
Belçika Mahkemesinin PKK Kararı 
Parlamento’da Tartışıldı

devamı sayfa 2’de..

Gerry Adams: 
Öcalan Özgür Olmalı

devamı sayfa 2’de..

Hükümet Brexit Faturasını Görüştü

devamı sayfa 7’de..

Dêrazor’da Muhteşem İkili

devamı sayfa 10’da..

0208 342 70 70
07816 646 345
11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX
E: sersan@ersans.co.uk  -  W: www.ersans.co.uk

 KAZA Mi YAPTiNiZ ? 
Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz

devamı sayfa 20-21’de...

12 Yıllık Bir Başarı Hikayesi: 
Hasret Saz Okulu

telgraf.co.uk
HAFTALIK HABER GAZETESİ

22 KASIM 2017
ÇARŞAMBA

Dadger: Heke Demîrtaş were dadgehê 
dibe ku rewşeke talûke çêbibe

‘Raza BBC’yê: Mudaxaleya li gorî 
Îngilizan

Dadger bi hinceta avaniya siyasî ya Amedê qebûl 
nekir ku Hevserokê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş roja 
danişînê were dadgehê.

Piştî BBC’yê nûçeya “Razên qirêj ên li Reqqayê” 
weşand û piştî wê geşedanên ku bi pêş ketin, hema 
piştî peymana “Divê li Sûriyeyê rêbazên leşkerî bên 
bidawîkirin û çareseriyên siyasî bên peyda kirin” di 
navbera Rûsya û DYA’yê de pêk hatî, hat weşandin.

Berdewama nuçeyê di rûpelê 36’an de ye Berdewama nuçeyê di rûpelê 38’an de ye
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Binlerce Öğrenci 

Şiarıyla Yürüdü
‘PARASIZ EĞİTİM’ 

Harçlara ve Kesintilere Karşı Ulusal 
Kampanya adlı organizasyon tarafından 
‘parasız eğitim’ talebiyle düzenlenen ey-

leme binlerce öğrenci katıldı. Bu hafta yapılacak 
genel bütçe görüşmelerin öncesine denk getirilen 

eylemde binlerce öğrenci, üniversite harçlarına son 
verilmesi, bunun yerine zenginlere daha yüksek vergi 
uygulaması çağrısı yapıldı. 

60 öğrenci sendikasının destek verdiği eylemde 
Theresa May hükümetini protesto eden gençler, gele-

cek seçimlerde parasız eğitimi savunan İşçi Parti-
si lideri Jeremy Corbyn’e destek çağrısı da yaptı. 

Haberin devamı sayfa 5’te...
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Sinn Fein lideri Gerry Adams ve Uluslararası 
Hukuk Uzmanı Norman Paech, Kürt Halk 
Önderi Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tec-

ridin kaldırılması ve özgür olması gerektiğini söy-
ledi. 

İrlanda Kurtuluş Ordusu’nun (İRA) siyasi 
kanadı Sinn Fein’in lideri Gerry Adams ile Ulus-
lararası Hukuk Uzmanı ve Anayasa Profesörü 
Norman Paech Öcalan’a özgürlük talebiyle bir me-
saj yayınladı. 

Uluslararası Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi’nin 
“Zamanı Geldi - Öcalan’a Özgürlük” sloganıyla 
başlattığı kampanyaya dünya çapında tanınmış çok 
sayıda siyasetçi, akademisyen, edebiyatçı, sanatçı 
ile kitle örgütü ve sendika destek veriyor. Öcalan’a 
özgürlük isteyenler arasında bulunan Sinn Fein lide-
ri Gerry Adams, inisiyatifin kampanyasına sesli bir 
mesaj gönderdi. 

Liderlik rolünü oynamalı
Adams, Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi’nin “ht-

tps://vimeo.com/freeocalan” hesabı üzerin-
den paylaştığı video mesajında Öcalan’ın özgürlüğü 
için yürütülen kampanyayı desteklediğini belirterek 
şunları söyledi: “Adım Gerry Adams ve Sinn Fein’in 
başkanıyım. Barış getirmek için sarfedilen çabaları 
izledim ve ben Abdullah Öcalan’ın yapmaya çalış-
tıklarını çok takdir ettim. O cezaevinde olmamalıdır. 
Türk hükümeti Kürt halkına yönelik baskıları dur-
durmalıdır. Çatışmalı veya sorunlu bölgelerde in-
sanlar barış, adalet ve diyalogun zorunlu olduğunu 
benimsemelidirler. Abdullah Öcalan’ın bunu yaptı-
ğına inanıyorum. Ve oynaması gereken bir liderlik 
rolü olduğuna inanıyorum. Türk hükümetini kendisi-
ni serbest bırakmaya ve barış yapmanın zorunluluk-
larını yerine getirmeye çağırıyorum.”

Toplumların kriminalize edilmesine karşı kam-
panya yürüten Campaign against Crimina-
lising Communities, Peace in Kurdistan ve 

Centre for Kurdish Progress organizasyonlarının 
ortak organize ettiği bir programda Belçika’daki 
temyiz mahkemesinin PKK üzerine verdiği karar 
Belçikalı Avukat Jan Fermon’un ana konuşmacı ola-
rak katıldığı toplantıda tartışıldı.

Britanya Parlamentosu’nda 20 Kasım akşamı 7-9 
arası yapılan programın ev sahipliğini İşçi Partisi 
Lordlarından Maurice Glasman üstlendi.

Jan Fermon konuşmasında PKK’nin terör örgütü 
değil aksine bir savaşa taraf olduğu kararına varan 
mahkemenin gerekçelerini ve bu süreçte yaşananları 
anlattı. Fermon ABD’deki 9 Eylül saldırıları ardın-
dan Britanya dahil tüm Avrupa’da terörle mücade-
le yasalarının uygulanması ve Sri Lanka’da Tamil 
savaşçıları gibi PKK grubunun da terör listesine 
girmesiyle başlayan sü-
reçte Kürt Hareketinin 
ciddi baskılar yaşadı-
ğını ve bu bağlamda 
Belçika’da Türkiye’nin 
de baskılarıyla Kürt Ha-
reketine engellemeler 
yaşatıldığını söyledi. 
Fermon bu baskıların 
Kürtçe yayın yapan Roj 
TV ve KNK’nin kapa-
tılmasına yönelik şekil-
lendiğini söylerken Wi-
kileaks’ten ortaya çıkan 
belgelere göre ABD’nin de Türkiye’yi destekleyerek 
Belçikalı yetkililere ayrıca baskı yaptığını belirtti.

2008’de Belçikalı savcıların Kürt hareketini te-
rörle bağlantılandırmak için çalışmalar yürüttüğü-
nü söyleyen Fermon önce Asliye Mahkemesi sonra 
Temyiz Mahkemesi’nde kendisi ve ekibinin PKK 
üyesi ve liderliğinde olduğu iddia edilen 42 kişi-
yi savunduğunu söyledi. Fermon savunmalarında 
PKK’nin terör örgütü olmadığını çünkü Uluslararası 
İnsancıl Hukuk açısından bakıldığında Türkiye’deki 
durum açısından bir savaşın tarafı olduğunu söyle-

Barışın yol haritasını çizdi
Time Dergisi’nin her yıl yayımladığı “Yılın en 

etkili 100 ismi” listesinde, 2013 yılında, liderler ka-
tegorisinde adı geçen Kürt Halk Önderi Öcalan’ın 
profilini Gerry Adams yazmıştı. Adams, Öcalan için 
“Hapiste olmasına rağmen, barışa giden bir yol 
haritası çizdi. Bu da Kürtlere demokrasi, özgürlük 
ve tolerans sağlayan bir harita. Düşmanlarını alter-
natif yollar bulabilecekleri konusunda ikna etti ve 
epeydir devam eden farklılıklarını sabırla ele alarak 
diyalog içine girmeye razı etti. Bu da onun iyi bir 
lider niteliği taşıdığının bir göstergesidir“ demişti. 

Direnişi örgütleyelim
Uluslararası Öcalan’a Özgürlük İnisiyatifi’nin 

başlattığı kampanyaya mesaj ileten diğer isim de 
Uluslararası Hukuk Uzmanı ve Anayasa Profesö-
rü Norman Paech oldu. Paech mesajında Abdullah 
Öcalan’ın serbest bırakılması gerektiğini vurgula-
yarak mesajında şunları belirtti: “Abdullah Öcalan, 
yaklaşık iki buçuk yıldır mutlak tecrit altında. Hiç 
kimse durumuna ilişkin bir şey bilmiyor. Alman-
ya’da medya Türkiye’deki tutuklu gazeteciler ve en-
tellektüeller hakkında dayanışma ve öfkeyle dolu. Bu 
bir skandaldır. Ama bir diğer skandal da Abdullah 
Öcalan’ın durumuna ilişkin buradaki basına hiç bir 
şeyin yansımamasıdır. Bu insani bir felakettir, tıp-
kı AKP hükümetinin Kuzey Kürdistan’daki kent ve 
köylerde sürdürdüğü savaşın görmezlikten gelinme-
si gibi. Bizler buna işaret etmeliyiz. Bizler buradaki 
sessizliğe karşı bir direnişi örgütlememiz gerekiyor. 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü mümkün kılmalı-
yız ve siyasi pozisyonun da rol oynamasını sağla-
malıyız. Böylece eşit haklara sahip bir Kürt halkı 
statüsü oluşacaktır. 

diklerini belirtti. Mahkeme PKK’nin komuta düzeni 
ve yapısal açıdan, üniforma giymelerinden kullan-
dıkları silahlara kadar ve kendi içsel mahkemeleri 
olmalarından dolayı bir örgüt değil silahlı çatışmada 
savaşan bir grup olduğuna karar verdi. Ayrıca bu sa-
vaşta Türkiye’nin roketler ve benzeri ağır silahlarla 
karşılık vermesi açısından bunun çatışma değil sa-
vaş düzeyinde olduğuna karar verildiğini söyleyen 
Fermon bu sebeple PKK’nin terörle mücadele yasa-
larınca değil Uluslararası İnsancıl Hukuk tarafından 
değerlendirilmelidir diye karar verildiğini söyledi.

Fermon bu kararla Kürt Hareketinin Avrupa’da 
ifade özgürlüğünden daha çok faydalanabileceğini 
ve bu şekilde bölgede çözüm için adım atılabilece-
ğini ve bu çözüm için uğraşan kişilere de esneklik 
sağlayabileceğini söyledi. Kürtlerin otomatik olarak 
suçlu ilan edilmeyeceğini düşünen Fermon terörle 
mücadele yasalarının yetkililere verildiği aşırı güç-

lerle otomatik suçlamaların 
daha kolay yapılabildiğini 
ekledi.

Diğer konuşmacılardan 
CAMPACC kurucusu Les 
Levidow terörle mücadele 
yasalarının Britanya’daki 
gelişimi ve Kürtleri nasıl 
etkilediğini değerlendirdi. 
İnsan hakları ihlallerin-
de çeşitli davaları kazan-
mış Birnberg Peirce’den 
Avukat Alastair Lyon 
da konuşmasında terörle 

mücadelenin aslında legal bir süreç olarak ülkenin 
siyasetine göre değerlendirildiğini savundu. Terör 
tanımının ve kimin terörist olduğunun ülkeden ül-
keye değişmesinin bu siyasi öğeden ötürü olduğunu 
söyleyen Lyon bu sebeple hukuka siyasetin buluş-
masıyla adil süreçlerin yaşanmadığını belirtti.

Doughty Street Chambers’dan Avukat ve insan 
hakları aktivisti Melanie Gingell’in moderatörlüğü-
nü yaptığı program dinleyicilerin soruları ile devam 
etti.

Belçika Mahkemesinin
PKK Üzerine Kararı 
Parlamento’da Tartışıldı
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Özgür Olmalı
ÖcalanSinn Fein’in lideri

Gerry Adams 
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Gezici Bilboardda 

ÖCALANA ÖZGÜRLÜK

Öcalan’a Özgürlük’ kampanyası çerçeve-
sinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 
Londra merkezinde dolaşan gezici dijital 

billboardlar aracılığıyla kamuoyu bilgilendiriliyor. 
Dün gezmeye başlayan araç üç gün boyunca Londra 
caddelerinde olacak. 

Üç gün boyunca Londra caddelerinde dolaşacak 
gezici dijital billboard aracı üzerinde Kürt Halk 
Önderi Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının yanı sıra, 

Britanya Kürt Halk Meclisi 
PKK’nin 40. Yıldönümüne iliş-
kin yapacakları etkinliği kamu-

oyu ile paylaştı. “Öcalan’a Özgürlük, 
Kürdistan’a Statü” şiarıyla yapılacak 
kutlama programı 25 Kasım Cumar-
tesi günü yapılacak. 

PKK’nin kuruluşunun Kürt halkının 
yeniden doğuş günü olduğu vurgusu 
yapılan açıklamada tüm Kürdistanlı-
ların etkinliğe katılması çağrısı yapıl-
dı. 

Girişlerin ücretsiz olduğu kutlama 
etkinliğinin programı: 

- Koma Sersi

Yer: Westminister Pier, Victoria Em-
bankment, 

Westminster, London SW1A

Tarih: 25 Kasım Cumartesi

Vapur Kalkış saati: 5.45pm

‘Öcalan’a Özgürlük’ mesajı bulunuyor.  
Avukatlarının 706’ıncı görüşme başvurusunun 

reddedildiği, İmralı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın durumuna 
dikkat çekmek için Londra merkezinde dolaşan ge-
zici bilboardlara Öcalan’ın sözlerinin yazılı olduğu 
afişler asıldı. 

Avukatların Öcalan ile görüşmesi 27 Temmuz 
2011 tarihinden bu yana 706’ncı kez “hava mu-

halefeti”, “koster bozuk”, “koster onarımda” ve 
“OHAL” gibi gerekçelerle engellenmiş oldu.

Dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürtler hemen 
hemen her gün Kürt Halk Önderi Öcalan’ın duru-
muna dikkat çekmek, sağlığı hakkında bilgi alabil-
mek için farklı eylem ve etkinliklerde bulunuyor. 
Londra merkezinde dolaşan gezici bilboardlarda ise 
Öcalan’ın sözlerinin yazılı olduğu afişler asılarak, 
kamuoyu oluşturulması planlanıyor. 

Öcalan’a Özgürlük, 

Kürdistan’a Statü

Şiarıyla PKK’nin 
40. Yılını Kutlanacak
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Orhan Dil

Aldıkları dört yıllık üniversite eğitiminin be-
delini bir ömür boyunca ödemek zorunda 
bırakılan öğrenciler, parasız eğitim tale-

biyle bir kez daha sokağa çıktı. 
Harçlara ve Kesintilere Karşı Ulusal Kampan-

ya tarafından ‘parasız eğitim’ talebiyle düzenlenen 
yürüyüş 15 Kasım Çarşamba günü Londra’da ger-
çekleştirildi. Londra Üniversitesi’nin öğrenci birliği 
binası önünde toplanan binlerce öğrenci, eğitimin 
ticarileştirilmesine ve eğitim alanında yapılan kesin-
tilere karşı çıktı. Harçların kaldırılması, herkese ya-
şam ödeneği verilmesi ve kampüslerdeki kesintilere 
son verilmesi yürüyüşte öne çıkartılan talepler oldu.

Londra içinden ve dışından gruplar halinde ge-
lerek yürüyüşe katılan öğrenciler, taleplerini ve 
tepkilerini toplanma anından itibaren sloganlar ve 
bandolarının ritimleri ile dile getirmeye başladılar. 
‘Kesintilere hayır’, ‘sadece zenginlere değil her-
kese eğitim hakkı’, ’parasız eğitim hemen şimdi’ 
‘hükümet istifa’ sloganları atan ve aynı içerikli dö-
vizler taşıyan öğrencilere, veliler, eğitim görevlileri 
ve eğitim çalışanları da destek verdi.

Harçların 9 bin sterline çıkartıldığı 2010 yılının 
Kasım ve Aralık aylarında harçlara karşı sokaklarda 
ve meydanlarda günlerce yaptıkları eylemler ile po-
lisi ve dönemin koalisyon hükümetini zor durumda 
bırakan öğrenciler, sonrasında ki her eylemlerinde 
olduğu gibi yine sokak aralarında üst kuran birlikler 
ve atlı polislerce takibe alındı. Londra Üniversite-
si’nin bir çok kampüsünün arasında yer alan Malet 
Street üzerinden sloganlarla yürüyüşü başlatan öğ-

renciler, UCL, King’s College, LSE  gibi Londra’nın 
en önemli üniversitelerini içine alan bir güzergah 
üzerinden Parlamento Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş 
boyunca taleplerini sürekli olarak sloganlarla dile 
getiren öğrenciler, rengarenk dövizleri, bandoları ve 
yaktıkları sis bombaları ile yürüyüşe renk ve çoşku 
kattı.

Eğitimin ticarileştirilmesinde önemli bir adım 
olan harçlar öğrencileri ömür boyunca ödemekle 
yükümlü oldukları borçlara mahkum ediyor. İngil-
tere’de harçların yıllık 9 bin sterline çıkartılmasının 
ardından her bir üniversite öğrencisi eğitimini ta-
mamlayabilmek için ortalama 46 bin sterlin borçla-
nıyor. Borçlanma miktarı yoksul öğrencilerde orta-
lama 51 bin 600 sterlin iken zengin öğrencilerde 38 
bin 400 sterlin.  

Parasız eğitm hakkı talebine neden destek verdi-
ğini sorduğumuz bir öğrenci velisi, “4 tane torunum 
var. En büyüğü 16 yaşında. Benim 2 diplomam var 
ve eğitim için para ödemedim ve onların bu hakkı 
kaybetmelerini istemiyorum” diye konuştu.

Parasız eğitim mitingine katılan bir öğrenci ise 
hükümete vermek istedikleri mesajı şu sözlerle an-
lattı:

“Eğitim parasız olmalı. Sadece zenginler ve var-
lıklılar değil herkes eğitim hakkından yararlanmalı. 
Bu temel bir haktır. Eğer Avrupa’da başka ülkeler 
bunu sağlayabiliyorsa İngiltere’de sağlayabilir.  Ya-
pılması gereken zenginlerin vergilendirilmesi. Ba-
zıları yıllık olarak 5 milyon kazanırken bazılarının 
ise Londra’da yaşama ve üniversiteye gitme imkanı 
bulamaması kabul edilemez.”

Öğrenciler Parasız 
Eğitim İçin Eylemdeydi



ve Anadolu mutfağı yemekleri yapılacak. 
Kadınların işleteceği restaurant 7 gün açık olacak ve 09.00-11.00 

arası kahvaltı, 12.00-16.00 arası da yemek hizmeti sunulacak.
Öte yandan düğün, nişan, doğum günü gibi özel günlerde de ye-

mek siparişleri alınacak ve istenilen adreslere bırakılacak. 
Uygun fiyatlarla lezzetli ev yemeklerinin yapılacağı Dayik Resta-

urant’ın gelirlerinin bir bölümü Rojava’da inşası devam eden Jinwar 
Kadın Vakfı’na, bir bölümü ise kadına yönelik şiddet ile mücadele 
kapsamında yapılan etkinliklerde kullanılacak.

Adres: 11 Portland Gardens, Haringey, N4 1HU
*Dayik, Kürtçe’de Anne anlamına geliyor. 

Britanya’da faaliyet gösteren Roj Kadın Vakfı bünyesinde bir 
araya gelen kadınlar gelirleri Rojava’ya gönderilmek üzere 
Dayik* Restaurant’ı açıyor. 

Kürt Toplum Merkezi içerisinde bulunan Restaurant 26 Ka-
sım Pazar günü saat 15.00’ te açılacak. 

Roj Kadın Vakfı öncülüğünde açılan restaurantta Mezopotamya 

Dayik Restaurant’ı Kadınlar Açıyor 
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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.



İngiltere’de İmalat Sektörü Yeni 
Siparişleri 30 Yılın Zirvesinde
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“Bütün varsayımlar göz önünde bulundurulmalı. 
Ana konular hakkında ilerleme sağlanamazsa, an-
laşma sağlanamaması konusunu da göz önünde bu-
lundurmak gerekecek.”

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk 
İngiltere’ye önemli dosyalar konsunda ilerleme sağ-
lanması için Aralık ayına kadar süre tanıdı. Tusk 
ilerleme sağlananaması durumunda müzakerelerin 
ikinci aşamasına geçilemeyeceğini belirtti. Brüksel 
merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merke-
zi’nden Yanis Emmanouilidis büyük sorunların ya-
şanabileceğini söyledi:

“İlişkilerin geleceği açısından 27 Avrupa Birliği 
ülkesi ve Birleşik Krallık arasında uzlaşma sağlan-
ması oldukça güç olacak. Bir anlaşmaya varama-
manın başarısızlığının sonuçları olarak, kendinizi 
uçurum kenarında bulabilirsiniz. Önümüzdeki dö-
nemlerde ister istemez çok büyük sorunlar yaşana-
bilir.”

Brexit konusu Aralık ayının ortasında Avrupa Bir-
liği liderler zirvesinde masaya yatırılacak.

Ağustos 1988’den bu yana görülen en yüksek değer 
olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler kasım ayında 
sipariş defteri dengesinin +3 olmasını bekliyorlardı.

İhracat siparişleri de kasım ayında Haziran 
1995’den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı.

Kasım ayındaki güçlü rakamlara rağmen CBI’nın 
gelecek 3 ay için fabrika üretim beklentileri Ekim 
2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Birleşik Krallığın AB’den ayrılmaması için kampan-
ya başlattı.

Almanya’da Birleşik Krallığın AB’den ayrılması-
na karşı çıkan iş dünyasının etkili isimleri, ‘Britanya 
için Yeni Anlaşma’ isimli hareketin çatısı altında bir-
leşerek kampanya başlattı.

BBC’nin haberine göre, Brexit’e karşı çıkan itti-
fakta, Alman iş dünyasının etkili lobi kuruluşların-
dan Alman Sanayi Federasyonu’nun üç eski başkanı 
da bulunuyor. Bu isimlerden biri olan Heinrich We-
iss, “Birleşik Krallığın ayrılmasıyla Avrupa reka-
bette en önemli müttefikini kaybediyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun Alman milletve-
killerinden Hans-Olaf Henkel de, “Bu inisiyatifle 
Britanya için bir savaş başlatmak istiyoruz. Çağrı-
mız Brüksel’e ve Berlin’e. AB’nin yeni bir öneride 
bulunmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

‘Britanya için Yeni Anlaşma’ hareketi, Birleşik 
Krallığın AB’den ayrılmasının tüm Avrupa’da eko-
nomik krize yol açacağını savunuyor.

“Kuzey İrlanda AB Gümrük Birliği’nde 
kalabilir”

Brüksel’in Brexit Müzakere Grubu Başkanı Bar-
nier, Brexit’ten sonra Kuzey İrlanda’nın Avrupa 
Birliği’nin Gümrük Birliği kısmında kalabileceğini 
belirtti.

Brüksel’in Brexit Müzakere Grubu Başkanı Mi-
chel Barnier yaptığı açıklamada, Birleşik Krallığın 
Avrupa Birliği’nden ayrılmasından sonra Kuzey 
İrlanda’nın Avrupa Birliği’nin Gümrük Birliği kıs-
mında kalabileceğini söyledi.

Michel Barnier, Brexit’in özel durumlar için özel 
çözümler getirmesini gerektiğini ileri sürerek Kuzey 
İrlanda’nın Cumhuriyet’le uyum içinde bulunmak 
için özel kurallar uyguladığı 100’ün üzerinde alan 
olduğunu söyledi.

Brüksel’deki bir düşünce kuruluşunda konuşan 
Michel Barnier, Brexit’i isteyenlerin ortaya çıkar-
dığı bilmeceleri çözmek için çözümler de getirmesi 
gerektiğini söyledi.

Barnier, Avrupa Reform Merkezinde yaptığı 
konuşmada “Bizim İrlanda adasında diyalog ve 
istikrarı korumamız gerekiyor. Katı sınırlardan ka-
çınmamız gerekiyor. Birleşik Krallıkta bunun zor 
ve hassas bir nokta olduğunu biliyorum. Bu nokta 
İrlanda’da daha az hassas değil” dedi.

Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini 
yürüten Michel Barnier şartların yerine ge-
tirilmesi halinde AB’nin İngiltere’ye iddialı 

bir ticaret anlaşması sunmaya hazır olduğunu belirt-
ti.

Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yü-
rüten Michel Barnier Brüksel’in Londra’ya iddialı 
bir ticaret anlaşması sunmaya hazır olduğunu ancak 
bunun için Birleşik Krallığın birlikten ayrılmaya yö-
nelik şartları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. 
Barnier geleçe yönelik ilişkiler konusunda eşit ku-
ralların belirlenmesi gerektiğini söyledi:

“Anlaşma çıkmaması taraftarı değiliz. Ancak 
buna hazırlıklı olacağız. Sadece AB üyeliğinin mev-
cut avantajlarını görmezden gelen ya da yok saymak 
isteyenler anlaşma sağlanamamasını olumlu olarak 
değerlendirecek.”

Ticaret anlaşmasına yönelik görüşmelerin başla-
ması için öncelikle ayrılık faturası ve İrlanda soru-
nuna çözüm bulunulması gerekiyor. Belçika Dışiş-
leri Bakanı Didier Reynders durumu değerlendirdi:

İngiltere’de imalat sektörünün aldığı yeni sipariş-
ler 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı ve beklen-
tilerin oldukça üzerinde gerçekleşti.

İngiltere Sanayi Konfederasyonu (CBI) verile-
rine göre İngiliz imalat sektörün aldığı yeni sipariş-
ler kasım ayında yaklaşık 30 yılın en yüksek sevi-
yesine ulaştı.

Kasım ayında CBI’nın endüstriyel sipariş defte-
ri dengesi ekim ayındaki -2’den +17’ye çıktı. Bu, 

Başbakan Theresa May, Pazartesi günü kabi-
nesinin önde gelen isimleriyle bir araya ge-
lerek, Brexit kapsamında Avrupa Birliği’ne 

ödenecek para miktarını görüştü.
May, kabinesinin önde gelen isimleriyle yaptığı 

toplantıda, İngiltere’nin Brexit ayrılma paketinin 
parçası olarak Avrupa Birliği’ne ödenecek para mik-
tarını ele aldı.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, “İn-
giliz hükümeti, AB ile müzakerelerde her şey üze-
rinde uzlaşmaya varılana kadar hiçbir şeyi kabul 
etmeme pozisyonunu devam ettiriyor. İngiltere ve 
AB’nin birlikte ilerlemeleri gerekiyor” ifadelerine 
yer verildi.

BBC’nin haberine göre May’in bakanlar ile yap-
tığı toplantıda İngiltere’nin AB’ye ödemeye istekli 
olduğu miktara ilişkin spesifik bir rakam ifade edil-
medi. The Independet gazetesi ise, May’in AB’ye 
teklifi iki kat artırarak 40 milyar sterline çıkarılabi-
leceğini öne sürdü.

Brexit sonrası AB kurumları Amster-
dam ve Paris’e taşınacak

Birleşik Krallığın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıl-
masının ardından Londra’da bulunan Avrupa İlaç 
Ajansının (EMA) Amsterdam’a, Avrupa Bankacı-
lık Otoritesinin (EBA) ise Paris’e taşınması kararı-
nın alındığı bildirildi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ge-
nel İşler Konseyi toplantısı kapsamında, 27 AB üye 
ülkesi tarafından oylama yapıldığı, Hollanda’nın 
Amsterdam şehrine EMA’nın, Fransa’nın başkenti 
Paris’e ise EBA’nın taşınmasının kararlaştırıldığı 
belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun Avrupa Parla-
mentosuyla birlikte bugün alınan kararı hızlı bir 
şekilde yasalaştırmak için birlikte hareket edeceği 
ifade edildi.

Esasen AB kurumlarının üye ülkelerde konuşlan-
dırılması gerektiğine dair herhangi bir kural ya da 
anlaşma bulunmuyor. Ancak Brexit’ten sonra İngil-
tere topraklarında AB hukukunun geçerli olamaya-
cağını ısrarla dile getirmesinin ardından kuruluşların 
üye bir ülkeye taşınması kararı alındı.

Alman iş adamlarından, ‘Brexit’e hayır’ 
kampanyası

Almanya’da iş dünyasının etkili isimlerinin yer 
aldığı ‘Britanya için Yeni Anlaşma’ isimli hareket, 

‘AB İngiltere’ye iddialı ticaret 
anlaşması sunmaya hazır’

Barnier: 

Hükümet Brexit 
Faturasını Görüştü



Şehitleri Anma Gecesinde 
Mücadelelerine 
Bağlılık Sözü
Başkent Londra’da “Ekim Devrimi’nin 100. 

Yıldönümünde Ölümsüzlerimizle Zafere 
Yürüyoruz” şiarıyla anma gecesi düzenlen-

di.
Anma etkinliğine şehit ve tutsak yakınlarının aile-

leri katıldı. Anma etkinliği Enternasyonal Marşı’nın 
okunması ve saygı duruşuyla başladı. Ardından 
Grup Sersi Kürtçe ve Türkçe ezgiler seslendirdi.

Şehitlerin mücadelesinden kesitlerin anlatıldığı 
sinevizyon gösteriminin ardından MLKP temsilci-
si söz aldı. MLKP temsilcisi, “İnsanlığın kapita-
list sömürü ve barbarlıktan, baskı ve sömürüden, 
emperyalist tahakküm ve haydutluktan, bölgesel 
sömürgeciliklerden kurtulması, sınıfların ortadan 
kaldırılması, kadınların özgürleşmesi eşitlenmesi, 
sömürüsüz özgür ve onurlu bir yaşamın kurulması 
zorlu mücadeleleri gerektiren büyük hedeflerdir” 
dedi.

Tarih boyunca insanlığın en yüksek ideallerini 
gerçekleştirebilmesi için büyük bedeller, eşsiz özve-
riler gösterdiğini ifade eden MLKP temsilcisi, “Bu 
bedellerin en yükseği, özverinin doruğu ölümsüz-
lerimizin adanmışlığıdır” diye belirtti. Ekim Dev-
rimi’nin 100. yılında halen sosyalist devrimlerin 
güncel olduğunu vurgulayan MLKP temsilcisi, “Ro-
java’da devrimin geçekleşmiş olması bu gerçeği bir 
kez daha kanıtlamıştır” diye belirtti.

Ardından söz alan ÖTSP temsilcisi, Kürdistan ve 

Türkiye’deki tutsaklara sahip çıkma çağrısı yaptı. 
Tutsakların tek tip elbiseye karşı mücadele ettiğini 
kaydeden ÖTSP temsilcisi, tutsakları sahiplenilme-
sini istedi.

Gecede konuşan Hasan Çiçek’in ağabeyi Basri 
Çicek, şehitlerin bıraktıkları mücadele mirasını sür-
dürmek ve ideallerini büyüteceklerini söyledi.

Geceye MKP, Partizan, HDK Londra ve Kürt 
Halk Meclisi mesaj gönderdi.

Etkinlikle sık sık “Devrim şehitleri ölümsüz-
dür”, “Şehit namirin”, “Şehitler yaşıyor MLKP 
savaşıyor” sloganları atıldı.

Etkinlik verilen konser ile sona erdi.

Didim’deki Emlakçınız
Didim Öğretmen Emlak
Sürmeli Bal

Telefon: 

Mobile: 

İngiltere: 

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

didimogretmenemlak.com
didimogretmenemlak@gmail.com

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

www.telgraf.co.uk
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BAŞARI

Havalimanında Gözaltına Alındı

Beritan ile Dêrazor çöllerinde karşılaştık. 
Efrînli Beritan gençlik çalışmalarında yer 
aldıktan sonra YPJ’ye katılıyor. Bu çöllerde 

çok ünlü; çünkü o bir suikastçı. DAİŞ çetelerine göz 
açtırmıyor.

“YPJ içinde olmak mutluluk verici; güzel ve 
heyecanlı” diyor Beritan... Dêrazor hamlesine Şen-
gal’de DAİŞ tarafından kaçırılan kadınların intikamı 
için katıldığını söylüyor. “Ne kadar vurursam o ka-
dar başarılıyım. Çünkü benim bir hedefim var; ben 
bir suikastçiyim. Herkesin intikamımızı görmesini 
istiyorum, bu tarihsel bir intikam’’ diyen Beritan’ın 
kendine güveninin de tam olduğunu söylüyor.

Elim tetikte, hedefimi bekliyorum
Beritan, bir suikastçide olması gereken en temel 

özelliğinin sabır olduğunu belirtiyor ve ekliyor:
“Bir kanascı olarak, elim tetikte, hedefimi bekli-

yorum. Her saniye, her an tetiktesin; gelecek saldı-

İrademin, gücümün savaşta açığa çıktığını fark 
ettim’ diyen YPJ’li Dilar Tekman, Reqa’da da 
olduğu gibi Dêrazor’un destansı zaferini de tüm 

dünya kadınlarına armağan edeceklerini vurguluyor. 
Dêrazor hamlesiyle Cizîr Fırtınası’na kapılıp yok 

oluşa doğru giden DAİŞ’in korkulu rüyası YPJ’liler, 
ön mevzilerde savaşıyor. Ataerkinin karanlığına kar-
şı kadın özgürlük mücadelesi veren YPJ’li kadın sa-
vaşçılar özellikle saldırı grupları, sivil kurtarma ope-
rasyonları ve alan savunmasında büyük rol oynuyor. 

Taburun en genç üyesi, sevgiyle bakan gözleri ve 
emekçi duruşuyla adından söz ettiren YPJ’nin Di-
lar’ı Derazor hamlesinde ilk çatışmasını, ilk heyeca-
nı ve devrime olan aşkını gazetemize anlattı. 

2015’te Serhed’den YPJ’ye katılan Dilar Tek-
man, 3 yıl boyunca savaşın her alanında sayısız 
görevler yaptı, daha 19 yaşında savaşın mutfağında 
çalıştı. Verdiği emekleri devrime olan aşkının ifade-
si olarak tanımlayan Dilar, YPJ ile kadın iradesinin 
ortaya çıktığını söylüyor. 

Şehitlerin intikamı için
Dilar, etkilenmesini şöyle anlatıyor: “Ben Ko-

banê’de direnen arkadaşlardan, halktan etkilerek 
katıldım. Orada çok büyük bir katliam yaşandı. 
DAİŞ çeteleri çok sayıda kadına tecavüz etti, kadın 
ve çocukları katletti. Bu saldırıları kabul edemedim 
ve şehitlerin intikamını almak istedim. Ailede ön-
cülüğü ben yaptım.” 

YPJ ile düşmanı yeniyoruz
Kadının bir irade olarak savaşta yer almasının 

önemine dikkat çeken Dilar “Bir kadın olarak irade 
sahibi olmak çok önemli. YPJ, kendimde bu gücü 
görmeme de sebep oldu. YPJ’de kendimizi ifade 
etme hakkımız var, aynı zamanda düşmana karşı 
savaşma gücü ve iradesini elde ettik. Öncesinden 
bu bilinç yoktu, YPJ’de bu hakkı edindik” diyor. 

İlk çatışma heyecanı
Dêrazor Hamlesi, Dilar’ın katıldığı ilk hamle. 

Dolayısıyla bir sürü kaygı beyninde dolanıp dur-
muş. İlk çatışmasını anlatıyor: “Hep düşünüyordum, 
acaba düşmanı ilk gördüğümde neler hissedeceğim 

rıyı beklersin, işte bu sabır beni motive ediyor. Ka-
nascılığı o yönüyle seviyorum. 

Suikastçı olarak Reqa ve Dêrazor hamlesinde yer 
aldım; her hamleye katıldığımda kendimdeki geli-
şimi kademe kademe görüyorum. Yeni yeni özellik-
ler ve tecrübeler ediniyorum; silahıma ve nefesime 
hakim oluyorum. En önemlisi de taktiklerim çoğa-
lıyor.”

“Savaşımız özgürlük ve kardeşlik için” diyor 
Beritan. Arap halkının da DAİŞ’in zulmüne maruz 
kaldığını anlatan Beritan, “Halkların özgürlüğü 
için savaşıyoruz. Burada annesi babası öldürülmiş 
DAİŞ‘in zulmünde kalan çocuklar var o çocukları 
da kurtamak istiyoruz. Dêrazor hamlesindeki he-
deflerimiziden biri de bu’’ diyor.

Dêrazor çöllerininin bu inançlı savaşçısının bir de 
çağrısı var: “Özellikle Dêrazor kadınlarının, Arap 
kadınların, Suryani kadınların YPJ’ye katılmalı. 
Burası onlar için yeni bir yaşam alanı. DAİŞ‘in 
zulmünden kurtulmak için birlikte savaşmalıyız.’’

diye? Ben onu öldürmesem, o beni öldürecek. Çe-
teleri ilk kez sabah saatlerinde saldırıya geldikle-
rinde gördüm. Büyük bir saldırıydı. Arkadaşlarımla 
birlikte mevzilere koştuk. İlk mermiyi attıklarında 
şokun etkisiyle duraksadım. Sonra baktım  düşman 
arkadaşlarıma doğru ilerliyordu. Çeteler yakınlaş-
tığında vurdu arkadaşlar. O esnada hemen doçkayı 
aldım. Bana inanılmaz bir güç geldi ve daha güçlü 
bir iradeyle onlara karşı savaştım, arkadaşların şe-
hit düşmesin diye. Ve düşmanı imha ettik. Cenaze-
leri halen orada duruyor. O saldırıda arkadaşlara 
herhangi bir zarar veremediler. Onlara büyük bir 
ders verdik. Bu başarıya ortak olmak çok güzel bir 
duyguydı. Sanki katlettikleri kadın ve çocukların in-
tikamını almışım hissine kapıldım. İlk çatışmam, ilk 
heyecanımdı diyebilirim.” 

‘Kadınlar YPJ’yi örnek almalı’
“Dünyadaki tüm kadınlar bizi izlesin, örnek 

alsın” diyen Dilar, burada bütün kadınların özgür-
lükleri için savaştıklarının bilinmesini istiyor. 

YPJ’de bir kadın olarak tatmadıkları duyguları 
yaşadıklarını söyleyen Dilar, yaşamlarına ilişkin 
şunları paylaşıyor: “Burada birlikte yaşıyoruz, her 
şeyi birlikte yapıyoruz. Kimi zaman şakalaşıyor, 
kimi zaman eleştiriyoruz birbirimizi. Kıran ilişkiler 
yok. Cephelerde birbirimizi daha iyi tanıyor, sevgi 
bağlarımız gittikçe daha da pekişiyor. Yaşadığımız 
tecrübeleri paylaşıyoruz. Buradaki paylaşımlarımız 
çok önemli.” 

Savaşta günlük yaşamlarını ise, “Burası bomboş 
bir çöl, mevziler yaparak ilerliyoruz. Geceleri soğuk 
oluyor, gündüz ise çok sıcak; sürekli güneşin altında-
yız. Cephanelerimizi temizleyip diziyoruz. Düşmana 
karşı tedbirlerimizi alıyoruz, hep mevizlerdeyiz. Ya-
şadığımız zorluklar var ama hepsini dayanışmayla 
aşıyoruz” diyerek özetliyor. 

‘Kadınlara zafer armağan edeceğiz’
Daha özgür yarınlar için savaşmaya devam ede-

ceklerinin altını çizen YPJ’li Dilar Tekman, “Yolu-
muza başarıyla devam edeceğiz. Kaybedecek olan 
düşmandır. Savaş ve yaşam mücadelemizde özgür 
kadın ve eşit bir yaşam için çalışacağız. Ve Reqa’da 
da olduğu gibi Dêrazor’un destansı zaferini de tüm 
dünya kadınlarına armağan edeceğiz” diyor.

Suikastçi
Çölde Bir Çölde Bir 

İlk Çatışma, Heyecan 

BAŞARIve

Erem Kansoy / Dêrazor
Erem Kansoy / Dêrazor
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MUHTEŞEM iKiLi
Azadi Avesta: Ben ve Heval Ruken, zırhlı 

araçta ve üzerindeki Doçka’da yerimizi alı-
yoruz. Grupları götürüp getiriyoruz, erzak 

ve mühimmatlarını taşıyoruz. Bir çatışma veya sal-
dırı olduğunda ilk müdahale olarak biz gidebiliyo-
ruz, yaralıları çatışma bölgesinden çıkarabiliyoruz. 
Bizim işimiz gerçekten heyecanlı. 

Cizre Fırtınası Dêrazor hamlesinde son aşamaya 
gelinirken DAİŞ çeteleri YPJ’li kadın savaşçılardan 
darbe üzerine darbe yiyor. Cephelerde gelişen ölüm-
süz dostluklar ise savaşın sadece faşizme karşı yürü-
tülmediğini, kadın özgürlükçü yaşamın Ortadoğu’da 
adım adım nasıl inşa edildiğinin somut örneği. 

Her an elleri tetikte hazır bekleyen, çatışmalara 
birlikte giden, savaşın en önünde korkusuzca sa-
vaşan YPJ’li Azadi Avesta ve Ruken Rojhilat, 
DAİŞ’e karşı yürütülen savaşta yerlerini alıyor. Çöl 
hamlesinde, çatışmaların en yoğun olduğu alanlar-
dan yaralı çıkaran, saldırı gruplarına öncülük eden, 
koruma alanlarında saatlerce nöbet tutan, Doçka tipi 
ağır silah ve Hammer tipi zırhlı araçla DAİŞ’e korku 
saran, mevzilerin güleç yüzlü YPJ’li ikisili, hamlede 
isimlerinden en çok söz ettirenlerden. Her ikiside 
sevgi dolu, her ikisi de düşmanın korkulu rüyası ve 
yaşamlarını devrime adamış cesur kadınlar, cephe-
nin her alanında her işe koşan emekçi savaşçılar. 

Azadi 3 yıldır YPJ’de
YPJ’li Azadi Avesta, Siirtli bir genç kadın savaş-

çı. Dêrazor mevzilerinde ağır zırhlı araçla hemen 
hemen her operasyonda en önde düşmanın üzerine 
gidiyor. O da birçok kadın gibi DAİŞ’in kadınlara 
yönelik vahşi saldırılarına karşı silah almaya karar 
vermiş. “Ailem yurtseverdi fakat YPJ’yi tanımı-
yordu. Dinin de etkisiyle ailemde kadın üzerin-
de çok büyük baskı vardı. Zaman içinde YPJ’yi 
tanıdıkça, kadına yaklaşımını gördükçe katılma 
isteğim arttı” diyen Avesta nasıl katıldığını şöyle 
özetliyor: 

DAİŞ zihniyetine karşı silah aldı
“DAİŞ her yerde büyük katliamlar yapıyordu. 

Mesela Şengal’de o kadar çok kadın kaçırıldı, genç 
kızlar yaşlı adamlara ‘al bu sein malın’ denerek 
pazarlarda satıldı ki… Üstelik DAİŞ bunu İslam ve 

din adı altında ve katliamlarla yapıyordu. Ben de o 
süreçte YPJ’ye katıldım. Bu zihniyete karşı ancak 
silahla cevap olabilirdik. Üzerimize düşen; DAİŞ’e 
karşı mevzilenmek, kendimizi güçlendirmek ve sa-
vaşmaktı. YPJ buna karşı elinden geleni yaptı ve 
savaşarak DAİŞ’i yok etmeği hedefledik.”

Zırhlı araç taburunda
2014’ten bu yana YPJ’de yer alan Azadi Avesta; 

Hol, Şehid Rubar, Reqa ve daha birçok hamlede yer 
almış. “Daha önceleri hareketli taburdaydım ve tüm 
saldırılarda yerimi alıyordum şimdide zırhlı araç 
taburundayım” diyen Avesta, “Görevimden çok 
memnunum ve gerçekten çok severek yapıyorum” 
diye belirtiyor ve devam ediyor: “Zırhlı araç ve 
düşmanın üzerinde ağır bir psikoloji yaratıyor. Kur-
şun geçirmiyor ve bu araç sayesinde daha az kayıp 
veriyoruz. Saldırılarda bu araçla daha hızlı ilerle-
yebiliyoruz. 

Muhteşem ikili 
Ben ve Heval Ruken, zırhlı araçta ve üzerindeki 

Doçka’da yerimizi alıyoruz. Grupları götürüp geti-
riyoruz, erzak ve mühimmatlarını taşıyoruz. Zırhlı 
araçla yaratılan tüm imkanları ön cephelerde değer-
lendiriyoruz. Bir çatışma veya saldırı olduğunda ilk 
müdahale olarak biz gidebiliyoruz, yaralıları çatış-
ma bölgesinden çıkarabiliyoruz. Bizim işimiz ger-
çekten heyecanlı ve irade, istek gerektiriyor. İstekli 
değilsen başarması çok zor.

Üç aydır birlikteler
Heval Ruken ile 3 aydır birlikteyiz, çoğunlukla 

işleri birlikte yapıyoruz; Doçka’yı hazırlamak, te-
mizlemek, aracı kullanmak, her işi birlikte yapıyo-
ruz. Saldırıya birlikte hazırlanıyoruz. Her işi birlikte, 
kollektif olarak yapıyoruz. Birliktelik bizim için çok 
gerekli, bu şekilde düşmana daha ağır darbe indire-
biliyoruz.”

İradenin adresi YPJ
YPJ denince ilk akla gelenin “irade” olduğunun 

altını çizen Azadi Avesta şöyle diyor: “Çünkü bir 
insan irade sahibi değilse, DAİŞ gibi katliamcı bir 
zihniyetle karşı karşıya gelmeyi kaldıramaz. Bizde-
ki güç ve irade ise temelini Önder Apo’dan alıyor. 
Bu iş o kadarda basit değil, savaşmak zordur. Gü-
cümüzü Önder Apo’dan almasak bu iradeye sahip 
olamazdık. Toplumda kadın iradesiz görülüyor, YPJ 
ise bu yaklaşımları parçalıyor. Bir kadın olarak YPJ 
içerisinde yer almak beni çok mutlu ediyor. Toplum 
içinde kadın YPJ içinde olduğu gibi eşit ve özgür de-
ğil. Kadına toplumda köle olarak bakılıyor, kalıplar 
var. YPJ’de böyle yaklaşımlar yok, kadının gücü ve 
iradesi var. Kadın her şeye çözüm bulabilir.”

Hala da en büyük üzüntüm!..
Azadi Avesta, yoğun çatışmalar içerisinde ken-

disini en fazla zorlayan şeyin ise savaş cephesinde 
yaşanan aksilikler olduğunu belirterek, şu örnekleri 

paylaşıyor bizimle: “Bir operasyonda arkadaşları-
mın olduğu bölgede yoğun bir çatışma çıkmıştı. Ben, 
Heval Ruken ve iki erkek arkadaştık. Müdahale için 
oraya gidiyorduk, düşman ise arkadaşlarımıza çok 
yakındı, o zaman kullandığım Hammer bir çukura 
girdi ve bir türlü çıkaramadım. Ve müdahale yerine 
çok geç gittim. Zamanında oraya ulaşamamıştım ve 
bu bana çok dokunmuştu. 

Bir diğerinde ise Hammer ile kaza yapmıştık. Bü-
yük bir kaza geçirdim; istemeyerek de olsa, kaza da 
olsa, maddi açıdan YPJ’ye zarar vermiştim. Hala bu 
kazaya çok üzülüyorum. 

Kadınlar ayaklanın!
DAİŞ çetelerine karşı yürütülen savaşta en önde 

yer alan  birisi olarak Azadi’nin kadınlara mesajı ise 
şöyle: “Kahraman şehitlerimizin intikamı için ayak-
lanın. Sesim bütün dünya kadınlarına gitsin, kadının 
iradesizliği ve güçsüzlüğü konusuda biz YPJ’yi gör-
sünler ve ayaklansınlar. Hepsi bizi görsünler ayağa 
kalksınlar ve kahramanlarımızın intikamını alsınlar. 
DAİŞ’in bu zulmümüne karşı kadınlar olarak her-
kes, direnişe geçmelidir.”

Tanıdıkça bağlandım
Ruken Rojhilat ise YPJ’ye katılmadan önce öğ-

renciymiş. “Araştırdım ve katılmak istedim. Ka-
tıldıktan sonra da daha çok tanıdım, tanıdıkça da 
bağlandım. YPJ’yle kadınların iradesini ve güçle-
rini gördüm. Toplumda aldığım özellikleri aştım. 
Bunu başarmamın kaynağı YPJ’nin gücüdür” 
diyor. 

Reqa ve Şengal’den sonra Dêrazor’a
Ruken de Azadi gibi DAİŞ’e karşı yürütülen bir-

çok hamlede yerini almış. “Şengal ve Reqa hamlesi-
ne katıldım. Şimdide Dêrazor hamlesindeyim” diyen 
Ruken kendisini en çok zorlayanın yoldaşlarının 
şehadetleri olduğunu belirterek şöyle devam ediyor: 
“Arkadaşların yaralanması ve şehadetleri beni çok 
zorluyor. Fakat bu şehadetlerden güç alıyorum, on-
ların intikamı için de savaşıyorum, öfkemi büyütü-
yorum, hamlelerde daha çok yerimi alarak DAİŞ’e 
karşı savaşmak istiyorum. Dêrazor hamlesinde özel-
likle kendi isteğimle yer aldım.” 

YPJ rengarenktir
YPJ’de yer almak, birçok kadın gibi Ruken’in ha-

yatını, dünyaya bakışını değiştirmiş. “YPJ her alan-
da, her şekilde çeşitliliği ve kadına verdiği değer ile 
rengarenktir” diyen Ruken şunun altını da çiziyor: 
“YPJ, bir hamlede yer alıyorsa bu hem çok anlamlı 
hem de başarının göstergesidir, başarıdır. YPJ, her 
yerde rolünü oynuyor. Bunu Reqa’da da gördük, 
burada da rolünü çok güçlü oynuyor. YPJ başarılı 
bir harekettir ve böylede devam edecek. DAİŞ sal-
dırıların hemen hemen hepsi YPJ tarafından kırıldı. 
Bu YPJ’nin gücünü ortaya koyuyor, biz de gücümüzü 
YPJ’den alıyoruz.”

Cephedeki dostluklar unutulmaz
Savaş cephesindeki dostlukların çok değerli ve 

unutulmaz olduğunun altını da çizen Ruken Roj-
hilat, şöyle devam ediyor: “Dêrazor hamlesinde 
Heval Azadi zırhlı araç görevindeyken ben yanına 
doçkacı olarak görevlendirildim. Arkadaşlığımız, 
yoldaşlığımız çok güçlüdür. Burada birlikte kaldığı-
mız takım arkadaşlarımla da çok güzel anılarım var, 
onların moralleri, benim moralimi ve heyecanımı 
yükseltiyor.” 

Savaşı da yaşamı da paylaşıyorlar
Ruken, Dêrazor hamlesinde Azadi’yle birlikte oy-

nadıkları role ilişkin ise şunları paylaşıyor: “Ben ve 
Heval Azadi ile Dêrazor hamlesinde tanıştım. Başta 
grupları götürüp getiriyorduk, acil müdahaleler için 
gidiyorduk, şehit ve yaralıları da taşıyorduk. Strate-
jik bir noktaya gidince birlikte tartışıp ortak karar 
alıyoruz. O Hammer’in pozisyonunu ayarlarken 
ben de Doçka’yı en doğru pozisyona getiriyorum. 
Doçka’nın bir sorunu çıktığında birlikte müdahale 
ediyoruz. Birbirimizi hep tamamlıyoruz. Arabanın 
mevzilendirilmesinde de her zaman birbirimizi din-
liyoruz, ortak kararlar alıyoruz. Azadi beni koordine 
ediyor, hareketlilikleri bildiriyor. Bu şekilde kollektif 
bir çalışma yürütüyoruz.”

DAİŞ’in psikolojisini bozduk
Dêrazor hamlesinde kullandığı Doçka’nın DAİŞ 

üzerinde yarattığı etkiye ilişkin ise Ruken şunları an-
latıyor: “Doçka, psikolojik etki yaratan bir silahtır. 
Arazi boş bir arazidir burada. Uzun mesafeler söz 
konusu olduğu için Doçka önemli bir silah. Bu da 
psikolojik bir etki yaratarak düşmanı kırıyor. Etkisi 
çok güçlü bir silahtır. Bu yüzdende hamlelerde ço-
ğunlukla Doçka kullanıyoruz.”

Özgür yaşam için mevzilere
Ruken Rojhilat’ın da kadınlara çağrısı var. Şöyle 

diyor: “Toplumsal baskıların olduğu ortamdan ge-
liyorum, YPJ içinden  kadının toplumdaki yerine 
baktığım zaman nefret ediyorum, daha çok çalı-
şıp kadınları özgürleştirmek istiyorum. Toplumda 
kadınların iradesi yok. Kadınlar özgür yaşam için 
savaşsınlar.” 

Erem Kansoy / Dêrazor

Dêrazor’da



25 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gü-
nü’ne dair yazılı açıklama yayınlayan İngiltere 
HDK Kadın Meclisi, 25 Kasım’da savaşa ve 

şiddete karşı eylem çağrısında bulundu. Kadına yö-
nelik şiddetin her gün farklı şiddet öğeleri ile birlik-
te yeniden üretildiği ifade edilen açıklamada şunlara 
yer verildi: 

“Kadına yönelik şiddet, her yeni günde farklı şid-
det öğeleri ile birlikte kadınların ömürlerini, beden-
lerini alarak bir kırım hali ile sürüyor. Bu nedenle, 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslara-
rası Mücadele Günü sadece kadınların değil tüm 
ezilenlerin elinde bayraklaşması ve sahiplenilmesi 
gereken bir gündür.

Bu tarih, Mirabel kardeşlerin bundan 57 yıl önce 
25 Kasım 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde 
özgürlük mücadelesi verirken faşist Trujilo rejimi 
tarafından tecavüz edilerek katledilmesinin yıl dö-
nümüdür.”

Erkek şiddeti savaşta da kadınlara kast 
ediyor!

“Erkeğin uygulayıcı bir maşa haline getiren ser-
maye devletlerinin bu sistemin teminatı olarak rol 
aldığı şiddet, tüm dünyada kadınların temel müca-
dele konularının en başında yer alıyor” ifadelerinin 
kullanıldığı açıklamada şöyle denildi:

“Ortadoğu’da sürmekte olan savaş, kaos ve DAİŞ 
vahşetinde; Türkiye ve Kürdistan’da katilbaşı Erdo-
ğan ve AKP’ye bağlı kirli savaş piyonlarının ülke 
topraklarında devreye soktuğu savaş politikaların-
da, hakeza Avrupalı emperyalistler arasında yaşan-
makta olan hegemonya çatışmalarında görüldüğü 
gibi kadın bedeni bir kez daha savaş silahı haline 
geldi. Pazarlarda satıldılar, seks kölesi olarak kul-
lanıldılar, tecavüz edildiler, toplu katliamlardan ge-
çirildiler.

Erkek şiddetinin ideolojik, siyasal ve yönetsel 
gücü olarak ortaya çıkan devlet şiddeti, bugün Or-
tadoğu’da, Kürdistan’da tüm vahameti ile kadın-
ların yaşamına kast ediyor. Kürdistan’ da, Türkiye 
kentlerinde kadın gerillaların cansız bedenlerine 
yönelik yapılan saldırı ve çırılçıplak teşhir, savaşın 
kadın bedeni üzerinden yükselen akıl almaz şiddetini 
göstermektedir.”

HDP’li kadınların tutuklanması kadın 
düşmanlığıdır!

Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan son siyasal ge-
lişmelere de değinilen açıklama da devlet şiddetinin 
başka biçimlerde sürdürüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“AKP-Erdoğan diktatörlüğü tarafınca kadına 

yönelik şiddetin yasal olarakta uygulama alanla-
rının bizzat devlet eliyle gerçekleştirilmesi halleri 
çıkartılan değişik yasalarla sürdürülüyor. Müftülük 
yasası ile çocuk yaşta evlendirilmenin kolaylaştırıl-
ması, şiddet uygulayıcısı erkeğin adli süreçlerde iyi 
hal indirimleri ile korunması devlet şiddetinin başka 
biçimlerde sürdürülmesidir.

HDP’li kadın siyasetçilere yönelik siyasi ya-
sak halleri onbinleri aşan tutuklama saldırıları ile 
sürdürülüyor. Kadının siyasal olarak temsiliyeti ve 
iradeleşmesi anlamına gelen HDP’li milletvekilleri 
ve belediye eşbaşkanlarının tutsak edilmeleri, mil-
letvekilliklerinin düşürülmesi, aynı zamanda saray 
diktatörlüğünün kadın düşmanı politiklarının bir 
devamıdır. Başta HDP Eş Genel Başkanı Figen Yük-
sekdağ olmak üzere hapishanelerde bulunan kadın 
siyasetçiler direnişleri ile onurumuzu yükseltiyor.”

Şiddete karşı direniş sokaklarda!
Başta kadına yönelik şiddet olmak üzere tüm şid-

det türlerine karşı sokaklarda eylem halinde olunma-

sı gerektiğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere 
yer verildi: 

“Bugün Türkiye ve Kürdistan hapishanelerinde, 
tek tip elbise dayatmalarının yanısıra kadın tutsak-
ların çıplak aramaya tabi tutulmak istenmesi, küçük 
çocuklara tecavüz eden subayların terfi ettirilmesi, 
kadına yönelik şiddet ve katliamların hızla artması-
na karşın cezasızlık politikasının devam etmesi gibi 
pek çok olgu, şiddetin devletler ile ilişkisini göster-
mesi bakımından önemlidir.

Dünyada ve yaşadığımız Avrupa topraklarında 
kadına yönelik şiddet hızla artıyor. Şiddet mağduru 
kadınların hak gaspları ise devam ediyor.

Uzak toprakların gündemi olarak görülen  sa-

vaşın sonuçları, artık Avrupa kapılarına dayandı. 
Mülteci kadınların göç yollarında karşı karşıya 
kaldıkları taciz, tecavüz ve ölüm tüm şiddeti ile sü-
rüyor. Nerdeyse tüm Avrupa ülkelerinde sokaklarda 
yaşayan mülteci görüntüleri olağanlaştı. Göç yolla-
rının zulmü varılan Avrupa ülkelerinde, kamplarda, 
ya da yaşamak zorunda kalınan sokaklarda sürüyor. 
Tarih, tüm emperyalist ve gerici savaşların en ağır 
sonuçlarını kadınların yaşadığını belgelemeye de-
vam ediyor.

Haydi kadınlar; kadına yönelik her türden şiddet 
başta olmak üzere savaşa ve şiddete karşı sesimizi 
gür haykırışlarla sokaklara taşıyalım. Gücümüzü, 
sesimizi ve özgürlük haykırışlarımızı sokaklarda 
birleştirerek çoğalalım.”
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HDK Kadın Meclisi’nden 25 Kasım Açıklaması:
Savaşa ve Şiddete Karşı İsyandayız!
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Şiddete Karşı Yürüyüş 
Kadına karşı şiddet ile ilgili SKP ve GIK DER’in organize 
edeceği bir panel gerceklestirilecektir.
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Ben bu ülkeye geldiğimde hiç kim-
sem yoktu. Yıl 1986. Kendimi çok 
yalnız hissederdim. Türkçe konuşan 

birisini görsem erkek, kadın demeden boynuna 
sarılmak isterdim. Elbette ailemin, arkadaşları-
mın yokluğunu dolduramazdı fakat en azından 
konuşacak birileri olur diye gözlerim arar du-
rurdu bizden birilerini.

Bu ülkeye nasıl geldiğimi anlatmak istiyo-
rum. 

Amcamın oğlu çok küçük yaşta babası öldü-
ğü için birlikte büyüdük. Kardeş gibiydik. Za-
ten evlerimizde aynı binadaydı. Onlar üst katta 
biz alt kata oturuyorduk.

Ne yazık ki çok genç yaşta kansere yakalandı 
ve ilk ameliyatı başarılı geçmeyince, varımızı 
yoğumuzu ortaya koyduk bir şekilde burada 
(Londra’da) tedavi ettirmek istedik. Ben ve ku-
zenim vize işlerini bir şekilde halledip (biraz il-
legal) biraz legal buraya gelmek için biletimizi 
aldık. Gelmeden önce orada çalıştığım şirketin 
sahibinin çocukları burada okuyordu onlardan 
da yardım istedik. Kabul ettiler. Bize kalma 
konusunda ve tercümanlık işlerinde yardımcı 
olacaklardı. Biletimizi onlarla kararlaştırdığı-
mız gün 11 Eylül 1986 günü yerine 13 Eylüle 
almıştık. O yıllarda döviz almak biraz zordu ve 
biz de bu nedenle gecikmiştik. 14 Eylülde de 
Londra’daki hastaneye randevumuz vardı. Şir-
kette birilerine söyledik çocuklara haber versin-
ler günümüz değişti diye.

Hepimiz çok üzülüyorduk kuzenim çok genç-
ti ve o zaman kanserden kurtulmak gerçekten 
mucize idi. Tabi bu arada İngiltere’de yakınları 
olanlar bizlere telefon numaraları veriyorlardı. 
Kimi ‘kuzenim var, kimi kardeşim ya da çok 
yakın arkadaşım var, haberleşirsiniz. Eğer bir 
şeye ihtiyacınız olursa tereddütsüz arayın yar-
dımcı olacaklar’ diye telkinde bulunuyorlardı.

İçimiz rahat ‘nasılsa en az elimizde 20 te-
lefon var mutlaka birileri yardım eder’ diye 
düşünüyoruz. Uzun lafın kısası gün geldi. 

13 Eylül 1986 günü yola çıktık ve bindik uça-
ğa. Biraz korku, biraz heyecan tabi en önemlisi 
kuzenimin olacağı ameliyatla ilgili kaygım çok 
vardı. Belli etmiyordum kendisine.

Daha önce yurt dışı deneyimim vardı fakat 
çok da güzel anılar değildi. Hava limanına in-
dik. İnsanları takip ederek vize kuyruğuna gir-
dik. Bildiğim tek cümle “I am going hospital, 
yes ve no” Ayrıca görevliler sordukları taktirde 
Londra’ya adım atmak için hastane belgesi ola-
rak elimizdeki doktor raporumuz var.

Uzun bir sorgulamadan sonra tercüman ara-
cılığıyla işimizi hallettik ve dışarı çıktık. Pat-
ronun çocukları hava limanında yoktu ne yazık 
ki. Bizim de telefon etmek için bozuk paramız 
yok. Ben çok yorgunum. Kuzenim de hem yor-
gun hem hasta.

Hava limanında epey bekledik ve baktık 
kimse gelmeyecek, çocuklara ulaşma şansımız 
da yok dışarı çıktık. Bir taksiye bindik. Elimiz-
de adres var. Şoföre adresi gösterdik ve yola 
koyulduk. Şoför bizi kağıtta yazılı olan adrese 
getirdi. Parayı tanımadığımız için ve adamın 
söylediklerinden hiçbir şey anlamadığımız için 
şoföre bir tomar parayı uzattık. Adam vicdanı-
na göre parayı aldı ve üzerini iade etti. Bugün 
olmuş hala ne kadar aldığını hatırlamıyorum. 

Evin kapı numarasını bulduk ve çaldık kapı-
yı. Tabi kapı duvar, kimse yok. Elimizde bozuk 
paralar var. Şoför para üstünü vermişti. Hemen 
bir telefon kulübesi bulduk. Yakınında bir de 
oturmak için bank. Kuzenime ‘sen otur ben bi-
rilerini bulayım bize yardımcı olsun’ dedim ve 
telefon numaralarını çevirmeye başladım. Ara-
dıklarımın bazılarına ulaştık. Bazıları da cevap 
vermedi. Görüştüklerimiz de haberimiz yok 
umarım bize güvenip gelmemişsinizdir dediler. 
Kalakalmıştık Queensway’de (Hyde Park). Ne 
yapacağımı bilemedim. O gün kendi kendime 
söz verdim ‘Kim gelirse kapıma, yardım ister-
se mutlaka yardımcı olacağım’ diye. O gün 
bugündür de kendi kendime verdiğim sözü tut-

maya çalıştım hep.
(Zaman zaman arkası yarın gibi burada ya-

şadığımız süreci de sizlerle paylaşmak isterim. 
Yani devamı başka yazılarda…)

Bu ülkede 1986’dan sonra çok şey değişti. 
Türkçe konuşan varoşlar yarattık İngiltere’de. 
Sanırım İrlanda’yı ayrı tutarsak İngiltere’nin 
her ücra köşesinde; köy ve kasabalarında Türk-
çe konuşan toplumun üyeleri ve bu toplumun 
bir köşe bakkalı ya da kebapçısı var.

United Kingdom’un alışa gelmiş standart-
larını değiştirdik. Önce tekstil, sonra da köşe 
başlarını tuttuk. Küçük marketlerle başlayıp bu 
ülkede ilkleri gerçekleştirdik. Sonra da 24 saat 
kapısı kapanmayan marketler kurduk.

Tabi iyi şeylerde yaptık. Kendi zenginlikle-
rimizi yarattık. Son yıllarda daha çok eğitime 
odaklandık. Köşe başlarındaki dükkanlar ye-
rine hukuk büroları, muhasebe ofisleri, doktor 
muayenehaneleri, eczaneler, mimarlık ofisleri, 
elbette bu örnekleri daha da arttırmalıyız zaman 
içinde.

Fakat işin kötüsüne gelirsek; kötü alışkan-
lıklarımızı da getirdik torbamızda. Kendi ül-
kemizdeki şikayet ettiğimiz TC devletindeki 
olumsuzlukları şimdi torbalarımızdan çıkarıp 
yavaş yavaş hayatımıza yerleştirmeye başladık 
bu ülkede. 

Bu kötü huylarımızı; adam kayırmak, rüş-
vet vermek, acımasızca insanları zor durumda 
bırakmak, hava paraları, çeteler kurup kendi 
halkına zulmetmek gibi bir çok şey olarak sı-
ralayabiliriz.

Oysa ki benim bu ülkede kalma nedenim 
yukarıda saydığım haksızlıkları yaşamamak, 
ayrıca kapitalist sistem de olsa özgürlükleri ya-
şamak…

Belki büyük rüşvetler dönüyordu bu ülkede, 
biz görmüyorduk, bizim gibi insanların yaşamı-
nı kolaylaştıran işler hukuk üzerinden yürüyor 
olmasıydı. Burada adalet herkes için aynı gibi 
gözüküyordu. 

Açıklamak gerekirse bir bankada, bir be-
lediyede buranın kendi halkı gibi hakkımızı 
isteyebiliyorduk, hatta mücadele ediyorduk. 
Bazen biraz daha ileri gidip ‘biz almaya geldik 
vermeye gelmedik’ diye, Margaret Thatcher 
döneminde yasallaşan ‘poll tax’a karşı çıkan 
yürüyüşler yapıyorduk.

Siyahilerin ve İrlandalıların zorluklarla al-
dıkları eşit yaşama hakkını, şimdi biz onların 
elinden alıyoruz. Dokunduğumuz her yere hi-
leler katıyoruz.

Şu an TC hükümeti de bunu yapmıyor 
mu? 

Kendine göre kotalar koyuyor, istediği za-
man kendine göre kanunlar çıkarıyor, seçilmiş-
leri hapse gönderiyor, hapistekilerin yerine de 
kayyumlar atıyor.

Türkiye’deki mozaikleri yok ediyorlar. Şim-
di bizim insanlarımız burada sanki Türkiye’yi 
örnek alıyor gibi gücünü gösterdiği yerlerde 
mozaikleri yok ediyor.

Tüm bu anlattıklarımı şuraya bağlamak isti-
yorum. Anladım ki ilk geldiğim yıllarda gözle-
rimle bir Türk aramak yerine İNSAN aramalıy-
mış. 

Aslında ne mal olduğumuzu o ilk geldiğim 
gün yardım için aradığım insanlardan anlama-
lıymışım. 

Keşke kendi varoşlarımızı yaratmak yerine, 
entregrasyonu daha iyi anlayıp, buranın bir 
parçası olmak için çaba sarf eden kurumlar ara-
cılığı ile diğer etnik kültürleri daha iyi anlayıp 
onlarla kaynaşsaydık.

Düşünüyorum şimdi “Acaba Mars’a gitme-
ye aday mı olmalıyım” diye. 

Eğer böyle bir şey yaparsam, bu sefer ken-
dime söz veriyorum. Gözlerim hiç Türkçe 
konuşan insan aramayacak. Çünkü biz nereye 
gidersek orada kendi pisliklerimizle dolu tor-
balarımızı açıp kendi Türkiye’mizi kuruyoruz.

Sevgiler…

Mars’a Gitmeye Adayım
Nimet Polat

  
nimet@telgrafnews.com
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“Çocuğum ders çalışmıyor” “Her sa-
bah okula zorla gönderiyorum” “Eve 
gelince hiç ders yapmıyor” bu ve buna 
benzer lafları ya kendimizden yada baş-
kalarından duymuşuzdur. Hatta ve hat-
ta bazen ileride giderek “Türkiye’deki 
eğitim sistemi daha iyi ez azından orda 
okulda kalmak var” gibi sitemler ederek 
çocuklarımızın eğitim konusunda hiç 
çaba göstermediğinden şikayet ederiz. 
Peki ‘Süper anne” yada ‘Süper baba’ ol-
mak sorunu çözüyor mu? Acaba çocuk-
larımızın ev ödevlerini yaparken üzer-
lerine titreyerek, sürekli öğretmenleri 
ile görüşerek, okullarına sık sık giderek 
yada sayısız ders aldırarak başarılı ol-
malarına yardımcı olabiliyor miyiz? Bu 
sorunun cevabını araştıran bir grup aka-
demisyene göre cevap hayli ilginç. Bu 
konuyu araştırmak için yapılan bir araş-
tırmada değişik kültürlerden yaklaşık 25 
bin öğrenci ile görüşüldü. Yaklaşık 20 
yıl süren bu araştırmada çıkan sonuç ise 
ne kadar ‘Süper anne’ yada ‘Süper baba’ 
olursak olalım, yukarda belirtilenleri 
yapmak çocuklarımızın başarılı olacağı 
garantisini vermiyor. Peki o zaman çö-
züm ne? Bu haftaki yazımızda tamda bu 
soruna bakarak çocuklarımızın başarılı 
ve okulu sevmeleri için neler yapabile-
ceğimize bakmak olacak. 

 Biz veli olarak eğitimi nasıl görü-
yoruz?

 Her ne kadar veli olarak çocuklarımıza 
okulun önemi hakkına her gün birşeyler 
söylesek te, pratikte çocuklarımızın ya-
nında daha çok yaptığımız şey ise okulu 
ve eğitim sistemini eleştirmek oluyor. 
Bundan daha da ötesi ve belki de yaptı-
ğımız daha büyük yanlışlık ise eğitimi 
sadece yalın bir akademik çalışma ola-
rak görüp aslında onun akademik özel-
liğinin yanında aynı zamanda sosyal bir 
geliştirme aracı olduğunu görmemek. 
Yani kısacası çocuğum 10 tane A* alsın 
ama çevresine ve ailesine karşı sorumlu 
bir birey olmuş, saygılı olmuş, toplumu 
ve yaşadığı dünyayı düşünen biri olmuş, 
bana ne!! Yani gerek bizim toplumuzda 
gerekse de diğer toplumlarda sıkıntı as-
lında ‘Eğitimin değeri’ni çocuklarımıza 
iyi ve doğru anlatamama. Eğer eğitimin 
doğru değerini çocuklarımıza küçük bir 
yaştan itibaren doğru anlatabilirsek, yani 
yukarda belirtiğimiz haliyle, onların ba-
şarılı bireyler olacağı ihtimalini daha da 
çok artırmış olmuş oluyoruz. Bir çocu-
ğun başarılı olmasındaki en büyük etken 
ve motivasyon gücü anne ve babadan ge-
lir. Fakat bu deyim yerindeyse ambulans 
gibi her acil durumda ortaya çıkmak ile 

olmaz. Eğer anne baba evde çocuklarına 
güvenli, düşünceli , cesaret verici bir or-
tam sağlarsa, çocuk bur pozitiften yola çı-
karak başarıyı hem okulda hem de ondan 
sonra iş hayatında elde edebilir.

 Güvenli, düşünceli, cesaret verici bir 
ortam nasıl sağlanır? 

 Her ne kadar da kolay gibi görünse 
de güvenli, düşünceli , cesaret verici bir 
ortam sağlamak bazı aileler için büyük 
engeller aşmak anlamına gelir. Bu orta-
mın oluşabilmesi için gereken en temel 
şey ‘İyi bir tutum’ olacaktır. Buradan 
aslında niyetimiz çocuklarımızın bizim 
ne dediğimizi değil, ne yaptığımızı yap-
tıkları gerçeğini anlamamız ile olacaktır. 
Çocuklarımızın sorumlu olmalarını isti-
yorsak bunu söylemek kadar pratikte de 
göstermek önemli. Bir çok çocuk, kabul 
edelim yada etmeyelim, anne ve babaları-
nın ‘kopyaları’ gibidirler. Okul hakkında 
nasıl bir tutum sergilemelerini istiyorsa-
nız o tutumu önce kendiniz sergileyin. 
Eğitimi ve öğrenmeyi ilginç, eğlenceli 
ve heyecan verici görmelerini sağlayın. 
Pozitif olun ve “Ben bunu yapamam” ye-
rine “Ben bunu nasıl yaparım” anlayışını 
geliştirin. 

 İyi bir tutum kadar iyi bir sağlıkta 
önemli. Dönük ve halsiz çocuklar okulda 
başarılı olamazlar. Fast food ve hazır yi-

yeceklerden uzak durun ve onların her vi-
tamin alabilecekleri yiyecekler yemeleri-
ni sağlayın. Çabuk pes etmeyin ve onları 
yiyecekleri sağlıklı yemekler konusunda 
ikna edin. Hazır yiyeceklerin zararlarını 
beraber araştırın ve bunları beraber oku-
yun. Tembel olmalarını engellemek için 
spor yapmaları konusunda ikna edin ve 
en önemlisi odalarına elektronik aletleri 
sokmayın. Bunu yaptıktan sonra son ola-
rak yapacağımız şey ise iyi ilişkiler kur-
malarını sağlamak. Okulda çocuklar hem 
yaşıtları hem de öğretmenleri ile iyi iliş-
kiler kurup kimi zaman grup ödevlerinde 
kimi zaman iki kişilik buddiler olarak ça-
lışmak zorundalar. Onlara iyi ilişki nasıl 
kurulur gösterin, ne kendiniz nede çocuk-
larınız hakkında gereğinden fazla eleşti-
risel olmayın. Arkadaş yanlısı, dürüst ve 
açık olup inandıklarınız konusunda sonu-
na kadar mücadele etmeyi gösterin. On-
lara saygılı, düşünceli ve başka insanla-
rın düşüncelerine saygılı olmayı öğretin. 
Yukarda bahsettiğim noktalar belki çok 
basit olarak görünüyor ama aslında bir 
çok ailenin halen düzeltmek için büyük 
mücadele ettikleri noktalar. İyi bir tutum, 
iyi bir sağlık ve iyi davranışlar, bunların 
biri yada ikisi değil, üçünü de başarmak 
çocuklarımızı başarıya daha çok yakın-
laştıracak. 

 Herkese kolay gelsin…

Eğitim Evde mi Yoksa 
Okulda mı Başlar?

Oktay Şahbaz
Eğitimci  

 oktyshbz@gmail.com
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İnternet üzerinden taksi hizmeti 
veren Uber, 2019’dan itibaren 3 
yıl içinde Volvo’dan 24 bin adet 

sürücüsüz araç satın almak üzere 
anlaşma imzalandığını açıkladı.

Uber sürücüsüz araçla hizmet de-
nemelerine geçen yıl ABD’de başla-
mıştı.

Anlaşmanın mali detayları açık-
lanmadı ancak taraflar anlaşmanın 
“gayrı münhasır” olduğunu yani 
tarafların başka şirketlerle benzer 
ortaklıklara gitme özgürlüğünün ko-
runduğunu belirtti.

Volvo’nun açıklamasında “Amacı-
mız küresel ölçekte servis sağlayıcı-
lara sürücüsüz araç tedarikçisi ola-
bilmek. Uber’le yaptığımız anlaşma 
da bu doğrultudaki stratejimizin bir 
örneği” dendi.

Anlaşma kapsamında Uber Vol-
vo’dan 24 bin adet XC90 model araç 

Rusya’daki Moskova Uluslarara-
sı Nükleer Araştırmalar Üniver-
sitesi’nden (MEPhl) uzmanlar, 

akıllı telefonlar için davranış biçim-
lerinin baz alındığı bir güvenlik sis-
temi geliştirdi.

Günümüzde cep telefonlarının 
güvenliği için şekil veya rakamlarla 
oluşturulan şifreler yaygın olarak 
kullanılıyor. Parmak izi ve yüz tanı-
ma sistemi de cihazların gizliliğinin 
korunması için tercih edilen alter-
natifler arasında.

Rusya’daki Moskova Uluslararası 
Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’n-
den (MEPhl) uzmanlar ise tüm bu 
yöntemlerden farklı olarak, davra-

Çin’de bir robot, doktorların ge-
rekli gördüğü yazılı tıp sınavını 
başarıyla tamamlayarak, yazılı 

bir sınavı geçen ilk makine oldu.
Çin’in önde gelen yapay zeka ya-

ratıcılarından olan iFlytek şirketi, 
robotun yazılı tıp sınavında 456 
puan ile, istenilen 
minimum sonuçtan 
96 puan daha fazla 
aldığını söyledi.

iFlytek sözcüsü 
yapay zekaya sahip 
robotun, otomatik 
olarak bir hasta-
nın bilgilerini analiz 
edip ilk teşhisi koya-
bildiğini ve ileride doktorlara tedavi 
konusunda yardımcı olacağını söy-
ledi.

Robotun başarısı Çin’in yapay 
zeka kullanımını sağlık, tüketim ve 
diğer endüstrilerde arttırma çabala-
rından biri olarak görülürken iFlytek 
şirketi genel müdürü Liu Qingfeng, 
“Robotu Mart 2018’de resmi olarak 
piyasaya süreceğiz. Robot, doktor-
ların yerini alma amacı taşımıyor. 
Tam tersine, verimliliği arttırmak 

alacak. Financial Times’a göre anlaş-
ma yaklaşık 1.4 milyar dolar değe-
rinde.

Çinli Geely şirketi Volvo’yu 2010 yı-
lında Ford’dan satın almıştı.

Uber ile Volvo arasında haliha-
zırda süren anlaşma kapsamında 
sürücüsüz araçlar ABD’de Arizona, 
Tempe ve Pittsburgh’da deneniyor.

24 Mart’ta sürücüsüz araçlardan 
biri kazaya karışmıştı. Uber’in sürü-
cüsüz araçlarında bile sürücü koltu-
ğunda her zaman biri bulunuyor.

Uzmanlar anlaşmanın kulağa “bü-
yük haber” gibi geldiğini ancak sü-
rücüsüz araçların hizmet vermeye 
başlamasının yıllar alabileceğini 
söylüyor.

Mevcut yasalar da araçların tama-
men sürücüsüz olarak trafiğe çık-
masına izin vermiyor.

nış biçimlerinin kullanıldığı, ‘kırıla-
maz’ bir güvenlik sistemi geliştirdi. 
Sistemde kaydedilen davranış pa-
rametreleri ile cihazı sahibinin veya 
bir başkasının kullandığı saptanabi-
liyor.

Sistemde herkesin telefonu kul-
lanma biçiminin farklı oluşundan 
yararlanıyor. Nitekim her bir bireyin 
cihazı tutuş, ekrana dokunuş veya 
uygulamaları kullanış biçimi bir baş-
kasınınkine göre farklılık gösteriyor 
ve tekrarlanamaz nitelikte. Bu özel-
lik kaybedilir, kopyalanabilir veya 
çalınabilir olmadığından ayrıca şif-
reler ve parmak izlerininkine kıyasla 
eşsiz bir güvenlik sağlıyor.

için insan-makine işbirliğinin ne ka-
dar yararlı olabileceğini gösteriyor” 
dedi.

Yapılan açıklamaya göre ABD mer-
kezli IBM şirketinin ürettiği ve kan-
ser tedavilerinde kullanılması için 
geliştirilen Watson sistemli yapay 

zekadan farklı olarak 
iFlytek şirketi, yapay ze-
kayı hem kanser teda-
vilerinde hem de genel 
hekimlik alanlarında 
kullanmayı hedefliyor. 
Yapay zekanın kullanı-
mıyla ilgili açıklamada 
Çin’in kırsal kesiminde 
sağlık birimlerinin eksik 

olduğu ve robotların kullanımının 
birçok insana yardımcı olabileceği 
söylendi.

Çin’in yapay zeka alanında ileri ge-
len şirketlerinden biri olan iFlytek’in 
yapay zeka arayüz platformu, yedi 
yıldır yaklaşık 460.000 teknoloji ge-
liştirme ekibine öncülük ediyor. Şir-
ket Çarşamba günü, temel bilimler 
ve gelişen teknolojiyi birleştirmeyi 
hedefleyen bir araştırma birliği olan 
Çin Bilimler Akademisi’ne katıldı.

Çin’de Bir Robot Yazılı Tıp 
Sınavından ‘Geçer Not Aldı’

Rus Uzmanlar Akıllı Telefonlar 
İçin ‘Davranış Kilidi’ Geliştirdi

rgbteam.co.uk mail@rgbteam.co.uk 0739 2555450
�  �

very fast

Professional solutions for your business needs
RGBteam provides high quality and cost effective solutions for your business 
needs. We are specialised company. We build systems from scratch. 
No matter how big or small project you may have, just drop us your requirement 
and we would generate a project proposal.

low pricefree support

www

Uber, Volvo’dan 24 Bin 
Sürücüsüz Araç Alacak
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Ahmet Arif’le tanıştım. Yaşamımda hep bir 
şiir ve yazım oldu. Daha çok hikayesel şey-
ler yazıyorum.”

Şair Kamil Küpeli, ilk kitabı olan Ölü Ço-

cuklar Ülkesi’ni 2016 Nisan’ında çıkardı. 
Küpeli, bu kitabı yazarken Suriye’de, Irak’ta 
gelişen olaylardan, Şengal’den Ezidilerden 
etkilendiğini söyledi. 

Şair Kamil Küpeli’nin ikinci şiir kitabı 
olan “Aşkın İkindi Söylencesi” okuyu-
cusuyla buluştu. Kitabın tanıtımı Kürt 

ve Türk Toplum Merkezi olarak da bilinen 
Day-Mer Kafeteryasında yapıldı. Şair Kü-
peli, Alevi geleneğinden gelen dedelerin 
evlerde söylediği deyişleri, nefesleri dinle-
yerek şiire merak sardığını ifade etti. 

Şair Kamil Küpeli’nin ikinci şiir kitabı “Aş-
kın ikindi söylencesi” çıktı. Müzik ve şiir 
dinletisi eşliğinde okuyucularına tanıtılan 
kitapta yer alan şiirler, kitabı alan okuyu-
cular tarafından da etkinlikte seslendirildi.

Aslen Maraşlı olan Kamil Küpeli, Gök-
sun’un Meryemiçi Yaylası’nda bir mezrada 
doğup büyüdü. İlkokulu köyünde okuyan 
Küpeli, ortaokulu da Adana-Kadirli’de oku-
du. Politik aktivitelerinden dolayı üniver-
siteye gidemediğini anlatan Küpeli, 1989 
yılında göçmen olarak Londra’ya geldi ve 
hala burada yaşıyor.

Okuma alışkanlığının erken yaşlarda 
başladığını aktaran Küpeli, Alevi gelene-
ğinden gelen dedelerin evlerde söylediği 
deyişleri, nefesleri dinleyerek şiire merak 
sardığını ifade etti. Küpeli “Karacaoğlan’ı 
tanıdım. Daha sonra divan şairlerini tanı-
dım. Fuzuli’yi, Baki’yi, sonra da Nazım’la, 

Aşkın İkindi 
Söylencesi 
Okuyucu ile Buluştu
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12 Yıllık Bir Başarı Hikayesi: 
Hasret Saz Okulu

Türkiyelilerin en önemli kültür miraslarından 
biri olarak gelecek nesillere aktarılmaya ça-
lışılan saz eğitimi Londra’da da büyük ilgi 

görüyor. 
Göçmen bir toplumu oluştursak da ruhumuzu ok-

şayan; acılarımızı, mutluluklarımızı yüreğimizde en 
derinden hissettiren türküleri dillerimize dökmeye 
tercüman saz eğitimini önemseyip çocuklarına öğ-
retmeye çalışan Londra’daki Türkiyeli ailelerin en 
uğrak yeri Hasret Saz Okulu. 2006 yılından bugü-
ne hizmet veren bu kurumu ayakta tutmaya çalışan 
Seyfettin Çeki ve Semra Çeki gösterilen ilgiden 
memnun olduklarını anlatırken kurumların ise bu işe 

gönül verenleri görmezden gelmesine 
anlam veremediklerinden yakını-

yorlar. 
Uzun süre Londra’daki ku-

rumlarda bağlama eğitmen-
liği yapan Seyfettin Çeki 
gönlünün padişahı türküleri, 

gelecek nesillere aktarılmasını 
sağlamanın kendisi için mutlu-

luktan öte bir anlamı olduğunu ga-
zetemize anlattı. 

- Hasret Saz Okulu’nun bu ülkede birçok aile 
için farklı bir yeri olduğunu duyuyoruz. Sizden bu 
okulun hikayesini öğrenelim istedik. Kendinizi ve 
okulunuzu anlatabilir misiniz? 

- Hasret Saz Okulu 2006 yılında kuruldu. Ben 
Seyfettin Çeki olarak daha önce Cemevi ve başka 
derneklerde öğretmenlik yaptım.

Öğretmenlik yaptığım dönemde kurumlardaki dü-
zensizliği gördüm ve Londra’nın ihtiyacı olan okulu 

benim kurmam gerektiğini düşünerek böyle bir giri-
şimde bulundum. Yıllar içinde gördüm ki doğru bir 
tespitte bulunmuşum. Kısacası bu okul bir ihtiyaçtan 
doğdu. Tek kişi ile 10 kişiye ders vermeye başladım. 
Yıllar içerisinde bu rakam arttı. Kapasitemizi dol-
durmaya başladık ve yeni bir yer açılması gerekti-
ğini düşünerek bu günkü büyük yere geçiş sağladık. 

Yıllar itibariyle ilk dört ay içerisinde 10 kişi 20 
oldu. İkinci dört ay yüzde 50 arttı. İlk bir sene son-
rasında yüzde 70 bir artış sağladık ve 80 öğrenci ile 
ilk yılı kapattık. 

- Peki bugün bu rakam nerelerde? Öğrenci sayı-
nızda aynı oranlarda artış söz konusu mu? 

- Bizim ilk yıllarda eğitim verdiğimiz alanımız 
çok küçüktü. Talep o kadar yoğun olmaya başladı 
ki zaman içinde yer sıkıntımız doğdu. O nedenle bir 
arayışa girdik ve bugün çok daha büyük bir yerde 
200’e yakın öğrenciye hizmet vermeye çalışıyoruz. 

- Gördüğümüz kadarıyla yeriniz bir hayli büyük. 
Sadece bağlama eğitimi mi veriyorsunuz? 

- Hayır. Sadece bağlama ile başladık ama zaman 
içinde ailelerin talepleri çerçevesinde gitar ve mate-
matik derslerini de binamızda değerli öğretmenleri-
miz eşliğinde veriyoruz. Tek öğretmen ile giriştik bu 
işe ve bugün talebi karşılamak adına 6 öğretmen ile 
hizmetlerimize devam etmeye çalışıyoruz. 

- Sektörde zor olan bir başarı hikayeniz var. Bu 
başarıyı yakalamak büyük emek ve çaba ürünüdür 
diye düşünüyorum. Sizi bugünlere taşıyan sizce 
nedir? 

- Zor olan bir başarı hikayesi teriminiz yerinde bir 
tespit oldu. Ama bu başarı hikayesinin arkasında de-
ğerli eşim Semra Çeki’nin büyük emekleri var. Ben 
eğitim ayağında hizmet verme çabasındayken kendi-

si de bu okulun yönetim ve halkla ilişkiler boyutuna 
can verdi. Hayatımda aldığım en önemli kararlardan 
biri bu okulu açmak ise diğeri de Semra Hanımla 
aynı yastığa baş koymaktır. Kendisi bu okulun başa-
rı hikayesinin en önemli ayağıdır. 

Kaliteli Hizmet Veren Varlığını                
Sürdürecek

- Ticari bir bakış açısıyla bakarsak sektörünüzde 
bugün önemli bir kurum olarak hizmet veriyorsu-
nuz. Sizinle aynı alanda hizmet veren diğer işlet-
meleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

- Aynı alanda hizmet veren diğer kurumlar bugün 
çok büyük zorluklar yaşıyorlar. Her bir kurumun 
işletmecisiyle arkadaşlığım, dostluğum var. Bazen 
bir araya gelip konuşma fırsatımız oluyor. Durum-
ları pek de iyi denebilecek aşamada değil. Nedeni de 
çok açık. Türkiye’den inanılmaz bir müzisyen göçü 
olmaya başladı. Bağlama eğitmeni patlaması var şu 
anda Londra’da. Türkiyelilere hizmet veren kurum 
ve derneklerde de bağlama dersleri verilince pasta-
dan alınan pay küçüldü. Bu anlamda eğitim alacak 
öğrenci sayısında ciddi artışlar olacağını düşünmü-
yorum. Benim kanaatim kaliteli hizmet veren kendi 
yerini koruyacaktır. 

- Hizmet verdiğiniz alan bir sanat dalı olsa da 
bir işletme mantığıyla iş yapıyorsunuz. Dolayısıy-
la sektörünüzde sorunlar da baş gösteriyordur. Bu 
konuda neler söylersiniz? 

- Biz sanata gönül vermiş insanlarız. Kültürümü-
zü gelecek nesillere taşıyacak önemli bir mirasın 
taşınmasında görev alıyoruz. Tabi ki bu görevi icra 
ederken herkesin kendi eğitim sistemi oluşuyor. Do-
layısıyla her eğitmen kendi eğitim sisteminin doğru-
luğunu savunuyor ve bu sistemde ısrarcı oluyor. Bu 

ısrardan kaynaklı da hatalar yapılıyor diye düşünü-
yorum. Öğrenci sayısı düşük bunu kabul ediyorum 
ama eğitimcilerin de bu anlamda hataları olduğunu 
görmeleri gerekir bence. Bugün öğrenci sayılarımız-
da düşüşler yaşanıyorsa kellemizi önümüze alıp bir 
özeleştiri vererek mantığımızın değişmesi konusun-
da fikirler üretmeliyiz diye düşünüyorum. 

Yeteneklerimizi Kaybediyoruz
- Londra’da sizi, bağlama eğitmenlerini temsil 

eden bir yapı var mı? 
- Biz bağlama eğitmenleri grubu kurduk yıllar 

önce. Çok umutluydum bu birlikten. 8 kurum bir 
araya geldik ve bir birliktelik oluşturduk. Fakat bu 
birliktelikten çok güzel işler çıkacağını düşünüyor-
ken çok kısa süre içerisinde dağıldık. Bir hayal kı-
rıklığı yaşadık. Özellikle ben çok büyük bir hayal 
kırıklığı yaşadım. Çünkü çok umudum vardı. Bir 
müfredatı takip etmek çok güzel olabilirdi. Daha 
verimli olacaktık ama maalesef olmadı. Dağılma 
sebebimiz hala kendimizi aşamamış olmamızdan…

İngiltere’de çok yetenekli öğretmenlerimiz var. 
Fakat bu yetenekli öğretmenlerimizin kendi kurum-
larını açıp orada başarılı olabilecekleri gibi bir man-
tık olmamalı. Bir kişi bir alanda yetenekli olabilir 
ama işletmeci olmak bambaşka bir şeydir. Her sevi-
yeden öğrenciyi kendi içimizde paylaşarak bu sevi-
ye sende bu seviye bende diye bir paylaşım yapmayı 
planlamıştık. Ama olmadı. 

Bu alanda birliğin dağılması sonrası bazı eğit-
menlerimiz marketçiliğe yönlendi, bazısı polis oldu 
yani farklı iş alanlarına dağıldılar. Aslında bu alanda 
çok daha iyi yerlerde olabilirlerdi. Şu an dershane-
sini kapatma aşamasında olan arkadaşlarımız var. 
Üzülüyoruz tabi. Aslında kafamdaki o proje olmuş 

Suzan Doğan



1922 KASIM 2017 TİCARİ HABER

olsaydı tam bir eğitim kurumu ortaya çıkaracaktık. 
Ben o zamanlar hesap etmiştim. Aşağı yukarı kurum 
bazında hepimiz yıllık 120 bine yakın kira ödüyor-
duk. Bu rakamı bir yer satın alarak çok büyük bir 
okul açabilecekken bugün tam anlamıyla kişisel çı-
karlarımız ve egolarımız nedeniyle kurumlar küçül-
dü ya da kapandı. 

- Bunca sıkıntılı süreci gördüğünüz zaman Has-
ret Saz Okulu’nun öğrenci sayısında düşüş yaşa-
nabilme olasılığını her zaman hesap ediyorsunuz-
dur o zaman.  Bu anlamda kaygılarınız var mı?

- Biz bugünkü durumlara kolay gelmedik. Benim-
de kişi veya kurum olarak hatalarım vardır mutlaka. 
Ama sektör içinde başarı grafiğimiz yüzde 90 civa-
rında. Bunda da ısrarcıyız. Bu grafiği her geçen yıl 
artırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. 

Ben yıllar önce sektörü bir araya getirerek tek bir 
çatı altında hizmet verme anlayışına geçmek için 
girişimlerde bulundum. Ama bu hepimizin hatasıdır 
diye düşünüyorum. Herkes kendi bildiğinin doğru-
luğunu savunarak hizmet vermek istedi. Biraz olsun 
mütevazi davranıp doğruyu araştırma çabasına gir-
seydik bugün bu binada çok daha kaliteli ve farklı 
bir hizmet anlayışıyla hizmet veriyor olabilirdik. 

Müfredat Ağır, Sabır İstiyor
- Birazda eğitim sisteminizden bahseder misiniz? 

Bende geçmiş yıllarda bağlama dersleri almıştım. 
Sabır isteyen bir sanat dalı. Bu anlamda öğrencile-
rinizin devam problemi çok oluyor mu? 

- Enstrüman bir kişiye bakış açısı kazandırıyor. 
Öğrencilerin birkaç işi bir arada yapabilme yetene-
ğini kazandırmaya çalışıyoruz. Sabır burada önemli. 

Bizim müfredatımızın tamamı 6 yılda öğretiliyor. 
Bu süre içinde de çocuk 14-15 yaşına geldiğinde 
bağlama ile ilgili bütün sorunlarını çözmüş oluyor. 
Biz 7 yaş itibariyle öğrenci alabiliyoruz. Aslında 
daha önce 9-10 yaş grubunu baz alıyorduk ama za-
man içinde gördük ki öğrencinin eğitim müfredatı 
çok ağır oluyor ve bu verdiğimiz eğitim çocuğa ağır 
gelebiliyor. O nedenle 7 yaşına çektik bu yaş sınır-
lamasını. Çünkü haftada 4-5 saat bağlamaya vakit 
ayırmaları gerekiyor.

Devam sorunuza gelirsek; bizde öğrencilerimiz 
yüzde 80 oranında devam ediyor. Onları çok sıkma-
dan onları anlamaya çalışarak bir eğitim anlayışını 
öğrencilerimize vermeye çalışıyoruz. Bağlamaya 
bizde başlayan öğrencilerin yüzde 5’i dökülüyor 
diyebilirim. Yüzde 10’u ise taşınmaktan, Bulundu-
ğumuz yerin uzak olmasından kaynaklı gelemiyor 

veya derslerin yoğunluğundan kaynaklı bırakmak 
zorunda kalıyorlar. 

- 6 yıl çok uzun bir zaman dilimi. Bu öğrenciler 
bu kadar sabırlı davranabiliyor mu? 

- Her yıl bir grubu mezun ediyoruz. Yani her yıl 
6‘ıncı dönemini bitiren bir grubumuz oluyor. Bizden 
çıkan öğrencilerin bazıları bu alanda eğitimlerini 

daha da geliştiriyor ve üniversite bölümlerine kadar 
kayıt yaptırıyorlar. Bu anlamda bize gelen öğrenciye 
müziği sevdirmek bizim adımıza gururlanacağımız 
bir durum. Şu an bağlama dersleri veren öğrencile-
rim dahi var. Bu anlatılamayacak kadar değerli bir 
güzellik, bir gurur benim için.



Almanya Suistimale Karşı 
Interpol’ü Uyaracak

Dünya Genç Nüfusunun % 13’ü İşsiz

genel sekreterliğine aktarması isteniyor. Interpol’ün siyasi içe-
rikli takibatlar için kullanılması ise yasak.

Alman yetkilileri harekete geçiren, Alman vatandaşı yazar 
Doğan Akhanlı’nın, Türkiye’nin talebiyle çıkarılan kırmızı 
bülten ile, Ağustos ayında tatile gittiği İspanya’da gözaltına 
alınması oldu. Türkiye “1989 yılında bir kişinin öldüğü dö-
viz bürosu soygununa katılmak, Türkiye’deki anayasal düzeni 
yıkmaya çalışmak ve terör örgütüne üyelik” suçlamalarıyla 
Akhanlı hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkarttır-
mıştı.

2014 yılında bu suçlamaları inceleyen Köln Savcılığı, so-
ruşturma açmak için yeterli gerekçe görmemişti. Türkiye İn-
terpol üzerinden Akhanlı hakkında kırmızı bülten çıkarttıktan 
sonra da Alman yetkililer Akhanlı hakkında işlem yapma ge-
reği olmadığına karar vermişti. Yazar Alman vatandaşı olduğu 
için zaten Türkiye’ye teslim edilmesi mümkün değildi. An-
cak yetkililer Türkiye’nin talebiyle çıkartılan kırmızı bültenin 
hukuka uygunluğu konusundaki çekincelerini Interpol’e veya 
Doğan Akhanlı’ya iletmediler. Bu nedenle Doğan Akhanlı İs-
panya’ya tatile giderken kendisi hakkındaki kırmızı bültenden 
habersizdi.

cıyla başka ülkelere göç ettiğini, bu kesimin oranının dünya 
nüfusunun yüzde 36’sına tekabül ettiğini belirtti.

Başka ülkelere göç eden genç nüfusun yüzde 44,3’ü ise Af-
rika’nın güneyindeki ülkelerden.

Bunu Kuzey Afrika, Güney Amerika, Karayip ve Doğu 
Avrupa ülkelerinden gençler takip ediyor. Amerika’nın kuze-
yinde yaşayıp da başka ülkelere göç etmek isteyen gençlerin 
oranı ise sadece yüzde 17,1.

ILO’dan çağrı
Uluslararası Çalışma Örgütü hükümetlerden genç işsizlerin 

sorununa çözüm bulmalarını istedi.
Örgüt gençlere daha fazla meslek eğitimi olanağı ve maaşı 

iyi işler yaratılması gerektiğini vurgulayarak, genç nesil için 
cazip sektörlerin sağlık, hotel ve gastronomi, bilişim, finansal 
hizmetler ve perakende sektörleri olduğunu belirtti.

2009 yılındaki küresel finans krizi sırasında genç işsizlerin 
sayısı 77 milyona ulaşarak rekor kırmıştı

Alman yetkililer, gelecekte kırmızı bültenler ile ilgili 
suistimal şüphesi olduğu takdirde Interpol’ü uyara-
cak. Karar, Doğan Akhanlı’nın Ağustos’ta İspanya’da 

gözaltına alınmasının ardından alındı.
Türk hükümetinin talebiyle bir dizi muhalif isim için In-

terpol’den kırmızı bülten çıkarılmasının ardından, Almanya 
harekete geçmeye hazırlanıyor. Batı Alman Radyo ve Tele-
vizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo ve Televizyon 
Kurumu (NDR) ile Süddeutsche Zeitung gazetesinin araştır-
malarına göre, Federal Suç Dairesi bundan sonra, başka bir 
üye ülkenin arama talebinin hukukiliği konusundaki şüpheleri 
Interpol’e bildirecek. Burada özellikle Almanya’da mülteci 
statüsünde olan kişiler hakkındaki arama taleplerinin söz ko-
nusu olduğu bildiriliyor. Alman yetkililerin bundan sonra ara-
nan kişilerin mülteci statüsünü Interpol’e bildirecek olması, 
özellikle Ankara’nın kırmızı bültenle arattığı Türkiye kökenli 
göçmenleri ilgilendiren bir gelişme.

Alman yetkililerin izleyeceği yöntem aslında yeni bir uygu-
lama değil. Interpol’de birkaç yıldır mevcut olan uygulamaya 
göre, üye ülkelerin aranan kişilere yönelik suçlamaları ağırlaş-
tırıcı ve hafifletici tüm bilgileri Uluslararası Polis Teşkilatı’nın 

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün verilerine göre dünya 
genelinde en az 70 milyon 900 bin genç işsiz var. Bu 
oran dünya nüfusunun yüzde 13,1’ine tekabül ediyor.

Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Çalışma Örgü-
tü’nün (ILO) Cenevre’de açıkladığı raporda, dünya genelinde 
işsizlik oranları hakkında bilgi verildi.

ILO’ya göre dünya genelinde 15-24 yaş arasında en az 70 
milyon 900 bin insanın işi yok. Bu oran dünya nüfusunun yüz-
de 13,1’ine tekabül ediyor.

2018 yılında 200 bin genç kadın ve erkeğin de işsiz kalaca-
ğına dikkat çeken ILO, 2030 yılına kadar ise 26 milyon genç 
işsizin daha olacağını kaydetti.

Göç eden genç nüfusun yüzde 44,3’ü Afrika’nın güneyin-
deki ülkelerden

DW Türkçe’nin haberine göre Çalışma Örgütü dünya gene-
linde en fazla genç işsizin yüzde 30’luk payla Arap ülkelerin-
de bulunduğunu vurguladı.

ILO dünya genelinde özellikle gençlerin iş bulmak ama-

HABERLER22 22 KASIM 2017



2322 KASIM 2017 SAĞLIK

Yaşayan ilk kafa naklini yakında yapaca-
ğını geçen cuma Avusturya’nın başkenti 
Viyana’da düzenlediği basın toplantısın-

da duyuran İtalyan profesör Sergio Canavero, 
kafa naklinin gerçekleşmesiyle insan ömrünün 
uzayacağını ve bedenlerin değiştirilmesinin 
mümkün olacağını söyledi.

Dünyada yaşayan insan üzerinde ilk kafa nakli-
nin yapılacağını duyuran İtalyan Profesör Sergio 
Canavero Hürriyet’e konuştu.

Canavero aklında yatan önceliğin aslında beyin 
nakli olduğunu, fakat Çin hükümetinin kafa nak-
lini bir adım öne çıkardığını söyledi. İşte röpor-
tajdan öne çıkan kısımlar:

Dünyada yaşayan insan üzerinde ilk kafa nak-
linin yapılacağını duyuran İtalyan Sergio Cana-
vero, Hürriyet’e konuştu. Canavero aklında yatan 
önceliğin aslında beyin nakli olduğunu, fakat Çin 
hükümetinin kafa naklini bir adım öne çıkardığını 
söyledi.

Canavero şöyle devam etti: “Aslında ilk ama-
cım kafa nakli değil beyin nakliydi. Çin’in amacı 
ise tedavi edilemez denen tıbbi şartları iyileştir-
mek. Benim amacımsa hayatı uzatmak. Bugün 
size bu konuda da ciddi adımlar attığımı söyle-
mek istiyorum. Eleştirilere her zaman açığım ama 
biliyorum ki eğer beyin naklini öncelikli olarak 
yapmakta ısrar etseydim, şahsıma gelecek saldı-
rılar karşısında direnemezdim. Şimdi kafa nakli-
nin yapılabileceğini göstererek işe başlayacağım.

Beyin nakli de, kafa nakli de omurilikle bire bir 
ilişkili konular. Birbirlerinden o kadar da uzak 
değiller. Adım adım gidiyorum. Sonunda devrim-
sel veriler elde etmiş olacağız. Hayat uzayacak 

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, genç 
yaşta intihar edenlerin sayısındaki artış 
ve sosyal medya kullanımının yaygınlaş-

ması arasında bir bağlantı olabilir.
Amerikan federal Hastalık Kontrolü ve Ön-

lenmesi Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre, 
ABD’de 13 ile 18 yaş arasındaki gençler arasında 
intihar oranları, yaklaşık 20 yıllık düşüşün ardın-
dan 2010 ile 2015 arasında yeniden artış gösterdi.

Clinical Psychological Science dergisinde ya-
yınlanan araştırma CDC’nin 2009-2015 yılları 
arasındaki intihar raporları ile lise öğrencilerinin 
tutum ve davranışlarının ölçülmesi için yapılan 
iki ankete dayanıyor. Yaşları 13 ile 18 arasında 
değişen yarım milyon gencin katıldığı anketlerde 
gençlere elektronik aletler, sosyal medya, yazılı 
basın, televizyon ve boş zaman aktivitelerine iliş-

Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesi-
ne kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şart-
larda yaşıyor. UNICEF’e göre, okula gi-

den çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle 
hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta.

Dünya genelinde her 12 çocuktan biri yoksul-
luk içinde yaşıyor, okula gidemiyor ya da şiddet 
kurbanı oluyor. Birleşmiş Milletler Çocukla-
ra Yardım Fonu’nun (UNICEF) Dünya Çocuk 
Hakları Günü dolayısı ile açıkladığı rapora göre, 
dünya genelinde çocuklar 20 yıl öncesine kıyasla 
daha kötü şartlarda yaşıyor.

UNICEF, 37 ülkedeki 180 milyon çocuğun 
ebeveynlerinden çok daha zor şartlarda, aşırı yok-
sulluk içinde yaşadıklarını belirtti. New York’ta 
bugün açıklanan raporda, bu duruma gerekçe ola-
rak dünya genelindeki çatışmalar ve hükümetle-
rin kötü çalışmaları gösterildi.

UNICEF Veri ve Araştırma Politikaları Direk-
törü Laurence Chandy, “son nesil bir öncekine 

ve bedenler değiştirilebilecek. Yani bugün burada 
hem yeni bir maceranın sona ermek üzere oldu-
ğunu hem de yepyeni bir maceranın başladığını 
söylemem gerek. 1954 yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yapılan ilk böbrek nakliyle başla-
yan organ ve uzuv nakli yolculuğu Çin’de kafa 
nakliyle son bulacak.”

Canavero ayrıca, ABD’lilerin ‘çalışmasının 
ciddiyetini başlangıçta kavrayamadığını’ söy-
ledi: “Son iki yıldır özellikle Amerikalılar bizi 
durdurmak için her yolu denediler. Galileo’ya 
bile tezini savunması için fırsat verilmişti. Bize bu 
fırsatı çok görmelerine rağmen bizi durdurmayı 
başaramadılar.”

Beyin nakli çalışmalarına karşı argümanlara 
değinen Canavero, bunun kendisi üzerinde psiko-
lojik baskıya neden olduğunu söyledi: “Yıllarca 
‘deli’, ‘Frankenstein’, ‘canavar’ gibi isimlerle 
çağrıldığınızı düşünün. Elbette bu ciddi bir psi-
kolojik baskı oluşturuyor. Ben Zen öğretileriyle, 
yoga yaparak ve jiu jitsu gibi savunma sanatla-
rıyla ilgilenerek işime konsantre olup yola devam 
edebildim. Katolik Kilisesi, Papa’nın yapılanlar-
dan memnun olmadığını iletti. Çin ise akılcı bir 
perspektife sahip.”

Birçok düşmanı olduğunu söyleyen Canave-
ro, kendisine bir zarar gelse bile bu ameliyatın 
ekibi tarafından yapılacağını vurguluyor: “Bu-
gün Viyana’da sizinle buluştum. İsterlerse beni 
öldürebilirler. Fakat eninde sonunda kafa nakli 
gerçekleşecek, artık durdurmak için çok geç. Öte 
yandan inanıyorum ki, Çin bu başarıya ulaştık-
tan sonra Rusya ve ABD bir adım öteye geçmek 
isteyecek ve bu rekabet bizim açımızdan avantajlı 
olacak.”

kin sorular yöneltildi. Ankette ayrıca ruh durumu 
değişiklikleri, umutsuzluk hissi, intihar düşüncesi 
ya da girişimlerine ilişkin sorular da bulunuyor-
du.

Yayımlanan araştırmaya göre, günde en az beş 
saat elektronik alet kullanan gençlerin oranı 2009 
yılında yüzde 8 iken bu oran 2015 yılında yüzde 
19’a çıktı. Bu gençler, günde en az bir saat sosyal 
medya kullanan gençlere kıyasla, intiharı düşün-
me ya da gerçekleştirmeye yüzde 70 daha yatkın. 
Kendini oldukça umutsuz hisseden ve intiharı 
düşünen gençlerin oranı 2009 yılında yüzde 32 
iken, bu oran 2015 yılında yüzde 36’ya yükseldi. 
Umutsuzluk ve intihara meyilli olma hâli genç 
kızlar arasında ise yüzde 40’tan, 45’e çıktı. 2009 
yılında 12’inci sınıfa giden genç kızların yüzde 
58’i her gün ya da neredeyse her gün sosyal med-
ya kullanırken, 2015 yılında oranlar yüzde 87’ye 

yükseldi.

Sosyal medyadaki “mükemmel” ya-
şamlar

İntihar oranındaki artışın sebebi kesin olarak 
bilinmese de araştırmacılar sosyal medya kullanı-
mındaki artışın, bu durumda etkisi olabileceğini 
düşünüyor. Gençlerin son dönemde gözlemlenen 
intihar vakalarında özellikle siber zorbalık bir 
sebep olarak gösterilirken, araştırmacılar sosyal 
medyanın “mükemmel” hayatları yansıtan yüzü-
nün gençlerin ruh sağlığına zarar verdiğini ifade 
ediyor.

Gençlerin bir ay boyunca internet ve sosyal 
medya kullanmaması amacıyla başlatılan kam-
panyada çalışan 17 yaşındaki Chloe Schilling, 
“Instagram’da birkaç saat geçirdikten sonra ken-
dimi daha kötü hissediyorum, çünkü dışlanmış 
hissediyorum. Kimse yaşadığı kötü olayları pay-
laşmıyor” diyerek sosyal medyanın kendi üzerin-
de yarattığı olumsuz etkiyi ifade ediyor.

Ancak Amerikan İntiharı Önleme Vakfı’ndan 
Dr. Christine Moutier, gençlerin intihar etmeleri-
ne yol açabilecek birçok faktör olduğuna dikkat 

çekiyor. Moutier, yapılan araştırmanın da popüler 
bir teori için zayıf bir kanıt sunmaktan öteye gi-
demediğini savunuyor.

Dr. Victor Srasburger de araştırmanın gençle-
rin intihar vakaları, depresyon ve sosyal medya 
arasında bir bağ olabileceği konusunda sadece 
bir imada bulunduğunun altını çiziyor ve kesin 
bir nedensellik bağından bahsedebilmek için yeni 
teknolojilere ilişkin daha kapsamlı araştırmalar 
yapılması gerektiğini belirtiyor.

göre benzeri görülmemiş şartlara sahip olup, ka-
zanımlar elde etti ancak unutulmuş bazı çocuklar 
bunun dışında kaldı. Bu ne ne onların ne de aile-
lerinin hatası” şeklinde konuştu.

Yoksulluk ve açlık artıyor
Çocukların durumunun kötüye doğru gittiği 

ülkelerin başını Güney Sudan çekiyor. Raporda, 
Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye ve Yemen’de de 
çocukların ebeveynlerinden daha kötü şartlarda 
yaşadıkları bilgisi veriliyor. Yoksulluğun 14’ten 
fazla ülkede tırmandığı, Kamerun, Zimbabve ve 
Zambiya’da insanların günde 1 dolar 90 cent ile 
yaşamak zorunda kaldıklarına dikkat çekildi.

UNICEF’in raporunda ayrıca aralarında Suri-
ye ve Tanzanya’nın da olduğu 21 ülkede ilkokula 
giden çocukların sayısının düştüğü, Irak, Ukray-
na ve Libya’nın bulunduğu 19 ülkede ise şiddet 
nedeniyle yaşamını yitiren çocukların sayısının 
arttığı belirtildi.

İntihara mı Sürüklüyor?
Sosyal Medya Gençleri 

İlk Kafa Nakli Yapılacak

Dünya Çocuklar İçin 
Kötüye Gidiyor



Minerva’dan diktatöre ve rejime ‘tokat’
Trujillo’nun kabusu haline gelecek kardeşlerden 

Patria Mirabel, 27 Şubat 1924’te, Minerva 12 Mart 
1926’da, Maria Mirabel de 15 Ekim 1935 yılında 
Salcedo şehrine bağlı Ojedengua köyünde dünyaya 
geldi.

Enrique isimli bir baba ve  Mercedes isimli bir 
anneden dünyaya gelen kardeşler, korunaklı bir çev-
rede yetişti.

Varlıklı bir ailede doğan kardeşler, bir dönem Ka-
tolik yatılı okulda öğrenim gördü.

İyi bir eğitim alan kardeşler genç yaşta politikleş-
tiler.

Kardeşlerden aktif olarak siyasi çalışmalara baş-
layan ilk kişi, diktatörlük askerleri tarafından işken-
ce edilip öldürülen amcasının hikayeleri ile büyüyen 
Minerva oldu.

Amerika kıtası tarihinin en kanlı dikatatörlerinden 
biri olarak tarihe geçen Trujillo, hukuk fakültesinde 
öğrenim gören Minerva ile varlıkları ailelerin katıl-
dığı bir partide tanıştı.

Faşist rejimini cinsiyetçilikle destekleyen Trujil-
lo, Minerva’yı cinsel anlamda birlikte olmak için 
zorladı. ‘Hayır’ yanıtını aldığındaysa siyasi olarak 
karşısında olan Minerva’ya karşı daha da acımasız 
bir savaşa girişti. 

Trujillo’nun küstah ısrarına karşın Minerva, dika-
tatöre attığı tokatla cevabını onun hak ettiği biçimde 
yineledi.

Bu tokat aynı zamanda rejime de yönelikti.
Faşist diktatör buna karşılık önce Mirabel kar-

deşlerin babasını tutukladı ardından da annelerini 
kaçırdı.

İkisi de diktatörün zulmünden hasarlar alarak kur-
tuldu.

Trujillo, hukuk eğitimi alan Minerva’yı dersler-
den men etti. Böylece Minerva’nın eğitimi bir dö-
nem zorunlu olarak sekteye uğradı.

Neyse ki Minerva bir süre sonra tekrar okula dö-
nerek öğrenimini tamamladı. Ve bu dönemde tanıştı-
ğı okul arkadaşı Manolo Tavarez ile evlendi.

Ataerkil sisteme karşı mücadelenin 3 
neferi

Mirabel kardeşler ilkin, Trujillo karşıtı bir yeraltı 
hareketi olan 14 Haziran Devrim Hareketi’nde ör-
gütlendi.

Faşist rejime ve ataerkil sisteme karşı çıkan mü-
cadelenin 3 neferi, daha sonra Clandestina adını ver-
dikleri bir hareket oluşturdu.

Kadınların inancı ve azmi kısa sürede pek çok 
kişiyi bu hareketin etrafına topladı, binlerce kişi ol-
dular.

Diktatörlüğe karşı özgürlüğü savunduklarını , 
amaçlarını, çalışmalarını halka dağıttıkları bildiri-
lerle anlattılar.

Mirabel kız kardeşlerden birinin kod adının ‘Ke-
lebek’ olmasından da esinlenerek; üç kız kardeş, ge-
rek Dominik’te gerek dünyada “Kelebekler” adıyla 
efsaneleşerek anılmaya başladı.

Mirabel kardeşler, diktatörlüğe karşı yürüttükleri 
mücadelenin yanı sıra kadın olarak da var oluş mü-
cadelesi verdiler.

Kelebek olup özgürlüğe kanat çırpan kardeşler, 
politik duruşlarının yanı sıra cinsiyet temelli baskı 
ve tacize maruz bırakıldı.

Özgürlük mücadelesinin yılmaz savaşçılarını 
‘dize getiremeyen’ devlet ve onun kolluk güçleri, 
türlü işkence yöntemleri denedi.

Kendisine karşı en ufak bir sese dahi tahammül 
edemeyen diktatörün -ki bu sistem doğası gereği ol-
dukça cinsiyetçiyken- hele bir de kendisine meydan 
okuyan kadınlara tahammül etmesi beklenemezdi.

Çünkü onlar hem kadın hem de özgürlük savaş-
çısıydılar.

İşkencelerden direngenlikle çıkan Minerva, mü-
cadeleye bağlılığını şu sözlerle anlatıyordu:

Bunca acıyla dolu ülkemiz için yapılacak her şeyi 
yapmak bir mutluluk kaynağı; kollarını kavuşturup 
oturmak ise çok üzücü.

Maria ise kararlılıklarını ve yılmadan mücadele 
edeceklerini, “Belki bize en yakın şey ölüm ancak 
bu beni korkutmuyor. Haklı olan her şey için savaş-
maya devam edeceğiz” sözleri ile ortaya koymuştu.

Defalarca gözaltına alınıp işkenceye maruz bıra-
kıldılar, tutuklandılar. Ancak devletin şiddeti onların 
özgürlük tutkusuna engel olamadı.

Mirabellerin tutuklu olduğu bir dönem Katolik 
Kilisesi de dahil toplumun pek çok kesimi bu du-
ruma tepki gösterdi. Ve kardeşler serbest bırakıldı.

Tutuklama ve işkenceyle de yetinmeyen devlet, 
Mirabellere ait ev ve arsalara da el koydu.

Trujillo, Mirabel kardeşler için “Bu ülkede iki 
tehdit var: Kilise ve Mirabel Kardeşler” açıklaması-
nı yaptı.  Açıkça hedef gösteren bu sözlerin ardından 
birkaç gün sonra ise üç kardeş gözaltına alındı.

Uğradıkları hiçbir baskıya boyun eğmeyen kadın-
ları teslim alamayan diktatörlük yanlıları, hapisha-
nede olan eşlerini ziyaretten dönen Mirabel kardeş-

Mirabel kardeşlerin, Dominik’te başlat-
tıkları kanat çırpışları dünyanın dört bir 
yanını sardı. İşkence ve cinsel saldırıya 

uğrayıp öldürüldükleri 25 Kasım günü, bugün tüm 
kadınların şiddete ‘baş eğmiyoruz’ dediği, alanlarda 
kız kardeşçe sarıldığı gün haline geldi. Diktatörlü-
ğe ve ataerkil sisteme direnişin çarklarını kökünden 
sarsan bu üç kız kardeş, üç cesur “Kelebek” müca-
delenin sihrini fısıldıyor hala.

Belki bize en yakın şey ölüm ancak bu beni kor-
kutmuyor. Haklı olan her şey için savaşmaya devam 
edeceğiz.

Demokrasi ve özgürlük için mücadele eden dolu 
dolu bir yaşam öyküsünün mimarı üç kız kardeş; 
Mirabel kardeşler.

Onların yolu ülkelerinin baskıcı iklimi ile şekil-
lendi.

O yüzden üç kız kardeşin ülkesinin kaderini bil-
meden onların mücadelesini anlamaya çalışmak bir 
hayli eksik kalır.

Yıl 1930’da Rafael Trujillo adlı diktatör, askeri 
darbe yaparak Mirabellerin memleketi olan Domi-
nik Cumhuriyeti iktidarını ele geçirdi.

Dominik halkı, tam 31 yıl boyunca baskı ve zu-
lüm altında yaşamak zorunda kaldı.

Trujillo, iktidarda olduğu süre boyunda 50 bin ki-
şinin ölümüne neden oldu.

Karayiplerin bir köşesinde bulunan bu minik ada-
yı yöneten Trujillo, öylesine narsistti ki kendisinden 
‘şef’ diye bahsettiğini söylüyor kaynaklar.

Bununla da yetinmeyen diktatör, ülkedeki şehirle-
rin, dağların isimlerini, kendi adıyla değiştirdi.

Aşina gelen bir narsizm örneği…

Özgürlüğe Kavgalarıyla Kanat Çırpan      Üç ‘Kelebek’: Mirabel Kardeşler
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tarafından da “Kadına 
Yönelik Şiddetin Orta-
dan Kaldırılması İçin 
Uluslararası Mücadele 
Günü” olarak belirlen-
di.

‘Halk üç güzel ka-
dının korkak bir 
şekilde öldürül-
mesini affetmedi’

Bir tarihçi Kele-
bek’lerin ölümünün ül-
kede yarattığı etkiyi şu 
sözlerle anlattı:

Üç güzel kadının 
bu kadar korkak bir 
şekilde öldürülmesi 
Dominikalılar üzerinde 
Trujillo’nun diğer suç-
larının çoğundan daha 
etkili oldu … Çatışma-
larına bir şeyler yaptı. 
Trujillo’yu bu suçtan 
asla affedemediler.

Bu cesur üç kelebe-
ği öldürerek onlardan 
kurtulacağını sanan diktatör, aslında kendi sonunu 
hazırladığından habersizdi henüz. Lakin çok geçme-
den halk coşkun bir sele dönüşerek ayaklandı.

Kelebeklerin öldürülmesi Dominik halkının dik-
tatörlüğe karşı ayaklanmasının ateşini fitilledi.

Dominik Cumhuriyeti’nin adı katliamlarla anılan 
diktatörü Rafael Trujillo, 30 Mayıs 1961’de uğradığı 

bir suikast sonucu öldürüldü.
Üç kadının kurduğu Clandestine Hareketi, öldü-

rülmelerinden bir yıl sonra diktatörlüğün sona erme-
sinde önemli rol oynadı.

Kozalarında özenle işledikleri özgürlük tutkusunu 
özümseyip kelebek olup uçtular ülkelerine. Önce ül-
kelerine sonra da dünyanın dört bir yanına.

Yıllar geçti, rejimler yıkıldı, rejimler inşa edildi, 

kadınlar savaştı, inandı, kadınlar öldürüldü, coğraf-
yalar değişti nitekim Mirabellerin zulme attığı toka-
dın sarsıntısı hala sürüyor.

Ve şimdi evrenin her bir yanından sayısız kadın 
‘kelebek’ olup, diktatörlüklerin kapılarına dayanı-
yor.

Gazete Karınca

lerin aracını 25 Kasım 1960 tarihinde durdurdu.
Kadınları arabalarından indiren Trujillo yanlıları 

-kimi kaynaklara göre hükümetin gizli polisleri-Mi-
rabel kardeşlere önce tecavüz etti ardından da sopay-
la döverek öldürdü.

Ardından kadınları arabaya koyarak uçurumdan 
atanlar olayı kamuoyuna ‘kaza’ olarak yansıttı.

Öldürüldüklerinde Patria 36, Minerva 34, Maria 
Teresa ise 24 yaşındaydı.

Geriye inanç dolu yürüyüşleri ve Patria’nın karar-
lı cümlesi kaldı:

Çocuklarımızın bu yolsuzluk ve zorbalık dolu 
rejimde büyümesine izin veremeyiz. Buna karşı sa-
vaşmalıyız ve ben her şeyimi vermeye hazırım, ge-
rekirse de hayatımı!

Dediğini yaptı Partria, iki kardeşi ve yoldaşları ile 
birlikte. Hayatını verme uğruna sonunu getirdi bu 
zorba rejimin.

Onların öldürülüş şekli egemenlerin dillerine pe-
lesenk olmuş ‘erkekliği’ ispat çabasının da yansıma-
sı aynı zamanda.

Mirabel kardeşler, hem özgürlük hem de kadın 
mücadelesinin bilhassa bulundukları coğrafyada 
önünü açtı.

Onların katledilmesi ile birlikte 25 Kasım, kadına 
yönelik şiddetle mücadelenin simgeleşen günü ha-
line geldi.

Önce 1981’de Dominik’te toplanan Latin Ameri-
ka Kadın Kurultayı’nda Mirabel kardeşlerin öldüğü 
gün olan 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Ulusla-
rarası Mücadele Günü olarak kabul edildi.

25 Kasım, katledilişlerinden yaklaşık 40 yıl son-
ra; 1999 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 

Özgürlüğe Kavgalarıyla Kanat Çırpan      Üç ‘Kelebek’: Mirabel Kardeşler
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Komisyon’dan Leyla Zana Kararı: 
Milletvekilliği Düşürülsün

DAİŞ’linin Ailesi: 
Çarşıya Gider Gibi Sınırdan Geçti

Diyarbakır’daki Mezar Taşları 
Değiştirildi

Demirtaş’ın Duruşmaya Getirilmeme 
Gerekçesi: ‘Diyarbakır’ın Siyasal Yapısı’

2722 KASIM 2017 TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN’DAN

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP 
Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın devamsızlık 
nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesini içe-
ren Meclis Başkanlık Divanı tezkeresi için top-
landı. Toplantıda dosya kapsamında oluşturulan 
Hazırlık Komisyonu Raporu ele alındı.

CHP’li Komisyon üyeleri oylama öncesi top-

Türkiye vatandaşı DAİŞ üyesi damadı, kızı ve 
üç torunu Irak’ın Telafer kentinde gözaltında tu-
tulan Fadime Maden, “Devlet bunların geçişine 
izin verdi. Damadım 3 çocuğuyla birlikte çarşıya 
gider gibi sınırdan geçti” diyerek, geri getirilme-
leri için Dışişleri Bakanlığından yardım istedi. 

DAİŞ’e katılan ve Irak’ın Telafer kentinde Irak 
Ordusu tarafından gözaltına alınan Türkiye va-
tandaşlarının aileleri Dışişleri Bakanlığı önünde 
açıklama yaparak, yakınlarının getirilmesi için 
dilekçe verdi. Konya’da yaşayan Fadime Maden, 
2005 yılında DAİŞ’e katılan damadı, kızı ve üç 
torunun şimdi Irak Ordusu’nun elinde olduğunu 
belirterek, süreci şöyle aktardı: “Damadım bir 
gece iki çocuğu ile birlikte evden çıkarak kaybol-
du. Daha sonra hamile olan kızım da çocuklarını 
görmek için Telafer’e gitti. En son Irak’ın Telafer 
kentine yönelik operasyonu sonucunda kızım ve 
3 torunum orada esir alındı. Devletten çocukla-
rımın kurtarılmasını istiyorum. Çocuklarımız 90 
gündür esir.” 

‘Devlet bunların geçişine izin verdi’
Damadının devlet gözetiminde sınırı geçtiğini 

vurgulayan Madem, şunları söyledi: “Devlet bun-
ların geçişine izin verdi. Damadım çocuklarıyla 
birlikte çarşıya gider gibi sınırdan geçti. Devlet 

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın talimatıyla Büyükşehir Beledi-
yesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezar-
lıklar Müdürlüğü’ne yazı gönderdi. Yazıda, “Ye-
niköy mezarlığında bulunan üzerlerinde PKK’yi 
simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması 
ve ‘şehit’ ibaresi bulunan mezar taşların değişti-
rilmesi” istendi.

Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar 
Müdürlüğü ekipleri, Yeniköy Asri Mezarlığı’nda 
bulunan 25 mezarın taşlarını değiştirdi. Mezarla-
ra belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sa-
dece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile 
ruhuna Fatiha yazılı taşlar yerleştirildi.

Daha önce tutuklu HDP Eş Genel Başkanı De-
mirtaş’ın mahkemeye getirilmesi yönünde karar 
veren, ardından kararını kaldırarak davanın nak-
li için Adalet Bakanlığı’na başvuran mahkeme, 
“Bulunduğu konum” ve “Diyarbakır’ın sosyal, 
kültürel ve siyasal yapısı”nı gerekçe göstererek, 
duruşmaya getirilmesini reddetti.

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) tutuk-
lu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkın-
da 9 Eylül 2015 tarihinde Diyarbakır’da yaptığı 
konuşmada “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ettiği 
iddiasıyla 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle 
açılan davanın 5’inci duruşması görüldü.

Diyarbakır 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’n-
de görülen duruşmaya Demirtaş katılmazken, 
avukatları hazır bulundu.

Hakim, davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka 
bir kente nakledilmesine ilişkin ara kararını oku-
yarak, dava dosyasının Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na gönderildiği için davanın esası 
hakkında beyan almayacağını söyledi. Duruşma-
da söz alan Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kara-
man, mahkemenin davanın nakledilmesi konu-

lantıdan ayrıldı. HDP’li üyelerin karşı oyuna 
karşın Komisyon oy çokluğuyla devamsızlık ne-
deniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde 
görüş bildirdi. 

Komisyon kararı Başkanlık Divanı’na oradan 
Genel Kurul’a gönderilecek. Son karar Meclis 
Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile verilecek

bunların gitmesine göz yumdu. Bırakıp gittiler. 
Bizim çocuklarımız getirilsin, Türkiye’de ceza-
landırılsın.”

‘Bir gün bile gözaltında kalmadı’
Fadime Maden’in oğlu Yasin Maden de, DA-

İŞ’li eniştesini şikayet ettiğini bir gün bile gözal-
tında kalmadığını kaydederek, şöyle dedi: “Eniş-
tem IŞİD’e katılmak suretiyle sınırdan Suriye’ye 
geçti. Kız kardeşim burada yalnız kaldı. Eniştemi 
şikâyet ettim ve Gaziantep’te yakalandı. Bir gün 
bile gözaltında kalmadı. Bir hafta sonra tekrar 
gelerek çocukları da aldı gitti. Kız kardeşimin 2 
çocuğu vardı, bir çocuğa da hamileydi. Çocukları 
elinden alınmış ve kocası tarafından terk edilmiş 
bir kadının durumu. Daha sonra eniştem kız kar-
deşimi de yanına aldı. Şimdi de kız kardeşim ile 
üç yeğenim esir durumda. Yetkililer biran önce 
bir şey yapsın.”

 ‘Türkiye’ye getirilsinler’
Bayburt’ta yaşayan Bilal Altay ise, kızı ile iki 

torunun 90 gündür Irak Ordusu’nun elinde oldu-
ğunu belirterek, “Bir baba olarak artık dayana-
mıyorum.  Çocuklarımızı biran önce Türkiye’ye 
getirilsin” diye konuştu. 

Aileler suç duyurusunda bulunacak!
Sur’da sokağa çıkma yasakları sırasında yaşa-

mını yitirenlerin mezar taşları polis talimatıyla 
değiştirildi. Nüfus cüzdanında yazılı Çekwar Çu-
buk adı da mezar taşından silindi. Aile suç duyu-
rusunda bulunacak.

MA’da yer alan habere göre, Sur ilçesinde so-
kağa çıkma yasağının ikinci gününde yaşamını 
yitiren Çekwar Çubuk’un da mezar taşı değiştiril-
di. Nüfus kimliğinde Çekwar Çubuk, mezar taşı 
üzerinde ise Çekwar Aliş Çubuk yazılı mezar taşı 
yerinden sökülerek yerine sadece Aliş isminin ya-
zılı olduğu taş bırakıldı.

sundaki ara kararını kabul etmediklerini söyledi. 
Avukat Karaman, müvekkili Demirtaş’ın mahke-
meye gelerek savunma yapması için yeniden bir 
ara karar kurulmasını talep etti.

Hakimin gerekçesi: ‘Diyarbakır’ın siya-
sal yapısı’

Avukat savunmalarının ardından ara kararını 
açıklayan hakim, davanın nakli için Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan müzekkere-
ye cevabın beklenmesine karar verdi.

Hakim, avukatların talebini ise şu gerekçe ile 
reddetti:

Diyarbakır ilinin sosyal, kültürel ve siyasal ya-
pısı, sanığın bulunduğu konum dikkate alınarak, 
halen başka bir suçtan tutuklu olarak Edirne F 
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan sa-
nığın Diyarbakır ilinde hazır edilmesi ve bu şekil-
de savunmasına başvurulmasının kamu güvenliği 
açısından tehlike olabileceği dikkate alınarak bu 
husustaki talebin bu aşama reddine.

Duruşma ise 2018’in Nisan ayına ertelendi.
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Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Suriye Ulusal 
Diyalog Kongresi’yle ilgili konuları Soçi’de karara 
bağlayacağını söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Lav-
rov, “Suriye’nin tüm kesimleri maksimum seviyede 
temsil edilmeli” dedi. 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbay-
can’ın başkenti Bakü’de Azeri mevkidaşı Elmar 
Memmedyarov’la görüşmesinin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısında konuştu. Lavrov, 22 
Kasım’da Soçi’de bir araya gelecek Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ru-
hani’nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin orga-
nizasyonuna ilişkin konuları karara bağlayacağını 
söyledi. 

Astana sürecinin garantörleri olarak Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Ce-

AB Konseyi, bazı Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke-
ler arasında serbest seyahati sağlayan Schengen sis-
teminde reform yapılması yönündeki düzenlemeye 
son onayın verildiğini açıkladı.

Buna göre, AB üyesi olmayan ülkelerin vatan-
daşları, Schengen bölgesi sınırlarına girdiklerinde 
elektronik ortamda kayıt altına alınacak.

Üçüncü ülke vatandaşlarının Schengen bölgesi 
gümrüklerinde isim, pasaport veya seyahat belgesi, 
parmak izi, fotoğraf, giriş ve çıkış tarihi gibi bilgileri 
kaydedilerek ortak kullanıma açılacak.

Schengen bölgesi ülkelerinin ortak bilgi bankası 
haline gelecek bu bilgiler, vize sürelerini aşanları 
tespit etmeye yarayacak. Yeni sistem ayrıca sahte 

ABD Başkanı Donald Trump, kabine toplantısı 
öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Ku-
zey Kore’nin nükleer silahlardan arındırmak üze-
re ülkeyle ilgili kritik bir adımı attıklarını belirten 
Trump, “Bugün ABD, Kuzey Kore’yi teröre destek 
veren devletler listesine ekledi. Çok önceden yapıl-
malıydı. Yıllar önce yapılmalıydı” dedi.

Pyongyang yönetiminin dünyayı nükleer yıkımla 
tehdit ettiğini ifade eden Trump, Kuzey Kore’nin ya-
bancı ülkelerdeki suikastlar dahil uluslararası terör 
eylemlerini desteklediğini öne sürdü.

Dünya suç tarihinin en ünlü seri katillerinden 
Charles Manson, 83 yaşında hayatını kaybetti. 
Charles Manson, Polonyalı ünlü yönetmen Roman 
Polanski’nin hamile eşinin de 
aralarında bulunduğu 9 cina-
yetten yargılanmış ve 20’nci 
yüzyılın en sadist seri katili 
unvanını almıştı.

Dünyanın en ünlü seri kati-
li olarak kabul edilen Charles 
Manson, bu sabah hayatını 
kaybetti. Uluslararası ajans-
lar haberi flaş olarak geçti.

ABD’nin California eyalatinde hapis cezasını 
çeken ünlü katil, bir süredir hastanede tedavi görü-
yordu.

Ordunun yönetime geçici olarak el koyduğu Zim-
babve’de Devlet Başkanı Mugabe’nin istifayı red-
dettiği belirtiliyor.

Zimbabve’de ordunun 
geçici olarak yönetime el 
koymasının ardından ül-
kenin siyasi geleceği belir-
sizliğini koruyor. Başkent 
Harare’de ev hapsinde tu-
tulan Devlet Başkanı Ro-
bert Mugabe, ordunun üst 
düzey komutanları bir 
araya gelerek müzakere-
lerde bulundu. DW Türk-
çe’nin haberine göre ordunun, Mugabe’nin itibarı 
sarsılmadan iktidarı bırakması için çaba gösterdiği 

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan’ın 4 
Kasım’da istifa eden başbakanı Saad el Hariri’nin 
Suudi Arabistan’da ev hapsinde tutulduğunu söyle-
di.

Lübnan Başbakanı Saad 
el Hariri’nin 4 Kasım’da 
istifa etmesi ve bu istifa-
yı Suudi Arabistan’dan 
duyurmasının ardından 
İran’la birlikte hedef tah-
tasına oturtulan Hizbul-
lah’tan yeni bir açıklama 
geldi. Hizbullah lideri Ha-
san Nasrallah, Suudilerin 
Hariri’yi ev hapsinde tuttuğunu söyledi.

Suudi Arabistan’ın Lübnan halkı ve Hizbullah’a 
savaş açtığını savunan ve ‘Lübnan siyasetine eşi 

vad Zarif’le dün Antalya’da yaptıkları toplantıda bu 
konuları istişare ettiklerini kaydeden Lavrov, “Biz, 
önerilerimizi hazırladık. Bunları çarşamba günü üç 
ülkenin liderlerine sunacağız. Liderler, bu öneriler 
üzerinden Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin orga-
nizasyonuyla ilgili karar alacak” dedi.

Kongreye kimlerin davet edilmesi gerektiği ko-
nusuna da değinen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Kongreye davet edilecek Suriyeliler, Suriye toplu-
munun tüm kesimlerini maksimum seviyede temsil 
etmeli. Bu konuda BM Güvenlik Konseyi tarafından 
kabul edilen, Cenevre müzakerelerinde birçok kez 
onaylanan ve Astana’da kabul edilen belgelere da-
hil edilen kararlara göre hareket ediyoruz. Tüm bu 
kararlar, hükümet temsilcilerinin ve kapsamlı muha-
lefet heyetinin katılımıyla özel diyalog kurulmasını 
öngörüyor.”

pasaport ve kimlik kullanımını da önleyecek.
Yeni sistemde kaydedilen bilgilere gümrük kont-

rol görevlileri, vize başvurularını değerlendirenler 
ve Europol erişebilecek.

AB Komisyonu’nun 2016’da hazırladığı Schen-
gen reformu planının bir parçası olan düzenleme 
2020’de yürürlüğe girecek. 

Schengen bölgesi, AB üyesi Almanya, Avusturya, 
Belçika, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 
Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, 
Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, 
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan 
ile AB üyesi olmayan İsviçre, İzlanda, Norveç ve 
Lichtenstein gibi ülkeleri kapsıyor.

Trump, şöyle devam etti:
“Bu adım, Kuzey Kore yönetimi ve yönetimle 

ilişkilere yeni yaptırımlar ve cezalar getirecek ve 
zaman zaman hakkında okuduğunuz ve bazen de 
hakkında yazdığınız eli kanlı rejime karşı başlattı-
ğımız maksimum baskı kampanyamızı destekliyor. 
Yarın Hazine Bakanlığı da Kuzey Kore’ye yönelik 
ek yaptırımlar açıklayacak.”

Uygulanacak yaptırımların çok büyük olacağına 
işaret eden Trump, söz konusu yaptırımları “en üst 
düzey yaptırım” olarak niteledi.

Charles Manson kitaplara, filmlere, dizilere ve 
şarkılara konu olmuş meşhur bir kişilik.

Yaklaşık 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan 
Manson, etkisi altına aldığı 
müritlerine aralarında Ro-
man Polanski’nin 8.5 aylık 
hamile eşi Sharon Tate’nin 
de olduğu 5 kişiyi öldürtmüş 
ve bu sayede dünya çapında 
ün kazanmıştır.

İçerdeyken bile hayranla-
rı olan Manson’a 26 yaşın-
da bir genç kızdan evlenme 

teklifi gelmişti. Genç kızla nişanlanan Manson’a 
evlilik izni çıkmasına rağmen, evlenmekten vazgeç-
mişti.

belirtiliyor.
Zimbabve’de devlete bağlı yayın organlarından 

“The Herald” gazetesi, Mugabe’nin başkanlık maka-
mında Genelkurmay Baş-
kanı Constantino Chiwen-
ga ve aralarında Güney 
Afrika Savunma Bakanı 
Nosiviwe Mapisa-Nqaku-
la’nın da bulunduğu diğer 
yetkililerle yaptığı görüş-
meden fotoğraflar yayım-
ladı. Ancak görüşmenin 
içeriği hakkında bilgi ve-
rilmedi.

Mugabe’nin bu görüşmeye katılabilmesi için ko-
nutundan ayrılmasına izin verildiği tahmin ediliyor.

benzeri görülmemiş bir müdahale’ ifadesini kulla-
nan Nasrallah, Riyad’ı halka yeni bir başbakan da-
yatma kararı almakla suçladı.

Hariri’ye hakaret etmenin tüm Lübnan halkına 
hakaret etmekle aynı anla-
ma geldiğinin altını çizen 
Nasrallah, Hariri’ye bir an 
önce ülkeye dönme çağrısı 
yaptı.

Öte yandan Nasrallah, 
Hariri’nin istifasının ar-
dından açıklamada bu-
lunan ilk ülkelerden biri 
olan İsrail’i de konuşması-

na dahil etti. Nasrallah, Suudi Arabistan’ın İsrail’i 
Lübnan’ı vurması için kışkırttığını söyledi.

Lavrov: Suriye’nin Tüm Kesimleri 
Maksimum Seviyede Temsil Edilmeli

AB’den Yeni Schengen Sistemine Onay

ABD’den ‘Kuzey Kore’ Kararı

Ünlü Seri Katil Charles Manson Öldü
Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 
İstifaya Yanaşmıyor

Nasrallah: Lübnan Başbakanı Hariri 
Suudi Arabistan’da Ev Hapsinde
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İnsanlık tarihinin hiçbir döneminde kadın günü-
müzde olduğu kadar ağır, yoğun ve sistematik 
bir şiddete maruz kalmamıştır. Kadına yönelik 

şiddet, en yaygın insan hak ihlalidir. Sınır tanımıyor. 
Birleşmiş Milletler (BM) artık pandemi; yani tüm 
dünyaya yayılmış salgın hastalık olarak isimlendi-
riyor. 

21’inci yüzyılın ilk çeyreğindeyiz ve ataerkil sis-
temin sistematik saldırı savaşı ile karşı karşıyayız. 
Evet, sistem kadınlara karşı oldukça sistematik bir 
saldırı savaşı yürütüyor. Her ne kadar bu saldırıla-
rın biçim ve ifadesinde yerelden yerele ya da bölge-
den bölgeye farklar söz konusu olsa da evrensel bir 
olgu ile karşı karşıyayız. Ve Kürt veya Ortadoğulu 
kadınlar olarak bu saldırıların en vahşi, en dolaysız 
hali olan DAİŞ gerçeği ile yüz yüze kaldık, hala da 
kalıyoruz. Asya kıtasında toplu tecavüzlerin gide-
rek çoğaldığını görüyoruz. Latin Amerika’da kadın 
cinayetleri kırım düzeyinde işleniyor. Avrupa’da 
kadınların direniş ve mücadele ile kazandığı haklar 
iptal ediliyor. Afrika’daki savaş ve çatışmalarda cin-
sel şiddet en temel silah olarak kullanılıyor. ABD’de 
Weinstein skandalı ile patlak kültür endüstrisindeki 
taciz ve tecavüzün boyutları her geçen gün büyüyor. 
Cinsiyetçi söylem ve davranışlar üzerinden prim ya-
pan Trump gibi bir erkeğin ABD Başkanlığına seçil-
mesi de, dünyanın farklı bölgelerinde faşist rejimle-
rin yükselişe geçmesi de ataerkil saldırı savaşından 
kopuk değerlendirilemez. 

Ataerkil-kapitalist sistem 21’inci yüzyılın bu ilk 
çeyreğinde yaşadığı yapısal kriz halini aşmak için, 

demokratik-toplumsal güçler hem de iktidarcı güçler 
için geçerlidir. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, 
savunmalarında bu süreci merkezi hegemonik ikti-
dar kuramı ile “dipten ve dıştan gelen anti-iktidar 
hareketleri” üzerinden tanımlayıp, 20’nci yüzyılın 
sonunda ataerkil-kapitalist sistemin kriz gerçeğini 
derinlikli bir çözümlemeye tabi tutmuştur. Kriz ve 
kaosu sadece nedenselliği içinde çözümlemekle 
kalmayıp, aynı zamanda paradigma değişikliği ve 

onun bir nevi antikorunu oluşturan kadına yönelik 
saldırılarını yoğunlaştırıyor. Saldırılarını sistematik 
bir savaş düzeyine taşıyor. Çünkü kadının özgürlük 
arayışının ve mücadelesinin yükseldiği noktada o 
gerileyecektir. Bu anlamda kadın düşmanlığının en 
somut ve dolaysız ifadesi olan DAİŞ ile günümüz 
dünyasının en etkin kadın hareketi olan Kürdistan 
Kadın Özgürlük Hareketi arasında Kobanê, Şengal 
ve en son da Reqa’da yaşanan savaş, ataerkillikle 
kadın özgürlüğünün kıyasıya çarpıştığı bir mücadele 
olarak görülmeli. 

Krizler hem tehlike hem fırsatlar içerir
Egemen sistemlerin yapısal krizleri her zaman 

hem büyük tehlike hem de büyük fırsatlar içerir. 
Tehlikelidir; çünkü sistemler kriz zamanlarında daha 
fazla saldırganlaşır. Fırsattır; çünkü aşılma koşulla-
rı olgunlaşır. Ya da Kürtçe deyimle “Heta ku xirab 
nebe ava nabe”. Bu anlamda bütün saldırılara rağ-
men kadın özgürlük mücadelesinde sıçratma gerçek-
leştirmek ve 21’inci yüzyılı kadın devrim çağına dö-
nüştürmek için koşullar her zamankinden daha fazla 
olgunlaşmıştır. Sadece koşullar olgunlaşmamış; Or-
tadoğu merkezli ikinci kadın devrimini geliştirmek 
aynı zamanda tarihsel bir zorunluluktur. Kürdistan 
Kadın Özgürlük Hareketi ise evrensel kadın özgür-
lük mücadelesinin öncü gücü olmaya adaydır, böy-
lesi bir öncülük iddiasına sahiptir.

Yaşadığımız çağ her zamankinden daha fazla ev-
rensel tarihi kendi içinde görünür kılma özelliğine 
sahiptir. Bu anlamda sıradan bir geçiş sürecinde bu-
lunmayıp, tarihsel ânın en çıplak ve canlı haliyle ya-
şandığı bir dönemin içinden geçmekteyiz. Bu, hem 

Demokratik Modernite kuramı ile evrensel ölçekte 
uygulanabilecek çözüm modelini de geliştirmiştir. 

Üçlü bir devrim süreci sözkonusu
Günümüzde evrensel tarihin en fazla görünürlük 

kazandığı üç alan; belki de Kürt gerçeği, kadın öz-
gürlüğü ve demokratik modernite olmaktadır. En 
fazla bu üç gerçek üzerinden merkezi hegemonik 
iktidar zorlanıp, yaşadığı kriz derinleşmektedir. 
Aynı zamanda en fazla da bu üç gerçek arasında 
diyalektik bir bağ söz konusu olup, devrim olanak-
larını yükseltmektedir. Bu yönüyle Kürdistan Kadın 
Özgürlük Hareketi açısından üçlü bir devrim süreci 
söz konusudur. Hem kadın hem Kürt hem de tarihsel 
toplum açısından her zamankinden daha fazla öz-
gürleşme imkanına sahip olmakla birlikte, üç özgür-
leşme alanı arasında kopmaz bağlar söz konusudur. 

Burada Kürt devrimi, kadın devrimi ve insanlık 
devrimi hatta Ortadoğu devrimi içiçeliği önem arz 
etmektedir. Diyalektik bu anlamda işlemektedir. 
Tarihsel ânı oluşturan gerçek de budur. Önder Apo, 
Kürdistan gerçeği için çağın tortusu derken bunu 
kast etmektedir. Kürdistan somutunda düşürülme 
evrensel ve tarihsel olduğu için buna karşı gelişti-
rilecek olan devrimin evrenselliği ve tarihselliği de 
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Kürdistan gerçe-
ği bu anlamda özelde Ortadoğu genelde ise bütün 
insanlığın mikro ifadesi iken, kadın devrimi de en 
büyük toplumsal devrim anlamına gelmektedir. 

Bu noktayı somut siyasi gelişmeler üzerinden ele 
alacak olursak şu sonuca varabiliriz: Günümüzde 
yaşanmakta olan Ortadoğu merkezli Üçüncü Dünya 
Savaşı, Kürt Özgürlük Mücadelesi ve Kadın Özgür-

Ataerkil Sistemin Sistematik Savaşı Karşısında 

Evrenselleştirme Olanak Ve Zorunlulukları
Kadın Özgürlük Mücadelesini 
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lük Mücadelesi veya devrim hareketi, doğrudan bir-
biriyle bağlantılı, içiçe geçen ve birbirini besleyen 
eşzamanlı süreçler olarak değerlendirilebilir. Yani 
aslına bakılırsa Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan’ın 21’inci yüzyıla ilişkin perspektiflerinin çok 
daha geniş bir anlam içerdiğini görebiliriz. 21’inci 
yüzyıl sadece kadın özgürlüğünün sağlanacağı yüz-
yıl olmaya aday değil; esasen 21’inci yüzyıl dev-
rimleri kadın karakterli devrimler biçiminde gelişim 
gösterecektir. 20’inci yüzyıldaki dünya devrim ha-
reketleri kadın özgürlüğünü merkezine koymadı-
ğından başarısız kalırken, 21’inci yüzyılın başında 
Kürdistan devrim hareketi şahsında şu gerçek ka-
nıtlanmıştır: Hakiki devrimler kadın devrimi olmak 
zorundadır. Kadın özgürlüğünü merkezine almayan 
hiçbir devrim başarılı olamaz. 

Üçüncü Paylaşım Savaşına hazırlık kapsamında 
1970’li yılların sonundan itibaren sistematik bir şe-
kilde Ortadoğu’nun devrimci ruhunu ve güçlü direnç 
damarlarını yok etmeyi amaçlayan darbeler gerçek-
leştirildi. 1979’da Afganistan Halk Cumhuriyeti’ne 
askeri müdahale ve İran İslam Devrimi, bir yıl sonra 
ise 12 Eylül darbesi bu çerçevede değerlendirilmeli. 
Aryen kültürünün en köklü yaşandığı bu coğrafyada 
söz konusu müdahalelerle kadın özgürlük arayışına 
da ayrı bir darbenin vurulduğunu en fazla Afganis-
tan ve İran somutunda görmek mümkün. Kadınlar 
burada 40 yıldır eril şiddetin her türlü ifadeleriyle 
boğuşmaktadır.

Özgürlüğü sağlama koşullarındayız
21’inci yüzyılın ilk çeyreğinde evrensel ölçekte 

kadına yönelik geliştirilen sistematik saldırı savaşı-
nın en doğrudan, kaba ve vahşi biçiminin Ortado-
ğu’da, özelde de Kürdistan’da yürütülmesi tesadüfi 
değildir. Ataerkil kadın düşmanı sistemin en dolay-
sız ifadesi olarak DAİŞ’in kadın özgürlük mücade-
lesinin merkezini hedef alması tesadüf olarak değer-
lendirilemez. Yok edilmek istenen kadın devrimi, 
önü alınmak istenen kadın özgürlük çağıdır. Kriz 
içindeki ataerkil kapitalist dünya sistemi, varlığını 
güvence altına almak amacıyla evrensel düzeyde ka-
dına karşı saldırı savaşını yürütürken, özgürlük ile 
köleliğin kıyasıya çarpıştığı yerel saha Kürdistan ol-
maktadır. Bu anlamda da Kürdistan Kadın Özgürlük 
Hareketi öncülüğünde yükseltilen direnişin tarihsel 
ve evrensel düzeydeki etkileri oldukça fazladır. 5 bin 
yıllık uygarlık tarihinin hiçbir aşamasında yerel ile 
evrensel arasındaki bağ bu denli somutlaşmamıştır. 
Hem halk hem cins hem de genel insanlık olarak 
özgürlüğümüzü sağlama koşullarına bu denli eriş-
memiştik. 

Anahtar sözcük öz savunma
Rosa Lüksemburg “Hareket etmezseniz zincirleri-

nizi fark edemezsiniz” demiştir. Günümüzde kadın-
lar dünyanın dört bir yanında akıllarına, kalplerine, 
bileklerine ve boyunlarına takılan bilekleri giderek 
daha fazla hissedip fark etmektedir. Eril şiddete, 

taciz ve tecavüze, cinsiyetçiliğe, bir bütün olarak 
erkek egemen sistemine karşı itirazların yükselmesi 
bunu gösteriyor. Elbette ki itiraz kendi başına yeter-
li değildir ama her direnişin, her mücadelenin baş-
langıcı itirazdır. Şimdi gerekli olan, yükseltilen iti-
razların örgütlü bir güce dönüştürülmesidir. Çünkü 
örgütlü olduğumuz oranda şiddeti aşabiliriz. Örgütlü 
olduğumuz oranda kendimizi savunabilir, ataerkil 
sisteme karşı etkili bir mücadele yürütebilir, özgür-
lük mücadelesinde mesafe kat edebiliriz. Örgütlü 
olduğumuz oranda asırlık fırsatları değerlendirip 
yüzyılımızı kadın devrim çağına dönüştürebiliriz. 

Burada temel bir anahtar sözcüğü öz savunmadır. 
Devlet, şiddet tekelinin kendisinde olduğunu iddia 
eder. Devlet için şiddet kullanmak meşru iken, top-
lum savunmasız kılınıyor. Aynı durum kadınlar için 
de geçerlidir. Özellikle de ‘özel’ alanda erkeğin kadı-
na karşı kullandığı fiziki, cinsel veya psikolojik şid-
det çoğunlukla devlet veya toplum nezdinde ‘meşru’ 
iken kadın büyük oranda savunmasız bırakılmıştır. 
Nasıl ki toplumların baskı uygulayan devlete karşı 
savunması ‘terörizm’ kisvesi altında kriminalize edi-
liyorsa aynı şekilde kadının öz savunması da hala 
genel olarak kabul görmüş değil. Örneğin PKK’deki 

kadın gerillaların varlığı uzun zaman Batı’daki kimi 
feminist çevrelerce ‘silah kadının doğasına terstir, 
kadın barışçıdır, silah kaldıran kadın erkekleşir’ gibi 
söylemlerle reddediliyordu. Ya da kadınlar söz ko-
nusu olunca erkek şiddetine karşı meşru müdafaa 
meşruiyetini yitirebiliyor. Ancak kadın katillerinde 
‘hafifletici sebepler’ pekala işletilebiliyor. 

Öz savunma bir zorunluluk
Oysa şiddete karşı öz savunma kadınlar için sa-

dece meşru bir hak değil, aynı zamanda bir zorunlu-
luktur. Yaşamın her alanında öz savunma mekaniz-
malar geliştirilmeden eril şiddetin önüne geçilmesi 
mümkün değil. Bu anlamda her ne kadar işin silahlı 
boyutu öne çıkmış olsa da YPJ ve YJŞ güçleri öncü-
lüğünde DAİŞ’e karşı yürütülen direniş “kadın silah 
taşıyamaz” şeklindeki tabunun kırılmasına önemli 
ölçüde katkı sunmuştur. Bununla birlikte özellikle 
de dünyanın farklı yerlerinde Kürdistan Kadın Öz-
gürlük Hareketi adına konuşma yaptığımız etkinlik-
lerde kadınlarda öz savunma ihtiyacına ilişkin bilin-
cin yükseldiğini görebiliyoruz. Ya da Kürdistan’ın 
içi ve dışında birçok kadının öz savunma eğitimi 
almak için Kürt kadınlarına başvurması da bunun 

bir göstergesidir. Bu bilinç yükselmesi kadınlar açı-
sından çok önemli bir kazanımdır. 

Mücadeleyi ortaklaştırmak acil bir 
görev

Fakat yeterli değildir. Çünkü yukarıda da ifa-
de edildiği gibi dünyanın her yerinde, yaşamın her 
alanında savaş düzeyinde ataerkil saldırılarla karşı 
karşıyayız. Bu saldırılara karşı koymak için kadınlar 
olarak yaşamın her alanını kapsayacak düzeyde öz 
savunmamızı geliştirmek zorundayız. Öz savunma 
ise sadece fiziki savunmadan ibaret değil. Çünkü 
saldırılar da sadece bedenlerimizi hedef almıyor. 
Psikolojik, fiziki, cinsel, yapısal, ekonomik vb. her 
türlü eril şiddetin önünü almak nihayetinde hayal-
lerimizi, umutlarımızı, haklarımızı aktif bir biçim-
de savunmamıza, yani özgür yaşamı inşa etmemize 
bağlıdır. Bunun içinse örgütlü olmak şarttır. Hiçbir 
birey tek başına şiddete karşı etkili bir mücadele yü-
rütemez. Hiçbir birey kendini tek başına şiddete kar-
şı koruyamaz. Ama her bireyin öz savunmaya ihtiya-
cı vardır. Her bireyin örgütlü olmaya ihtiyacı vardır. 

Aynı şekilde ataerkil sistemin saldırı savaşı ev-
rensel bir olgu olduğu için eril şiddete karşı da ev-
rensel çapta mücadeleyi örgütlü kılarak yükseltmeye 
ihtiyaç vardır. Yani dünya kadınları olarak çok acil 
bir biçimde ataerkil sisteme ve onun şiddetine kar-
şı ortaklaşmamız gerekiyor. Çünkü karşımızdaki 
sistem bütünsellik içinde hareket ediyor, bizlerin 
de parçalı durma lüksü de şansı da yoktur. Pratik 
deneyimlerimizi, teorik-ideolojik analizlerimizi, 
mücadele strateji ve mekanizmalarımızı, örgütlen-
me form ve tarzlarımızı paylaşarak ortaklaşmamız, 
giderek mücadelemizi ortaklaştırmamız acil bir ih-
tiyaç ve görevdir. Bunun da ötesinde eril şiddet so-
nucu yaşamları ellerinden alınan milyonlarca, belki 
de milyarlarca kadına karşı sorumluluktur. Kürdis-
tan Kadın Özgürlük Hareketi önümüzdeki süreçte 
buna dönük ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde 
önemli çalışmalar düzenleyeceğini duyurdu. 

Ataerkil saldırıları hafife alamayız. Kadınlar ola-
rak ağır bir süreçten geçiyoruz. Ancak umutlu ve 
heyecanlı olmak için fazlasıyla sebebimiz var. Her 
şeyden önce kadınlar olarak eril şiddetin, ataerkil 
zihniyetin ve cinsiyetçiliğin kökenlerini dibine kadar 
çözümleyebilmiş durumdayız. Sorunu her yönüyle 
tespit edebilmişiz. Mücadele araç ve gereçlerine de 
sahibiz. Gerekli olan örgütlülüğü büyütüp, ortaklaş-
ma ve ittifaklaşmayı sağlamaktır. Bütün koşullar 21. 
yüzyılı kadın özgürlük yüzyılına dönüştürmek için 
son derece müsaittir. Yeter ki bu farkındalık, bilinç 
ve sorumluluk ile kendimizi yapılandırıp örgütleye-
lim.
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Kathar kelimesi, bilindiği kadarıyla Yunanca “kathari” (saf, temiz) kelimesinden türemiş bir sözcük. Katolik Kilisesi’nin lanetleyerek defalarca soykırıma uğrattığı Ka-
talanların ataları olan bu halk, dinsel dogmaları reddederek kendilerini adil ve temiz bir hayat sürmeye adadılarsa da sonları oldukça acı ve kanlı oldu.

Tarkan Tufan / GazeteDuvar
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Kudüs’e düzenlenen Haçlı Seferi dalgalarının 
Filistin kıyılarında sönmeye yüz tuttuğu dö-
nemde, Avrupalı toplumlar büyük bir inanç 

krizi yaşıyorlardı. Tanrı’yı kiliselerde, yolsuz din 
adamları eliyle ve Latince metinlerde bulamadılar 
ve ona ulaşmak için başka yönlere doğru yol almaya 
başladılar.

Yoksulluğun ve kilise zulmünün kol gezdiği Av-
rupa’da dinsel muhalefet yayılıyordu. Her yerde 
yeni ve farklı mezhepler filizleniyordu ve İncil’in 
saf kaynağına duyulan ihtiyaç nedeniyle, ilkel kili-
se modeline dönüş yaşanıyordu. Yoksulluğa övgüler 
düzen Katolik eğilimlere karşı hayatı sıkı çalışma ve 
dini ritüellerle geliştirmeye yönelik (Katharlar gibi) 
iki ana eğilim ortaya çıkmıştı. Bu hareketlerde öne 
çıkan mesele, halkın dilinde vaaz vermekti. Ayrıca 
Ortaçağ Kilisesi’nin hiç de hoşuna gitmeyecek bir 
slogan benimsemişlerdi: “İnsanlara itaat etmektense 
Tanrı’ya itaat etmek daha iyidir!”

Erkekler ve kadınlar, her yerde rastladıkları kötü-
lüğe karşı bir direniş göstermeye çalıştılar. Kilisenin 
anlamsız uygulamalarını altüst ettiler, bebeklerin 
vaftiz edilmesini eleştirdiler ve kötü niyetli rahiple-
rin dağıttığı kutsal kitapların geçerliliğini reddettiler.

Geliştirdikleri özgürlükçü anlayış ve görece 
eşitlikçi toplum, sanat, kültür ve toplumsal gelişim 
alanlarında büyük bir sıçramaya yol açtı. Olağanüs-
tü güzellikte kaleler, müreffeh kentler ve mutlu bir 
toplum inşa etmeyi başardılar. Ancak, toplumları ne 
denli gelişkin olursa olsun, Engizisyon çağında ya-
şıyorlardı ve onların bu üstün kültürel yapısı, Kilise-
nin görmeyi en son arzu edeceği şeydi.

KEŞİŞLER VE ŞÖVALYELER ÇAĞI
11. yüz yıl keşişler ve şövalyeler çağıydı; aynı 

zamanda dini çatışmalar da yaşanıyordu. Katharlar 
teolojik temel olarak Gnostik’ti. Biri kötü-diğeri iyi 
olan iki tanrı olduğuna inanıyorlardı. Kötü olan ilk 
tanrı (Şeytan), görünür ve maddi olan her şeyden so-
rumluydu ve Eski Ahit’te bahsedilen tüm acımasız-
lıkların sebebiydi. Öte yandan, iyi kalpli ve yardım-
sever tanrı, Katharların taptığı yaratıcıydı ve İsa’nın 
insanlara taşıdığı mesajı o göndermişti.

Katarların dini anlayışı, özellikle de yoksulluğun 
övülmesi ve rahiplerin ahlaki karakteri konularında 
Katolik Kilisesi’nin işleyişiyle doğrudan çelişiyor-
du. Herkesin İncil’i kendi dilinde okuyabilmesi ge-
rektiğini düşünüyorlardı. Bu anlayışın neticesinde, 
İsa’nın öğretilerini mümkün olduğunca yakından 
takip edebilmek için her türlü çabayı gösterdiler.

Öte yandan, halkın dinsel bilgilere ilk elden eriş-
mesini sakıncalı bulan Toulouse Piskoposu, 1229 

din (Bogomillik), Fransa’nın Languedoc bölgesine 
ve Kuzey İtalya’daki bölgelere yayıldı. Bogomillik 
buralarda kök salarak, sonraki üç yüz yıl boyunca 
Kathar dini olarak gelişti.

Güney Fransa’da yaşatılan Troubadour gelenekle-
rinin ve Kabala’da aktarılan Yahudi Gnostisizminin 
ilk çiçekleri de böylece ortaya çıkmış oldu. İspan-
ya’nın güneyinde, İslam dahilindeki Gnostik anlayı-
şa kök salmış olan mistik gelenek, Türk, Fars ve Sûfi 
geleneklerinde büyük bir figür olan İbn Arabî (1165-
1240) tarafından şekillendirilmişti. Katharların Hris-
tiyan, Yahudi ve İslami mistik geleneklerinin karma 
bir anlayışıyla ortaya çıkışı, tarihte ender rastlanan 
bir durumdu. Bu çeşitli inanışların ilişkisini tam ola-
rak açıklayabilecek bir tarif bulunmamakla birlikte, 
ortaya çıktıkları çevre, Gnostik geleneğin belirgin 
bir yeniden dirilişini temsil etmekteydi.

FRANSA KATHARLARI
Fransa’daki Katharlar, kısmen Roma Katolik 

Kilisesi’nin aşırılıklarına tepki olarak ortaya çıkan 
tepki nedeniyle Toulouse yakınlarındaki Languedoc 
bölgesiyle Albi ve Carcassonne merkezliydi. Kathar 
dini, bölgedeki hem köylüler hem de soylular tara-
fından desteklendi; tahminen nüfusun yüzde 10’u bu 
dini seçmişti.

Toulouse kontları Fransa’nın güneyinde büyük 
arazilere sahipti ve kuzey Fransa’nın feodal yapısını 
reddettikleri için, kuzeyden daha “modern” yaşıyor-
lardı. Aynı zamanda bu toplum daha özgürlükçüydü; 
örneğin şehirler kendi temsilcilerini seçebiliyordu; 
bu toplumsal işleyiş, Kathar dininin yayılmasına da 
yardımcı olmuştu.

Başlangıçta Katharları ve Katolikleri birleştirmek 
için girişimlerde bulunuldu; ancak bu çabalar so-
nuçsuz kaldı. Katolik Kilisesi Kathar dinini sapkın 
olarak değerlendirdi; çünkü Tanrı’nın temelde iyi bir 
dünya yarattığı düşüncesi de dahil olmak üzere, Kat-
harlar Eski ve Yeni Ahit’in önemli bir kısmını red-
dediyordu. Katharlar, göklerin yaratılışını Tanrı’ya, 
Dünya’yı ise Şeytan’a atfediyordu.

Kathar dininin gücü arttıkça, Katolik Kilisesi ta-
rafından algılanan tehlike de o kadar büyüdü. 1198 
yılında Papa seçilen III. Innocent, Katharlara karşı 
savaş ilan etti.

ALBİGEN ve KRALİYET HAÇLI SEFERLERİ
Albigen Haçlı Seferi 1209 yılının başında Fran-

sa’nın Beziers kentinde başladı. Halk “sapkınları” 
teslim etmeyi reddetti ve kısa bir süre sonra şehir 
düştü; bu saldırıda 20 binden fazla kişi (çocuklar da 
dahil olmak üzere, neredeyse kentin tüm nüfusu) öl-
dürüldü. Bu savaşın sloganı, Papa Arnaud Amaury 
tarafından dillendirilmişti: “Her şeyi öldürün! Tanrı 
kendi isteğini yayacak!” Bunu takiben, takviye edil-

yılında açıkça İncil çevirilerini kınadı ve hatta in-
sanların İncil’e sahip olmalarını yasakladı.

Katolik Kilisesi’nin Katoliklere reva gördüğü ha-
yat oldukça çileliydi. Laik hükümdarlar dahi “sap-
kınlara” işkence yapmak ve onları sakat bırakmak 
için kullanılıyordu ve bunu reddeden her hükümdar, 
Kilise tarafından cezalandırılmıştı.

Katharlar, 12. Yüz yıldan başlayarak egemen 
Katolik Kilisesi’ni ahlaki gevşekliği nedeniyle red-
dettiler: Dolayısıyla “temiz, saf” anlamına gelen 
“Kathar” ismini kullanmaya başladılar. Katolik kay-
naklarına göre Katharlar tüm maddi dünyanın kötü-
lükle dolu olduğuna inanıyorlardı.

DİNSEL KÖKENLER
Kimi araştırmacılara göre, Katharların dini kökle-

ri 2500 yıl öncesinin doğu dinlerinden olan Zerdüşt 
inancına, dünyanın iyilik ve kötülüğü temsil eden 
iki karşı güçten oluştuğu düşüncesine dayanıyordu. 
Sonraki dinlerin birçoğu bu başlangıç noktasını al-
maktaydı ve 11. yüz yılda Balkanlar yoluyla Avru-
pa’ya ulaşan bu inanışın ortaya çıkardığı Kathar dini 
de bunlardan biriydi.

Kathar gibi “düalist” (ikici) bir dinle Hristiyan-
lık gibi tek tanrıcı bir din arasındaki temel farklılık, 
kötü güçlere verilen önemde yatmaktaydı. Katharlar 
ve diğer dualistler, (Hristiyanlar iyi güçlerin üstün 
olduğuna inanırken) bunların eşit önemde olduğuna 
inanmaktaydılar.

Hristiyanlıkla birçok temel fikri paylaşmasına 
rağmen, Kathar dini bazı önemli açılardan Hristi-
yanlıktan farklıydı. Özel mülkiyet onaylanırken, 
evlilik kurumu yasaktı. Ebedi hayata doğru giden 
yol olarak “reenkarnasyona” (yeniden doğuşa) ina-
nan Katarlar, kesinlikle vejetaryendi ve tüm cinsel 
zevklerden uzak durmaya çalışıyorlardı. Bedensel 
zevkten kaçınmalarının sebebi, Tanrı tarafından ya-
ratılan iyi bir ruhun, şeytanın yarattığı kötü bir vücu-
da sıkıştığına inanmalarından kaynaklanıyordu. He-
defleri cennete ulaşmaktı; kötü bir dünyadaki zoraki 
yaşamı sürdürmek değil.

Kathar dininin amacı saflık elde etmek, “kusur-
suz” olmaktı. Bütün dinlerde olduğu gibi, belki de 
kutsal kitabın kurallarını izleyen gerçek inananların 
sayısı, din ilkelerini geniş ölçüde destekleyen ancak 
dünyevî zevklerden de vazgeçmeyenlerin sayısın-
dan çok daha azdı.

ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN BİR SONUCU
11, 12 ve 13. yüz yıllar, Avrupa’da ruhani hareket-

lerin açıkça Gnostik bir karaktere kavuşmasıyla ken-
dini gösteriyordu. 11. yüz yılın sonlarında, Bizans 
İmparatorluğu ve Balkan Yarımadası’nda yüzyıllar-
ca süren Ortodoks zulmünden sağ çıkan bir Gnostik 

miş diğer Kathar şehirlerini kenarda tutarak zayıf 
şehirlere saldırılar düzenlendi.

Carcassonne, özellikle o safhada güçlendirilme-
miş bir kentti; ancak yine de şiddetli bir direniş gös-
terdi. Fakat şehre gelen su yolları kesildikten sonra 
kent düştü.

Bu seferin ardından Katolik Kilisesi’nin Haçlı 
ordusu geri çekildi; fakat Katharlar varlıklarını sür-
dürdüler. Bu zaman zarfında pek çok takviye edilmiş 
kasaba ve kaleyi direnişe hazırladılar. Haçlı ordusu 
komutanlarından Kont Simon de Montfort ve ordu-
su, sonraki dokuz yıl boyunca acımasızca saldırdı. 
Yakılmış, soykırımdan geçirilmiş ve yıkılmış ka-
sabaların düşüşünü takip eden katliamlara dair çok 
korkunç hikayeler anlatılıyordu.

1216,1218 ve 1222 yıllarında daha büyük saldı-
rılar gerçekleştirildi ve Kathar kent ve kasabaları 
Katolik ordusu tarafından tam anlamıyla kılıçtan 
geçirildi.

1224 yılında saldırılar durdu ve Katolik Lordlar 
kalelerine geri döndü; böylece Katharlar bir süreliği-
ne nefes alabildiler. Ancak Fransa Kralı VIII. Louis, 
güneydeki toprakları yeniden ele geçirme arzusuyla 
doluydu ve yeni Papa III. Honorius’un desteğiyle 
Mayıs 1226’da yeni bir haçlı seferi başladı.

Haçlı seferi, Toulouse dışındaki tüm kent ve kasa-
baları yıkarken, yeni kral kısa süre sonra hastalandı 
ve öldü. Bununla birlikte Toulouse, IX. Louis’yle 
bir anlaşma yapmaya zorlandı (Meaux Antlaşması). 
Meaux Antlaşması’nı takip eden yıllarda, Papa adı-
na hareket eden Engizisyon, “sapkınları” ve Kathar-
ları ezme yetkisini sonuna dek kullandı.

1240 yılında Katharların işgal edilen şehirlerini 
geri alma girişimine rağmen, savaş büyük ölçüde 
kaybedildi ve neticede Kathar kaleleri işgalciler ta-
rafından ele geçirildi. Sonraki yıllar içerisinde tüm 
Kathar ülkesi Fransız topraklarına katıldı.

Bilinen son Kathar soylusu, 1321’de canlı canlı 
yakılan Guillaume Bélibaste idi ve sonuç olarak böl-
gede yüzlerce yıldır süren savaş ve yıkım, Katharla-
rın yok edilmesiyle neticelendi.

Kaynaklar:
http://www.cathar.info/
http://philipcoppens.com/catharism.html
https://www.thoughtco.com/cat-
hars-and-albigenses-249504
https://christianhistoryinstitute.org/
study/module/cathars
http://www.francethisway.com/history/
history-cathars.php

Katharlar: Kilise’nin Lanetlediği Halk
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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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Hazırlayan: MURAT ALPAVUT alpavut@arcor.de

Kalça sinir-
lerinde olu-

şan ağrılı
hastalık

Kozalak Bir kılıç 
türü

Mehmet Ali
önadlı 
sanatçı

Tayin

Yasa
yapma

Harami
olma 

durumu

Karamel

Kutlar so-
yadlı yazar

Temize 
çıkarma

Gösteriş 

Nezir

Beceri 

Bir element

Antik 
bir çalgı 

Sıkıntı 
anlatır

Evliliğin
sona ermesi

Renyumun
simgesi 

Erzurum’un
bir ilçesi

Acemi 

Bizmutun
simgesi

Abdullah
soyadlı ses
sanatçısı

Bir mobilya

Gerekçe

Bir uyarı
aleti

Ağabey

Geveze

Hz. Muham-
med'in 
söz ve 

davranışları

Nitelik
Sayıları

gösteren
harf

Koruyucu
başlık 

Bobin

Matema-
tikte sabit

bir sayı
Kısmet 

Askeri 
bir rütbe

Sırça 

Japon inti-
har pilotu

Yılmaz 
Güney’in 
bir filmi

Suriye’de 
bir kent

Tırmık 

Bir meyve

Borç

Öngün

Sığınma

Fotoğraftaki
sanatçı

Tombul

Kürtçede
inşa

Bir sağlık
testi

Bayağı 

Etrafı surlarla
çevrili yapı

Avuç içi ile
toplamak

Karışık 
renkli

Beşer önadlı
Suriye

Başkanı

Kürtçede
anlaşma

Yazılı sınır
geçme 
belgesi

Bir nota

Zeki ve 
yaramaz
(çocuk)

Kalsiyumun
simgesi

Bir mevsim

Büyük 
yük teknesi

Basılı eser 

Halifelik

Üye

Derman,
güç 

Tutma

İyilik ederek
gönül alma

Bir içecek

Firavun 
mezarı 

İmkan

Yetersiz

Sınırlama

Görme
engelli

Takma isim 

Sinirlilik 

Bir güvercin
türü

Engel

Kamer 
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GEÇEN
HAFTANIN
ÇÖZÜMÜ

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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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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Hevseroka Giştî ya Partiya Demokratîk a Ge-
lan (HDP) Serpil Kemalbay, di civîna heftane ya 
koma partiya xwe de mijarên di rojevê de nirxand.

Kemalbay bi bîr xist ku îro salvegera kuştina 
Ugur Kaymaz û bavê wî ye û got, “Ji bo jibîr-
nekirina Ugur Kaymaz, ji bo hesabpirsîna ji ku-
jeran, rêveberên me yên herêmî peykerê Ugur 
Kaymaz çêkirin. Wekî din, navê Ceylan Onkol a 
ku bi şîdeta dewletê hate kuştin li parkekê hate 
kirin. Qeyûm dixwazin vî hişî tine bike. Navên 
wan ji parkan birin, peykerên wan rakirin. Çi zû 
çi dereng, em ê hesabê sûcê li dijî mirovahiyê bi-
pirsin.”

Kemalbay bi wesîleya 25’ê Mijdarê Roja Tê-
koşîna li dijî Şîdeta li Jinê ya Navneteweyî bal 
kişand ser pirsgirêkên derdikevin pêşiya jinan û 
nêzîkatiya desthilatdariyê ya li jinan.

Kemalbay got, “25’ê Mijdarê ew roj e ku ji-
nan dengê xwe li dijî dîktatoran bilind kiriye. Em 
jî weke tevgera jinan a li Tirkiyeyê, li dijî şîdeta 
mêr û dewletê vê rojê li kolanan bi bîr tînin. Ne 
tenê rojekê, em her rojê têkoşîna xwe ya li dijî şî-
deta li jinê mezin dikin. Li Tirkiyeyê polîtîkayên 
kapîtalîst ên bi serdestiya mêr roj bi roj giran di-
bin. Rejîma AKP/Qesra Erdogan, Rewşa Awarte 
li dijî jinan bi kar tîne. Di desthilatdariya AKP’ê 

Dadger bi hinceta avaniya siyasî ya Amedê qe-
bûl nekir ku Hevserokê HDP’ê Selahattîn Demîr-
taş roja danişînê were dadgehê.

Danişîna 5’an a Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Selahattîn Demîtaş a bi îdîaya ku heqaret li Se-
rokkomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan kiriye û 
1 sal û 4 meh cezayê girtîhê jê re tê xwestin li 
4’emîn Dadgeha Cezayê ya Aslî ya Amedê pêk 
hat. Demîrtaş li dadgehê ne hazir bû. Dadger bir-
yara navberê ya li ser neqlikirina bajarekî dî ya 
dozê ya bi hinceta ‘ewlehiyê’ xwend û got ji bo 
ku dosyaya dozê ji bo Serdozgeriya Komarê ya 
Amedê re hatiye şandin wê derbarê esasa dozê 
nikaribe beyanê bistîne.

Parêzerê Demirtaş Mahsuni Karaman diyar kir 
ku ew biryara navberê ya li ser neqla dozê ya da-
dgegê qebûl nakin, ji ber ku di vê mijarê de şertên 

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Mûrat 
Karayilan destnîşan kir ku divê gelê Kurdis-
tanê destpêkê ji xwe û hêza xwe bawer be û got, 
“Dewleta Tirk wê bişikê. Efrîn wê ji dewleta Tirk 
re bibe goristan.”

Karayilan got, tevî ku Şirnex di nava sînorên 
fermî yên Tirkiyeyê de ye jî dewleta Tirk ne-
karî salekê bikeve nava Şirnexê û diyar kir, eger 
hewl bide Efrînê dagir bike, wê mîna hewldana 
DAIŞ’ê ya li Kobanê lê were. Mûrat Karayilan 
destnîşan kir ku tevî her tiştî jî divê gelê Kurd bi 
taybetî gelê Efrînê xwe baş amade bike.

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Mûrat 
Karayilan, salvegera damezrandina PKK’ê û bû-
yerên di rojevê de ne, di bernameyeke taybet a 
Stêrk TV de nirxand. Karayilan bi taybetî li ser 
dijminatiya dewleta Tirk a li Rojvayê Kurdis-
tanê, êrîş û amadekariyên nû yên ji bo dagirkirinê 
rawestiya. Mûrat Karayilan teza dewleta Tirk a 
bi rêveberiya AKP’ê bi bîr xist ku dibêjin, ‘Kêm 
maye Kurdistana mezin ava bibe, Kurdistana me-
zin tê wateya Tirkiyeya biçûk. Hindik maye ku 
Kurd di ser Efrînê re xwe bigihînin deryayê. Wê 
wextê wê Kurdistana mezin ava bibe’. Karayilan 
bi bîr xist ku Erdogan herî dawî ji bo Efrînê got, 
‘Em ê wê derê ji PYD’ê paqij bikin’ û anî ziman 
ku mebest ji vê gotinê, paqijkirina wê derê ji gel 
e, tinekirina gel e. Karayilan diyar kir ku gelê 
Efrîna baş zane; destwerdana dewleta Tirk a li 
Efrînê tê wateya destwerdana li rûmeta tevahiya 
Kurdan.

ŞER TENÊ LI EFRÎNÊ NAMÎNE
Mûrat Karayilan got, çawa ku dema dewle-

de ji bo jinan timî rewş awarte ye. Ev polîtîka di 
her qada jiyanê de jiyana jinê xera dike.”

Kemalbay da xuyakirin ku jinên Tirkiyeyê bi 
piştgiriyeke xurtir dikarin pêşî li van polîtîkayên 
desthilatdariya AKP’ê bigirin.

Kemalbay di dewama axaftina xwe de bal ki-
şand ser gefên AKP’ê yên ji bo operasyonek li 
dijî Efrînê û destnîşan kir ku ev gef li ser bingeha 
dijberiya li Kurdan tên xwarin.

Kemalbay got, “Hûn çima serê xwe ewqasî li 
ser Efrînê diêşînin? Efrîn erdnîgariyeke gelê Kurd 
e ku vî gelî bi têkoşîna li dijî çeteyên DAIŞ’ê re 
jiyaneke demokratîk ava kiriye. Hewl dide vî şerê 
li Sûriyeyê bi rêbazên demokratîk çareser bike. 
Hêzên li herêmê niha ji bo vê maseya danûstan-
dinê datînin. Ya ku di vê Tirkiye bike, destekkiri-
na vê ye. Lê belê em bala xwe didinê, ji bo Kurd li 
dora wê maseyê rûnenê çi ji destê Tirkiyeyê tê wê 
dike. Ji bo Kurd nebin xwedî statu her tiştî dike. 
Heta ku hûn li ber statuya Kurdan rabin û pirs-
girêka xwe ya Kurd çareser nekin, hûn ê nikaribin 
bi Kurdên li nava xwe re li hev bikin. Tirkiye ya 
ku bi Kurdê xwe re li hev neke, neçar e berdêla 
polîtîkayên şer bide. Eger îro faîz zêde dibe, nirxê 
dolar zêde dibe, rêjeya bêkariyê zêde dibe, di bin-
geha vê de ev pêşnedîtin û polîtîkayên şer heye.”

hewce pêk nehatine û bal kişande ser wê ku ne 
diyar e bê ka biryar ji bo ewlehiya dewletê yan 
ji bo ewlehiya Demîrtaş hatiye standin. Karaman 
xwest ku dadgeh dev ji vê biryara xwe biqere û 
daxwaza danîna biryareke dî ya navberê kir. Ka-
raman diyar kir ku bi guherîna BHQ’ê ya bi Nim-
roya 694’an bêyî ku sînordariya sûc hene îfadeda-
yina bi SEGBÎS’ê ya ku ji bo her kesî derbas dibe 
li dijî guherîna CMK’ê û Peymana Mafê Mirovan 
a Ewropayê û Destûrê ye û xwest ku Demîrtaş 
were dadgehê û parastina xwe bike.

Dadger ê ku biryara navberê dayî biryar da ku 
bersiva muzekkereya ku ji bo Serdozgeriya Ko-
marê ya Amedê re hatiye nivîsîn were. Dadgeh bi 
hinceta ‘ewlehiya cameweriyê di talokeyê de ye’ 
daxwaza parêzer qebûl nekir.

Danişîn taloqî Nîsana 2018’an bû.

ta AKP’ê bi destê DAIŞ’ê êrîşî Kobanê kir gelê 
Kurdistanê li çar parçeyan rabû ser piyan, wê ji 
bo Efrînê jî heman helwest hê bi xurtî were nîşan-
dan û wiha dewam kir: “Şer wê bibe şerê Kurd 
û dewleta AKP’ê. Li ku derê? Ne tenê li Efrînê, 
wê li hemû deran şer bibe. Jixwe ew jî dixwa-
zin di şexsê gelê Efrînê de civaka Kurd bişkînin. 
Ji bo vê dixwazin destê xwe dirêjî Efrînê bikin. 
Yanî ev, wekî gelê Kurd di navbera me û dewleta 
Tirkiyê de wê şerekî stratejîk be. Çawa ku li ser 
Başûr destdirêjî kirin, ewqas dijûn kirin, bi he-
man awayî niha dixwazin li Efrînê jî wisa bikin. 
Ev dewleta Tirkiyê wekî decalekî ketiye holê. Ne 
tenê dixwaze Kurdên di hundirê sînorê xwe de 
bindest bike; yan bi xwe, yan jî bi rêya hevalben-
dên xwe dixwaze hemû Kurdan bindest bike.”

DEWLETA TIRK WÊ LI WÊ DERÊ BIŞIKÊ
Karayilan ji gelê Efrînê xwest ku ji xwe, ji hêza 

xwe bawer be û destnîşan kir ku pişta Efrînê xurt 
e. Karayilan got, “Em ê tevî hemû hêzên demok-
rasîxwaz li pişt wan bin û dewleta Tirk wê li wir 
bişkê. Efrîn wê ji bo dewleta Tirk bibe gor. Ev 
heqîqetek e; çawa ku Kobanê ji bo DAÎŞ’ê bû 
destpêka ketinê, Efrîn jî wê ji bo dewleta AKP’ê 
bibe destpêka ketina rejîma wan. Niha yek aliyê 
xwe ev e. Em wekî Kurd û wekî xelkê Efrînê divê 
xwe baş amade bikin. Ne wekî ku dike were, na. 
Vê dewletê nikaribû salekê biketa Şirnexê, wê 
çawa bikeve Efrînê! Şirnex di nîva wan de ye. 
Wisa taqeta xwe tune ne, hêza xwe nîn in. Ma ne 
em her roj bi wan re şer dikin, ew bi me nikarin. 
Pêwîst e însanên me bi vê bawer bikin.”

‘Ger Tirkiye bi Kurdan re li 
hev neke, wê neçar bimîne 
ku berdêla şer bide’

Dadger: Heke Demîrtaş were 
dadgehê dibe ku rewşeke 
talûke çêbibe

Karayilan: Efrîn wê ji wan re 
bibe goristan
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Serokê Sinn Feinê Gerry Adams diyar kir ku, ji 
bo ew cihê xwe bide kesên ciwan ew ê îstîfa bike.

Serokê Sinn Feinê Gerry Adams diyar kir ku 
ew ê ji peywira xwe îstîfa bike.

Adams wê sala were bibe 70 salî û diyar kir ku 

Vladimir Putin û Beşar Esad li Rûsyayê li ba-
jarê Soçiyê hatin gel hev.

Serokê Dewleta Rûsyayê Vladimir Putin û se-
rokê rejîma Baasê Beşar Esad li Soçiyê hatin gel 
hev. Hat diyarkirin ku di hevdîtina Esad û Pûtîn 
de pêvajoya siyasî ya li Sûriyeyê hatiye rojevê.

Wezîrê Kare Derve yê Rûsyayê Lavrov, diyar 
kir ku Kongreya Diyalogê ya Neteweyî ya Sû-
riyeyê Rûsya, Tirkiye û Îran lîdertiya wê dikin, 
dê li Soçiyê bigihêje encamê û wiha got: “Divê 
hemû aliyên li Sûriyeyê di asta maksîmum de bên 
temsîlkirin.”

Wezîrê Karê Derve yê Rûsyayê Sergey Lavrov, 
li paytexta Azerbaycanê li Bakuyê bi wezîrê karê 
derve yê Azerbaycanê Elmar Memmedyarov ve 
hevdîtin pêk anî û piştre daxûyanî da. Lavrov 
destnîşan kir ku dê di 22’yê Mijdarê de li Soçiyê 
Serok Dewletê Rûsyayê Vladîmîr Putîn, Seroko-
marê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan û Seroko-
marê Îranê Hasan Ruhanî der barê organîzekirina 

Bruksel a ligel gelek kêşe û krîzan têkiliyên 
xwe yên bi Enqereyê re qut nekir, biryar da ku ce-
zayekî pratîk bide rejîma Erdogan. Bruksel ji sala 
2005’an û vir ve muzakereyên endamtiyê yên bi 
Tirkiyeyê qut nekiribû lê vê carê biryar da ku pe-
reyên ku diçin ji Tirkiyeyê re qut bike.

Di dema hevdîtinên budçeyê yên di navbera 
welatên Ewrûpayê û Parlementoya Ewrûpayê de, 
hat ragihandin ku fonên ji Tirkiyeyê re tên şan-
din were sekinandin. Yekîtiya Ewrûpayê diyar kir 
ku Tirkiye ji standardên Ewrûpayê dûr dikeve û 
biryar da ku 105 milyon eûroyên ku wê bişanda, 
betal bike.

Raportorê budçeyê yê Parlementoya Ewrûpayê 
Sîegfrîed Mûreşan jî diyar kir ku ew ê 70 milyon 

Li eyaleta Adamawa ya li rojhilatê Nîjeryayê, 
êrîşeke xwekujî ya bombeyî li mizgeftekê hate 
kirin. Di êrîşê de 30 kes mirin.

Berdevkê Polîsên eyaleta Adamawa Osman 
Ebûbekir got, êrîş li mizgefta li herêma Mûbî rû 
daye û 30 kes mirin e. Berdevk ragihand ku êrîş ji 
aliyê xwekujekî 17 salî ve hatiye kirin.

kesê/a ku wê were şûna wî wê bi konferansê were 
diyarkirin.

Tê diyarkirin ku Alîkara Serokê partiyê Mary 
Lou McDonald were şûna Adams.

Li gorî daxuyaniya Kremlînê, Pûtîn û Esad ha-
tine gel hev. Di hevdîtinê de Putin, ji ber têkoşîna 
Esad ya li dijî DAIŞ’ê, ew pîroz kir.

Serokê Dewleta Rûsyayê Putin wê di 22’yê 
Mijdarê de li Soçiyê ligel Serokkomarê Tirk Er-
dogan û Serokkomarê Îranê Hasan Ruhani bicive. 
Wê rojeva sereke ya hevdîtinê Sûriye be.

Kogreya Neteweyî ya Sûriyeyê de dê biryarê bi-
din.

Lavrov li ser mijara dê kîjan alî dawetî kong-
reyê bikin ev tişt got: “Sûriyeyiyên dawetî kong-
reyê tên kirin, dê hemû beşên li Sûriyeyê di astek 
maksîmum de bên dawetkirin. Di vê mijarê de ji 
hêla Konseya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî ve 
hat qebûlkirin, belgeyên ku gelek caran di muza-
kereyên Cenevreyê de hatin erêkirin û li Astenayê 
hatin qebûlkirin, dê li gorî wan tevgerîn pêk bê. 
Ev hemû biryar, dê bi beşdariya berdevkên hiku-
metan û heyetên saziyên diyaloga taybet bên dest 
girtin.”

eûro ya ji bo Tirkiyeyê were sekinandin. Mûre-
şan diyar kir ku heke Tirkiye di warê demokrasî, 
mafên mirovan de nêzî standardên Ewrûpayê 
bibe wê ev pere were dayîn.

Vê biryara Brukselê wê bi awayekî formalîte 
di 30’ê Mijdarê de wê li Parlementoya Ewrûpayê 
têkeve dengdanê. Tê diyarkirin ku ev biryar teqez 
wê were qebûlkirin û di çarçoveya peymanên pe-
naberan ên bi Tirkiyeyê re wê şandina pereyan 
bidome.

YE ji sala 2014’an û vir be 3,3 milyar euro ji 
Tirkiyeyê re şandiye û di çarçoveya peymanên 
bi penaberan re jî heta niha 6,6 milyar eûro pere 
daye. Di 3 salan de YE 10 milyon eûro şandiye ji 
Tirkiyeyê re.

Ebûbekir got, êrîş danê sibehê heman piştî 
nimêjê li pêşiya mizgeftê hatiye kirin û birîndar 
rakirine nexweşxaneyê.

Wekî din, Komîteya Rizgarkirinê ya Navne-
teweyî Emma Adasolîd ragihand ku hejmara mi-
riyan herî kêm 40 kes e.

Adams wê ji serokatiya 
Sînn Feînê îstîfa bike

Putin û Esad li Soçiyê hatin 
gel hev

Lavrov: Temsîla hemû beşên 
li Sûriyeyê girîng e

Yekîtiya Ewrûpa pereyên 
Tirkiye qût kir

Di êrîşa bombeyî ya li dijî
mizgeftê de 30 kes mirin
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Piştî BBC’yê nûçeya “Razên qirêj ên li 
Reqqayê” weşand û piştî wê geşedanên ku 
bi pêş ketin, hema piştî peymana “Divê li 

Sûriyeyê rêbazên leşkerî bên bidawîkirin û çare-
seriyên siyasî bên peyda kirin” di navbera Rûsya 
û DYA’yê de pêk hatî, hat weşandin. Ev jî nîşan 
dide ku mudaxaleya îngilizan heye. Ev operasyon 
çi hedef digire?

Malpera BBC’yê ya îngilizî nûçeyek bi ser-
navê “Razên qirêj ên li Reqqayê” weşand lê qasî 
ku pêwîstî pê tune bû, bala gelek kesan kişand. 
Berî her tiştî dîmenên ku hatin weşandin û nave-
roka metnê di warê rojnamegeriyê de tê fêmkirin. 
Agahiyeke wiha, hele ku ev bi belgeyan hatibin 
weşandin, li gelek deverên cîhanê tê destgirtin. 
Lê di heman demê de ev nûçe di nav “rastiya şer” 
de hûnandin û bi mînakên wekî wan pêşkêşkirin 
di warê “nûçegîhana objek-
tîf” de rewşeke li bendê mayî 
ye. Di vê der barê de nûçe 
objektîf e an na, em vê gotina 
ku dê bê gotin ji nîqaşeke din 
re dihêlin.

AGAHIYA ÎSTIXBARÎ YA 
ROJNAMEGER BI RÊVE 
BIRIYE

Her çendî BBC’yê ev nûçe 
bi hin çavkaniyan ve girêda-
be û li pey şopa wê ketibe 
jî agahiya ku ji nûçeyê re 
çavaniyê dike ji hêla yekî-
neyên îstixbaratê ve hatine 
serwîskirin. Ajoyên “li pey 
şopa agahiyê ketin” û “lê-
kolînên rojnameger” jî hatine 
xwirandin, armanca ku xwestine xwe bigihîne, 
xwestine li ser rojnameger re xwe bigihîne û nû-
çegîhanê ku îmzeya xwe avêtiye binê nûçeyê, bi 
awayekî objektîf hatiye birêvebirin. Di vî warî de 
jî nûçe bi nîqaş e û ji xefika ku hatiye amadekirin 
re xizmetê dike.

ŞER KIRIN ASAYÎ, PAŞVE KÊŞÎN NE 
ASAYÎ!

Her çendî nûçeya “Milîtanên DAIŞ’ê bi pey-
manî ji qada şer hatin tahliyekirin” rast bê qebûl-
kirin jî bi hezaran DAIŞ’iyên li çar hêlên cîhanê 
bi çek kirin û şandina vê erdnîgariyê “asayî” ye, 
ev hêza bi têkçûnê ji qada şer vekişîn “ne asayî, 
ne ji rêzê” qebûlkirin û wekî serkeftineke nûçegî-
haniyê pêşkêş kirin, qasî ku ji rastiyên li Rojhilata 
Navîn re bê hevrûkirin wateyên mezin û metnên 

Bavê Konstandinos Erik Scurfield ê Brîtanî ku 
li Rojava şehîd bû, Chris Scurfiel doh wêneyekî 
li ser hesabê xwe yê medayaya civakî parve kir. 

Bavê Konstandinos Erik Scurfield ê Brîtanî ku 
li Rojava şehîd bû, Chris Scurfiel doh wêneyekî 
li ser hesabê xwe yê medayaya civakî parve kir. 
Di wêne de li serê Chris Scurfield kaskeke cihê 
avahîsaziyan heye. Li ser wê jî alayeke YPG´ê 
xuya ye. Chris Scurfield dibêje, “Ji min pirsîn, ev 
nîşan ji bo çi ye, min jî got ji bo EWLEHIYÊ”. Li 
ser pirsên şopînerên xwe, Chiris Scurfield dibêje, 
ew li cihekî ku kolenên arkeolojiyê pêk dihatin û 
li dewrûbera arkeologan bûye. 

bingehîn dihewîne. Ne xwe van aliyan bi heman 
hesasyetê, diviyabû bi hezaran DAIŞ’iyên ku bi 
tang, top û çekên giran gurç û pêrç kiribûn û şan-
dibûn ser Kobanê jî “ne asayî” pêşwazî bikirana, 
divê di çavkaniya vê serwextbûnê û serkeftina 
mezin a nûçegîhanê de û divê bi vê giranbûnê 
daynana holê. Lewre “mirin û kuştin” wekî qede-
ra mirovê li ser vê erdnîgariyê dîtin.

ÇIMA NIHA?
Bi vê ve girêdayî dema nûçeyê jî gelekî girîng 

û balê dikişîne. Ev nûçe tam jî di dema ku DAIŞ 
ji hêla hêzên kurd û Hêzên Sûriyeya Demokratîk 
(QSD) ve têk çûn de hat weşandin. Tam jî di wê 
dema “Şerê li Sûriyeyê ber bi dawî ve diçe” de 
weşandina wê, wekî pêşketinekî didin nîşan. Du 
hêzên gerdûnî yên wekî DYA û Rûsiya ku di şerê 

li Sûriyeyê de mudaxîlin, beyanên wekî “DAIŞ 
têk çû, wê demê tu wateya dirêjkirina vî şerî tune, 
dema lêgerîna çareseriya siyasî ye” dan û diyar e 
ku vê tabloyê jî hin alî aciz kirin.

Serokomar Tayyîp Erdogan got ku “Çima rê-
baza leşkerî ne çareserî ye, wê demê bila leşkerên 
xwe bikişînin” û niyeta xwe bi vekirî aşkera kir. 
Ji aliyekê ve berovajiyê wê gotin jî nehe, di vê 
rewşê de yên aciz bûn û fikirîn ku şer tişta ku ew 
hêvî dikin nabersivîne hene. Diyar e ku vê rewşê 
aktorên herêmî kêfxweş nekiriye, lê di vir de 
hêzên navneteweyî yên kêfxweş nebûne jî hene.

Pêwîste girîngiya rol û pozisyona Îngîltere a 
di rola navîna koalîsyona li dijî DAIŞ’ê ya ku li 
seranserî şerê Sûriyê de li qadê pir ne bi bandor 
bû bê dîtin. Îngîltere welatek ku di serê sedsala 

me derbas kir de li Rojhilata Navîn û li erdnîgari-
ya kurdan mîmarê îro êşa tê kişandin e. Yekemîn 
berpirsê alozî, tevlîhevî û nakokiyan e. Ji bo gelên 
herêmê wiha ye. Lê ji bo Îngîltere rewş cuda ye. 
Her tim xwe wek xwediyê vê axê û herêmê dît. 
Xwe wek hêza esasî ya biryarê dibîne. 

Sînorên îroyîn navê xwe ji leşkerê bi eslê xwe 
Îngîlîz diplomatê bi navê Mark Sykes û ji dîplo-
matê Fransî Farncoîs George-Pîcot ku wek peya-
mana Sykes-Pîcot hat diyarkirin digire. Niha ev 
statü bê wate bû. Ne li bendê ye ev hêz xwe bi-
kişînin aliyekî û geşedanan bişopînin. Jixwe Se-
faretê Întîltere yê Enqerê Richar Moore di Nîsana 
2016’an de roportaj da CNN Turk’ê û wiha îşaretî 
van geşedanan kiribû: “Hevkarê Tirkiyeyê yê di 
mijara PKK’ê de yê herî bi hêz Îngîltere ye. Heke 
em li PYD’ê binêrin di vê mijdarê de ne naîf e. 

Têkiliya PKK’ê û 
PYD’ê heye. Li ofîsa 
PYD’ê postere Oca-
lan heye. Vê têkiliyê 
bi awayek zelal datîne 
holê. Heke dema em li 
Sûriyê binêrin rêxisti-
na PYD’ê rastiyek 
e. Mixabin di nav vê 
rewşa tevlîhev de em 
bi vê rastiyê re rû bi 
rû ne.” 

ÇIMA EV OPERAS-
YON TÊ KIŞAN-
DIN?

Divê mirov tesbîtên 
Rêberê PKK’ê Abdul-
lah Ocalan a der barê 

kurd ji aliyê Îngilîzan ve li herêmê wek “Qapana 
Kurd” bibîne û tişta îro li herêmê diqewime wek 
“Lîstika Îngilîzan” ku tê ziman û nûçeya bi destê 
BBC hat belavkirin bide ber hev. Ev dê hîn baştir 
bê dîtin. Piştî nûçeya BBC li DYA û Îngîltereyê 
gotin “Yên şer dikin QSD’ê ye û yê biryar didin 
jî ew in” û bi vê gotinê berpirsyariya nûçeyê ku 
afirand bi tevahî dixwazin biavêjin ser kurdan û 
xalek fikirandinê dide çêkirin. 

Piştî operasyona Reqayê çend sedemên ope-
rasyonê dikişînin ser Rojava û kurdan hene. Ya 
yekemîn piştî DAIŞ têk çû QSD û YPG li cîhanê 
“kapasîteya şer” nîşan da û xwe da ispatkirin. 
Niha jî heke çareserî bê ser maseyê, tu hêz bi 
şîrikiya hêzê naxwaze tevger bike. Berovajî vê 
yekê bêtir girêdayî xwe û dixwaze hêzek ji soza 
wê dernekeve re tevger bike. Ji sedemên operas-

yonên hatin kirin ev e. Sedema duyemîn 
a girîng jî di vê operasyonê de peyama 
“Heke di asta herêmê de teşebûnek nû pêk 
bê ji bo vê jî em ê biryarê bidin. Berovajî 
vê bi tu awayî geşedan ne mimkun e.” Her 
wiha tê gotin “Ev nebin, em ê şer di asta 
herêmê de aktoran jî beşdar bikin û bêtir 
dirêj bikin.” 

DI BÛYERA TELAL SILO DE HEVKA-
RIYA ÎNGILÎZ HEYE GELO? 

Yên li vir hêviyên xwe xurt kirine Tir-
kiyeye. Çunkî ev operasyon bê kişandin 
argumanên pêşkêş kirine, mişteriya herî 
amade Tirkiye hat hesapkirin û di vê mi-
jarê de neheq nayê dîtin û ji ber ku plan-
sazê operasyonê ye. Ji ber ku rojê guleyek 
jî bêyî bê teqandin, Tirkiyeyê “Cerablusê” 
ji DAIŞ’ê sitendiye. Tirkiye li Sûriyê li dijî 
QSD’ê polîtîkayek birêve dibe. Ji ber vê 
polîtîkayê li Reqayê QSD ji 650 kesî zêde-
tir windahî daye. Hesapkirina xwe biavêje 
nav nîqaşa hêzên QSD’ê bi “DAIŞ’ê re li 
hev kirin” jî ne zor e. Dîsa peyama “Dema 
pêwîst be di vê mijarê de bikeve nav planek 
cuda û hesabek din. Dibe ku îtîfaqên me 
biguherîne. Em dîsa dikarin te bigirin cem 
xwe” da Tirkiyê. Heke Berdevkê QSD’ê 

Telal Silo hatibe revandin, ne mimkun e desteka 
rêxistinên îstîxbaratên derve tune be. Têkiliya vê 
bûyer raste rast bi nûçeya BBC re tê dîtin. Di vî 
warî de girîng e ku hûrguliyên mudaxeleya Îngilî-
zan bê dîtin û dîtina “Sirên Reqayê” jî girîng e. 

‘Raza BBC’yê:  Mudaxaleya li gorî îngilizan

YPG 
ewlekarî ye!
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