere duyurmak istedim. Çünkü eksiğiz bazı 
konularda. Özellikle sistemin bize sunduğu 
imkanlara ulaşma konusunda.  

Elbette biliyoruz bazı konuları. Özellikle 
uzman olduğumuz konu, büyük bir ihtimalle 
benefit ve disable servisi. Bunun dışında sos-
yal servislerin nasıl çalıştığını çok da fazla 
bilmiyoruz. Ne zaman ki ihtiyacımız oluyor 
ancak o zaman nerelere başvurucağımızı öğ-
reniyoruz. Bazen de hiç haberimiz olmadığı 
için bu servislerden faydalanamıyoruz.

Beni tanıyanlar bilir uzun yıllar sosyal ser-
vise bağlı bir kurumda çalıştım. Bir çok insa-
na göre sosyal servisleri ve benefit işlerini iyi 
bildiğimi sanıyordum, ama hala öğrenecek 
şeyler olduğunu yaşadıkça görebiliyorum. 
Sistemin içinde olmak herşeyi biliyoruz an-
lamına da gelmiyor açıkçası.  

Bir çok insanın bildiği gibi son bir kaç yıl 
önce kanserle tanıştım. Bu hastalığı bir süre 
vücudumda misafir ettim ve geriye gönder-
dim. Hastalık süreci ve yaşadıklarımı anlat-
mayacağım.(anlatmaya kalksam gazeteye 
el koymam gerekir) Daha önce söylediğim 
gibi. Uzun süre bu ülkede mevcut sistemin 
içerisinde çalıştım. O yıllarda bildiğim konu-
lara ek olarak öğrendiğim bilgileri aktarmak 
istedim size. Bundan dolayı  NORTH LON-
DON HOSPİCE’i anlatmak istedim.

Sağlıklı dönemlerimde carers serviste 
çalıştım. Bulunduğumuz bölgedeki bele-
diyeye bağlı olarak çesitli projelerde(has-
ta yakınlarına destek, benefit, special need 
ve bereavenment) yer aldım. Bereavement 
Services’de kanser veya ölümcül hastaların 
yakınlarına çeşitli destekler veriliyor ya da 
nerelere baş vurmaları gerektiği konusunda 
bilgilendiriliyor. Veyahut referans gösterdi-
ğimiz kurumlar oluyordu. Referans göster-
diğimiz kurumlardan biri de North London 

Hospice idi. Referans gösterme nedenimiz 
ise; ölümü yaklaşmış bir hastaya ailesi ba-
kamıyorsa ya da bakacak kimsesi yoksa o 
zaman o hastaların son bir kaç haftasını öl-
meden bu kurumda geçirebileceklerini ba-
kımlarının orada yapılacağını anlatıyorduk. 
Genelde aklımıza ilk gelen yer de North Lon-
don Hospice oluyordu.

Bir kaç ay önce benim gibi kanserle müca-
dele eden, hastalık nedeniyle tanıdığım hari-
ka sevimli sanatçı bir arkadaşım var ve hala 
mücadelesine devam ediyor. Hastalıkla ilgili 
ve özellikle ‘kemoterapinin bıraktığı hasar-
lardan nasıl kurtuluruz’ üzerine konuşurken 
her ikimiz de kemoterapi aldığımızdan do-
layı benim özellikle hafızam da, okuma da, 
yazma da ve vücudumun çeşitli yerlerinde 
ağrılarım olduğu konusunda çok şikayetim 
vardı. E artık iki kanser hastası arkadaş da 
olunca bizim deyişimizle KANSERDAŞda 
olunca başka ne konuşulur ki. Sorun aynı 
olunca o konuya yoğunlaşıyorsun ister iste-
mez. Arkadaşım GP’sinin kendisini North 
London Hospice’e gönderdiğinden bahset-
ti. Niye göndermiş diye doktora kızmaya 
kalktım ki ‘hayır’ dedi ‘ben complementary 
therapy istedim doktorum da özele gitmek 
yerine, North London Hospice gidebileceği-
mi söyledi ve masaja gidiyorum. Çok mem-
nunum ve bir çok servisi de var ayrıca’ dedi. 

Kendi GP’me sormadan önce tedavi gör-
düğüm hastanedeki hemşireme comple-
mentary therapy istediğimi söyledim. Baş-
vuracağını söyledi ve randevu beklerken, 
tahliller için GP’ye gittim ve ona bu talebim-
den bahsettim doktorum da dedi ki ‘oraya 
da git istiyorsan fakat evine daha yakın yer 
düşünürsen burada seni North London Hos-
pice’e başvurunu yapalım. Ve iki gün sonra 
North London Hospice’den aradılar. Halkla 
ilişkilerden biri hemen randevu yaptı. O gün 
geldiğinde randevuma giderken yalnızca dü-
şündüğüm masajdı. İnanılmaz servisleri var 
masaj, psikolog, akapunktur, dramaterapi, 

reiki yoga ve benzerleri…
Bir çok servis veriyorlar, bazılarına ran-

devusuz gidebiliyorsun, bazılarına da hospi-
cenin uzmanı gördükten sonra ihtiyaçlarına 
göre hangi servislerden faydalanabileceğini-
ze karar veriyorlar. 

Şimdiye kadar complementry therapy bir 
seans UÇLH, bir seansda North London Hos-
pice’den therapy aldım. Her iki yerin de çok 
faydası olduğunu düşünüyorum uzun zaman-
dır en çok yapamadığım için şikayet ettiğim 
şey, okuyamamak ve yazamamaktı(şimdi 
yazı yazmaya başlayabildim, düşüncelerimi 
yaşadıklarımı sizlerle paylaşabiliyorum). 

Bugün Hospice’nin Kordinatörü TRUOİ 
LEİGHTON ile görüştüm hem biraz bilgi 
aldım hem de servislerinden dolayı teşekkür 
etmek istedim. Leighton, ayrıca bu hizmetten 
ihtiyacı olanların nasıl yararlanabileceği ko-
nusunda biraz da bilgi istedim. GP referan-
sının da şart olmadığını, kişinin doktorunun 
da gönderebileceğini anlattı. Leighton, ister-
se kişinin kendisini daha iyi hissetmek için 
de bu servise başvurabileceğini(self referral)
de sözlerine ekledi. Truoi Leighton, insanlar 
bize vücut ve akıl sağlığı için de gelebilir. 
BİZE GELMEK İÇİN ÖLMEYE ADAY 
OLMAK ZORUNDA DEĞİL KİMSE dedi. 

Çok hoşuma gitti bundan dolayı da paylaş-
mak istedim. Şairin dediği gibi 

“Ölmekten korktuğun halde 
ölüme inanmadığın için… 
Yaşamak, 
Yani ağır bastığından…”
Ölüm ve hastalık yanı başımızda. Bundan 

kurtulmak da bizim elimizde. Bunun için de 
kişi önce kendi vücut ve akıl sağlığını ön 
plana alacak. Alacak ki, en yakınından hiç 
tanımadığın insanlara kadar herkese destek 
olabilecek ve hayatın değerini daha iyi anla-
yabilecek insan.

“Bize Gelmek İçin Ölmeye Aday 
Olmak Zorunda Değil Kimse”

Nimet Polat
  

nimet@telgrafnews.com
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Aktivistler dönüm noktası olarak gördükleri mah-
keme kararının çatışmaların durması ve PKK’nin 
tanınması açısından önem taşıdığını belirtirlerken 
20 Kasım’daki bu programda konuşmacılar bu dö-
nüşümü ve etkisini konuşacaklar.

İnsan hakları ihlallerinde çeşitli davaları kazan-
mış Birnberg Peirce’den Avukat Alastair Lyon ve 
Campaign against Criminalising Communities’den 
Les Levidow diğer konuşmacılar arasında yer alıyor.

Doughty Street Chambers’dan Avukat ve insan 
hakları aktivisti Melanie Gingell’in moderatörlüğü-
nü yapacağı programa katılım için www.kurdis-
hprogress.org sitesi üzerinden yapılabilir.

o günlerde 5 çocuk babası 53 yaşında bir ambulans 
sürücüsü olan Toby Robyns ile ilgili haberi, “Dalgıç 
baba, birkaç para buldu diye Türkiye’de hapiste ce-
hennemde” başlığıyla vermişti.

Sun gazetesi bugün Robyns’in cezaevinde kaldı-
ğı dönemle ilgili açıklamalarını aktarırken, “İngiliz 
baba Türk hapis cehenneminde gardiyanlar tarafın-
dan Gladyatör stili dövüşe zorlandı” diyor.

Robyns, Tarihi paraları iki hafta süreyle tatil yap-
tığı Turgut Reis’te şnorkelle dalış yaparken denizin 
dibinde bulduğunu söylemiş ve mahkeme davanın 
düşmesine karar vermişti.

Türkiye yasalarına göre Türk topraklarında bulu-
nan tarihi eserlerin ya da eşyaların yetkililere bildi-
rilmesi gerekiyor.

Bu bildirimin yapılmaması ve bunların yurt dışına 
çıkarılması ile ilgili suçlar “tarihi eser kaçakçılığı” 
kapsamında düzenleniyor.Toplumların kriminalize edilmesine karşı kam-

panya yürüten Campaign against Crimina-
lising Communities, Peace in Kürdistan ve 

Centre for Kurdish Progress organizasyonlarının 
organize ettiği bir programda Belçika’daki temyiz 
mahkemesinin PKK üzerine verdiği karar tartışıla-
cak.

Britanya Parlamentosu’nda 20 Kasım akşamı 7-9 
arası yapılacak programda Belçika Barosundan bir 
avukat Jan Fermon ana konuşmacı olarak yer ala-
cak. Fernon’un savunma yaptığı ve PKK üyesi ve 
liderliğinde olduğu iddia edilen 42 kişiye açılmış 
bir davada Türkiye ve Kürtler arasındaki çatışma-
nın terörle mücadele yasalarınca değil uluslararası 
insancıl hukuk açısından değerlendirilmesi gerektiği 
kararı verilmişti. Buna binayen temyiz mahkemesi 
PKK’nin bir terör organizasyonu olmadığına karar 
vermiş ve sebep olarak da PKK’nin uzun süren bir 
çatışmanın bir tarafı olduğu verilmişti.

Ağustos ayında Bodrum Havaalanı’nda tarihi 
eser kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan 
ve tutuklanması sonrası 6 hafta cezaevinde 

kalan İngiliz Toby Robyns, Sunday Mirror gazete-
sine konuştu. Robyns, gardiyanların kendisini bir 
başka tutuklu ile ölümüne dövüşmeye zorladığını 
söyledi.

Halen Batı Sussex bölgesindeki Southwick’de 
evinde olan Robyns, cezaevinde IŞİD militanları ile 
birlikte tutulduğunu ve gardiyanların kendisini “Ti-
şört giymiş bir şeytana benzeyen” bir başka tutuklu 
ile dövüşmeye zorladıklarını ifade etti.

Robyns, “Bir sabah gardiyanlar tarafından alı-
nıp küçük bir odaya tıkıldım. İçerde takma adı 
‘cellat’ olan bir tutuklu vardı. Gardiyan bir gece 
onun bağırışlarına ‘Tanrı Kraliçeyi Korusun’ 
marşıyla karşılık verdiğim için, gladyatör tarzı, 
ölümüne bir dövüş tertiplemişti” dedi ve sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Sadece gardiyanların beni çekip aldıklarını 
hatırlıyorum. Onu yerde kanler içinde yığılmış 
gördüm. Ellerim şişmiş ve morarmıştı”.

Robyns ayrıca cezaevinde metal bir karyolada 
battaniye, çarşaf ve yastık verilmeden uyumaya zor-
landığını da iddia etti.

5 çocuk babası ambulans sürücüsü
Toby Robyns, 19 Ağustos’da ailesiyle birlikte çık-

tığı tatilini tamamlayıp ülkesine dönerken bagajında 
yapılan arama sırasında 13 adet tarihi para bulunma-
sı üzerine havaalanında gözaltına alınmıştı.

Robyns, tutuklandıktan sonra Milas Cezaevi’ne 
gönderilmiş, 29 Eylül’de çıkarıldığı mahkeme tara-
fından serbest bırakılmıştı.

İngiltere’nin çok satan bulvar gazetesi The Sun 

Belçika Mahkemesinin
PKK Üzerine Kararı 

Tartışılacak

Türkiye’de IŞİD’lilerle  Tutuldum, 
Ölümüne Dövüşe Zorlandım
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Bir çok aile çocuklarının yete-
rince ders çalışmamasından 
şikayet eder. Kimi aile bunu 

çocuğuyla olan ilişkisini geliştirerek 
çözmeye çalışırken kimisi ise sü-
rekli etrafına söylenerek bu durumu 
değiştirmeye çalışır. İlk metod, ikin-
ci metoda göre daha çok verimlidir. 
İkincisinde ise aile ile çocuk arasın-
da olan ilişkiler büyümeden sonlan-
dırır. Çocukların ders çalışma isteği 
kimi zaman tembellik, kimi zaman 
zekilik kimi zaman ise olanaklar ile 
anlatılabilinir. Bazen ise çocuklarda 
bir önyargı gelişir ve bunun sonu-
cunda belli derslerden uzak durular. 
Eğer arkadaşlar arasında sürekli ör-
neğin ‘matemetik zor’ sohbeti yapı-
lıyorsa bir çocuk bu dersi yapma-
mak için diretir ve çaba göstermez. 
Bu haftaki yazımda bu konuda bir 
şeyler söyleyip yardımcı olmaya ça-
lışacağım. Umarım faydalı olur.

 Çocuklarda ders çalışma öğrenme 
sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu 
nedenle ders çalışmak için gerekli 

becerilerin uygulanması kadar çalış-
ma ortamının özelliklerinin de öğ-
renme için uygun olması önem taşır. 
Ders çalışmak için en uygun ortam 
gürültü ve dikkat dağıtan etkenler-
den uzak, özellikle de TV ve diğer 
dijital araçlardan uzak olmak önem-
lidir. Bunun yanında her birey dikka-
tini en iyi yoğunlaştırabildiği koşul-
ları kendisi keşfeder, kimileri hafif 
bir müzik eşliğinde daha verimli ça-
lışırken kimileri de tamamen sessiz 
bir ortama ihtiyaç duyar. Söz konusu 
dikkat, konsantrasyon alanında zor-
lanan bireyler olduğunda yine kişi-
sel farklılıklar önemlidir ama genel 
olarak gürültülü bir ortamda ya da 
yere uzanarak ders çalışmak dikkati 
yoğunlaştırmaya engel olacaktır. Bu 
koşullar gelişmeden çocuğun ders 
çalışması oldukça zor olacaktır.

 Çocuklarımızın ders çalışma ko-
nusunda yaşadığı en büyük zorun 
bağımsız ders çalışma yeteneğinin 
oluşmamasıdır. Bunun da en büyük 
sebeplerinden bir tanesi olarak on-

lara yaklaşımımız… Örneğin bazı 
anneler deyim yerindeyse süpermen 
gibi herşeyi kendileri çözmeye çalı-
şırlar. Çoçuğu kendi sorunlarını çöz-
mesi konusunda tembelleştiriler. Bu 
durum çocukta belli bir zamandan 
sonra alışkanlık haline gelir ve her 
sorunun çözümünü başkalarından 
bekler bir hale gelir. Bunun üste-
sinden gelmek için sorunları çözen 
değil, sorunların çözümünde onlara 
yol gösterenler olmamız lazım.

 Yol göstermemiz onlarda sorun 
çözme yeteneğini geliştirip onlara 
özgüven verecektir. En temelde yu-
karıda söylediklerimize geri döne-
cek olursak, eğer ders zor olduğu 
için yapılmıyorsa burada çocuğun 
ders öğretmeni ile olan ilişkilerini 
sorgulamak lazım. Buradan çocuğu 
öğretmeni ile buluşması konuşması 
için yönlendirmemiz lazım. Ya da 
bu konuda beraber bir görüşme ya-
pıp öğretmen, öğrenci ve veli olarak 
üçlü sohbet etmek lazım. Her zaman 
sorunun çözülmesi için yol gösteren 

olmak zorundayız, bunu unutmadan 
yaklaşmak önemli.

 Bunun yanında çocuklarınıza 
karar verme konusunda yardımcı 
olmak. Birçok çocuk ders yapma-
mayı ders yoğunluğu ile anlatabilir. 
Bu tür durumlarda öncelikler konu-
sunda bir sohbet faydalı olacaktır. 
Çocuğunuz birden çok iş ya da ders 
üzerinde aynı günde çalışabilir mi? 
Hangisinden işe başlayacak? Çalış-
maya başlamak için karar veremedi-
ği anlar oluyor mu? Bu soruya ço-
cuğunuz yanıtın “evet” ise, onların 
planlı çalışmayı bilmediğini kolayca 
anlayacaksınız. Bu tür bir durumda 
bunun çocuğunuz üzerinde ruhsal 
baskı yaratacağını görüp ona yar-
dımcı olmaya çalışacaksınız. Ders 
planı yapmanın bu anlamda ne yaşı 
ne de seviyesi vardır. Her dönemde 
faydalı olacak bir yöntemdir.

 Buradan başlayalım, bakarsınız 
başka bilgiye ihtiyaç kalmaz.

Tek Başına ve Bağımsız Ders Çalışmak
Oktay Şahbaz

Eğitimci  
 oktyshbz@gmail.com
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Birleşmiş Milletler (BM) bünyesin-
de, “yapay zeka ile hareket eden ka-
til robotların yasaklanması çağrısı” 
ile 5 gün sürecek bir konferans dü-
zenleniyor. Pazartesi günü Cenev-
re’de başlayan ve Cuma günü sona 
erecek konferansa 70’e yakın ülke-
den temsilciler katılıyor.

BM Konvansiyonel Silahlar Kong-
resi’ne yapılan sunumda “durumun 
aciliyetine” vurgu yapıldı, katil ro-
botlara yönelik yasaklayıcı bir yö-
netmelik ihtiyacı dile getirildi.

Bu amaçla “mevcut kapasiteyi 
gösterdiği” söylenen bir videonun 
da sunumu yapıldı.

Katil robotların yasaklanmasına 
yönelik kampanyayı yürüten oluşu-
ma göre, ölümcül robot teknolojisi 
şu anda mevcut durumda.

Başını, “Öldürücü Robotları Dur-
durma Kampanyası”nın çektiği olu-
şum, üzerinde anlamlı bir insan 
kontrolü olmayan silahların tama-
men yasaklanmasını talep ediyor.

Kampanya’dan yapılan açıkla-
maya göre, ABD, Çin, Rusya, İsrail, 
Güney Kore ve İngiltere bu alanda 
araştırmalar yürütüyor.

‘Tetiği çekme kararı in-
sandan çıkabilir’

California Üniversitesi’nden ya-

Airbus uzun süredir elektrikle çalı-
şan bir dikey kalkış ve iniş uçağı üze-
rinde çalışıyor ve genelde uçan bir 
araba olarak anılıyor. Avrupa şirketi 
Vahana adlı projeyi 2016 yılında Si-
likon Vadisi yan kuruluşu vasıtasıyla 
başlattı.

Proje, trafik sıkışıklığının yaygın ol-
duğu bir binada çatıdan çatıya uça-
bilen yoğun elektrikli çok turlu VTOL 
uçaklarının bir filosunu geliştirmeyi 
hedefliyor. Airbus, projenin yeni fo-
toğraflarını yayınladı ve prototipi bu 
yıl sonuna kadar test etmeyi amaç-
ladığını açıkladı.

Uçan arabalar üzerinde çalışan tek 
şirket kesinlikle Airbus değil. Ana 
rakibi Boeing benzer bir şey üze-
rinde çalışıyor. Uber gibi şirketler 

pay zeka teknolojileri üzerine çalı-
şan Stuart Russel, hazırlanan kur-
gu videonun gösteriminde yaptığı 
konuşmada, bu teknolojinin bilim 
kurgu olmadığını belirterek, “Aslın-
da bu film varolan kapasitenin bir 
sunumu sadece” dedi.

Bu alandaki mevcut trendin de-
vam etmesi halinde, “tetiği çekme 
kararının” insandan çıkabileceği sa-
vunuluyor.

Bu tür teknolojilerin, silahlanma 
alanındaki etik kuralları çiğnediği ve 
kolaylıkla da çoklu olarak üretilerek 
“silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin” 
eline geçebilecekleri endişesi dile 
getiriliyor.

‘Savaş teknolojilerinde-
ki üçüncü evrimi engel-
leyin’

Ağustos ayı içinde aralarında, Elon 
Musk’ın da bulunduğu 100 önemli 
robot ve yapay zeka girişimcisi ve 
uzmanı Birleşmiş Milletler’e “katil 
robotları yasaklama” çağrısı yap-
mıştı.

Yapılan çağrıda, barut ve nükleer 
silah sonrası “savaş teknolojilerin-
deki üçüncü evrimin” engellenmesi 
gerektiği vurgulanmıştı.

bile önümüzdeki yıllarda tamamen 
yeni bir taksi hizmeti başlatmak için 
uçan araçlar üzerinde çalışıyorlar.

Airbus’un bugün piyasaya sundu-
ğu fotoğraflar, Silikon Vadisi ekibi-
nin birkaç adet tek koltuklu, eğim 
rotorlu uçan arabalar üzerinde ça-
lıştığını gösteriyor. Airbus, ekibin 
tam ölçekli bir araç üzerinde çalıştı-
ğını ve hedefinin 2017 yılının sonun-
da uçması olduğunu açıkladı.

Ekip son olarak prototipi Kaliforni-
ya’dan Pendleton, Oregon’da bulu-
nan yeni bir uçuş test merkezine ta-
şıdı. İşte bu uçağın ilk gösteriminin 
yapılacağı yer.

Ekip, 2020 yılına kadar Vahana’nın 
üretim versiyonunu hazırlamayı 
planlıyor.

rgbteam.co.uk mail@rgbteam.co.uk 0739 2555450
�  �
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‘Sadece Ekonomik Büyüme İle İlgileniyorlar’
‘Gelişmiş’ Ülkelere İklim Anlaşması Eleştirisi: 

“Dünya Alev Topu Haline Gelecek”

Hawking

Selahattin ve Cengiz Çağın yönetiminde
Londra’nın toptan süt kuzu ana bayii

Address: Unit 9s Kynoch Road, Eley Industrial Estate, London N18 3BD
Tel: 020 8807 59 69  Fax: 020 8807 59 69 

Mobile: 07713 344 196 Mobile: 07894 823 223
Email: sales@hakikathalalmeat.co.uk  Web: www.hakikathalalmeat.co.uk

yerlere korkusuzca gitmeleri gerekiyor” dedi.
Yatırımcıların, komşu Alpha Centauri Sistemi’ne 

seyahati öngören Breakthrough Starshot adlı proje-
sine destek vermelerini isteyen Hawking, bu sistem-
de hayat için uygun gezegenin olabileceğini tahmin 
ediyor.

Sputnik’in haberine göre dünyaca ünlü fizikçi, 
Breakthrough Starshot projesinin uzay aracının ışık 
hızıyla sadece 20 yılda yıldızlara ulaşabileceğini 
açıkladı.

Konferansta konuşma yapan Breakthrough Star-
shot projesinin mevcut yöneticisi Pete Worden, 21. 
yüzyılın ikinci yarısında, Alpha Centauri yörünge-
sindeki hayata uygun gezegenin ilk görüntülerinin 
alınabileceğini ifade etti.

olduğunu” belirterek, gelişmiş ülkeleri eleştirenler 
arasında.

Hindistan merkezli PTI haber ajansına konuşan 
Olquist, “Bilim açıkça söylüyor: 2020 yılına kadar 
kendimizi toplamazsak, 1.5 ve 2 derece hedeflerini 
unutabiliriz” diyor.

“Gelişmiş ülkeler sadece ekonomik 
büyüme ile ilgileniyor”

Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espino-
sa ise maddi konulardaki sorunlara dikkat çekiyor.

Sera gazı salınımını azaltmanın yol açtığı yüksek 
masrafa değinen Espinosa, endüstrileşmiş ülkelerin 
100 milyar dolarlık Yeşil İklim Fonu’na (GCF) yete-
rince kaynak ayırmadığını belirtiyor.

Uzmanların hesaplamalarına göre Ekvador gibi 
ülkelerin sera gazı salınımını azaltmak için 300 mil-
yar dolara ihtiyacı olduğunun altını çizen Espinosa, 
gelişmiş ülkelerin 100 milyar dolar sunduğunu ve şu 
ana kadar bu fona ayrılan kaynağın ise sadece 6 mil-
yar dolar olduğunu söylüyor.

Öte yandan İran, gelişmiş ülkelerin kürenin gü-
neyinde kalan ülkelerin sesini bastırmaya çalıştığını 
öne sürüyor.

İran temsilcisi, “Gelişmiş olan taraf ülkeler, somut 
olarak harekete geçmek için niyet veya iradeye sahip 
değil” diyerek, endişelerini şu sözlerle aktarıyor:

Şu ana kadar tartışmaya değmeyecek konuşma-
larla, kararlarla ve sözlerle zaman geçti; ancak tüm 
dünya harekete geçilmesini bekliyor. Biz kötü etki-
lendik, ekonomilerimiz kötü etkilendi, halklarımız 
çeşitli iklim olaylarından, taşkınlardan, kasırgalar-
dan ve acil sağlık sorunlarından kötü etkilendi. An-
cak gelişmiş ülkeler sadece ekonomik büyüme ve 
vatandaşlarının refahıyla ilgileniyor.

İnsanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabilece-
ği uyarısında bulunan İngiliz fizikçi Hawking, 
Dünya’nın alev topu haline gelebileceğini belir-

terek “Başka gezegen bulun” dedi. 
Dünyaca ünlü İngiliz fizikçi Stephen Hawking, 

insanoğlunun 2600 yılına kadar yok olabileceği 
uyarısında bulunarak artan nüfus ve enerji talebinin 
gezegeni felakete sürükleyeceğini öne sürdü. Haw-
king, “Dünya alev topu haline gelecek” dedi. 

Çin’in başkenti Pekin’deki Tencent WE Zirve-
si’ne video konferans yoluyla bağlanan Hawking, 
insanların faciadan kurtulmak için hayata uygun 
başka bir gezegen bulması gerektiğini söyledi. Haw-
king, “Dünyalılar varlığını milyon yıl daha uzat-
mak istiyorlarsa daha önce kimsenin gitmediği 

Çin, Ekvador, İran ve Nikaragua’nın araların-
da bulunduğu 134 ülke, Paris İklim Anlaş-
ması’nda yer alan gelişmiş ülkeleri, “Sadece 

kendi vatandaşlarının refahını düşünmek ve ekono-
mik büyüme ile ilgilenmekten” ötürü eleştiriyor.

Almanya’nın Bonn kentinde devam eden Birleş-
miş Milletler Dünya İklim Konferansı (COP23), 
2015 Paris İklim Anlaşması’nın hükümlerinin so-
mut olarak hayata geçirilmesine ilişkin görüşmeler 
ile devam ediyor.

Ancak aralarında Çin, İran, Ekvador ve Nikara-
gua’nın bulunduğu 134 ülke, yaptıkları son açık-
lamalarda endüstrileşmiş zengin ülkelerinin iklim 
değişikliğine karşı duruşunu sorguluyor.

Ülkeler, gelişmiş olarak adledilen ülkeleri “kendi 
çıkarına dönük” ve “sadece kendi vatandaşlarının 
refahı” için hareket etmekle suçluyor.

‘Sorumluluklar yerine getirilmiyor’
Bu açıklamalar, aynı zamanda merkez ülkeler ile 

yoksul ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyük bir 
birlik kurularak oluşturulan Paris İklim Anlaşma-
sı’nın somut olarak hayata geçirilmesinin zorluğuna 
da işaret eder nitelikte.

Çin başmüzakerecisi Chen Zhihu da işte bu soru-
na dikkat çekiyor.

Zhihu, gelişmiş ülkelerin alınan kararlara uyma-
dığını belirterek, bu durumun neden olduğu sıkıntı-
ları şöyle anlatıyor:

Aldığımız kararlara saygı duymuyorsak, taraflar 
arasındaki güveni nasıl sağlayabiliriz? Paris İklim 
Anlaşması’nın uygulanması için temeli nasıl atabi-
liriz?

Nikaragua başmüzakerecisi Paul Olquist de “Var 
olan sorumlulukları yerine getirmekte başarısızlıklar 
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Her yer Kürt oldu 3: Her Kürt bir terördür

Cumhuriyetin kuruluşunun “ilerici-ay-
dınlanmacı”, Erdoğan ve (artık nere-
deyse tamamen değişmiş bulunan) si-

yasal yoldaşlarının “ümmetçi-İslamcı” güzel 
sözlerini kaldırınca, geriye şu ortaklık kal-
maktadır: “Kürtlerin çoğalması bir sorun.” 
Çünkü varlıkları sorun.

Niye 1990’larda demografik kaygı yeniden 
ve hızla toplumsallaştı? Sadece eski ve hatalı 
bir rapor yeniden keşfedildiği için mi?

Pek değil.
Boşaltılan köylerde yaşayan milyonlarca 

Kürt’ün önemli bir kısmı Batı’ya göçmüş, 
Batı/Türk illerinde Kürt sayısı hızla artmıştı. 
“Çoğalmamış”, bulundukları yerden sürül-
müşlerdi. Yine de bulundukları yerde Kürt-
lerin artışına şahadet edenler, “Her yer Kürt 
oldu. Ama ürüyor bunlar ha…” nutuklarına 
sığınmıştı. Köylerinin niye yakıldığı, niye sü-
rüldüğü değil, şehirlerde niye birden bire bu 
kadar çok arttıkları tartışılıyordu.

Nüfus fobisinin icadıyla yeniden kapış ka-
pış tedavüle girmesi arasında bir bağ vardı: 
Makalesinin yayınlanmasından bir süre 
sonra (artık olmayan) Radikal gazetesinden 
Ezgi Başaran’ın sorularını yanıtlayan Fuat 
Dündar, nüfus fobisinin icadını şu sözlerle 
açıklıyordu:

“Devlet söyleminin çok temel karakteri 
Kürtleri ‘anormal’leştirmekti. Kürtler ano-
maliyi temsil etmekteydi. Garip bir dil konu-
şan, geri kalmış sosyal ilişkileri olan, anormal 
derecede şiddet eğilimi taşıyan, orijini Türk 
olup kimliğini unutmuş bir gruptu onlar. (…) 
Bunun kökeninde de Kemalist milliyetçiliğin 
ideal bir Türk yaratma hedefi vardır. Tüm 

Dündar, aynı söyleşide, nüfus artışının 
modern milliyetçi bakış açısından bir korku 
nedeni olduğunu, meselenin sadece Türki-
ye’ye özgü olmadığını, Almanya, İsrail, Filis-
tin, Rusya ve Fransa örnekleriyle anlattıktan 
sonra, “Başbakan’ın üç çocuk söylemini bu 
Kürt nüfusu paranoyasına bağlayanlar hata 
mı ediyor sizce?” sorusuna ilginç bir yanıt 
verir:

“Bence evet. Doğru olsa bile, bu söylemin 
Kürtleri rahatlatan, Kürt kadınlarını doğur-
masını kriminal olmaktan çıkaran bir tarafı 

var. Kürtlerin nüfus artış hızını dert etmiş, 
aile planlamasını etkinleştiren CHP tarzı 
modernleştirici zihniyet çok daha tehlikeli-
dir. Çünkü sorunu nüfus artışına indirgeyen 
milliyetçilik en tehlikeli milliyetçiliktir.”

Fuat Dündar hocanın 3 Aralık 2012’de 
verdiği yanıt bugün artık geçerli değil. Çün-
kü yanıtta, 2012 itibarıyla Erdoğan’ın Kürt 

milliyetçilikler aslında Adolphe Quetelet’in 
‘average man’ olarak izah ettiği ortalama ya 
da bilinen tabiriyle ‘ideal insan’ yaratma der-
dindedir. Bu ortalama insan, Türk milliyet-
çiliğinde ortalama-ideal Türk hedefiyle izah 
edilir. Bu kişi; medeni, laik, bilimin ışığında 
yürüyen bir Türktür. Türklüğü seçmeyen sa-
dece mutsuz olmayacak, aynı zamanda gay-
rimedeni de sayılacaktır. Bu kurgunun bir 
uzantısı olarak Kürtlerin nüfusunun anor-
mal arttığı tezi öne çıkar. (…) Yani aslında sa-
dece sosyal boyutuyla değil, istatistiki olarak 
da Kürtler anomalidir!”

1990’lar, 1940’a gelindiğinde, yani Dersim 
Harekâtı da kıyımla tamamlandıktan son-
ra “bitti” gözüyle bakılan Kürt meselesinin 
yeniden ve yakıcı biçimde gündeme geldiği 
dönemdi; devletin yaptıklarının meşruluğu-
nu temin için kamuoyuna çeşitli korkular la-
zımdı. Anormal Kürt kurgusunun yaşaması 
ve yaşatılması, milliyetçiliğin istatistiklerle 
desteklenmesini kolaylaştırıyordu.

meselesinde tehlikeli “indirgemeci milliyet-
çiler”den farklı bir yerde durduğuna dair 
inancın etkisi var. O günlerde çok az kişi 
Erdoğan’ın milliyetçi argümanlara dört elle 
sarılacağını düşünebilirdi; düşünse bile dile 
getirmekte sıkıntı çekerdi. Emre Aköz’ün er-
ken tespitinin, o günlerde Erdoğan’ı Kürtlere 
taviz üstüne taviz vermekle suçlayanların 
dikkatini çekmemesinin sebebi de aynı inanç 
olmalı.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kurulduğu 
2002 yılında Erdoğan ve (bugünlerde bir bir 
tasfiye olduklarını izlediğimiz) yol arkadaşla-
rına göre Kürt sorunu, bizatihi ve soyut bir 
terör sorunu değil, o zamana kadarki hatalı 
devlet (yani CHP) politikalarının bir sonu-
cuydu. Sebep, yani hatalar kaldırılınca sonuç 
yani terör de kalkacaktı. Partinin kuruluş be-
yannamesine giren bu fikirden bugüne köp-
rünün altından ne çok sular akmış. Üstelik 
keşke sadece akan su olsaydı.

Cumhuriyetin (Erdoğan’ın CHP zihniyeti 
diye her fırsatta yerdiği) “ilerici-aydınlanma-
cı”, Erdoğan ve yoldaşlarının “ümmetçi-İs-
lamcı” ideallerini, yani kulağa güzel gelen 
sözlerini kaldırınca, geriye şu ortaklık kalı-
yor: “Kürtlerin çoğalması bir sorun.” Niye? 
Çünkü varlıkları bir sorun. Terör dedikleri 
şey budur. İkisinin siyasal hendeselerinde gi-
diş yolları farklı olsa da hedefledikleri çözüm 
aynı: Kürtlerin asimilasyonunu tamamla-
mak; tamamlanmadıkça her Kürt bir terör-
dür. Fobik akıl böyle işler, kendi korkusunu 
korktuğu şeye, kendi anormalliğini onun 
anormalliğine atfederek.

Mükerrer olacak ama, hukuki görünüm 
verilmiş bir metafordan ibarettir “terör”, 
Kürt fobisinin kod adıdır. Giderek, Kürt an-
lamına gelir. Çok çocuk=terör örgütü üyeliği 
denklemi ancak böyle mümkün olabilir.

Ali Duran Topuz / GazeteDuvar



‘Feminist Bir Ada’:
Kadınların Yaşayıp Yönettiği Kihnu’da Yaşam

Antartika’da Buzullar 
‘Aşağıdan’ da Eriyor

Estonya’nın Kihnu Adası’nda erkekler denizcilik ile uğ-
raştıkları için yılın büyük bir bölümünde adaya yalnız-
ca kadınlar hakim. ‘Feminist ada’ olarak nitelendirilen 

Kihnu’da kadınlar hem geleneksel enstürümanlarla eğleniyor 
hem de adanın yönetimini sağlıyor.

Estonya’da dört köyden oluşan küçük bir ada: 
Kihnu

Siyasi olarak Parnu iline bağlı olan ada; Lemsi, Linaküla, 
Rootsiküla ve Saare isimli dört köyden oluşuyor.

Baltık Denizi’nde bulunan Kihnu’yu farklı kılan en önemli 
özellik, adayı kadınların yönetiyor olması.

Balıkçılık ile geçinen ve hayatlarının çoğunu denizde geçi-
ren erkeklerin yokluğunda ada nüfusu 400 kadından oluşuyor.

tika’daki buzulların altında sıcaklığın neden normal olmayan 
bir şekilde arttığını araştırdı.

Independent’ın haberine göre NASA’daki bilim insanları, 
‘üzerinde büyük miktarda buz olduğu için altında bir sıcaklık 
kaynağı olabileceğine inanılması zor olan buzulların’, nehir-
ler, dağlar ve bütün şekillerin kopyalandığı bir modelini oluş-
turdu.

Bu deney ile buzulların erimesine ve kırılmasına yol açan 
bir manto yükselmesi olduğunu doğrulayan araştırmacılar, bu-
zulların sadece küresel ısınma dolayısıyla üstten değil, ‘aşağı-
dan’ da eridiğini ortaya koydu.

Bilim insanlarına göre bu manto yükselmesi, 50 milyon ila 
110 milyon yıl önce, buz levhasının oluşumundan çok önce 
gerçekleşmişti.

NASA, Antarktika’da buzulların levhaların altındaki 
manto yükselmesi dolayısıyla ‘aşağıdan’ da eridiğini 
açıkladı.

Colorado Denver Üniversitesi’nden araştırmacılar yaklaşık 
30 yıl önce, Antarktika’daki Marie Byrd olarak bilinen buzul 
levhasının altında bir manto yükselmesi olabileceğini, yani 
yoğunluk farkı nedeniyle sıcak ve akıcı olan magmanın yer 
kabuğuna doğru çıkıyor olabileceğini ortaya koymuştu.

Araştırmacılar bu hipotez sayesinde, buzun üzerinde görü-
len bazı normal dışı şekillerin ve levhadaki volkanik hareket-
liliğin açıklanabileceğini düşünmüştü.

Manto Yükselmesi İle Antarktika’da Buzullar 
‘Aşağıdan’ da Eriyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi de (NASA), Artak-

Great Big Story kanalının adadaki kadınların yaşamına dair 
çektiği kısa belgesel, ‘feminist ada’ olarak nitelendirilen Kih-
nu’daki yaşamın panaromasını sunuyor.

Belgeselde aktarılana göre çocuklar okulda Kihnu lehçesini 
ve adaya özgü enstrümanları çalmayı öğreniyor.

Kadınların geleneksel kıyafetler giyip enstrüman çalarak 
kültürlerini koruduğu adada, günlük işlerin hemen hemen 
hepsi de onların yönetiminde.

Kadınlar çoğunlukla geleneksel müzikleri eşliğinde dans 
edip şarkı söylemek için adanın müzesi olan topluluk merke-
zinde toplanıyor.

Üretim yapan kadınlar kendi ayakları üzerinde kimi zaman 
zorlu kimi zaman eğlenceli bir hayat mücadelesi veriyor.

HABERLER22 15 KASIM 2017
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Birçok araştırma , bilerek ya da başka se-
beplerden ötürü doğru düzgün uyuyama-
mızın bedenimiz üzerinde ciddi etkileri-

nin olduğunu gösteriyor.
Birkaç gece bile kötü bir uyku çekmemiz, kan 

şekeri kontrolümüzle oynayarak bizim daha çok 
yememize sebep olabilir. DNA’mızı bile bozabi-
lir.

Birkaç yıl önce BBC’nin ‘Bana Güven Ben 
Dokturum’ (Trust Me I’m a Doctor) programı 
Surrey Üniversitesi ile beraber yaptığı bir araştır-
mada, gönüllülerden uykularını her gece bir saat 
kesmelerini istedi.

Araştırmayı yapanlardan Dr. Simon Archer’a 
göre, her gece bir saat bile daha az uyumak çok 
sayıda gönüllünün (yaklaşık 500 kişi) genlerini 
etkiledi, bazılarında iltihabın ve diyabetin bile 
ortaya çıktığı görüldü.

‘Depresyon ve stres seviyesinde artış’
Az uyumanın vücudumuz üzerinde olumsuz et-

kilerinin olduğu çok açık. Peki uykusuzluğun akıl 
sağlığımız üzerinde ne gibi etkileri var?

‘Bana Güven Ben Dokturum’ programı bunu 
bulmak için Oxford Üniversitesi’ndeki uyku uz-
manları ile beraber küçük bir deney yaptı.

Bu sefer normalde mışıl mışıl uyuyan dört gö-
nüllü bulduk.

Deneyimizin ilk üç gecesinde, dolu dolu, se-
kiz saat boyunca rahatsız edilmeden uyumalarına 
izin vererek uykularını izlemek için onları alet-
lerle donattık.

Ancak sonraki üç gece ise uykularını sadece 

İtalya’da gerçekleştirilen bir tedavi ile kelebek 
hastalığına yakalanmış olan Suriyeli 9 yaşında 
bir çocuk sağlığına kavuştu. Halk arasında ke-

lebek hastalığı olarak bilinen Epidermolysis bul-
losa, genetik kökenli oldukça ağrılı bir cilt hasta-
lığı. Bu hastalığa yakalananların ciltlerinde, ağız, 
burun ve nefes yollarında içi su dolu kabarcıklar 
oluşuyor. Hastalığın şiddetli türlerinde hastalar 
kansere yakalanıyor ya da dışarıdan kaptıkları 
enfeksiyonlar nedeniyle hayatlarını kaybediyor. 
Modena Üniversitesi’nde 9 yaşındaki Suriyeli bir 
çocuğun kelebek hastalığı gen tedavisi ile iyileş-
tirildi. Gen tedavisi ile çocuğun derisini tamamen 
yenilendi. Uzmanlar çocuğun son iki senedir sağ-
lıklı bir yaşam sürdürdüğünü ifade ediyor. Dok-
tor De Luca, hastalığın çok uzun bir süre belki 
de hiç geri dönmeyeceğini ifade etti. Ancak bazı 

Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Al-
zheimer hastalığının kan nakli yoluyla 
hatta ameliyat malzemeleriyle bulaşabile-

ceğini gösteriyor. 
Bilim insanlarının yaptığı araştırmalar Alzhei-

mer hastalığının kan nakli yoluyla hatta ameliyat 
malzemeleriyle bulaşabileceğini gösteriyor. 

Alzheimer bilim insanlarının tüm araştırmala-
rına rağmen halen belli oranda gizemini koruyan 
bir hastalık. Son yıllarda Alzheimer’ın bağırsak-
lardaki bir grup bakteri ile bağlantılı olduğu tespit 
edilse de hastalığın beyni etkileyen mekanizması 
hakkında kesin kanıtlar elde edilebilmiş değil. 

Alzheimer’a benzer bir hastalık olan Creutz-
feldt-Jakob hastalığı beyni etkileyen bir dizi pro-
teinin vücuda gitmesi sonucunda ortaya çıkıyor. 
Bu hastalığın bir türü kan nakli ve et ürünleri ile 
bulaşıyor. Alzheimer da Creutzfeldt-Jakob gibi 
beta-amyloid adı verilen bir tür proteinin etkileri 
sonucu oluşuyor. 

Bundan 50 sene kadar önce büyüme bozuk-
lukları olan kişilere kadavralardan alınan büyü-
me hormonları verilirdi. Bu kişilerin büyük ço-
ğunluğunda yaşlandıklarında Creutzfeldt-Jakob 
hastalığı görüldü. Son dönemlerde yapılan araş-
tırmalarda kadavradan alınan hormonlarla tedavi 
edilen kişilerde daha fazla Alzheimer görüldüğü 
tespit edildi. Bu verilerden hareket eden uzman-
lar, Kanada’nın Vancouver şehrindeki British 
Columbia Üniversitesi’nde fareler üzerinde bir 
araştırma gerçekleştirdi. Alzheimerlı bir fare ile 
sağlıklı bir farenin dolaşım sistemlerini birbirine 
bağlayan uzmanlar, sağlıklı farenin beyninde bir 
süre sonra Alzheimer plakalarının geliştiğini ve 
beyin dokusunun ölmeye başladığını gördü. Bu 
durum Alzheimer’ın kandaki beta-amyloid prote-
inler ile de bulaşabildiğini gösteriyor. 

Araştırma geçtiğimiz sene İsveç ve Dani-
marka’da 2.1 milyon kişinin verilerinin ince-
lenmesiyle elde edilen sonuçlarla çelişiyor. Bu 
araştırmada daha sonra Alzheimer’a yakalanan 
kişilerden kan alanların hastalığa yakalanma risk-
lerinin arttığı yönünde herhangi bir bulgu görül-
memişti. Uzmanlar ise Alzheimer’a neden olduğu 
düşünülen proteinin bulaşıcı olduğundan endişe 
ediyor. Bu nedenle standart kan testlerinde kan-

dört saat ile kısıtladık.
Gönüllerimiz her gün, ruh hallerinde ya da duy-

gularında herhangi bir değişiklik olup olmadığını 
kaydetmek için bir psikolojik anket doldurdu.

Aynı zamanda video günlükleri tuttular.
Peki ne oldu dersiniz?
Bizimle beraber deneyi yapan doktora öğren-

cisi Sarah Reeve, duygu durumlarının ne kadar 
çabuk değiştiğini görünce çok şaşırdı.

Reeve, “Endişelerinde, depresyon ve stres se-
viyelerinde artış belirdi; aynı zamanda paranoya 
ve diğer kişilere yönelik güven kaybının yaşandı-
ğı görüldü. Sadece üç gece az uyuyunca bunların 
görülmesi gerçekten etkileyici” dedi.

Yorulduğunuzda beyinin voltajı düşü-
yor

Bilim insanları yorgunluk ve uykusuzluğun 
insanların beynindeki sinyalleri zayıflatıp yavaş-
lattığını tespit etti. Los Angeles’taki Kaliforniya 
Üniversitesi’nden uzmanlar beyinlerine chip imp-
lant edilen 12 epilepsi hastasının yorgunluk sıra-
sında beyinlerindeki elektrik faaliyeti inceledi. 
Hastalara önce bir dizi resim gösteren uzmanlar 
daha sonra aynı deneyi bütün gece boyunca uy-
mamış deneklere gösterdi. Bu deneyde yorgunluk 
sırasında beyinde nöronların daha düşük şiddette 
ateşleme yaptığı bu nedenle de tepki sürelerinin 
uzadığı tespit edildi. Araştırma yapan ekip yor-
gunluk ile sarhoşluğun beyin hücreleri üzerinde 
aynı etkiyi yaptığını da gördü. Uzmanlara göre 
yorgun bir şekilde trafiğe çıkan sürücüler, alkollü 
yola çıkan sürücülerle aynı muameleyi görmeli. 

uzmanların ise bu konuda endişeleri var. Aynı 
alanda çalışmalar yürüten Groningen Üniversitesi 
Tıp Fakültesinden Marcel Jonkman, bu tedavinin 
yarattığı en büyük endişenin ileride gelişebilecek 
kanser olduğunu belirtti. Ancak hastalar ve aile-
leri, kelebek hastalığının zaten kanser geliştirme 
riski olduğunu ve tedavinin bu riskinin göze alı-
nabilir bir durumu ifade ettiğini söylüyor. 

daki beta-amyloid proteinlerin oranının da sürekli 
takip edilmesi gerektiği belirtiliyor. 

İngiltere’de yapılan başka bir araştırma ise Al-
zheimer’in ameliyat aletleri, kan nakli ya da diş 
tedavisi yoluyla insandan insana geçebileceğini 
göstermişti. Bilim insanları, şimdiye kadar hasta-
lığın büyük ölçüde yaşlılık ve kısmen de genlerle 
ilgili olduğunu düşünüyordu. Ancak bu yeni araş-
tırma, hastalığın Alzheimer “tohumları” olarak 
bilinen prionlar vasıtasıyla insandan insana geç-
me olasılığını ortaya koyuyor. Metal yüzeylere 
yapışan bu mikroskobik protein molekülleri, ge-
leneksel sterilizasyona karşı dirençli. Uzmanlara 
göre, teorik olarak kan nakli, beyin ameliyatı, ya 
da kanal tedavisi gibi invaziv diş operasyonların-
da Alzheimer’ın geçmesi mümkün. Araştırmada, 
hastalığın temasla geçebileceğine dair hiçbir bul-
guya ise rastlanmadı. Kuluçka süresinin 40 yıla 
kadar çıkması nedeniyle insanların hastalığa ya-
kalandığını uzun süre anlayamayabileceği belir-
tildi.

Alzheimer nedir ?
Alzheimer hastalığı kişiyi adım adım yakın 

çevresinden,  sonra kendinden uzaklaştıran, bir 
süre sonra da mevcut yaşamla ilgili anıların teker 
teker silikleştiği, en sonunda insanın kendini dahi 
tanımakta güçlük çektiği nörolojik bir hastalık 
türüdür. Alzheimer çoğunlukla psikiyatrik hasta-
lıklarla karıştırılabilmektedir. Alzheimer hastalığı 
unutkanlıkla başlayan bir hastalık olarak kendini 
gösterir. Ancak her unutkanlık Alzheimer has-
talığı anlamına gelmez. Unutkanlık ile beraber 
beceri kaybı görülüyor ve kişilik özellikleri de-
ğişim gösteriyorsa daha dikkatli olmak gerekiyor. 
Alzheimer hastalığı aynen demansta olduğu gibi 
günlük aktivitelerin bozulmasından, ilerleyen 
dönemde hastanın kendini ifade edememesi, çev-
reyle ilişkilerinin bozulması, hesap muhakeme 
yeteneğinin, algılamanın bozulmasıyla ilerleyen 
hatta daha ileri dönemlerde hastanın kişilik de-
ğişiklikleri bir takım psikolojik belirtilerin ortaya 
çıkmasına neden olan bir hastalıktır. Bunun iler-
leyen dönemlerinde hasta artık kendisine dahi ba-
kamayacak duruma gelir. Yatağa bağımlı hale ge-
lebilir ve günlük ihtiyaçlarını karşılayamayarak 
tamamen bağımlı bir hasta pozisyonuna dönebilir

Az Uyumanız 
Sadece Birkaç Gece Bile 

Beyninize Zarar Veriyor Alzheimer 
Kan Nakli İle Bulaşabilir

Gen Tedavisi İle Yeni Bir Cilde Kavuştu
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di Şab’i „devletleşememiş İslam’ın mutlak iktidar“ 
şeklidir. İktidar odaklı İslam tarihinin günümüzdeki 
yansımasıdır. 

Müslüman devletler ve örgütler olarak bilinen 
yüzlerce yapı birbirlerini ve Müslümanları boğazla-
yarak iktidarlarını sürdürmüşlerdir. IŞİD, Emevile-
rin Heşdi Şabi de Abbasilerin günümüzdeki yansı-
malarıdır.

Abbasilerin Emevilere uyguladığı zulüm ve vah-
şetin neredeyse tarihte bir örneği yoktur. Zulüm 
etmekte hızını alamayan Abbasiler Emevî halife-
lerinin ve ileri gelenlerinin kabirlerini kazmış, ke-
miklerini çıkararak, çarşı pazarlarda teşir etmiş ve 
yakarak, intikam almaya çalışmışlardır.

Emevi halife çocuk ve torunlarından Endülüs’e 
kaçan/kaçırılan süt çocuklarından başka tek bir in-
san sağ bırakılmamıştır.

Abdullah bin Ali, Şam’daki Ümeyye oğullarının 
kabirlerini kazdırıp kemiklerini yaktırmış, sağlam 

cesetleri ise astırarak ölü bedenleri idam ettirmiş ve 
daha sonra da yakmıştır. 

Abbasilerin katliamından kurtulabilen Ümeyye 
oğulları Endülüs’e kaçarak yaşamda kalabilmişler-
dir.

Dini iktidara alet edenlerin Müslüman’ı, Hıristi-
yan’ı, Yahudi’si ayırım yapmaksızın insanları katlet-
miştir. Aslında buna ateist ideolojileri de dahil etmek 
gerekiyor. ‘Mutlak İktidar’ hedefli her yapı bu yol-
dan geçmekle ancak kendini var edebilir/edebiliyor.

İşte bunun gibi IŞİD ve Heşdi Şab’i de tarihte 
Sünni ve Şii Müslümanların birbirlerine yaptıklarını 
tekrarlamaktan öte bir şey yapmıyorlar.

İşin dramatik tarafı mazlum Kürt milletinin sö-
mürgecileri olan Pers-Arap ve Türk sömürgecile-
rinin birer paravan örgütü olan bu yapıların içinde 
Kürtlerin de olmasıdır.

Millet olarak Kürtler tarihin hiçbir döneminde 
din veya etnik kimliğinden dolayı herhangi bir ulusa 

zulüm etmemiş, katliam uygulamamıştır. Ortak ya-
şamayı esas almışlardır. Ortadoğu’da tek ve tartış-
masız askeri komutan olan Sellahadin-i Eyyubi’nin 
ne kadar asil ve adil bir komutan olduğunu Avrupalı 
tarihçiler anlatıyor.  

Bu, kültürel ve hatta genetik bir özelliktir. Eğer 
Kürtler tekrar birlik olabilseler, kendilerine uygula-
nan zulme son verebilecekleri gibi, insanlığa büyük 
bir hizmet olarak Ortadoğu’ya da adil bir düzen ge-
tirebilirler.

Rojava bunun ilk adımı gibi bir umut sunuyor. 
Halkların eşitçe bir düzen içinde yaşadığı, yaşatıl-
maya çalışıldığı görülüyor. Tarihe bir deneme olarak 
geçse bile bu projede ısrar edilmesi gerekiyor.

Zira bu proje aynı zamanda IŞİD ve Heşdi Şa-
bi’ye karşı alternatif bir projedir de.

Buna karşılık mutlak iktidar odaklı AKP + IŞİD 
+ HAŞDİ ŞABİ = İslam adına birer diktatörlük ve 
faşizm uygulamasıdır.

2515 KASIM 2017 FORUM

Kerkük, Xaneqin, Tuzhurmartu, Şengal ve 
Zumar alanlarının işgaliyle birlikte Haşdi 
Şabi ismi sıkça ifade edilmeye başlandı.

Kimdir, nedir bu Heşdi Şabi? 
Halk Seferberlik Güçleri („Haşdi eş-Şab-i“) 

çoğunlukla İslam’ın Şii mezhebine mensup kişi-
lerden oluşan askeri, siyasi bir yapılanma. Şii İran 
devletinin Irak topraklarındaki silahlı örgütlenmesi 
olarak tanımlanabilir.

Sömürgeci/yayılmacı İran’ın Şii-İslam ideoloji 
aracılığıyla yayılmacı emellerini gerçekleştirme ara-
cıdır. Devrim Muhafızlarının Irak Şubesi olarak da 
adlandırılabilir. Şii taassubuna sıkı sıkıya bağlı bir 
örgütlenme olarak IŞİD’e yakın benzerlikler taşı-
maktadır.

Arap Şialarının önde gelen dini liderlerinden Aye-
tullah Sistani’nin IŞİD’e karşı askeri örgütlenme 
için yaptığı çağrıdan sonra kurulmuştur. Eğitim ve 
donanımı hem Irak hem de İran tarafından yapılmış-
tır. Bununla birlikte emir-komuta zinciri içinde daha 
çok İran’a yakın durmaktadır.

İslam peygamberi Hz Muhammed s.a.v vefatın-
dan sonra, evrensel bir din olan İslam, iktidar aracı 
olarak kullanılmıştır. İslam adına kurulan devlet ve 
imparatorlukların bu anlamda İslam dini ile bir ala-
kaları yoktur. Sadece İslam’ı bir araç olarak kullan-
mışlardır/kullanmaya devam etmektedirler.

İddia edildiği üzere IŞİD ve Heşdi Şabi ne bir İs-
rail icadı ne de bir ABD-Rus oyunudur. IŞİD-Heş-

Heşdi Şabi
Hafız Ahmet TURHALLI
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Kürdistan Depremle Sarsıldı: 
400’ün Üzerinde İnsan Öldü

Yasağa ‘İnat’ Kitaplar Mektuba 
Dökülerek Tutuklulara Ulaştırılacak

Bakanlık, Polisin Attığı Fişekle Gözünü 
Kaybeden Ünveren’e Tazminat 
Ödeyecek

‘Bu Bir Sansür’: HDP’nin 100. Araştırma 
Önergesi de Reddedildi

2715 KASIM 2017 TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DAN

Merkezüssü Güney Kürdistan Bölgesi’nin Ha-
lepçe kenti olan 7.3 büyüklüğündeki depremin 
ardından bilanço ağırlaşıyor. Şu ana dek 400’ün 
üzerinde kişi hayatını kaybederken, yedi bini aşkın 
kişi de yaralandı.

Deprem Kürdistan Bölgesi ve İran ile birçok çev-
re ülkede hissedilirken, Kürdistan Bölgesi’nde şu 
ana dek en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 535 
kişinin de yaralandığı bildirildi.

Süleymaniye’nin Derbendihan ilçesinde büyük 
yıkımın yaşandığı aktarıldı.

İran’da 407 kişi yaşamını yitirdi
İran sınırında yaşanması nedeniyle deprem bura-

da da çok sayıda can aldı.
İran devlet televizyonu, İran’da 407 kişinin yaşa-

mını yitirdiğini, 6 bin 700 kişinin de yaralandığını 
bildirdi.

Yetkililer hala göçük altında çok sayıda insanın 
bulunduğunu belirtiyor.

7 ülkede hissedildi
Yüzlerce insanın ölümüne neden olan deprem, 

Irak’ın tamamı ve Türkiye’nin güney illerinin yanı 
sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik 
Arap Emirlikleri ülkelerinde de hissedildi.

Türkiye yardım gönderdi
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye’nin 

depremin etkilediği bölgeye 44 personel, 10 araç ve 
5 bin çadır gönderdiğini açıkladı.

Cezaevlerindeki kitap yasağına karşı kampanya 
başlatan Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi, kitapları 
mektuba dökerek tutuklulara ulaştırmaya çalışacak.

Tutuklu ve hükümlere kitap ulaştırmak için 2008 
yılında bir grup gönüllü tarafın-
dan kurulan Dışarıda Deli Dal-
galar İnisiyatifi, olağanüstü hâl 
(OHAL) ile birlikte cezaevlerin-
de hayata geçirilen keyfi kitap 
yasaklarına karşı harekete geçti.

İnisiyatif üyeleri, “yasak” adı 
altında cezaevlerine alınmayan 
kitapları kaleme alacakları mek-
tuplarla tutuklulara ulaştıracak.

“Hapishanelere kitapları 
mektuplarda yolluyoruz” adıyla planlanan çalışma 
için inisiyatif üyeleri, 19 Kasım Pazar günü İnsan 
Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde bir araya 

İçişleri Bakanlığı, Gezi direnişi sırasında polis at-
tığı gaz fişeğiyle bir gözünü kaybeden Yıldız Teknik 
Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ün-
veren’in açtığı davada 1.055.197 TL tazminat öde-
meye mahkum oldu.

Gezi direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle 
bir gözünü kaybeden Yıldız Teknik Üniversitesi öğ-
retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Burak Ünveren’in açtığı 
davada İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İçişleri Bakan-
lığı’nı tazminat ödemeye mahkum etti.

Mahkeme, sağ gözünü kaybeden Ünveren’in tam 
görme kaybı ve yüzde 37 oranında iş gücü kaybı 
geçirdiğini saptarken bilirkişi incelemesi sonucunda 

HDP tarafından verilen önergelerin reddedilmesi-
nin gerekçelerinin araştırılmasını talep eden önerge 
de Meclis Başkanlığı’nca reddedildi. HDP’li Meral 
Danış Beştaş, HDP’nin 26’ncı yasama döneminde 
sunduğu 100 araştırma önergesinin iade edildiği-
ni belirterek, “Bu sansürdür, bunun başka bir izahı 
yok” ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Baş-
kanvekili Filiz Kerestecioğlu tarafından, soru ve 
araştırma önergelerinin TBMM Başkanlığı’nca sü-
rekli reddedilmesinin gerekçelerinin araştırılması 
talebiyle Meclis’e sunduğu araştırma önergesi de 
reddedildi.

Bunun üzerine Meclis Genel Kurulu’nda söz alan 
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, “Mil-
letvekillerinin en temel görevlerinden biri yazılı, 
sözlü soru önergeleri vermek, araştırma önergeleri 
vermektir. Grupların gensoru verebilmesidir” dedi.

“Önergelerin, ‘İçeriği kaba ve yaralayıcıdır’ diye 
iade edildiğini” ifade eden Beştaş, şu istatistikleri 
paylaştı:

Sadece Halkların Demokratik Partisi’nin, 26’ncı 
Yasama Döneminde 100 araştırma önergesi, 4 adet 
gensoru, 746 soru önergesi, 25 sözlü soru önergesi 
iade edildi. İade sebeplerinde hangi kavramlar var? 
Mesela, ‘sivillere yönelik hak ihlalleri’ ifadesi ya da 

HDP: Depremin yaralarını dayanışmay-
la saralım

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise depremin 
ardından yaptığı yazılı açıklama ile dayanışma çağ-
rısı yaptı:

Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Süleymaniye 
Eyaleti ile Doğu Kürdistan’ın Kirmanşan Eyaleti 
sınırında meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin 
bilançosu gittikçe ağırlaşmakta, can ve mal kay-
bı artmaktadır. Resmi olmayan açıklamalara göre, 
yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, binlerce insan da 
yaralanmıştır. Yıkım büyüktür.

Süleymaniye ve Kirmanşan Eyaletlerinde mey-
dana gelen bu depremin yıkıcı etkilerinden dolayı 
derin bir üzüntü içindeyiz. Hayatını kaybeden insan-
larımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve halklarımıza 
başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyo-
ruz. 

Depremin sebep olduğu yıkımın etkisini azaltma-
nın yolu güçlü ve etkili dayanışmadan geçer. Bizler 
de bu zor ve çetin günlerde Kürdistan halklarına ve 
depremzedelere güçlü yardımlaşma duygularımızı 
iletiyoruz.

Halklarımızı, örgütlerimizi ve sivil toplum ku-
ruluşlarımızı depremin meydana geldiği yerlerde 
yaşayan insanlarımızla dayanışmaya çağırıyoruz. 
Uzatılan her el, yapılan her dayanışma faaliyeti acı-
ları azaltacak, kardeşlik ve birlik duygularını güç-
lendirecektir.

gelecek.
Çalışmalarına ilişkin bilgi veren inisiyatif üyesi 

Sevinç Koçak, cezaevlerine kitap gönderme zorlu-
ğunun OHAL ile birlikte daha da arttığını belirterek, 

kampanyalarına dair şunları aktardı:
“Gönderdiğimiz kitaplar birçok 

hapishaneye alınmadı. İzmir Buca, 
Isparta, Kırıkkale, Hatay ve Sive-
rek’te kitap yasağı var. Yine birçok 
hapishane de kitap yasağı uygula-
ması başlatıldı. Bu da şu demek; as-
lında dışarıda okuyan herkesi zaten 
içeri alıyorlar, içeriye de kitapları 
almayarak, bu bağı kesmeye çalı-
şıyorlar. İnsanların kitapla ilişkileri 

kesildiği zaman, edebiyatla, sanatla, felsefe ile sos-
yoloji ile siyaset ile ilişkisini kesmiş olacak. İçeride-
ki insanların da tek beslenme kaynağı 

da Ünveren’in maddi kaybının 555.197 TL olduğu 
tespit edildi.

Mahkeme, İçişleri Bakanlığı’nın 555.197 TL’si 
maddi ve 500.000’i manevi olmak üzere 1.055.197 
TL tazminat ödemesine karar verdi.

İçişleri Bakanlığı karara itiraz etti.

‘Biber gazı fişeği orta mesafede silah’
Mahkemenin kararında Emniyet’in toplumsal 

olaylara müdahale hakkı olsa da insan bedenini ya-
ralayıcı nitelikte olmaması gerektiği belirtilirken, 
biber gazı fişeğinin orta mesafede silah şeklinde bir 
araç olduğu hatırlatıldı.

Adem Geveri’nin önergesindeki ‘cinsel şiddet’ ifa-
desi, önergenin iadesinin gerekçesi. ‘İşkence’ kav-
ramı, ‘cinayet’ kavramı, ‘yargısız infaz’ kavramı, 
‘hak ihlali’ kavramı… Bu kavramların önergelerde 
kullanılması iade gerekçesi.

Meclis’te ifade ve düşünce özgürlüğünün yok 
edildiğini söyleyen Beştaş, “Bu sansürdür, bunun 
başka bir izahı yok” ifadelerini kullandı.

Son olarak Beştaş, “Düşünce ve ifade özgürlü-
ğünün Parlamentoda kısıtlanması, demokrasinin en 
temel işlerlik kazanması gereken yerin artık Par-
lamento olmadığı gerçeğini de ortaya koymuştur” 
diye konuştu.

‘Kaba’ bulunarak reddedilen önerge
SİHA ile saldırılan kişilerin sivil yurttaş olduğu-

nun belgeleriyle ortaya çıkması ardından HDP’li 
21 milletvekilinin imzasıyla Meclis Başkanlığı’na 
konunun araştırılması talebiyle araştırma önergesi 
verilmişti.

29 Eylül’de Meclis’e sunulan önergede, söz ko-
nusu saldırının aydınlatılması ve sorumluların tespit 
edilmesi için araştırma talep edilmişti.

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, 30 Ekim’de 
önergedeki “sivillere yönelik saldırı” ifadesini, 
‘kaba’ ve ‘yaralayıcı’ bularak önergeyi reddetmişti.
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AB Konseyi Basın Sözcüsü Virginie Battu, Ko-
lombiya’da barış anlaşmasının imzalanmasıyla şid-
det eylemlerine son veren FARC’ın terör örgütleri 
listesinden çıkartıldığını bildirdi.

FARC, 2002 yılından beri AB terör örgütleri lis-
tesinde yer alıyordu. AB, 2016 Eylül ayında FARC’ı 
terör örgütleri listesinden geçici olarak çıkartmıştı.

FARC’la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren 
barış anlaşmasını, Kolombiya Devlet Başkanı Juan 
Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, 
başkent Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosu’nda, 24 
Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Bu süreçte FARC’ın silah bırakma aşamasına, 
bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 
1 Mart’ta geçilmişti. FARC, 17 Mart’ta 140 silahını 
Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğ-
rulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan 
çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma 
süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran’a 
kadar uzatılmıştı. BM’nin 2 Haziran’da FARC’ın 
silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının 
ardından hızlanan süreçte kurum, 18 Haziran’da 
silahların yüzde 60’ını teslim aldığını duyurmuştu. 
Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında 

Fransa hükümeti, 13 yaşının altındaki bütün ço-
cukların cinsel ilişki için rızalarının olmadığını var-
sayan bir yasayı yürürlüğe koymayı değerlendiriyor. 
Fransa’da 28 yaşındaki bir yetişkinin 11 yaşındaki 
bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye girmiş, fakat, hü-
kümetin cinsel ilişki rızasına dair bir yasası olma-
dığı için saldırgan suçsuz bulunmuştu. Fransa’da 
15 yaşının altındaki herhangi biriyle cinsel ilişkiye 
girmek illegal olsa da, cinsel ilişki rızası konusunda 
herhangi bir yaş için bir yasa bulunmaması tecavüz 
olaylarına kapı açıyor.

Eşitlik Bakanı Marlène Schiappa gerçekleşen bir 
cinsel olayda, kişinin rızası olmamasının varsayıl-
ması için minimum yaşın 13 veya 15 olması gerekti-
ğini söyledi. Schiappa, “Çıkarılan yasayla, belirli bir 
yaşın altındaki çocukların cinsel ilişki rızası hakkın-
da bir tartışma olmayacak ve herhangi bir tecavüz 
olayında belirlenen yaşın altındaki bütün çocuklar 
tecavüze veya cinsel saldırıya uğramış olarak var-
sayılacak” dedi.

AB Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, 23 
üyenin PESCO için ortak bildiriye imza attığı, bildi-
rinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Konseyi’ne 
iletildiği kaydedildi. 

Ortak bildirinin imzalanmasının, PESCO’nun 
kurulumu için ilk resmi adım olarak nitelendirildi-
ği açıklamada, ilk olarak Lizbon Anlaşması’nda yer 
alan daimi iş birliği yapısının AB üye ülkelerinin 
güvenlik ve savunma alanında birlikte çalışmasına 
imkan tanıyacağı belirtildi. 

Daimi savunma işbirliği çerçevesinde isteyen ve 
kabiliyeti olan üye ülkelerin ortaklaşa savunma ye-
teneklerini geliştirebileceği bildirilen açıklamada, 
bu ülkelerin ortak projelere yatırım yapabileceği, 
ordularının gelişimine katkıda bulunabileceği ifade 
edildi. 

Açıklamada, ortak bildiriye imza atan ülkeler 

ülkedeki iyi ekonomik duruma rağmen Alman-
ya’daki 18 yaş üstü nüfusun yüzde 10’undan fazlası 
aşırı borçlu durumda bulunuyor. 

Almanya’daki bireylerin aşırı borçluluk oranı 
2014 yılından beri üst üste 4’üncü kez arttı. 1 Ekim 
2017 itibarıyla Almanya genelinde 18 yaş üstü aşırı 
borçluluk oranı yüzde 10,04 olarak ölçüldü. 

Rapora göre, ülkede 18 yaşın üstündeki 6,9 mil-
yon kişinin aşırı borcu bulunuyor. Söz konusu kişiler 
borçlarını ödeme sorunu yaşıyor. Rakam, geçen yıla 

Avustralya’da mini yarış arabasıyla pistte kaza 
yapan 8 yaşındaki sürücü yaşamını yitirdi. Polis, 
8 yaşındaki Anita Board’un, Batı Avustralya’daki 
Perth Motorplex yarış pistinde tek başına sürüş yap-
tığı esnada kaza geçirdiğini belirtti.

Yarış aracının kontrolünü kaybederek beton bari-
yere çarpan küçük kızın, kaldırıldığı hastanede ha-
yatını kaybettiği belirtildi. 

Avustralya Ulusal Kalkış Yarışı Birliği’nden 
(Andra) yapılan açıklamada, Board’ın küçükler kal-
kış yarışı (drag) için lisans almaya çalıştığı kayde-
dildi.

Açıklamada, Anita’nın, kaza geçirdiği sırada ya-

yapılan ve FARC’ın son silahlarının da teslim alın-
dığı 27 Haziran’dan sonra örgütün kırsaldaki mü-
himmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM 
gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen 
suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, 
Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kır-
salındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve 
Santos’un katıldığı törenle örgütün silahlarının yük-
lü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bogota’nın dışındaki BM tesislerine getirilen ve 
daha sonra ABD, Küba ve Kolombiya’da anıt haline 
getirilecek silahların imhası Santos’un da katıldığı 
törenle tamamlanmıştı.

Tüm bu süreçler devam ederken FARC 27 Ağus-
tos’ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak 
başkent Bogota’da kuruluş kongresi düzenlemişti. 
Eylül ayının ilk günü kongre sona ermiş ve örgüt 
FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek 
için İspanyolca “Fuerza Alternativa Revoluciona-
ria del Comun” (Toplumun Alternatif Demokratik 
Gücü) ismini almıştı.

Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapıla-
cak seçimler için liderleri Londono’nun Kolombiya 
Devlet Başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.

Çıkarılması tartışılan yasa, 28 yaşındaki bir ada-
mın 11 yaşındaki bir kızı evine götürüp cinsel sal-
dırıda bulunmasının ardından ortaya çıktı. Kız ço-
cuğunun adamın evine kendi rızasıyla gittiğini fakat 
“korkudan ve şoktan” kendisini savunamayacak bir 
halde olduğu için karşı koyamadığını savunan kızın 
ailesine rağmen mahkeme, 11 yaşındaki kız zorla 
eve götürülmediği için saldırganı serbest bırakmıştı. 
Çocuk Sesi (Le Voix de l’Enfant) ismindeki aktivist 
bir grup mahkeme kararının ardından, “Reşit olma-
yan çocuklar söz konusu olduğunda cinsel ilişki rı-
zası söz konusu bile olmamalı” dedi.

Tartışmalı kararın ardından Fransa Hükümeti, 
yeni yasayı değerlendirmeye başladı. Gelecek yıl 
yürürlüğe konulması beklenen yasaya göre, herhan-
gi bir cinsel saldırı veya tecavüz olayında belirlenen 
yaşın altındaki bütün çocuklar saldırıya uğramış ola-
rak varsayılacak ve saldırgan tecavüz saldırısı suçla-
rıyla yargılanacak.

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Hırvatistan, 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, 
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Polon-
ya, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya ve İsveç 
olarak sıralandı.

AB Dış İlişkiler Konseyi’nin başkanlığını yapan 
Mogherini, konuya ilişkin açıklamasında, “Bugün 
Avrupa savunması için yeni bir sayfa açıyoruz” ifa-
desini kullandı. 

Avrupa savunması için “tarihi bir gün” olduğunu 
kaydeden Mogherini, halihazırda üye ülkelerin dai-
mi savunma işbirliği kapsamında 50’den fazla proje 
önerisinde bulunduğunu belirtti. 

AB Konseyi’nin, 11 Aralık’ta gerçekleşecek Dış 
İlişkiler Konseyi’nde PESCO’nun kurulması kararı-
nı onaylaması bekleniyor.

göre yaklaşık 65 bin artış gösterdi.
Verilere göre, ülkedeki 6,9 milyon aşırı borçlunun 

çoğunluğu erkek. Yaklaşık 4,2 milyon erkek ve 2,6 
milyon kadın aşırı borçlu durumda bulunuyor. 

Aşırı borçluluk oranlarının en yüksek olduğu 3 
kent de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunuyor. 
Duisburg’da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 17,08’i, 
Dortmund’da yüzde 14,44’ü, Essen’de de yüzde 
13,76’sı aşırı borçlu olarak kaydedildi.

rış lisansı almak için sürecin bir parçası olarak Perth 
Motorplex’deki test sürüşüne katıldığı ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde de küçük sü-
rücünün, yarışlara katılmak için gereken minimum 
sınır olan 8 yaşına kısa süre önce girdiği aktarıldı.

Anita’nın babası Ian Board, sosyal medya hesa-
bından paylaştığı mesajda, “Kalbim paramparça” 
ifadesini kullanarak, desteğe ihtiyaçları olduğunu 
belirtti.

Kalkış yarışı topluluğu üyeleri de #KasklarAni-
taİçinÇıksın (#HelmetsOutForAnita) etiketiyle yap-
tıkları paylaşımlarda üzüntülerini ifade etti.

AB, FARC’ı Terör Örgütleri Listesinden 
Çıkarttı

Fransa’da Cinsel Saldırı İçin Yeni Yasa

AB Ortak Ordusu İçin 23 Üyeden İmza

Almanya’da 6,9 milyon Kişi “Aşırı Borçlu”

Avustralya’da 8 Yaşındaki Sürücü 
Kazada Öldü
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Nostradamus ülkeyi yönetsin…
**Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu 

Mustafa Yaman tarafından hazırlanan 2016 
yılı faaliyet raporlarında kurum misyonu 
kısmında, “Demokratik, ekolojik, kadın öz-
gürlükçü ve özyönetim anlayışıyla yaşama 
olanağını sunmak” ifadesi yer aldı. Haberle-
rin yayılması üzerine “özyönetim” ifadesi he-
men siteden kaldırıldı. Kayyum Yaman pek 
yamanmış! Kopyala-yapıştır ne zamandan 
beri “faaliyet” oldu diye sormak lazım!

Genç bir gardiyan vardı, sürekli bizi “he-
val” diye çağırıp duruyordu. Bir gün dayana-
madım, “Bak gönlün varsa bırak gardiyanlığı 
gel aramıza, yoksa da ikide bir heval deyip 
durma, dersen de bizden sana öyle seslen-
memizi bekleme” dedim. Vardiyası değişti, 
demeye devam etti mi bilmiyorum. Kayyum 
da madem “kopyaladığı” paradigmadan ger-
çekten çok etkilendiyse, bıraksın koltuğu 
kendine bir cezaevine gitsin. Desteğini tam 
açıklasın. Böyle gizli gizli hoş olmuyor. Bu 
arada özyönetim istemek suç değil, siyasal 
bir taleptir. Demokratik, ekolojik, kadın öz-
gürlükçü bir iddia sahibi olmak ise, insanlaş-
ma belirtisidir. Kayyum neden öyle heyecan 
yapmış anlamadım.

**Ülke iyice sayısal lotoya döndü. Her ba-
kan bir tarih verip bir, “şu tarihte şu olacak, 
bu olacak, bekleyin görün! Bize inanın ve 
bekleyin” falan diyorlar. Bildiğiniz üzere te-
davüldeki güncel tarih 20 Kasım’dır. İçişleri 
Bakanı, “Kasım’ın 20’sine kadar bizi sey-
redin. Kasım’ın 20’sine kadar dağ, taş, tepe 
bırakmayacağız” dedi. Az kaldı ve gördüğü-
müz kadarı ile dağlar, taşlar, tepeler yerinde 
duruyor. Acaba başka bir şeyi kastetti de biz 
mi anlamadık.

cak! Öyle hissediyorum! O günü bekleyin! 
(Kabul edin ikisinden de mantıklı bir öneri)

**Erdoğan’ın son ırkçı söylemi ve Kürtle-
re aleni hakareti malumunuz. 15 çocuk yapı-
yorlar, siz de çoğalın falan dedi. Her bir Kürt 
çocuğunu terörist ilan etti. Böyle bir kötülük 
insan ruhuna nasıl yerleşir bilmiyorum ama 
ben konuyu uzatmadan daha önce de sordu-
ğum lakin cevabını alamadığım bir soruyu 
yinelemek istiyorum. Başta Türkiye’de olmak 
üzere, gittiği her ülkede nerde bir çift yakala-
sa “çocuk yapın” diyen ve yurtiçini 3, yurtdı-
şını 5 ile sınırlayan Erdoğan; neden kendisi 
yapmıyor. Yani bir iki çocuk daha yapsa ne 
olur? Hep halktan istemek hoş değil…

Şimdi yeni bir tarih daha eklendi. Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin büyüme 
ve ihracat rekorları kırdığını anlatırken, “12 
Aralık 2017 günü Türkiye’nin 3’üncü çeyrek 
büyüme rakamları açıklanacak. Rakamlar 
açıklandığında Türkiye dünyada 1 numara 
olacak. Öyle laf değil, gaz falan değil. Göre-
ceksiniz tarih verdim” dedi. Madem böyle 
kehanetlerle yönetecektiniz ülkeyi, başa da 
neden Nostradamus’u getirmediniz? Ondan 
iyi yönetici mi olurdu bu koşullarda!

Hazır yol açılmışken, ben de müsaadenizle 
bir tarih vermek istiyorum: 20 Kasım ve 12 
Aralık’ta iki bakanın da dediği olmayacak. 
Esas tarih 13 Aralık! O gün Çarşamba ola-

**Başbakan Yardımcısı Akdağ: “Belediye 
başkanlarının istifaları bireysel olarak ver-
dikleri bir karar” dedi.

AKP sözcüsü Mahir Ünal: “Cumhurbaşka-
nımız demokratik hakkı olan istifaya çağır-
ma hakkını kullandı” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Ahmet Edip Uğur: “Evime kadar gelip tehdit 
ettiler. İsteğim dışı mecbur istifa ediyorum” 
dedi.Şimdi burada biri yalan söylüyor! Han-
gisi bulun bakalım. Siz bulmaya çalışırken, 
Hayati Yazıcı İzlanda açıklarından karaya 
giriş yaptı! Şöyle dedi, “AKP’de siyaset yapan 
insan, hak ve özgürlüklerini kendi isteğiyle 
sınırlar!”

**Şivan Perwer geçenlerde yaptığı bir 
açıklamada bütün Kürtleri Kürdistan’a sahip 
çıkmaya ve birlik olmaya çağırdı. Geçenlerde 
yine kendisi, “pişmanım Erdoğan’a malzeme 
olduk” minvalinde açıklama yaptı. Ben bu ra-
hatlığı anlamıyorum. Yapmadığın şey kalma-
sın, her şeye alet ol, sonra da hiçbir şey olma-
mış gibi davran! Birlik çağrıları yap! Burada 
bir parantez açayım: Bu alet olma meselesi 
bilinçsizce değil. Bir tercihtir. Altını kalınca 
çizeyim tekrar: Bir tercihtir! Alet olurken 
aslında neye denk geldiğini gayet net biliyor-
dun, ne tür çıkarlar sağlayacağını da iyi bel-
lemiştin ve kapalı kapılar ardında herkesin 
gözünün içine bakarak halkın karşısında yer 
almayı seçtin, parantezi kapatalım. O anlam-
da biraz yüz ve gerçeklik varsa insan hakika-
tı ifade eder. Siyasete değil, kendine dair ifade 
et. Değil ki umutluyum. Sanat ve rolü açısın-
dan ibretlik derslerle dolu bir durum. Herkes 
birlik derken, ona sahip çıkarken, oradan 
kaçanlar şimdi diyor falan filan! İnanmayın 
hepsi yalan…

   

Özgür Amed / Özgürlükçü Demokrasi



Hollywood’da son dönemlerde art arda ortaya 
çıkan cinsel saldırı ve tacizlere karşı sokağa çıkan 
yüzlerce kadın, düzenledikleri protesto gösterisi ile 
seslerini yükseltti.

Hollywood’da birçok kadının yapımcı Harvey 
Weinstein tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıl-
dığını açıklaması ile başlayan ve ilerleyen haftalarda 
ünlü aktörler Kevin Spacey ve Dustin Hoffman da-
hil pek çok isme yöneltilen cinsel istismar ve taciz 
suçlamaları sektörde neler yaşandığını ortaya çıkar-
mıştı.

Pulp Fiction’ın yapımcısı Harvey Weins-
tein’a cinsel taciz suçlaması

Weinstein’ın pek çok kadını cinsel saldırıya ma-
ruz bıraktığının ortaya çıkmasının ardından kadınlar, 
Twitter’da #MeToo etiketiyle bir kampanya başlat-
mış ve çok sayıda kişi yaşadığı taciz olaylarını an-
latmaya başlamıştı.

Kadınlar cinsel saldırılara olan öfkelerini sosyal 
medyadan sokağa taşıdı. Hollywood’da sokağa çı-

İskoçya, kürtajın yasak olduğu Kuzey İrlanda’dan 
gelen kadınlara ücretsiz kürtaj olanağı sağlama ka-
rarı aldı.

Kuzey İrlanda’da hamile kadınların kürtaj yap-
tırması sağlıkları tehdit altında olmadığı müddetçe 
yasak.

Bu nedenle pek çok kadın kürtaj olmak için İngil-
tere’ye gidip prosedür için yüksek fiyatlar ödemek 
zorunda kalıyor.

Bu duruma karşı bir çözüm üreten İskoçya, Kuzey 
İrlanda’dan gelen kadınlara ücretsiz kürtaj kolaylığı 
sağlayacağını açıkladı.

Suudi Arabistan’da ilk kez kadınlar için bir bas-
ketbol turnuvası düzenlendi. Turnuvadan elde edilen 
gelirin de meme kanserine karşı farkındalık yarat-
mak için yürütülen çalışmalarda kullanılacağı belir-
tildi.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde ülkenin ilk ka-
dın basketbol turnuvası düzenlendi.

Sadece kadınların izlediği turnuva Kral Abdullah 
Stadı’nda gerçekleştirildi.

Suudi gazetesi Okaz’a konuşan Şura Konseyi 
üyesi ve Jeddah United basketbol takımının kurucu 
üyelerinden olan Leena El Maena şunları söyledi:

Miss Peru isimli ‘güzellik yarışması’na katılan 
kadınlar, sahneye çıktıklarında vücut ölçülerini ver-
medi. Onun yerine katılımcılar, “cinsiyet eşitsizliği” 
ve “kadına yönelik şiddet” konularına ilişkin çarpıcı 
sayıları açıkladı: 13 bin çocuk istismara uğruyor, 2 
bin kadın öldürüldü.

Peru’da düzenlenen Miss Peru isimli ‘güzellik ya-
rışması’nda kadınlar, “güzelliklerini yarıştırmadı”.

Sahnede yürüyüp seyircilerin önüne geldiklerinde 
kendilerine dair özellikleri ve vücut ölçülerini söy-
lemesi gereken kadınlar, cinsiyet eşitsizliğine dikkat 
çekmek için ülkelerinde kadınların yaşadığı sorunla-
ra dair verileri paylaştı.

Boylarını, meme ölçülerini temsil eden ‘sayı’ları 
söylemek yerine kadınlar farklı ‘sayı’lardan bah-
setti: Kaç kadın öldürüldü, kaç kız çocuğu cinsel 
istismara maruz bırakıldı, kaç kadın cinsel saldırıya 
uğradı…

“Ölçülerim: Kadınlar şiddete maruz 
bırakılıyor”

Örneğin Luciana Fernandez, sahnede kendisine 
söz verildiğinde şunları söyledi:

İsmim Luciana Fernandez ve Huánuco şehrini 
temsil ediyorum. ‘Ölçülerim’: Şehrimde 13 bin kız 
çocuğu cinsel istismara maruz bırakılıyor.

kan yüzlerce kadın bir protesto gösterisi düzenledi.
‘#MeToo’ (Ben de) yazılı pankartlar taşıyan ka-

dınlara erkekler de destek verdi.

‘Mahallemizde bunu yapan yüzlerce 
kişi var’

Protestoya katılan 21 yaşındaki Tara McNamarra 
adlı kadın Reuters haber ajansına yaptığı açıklama-
da yürüyüşün bir şeylerin değiştiğine dair olumlu bir 
sinyal olduğunu söyledi ve ekledi: “Çok kez cinsel 
saldırıya uğradım. Hayatımın her alanını etkiledi”

Yürüyüşe katılanlar arasında #MeToo kampan-
yasını başlatan isimlerden aktris Alyssa Milano ve 
kadın hakları savunucusu Tarana Burke de vardı.

Burke Facebook hesabından paylaştığı mesajda, 
“Her bir Harvey Weinstein için aynı şeyi mahallele-
rimizde yapan yüzlerce kişi var” ifadelerini kullandı.

Burke yürüyüşe ilişkin için de şu ifadeleri kul-
landı: Bugün gördüğümüz şey en azından saldırıya 
uğrayanların #MeToo kampanyasıyla seslerini du-
yurmasıdır. Umarım bu devam eder.

İskoçya Sağlık Bakanı Aileen Campbell, hükü-
metin aynı zamanda Kuzey İrlanda’dan gelen ka-
dınların karşılaştığı ulaşım “engellerine” de çözüm 
sunacağını ifade etti.

Kürtajın kadınlar için hassas bir konu olduğunu 
söyleyen Campbell, şunları dile getirdi: “Ancak, 
İskoçya’da hükümetin, kadınların klinik olarak gü-
venli servis alması konusundaki çalışmalarından 
dolayı gurur duyuyorum. Bu yüzden, İskoçya Ulu-
sal Servisi (National Health Service/NHS) yoluyla, 
Kuzey İrlanda’daki kadınların güvenli bir şekilde 
İskoçya’ya gelmesi için harekete geçtik.”

Müsabaka kadınların spora olan tutkusunu gös-
terdi. Şüphesiz ki bu maç, gelecekte, kadınların top-
luluk sporları anlayışının geliştirilmesi yönündeki 
arzu ve çağrılarına bir cevap olacak benzer etkinlik-
lerin gerçekleştirilmesi adına bir kapı açtı.

Turnuvanın geliri meme kanseri ile 
mücadeleye

Turnuvadan elde edilecek olan gelirin, meme 
kanserine karşı farkındalık yaratmaya ve hastalığın 
yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalarda kullanıl-
ması planlanıyor.

Camila Canicoba ise şöyle dedi: 
“Adım Camila Canicoba ve Lima’yı temsil ediyo-

rum. ‘Ölçülerim’: Son dokuz yılda şehrimde 2 bin 
202 kadın, erkekler tarafından öldürüldü.”

Bu yarışmanın bir bölümüne has değildi, bütün 
Miss Peru 2018 ülkede kadına karşı gösterilen şid-
dete adandı.

Şiddete maruz bırakılanlara dair gazete sayfaları 
büyük ekranda gösterildi.

Son bölümde ise kadınlar şiddet ile mücadele et-
mek için geliştirilmesi gereken yasaları konuştu.

“Kadınlar ne isterlerse giyerler, çıplak 
olmak da kişisel tercihtir”

Eski güzellik kraliçesi Jessica Newton tarafından 
düzenlenen organizasyon, şiddete maruz bırakılan 
kadınlara adandı.

Newton yarışmadan sonra yaptığı açıklamada, ka-
dınların mayo giyerek yürüdüğü bölümle ilgili ‘ne 
isterlerse giyebileceklerini’ vurgulayarak ise şöyle 
konuştu:

Ses çıkarmayan ve bunu durdurmak için hiçbir 
şey yapmayan herkes suçludur. Bir kadın isterse so-
kakta çıplak yürüyebilir. Çıplak. Bu onun kararıdır. 
Mayoyla yürüyen bir kadın ile normal bir akşam dı-
şarı çıktığı kıyafet ile yürüyen kadın aynıdır.

Hollywood’da Yüzlerce Kadın Cinsel 
Saldırılara Karşı Sokağa Çıktı

İskoçya’dan Kuzey İrlandalı Kadınlar 
İçin Ücretsiz Kürtaj Olanağı

Suudi Arabistan’da Bir İlk: 
Kadın Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Feminist ‘Güzellik Yarışması’: Kadınlar 
Beden Ölçülerini Değil Kadına Şiddetin 
Boyutunu Açıkladı
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Siddharta Gauma, yüksek sınıftan Hintli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve hayatının 29 yılını bir sarayda geçirdikten sonra uzun bir yolculuğa çıktı. Nere-
deyse ömür boyu süren yolculuğu, ona hataları ve doğruları konusunda deneyimler kazandırdı. 80 yaşında ölürken verdiği son tavsiye, “Bütün canlılar çürümeye 
yazgılıdır, gecikmeksizin kendi kurtuluşunuzu kazanmak yolunda çok çalışın” oldu.

Tarkan Tufan / GazeteDuvar
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İnsanlar Buda’nın kim olduğunu tam olarak bil-
miyor ve Batı dünyasındaki çoğu insanın düşün-
düğünün aksine, o bir Tanrı ya da bir efsanevi bir 

yaratık değildi. Buda, yaklaşık 2500 yıl önce Hindis-
tan’da yaşayan gerçek bir insandı.

Kapilavastu kasabası yakınlarındaki (Nepal’de, 
Hint sınırının yakınlarında) Lumbini ormanında 
doğdu. Doğum adı Siddhartha Gautama idi. Yakla-
şık seksen yıl yaşamasına rağmen doğum ve ölüm 
tarihleri kesin olarak bilinmiyor. Tarihçilerin çoğu 
M.Ö. 563 yılında doğduğunu ve M.Ö. 486 yılında 
öldüğünü ifade ediyorlar.

Gautama’nın babası Suddhodana Gautama, sa-
vaşçı kast sınıfı Kapilavastu’nun lideriydi. Anne-
si Maya (Māyādevī) doğumundan kısa süre sonra 
öldü; Siddhartha, babası ve babasının yeni eşi tara-
fından lüks içerisinde büyütüldü.

Gautama, meditasyon, yansıtma ve kendini geliş-
tirme konularında erken bir beceri gösterdi. Babası-
nın beklentisi doğrultusunda genç yaşta evlendi ve 
kraliyet mahkemesinde çalışmaya başladı. Kısa süre 
sonra Rahula adında bir oğlu oldu.

Dışarıdaki dünya
Gautama, saray duvarlarının dışına çıkmaya baş-

ladığında yirmi dokuz yaşındaydı ve bir aydınlanma 
arayışına girmişti. O zamana kadarki tüm yaşamı, 
babası onu acı çekmekten ve dünyanın gerçeğinden 
korumak istediği için saray duvarlarının içinde sür-
müştü. Sarayın dışına yaptığı ilk ziyarette, tamamen 
yeni bir gerçekliğe rastladı; karşısındaki, bilmediği 
bir dünyaydı. Yeni doğmuş bir bebeğin, hasta bir 
kişinin, yaşlı bir adamın ve çürüyen bir cesedin acı-
larına tanık oldu. Bir anda, acının tüm insanlık için 
ortak olduğunu idrak etti.

Bilge bir keşişle tanıştıktan sonra, sakin ve barış-
çıl bir yoldan Aydınlanma’ya ulaşmak için ailesini, 
servetini ve gücünü terk etmeye karar verdi. Budist-
ler bu kararı “Büyük Vazgeçiş” olarak nitelendirir ve 
tarihteki önemli bir dönüm noktası olarak görürler.

Kararı vermesinin ardından Gautama bir gece de-
vasa saraydan ayrılarak, aydınlanma arayışında dün-
yayı dolaşmak için eşini ve çocuğunu geride bıraktı. 
Kuzey Hindistan’da bir dilenci olarak dolaştı ve pek 
çok gurunun öğretilerini izledi; ancak kısa süre son-
ra kendisini rahatsız hissetti.

Sonunda Gaya yakınlarında bulunan Uruvela ka-
sabasına yerleşerek ‘hakikat’ arayışına devam etti ve 
aynı hedefi paylaşan beş öğrencisiyle birlikte yaşa-
maya başladı. Birlikte, dünyevi ihtiyaçlardan arın-
mak, günlük 10 saat meditasyon, günde sadece bir 

gulayan kişileri ifade eder. Çoğu śramana, ormanda 
ya da gözlerden uzak yerlerde köyden köye dolaşan, 
vaaz verip karşılığında sadaka toplayarak yaşıyordu.

Bazı araştırmacılar, Buda’nın doğrudan tecrübeye 
ve Budist inancın doğrulanabilir niteliklerine bir ra-
dikal ampirizm (deneycilik) ve mantıksal ampirizm 
yoluyla vurgu yaptığını düşünürler. Deneyci yoruma 
göre, Budist inanç daima mevcut ampirik kanıtları 
eleştirel olarak doğrulamaktadır. Buda’nın aktardı-
ğı bütün öğretiler, olağanüstü anlamda bir deneyim 
olarak yorumlanır; daha yüksek veya doğrudan bilgi 
elde etmek için zaman ve çaba sarf edilirse ampirik 
olarak doğrulanabilir oldukları düşünülür.

Buda’nın bilgi felsefesinin ampirik olarak ka-
bul edilip edilemeyeceği, ampirik ve tecrübe ile 
ne kastettiğimize göre değişmektedir. Akılcılık ve 
ampirizm arasındaki karşıtlık ve duyular ile mantık 
arasındaki keskin ayrım, Budizm’de ifade edilenden 
farklıdır. Bu anlamda, Buda bir ampirist (deneysel-
ci) değildir.

Evren ve kozmos anlayışı
Buda, Pāli Nikāya’ların kültürel bağlamının koz-

molojik özelliklerini kabul eder: İnsanlar geçmiş 
eylemlerine (karma) bağlı olarak kurtuluşa (mokṣa) 
ulaşana kadar tekrar tekrar ölüp yeniden doğarken, 
birçok âlemin var olduğu bir evrensel anlayışı kabul 
eder. Bununla birlikte, Buda zamanının kozmolojisi-
ni önemli ölçüde değiştirir. Karmayı ritüel bir eylem 
olarak algılayan Brahmancı eğilime karşı, istemsiz 
eylemler de dahil olmak üzere tüm faaliyetlerin 
karmayı oluşturduğunu iddia eden Buda, karmayı 
düşünce, söz ve davranış yoluyla dile getirir veya 
özgür iradeyle ifade eder. Buda açısından yalnızca 
gönüllü hareketler karma üretir.

Yeniden doğuş, bir kişinin hayatı boyunca ve 
özellikle de ölüm anında bulunduğu zihinsel durum-
lara bağlıdır. Yani, zihinsel durumlar ile kozmoloji 
ve psikoloji bazlı yeniden doğuşun âlemleri arasında 
bir bağıntı mevcuttur. Örneğin nefret ve öfkenin hâ-
kim olduğu bir zihin, cehennemde yeniden doğmuş 
gibi görünür; Kandırılmış ve ıslah edilmemiş zihin-
ler hayvan krallığına doğru yönelir; seks ve yiyecek 
takıntılı biri muhtemelen bir hayalet olarak dünyaya 
bağlanacaktır; sevecen ve şefkatli insanlar cennette 
doğar; sık sık meditasyon esrimeleri içinde yaşayan 
bir kişi, maddi ve metafizik alanlarda tekrar doğar. 
İnsanların yeniden doğuşu, yukarıda sözü edilen zi-
hinsel durumlardan herhangi birinin sonucu olabilir.

Belki de Buda’nın zamanının geleneksel koz-
molojisine getirdiği en önemli değişiklik, (Budizm 
içindeki) Tanrılara ilişkin yeni bir görüştü. Pāli 
Nikāya’larda, tanrılar önemli bir kozmolojik rol 
oynamazlar. Buda için evren, evrenin efendisi ve 
varlıkların babası olan, her şeyi bilen, çok güçlü bir 

avuç pirinçle beslenmek, hiç konuşmamak ve çok az 
uyumak gibi inanılmaz ciddi pratiklerle aydınlanma-
ya çalıştılar.

Bir gün yaşadığı açlık, ağır egzersizler ve aşırı za-
yıflamış olması nedeniyle, bedeni çöktü. Sağlığına 
kavuşması için kendisine süt ve pirinç lapası veren 
Sujata adlı bir köylü kızın yardımına muhtaç hale 
gelmişti. Bu olay, yaşadığı aşırı yaşam biçiminin çok 
dengesiz olduğunu ve aydınlanmayı sağlamadığını 
anlamasına vesile oldu.

Aşırı egzersizleri durdurarak sağlığına kavuştu; 
ancak beş öğrencisi onu “yolundan dönmekle” it-
ham ederek suçladılar ve terk ettiler. Bu altı yıllık 
moral çöküş döneminde, aşırı sofuluğun bir işe ya-
ramadığını ve her şeyde dengenin gerekli olduğunu 
anlamıştı.

Edindiği bu tecrübenin neticesinde, yaşamın her 
alanında aşırılıklardan uzaklaştığı bir anlayış olan 
‘Orta Yol’ diye adlandırdığı bir uygulama ve yaşam 
şekli geliştirdi.

Aydınlanma sonrasında Buda, kuzey Hindistan’da 
yürüyerek dolaştı. Kırk beş yıl boyunca sürekli ders-
ler verdi. Krallardan ev kadınlarına dek, bütün kast 
ve meslek mensupları ondan dersler aldı. İnsanların 
sorularını yanıtladı; her zaman gerçekleri anlatıyor-
du. Buda, yaşamı boyunca öğrencilerini öğretileri-
ni sorgulamaya ve kendi deneyimlerini kullanarak 
gözden geçirmeye teşvik etti. Bu dogmatizm karşıtı 
tutumu bugün hâlâ Budizm’i karakterize eden özel-
liktir.

Tutuculuk ve şüpheciliğin aşırılıkları 
üzerine

Buda’nın ruhsal yolculuğa ilişkin görüşü, gele-
neksel olarak sonsuz hoşgörüyle aşırı şüpheciliğin 
uçları arasında, dengeli bir yol olarak tarif edilirken, 
Buda’nın bilgi felsefesi tutuculuğun ve şüpheciliğin 
aşırı uçları arasında, ortalarda bir nokta biçiminde 
yorumlanabilir.

Aşırı tutuculuk, öncelikle (Hintlilerin kutsal me-
tinlerinden birisi olan) Pāli Nikāyas’ta aktarılan 
Brahmanizm öğretisi tarafından temsil edilir. Brah-
manizm, Vedaların kutsal vahiylerine inanan, kas-
ta (Hindistan’daki sınıfsal olarak ayrılan topluluk 
sistemi) aidiyetin doğum tarafından belirlendiğini 
ve fedakârlık seviyesine odaklandığı düşünülen bir 
dinsel öğretidir.

Şüpheciliğin aşırı derecesiyse, yine Pāli Nikā-
yas’ta, manevi aydınlanma arayan ve sürekli yürü-
yen filozoflardan oluşan Śraman tarikatı üyeleri ta-
rafından temsil edilir. Sanskritçe ‘śramana’ kelimesi 
‘çaba gösterenler’ anlamına gelir ve kabaca ‘yalnız-
ca başkalarıyla birlikte gerçekleştirilen ritüelleri’ de-
ğil, bireysel çaba gerektiren bir manevi disiplini uy-

tanrı tarafından yaratılmamıştı. Bunun yerine, evren, 
belirli sıklıkta daralma ve genişleme modellerini ta-
kiben gelişiyordu.

Benzer şekilde, kozmik düzen ya da Dharma, 
tanrıların isteğine bağlı değildir ve tanrılara sunu-
lan ritüel fedakârlıklardan daha etkili olan birçok 
iyi iş vardır. Buda, Tanrıları kurtuluşa erişmek için 
daha fazla öğrenme ve manevi uygulama bekleyen, 
sonsuz ve ölümsüz, aydınlanmamış varlıklar olarak 
tanımlar. İnsanlardan ve diğer canlılardan daha güç-
lüdürler ve manevi olarak daha gelişmişlerdir; ancak 
Buda manevi gelişme, bilgelik ve güç konularında 
onları her bakımdan üstün görür.

Son günleri
Buda 80 yaşına geldiğinde ağır bir hastalık atlat-

tıktan sonra 3 ay daha yaşamak ve ardından ölmek 
istediğini belirtmişti. Üç ay sonra tekrar bu hastalığa 
yakalandı.

Hayatının son gününde, Kusinara’daki evinde çok 
yüksek kozmik varlıklar etrafında toplanarak onu zi-
yarete geldiler. Buda o gün rahiplere son tavsiyele-
rini iletti:

“Ey rahipler, size son tavsiyem budur; (doğan, var 
olan) bütün canlılar çürümeye yazgılıdır, gecikmek-
sizin kendi kurtuluşunuzu kazanmak yolunda çok 
çalışın.”

Ardından Buda yavaş yavaş sekizinci meditasyon 
düzeyine ulaştı. Sonra bir süre “algı ve hissi yok 
etme” aşamasına girdi. Meditasyonun sekizinci dü-
zeyine tekrar geldi. Sonrasındaysa Nirvana’ya geçe-
rek sonsuzluğa ulaştı.

Bugün, Orta Asya çöllerinden Endonezya’nın en 
ücra adalarına dek yüz milyonlarca insana kılavuz 
olan Buda, dünyanın en büyük dinlerinden birinin 
yaratıcısı olmuştur. Tahminen 540 milyon takipçisi 
olan bu din, talihin bir cilvesi olarak, aslında dinsel 
tutuculukla mücadele ederek zihni dinin sınırları dı-
şına çıkarmak isteyen bir filozof tarafından yaratıldı 
ve ‘karma’ya uygun olarak bir din haline geldi.

Kaynaklar:
http://www.aboutBuda.org/english/who-
is-Buda.htm/

http://www.iep.utm.edu/Buda/

https://tricycle.org/trikedail y/the-mind-
fulness-of-the-Buda/

https://plato.stanford.edu/ent ries/Buda/
https://www.quora.com/When-and 
-how-did-Gautama-Buddha-die

Buda / Nirvana’nın ilk yolcusu
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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. 

Kiralık Ofisler

İletişim: 07939534519  

North Middlesex hastane-
sinin alt sokağında, N18 
bölgesinde, industrial esta-
te içerisinde yeni yapılmış 
ofisler
1 ad. 28 m2  / 2 ad. 22m2 ofis

Zehra Ayse

ZAY DESIGN
zehrayildirim@zaydesign.net

07465973614

designer
YILDIRIM

Organik Zeytin Yağı

İletişim: 
0744 869 3480 
(Musa)

Kıbrıs’tan
Organik Zeytin Yağı 
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Haberci, elçi

İncitmek

İzmir’in 
bir ilçesi

Fotoğraftaki
özgürlük 

şehidi

Müzekker 

Özür

Geçiçi olarak
bırakılan şey

İlaç

Armağan 
olarak hazır-
lanmış şey 

Wan’ın 
bir ilçesi

Taşıyan

Çarşılarda
aynı işi

yapan esnaf-
ların bölümü

Güvene 
dayanan 

Bir üst giysisi

Bir erkek
ismi

Bir ceza 
yöntemi

Osmanlıda
gece bekçisi

Romanya’da
bir kent

Kükürtün
simgesiİkinci Pers İm-

paratorluğu

Şeker hasta-
ları kullanır

Yanardağ 
ifrazatı

Bir yaban
hayvanı

Uğruna
verme

Duvarları bo-
yamak için

kullanılan kireç
Bir harfin

kalın okunuşu

Soğuk 
yenilen 

bir yemek
Haydut

Peru’nun
başkenti

Etkinlik

Bir erkek ismi 

Kürdis-
tan’da bir

bölge

Azotun 
simgesi Keman 

yapımcısı
İtalyan aile

Bir tiyatro
oyuncusu 

Buyruk

Kürtçede
yani 

ABD’de 
bir eyalet

Güney 
Amerika’da

bir ülke

Kürtçede
sinir

Kürtçede
atmak

Film gösteri-
len yer

İnancılık

Maydanoz-
gillerden bir

bitki

Cerehat

Bir kumar
oyunu

Bir renk 

Ahlak 

Eskiden, 
Anadolu

Dolaylı
anatma

Sergen

Bir kadın ismi

İşlem 

Bir meyve

Bir harfin
kalın 

okunuşu

Hin 

Yokuşlu, çu-
kurlu yol için

kullanılan

Candan so-
yadlı özgür-
lük şehidi

Varak

Arius
taraftarı 

ABD’de
bir eyalet

At yavrusu

Özverili 

Adıyaman’ın
bir ilçesi

Hakkında
dava açılan

Ter 

Antep’in 
bir ilçesi

Nazik olan

Mercek camı

Gümüşün
simgesi

Bir renk

Bir Bask 
örgütü

Bayındırlık

İnsan
topluluğu

Ziraat

Arap alfabesi
yazı biçimi

Otlak 

Rusçada 
evet 

Nişastalı 
bulamaç
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GEÇEN 
HAFTANIN
ÇÖZÜMÜ

Ud çalan

Vasiyet-
name 

Uzaduyum

Fotoğraftaki
ses sanatçısı

Yazım

Gözden 
geçirme

Uydurma
söz

Kürtçede 
kadına hitap

Doğumu
yaptıran
meslek

Elastikiyet 

Sınırlama 
Sinir 

hastalıkları
uzmanı

Hüner 

İlave etmek

Bitkilerde
döl eşi

Bir Fransız
yazar

Edirne’nin
bir ilçesi 

Sonuç 

Antik 
bir çalgı

Duyurmak
(iki kelime) 

Kavur soyadlı
yönetmen

Anane
Bir nota

Küçük tepe

Askeri 
bir rütbe

Askeri yöne-
tim yanlısı Güney Afri-

ka’nın plaka
işareti

Koşma

Güney batı
Avrupa’da bir
dağ silsilesi

Bir yere 
yaslamak

Toptan eşya
fiyat endeksi

(kısaca)

Kayıp

Laiklik 
yanlısı

İri saman

Halk 
şeklinde 
bir çörek

Vurmalı 
bir çalgı

Bir kadın
ismi

Arıtımevi

Neonun 
simgesi

Mario önadlı
yazar

Tellürün 
simgesi

Bolluk 

Yanlış 
davranış

Bileyi aracı 

Emeksiz
gelir 

Kromun 
simgesi

‘Kesinlikle 
olmaz’ 

anlamında

Kürtçede
uyumak

Kürtçede
yünden

örme iplik

Gözde 
bir tabaka

Sümer 
tanrısı

Uyuşturucu
bir madde

Halk dilinde
evlendirmek 

Çocuklu dişi

Temelsiz 
eğrelti yapı

Mercek camı

Bir erkek
ismi

Tokat’ın 
bir ilçesi 

Kısa

Bir resim
tekniği

Kürtçede bir
soru takısı 

Yıllık

Itırlı bir bitki

Metre 
(Kısaca)

Birlikte

Namus

İçte özerk
büyük il

Muğla’nın
bir ilçesi

Bakıcı 

Rusçada
evet

Utanma

Tyson 
soyadlı ünlü

boksör
Kürtçede aşk

Yönetim

Sadist

Aktinyumun
simgesi 

Silisyumun
simgesi Kamer

Tarihte 
bir uygarlık
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sudoku
Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir 
alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde dizmeyi başarmak. 
Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez 
kullanarak dizmeniz gerekiyor. 

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 2: 20 clue puzzles (very easy)

5 0 4 0 0 6 2 1 4 0 6 3

0 1 0 3 4 0 3 6 0 0 2 4

0 5 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2

6 0 1 5 3 0 6 0 0 0 0 0

0 6 5 0 2 0 5 2 0 0 4 1

4 0 0 6 0 1 1 4 0 2 5 6

2 0 4 0 5 1 6 3 0 0 5 2

1 5 0 0 2 0 2 5 0 0 6 1

0 0 3 5 0 2 0 0 6 1 0 0

5 0 2 4 0 0 0 0 3 5 0 0

0 4 0 0 6 5 4 6 0 0 1 3

6 2 0 1 0 3 3 1 0 0 4 5

0 0 1 5 4 0 0 3 2 0 6 0

3 0 5 6 0 0 6 0 0 2 0 4

4 3 0 0 6 5 0 2 5 3 0 6

1 5 0 0 3 2 3 0 6 1 5 0

0 0 3 2 0 4 2 0 3 0 0 5

0 2 4 3 0 0 0 1 0 6 2 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.

SudokuPlace Presents: 6 by 6 Sudoku
Sheet 1: 16 clue puzzles (still pretty easy)

0 0 0 0 6 0 4 2 0 6 0 1

2 3 6 4 1 0 0 0 0 4 0 5

0 6 0 0 3 0 6 1 0 0 0 0

0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 6 4

0 5 2 6 4 3 3 0 6 0 0 0

0 4 0 0 0 0 2 0 1 0 4 6

1 0 3 0 6 2 0 4 0 3 5 0

2 0 0 1 0 0 3 5 0 0 2 1

0 2 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0

3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2

0 0 2 0 0 5 2 3 0 0 1 5

6 1 0 3 0 4 0 6 1 0 3 0

0 0 0 4 5 0 0 4 0 2 0 0

4 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 5

2 1 4 6 0 0 4 0 2 3 0 0

0 0 6 1 4 2 0 0 3 1 0 4

0 0 2 0 0 1 3 6 0 0 4 0

0 5 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0

© sudokuplace.com  All rights reserved.

kolay ortaEvrensel
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Hejmara kesên ku di erdheja li Parêzgeha Kir-
maşanê de jiyana xwe ji dest dane gihişt 430 kesî 
û 7 hezar û 370 kes ji birîndar bûne. Ev erdheja li 
ser xeta Başûrê Kurdistan û Rojhilatê Kurdistanê, 
di nav erdhejên îsal li cîhanê rû dane ya herî zêde 
bûye sedema qurbaniyan e.

Hejmara kesên ku di erdheja li Parêzgeha Kir-
maşanê de jiyana xwe ji dest dane gihişt 430 kesî 
û 7 hezar û 370 kes ji birîndar bûne.

Neteweyên Yekbûyî (NY) ragihand ku nêzî 
milyonek û 800 hezar kes li derdora navenda erd-
heja bi pileya 7.3 a li ser xeta Başûrê Kurdistanê 
û Rojhilatê Kurdistanê rû da dijîn.

NY’ê ragihand ku herî zêde li herêma Serpêl 
Zehawe ya Parêzgeha Kirmaşanê qurbanî çêbûne.

Her wiha ajansên Îranê ragihandin ku 12 hezar 
xanî bi temamî rûxiyane û gelek xaniyan ji ziyan 

Hikûmeta Herêma Kurdistanê ragihand ku ew  
rêzê ji biryara Dadgeha Federal a Iraqê digirin, 
lê divê bicihanîna hemû xalên Destûra Iraqê bibe 
sedema parastina hemû mafên di destûrê de hati-
ne destnîşankirin.

Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
îro têkildarî biryara Dadgeha 
Federal a Iraqê ya der barê xala 
yekem a destûra Iraqê de daxuya-
niyek da.

Di daxuyaniyê de wiha hat go-
tin, “Dadgeha Federal a Iraqê li 
ser daxwaza Sekreterê Giştî yê 
Civata Wezîrên Iraqê, 6’ê Mijdarê 
biryara hejmar  122 derxistibû û 
xala yekemîn a Destûra Iraqê rave 
kiribû. (Komara Iraqê dewleteke federalî ya ser-
bixwe ye, xwedî serweriyeke temam e ku sîstema 
hikûmraniyê komariya parlamenterî ya demok-

Li Herêma Dêra Zorê, li gel pêşveçûna şer-
vanên QSD’ê, her wiya li pişt eniyê jî operas-
yonên paqijkirinê jî tên meşandin. Bi vî rengî pêşî 
li dehan êrîşan tê girtin û DAIŞ’iyên xwe di nava 
sivîlan de vedişêrin tên tespîtkirin.

Pêngava Bagera Cizîrê, ku bi pêşengiya Meclî-
sa Leşkerî ya Dêra Zorê roja 9’ê Îlonê dest pê 
kir, dewam dike. Şervanên Hêzên Sûriyeya De-
mokratîk (QSD), li rojhilatê Çemê Firatê bi pêş 
ve dişînin û xwe gihandine nêzî sînorê Iraqê. Bi 
rizgarkirina gundan re operasyonên paqijkirinê jî 
bê navber dewam dikin.

Di her pêngava bi pêşengiya YPG’ê li dijî 
çeteyên DAIŞ’ê tê meşandin de, ‘operasyonên 
paqijkirinê’ jî tên meşandin. Di operasyonên 
paqijkirinê de mayin tên tespîtkirin û îmhakirin, 
xefikên li pêşiya şervan û sivîlan hatine danîn 
tên tespîtkirin û rûxandin, teqemeniyên piştî şer 
li naverastê mane ya jî cebilxaneyên leşkerî yên 
nehatine teqandin tên hevdan û tedbîrên ewleka-
riyê tên girtin. Wekî din, li herêmên ku sivîl lê 
vedigerin û jiyana xwe ya civakî didomînin, kont-
rola nasnameyê tê kirin, mal tên saxkirin bê çek, 
madeyên teqemeniyê hene yan na û 

Piştî Tebqa, Minbic û Reqayê, li Dêra Zorê jî 

dîtine.
Ji aliyê din ve çavkaniyên xwecihî ragihandin 

ku gundê Şêx Salihî û Bawecanî yên Kirmaşanê 
bi temamî hilweşiyaye. Heya şevê din jî ti kes 
hawara wan ve neçûbû û fikar hene ku tevahî 
xelkê wan gundan jiyana xwe ji dest dabin.

Heya niha ne hikûmeta federal ne jî hikûmeta 
Herêma Kurdistanê der barê qurbaniyên gundên 
li ser sînorê di navbera Rojhilatê Kurdistanê û 
Başûrê Kurdistanê de ti agahî nedane.

Rêxistina Alîkarî Gihandinê ragihand ku li 
Kirmaşanê pêwîstiya 70 hezar kesî bi cihê tê de 
bimînin heye.

Hat diyarkirin ku ev erdheja li ser xeta Başûrê 
Kurdistan û Rojhilatê Kurdistanê, di nav erdhejên 
îsal li cîhanê rû dane ya herî zêde bûye sedema 
qurbaniyan e.

ratîk  e. Ev destûr bingeha yekîtiya Iraqê ye.)  
Herêma Kurdistanê her dem tekez kiriye ku ji bo 
çareserkirina nakokiyên di navbera desthilata fe-
deral û herêmê de girêdayî rê û rêbazên destûra 

bingehîn û qanûnî ne.”
Daxuyanî bi van hevokan bi 

dawî dibe, “Di heman demê de 
em tekez dikin ku bi baweriya 
me divê ev yek bibe bingehek ji 
bo destpêkirina diyalogeke niş-
timanî ya giştî. Bicihanîna hemû 
xalên Destûra Iraqê bibe sedema 
parastina maf, desthilat û taybet-
mendiyên di destûrê de hatine 
destnîşankirin. Rêya tenê ya ga-
rantîkirina yekîtiya Iraqê ya ku di 

xala yekemîn de jî hatiye destnîşankirin ev e. Em 
rêzê ji vê ravekirina xala yekem a destûrê ya Da-
dgeha Bilind a Federalî re digirin.”

yek ji rêbazên sereke yên ku çeteyên DAIŞ’ê serî 
lê dide ew e ku xwe di nava sivîlan de vedişêrin û 
bi vî rengî hewl didin êrîş bikin. Ev rêbaz li Dêra 
Zorê gelekî zêde tê bikaranîn. Çeteyên DAIŞ’ê 
piştî demekê bi kincê sivîl dikevin nava gundan 
û hewl didin êrîşên xwekujî û komkujiyan bikin. 
Lewma li gel pêşveçûna pêngavê, operasyonên 
paqijkirina gundan ên li eniya paş jî gelekî girîng 
in. Li herêma Dêra Zorê di operasyonan de heta 
niha bi dehan çete hatine girtin û pêşî li dehan 
êrîşan hatiye girtin. Her wiha gelek mayin hatine 
tespîtkirin, malên hucreyê hatine kifşkirin û çek 
hatine desteserkirin.

Operasyonên paqijkirinê di her qonaxa pên-
gavê de divê werin kirin. Pêr bi piştgiriya hêzên 
Asayîşê yên Rojava li qadeke ji 70 kîlometreçar-
goşeyî ya navbera Şedaddê û mergedeyê ope-
rasyoneke berfireh a paqijkirinê hate kirin. Di 
encamê de 2 çeteyên DAIŞ’ê bi saxî hatin gir-
tin; tunelek dirêj hate tespîtkirin û hate rûxan-
din. Nasnameya sê hezar kesî hate kontrolkirin, 
li cihên veşartî yên hin xaniyan teqemenî û çek 
hatin dîtin û kesên destekê didin DAIŞ’ê hatin 
lêpirsîn.

Ji bo operasyon bi lez û bi bandor werin me-
şandin, sivîl jî çi ji destê wan tê dikin. Di dema 
lêgerîna li mal û wesayitên xwe de qet nerazîbûnê 
nîşan nadin. Bi dilgermî şervanan pêşwazî dikin.

Hejmara kesên di erdhejê de 
mirin gihişt 430 kesî

Hikûmeta Herêma Kurdistanê: 
Em rêzê ji biryara Dadgeha 
Federal a Iraqê re digirin

Paqijiya li pişt eniyê
Erem Kansoy / Dêrazor



3715 MİJDAR 2017 NÛÇEYÊN KURDÎ

Mehmet Aksoy (Fîraz Dag) ê li Reqayê 
di 25’ê Îlonê de di encama êrîşa çe-
teyên DAIŞ’ê de şehîd ketibû, li Lond-

rayê bi merasîmeke bi heybet ji aliyê hezaran ve 
hate oxir kirin.

Ji bo Aksoy li Navenda Civaka Kurd a Demok-
ratîk a li Harîngeyê merasîmek hate lidarxistin. 
Salona ku merasîm lê hate lidarxistin tijî bû gir-
seya gel a li ber avahiyê jî kom bû her ku çû zêde 
bû. Li ser dikê wêneyên şehîd Aksoy û şehîdên 
enternasyonal li gel wêneyê Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan hate danîn, di salonê de alên 
PKK, YPG’ê YPJ’ê hatin bilindkirin. Darbesta 
Şehîd Fîraz bi ala YPG’ê hate pêçan û dirûşmên 
“Şehîd Namirin” hatin qîrkirin. Jiber girseya gel 
a zêde bi sînevîzyonê merasîma li nava salonê bi 
rêya sînevîzyona derve hate dînîn welatiyên der-
ve şopandin.

Merasîm bi deqeyek rêzgirtinê destpê kir. Pişt-
re jî akademîsyen Dîlar Dîrîk li ser jiyan û têkoşî-
na Mehmet Aksoy axivî.

Li ser navê Navenda Kurd a Yilmaz Amed jî 
axivî û şehîdên azadiyê bibîr anî.

Li ser navê Tevgera Jinên Kurd ên Ewropa 
Bîrsel Poyraz jî axivî û got: “Heval Mehmet 
nirxê gelê Kurd bû, rêhevalê hevalên jin bû. 
wesyeta wî ya dawî gotibû; ‘Bila rêhevalên 
min ên jin darbesta min rakin ser milan.’ Piştî 
şehadetê jî ji bo me mîrasekî mezin hişt, em ê 
heta dawiyê xwedî li vî mîrasî derbikevin. Em 
soz didin Mehmet, em ê xeyalê Mehmet weke 
jin pêk bînin.

Li ser navê tevgerên ciwanan jî axaftin hatin 
kirin.

Ji fermandarên Reqayê Nesrîn Abdullah bi rêya 
telekonferansê peyama Feramandariya YPG’ê û 
YPJ’ê da.

Dayika Şehîd Erîk Kostandinos Scûrfîeld ê 
Brîtanî Vasîlîkî Sûcrfîeld û dayika Şehîd Mehmet 
Aksoy Zeynep Aksoy bi hev re derektin ser dikê.

Zeynep Aksoy a pûşiya kesk, sor û zer li stûyê 
xwe pêçayî di axaftina xwe de wiha got: “Ez baş 
dizanim Mehmetê min îro pir kêfxweş e. Ez 
spasdariyê xwe pêşkêşî we tevan dikim, hûn 
her hebin û baş bû ku îro hûn li gel min bûn. 
Li ser navê malbatê xêrhatina we tevan dikim. 
Bi dirûşma “Şehîd namirin” cihê xwe li gel da-
yikên şehîdan girt.

Bavê Mehmet Aksoy Kalender Aksoy jî wiha 
got: “Gelek zehmet  û zore Mehmet vebêjim. 
Mehmet heta îro di dilê min û malbata min de 
bû, ji îro û şûnde heta bêdawîtiyê  wê di dilê 
gelan de be.

Xwîşka Mehmet, Gonca Aksoy nameya bi-
rayê xwe Mehmet Aksoy xwend. Her wiha di 
merasîmê de Rahîbê Dêra Saint Martin in 
the Fields Rîchard Carter, Hahamê Sînegoga 
Westminster Benjî Stanley, Dîrektorê Navne-
teweyî yê sendîkaya ÛNÎTE Simon Dubbins 
û Ji FEDA’yê jî Şukru Yildiz axivîn û peyamên 
sersaxiyê şandin.

10 Hezar kes ber bi goristanê ve meşî
Piştî merasîma li Navenda Civaka Kurd hate li-

darxistin û şûnde darbesta Şehîd Fîraz li ser milê 
jinan dest bi meşê hate kirin. Girseya ku darbesta 
ku bi gulan hatibû xemilandin, ber bi Goristana 
Hîghgate ve ketin rê. Di tevahî meşê de girseya 
ku posterên Ocalan alên PKK’ê, YPG’ê û YPJ’ê 
hildanbûn, bê navber dirûşmên “Bijî Berxwe-
dana YPG’ê”, “Şehîd Namirin” û “Jin, Jiyan, 
Azadî” qîr kirin.

Piştî meşa dirêj cenazeyê Aksoy birin  Goris-
tana Hîghgate ku gora Karl Marx lê ye. Li ser 
gora Marx deqeyek rêz hate girtin. Cenazeyê 
Aksoy bi dirûşmên “Şehîd Namirin” û “Bijî Se-
rok Apo” hate veşartin. Li ser gora şehîd poserê 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan û ala PKK’ê 
hate danîn. Dayik û bavê Mehmet piştî  veşartinê 
kevokên spî firandin hewayê.

Oxir be Mehmet
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Li gorî raporeke ku bi wesîleya 23. konferansa 
avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (COP23) hate 
weşandin, guherta avhewayî ya cîhanê dibe ku ji 
texmînan zûtir be.

Rapor ji aliyê toreke zanyarên navneteweyî ya 
bi navê Future Earth û Earth League ve hate we-
şandin. Di raporê de hat destnîşankirin ku ji ber 
guhertina avhewayî dibe cîhan bigihêje wê astê 
ku gefê li mirovahiyê bixwe.

Li gorî lêkolînê, guhertina avhewayî berevajî 
texmînan dibe ku ne qonax bi qonax be. Di raporê 
de hat gotin, “Ji ber zexta giran a ku mirovahî rê li 
ber vedike, cîhana me digihêje asta veguherînê.”

Di raporê de hat ragihandin, ji ber zêdebûna 

Neteweyên Yekbûyî ragihand ku li Yemenê xe-
teriyeke xelayê ya bi dehan salane nehatiye dîtin 
rû daye û diyar kir, eger alîkarî neyê dayin wê bi 
mîlyonan kes bibin mexdûrê xelayê.

Musteşarê Giştî yê Koordînasyona Karên În-
sanî ya Neteweyên Yekbûyî Mark Lawcocker 
got, “Rewşa li Yemenê heye, wê veguhere xelayê 
ku bi dehan salan e li cîhanê nehatiye dîtin û ban-
dorê li mîlyonan mirovî bike.”

Li Komara Demokratîk a Kongoyê, hejmara 
mirovên ji ber şewba kolerayê jiyana xwe ji dest 
dan gihîşt 871 kesî.

Di daxuyaniya nivîskî ya Wezareta Tenduris-
tiyê ya Komara Demokratîk a Kongoyê de hat go-
tin, “Ji meha Çileyê û vir ve 44 hezar nexweşên bi 
gumana bi şewba kolera ketine hatine tespîtkirin 
û 871 ji van jiyana xwe ji dest dane.” Di daxuya-
niyê de hat ragihandin, dibe ku hejmara mirovên 
jiyana xwe ji dest dabin zêde bibe.

Wezaretê bi bîr xist ku sala 1994’an li bajarê 
Gomayê bi qasî 60 hezar kesî ji ber şewba kole-
rayê jiyana xwe ji dest dabûn û ji bo careke din ev 
karesat rû nede divê nuqteyên destwerdana lezgîn 

Yek ji rêxistinên berxwedanê yên Kolombi-
yayê FARC, ji lîsteya ‘rêxistinên terorê’ ya Yekî-
tiya Ewropayê hate derxistin.

Berdevka Çapemeniya ya Konseya Ewropayê 
Vîrgînîe Battû diyar kir ku bi mohrkirina peyma-
na aştiyê ya li Kolombiyayê re FARC ji lîsteya 
‘rêxistinên terorê’ hatiye derxistin.

FARC ji sla 2002’an û vir ve di lîsteya ‘rêxis-
tinên terorê’ ya Yekîtiya Ewropayê de bû. Yekîti-

germahiya li ser rûyê erdê, qeşa li cemseran dibe 
ku ji xafil ve bihelin, herikîna li deryayê berevajî 
bibe û hat destnîşankirin ku bûyerên bi vî rengî 
berê jî di dîroka cîhanê de hatine dîtin.

Li gorî nirxandina navborî, di dîroka cîhanê 
de beriya niha piştî guhertinên qonax bi qonax û 
hêdî yên avhewayê, ji nişka ve qeşa li cemseran 
heliya ye, di daristanên tropîkal û okyanûsan de 
guhertinên mezin rû dane.

Serokê Earth League Johan Rockstrom anî 
ziman ku nîşaneyên bi vî rengî di nava du salên 
dawî de zêde bûne û got, guhertina avhewayî ji 
xwe pêk tê. Rockstrom destnîşan kir ku ev rewş ji 
niha ve xetere ye.

Neteweyên Yekbûyî û Komîteya Xaça Sor a 
Navneteweyî ragihandin ku bi mîlyonan mirovên 
li Yemenê li benda alîkariya tenduristiyê ne û hiş-
yarî da ku ev rewş gihîştiye asta dikare rê li ber 
felaketê veke. Hat gotin, eger alîkarî neyê dayin 
wê xela rê li ber gelek nexweşiyan veke.

Di daxuyaniya Neteweyên Yekbûyî de hat go-
tin, xeteriya xelayê li ser heft mîlyon mirovên li 
Yemenê heye.

bên avakirin.
Di daxuyaniyê de hat gotin, li herêma Kasaî ku 

li navenda welêt e şewb bi lez belav dibe û di nava 
hefteyekê de li herêma navborî 600 nexweşên nû 
bi şewba kolera ketine hatine tespîtkirin.

Radyoya Okapî ya Neteweyên Yekbûyî ku li vî 
welatî weşanê dike, hefteya bihurî dabû xuyakirin 
ku 771 kes ji ber şewbê jiyana xwe ji dest dane û 
bi qasî 40 hezar nexweşên bi gumana bi şewba 
kolera ketine, hene.

Li gorî rêxistina Doktorên Sînornenas (MSF), 
kêmasiya hîjyen û nebûna ava paqij a vexwarinê 
rê li ber rûdana şewba kolera vedikin.

ya Ewropayê di Îlona 2016’an de bi rengekî dem-
kî FARC ji lîsteya ‘rêxistinên terorê’ derxistibû.

Rêxistina FARC’ê ku zêdeyî pêncî sal in têdi-
koşe, 27’ê Hezîranê çeka dawî ya di destê xwe de 
bi merasîmê radestî Neteweyên Yekbûyî kiribû. 
Di merasîmê de ku li qada La Gûajîra ya li be-
jahiya bajarê Mesetasê hate kirin, Serokdewletê 
Kolombiyayê Santos, Şefê Mîsyona Kolombi-
yayê ya Neteweyên Yekbûyî Jean Arnaûlt û lîderê 
rêxistinê Rodrîgo Londono jî amade bû.

Karesatên avhewayî wê ji 
texmînan zûtir rû bidin

NY: Li Yemenê xeteriya xe-
layê li ser mîlyonan kesî heye

Li Kongoyê karesata 
kolerayê: 871 kes mirin

Yekîtiya Ewropayê FARC ji 
nava lîsteya ‘rêxistina terorê’ 
derxist
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