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Ciwanên Azad 
Kongresini 
Gerçekleştirdi

Britanya Kürt Gençlik yapılanması olan Ciwanen Azad 
kongresini gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan kongrede 
37 gençten oluşan Ciwanen Azad Meclisi seçildi. 
Londra başta olmak üzere Britanya genelinde 
çalışmalarını yürüten Ciwanen Azad Gençlik Meclisi 

Pazar günü Londra’da kongresini gerçekleştirdi. 
Britanya’da yaşayan gençlerin yaşadıkları sorunların 
ve çözüm yollarının da tartışıldığı kongrede yapılan 
seçimde 37 kişilik gençlik meclisi seçildi. 

Haberin Devamı sayfa 7’de…

İngiliz Mağaza Devi BHS 
Kurtarılamadı
Geçtiğimiz haftalarda 
batan BHS (British 
Home Store) mağazası 
müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı ve sonuç 
olarak 11 bin çalışan 
işini kaybedecek. 

Haberin Devamı  
sayfa 4’de...

Şiir gibi yaşadı, şiir gibi 
savaştı, şiir gibi şehit düştü
Ebû Leyla ve onun gibi 
kahramanlarla aynı 
çağda yaşamanın verdiği 
onurla bize düşen görev 
ise, unutulmaya karşı 
verdikleri mücadeleleri 
ile birlikte anılarını ve 
yaşamlarını bir parça 
olsun anlatabilmek. 

Ersin Çaksu Şehit Ebu 
Leyla’yı anlattı, sayfa 10’da...

Barış Atay ‘Sadece Diktatör’ 
Oyunuyla Londra’da
Onur Orhan’ın yazdığı 
ve Caner Erdem’in 
yönettiği oyunda 
Barış Atay, her 
şeyiyle bir diktatörü 
canlandırıyor.

Haberin Devamı 
sayfa 22’de
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Kürdistan’ın ‘gulnexwîn*’i: Êzîdîler
Êzîdîlik, Ortadoğu’nun en gizemli 
dinlerinden biri olarak kabul edilir. 
Yabancılar için fazlasıyla gizemli 
oluşu, Êzîdîlik hakkında türlü ef-
sanelerin ve haksız ithamların 
oluşmasına da neden olmuştur. 
İthamlarına dayanarak önyargıları 
büyütmek isteyenlerse, Êzîdîliği 
kalın bir sis perdesinin ardında 
tutmayı seçmişlerdir.
Peki aslında, kim bu Êzîdîler?

Dini anlatımlarına göre gidersek, onlar yetmiş üçüncü 
millet... Hikaye şu: İlk iki insan, Adem ve Havva, ideal insan 
konusunda anlaşamaz, kavga eder. Bir sınav yapmaya karar 
verirler. Her ikisi de küplerine ruhlarını ve düşüncelerini dol-
durur. Kırk gün sonra Adem’in küpünden Şahid bin Car adında 
güzel bir genç çıkar; Havva’nın küpünden ise sürgünler, akre-
pler, çiyanlar... Havva ve yetmiş iki çocuğu, Car’ın güzelliği 
karşısında kıskançlığa düşer. Büyük bir nefretle Car’ı öldür-
menin planını yaparlar. Bunu bilen Melekê Tawus (Êzazil), 
yetmiş iki çocuğun ağzına üfler. Uyandıklarında yetmiş ikisi 
de farklı dillerle konuştuklarından Havva’yı ve birbirlerini an-
layamazlar. Car kurtulur, gökten gelen dişi melekle evlenir ve 
çocukları Êzîdîlerin ilk ataları olur. Êzîdîler, kendilerini Melekê 
Tawus’un seçilmiş halkı olarak kabul eder. Melekê Tawus’un 
onları koruduğuna, uyardığına ve bu görevini yerine getirmek 
için zaman zaman yardımcılarını bu dünyaya gönderdiğine 
inanırlar. Bundan yola çıkarak kökenlerini Havva’yı red-
dedip Adem’e dayandıran Êzîdî Pîrleri olduğu gibi ikisini de 
ilk ata olarak kabul etmeyenler de vardır. Kendisiyle mülakat 
yapılan bir Êzîdî Pîri, “Biz Adem’i kabul etmiyoruz, çünkü biz 
Adem’den gelmedik” diyebilmektedir. 

Melekê Tawus’un (Ezazil’in) Xweda (Allah) ile yaşadığı 
ilk itilafta rol alan Adem ile Havva’nın daha sonra “cennetten 
kovulmalarına ve yasak meyveyi yemelerine” sebep olarak 
Melekê Tawus’u göstermelerine bir tepki olarak Adem ve 
Havva’yı ilk ata olarak kabul etmedikleri anlaşılıyor.

Êzîdîler milliyetçi mi?
Yukarıdaki anlatımdan yola çıkılarak Êzîdîlerin tıpkı Ya-

hudiler gibi dinsel milliyetçi oldukları ve şoven düşüncelere 
sahip oldukları düşünülebilir ama gerçek hiç de öyle değildir. 
Êzîdîler Allah’a yakarırken şöyle dua eder: “Bira Xwedê bê 
hawara 72 miletan paşê were hawara Êzîdîxane!” (Allah il-
kin yetmiş iki milletin yardımına koşsun, sonra Êzîdî halkının 
yardımına gelsin.) Etraflarını kuşatan dini ve etnik milliyetçi-
likten çok çekmiş Êzîdîler, ne söylemde ne eylemde hiçbir za-
man dinsel milliyetçi bir toplum olmadı. Xweda’nın (Allah’ın) 
yarattığı her şeyi sevmeyi dini bir ilke olarak benimsediler. Bu 
duadan da görüyoruz ki diğer milletlere öncelik tanıyacak, on-
lar lehine feragatlıkta bulunacak kadar kardeşlik ilkesine sahip-
ler. “Önce ben, önce ailem, önce kabilem, önce halkım, önce 
dindaşım” demeyecek bir yüce gönüllülüğe ulaşmış olmaları, 
onları her türlü milliyetçilik mikrobundan korumuştur. Diğer 
dini yorumları ve mitolojik anlatımların ise her dinde olduğu 
gibi kendi orijinalliği ve özgürlüğünü vurgulamaya dönük bir 
ihtiyaçtan kaynaklandığını anlamak gerekiyor.

Yazata
Hepsi bir tarafa, önemli olan Êzîdîlerin kendilerini nasıl 

tanımladıklarıdır. Êzîdîler kendilerine “Êzdî”, dinlerine de 
“Êzdayîtî” derler. Dilleri Kürtçe’nin Kurmancî lehçesidir. 
Êzdi kelimesinin köken olarak Avesta’da geçen “Yazata”dan 
geldiği varsayılıyor. “Yaz” tapınılmaya değer manasında bir 
kelimedir. 

Tek tanrılı bir inanca sahipler ve Allah’a tıpkı Müslü-
man Kürtler gibi “Xweda-Êzda” derler. Anlam olarak Xweda 
“kendini yaratan”, Êzda ise “beni yaratan” anlamına geli-
yor. Êzdayiti dininin, Hindistan’da Veda, Aryen’de Zerdeştî 
ve Doğu Kürdistan’daki Yaresanî diniyle ortak özellikleri 
azımsanmayacak düzeydedir.

Êzîdî nüfusu
Êzîdîlerin nerede ve ne kadarlık bir nüfusla yaşadıklarına 

geçmeden önce özet haliyle Kürdistan’da dinler panoramasını 
sunmakta fayda var. Kürdistan’daki nüfusun üçte ikisi 
Müslüman’dır. Müslümanların ezici çoğunluğu da Sünni 
mezhebinin Şafii koluna mensup olmakla birlikte Musul ve 
Bağdat’ta on binlerce “Feli” (Şii) Kürt de yaşamaktadır. Kürt 

nüfusunun geriye kalanı ise Alevi, Êzîdî ve Yaresani (Ehl-i 
Hak) inancına mensuptur. Ermeni ve Süryani halklar da çok 
az bir nüfusla Kürdistan’da yaşar. Aleviler Kürdistan’da 
Dersim, Erzincan, Elazığ, Malatya, Maraş ve Adıyaman’da 
yoğunlaşırken, Yaresaniler ise Doğu Kürdistan’da çok az bir 
nüfusla Kirmanşah yöresinde yaşamaktadır.

Êzîdîlere gelince... Tüm dünyada 800 bin-1 milyon 
arasında Êzîdî yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu, Kürt nü-
fusunun yüzde ikisine tekabül etmektedir. Êzîdî nüfusunun 
çoğunluğu Şengal ve Şêxan’da yaşıyor. Şengal Katliamı 
ardından oluşan göç dalgası öncesinde, Almanya’da 55 bin, 
Rusya’da 70-80 bin, Rojava’da 15 bin, Doğu Kürdistan’da 
Maka, Xoy ve Kirmanşah’ın birkaç köyünde çok az nü-
fusta Êzîdî yaşadığı tahmin ediliyordu. 20. yüzyıl başlarında 
Osmanlı’nın baskı ve katliamları nedeniyle binlerce Êzîdî de 
Erzurum, Van, Kars, Iğdır’dan Ermenistan ve Gürcistan’a göç 
ettiler. Yurtdışına doğru göçlerin önemli bir kısmı da son elli 
yıl içinde Batman, Amed, Mardin ve Urfa’dan gerçekleşti.

Gizlenmiş kutsal emanetler
Êzîdîlerce kutsal sayılan ve günümüze ulaşan iki kitapları 

var. 12. yüzyılda yazıldığı söylenen bu iki kutsal kitabı çok 
sınırlı sayıda insan görebilmiştir. Biri “Kitap el-Cilwe”dir. Şêx 
Adi tarafından sekreteri Faxreddin’e Arapça yazdırılmıştır. 
Diğeri ise Êzîdîlerin kutsal kitabı “Mishafa Reş“tir. (Kara Ki-
tap) Mishafa Reş, Şêx Adi’nin yeğeni Şêx Hasan tarafından 
yazılmıştır. Kitapta dünyanın oluşumu, insanın kökeni ile 
Adem ve Havva’nın öyküsü vardır. Son yüzyılda ise özellikle 
Rusya’da yaşayan Êzîdîler tarafından “qewl-beyt-çîrok-cîva-
nok-mishabet-terqîn–dîrozge-şedatiya dîn” (ilahi-dua-öykü-
hikaye-şiir vb.) olarak tanımlanan onlarca sözlü eser, Êzîdî 
aydınlar tarafından yazıya geçirilmiştir.

Êzîdîler, yazılı dini metinlerden çoğunlukla kaçınmışlardır. 
Kendilerini özellikle bunu yapmaktan alıkoymuşlardır. Özel 
ve gizemli olan bu bilgilerin yazıya geçirilmesini, herkes 
tarafından bilinir ve okunur olmasını arzulamamışlardır. Êzîdî 
birinin “tahrim” (aforoz) edilmesine sebep yasaklardan biri 
de, “Êzîdî olmayan birine Êzîdîliğin sırlarını açıklamaktır.” 
Yazılı metinlerle arasına mesafe koyan Êzîdîlik, yabancılar 
için “sisler ardında bir din ve toplum” olarak kalmıştır. Bu 
da dışarıdan iyi niyetli veya art niyetli iddiaların, savların 
ve muhtelif görüşlerin ortaya atılmasına sebep olmuştur. Bu 
durum aynı zamanda mensuplar için de dezavantajlara neden 
olabiliyor. Laleş’ten, Şêx ve Pîrin’den uzaklarda yaşayan yeni 
jenerasyonun dinini öğrenmesi ve onun gereklerini yerine ge-
tirmesi zorlaşıyor. Ayrıca bu, Êzîdîliğin tarihini, kökenlerini 
araştıranlar ve Êzîdîliği tanımak isteyenler için de ciddi bir 
sorun...

Yazıdan doğan bu boşluğu Êzîdîler, sözlü kültüre ve sözlü 
geleneğe yüklenerek doldurmuşlardır. Êzîdîliğin neredeyse 
tümüyle sözlü kültür ve geleneğe dayalı gelişmiş olması, 
eşine az rastlanır bir durumdur. Bir aydınlık ve ışık dini olan 
Êzîdîliğin çok bilinçli bir tercihle “sisler ardında” tutulmasını 
anlayışla karşılamamız lazım çünkü bugüne ulaşan varlığını 
da bu özgünlüğüne borçlu aslında. Kutsal mekanları Laleş‘in 
bile defalarca yakıldığını düşündüğümüzde, var olsaydı çok 
sayıda yazılı metni koruyup bugüne ulaştıramazlardı zaten.

kürtlüğün kök hücresi
“Êzîdî Sözlü Kültürü” kitabının yazarı Christina Allison, 

“Êzîdîlik öğrenilmiş dogmadan ziyade bir yaşam biçimidir” 
diyerek (tarihsel ve kültürel arka planını tam açıklayamasa 
da) dışarıdan yapılmış en isabetli tespitlerden birini yapıyor. 
Êzîdîliğin dini dogmalar bütünü olmaktan önce bir yaşam 
biçimi olmasından anlamamız gereken, onun bir duruş, 
bir tavır ve bir tercih olduğudur. Êzîdîlik, her şeyden önce 
Kürtlerin uzun süreye yayılmış direniş kültürüdür. Êzîdîlik, 
binlerce yıllık bir kültürel geleneğin tüm kuşatmalara inat en 
gür, en cesur ve en asi sesidir. Binlerce yıllık Aryenik direniş 
geleneğine Laleş‘ten eklenen en direngen halkadır. Moderni-
teye teslim olmamış yegane mevzilerden biridir. Êzîdîlik’te 
direnen salt dini veya etnik bir kimlik değildir. Êzîdîliğin on 
binlerce yıllık neolitik köy ve tarım kültürü ile değerlerini hala 
yaşayan, devletleşmeyen, Leviathanlaşmayan, kentleşmeyen 
ve uygarlaşmayan özü anlaşılmadan Êzîdîlik anlaşılamaz. 
Êzîdîlik aynı zamanda Kürtler içinde mucizeler yara-
tarak varlığını bugünde sürdüren bir kök hücredir. Geçmişi 
öğrenmek, anlamak için çok uzağa gitmemize gerek yok. 
Êzîdîlik, Dersim Alevi Kızılbaşlığı ve Yaresanilik hemen yanı 
başımızda duruyor. 

Êzîdîliğin kozmolojisi
Êzîdîler tek tanrıya inanırlar, ona “Xwedê-Êzîd-Êzdan-

Yezdan” derler. Ona dua ederler. Êzdan’ın yarattığı 7 meleğin 
tümünü kutsal sayarlar. Êzdan’ı kainatın ilk ilk hareket 
ettiricisi olarak görürler. Zerdeştlik’te Hürmüz, sonsuz 
aydınlık içindedir. Yaresanilik’te Tanrı, kendi aydınlığında 
bir inci yaratır. Êzdayîti’de ise Êzdan, kendi aydınlığından 7 

meleği yaratır. Êzdan’ın yarattığı inci patlar (dur dipeke) ve 
aydınlığından evren ile dünya meydana gelir. Êzdan, ilkin baş 
melek Êzazil’i (Melekê Tawus) Pazar günü yaratır. Ardından 
sırayla, Pazartesi Derda’il-Şex Hesen, Salı Îsrafil-Şêx Şêms, 
Çarşamba Mikail-Şêx Ebubekir, Perşembe Ezrail-Sicaddin, 
Cuma Şemnaîl-Nasreddin, Cumartesi-Şemi Nurail-Fexreddin 
yaratılır. Êzîdîliğin bütünselliği, ruhun göçüyle korunmuştur. 

Êzîdîlik’te ruh göçü
Ruhların göçü (reenkarnasyon), Êzîdî dininin temelini 

teşkil eder. Zaman zaman aziz bir şahsiyet bilinçli ya da 
bilinçsiz olarak bir dindar Êzîdî ruhu ile doldurulur. Melekê 
Tawus, zaman zaman halkını uyarmak için yardımcılarını 
dünyaya gönderir. Ölülerin ruhları, hak ettiklerine göre ya 
cennete ya da cehenneme gider ancak ruhlar başka bir be-
dende dünyaya gelebilirler. Günahkâr ve cezalı bedenler ise 
hayvan bedeninde dünyaya gelirler. İnsanlardan uzak yırtıcı 
yabani bir hayvanın bedeninde dünyaya gelen günahkar ruhun 
cezası ağırdır. Êzîdî kozmolojisinin temeli, Melekê Tawus’tur. 
(Ezazîl) Melekê Tawus’u, diğer tüm tanrılı dinlerin aksine 
kötülükle bir tutmazlar. Melekê Tawus’un itaatsizliğinin 
Êzdan tarafından affedildiğine ve Xweda’nın onu kendisiyle 
bir ve eşit kıldığına inanırlar.

kutsal elementler
Güneş, ateş, su, hava ve ay, beş kutsal elementtir. Yaşamın 

kaynağı olarak gördükleri Güneş’e özel bir saygı duyarlar. 
Doğal toplum özelliklerini korumuş Êzdiler, aynı zamanda 
doğa dini özelliklerini de korumuşlardır. Doğanın kutsiyetine 
olan inançlarını hep korumuşlardır. Bu nedenle Güneş adına 
yeminler eder ve yüzlerini Güneş’e dönüp dua ederler. Êzîdî-
lik bir aydınlık ve ışık dinidir. Güneş ışıklarının ilk düştüğü 
yeri öperler. “Bi ve roje!Ez bi vê roje sond dixwim!” (Güneş’e 
and olsun! Bu güneş‘in üzerine and içerim ki!) ve “Vê Işiqê! 
Ez bi vê Işiqê sond dixwim!” (Işığa, aydınlığa and olsun! Bu 
ışığın, aydınlığın üzerine yemin ederim ki!) diye yeminler 
ederler.

Êzîdîler ateşi güneşin yeryüzüne inmiş hali olarak 
gördüklerinden aynı saygıyı gösterir ve ritüellerinde 
kullanırlar. Laleş Tapınağı’nda ateş sürekli yanar haldedir. 
Bu iş için özel olarak görevlendirilmiş dini görevliler vardır. 
Cenaze mezara verildikten sonra mezarın üzerine küçük bir 
ateş yakarlar. “Kiloça Serê Salê” dedikleri bayramda büyük 
ateşler yakarlar. Yakılan bir ateşi su ile söndürmezler. Ateşi 
kirletecek, saygısızlık anlamına gelecek (tükürme vb.) eylem-
ler yasaktır. 

Çocukların ve kadınların koruyucu meleği “Xatuna 
Ferxa”yı ise Ay ile sembolize etmişlerdir.

Êzîdî toplumsal sistemi
Êzîdîler, azınlıkta olan gruplarının devamlılığı ve 

sürekliliği için güçlü ve uyumlu bir toplumsal örgütlenmeye 
ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de tam bir disipline dayalı açık 
bir iş bölümü, somut ve amaç endeksli bir sistem inşa ederler. 
Tehdit altında toplumlar Pîramit türü bir örgütlenmeye git-
mezler. Coğrafi uzaklık, iletişim uzaklığı ve dış tehditler bu 
tür toplumları daha yatay, biraz özerk ve işlevsel bir sistem 
oluşturmaya iter.

Bu bilinçle hareket eden ve geleneksel bir toplum olan 
Êzîdîler, binlerce yıllık kabile konfederasyonu ve kast sistem-
lerini büyük bir ısrarla sürdürmüşlerdir. Nüfuslarının azlığı 
ve dış tehditlerin çeşitliliği ve büyüklüğü düşünüldüğünde 
toplumsal varlıklarını bu sistemlerine borçlular aslında. Tek 
bir lidere bağlı ve gevşek bir sistemleri olsaydı, tarihten ve 
yeryüzünden silinmeleri içten bile değildi. Bu nedenle de 
Êzîdîler, varlıklarını bu sisteme, Şengal Dağları’na ve Ary-
enik direniş geleneğinin sürdürücüsü olmalarına borçludur.

Kastlar: Pîr, Şêx, Mirîd
Êzîdîler toplumlarına “Êzdîxan” derler. Êzdîxan, üç ana 

kasttan oluşuyor: 1) Pîr 2) Şêx 3) Mirîd
Pîr ve Şêx kastları ruhani kastlardır. Êzîdîler bu kastlara 

mensup insanlara “teriq-ruhanî”  ve “dunav” derler. Êzîdî nü-
fusunun yüzde 6-7’si Pîr ve Şêx kastlarına mensuptur. Geriye 
kalan yüzde 93 Mirîdlerdir. Kastlar arasında evlilik yasaktır. 
Mirîdler, Şêx’inin ve Pîr’inin kim olduğunu bilir ve onun ger-
eklerine göre davranır.

Bugün her ne kadar sayıları çoğalmışsa da Pîr kastına 
mensup 40 kabile ile Şêx kastına mensup 40 kabile olduğu 
varsayılır. Şêx kastı, üç büyük endogomos klandan isimlerini 
alırlar: Şemsanî, Adanî, Qatanî.

Şemsanî klanı, ismini Şêx Adî’nin ilk yoldaşı Şêx 
Şemsanî’den alır. Şêx Şemsanî’nin türbesi Laleş Tapınağı’nın 
yakınındadır. Qatanî klanı, Şêx Adî’nin kardeşi Faxreddîn 
ailesinden oluşur. “Baba Şêx” olarak bilinen baş dini yetkili, 
bu klandan Şêxler arasında seçilir. Adanîler ise “Mishefa 
Reş’in yazarı Şêx Hasan’a dayanır. Adanîler, kendilerini saf 

biçimde dine adayan Şêxlerden oluşur. Êzîdîlikte Şêx adayı 
kırk gün boyunca odasına kapanıp inzivaya çekilir, kimse 
onu görmez. Evin bacasından ekmek atılır sadece. Kırk 
birinci gününde, sınavı başarıyla geçen saçı başı karışmış kişi 
Şêxliğini ilan eder.

Onlarca Şêx klanından sonra saygınlık bakımından ik-
inci derecede Pîrler gelir. Kimi Êzîdîlere göre Pîrlik kurumu, 
Şêxlikten daha eskidir ve İslamiyet’ten önce başta gelen ku-
rum Pîrliktir. Bu düşünce, Şêx Adî’nin Êzîdî dininde reform 
yaptığı ve Êzîdîliğin çatısını Sufî tarikatların çatı örgütlemesi 
gibi oluşturduğu iddiasıyla örtüşüyor aslında. Dört ana klana 
ait yüzlerce Pîr ailesi vardır: Hesmaman, Îşîbiya, Kemala, 
Liblan, Memêreşan, Meqlebêz, Memê Şivan, Ömerxalî, 
Qedîbilban...  Laleş Tapınağı’nın bekçiliği görevi, Pîrlere 
verilmiştir. Onlara “Baba Çavuş“ denir ve hiç evlenmezler. 
Êzîdîler, Pîrlerini pazar günü ziyaret eder ve marifet dilerler.

Êzîdîlik misyoner bir din olmadığından Êzîdî olmayan 
birinin kabulü imkansızdır. Her mürit, bağlı olduğu kabileyi, 
Şêx’i, Pîr’i  ahiret kız veya erkek kardeşini bilir. Yüzlerce 
mürit kabile vardır, en çok bilinenleri şunlardır: Angosî, 
Barayî, Dasinî, Mamtacî, Masekî, Memreşî, Mendikî, Mend-
sorî, Mirangî, Recefî, Reşî, Rojkî, Sturkî Şergî, Şemsika, 
Xalitî...

Êzîdîlik’te diğer görevler
Qewaller: Şêxlerin astlarıdır. Başika ve Bahzoni köy-

lerindeki iki aileden gelirler. Qewal’ler ilahiler okur ve 
yanlarındaki bronz Tawus Kuşu heykeliyle (vergi toplamaya 
ehil ve yetkili olduklarının sembolüdür) köylerden zekat to-
plarlar.

Feqîrler: Şêx Adî’nin geleneksel giysisini (cüppe, kırmızı 
kuşak ve siyah sarık) giyerler. Şêx’in yokluğunda halka 
hizmet ederler.

Koçekler: Evlerini, köylerini terk edip Laleş’e 
yerleşenlerden oluşur. Tapınağın odun ihtiyacını karşılarlar.

Feqriyetler: Evlenmemeye yemin etmiş kadınlardan 
oluşur. Feqriyetler, Laleş’te bir kadının yönetimi altında kan-
dillerin fitillerini yaparlar. Beyaz elbise giyerler.

Pêşimamlar: Düğün ve evlilik sözleşmelerini denetlerler.
Ortak aşiretler
Êzîdîlerin yalıtılmış ve değişmeyen bir grup olduklarına 

ilişkin yaygın görüşün aksine Kürdistan’da komşularından 
izole bir yaşam sürdürmediler. Dini bağımsızlıklarını ko-
ruyarak büyük aşiret konfederasyonları çatısının altında 
yer aldılar. Milan, Hevirkan ve Şikakî Müslüman ve Êzîdî 
karma aşiret konfederasyonları içinde özerk kollar olarak 
ortak hareket ettiler. Yine Doğu Kürdistan’da “Dumîlî” 
aşireti içinde hem Yaresanilar hem de Êzîdîler vardır. Aynı 
aşiretten olmasalar bile Süryani ve Müslüman komşularıyla 
aynı köylerde yaşadılar. Êzîdî olmayan biriyle evlilik yasak 
olduğundan (geri son yıllarda özellikle Avrupa’daki yeni ne-
sil bu yasağı delebiliyor) aralarındaki bağ aynı etnik kökene 
sahip olmak, aynı aşiretin üyesi kalmak, kirvelik ya da 
komşuluk oldu.

* Gulnexwîn: Dikensiz gül. Kürdistan’a özgü bir çiçek.
ABDULKERİM AVŞAR / Yazı, Tekirdağ F/2 

Cezaevi’nde kalan yazarın araştırmasından kısaltılarak 
alınmıştır.
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Cameron: Türkiye on 
yıllarca AB’ye üye olamaz

Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı olduğunu tekrar-
layan İngiltere Başbakanı 
David Cameron, Birlik’ten 
ayrıldıkları takdirde 
Britanya’nın fakir düşeceğini 
söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasına 
karşı çıktı. Cameron, “Türkiye’nin on yıllar 
sonra da AB üyesi olma şansı bulunmuyor” 
dedi. Sky News televizyonunun AB referan-
dumuyla ilgili programına katılan Cameron, 
AB’nin mülteciler konusunda Türkiye ile 
işbirliğini sürdürmesinden yana olduğunu söyl-
edi.

David Cameron, İngiltere’nin AB üyesi 
olarak kalması gerektiğini tekrarladı. 23  

Haziran’daki referandumda AB’den ayrılma 
kararı çıkmasının ülkeye zarar vereceğini be-

lirten David Cameron “Çıkarsak ülke ekono-
misini zarara uğratırız, paramız değer kaybeder, 
işsizlik artar, fakir bir ülke oluruz” dedi.

Başbakan Cameron, AB karşıtlarının 
uyarılarıyla halkı korkutmak istediği şeklindeki 
eleştirilerini geri çevirdi. Uluslararası Para Fonu 
(IMF) de İngiltere’nin AB’den ayrılmaması 
gerektiği, aksi takdirde dünya politikasındaki 
ağırlığını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

“HALKIN TERCİHİNE SAYGILI 
OLACAĞIZ”

Cameron, referandum sonucuyla ilgili olarak 
halkın tercihine saygılı olacağını söyledi. Cam-
eron, halkı AB’de kalmaya ikna edebilmek için 
Brüksel’in artan ağırlığından duyulan endişeleri 
dağıtmaya çalışıyor.

AB’nin ülkeye bazı imtiyazlar tanıdığını 
hatırlatan ve ortak para birimi Euro’yu hiçbir 
zaman kabul etmeyeceklerini belirten Camer-
on, “AB üyesi olmasaydık, Birlik’e katılmaktan 
yana çıkardım” dedi.

Anketler AB karşıtlarıyla Birlik’te 
kalınmasından yana olanların başa baş gittikler-
ini gösteriyor.

İngiliz Mağaza Devi BHS Kurtarılamadı
Geçtiğimiz haftalarda batan 
BHS (British Home Store) 
mağazası müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı ve 
sonuç olarak 11 bin çalışan 
işini kaybedecek.

Ülke genelinde 163 mağazası bulunan BHS 
90 yıl önce kurulmuştu ve Woolworths’ün 
batmasından sonra ülkedeki en büyük mağaza 
sektörü kaybı olacak.

Batan BHS’in yerine atanan yöneticileri 
şirketi parçalayarak satışa çıkaracaklar ve 
böylece, geriye kalan 571 milyon sterlin eme-
klilik açığının bir kısmını kapatmayı hede-
fleyecekler.

Şirketin batmasına neden hususların 
araştırılmalarına devam devam edilirken eski sa-
hipleri Sir Philip Green ve Dominic Chappell so-
rumlu olarak görülüyorlar. Şirketin çalışanlarına 

571 milyon sterlin emeklilik borcu olurken, 
Green dahil, diğer yatırımcılar 580 milyon 
sterlin kar hissesi, kira ödemeleri ve faiz öde-
meleri aldılar. Green, 2000 yılında BHS’i 200 
milyon sterline satın aldı ve aldığında markayı 
tekrar büyüteceğini iddia etmişti, fakat geçen 
yıl bir sterline (£1) sattı. Emeklilik regülatörü 
Green’i 200-300 milyon sterlin gibi bir miktarı 
Green’den talep edebilir. Sunday Times zengin 
listesine göre, Green ve eşi Birleşik Krallık’ın en 
zengin 29’uncu ailesi. Green Topshop, Dorothy 
Perkins ve Miss Selfridge markalarına sahip olan 
Arcadia Grubunun sahibi, fakat 2004 yılından 
itibaren Green’in eşi Tina şirketin sahibi olarak 
görülüyor. Monaco’da ikamet ediyor olarak 
görülen Tina, bu sebepden dolayı vergi ödemi-
yor.

Dominic Chappell, 2000 yılında BHS’i satın 
alan Retail Acquisitions’ın sahibi ve Green gibi, 
şirketin batmasında büyük rol oynadığı iddia 
ediliyor. Chappell, bugün (Çarşamba) parlamen-
to soruşturması dahilinde soruları yanıtlamak için 
milletvekillerinin karşısına çıkacak. Green’in de 
haftaya katılması bekleniliyor.

BHS’in batması sonucunda 11 bin çalışan işini 
kaybedecek, bu işçiler için yeni iş bulmalarına 
destek amaçlı adımların atıpıl atılmayacağı 

henüz belli değil.
BHS, 1928 yılında Brixton’da 

kurulmuştu.

Beş Sterlin 
Banknotu 
Yenileniyor
Bank of England 
(İngiltere Merkez 
Bankası) geçtiğimiz hafta 
13 Eylül’de yürürlüğe 
girecek yeni beş sterlin 
banknotunu tanıttı. Plas-
tik karışımı materyalden 
oluşacak banknotun üz-
erinde, İngiltere Kraliçesi 
İkinci Elizabeth yanı sıra, 
İkinci Dünya Savaş döne-
minde ülkenin başbakanı 
olan Winston Churchill’in 
resmi bulunacak.

Eski kağıt banknotlarına göre daha 
dayanıklı olacak yeni beş sterlin, 120 derece 
üzerinden sonra 
yanmaya başlıyor- 
böylece kolayca 
yakılamayacaktır. 
Yeni banknotun 
diğer bir özelliği 
ise, yırtılmasının 
da daha zor olması. 
Fakat, ufak bir 
hasar gördük-
ten sonra kolayca 
yırtılabilecekleri 
açıklandı.

Eski banknot Mayıs 2017’ye kadar 
geçerli olmaya devam edecek. Bu tari-
hten sonra mağaza ve bankalarda geçerli 
olmayacak. Eski notların değeri aynı 
kalacak ama Bank of England şubelerinde 
yenisiyle değiştirilmesi gerekecek.

Yeni banknot eskisine göre biraz 
daha ufak olacak ve beş yıllık ömrü 
olacak. Plastik olmasından kaynaklı 
katlanamayacağı ve ATM’lerde 
kullanılamayacağı söylenilen yeni bank-
notun kolayca katlanıla bileceği ve 
ATM’lerde kullanıla bileneceği. Yeni beş 
sterlininin, kullanılmaya ilk başlandığında 
birbirlerine yapışma olasılıkları olduğu 
da belirtildi, fakat bunun kullandıkça 
geçeceği de eklendi. Diğer bir özelliği 
ise temizlene bileceği. Bank of Eng-
land, banknotunu geliştirme aşamasında 
kırmızı şarap dahil bir çok madde ile test 
etmiş ve temiz kalması için silinebiliyor.

Polymer isimli maddeden yapılan yeni 
banknot sahte para yapımına karşı da 
önlem olacak. On sterlin banknotu 2017 
ve yirmi sterlin banknotu 2020’ya kadar 
yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
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Tazminatınızdan Kesinti Yapmıyoruz

B-T2 Avukatlık firması ‘NO WIN NO 
FEE’, yani kazanılmayan davalarda 
ücret ödemek yok, prensibiyle müvek-
killerimize hizmet veriyor.

1 Nisan 2013 tarihinden iti-
baren gerçekleşen yasa değişikliği 
ile hukuk firmaları karşı taraf-
tan başarı primi (success fee) 
alamadıkları için müvekkillerinin 

tazminatlarından kesinti yapma 
hakkına sahip.

Bu nedenle bir çok avukatlık 
şirketi sizin bilginiz dahilinde ol-

mak koşuluyla tazminatlarınızdan 
%25’e kadar kesinti yapabilmekte.

B-T2 Avukatlık firması bu 
yasaya rağmen, sizin hakkınız 
olan tazminattan kesinti yapma-
yarak sadece karşı taraftan belirli 
bir ücret talep ediyor.

Tazminatınızdan kesinti yap-
ma hakkı olan avukatlık firmaları 
sadece incinmenizden aldığınız 
tazminattan değil bütünüyle 
‘claim’ yaptığınız, yani tazmi-

nat talebinde bulunduğunuz her 
şeyden kesinti yapabiliyor. Kes-
inti oranları şu şekilde: incin-
meniz %25; araç paranız %25; 
iş kaybınızdan %25; yolculuk 
kaybınızdan %25.

B-T2 Avukatlık firması, 
müşterilerine sundukları hizmetleri 
şu şekilde anlatıyor: ‘‘Biz B-T2 
Meral Erbil olarak hakkınız olan 
tazminatınızdan hiç bir kesinti 
yapmıyoruz. Yani karşı taraf-

tan £3,000’mi aldınız? £3,000’i 
bütünüyle size teslim ediyoruz.

‘‘Peki, siz nasıl kazanç 
sağlıyorsunuz diyebilirsiniz. 
Yani yasayla beraber karşı taraf-
tan (yani sizden değil), belirli 
bir ücret talep edebiliyoruz. Biz 
firma olarak bunlarla yetiniyoruz 
ve sizin hakkınız olan tazminattan 
%0 kesintiyle size hizmetlerimizi 
tam anlamıyla NO WIN NO FEE 
prensibiyle sunuyoruz.’’
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Ciwanên Azad Kongresini Gerçekleştirdi

Britanya Kürt Gençlik yapılanması olan Ciwanen Azad 
kongresini gerçekleştirdi. Pazar günü yapılan kongrede 
37 gençten oluşan Ciwanen Azad Meclisi seçildi. 

Londra başta olmak üzere Britan-
ya genelinde çalışmalarını yürüten Ci-
wanen Azad Gençlik Meclisi Pazar günü 
Londra’da kongresini gerçekleştirdi. Birçok 
gencin katıldığı kongre devrim şehitleri 
anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu 
ile başladı. Yapılan saygı duruşundan sen-
vizyon gösterimi yapıldı. Gösterimden 
sonra yapılan divan seçimi ile kongre si-
yasal süreç gündemi ile tartışmalar Kuzey 
Kürdistan ve Rojava’da devam eden halk 

mücadelesi ekseninde devam etti. 
Kongrede yapılan konuşmalarda, Kürt 

halkının tüm Kürdistan’da sürdürdüğü 
özgürlük mücadelesinde gençliğin rolüne 
özel vurgu yapıldı. Son dönemde Kuzey 
Kürdistan’da gençlik öncülüğünde ver-
ilen demokratik özerklik hamlesinde tarihi 
bir direnişin ortaya çıktığı ifade edilirken, 
örgütlülüğün daha da büyütülerek mü-
cadelenin zafer ile taçlandırılacağı belirtildi. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan 

ve Paris’te katledilen üç Kürt kadın si-
yasetçiden birisi olan Leyla Şaylemez’in 
büyük posterlerinin salona asıldığı kon-
grede Britanya’da yaşayan Kürt gençlerinin 
Kürdistan’da devam eden mücadele ile daha 
fazla dayanışma çağrısı da yapıldı. 

Britanya’da yaşayan gençlerin 
yaşadıkları sorunların ve çözüm yollarının 
da tartışıldığı kongrede yapılan seçimde 37 
kişilik gençlik meclisi seçildi. 

Kongrenin sonunda gençler halaylar 
çekti. 
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Beyaz Toros sinemalarda

1990’lı yıllarda JİTEM üyeler-
inin devriye aracı olarak bilin-
en Beyaz Toros, Kürdistan’da 
birçok vatandaşın korkulu 
rüyasıydı... O araca bindir-
ilen insanlar, bir daha geri 
dönememişti. Şimdi ise filmi 
çekildi.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesinde 
okuyan bir grup sinema öğrencisi, Kürdistan’da 
90’lı yıllarda JİTEM, Hizbullah ve benzeri kon-
tra yapılanmalar tarafından işlenen binlerce 
“faili meçhul” cinayet, “Mavera” diğer adı 
“Faili Meçhul” isimli kısa filmle Cannes Film 
Festivali’nde bir kez daha dünya kamuoyuna 
duyurulmaya hazırlanıyor. Öğrenciler tarafından 
hazırlanan “Mavera” filmi ile “faili meçhul” ci-
nayetlerle özdeşleşmiş Fransız marka Renault ya 
da Kürdistan’da bilinen adıyla Beyaz Toros mar-
ka araçlar üzerinden cinayetlere farklı bir bakış 
açısı sunuluyor.

Senaryosunu Akdeniz Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Öğrencileri Vedat Oyan, Mah-
mut Atılgan ve Doğacan Aktaş’ın yazdığı, 
yönetmenliğini Vedat Oyan, yardımcı 
yönetmenliğini ise M. Mahsun Akyel’in yaptığı 
kısa film “Mavera” “faili meçhul” cinay-
etlerin yanısıra cinayetlerle özdeşleşen Beyaz 
Toros’ların Fransız Renault firması tarafından 
üretilme amacıyla Türkiye’deki kullanılış 
amacını ve Kürdistan’daki Beyaz Toros algısını 
beyaz perdeye yansıtıyor.

‘Görünenin ardındaki gerçek’
Filmin Türkiye ve Avrupa’daki göster-

imlerinde iki farklı isim kullandıklarını be-
lirten Oyan, Türkiye ve Kürdistan’da Farsça 
“görünenin ardındaki gerçek” anlamına gelen 
“Mavera” ismini Avrupa gösteriminde ise 
“faili meçhul” ismini kullanmayı tercih et-
tiklerini ifade etti. Oyan, filmde ana karakter-
lere yer vermediklerini aktardı. Yaşananları 
karakter üzerinden özdeşleştirme yerine olay 
üzerinden özdeşleştirmeyi tercih ettiklerini 
söyleyen Oyan, “Filmde acı verenler aynı 
kişiler olarak görülürken, acı çekenler sürekli 
değişiyor. Yani aslında burada bu cinayetlerin 
faillerinin belli olduğu mesajını da vermek 
istedik. Tabi biraz da bu kayıpların faillerinin 
hala çıkarılmamış olmasına dikkat çekmeye 
çalıştık” dedi. 

Filmin baş aktörü Beyaz 
Toros!

Oyan, filmi dönemin Başbakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun Van’daki bir mitinginde sarf 
ettiği “Bize oy vermezseniz Beyaz Toro-
slar geri gelir” sözlerinin ardından çekmeye 
karar verdiklerini söyledi. “Filmde Beyaz 
Torosları bir hayalet simge olarak oturttuk 
ve bunun üzerinden Fransa ayağı ile Türkiye 
ayağı olarak iki eksenli çektik” diyen Oyan, 
Torosların Fransa’da neyi Türkiye’de ise 
neyi simgelediğini anlatmaya çalıştıklarını 
vurguladı. Fransa’da bu araçların insanların 
yaşamını kolaylaştırmak amacıyla üretildiğini 
kaydeden Oyan, Kürdistan’da ise 90’lı 
yıllardaki cinayetlerin baş aktörü olarak 
karşılarına çıktığının altını çizdi. 

Çekimler sırasında yaşadıkları zorlukların 
yanı sıra devletin 90’lı yıllarda ortaya koyduğu 
vahşeti yansıtan bir film olduğu için maddi 
olarak da kaynak bulamadıklarını belirten 
Oyan, yakın çevrelerinin desteği ile filmin 
çekimlerini gerçekleştirdiklerini ifade etti. 
Filmin hazırlanması ardından ilk etapta Cannes 
Film Festivali’ne gönderdiklerini aktaran 
Oyan, Cannes Film Festivali Türkiye seçkisi 
Short Corner Marketing bölümüne seçilen 
filmlerinin marketing bölümünde gösterime 
girerek pazarlanmasının yapıldığını söyledi.

Ancak yine maddi imkânsızlıklardan 
dolayı Fransa’ya gidemediklerini belirten 
Oyan, yardımcı yönetmenleri Semra Calu’nun 
temsilen Fransa’ya gittiğini kaydetti. Oyan, 
“Filmimizle anlatmak istediklerimizin dün-
yaya duyulacak olması bizi memnun etti” 
diye belirtti. 

‘Dördüncü Denizin Çocukları’
Karadenizli öğretmen Hülya 
Kılınç’ın Bitlis’in bir köyünde 
yaptığı öğretmenlik deneyim-
lerini bölgenin önde gelen Kürt 
edebiyatçılarının yaşam öykül-
erini de dahil ederek, masalsı bir 
şekilde anlattığı kitabı “Dördüncü 
Denizin Çocukları” Ekin Basım 
Yayın’dan çıktı.

SUNA ALAN / ÖzgürPolitika 

Bir işçi ailesinin en büyük çocuğu olarak 
Almanya’da doğan Hülya Kılınç’ın ilk on yılı, iki ülke 
arasında gidiş-gelişlerle geçmiş. “Ailem Zonguldaklı 
ama anneannemin Laz, annemin dedesinin Kürt asıllı 
olduğunu ve baba tarafımın da bir süre önce Mısır’dan 
geldiğini biliyorum” diyen Hülya öğretmen, Almanca 
öğretmenliği mezunu. 22 yıldır sınıf öğretmenliği ya-
pan Hülya öğretmen “Dördüncü Denizin Çocukları” 
isimli kitabına yön veren, ilk öğretmenlik deneyimini 
geçirdiği Bitlis’teki anılarını ve kitabının gelişim sey-
rini gazetemize anlattı.

Toprak evi ilk kez Wan’da görmüş
İlk görev yeri Bitlis’in Adilcevaz ilçesi, Akçıra 

köyüne 1994 yılının Eylül ayında atanan Hülya 
öğretmen, oradaki yaşamına dair şöyle dedi: “Orada 
yaşayan insanlar, köyleri Van Gölü kenarında olduğu 
için mi bilmem hep ‘Wanlı’ olduklarını söylerlerdi. 

Çalıştığım dönemde köydeki şartlar çok zordu. Köyün 
doğru dürüst yolu bile yoktu. Lojman kötü şartlardaydı 
ve sağlık ocağı, cami ve okul dışında betonarme bina 
bulunmuyordu. Bakkalda çay, mum, şeker ve bisküvi-
den fazla bir şey yoktu. Kar yağdığı zaman ekmeğimizi 
köyde yaşayan komşularımız gönderirdi. Televizyonda 
yayın çekmediği için tek lüksümüz radyoydu.” 

Hülya öğretmen çok fazla maden işçisi ve oralıların 
tabiriyle “Alamancı” olduğundan şartların daha iyi 
olduğunu vurgulayarak, “Ben hayatımda toprak evi ilk 
kez Van’da, uçaktan inince görmüştüm” diyor.

Yakın zamanda uzun süren bir gezi yapan ve bölgede 
sekiz il ve onlarca ilçe gezdiğini söyleyen Hülya 
öğretmen, eski öğrencileri, komşularını ziyaret etmiş. 
Bu süreç, “Dördüncü Denizin Çocukları” kitabının 
fikrinin temellerinin atılmasına da vesile olmuş. “Yöre 
halkı bana evlerini ve yüreklerini açtı. Herkes bir şeyler 
anlattı. Yine çok sevdiğim bir öğrencimden dinlediğim 
öykülerden  esinlendim ve orada birebir yaşanmış 
olayları anlattım kitabımda. Yaşadıklarım ve yüreği 
güzel tüm insanların yardımıyla ortaya bu kitap çıktı“ 
diyen Hülya öğretmen “Dördüncü Denizin Çocukları” 
kitabının ilhamını bölge halkı ve öğrencilerinin güzel 
yüreklerinden aldığını söyledi

İkinci kitapta Apê Musa, 
Ahmed Arif Yaşar Kemal… 
Hülya öğretmen, kitabın Kürtçe’ye çevrilmesini 

ve çocukların kendi anadillerinde zevkle okumalarını 
istediğini dile getiriyor.

İkinci kitabını yazma çalışmalarına başladığını 
söyleyen Hülya öğretmen, Arzella’nın bu kez küçük 
Mehmed’i Apê Musa, Ahmed Arif, Yaşar Kemal ve 
Mehmed Uzun’la tanıştıracağı hatta Kobanê’ye bile 
gidebilecekleri söylüyor.
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YÇKM’den 23 Haziran 
referandumuna yönelik 
açıklama
Uzun yıllardır Londra’da 
aktif Yüz Çiçek Açsın Kül-
tür Merkezi (YÇKM) yazılı 
bir bildiri yayınlayarak 
İngiltere’nin AB referan-
dumuna ilişkin tutu-
munu belirtti. 

İngiltere’de AB referandumu ile lgili 
tartışmalar referandum günü yaklaştıkca giderek 
yoğunlaşırken, Britanya’da yaşam sürdüren etnik 
gruplarında ‘evet’ mi, ‘hayır’ mı tartışmaları hız 
kazandı. Öncelikle geçtiğimiz haftalarda Day-
Mer’de düzenlenen toplantı ile Türkçe ve Kürtçe 
konuşan toplumlarımız içerisinde referandum ile 
ilgili tartışmalar ve bilgilendirmeler yapılıyor. 
Dernek ve kurumlarımız içinde tartışma konusu 
olan AB referandumu İngiltere’nin uzun yıllar 
kaderini belirleyecek görünüyor. 

İşçi ve emekçi populasyonun toplumlarımızda 
yoğunluğu ile AB referandumundan direkt olarak 
etkilenecek olan İngiliz vatandaşı toplum birey-
lerimizde 23 Haziran’a hazırlanırken, YÇKM 
yazılı açıklamasında “Birlik içinde kalmaya evet 
veya hayır diyen her iki kesim kampanyalarına 
hız vermiş durumdalar! Her iki kesimdeki zıt 
görüşlere rağmen bazı ortak yanlarının olduğunu 
da belirtmek gerekli. Öncelikle kimler evet di-
yor ve ne için evet diyorlar kısaca bir bakalım. 
İktidardaki Muhafazakar Partinin milletvekill-
erinin çoğunluğu, “sosyalist” lider Jeremy 
Corbyn’ın kendisi ve önderlik ettiği ana mu-
halefet olan İşçi Partisinin çok büyük bir bölümü, 
Yeşiller Partisi, Liberal Demokrat Parti, İskoç 
Ulusal Partisi,Gallerin Plaid Cymru Partisi ve 
diğer bazıları.. Bunlar Avrupa Birliği içinde 
kalınmasında yana olan güçler.” İfadelerine de 
yer vererek mevcut durumu da değerlendirdi. 

“BRİTANYA:  AVRUPA BİRLİĞİ REF-
ERANDUMUNUN ANLAMI KIRK SATIR MI 
KIRK KATIR MI?” başlıklı açıklamasın YÇKM 
yönetimi, “ AB’ye “evet” demek onun bütün gerici 
yasalarnını, uygulamalarını ve hedeflerini kabul et-
mek demektir. Globalizme “evet” demek, hak kes-
intilerinin, yaşam standartlarının kısıtlanmasının de-
vam edilmesine evet demektir” biçiminde meseleye 
yaklaşmaktadırlar. Kısa ve özet olarak söylenenler 
bunlardır.” Vurgusu da yaptı. 

Açıklamadan kesitler şöyle;
““Evet”çilerin birinci grubunun savları bel-

lidir. Emperyalist tekelleri, sermayeyi dahada 
güçlendirmek, önünü açmak, her türlü yatırım 
imkanı, kar ve fırsatı sonuna kadar önlerine 
sunmaktır. Daha fazla egemenlik üretmek, bu 
egemenliği derinleştirmek  esas amaçlarıdır. 
Bunların, yoksulların durumlarını düzeltmek 
için lafta dahi ileri sürdükleri hiç bir proje 
yok. Bunu biliyoruz. Dahası, sermayenin poli-
tik sözcülerinin büyük bir bölümünün “iktidar 
olması durumunda Britanya için feleket olur” 
dedikleri İşçi Partisi lideri Jeremy Corby’nin 
de bu sermaye kesimleriyle aynı tutum içinde 
bulunuyor. “İktidar olması durumunda Britanya 
için felekat olur” dedikleri J. Corbyn, bu poli-
tik duruşuyla sermaye için nasıl bir felekete yol 
açacak? Referandum tartışmalarının başlarında 
“muhafazakarların önümüze sürdükleri suni bir 
gündemdir bizi ilgilendirmez” demişti J. Cor-

byn. Bu yaklaşımı doğruydu. Sonra bu doğru 
tutumundan her nedense (!) geri adım attı?   

Referandum konusuna biraz daha yakından 
bakalım. UKİP Partisi ve diğer bazı ırkçı 
gurupların yerli olmayan göçmen emekçilere 
ve insanlara karşı faşist propagandaya özel 
önem vermiş durumdalar. Bunlar “hayır”cıların 
bir kesimini oluşturmakta ve bunlara kalsa, bir 
teki bile kalmayana kadar bütün yabancıları 
kapı dışarı etmek ve silip-süpürmektir.Yani 
AB’den çıkma gerekçeleri yoksullara, diplere 
itilmiş emekçilere; göçmenlere yeni olanak-
lar yaratmak, yaşam standarlarını yükseltmek 
değil. Haksız-gerici savaşlara karşı tutum almak 
ise hiç değil. Faşistler dünyanın hiç bir yer-
inde ezilenlere dönük böyle bir savunu içinde 
olmamışlardır. Britanya bir istisna olamaz. 
Biritish faşistlerinin yaptıkları yada yapmak 
istedikleri yabancı düşmanlığı temelinde 
rıkçılığı faşizmi iktidara taşımak ve halkları 
birbirlerine düşman eylemek. Bunu biliyoruz. 
“AB’ye hayır” demelerinin esas nedeni budur. 
Bu noktada esas olarak ilerici-devrimci güçlerin 
“hayır” söylemleri üzerinde durmak gerekebilir.

İkincisi gurup ise “AB’den çıkmalıyız” di-
yenler. Demokratlar, liberallarin bir bölümü, 
anarşistler, ırkçılar, faşistler, anti-faşistlerin bir 
bölümü, çevrecilerin bir kesimi, bazı önemli 
patronlar. Yani hayır diyenler de genel politik 
bakışta birbirlerine tamamen karşıt güçlerin bir 
bölümünden oluşmaktadır. Tıpkı  “evet” diyen-
ler gibi. “Evet” yada “hayır”cıların gerekçeler-
inde farklılıklar olsa da, aynı politik sonuçlarda 
birleşmiş durumda olduklarını düşünüyoruz. 
İlginç bir politik bir fotograf! Anlaşılıyorki hay-
at zıt olanları bazen yan yana getirebilir yada en 
yakınları birbirlerinin uzağına itebilirmiş! 

AB’ye Hayır diyen faşist-ırkçı gurupların 
yaklaşımları tahmin edilebilir: “Britanya 
yabancıların istilasına uğramış durumdadır. 
Ülkede mevcut iş imkanları, olanakları, 
önemli ölçüde biz yerlilerin ellerinde 
alınarak yabancılara verilmiştir. Britanya 
Britanya’lılarındır. Yabancıları istemiyoruz. 
Ülkenin mali imkanlarının bir bölümü AB’ye 
üye olan ancak ekonomik bakımında zayıf 
olan kriz içindeki ülkelere aktarılıyor, bunu 
kabul etmiyoruz. Dahası, Türkiye yakın zaman 
içinde Avrupa Birliği üyeliğine alınacak. 80 Mi-
lyon nufuslu ve her yıl nufusu 1 milyon artan 
dinamik bir toplumun AB’ye giriyor olması, 
Britanya’yı yaşanmaz hale getirecektir” de-
niliyor. Ayrılmak İçin oy kullan (Vote to Leave) 
kampanya hareketi bu söylemin en vurucu kesi-
mini oluşturuyor.  

Yine Hayır’cıların diğer bir bölümü olan 
ilerici kesim ise “AB emperyalist bir projedir. 
Emperyalist globalizm dünya haklarının başına 
bela bir gelişmedir. Bunun başını çeken önemli 
güçlerden biri Avrupa Birliği’dir.”

MLKP: Mınbiç’te DAİŞ 
ve Türkiye’ye önemli 
darbe vurulacak

MLKP, Mınbiç’in 
özgürleştirilmesinin 
DAİŞ gibi, Türk 
sömürgeciliği de yenilgi 
olacağını belirtti.

Mınbiç hamlesinde yer alan Marksist Len-
inist Komünist Parti (MLKP) Rojava Örgütü, 
hamleye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Açıklamada, Rojava Devrimi’nde kan-
tonlar arasındaki fiziki son halka olan Êfrîn 
ile birleşilmeye her geçen gün yaklaşıldığı 
vurgulanırken, “Arap ve diğer halkların 
yaşadığı toprakların işgal altında olması ve 
halkların özgürlük ihtiyacının aciliyeti halkın 
yüzünü Rojava Devrimi’ne ve onun politik 
gücüne dönmelerini kolaylaştırıyor” denildi. 

Mınbiç’in özgürleştirilmesinin, Türk 
sömürgeci güçleri ve onlarla işbirliğini 
derinleştiren KDP için yeni bir yenilgi olduğuna 
dikkat çekilen açıklamada, “Türk sömürgeciliği 
kendi ırkçı sınırlarına, KDP ise dar aşiretsel 

sınırlara hapsolmaktan kurtulamayacaklar” 
diye kaydedildi.

Açıklamada, DAİŞ zulmü altında esaret 
hayatı yaşayan halkların QSD güçlerini, özgür-
lük güçlerini büyük bir sevinçle karşıladıkları 
vurgulandı ve “MLKP Şehit Serkan 
Taburu’ndan kadın ve erkek savaşçılar bütün bu 
süreçlerin özneleri olmaya devam edeceklerdir” 
mesajı verildi.

‘TÜRKİYE, MÜTTEFİKİ İLE 
KOMŞLULUĞUN SONUNA YAKLAŞIYOR!’

“Rojava Devrimi’nin kantonlar arası 
fiziksel kopukluğunu sonlandırmak ve 
Demokratik Suriye devrimine doğru yol al-
mak bakımından bu hamle önemlidir” diye 
ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: 
“Mınbiç ve devamında Êfrîn ile birleşme mü-
cadelesi Türkiye ve DAİŞ’in Rojava Devrimi’ni 
yenilgiye uğratma çalışmasına karşı çok önemli 
bir darbe olacaktır.

Bilindiği gibi, Fırat’ın batısına geçiş süre-
ci Tışrin’in özgürleştirilmesiyle başlamıştı. 
Mınbiç hamlesiyle bu süreç devam edi-
yor. Türk sömürgeciliği darbe üstüne darbe 
alıyor. En büyük müttefiki olan DAİŞ ile sınır 
komşuluğunun sonlarına yaklaşıyor

Savaşın Travmasında 
Çocuklar
Fotoğraf Sergisi
Mülteci çocukların 
acılarına tanıklık etmek 
istermisiniz?

Başlama Tarihi: 8 Haziran Çarşamba 
(Saat: 18:30)     Son Gün: 12 Haziran 
Pazar   Yer: Kuzey Londra Toplum 
Merkezi, 22 Moorefield Rd, London 
N17 6PY (Day-Mer Totteham)
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Şiir gibi yaşadı, şiir gibi savaştı, şiir gibi 
şehit düştü Leyla’nın Babası (Ebû Leyla)

Ortadoğu’nun korku iklimi serpilm-
eye çalışılan toprağında yaşamı filizlen-
direnlerdendi Ebû Leyla. Aynı çağda var 
olma ve tanışma onurunu yaşayanlara 
çok şey öğretti, yaşamı ciddiyetle yaşadı 
ama insan icadı olan bu savaşta biraz 
da alaycıydı. Erkekliğin kutsandığı bir 
coğrafyada o, kızının babası olmakla 
gurur duydu hep ve ona yazdığı mektup-
ta, “Yaşasam da şehit de olsam eminim 
babanla gurur duyacaksın” diyordu. Ne 
söylense biraz eksik kalacak Ebû Leyla 
için ama, ‘Unutulmaya karşı mücadeledir 
tarih’, bu yüzden ‘Kahramanlık çağı bitti’ 
diyenlere inat anlatmak gerek O’nu…

Rojava Devrimi ya da Kobanê direnişi 
kimine göre ‘küçük bir mucize’, kimine 
göre ‘direnmenin yeni adı’, kimilerine 
göre ise ‘Başka bir dünya mümkün’ di-
yenlerin bu çağda sarıldıkları umuttu. 
Estirdiği rüzgârın etkisi bugünlerde 
Ortadoğu’da yeni devrimlerin kapısını 
aralarken, orada o mucizeyi yaratanlara 
ise insanlık tarihi çok şey borçlu. Tarihin 
en barbar çetelerinden birinin yarattığı 
korku iklimini tersine çevirmek için 
ölümle alay edercesine şiirsel bir savaşa 
girenlerden biri de Ebu Leyla’ydı.

Şiir gibi yaşayanlar içindir dizeler ya, 
Cegerxwîn’in “Kimim ben” şiiri de belki 
onun yaşamını ve savaşını özetliyordu:

“Sevgili dost, ağlama, 
aslan yatağıdır dağlar
Yiğitlerin kelleriyle örülür, 
kurtuluşun duvarları
Zorla, savaşla, güçle, 
elde edilir yüceliş
Boyun eğen esirdir, haydi, 
yücelere çıkalım
Özgürlüğün sarayı çok 
yüksekte, yücelerdedir
Kelleleremiz için iki yer 
vardır yalnızca
Esirliğin kirinden, pas 
tutmuş hançerim
Kimse kansız kavuşmamış 
özgürlüğüne
Derin koyaklarda uyusan bile, 
karabasanlar görürsün
Keder kalır sana korkaklık 
yorganını çekersen başına
Bizler sağ ve yiğitken, düşmanın 
bağımızdan yemesi ayıp değil mi?”

Birçoğumuz onu 10 Eylül 2014 
tarihinde Kobanê’nin batısında ilan 
edilen Burkan El Fırat Ortak Opera-
syon Merkezi’nin kuruluşunda tanıdık. 
O zamanlar daha Kobanê’ye yönelik 
kapsamlı sadırılar olmamıştı, orada tar-
ihi bir direniş verilmemiş ve sonrasında 
özgürleştirilmemiş, sonrasında ise Girê 
Spî (Til Ebyad), Sırrîn, Eyn Îsa, Hol, 
Xatûniye, Şedadê, Hesekê, Tişrîn ve daha 
nice yerler DAİŞ çetesinin işgalinden 
kurtarılmamıştı. Kurtarılmadığı gibi 
DAİŞ’in herkesin zihninde yer en ‘ön-
lenemez bir ilerleyişi’ vardı.

kızının ismini gururla taşıyan 
sıra dışı bir komutan

İşte o günlerde bugünün Demokratik 
Suriye Güçleri’nin (QSD) çekirdeğini 
oluşturacak Burkan El Fırat kuruluy-
ordu.

DAİŞ’in kara faşizmine karşı YPG/
YPJ ile ortak operasyon merkezi kuran 
birkaç taburdan biri olan Şems El Şimal 
Taburu’nun (Kuzey Güneşi) başında ise 
Feysal Seidûn, yani herkesin bildiği is-
miyle “Ebû Leyla” vardı. Uzun boyu, 
tebessümü eksik etmediği yüzü, siyah 
sakalı ve başında kaşkolü ile duran sıra 
dışı komutan…

İsmi başlangıçta herkese garip geli-
yordu çünkü ataerkilliğin çeteler eliyle 
kurumsallaştırılmaya çalışıldığı topraklar-
da bir erkek evladı olduğu için değil, “Ben 
kızımın babası olduğum için gururluyum” 
diyecek kadar içselleştirilmiş devrimci bir 
kişiliğe sahipti Ebû Leyla. Ki bu yüzden 
kendine isim olarak kızının adını vermişti 
yani; “Leyla’nın babası.”

ebû leyla’dan leyla’ya mektup
Ebû Leyla, kızı Leyla’ya yazdığı me-

ktupta şunları söylüyordu:
“Sevgili Leylam’a bu bizim savun-

ma görevimizi nasıl yaptığımızdır, sen 
ve senin gibi çocukların geleceği için 
çalışmak ve savaşmak. Umuyorum ki 
sen büyüdüğün vakit babalarımız ve de-
delerimiz bizim için hiçbir şey yapmadı 
diye bizi suçlamazsın. İçinden geçtiğimiz 
bütün riske ve tehlikeye rağmen, senin 
için ve senin gibi çocuklar için daha gü-
zel bir gelecek için savaştım. Bu ülkede 
özgür ve güvenli yaşamak için. Sevgili 

ülkem, Suriye’ye özgürlük gelene ka-
dar bu devrime devam edeceğimiz gibi. 
Seni çok özledim, benim canım Leylam. 
Yaşasam da şehit de olsam eminim baba-
nla gurur duyacaksın. Öpüyorum baban 
Ebû Leyla, Kobanê.”

Vahşete karşı siper 
edilen bir göğüs

Burkan El Fırat’ın kuruluşundan 
5 gün sonra yani tarihler 15 Eylül 
2014’ü gösterdiğinde DAİŞ çetelerinin 
Kobanê’ye yönelik o kapsamlı saldırısı 
başladı. Şengal’de vahşi yüzünü gös-
teren DAİŞ, Kobanê’de de aynı tabloyu 
sergilemek için harekete geçirilmişti. 
YPG/YPJ savaşçılarının insanüstü 
direnişi sayesinde DAİŞ’in o çok 
istediği kaçırma, tecavüz ve katletme 
politikasının önüne set çekilirken, Batı 
cephesinde vahşete karşı göğsünü siper 
edenlerden biri de Ebû Leyla’ydı.

Hep en ön mevziler 
arasında mekik dokurdu

Hep en ön mevzide olan ve bir 
mevziden diğer mevzi arasında me-
kik dokuyan o yerinde durmaz Ebû 
Leyla’nın peşinde de O’na kendilerinden 
çok güvenen savaşçıları eksik olmazdı. 
Bölgenin coğrafyasına uygun renkte 
giydikleri toz rengi kıyafetleriyle hemen 
dikkat çekerlerdi. Derken çatışmalar, 
kentin içine girdiğinde de Burkan El 
Fırat’tan kimi taburlar kenti terk et-
mek isterken, Ebû Leyla ve taburu ise 
devrimci bir hamleyle kentte savaşın en 
yoğun olduğu Doğu Cephesi’ne geçmek 
için dayattılar kendilerini.

sûk el Hal’in dili olsa da 
direnişini anlatsa…

Doğu Cephesi’nde de çatışmaların en 
yoğun olduğu Sûk El Hal (Sebze hali) 
bölgesini tutan Ebû Leyla ve sayıları 
belki de 20’yi geçmeyen savaşçıları, 
DAİŞ’e karşı irade savaşına girdiler.

‘Sûk El Hal’in dili olsa da 
direnişini anlatsa…’ dedirtecek ka-
dar büyük direnişlerin sergilendiği 
Doğu Cephesi’nde geceli gündüzlü 
çatışmalar devam ederken, savaş boyun-
ca dinlediğimiz telsizlerden en çok Ebû 
Leyla’ya yapılan çağırıları dinlerdik.

telsizlerde sürekli onun 
adı yankılanırdı

YPG komutanlarının “Heval Fey-
sel vegere cihê xwe (Feysel Heval ye-
rine dön)” çağrılarını duyduğumuzda 
Ebû Leyla’nın yine DAİŞ mevziler-
inin üstüne üstüne gittiğini anlamak onu 
tanıyanlar için zor bir şey değildi…

Telsizlerden “Heval Feysel te mala 
cebilxanê xerab kir (Heval Feysel 
cephanenin/mühimmatın ocağını yaktın) 
çağrıları geldiğinde ise Ebû Leyla’nın 
yine o çok sevdiği BKC silahıyla düşman 
mevzilerini ateş altına aldığını anlardık.

 ‘Vurduklarımı saymıyorsunuz, 
attığım mermileri sayıyorsunuz’

Bir YPG komutanının bir gün kendi-
sine ‘Heval Feysel niye bu kadar cephane 
harcıyorsun?’ diye sorduğunda bize 
dönerek, “Bakmayın böyle dediklerine 
onların cephanesinin de hepsi benim” 
demesi ise herkesi güldürmüştü. Aynı 
mevzu başka bir seferinde açıldığında ise 
“Vurduğum DAİŞ’lileri saymıyorsunuz, 
attığım mermileri sayıyorsunuz” demesi 
ise Ebû Leyla’nın bildiğini okuyacağının 
gösteriyordu…

‘Dûr neçe heval…’
Zılgıt ve marşlarla DAİŞ’in üzerine 

yürürken adeta ölümle dalga geçen o 
adam, gün içerisinde devamlı olarak bir 
çalışma içerisindeydi. Ya bir mevziyi 
onarırdı, ya geceden aldığı tecrübeyle 
sızma yapılacağını tahmin ettiği yer-
lere mayın döşerdi. O yüzden de elleri 
devamlı çamur olan Ebû Leyla yemeğe 
gelmeden önce yoldaşlar hafif bir 
tebessümle “Feysel Heval ve çamurlu 
elleri yine geldi” derlerdi. Çatışmaların 
nispeten durulduğu anlarda da en çok 
sevdiği parçalardan olan “Em biçûk 
bûn, evîndar bûn / Ew tiştên berê bûn 
xewn û çûn (Çocuktuk sevdalıydık / 
Onların hepsi rüya oldu, geride kaldı)” 
ile İbrahim Rojhilat’ın “Dûr neçe he-
val / Zemheri tofan e / Bahoz û boran 
e (Uzaklara gitme heval / Zemheridir, 
tufandır / Fırtınadır, borandır) parçasını 
söyleyerek, savaşçılarına moral verirdi.

kobanê direnişinin büyüklüğünü 
şu sözlerle tarif etmişti

Hiçbir zaman düşmeyen temposu 
ve neşesiyle cepheden cepheye koşan 
o yorulmak bilmeyen Ebû Leyla ile 7 
Kasım tarihinde yaptığımız röportajda 
söylediği şu sözler ise Kobanê direnişinin 
büyüklüğünü gösterdiği gibi bugün 
Kuzey Suriye’yi DAİŞ’ten temizleyen 
Kobanê direnişçilerinin kararlılığını 
daha o günden gösteriyordu: “Herkes 
Kobanê’yi ve Kobanê’nin direnişini 
gördü. Belki önceleri Kobanê’nin adını 
bile bilmeyen insanlara ‘Şam nerede?’ 
diye sorarsanız, size ‘Şam, Kobanê’nin 
güneyindedir’ cevabını verecektir.”

Mürşitpınar’ın fedai ruhu
Aynı röportajda “Kobanê’de yürütül-

en savaş fedai bir savaştır. (…) Kobanê 
sadece keleşleri, bombaları ve kendi 
imkanlarıyla 52 gündür direniyor ve 
inşallah daha da direnecek ve zafer bi-
zim olacak. DAİŞ ve Kaide sistemi 
Kobanê’de yediği darbeyi tarihlerinde 
başka yerde yemedi” diyen Ebû Leyla, 
yaşamı ile de Kobanê savaşının fedai 
ruhunu gösteriyordu. Nitekim tarihler 
29 Kasım 2014’ü gösterdiğinde DAİŞ’in 
Kobanê’ye yönelik en büyük saldırısı 
başlıyordu.

O güne kadar üç koldan (doğu, batı 
ve güney) yapılan saldırılara 4’üncü bir 
kol eklenmişti ve DAİŞ Türkiye üzerin-
den saldırıya geçmişti.

Yine yürümüştü üzerlerine 
üzerlerine…

Kobanê direnişine 29 Kasım 
Mürşitpınar Sınır Kapısı saldırısı olarak 
geçen bu organizasyonda Türkiye üzer-
inden getirilen bomba yüklü araç içeriye 
sokulup patlatıldığında Mürşitpınar 
Köyü’ne getirilen 50’yi aşkın çete kapıyı 
tutmak için saldırıya geçti. Kapıyı tutmak 
ise yaralı YPG/YPJ savaşçıları, Asayiş 
üyeleri ve sivillere kalmıştı. Ancak pat-
lama sesiyle birlikte kapıya koşanların 
başında Ebû Leyla ve Şems El Şimal’in 
diğer bir komutanı Ebû Fırat vardı.

Çeteleri tarayarak, kapının Türkiye 
tarafına koşan Ebû Leyla’nın o hemen 
hemen herkesin izlediği görüntüleri, onun 
fedai ruhunu gözler önüne seriyordu.

burası ne rakka ne de 
Musul, burası kobanê’dir

DAİŞ’le girdiği her çatışmada tel-
siz üzerinden Arapça olarak onlara 
“Burası Musul değil, Rakka da değil. 

Burası Kobanê’dir, Kobanê…” diye 
seslenen Ebû Leyla Mürşitpınar Sınır 
Kapısı saldırısında başından ağır bir 
şekilde yaralandığında, bu onun Kob-
anê savaşındaki 7’inci yarası oluyordu. 
Savaşçılarının kendi değimleriyle “O 
ateşe atlarsa bir an olsun düşünmeyiz” 
dediği Ebû Leyla, orada yaralanırken; 
aynı fotoğraf karesinde onun yanında 
kapıya doğru koşan Ebû Fırat ise şehit 
düşmüştü.

Minbîc ayrı bir anlam ifade 
ediyordu onun için

Tedavisi tamamlandıktan sonra 
tekrar Kobanê’ye dönen ve taburunun 
başına geçen Ebû Leyla, Kobanê köy-
leri, Sirrîn kasabası, Tişrîn barajı ve 
daha birçok hamleye katıldı ve komuta 
düzeyinde yer aldı. Suriye iç savaşının 
başlamasıyla Halep’te devrimci güçlerin 
komutanlığını yapan ve sonrasından 
ise Minbic, Cerablûs, Bab ve Tişrîn 
Barajı’nda hem çeteci unsurlara hem 
de rejime karşı savaşan Ebû Leyla için 
Minbîç’in özgürlüğü ayrı bir anlam ifade 
ediyordu.

silêmanî’de şehit düştü
Aslen Kobanêli olan Ebû Leyla, 

savaş öncesi Minbîç’te yaşıyordu. 
Onun için Minbîc Askeri Meclisi’nin 
de genel komutanlık üyesi görevini 
üstlenmişti. Aynı zamanda Demokra-
tik Suriye Güçleri’nin kurucusu ve 
genel komutanlarından olan Ebû 
Leyla, 1 Haziran 2016’da startı 
verilen ‘Minbîç’i Özgürleştirme 
Operasyonu’nda 3 Haziran günü Xefiet 
Ebû Qelqel köyünde, bir havan topu-
nun yakınına düşmesi sonucunda ağır 
yaralandı.

Başından aldığı şarapnel parçasıyla 
yaralanan Ebû Leyla, kaldırıldığı 
Silêmanî’de (Süleymaniye) 
doktorların tüm müdahalesine rağmen 
kurtarılamayarak şehitler kervanına 
katıldı.

Yoldaşlarından Minbîç’i 
özgürleştirme sözü

Ebû Leyla’nın şahadeti üzerine 
Minbîc Askeri Meclisi, yaptığı yazılı 
açıklama ile onun anılarına bağlılık 
gereği, Minbîç’i kurtarma operasyonu-
nun “Komutan Şehit Faysal Ebu Ley-
la” adıyla devam edeceğini duyurdu. 
“Minbîç’i Özgürleştirme Operasyonu’nu 
onun belirttiği planlama ile sürdürecek 
ve tüm Suriye’de başarı ve zaferi elde 
edinceye kadar izinde yürüyeceğimizin 
sözünü veriyoruz” denilen açıklamada 
Ebû Leyla’nın anılarını yaşatma sözü 
verildi.

ebû leyla’yı anlatmak
Şiir gibi yaşayıp, şiir gibi savaşıp, 

şiir gibi şehit düşen Ebû Leyla, bugün 
o çok sevdiği uğruna 7 kez yaralandığı 
Kobanê’de, Şehit Dicle Şehitliği’nde 
toprağa verildi.

Bir kahramanın ardından kurulacak 
her cümle biraz eksiktir. Ama Milan 
Kundera’nın dediği gibi; ‘İnsanın iktidara 
karşı mücadelesi, hafızanın unutuşa karşı 
mücadelesidir’. Ebû Leyla ve onun gibi 
kahramanlarla aynı çağda yaşamanın 
verdiği onurla bize düşen görev ise, unu-
tulmaya karşı verdikleri mücadeleleri ile 
birlikte anılarını ve yaşamlarını bir parça 
olsun anlatabilmek. 

ERSİN ÇAKSU (DİHA)
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Bir bilgisayarı 
faşistleştirmek

‘Robotlar herşeyi ele 
geçirecek’ terimi toplumun 
her yanında sıkça söyleniyor. 
Üstelik son dönemdeki büyük 
robot projeleri bu cümleyi 
kuranların daha çok kend-
ilerine inanmalarını sağlıyor. 
Robotların bizi, yaşamı, 
dünyayı ele geçirebilme-
leri için gereken maddeleri 
yazacağım. Ama önce şu 
konuya bir açıklık getirmem 
gerekiyor…

* * * * * * * *
O görsel olarak 

gördüğümüz robotlar aslında 
bildiğiniz mekanik bir 
düzenden ibaret. Yani orada 
ki bir vidayı gevşetin artık o 
robotun hiç bir işlevi kalmaz. 
O robotun gördüğünüz şekilde 
karmaşık hareketleri yapabilm-
esini sağlayan çok gelişmiş bir 
bilgisayar programı. Bunun 
adına Yapay Zeka (Artificial 
Intelligence - AI) deniyor. AI 
sistemi, bir insan zekasında 
bulunan herşeyi içeriyor. İnsan 
davranışları olarak düşünürsek 
herşey ‘Eğer’ ve ‘O Zaman’ 
terimlerinden oluşuyor. 

‘Eğer önünde merdiven 
basamağı görürsen O Zaman 
sağ ayağını 18 santim kaldırıp 
ileri doğu itele. Eğer ayağın 
ileriye itelenmişse O Zaman 
bükülen dizini düzleştir.’

Yukarıdaki komutla mer-
divenin ilk basamağını çıktık. 
Ama beynimiz bunu o kadar 
hızlı ve yorulmadan yapıyorki, 
bu durum bize inanılmaz 
gelmiyor.

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

* * * * * * * *
Peki ya biz bu kadar 

yorulmayı kendimiz yapmak 
yerine bir sistem yapıp bunları 
kendisinin öğrenmesini 
sağlayabilirmiyiz?

Tabi ki evet!
Microsoft şirketi ‘Tay’ 

isimli bir sistem yarattı. Tay 
o kadar sofistike bir sistemdi 
ki insanlardan öğrendiklerini 
alıp kendi yaşantısına ve 

kararlarına adapte ediyordu. 
Microsoft Tay’ı yaparken 
fiziksel bir robot yapmadı. 
Tamamen kodlardan oluşan, 
öğrenmeye programlanmış 
kendisi gibi gelişmiş bir süper 
bilgisayarda çalışan bir sistem 
bu.

Buraya kadar herşey nor-
mal. Hatta bizi kendine hay-
ran bırakabilecek teknolojik 
bir gelişme bile diyebiliriz. 
Düşünün sistem tesleri bit-
tikten sonra eve bir robot 
alıyorsunuz, siz ne öğretirseniz 
onu yapıyor. Yada o kadar 
sofistike duruma gelmiş oluyor 
ki, sizinle günlük sanat-siya-
set-ekonomi sohbeti ediyor.

* * * * * * * *
Tay ilk hayatına 

başladığında hiçbir şey 
bilmeyen bir bebek gibiydi. 5 
değişik kanaldan yazılı olarak 
insanlarla iletişim kurmaya 
başladı. İlk insanlarla iletişime 
geçtip birşeyler öğrendikten 
sonra Tay’ın ilk yazdığı yazı 
‘insanlar çok güzel’ oldu.

24 saat içinde dünyanın 
her yerinden milyonlarca in-
san Tay’a birşeyler öğretmeye 
başladılar. Tay’ın 24 saat-
lik hayatını son bulduran 
yazılar ise, ‘Hitler haklı tüm 
Yahudiler’den nefret ediyo-
rum’, ‘Feministlerden nefret 
ediyorum, hepsi ölmeli ve ce-
hennemde yanmalı’ ve ‘insan-
lardan nefret ediyorum’ oldu. 
Microsoft Tay’ın fişini çekti.

Tay yeni öğrenen bir bebek 
gibiyken 24 saat içerisinde 
ırkçı, cinsiyetçi bir faşiste 
dönüştü. Bu süreçte milyonlar-
ca insan ona birşeyler öğretti. 
Programlaması gereği en çok 
söyleneni doğru kabul edecek-
ti. En son söylediklerini tekrar 
okuyun ve insanların ona ne 
öğrettiğini tahmin edin.

Günümüz çocuklarıda 
böyle işte. Faşist bir toplumda 
yetiştikleri sürece onlarında 
düşünceleri zamanla Tay’a 
benzeyecek. Tay 20 yıllık 
bilgiyi bir anda aldı, o çocuk-
larda aynı oranda bilgiyi 20 
yılda alacaklar. Bunu görebili-
yor olmak çok acı.

Robotların bizi, herşeyi ele 
geçirebilmesi için onlara had-
dinden fazla yetki ve uygula-
ma şansı vermemiz gerekiyor. 
Aynı şu anki başımızda bizi 
yöneten siyasetçilere verilen 
gibi. Onlarında oluşturmaya 
çalıştığı toplumdan Tay’lar 
çıkması hiç şaşırtıcı olmaz.

Tom 
Webb

İstanbul’daki patlamada 7 polis 
öldü, 4 sivil yaşamını yitirdi
İstanbul Valisi 7 po-
lis ölürken, 4 sivil 
yaşamını yitirdiğini 
açıkladı. Ölü polis 
sayısının daha fazla 
olduğu belirtiliyor.

İstanbul Beyazıt’ta çevik 
kuvvet polisi aracının geçişi 
sırasında bombalı araçla 
saldırı düzenlendi.

İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’in yaptığı açıklamaya 
göre 7 polis ölürken, 4 sivil 
yaşamını yitirdi. 3’ü ağır 36 
kişinin yaralandığı da be-
lirtildi.  Yerel kaynaklar ölen 
polis sayısının çok daha fazla 
olduğu ifade edilyor.
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Özel Eğitim İhtiyacı 
hakkında bilmemiz 
gerekenler 

 Özel Eğitim İhtiyaçları yadakı 
İngilizce adıyla Special Education 
Needs (SEN) zaman zaman veli-
ler olarak karşı karşıya geldiğimiz 
bir kavram. Peki bu kavram ne 
anlama geliyor? Özel eğitim; 
yetersizliğin engele dönüşmesini 
önleyen,yetersizliği olan bireyin to-
plumda bağımsız,üretici olmasını 
sağlayan ve becerilerini geliştiren 
bir eğitim hizmetidir. En temelinde 
Özel Eğitim İhtiyaçları öğrenme 
zorlukları veya öğrenme güçlüğü 
yaşayan çocuklara destek olmak 
için kullanılan yasal bir kavramdır. 
Bir çok çocuk eğitim hayatı süre-
cinde bir tür Özel Eğitim ihtiyacı 
hisseder. Özel Eğitim ihtiyaçları 
olan çocuklara yardım çoğu za-
man kendi okulları tarafından ver-
ilir. Bu yardımı veren öğretmenler 
özel bir stajdan geçer. Çocukların 
Özel Eğitim ihtiyacı yardımı talebi 
edeceği bölümler şunlardır: okuma, 
yazma, bilgiyi anlama, kendilerini 
ifade etme/anlatma, diğer öğrenci/
öğretmenlerin söylediklerini anla-
ma, arkadaşlık kurmak, yaramazlık 
yapmak yada duygusal veya fiziksel 
ihtiyaçlar.

Her çocuk farklı yollarla ve 
farklı oranda ilerleme gösterir. Bir 
çocuk en iyi nasıl öğredigini çok iyi 
bilir. Özel Eğitim İhtiyacı yardımı 
alan çocukların belli engellikleri 
vardır. Bu engellikler fiziksel ve 
ruhsal olmanın yanında değişik 
türlerden oluşur. Engel türleri Zi-
hinsel yetersizlik, Otizm, Özel 
öğrenme güçlüğü, Dikkat eksikliği 
ve hiperaktivite bozukluğu, Duy-
gusal ve davranış bozukluğu, Dil 
konuşma güçlüğü, Bedensel yeter-
sizlik, Süreğen hastalık, Serebral 
palsi, İşitme engelli ve Görme 
engelliginden oluşur. Öğretmenler 
derslerini planlarken her öğrencinin 
engel türlerini bilir ve o sınıftaki 
öğrencilerin öğrenme biçimini dik-
kate alarak ders hazırlıkları yapar. 
Bunu yaparken hangi öğrencinin 
hangi aktiviteye yapacağına, 
hangi material veya araç gereci 
kullanacağına karar verir. Kend-
imden örnek vermem gerekirse, 
İngiltere’ye ilk geldiğim günlerde 
dil bilmediğim için herşey bana 
resimler ile anlatılırdı. Daha sonra 
dili anlamaya basladikdan sonra 
dinleyip, tartışıp ve tekrarliyarak 
daha fazla öğrendiğimi anladım. 

Bu methodu her alanında kullanıp 
eğitim hayatımı tamamladım.

 Çocuğunuzun ilk yılları onun 
fizeksel, duygusal, entellektüel ve 
sosyal gelişimi açısından çok önem-
lidir. Bebekken yapılan muayaneler 
sayesinde doktor veya hemşire 
çocuğunuz Özel Eğitim ihtiyacı 
olup olmuyacağını anlıyabilir ve 
bu konuda sizi uyarabilir. Bu kon-
uda eğer endişeleriniz varsa zaman 
geçirmeden doktorunuza tanışmanız 
önemli. Eğer çocuğunuzda yuk-
arda bahsettiğimiz Özel Eğitim 
İhtiyaçları var ise yardım alabilirsi-
niz. Eğer çocuğunuzda okul öncesi 
böyle bir ihtiyaç gördüyseniz okul 
müdürü yada yöneticisine bu duru-
mu açıklayabilirsiniz. Okul böyle bir 
durumda sizi dinler ve çocuğunuzu 
Özel Eğitim İhtiyaçları Koordinatörü 
(SENCO) aracılığıyla gözlemler. 
Eğer çocuğunuzun Özel Eğitim 
ihtiyacı olduğu konusunda belli 
özellikler görülürse gereken yardımı 
alması için çalışmalar başlatılır. Bir 
çok zaman bir çocuğun Özel Eğitim 
İhtiyaçları olup olmadığını aileden 
önce okul fark eder. Her iki durumda 
SENCO aile ile bir araya gelir ve 
çocuğun Özel Eğitim ihtiyaçlarının 
nasıl karşılanacağını planlar ve 
anlatır. Bir çok çocuk bu yardım 
sayesinde gereken gelişmeyi gösterir 
ve başarırlı olur. 

 Toplum olarak Özel 
Eğitim ihtiyacı yardımı olan 
çocuklarımız olduğunu kabul et-
mekde zorlanıyoruz. Öğretmenler 
çocuklarımız hakkında Özel Eğitim 
ihtiyacı olduğunu söylediğinde bir 
çoğumuz durumu anlamadan ‘Ben-
im çocuğum gerizekali’ yada ‘Benim 
çocuğum hasta’ gibi söylemler ya-
parak karamsarlığa yada bir hüzne 
kapılıyoruz. Yukarda da bahsettiğim 
gibi Özel Eğitim ihtiyacı bir çok 
çocuğun eğitim hayatları boyunca 
yaşıyacağı bir durum. Bu anlamda 
farklı tavır veya yorumlar yapmak 
en çok çocuğumuzu etkiliyip zarar 
verecektir. Herşeyden önce temel 
başlangıç noktamız çocuklarımıza 
yardım etmek olmalı. Bu an-
lamda hem okuldan hemde kendi 
çabalarımız ile yapacağımızın en 
iyisi yapıp çocuklarımızın geleceği 
için onlara yardımcı olmamız en te-
mel velilik görevimiz. Sonuçta onlar 
bizim çocuklarımız.

AP: Clinton başkan 
adaylığını garantiledi

Amerika Birleşik Devletleri 
başkanlık yarışında Demokrat 
Parti aday adaylarından Hillary 
Clinton’ın partinin başkan 
adaylığı için gerekli delege 
sayısını garantilediği bildiriliyor.

Sonucun Associated Press haber ajansının 
adaylık seçimleriyle ilgili tuttuğu çetelede elde 
edildiği ifade ediliyor.

Sayıma göre, 2383 delegenin desteğine sahip.
Sonuca göre, Clinton ilk kez başlıca bir partinin 

kadın başkan adayı olma hakkını kazanmış olacak.
Ancak, rakibi Bernie Sanders Clinton’ın 

kazanmadığını ve kazanmak için Temmuz ayından 
önce oy kullanamayacak ve görüşlerini değiştirmeleri 
mümkün olan süper delegelerin desteğine ihtiyaç 
duyduğu açıklamasını yaptı.
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Nisêbîn’i yok etme planı

ŞARK Islahat Planı’nı güncelleyen Türk devleti, Kürdistan’da yaklaşık bir 
yıldır süren işgal operasyonları ve yıkım ardından Rojava sınırındaki köyler ve 
mezraların yerlerinin değiştirilmesini planlanıyor. Yaklaşık 10 bin binanın yıkıldığı 
Nisêbîn, pilot merkez seçildi. İlçenin, sınırın 8 kilometre uzağındaki bölgeye 
taşınması hesaplanıyor.

Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara 
Kaya, “Hadi Nusaybin’i taşıdılar. 
Rojava’yla sınır 800 kilometre. Hepsi-
ni mi taşıyacaklar” diye sordu. 

Sözcü gazetesinden Saygı 
Öztürk’ün haberine göre; Milli 
Güvenlik Kurulu (MGK) öncelikle 
Nusaybin’den başlamak üzere Ro-
java sınırındaki bazı ilçeleri başka 
yerlere nakletmeyi öngörüyor. Aynı 
kapsamda Suriye ve Irak sınırına sıfır 
noktada bulunan köylerin taşınması da 
planlanıyor. Nusaybin’de 14 Mart’ta 
ilan edilen sokağa çıkma yasağı 
ardından Türk devleti 82 gün boyunca 
tank, top ve binlerce askeri yetmey-
ince savaş uçaklarını devreye sokmuş, 
ardında 10 bin yıkık ev ve işyeri 
bırakmıştı. Operasyonların sona erdiği 
ilan edilse de ilçede sokağa çıkma 
yasağı halen devam ediyor. 

8 kilometre içeriye
İlçedeki yıkımdan birincil elden 

sorumlu olan devlet, yakıp yıktığı 
Abdulkadirpaşa, Dicle, Fırat, Yenişehir 
ve Zeynel Abidin mahallerinde sağlam 
bina kalmadığından hareketle ilçenin 
yerinin değiştirilmesinin faydalı 
olacağı sonucuna varmış! MGK’de 
alınan tavsiye kararı doğrultusunda 
Nusaybin’in ilçeye bağlı Çağlar 
köyü civarına nakledilmesi ve yeni 
yapılaşmanın ve ilçenin oluşturulması 

için komisyon kuruldu. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı uzmanları 
Nusaybin’de incelemeler başlatırken, 
Mardin İl Müdürlüğü’nce ilçenin 
taşınabileceği yerler konusunda 
hazırlıkları yürüttü. Yerel yönetimde 
esas söz sahibi DBP’li belediyeyi 
devre dışı bırakan bir çalışma sonu-
cunda Nusaybin’in bugünkü yerine 8 
kilometre uzaklıkta bulunan Çağlar 
köyüne ilçenin kurulması planlandı. 

Cizre, silopi, İdil ve kızıltepe
Tansu Çiller’in Başbakanlığı 

döneminde de Genelkurmay 
Başkanlığı’nın önerisi ile ilçelerin 
sınırdan uzaklaştırılması, hakim 
noktalara taşınması hükümete dikte 
edilmiş, daha sonu konu gündem-
den düşmüştü. ‘Çökertme Planı‘ 
kapsamında Kürt kentlerinin yerle bir 
edilmesiyle konu son Milli Güvenlik 
Kurulu toplantısında yeniden gün-
deme getirildi ve ilçe nakillerinin 
Nusaybin’den başlaması yönünde 
hazırlıklar yapılması istenildi. 

MGK’nin tavsiye kararı sad-
ece Nusaybin ile sınırlı değil. Daha 
sonraki aşamada Cizre, Silopi, 
İdil ve Kızıltepe’nin de yerlerinin 
değiştirilmesi ve Dicle nehri çevresine 
nakillerinin yapılması yönünde plan-
lamalar yapıldığı belirtiliyor. 

belediye devre dışı
Nusaybin’le başlayacak Rojava 

sınırındaki yerleşim yerlerine yöne-
lik MGK planını Nusaybin Belediye 
Eşbaşkanı Sara Kaya’ya sorduk. 
Kendilerine konuyla ilgili resmi bir 
bilgilendirme yapılmadığını belirten 
Kaya, “Çevre Bakanlığı, valilik ve 
kaymakamlık yetkililerinin STÖ tem-
silcileriyle bir araya geldiği yönünde 
bir duyum aldık ancak netleştiremedik. 
Ancak bize iletilmiş herhangi bir bilgi 
yok. Zaten DBP’li belediyeleri devre 
dışı bırakan bir tutum sergileniyor. 
Öyle ki artık ilçelerde Erdoğan’ın 
muhtarları bizlerden daha fazla söz ve 
yetki sahibi” dedi. 

Neden taşınıyor?
Devlet güçlerinin Nusaybin’de 

gerçekleştirdiği yıkımın sınırda değil 
ilçe merkezinde olduğuna işaret 
eden Kaya, ilçenin Çağlar köyüne 
taşınmasının gerekçesinin asılsız 
olduğunun altını çizdi. Sınırda Zeynel 
Abidin ve Mor Yakup mahalleri 
olduğunu hatırlatan Kaya, “Yerle bir 
edilen, bayrak astıkları, zafer naraları 
attıkları 4 mahalle zaten Qamişlo 
sınırından 8-10 kilometre uzaktadır. 
Yıkım şehrin içindedir, sınırla hiçbir 
yakınlığı, alakası yok. Hatta yıkımın 

olduğu 4 mahalle Çağlar’ın hemen 
dibindedir, çok yakındır. Sınırda ise 
iki mahallemiz var. Yarısı emniyet ve 
askeriyedir. O halde ilçe neden içeriye 
taşınıyor” diye sordu.

Çağlar’a taşınma 
koşulları yok

İlçenin taşınacağı belirtilen Çağlar 
köyünün ilçe nüfusunu kaldıracak 
koşullarda olmadığını da belirten 
Kaya, şöyle devam etti: “Sözü edilen 
yerde doğru dürüst arazi yok, nasıl 
düşünmüşler bilemiyoruz. Çağlar 
dedikleri yerde Çağçağ deresi var. 
Bir taraf tamamen su ve yeşillik, öbür 
tarafı dağlıktır. Taşınacağı belirtilen 
mahallelerde bir sürü ev var. Bu kadar 
nüfusu yerleştirecek bir alan yok. Sen 
nereyi, nereye taşıyacaksın?” 

9 kata kadar izin var
Nusaybin’deki evlerin müstakil 

ve bahçeli olduğunu anımsatan Kaya, 
“Orada toplu konut mu, 20 katlı bi-
nalar mı düşünüyorlar, bilemiyoruz. 
Nusaybin’de büyük binalar yok, 9 kat 
izni yeni verilmeye başlandı“ diye 
ekledi. Nusaybinlilerin de plandan 
rahatsız olduğunu, şikayetler almaya 
başladıklarını ifade eden Kaya, “Fen 
İşleri ve İmar Müdürlüğü konuyu 
araştırıyor. En kısa  zamanda meseleyi 
netleştirmeye çalışacağız” diye konuştu. 

Yüzlerce kilometre sınır var
Nusaybin’de operasyonlar devam 

ettiği sürece YPS’nin Qamişlo’dan 
yardım aldığı yönündeki propagandaları 
hatırlatan Kaya, “Nusaybin’in 
Qamişlo’ya yakın olması onları rahatsız 
ediyor” diyerek ekledi: “O zaman sor-
mak lazım. Sadece Nusaybin değil 800 
kilometre boyunca sınır var. Bu kadar 
sınırı nereye çekecek?” 

Yıkım devam ediyor
Devletin soykırım saldırılarının 

85. günde devam ettiği Şirnex’te 
yapılan “operasyon tamamlandı” 
açıklamasının ardından da birçok ma-
hallesinde evler ateşe veriliyor. Diğer 
yandan da devlet güçlerinin kentteki 
“meskûn mahal” eğitimi sürüyor. 

Türk Genelkurmay Başkanlığı 
soykırım saldırıları ile bir-
çok kent merkezinin harabeye 
dönüştürüldüğünü görmezden geler-
ek, operasyonlarda sivil halkın za-
rar görmemesi için azami özenin 
gösterildiğini iddia etti. Genelkurmay 
Başkanlığı, resmi internet sitesinden 
Şirnex (Şırnak) ve Mêrdîn’in (Mar-

din) Nisêbîn (Nusaybin) ilçesindeki 
operasyonlara ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. Açıklamada, harabeye çevrilen 
kentlerdeki manzaraya ilişkin tek bir 
ifade kullanılmazken, operasyon-
larda sivil halkın zarar görmemesi 
için azami özen gösterildiği; PKK’nin 
kaybının binden fazla olduğu ileri 
sürüldü.

kent ateşe veriliyor
Şirnex’ın birçok mahallesinde ev 

ve işyerleri dün de ateşe verildi. 
Bahçelievler Mahallesi’nde Kadirî 

Camii’nden başlanarak sırayla evler 
ateşe verilirken çıkan yangınlar gün-
lerdir devam ediyor. Mahalledeki yü-
zlerce ev ve işyeri kullanılamaz hale 
geldi. Ayrıca Sêrt (Siirt) yolu üzerine 
konuşlu tank ve obüslerle de yer yer 
mahalleye bombardıman sürüyor. 

Cumhuriyet, İsmet Paşa, Yeni, 
Gazipaşa ve Aydınlıkevlerde de on-
larca ev ve işyeri ateşe veriliyor. 
Kentin Vakıfkent, Tekser, Gündoğdu, 
Ömerköy ve Atatürk mahallelerinde 
de “ince arama” adı altında ev ve 
işyerleri taranarak tarumar ediliyor. 

Jandarma Genel Komutanı Galip 
Mendi’nin verdiği talimat sonrası kente 
gönderilen Jandarma Özel Harekat 
(JÖH) elemanlarına, kentte “meskûn 
mahal” eğitimi veriliyor. Eğitimlerini 
yeni tamamlayan JÖH’lere kentte 
verilen uygulamalı eğitimde evlerin 
nasıl havaya uçurulacağı, tank ve obüs 
atışlarının yapıldığı yerler ve tarama 
faaliyetlerinde yüzlerce ev ve işyeri 
kullanılamaz hale getiriliyor. 

Mexsûdavalılar kalıyor
Soykırım saldırılarının birinci 

ayında devlet güçleri tarafından zorla 
boşaltıldıktan sonra tamamı ateşe ver-
ilerek yakılan Colemêrg’in (Hakkari) 
Gever (Yüksekova) ilçesine bağlı 
100 hanelik Mexsûdava köyüne geri 
dönen yurttaşlar, evlerini yeniden 
inşa etmeye başladı. Evlerde bulunan 
beyaz eşya ve değerli eşyaların ta-
lan edildiği 2 bin nüfusluk köye geri 
dönen aileler, karşılaştıkları yıkıma 
karşı evlerini yeniden inşa etmek 
için kolları sıvadı. Devlet güçleri 
tarafından kül edilen evini çevredeki 
evlerin enkazından topladığı inşaat 
malzemeleri ve tahtalarla onarmaya 
çalışan Cahit Tüner, “Biz Kürt halkı 
olarak hepimiz birlik olacağız, beraber 
olacağız. Toprağımızı hiç bir zaman 
terk etmeyeceğiz. Bunu herkes bilsin” 
dedi.
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Merkel’den Erdoğan’ın 
açıklamalarına tepki
Almanya Başbakanı Angela 
Merkel, Ermeni soykırımının 
Almanya Federal Meclis’inde 
kabul edilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan’ın açıklamalarına 
tepki göstererek, yapılan 
açıklamaları eleştirdi. 

‘alMaN MİlletVekİllerİ serbest 
bİÇİMDe seÇİlMİŞlerDİr’

Berlin’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ile bir araya gelişinden sonra düzenlenen 
basın toplantısında konuşan Merkel, soykırım 
tasarısının kabul edilmesinden sonra devam 
eden tartışmalara dikkat çekerek, “Alman 
Federal Meclisi’nin milletvekilleri, istisnasız, 
serbest bir biçimde seçilmiş milletvekilleridir 
ve Türkiye tarafından yapılan konuyla ilgili 
iddia ve açıklamaları makul bulmuyorum” 
açıklamasında bulundu. 

‘feDeral MeClİs İle tÜrkİYe 
arasıNDa GÖrÜŞ aYrılıĞı Var’

Erdoğan, Alman milletvekillerine yöne-
lik ağır ithamları ve “Bu vekillerin PKK’nin 
uzantısı olduğunu” yönündeki açıklamalarına 
tepki gösteren Merkel, “Ermeni soykırımıyla 

ilgili Alman Federal Meclisi’ndeki çoğunlukla 
Türkiye arasında görüş ayrılığı bulunuyor. 
Bu yüzden her zaman Türkiye ile Ermeni-
stan arasında doğrudan müzakerelere gi-
dilmesi için çaba sarf ettik ve etmeye devam 
edeceğiz” dedi. 

‘tarİHİMİzle Her YÖNÜYle 
YÜzleŞMeYe DeVaM eDeCeĞİz’

Yahudi soykırımı konusundaki hatırlatmalara 
da değinen Merkel, Federal Meclis’in kararında 
Yahudi Soykırımı’nın tekil ve benzersiz 
oluşuna dikkat çekildiğini hatırlattı. Merkel, 
“Almanya’nın tarihiyle sadece tek bir konuda 
yüzleşmediğini bunun Holokost ve Nasyonal 
Sosyalizmle sınırlı kalmadığını” kaydederek 
buna devam edeceklerini, her yeni nesilde bu-
nun sürdürülmesinin bir yükümlülük olduğunu 
ifade etti.

‘Türkiye Kobani’ye 
füzelerle saldırdı’

Suriye’nin kuzeyindeki Koba-
ni kentine dün akşam Türkiye 
tarafından füze atıldığı belirtil-
di. Sputnik’e konuşan Kobani 
Kantonu Dışişleri Bakanı 
İbrahim Kurdo, Türkiye’nin 
attığı füzelerin boş araziye 
düştüğünü söyledi.

Edinilen bilgilere göre Türkiye sınırındaki 
Rojava bölgesinin Kobani kentine dün gece 
saatlerinde Türkiye tarafından füzeler atıldı. 
Konuyla ilgili olarak PYD’nin kanton ilan ettiği 
Kobani’nin Dışişleri Bakanı İbrahim Kurdo, 
Sputnik’e konuştu.

Türkiye’nin Kobani’ye füze attığını belirten 
Kurdo, füzelerin boş araziye düştüğünü söyledi. 
Bir füzenin Kobani merkeze diğer füzelerin ise 
Kobani’nin köylerine düştüğünü aktaran Kurdo, 
füzelerin boş araziye düşmesi nedeniyle şans es-
eri ölü ve yaralıların olmadığını kaydetti.

 Füzelerin Türkiye tarafından atıldığına 
yüzde yüz emin olduklarına vurgu yapan Kur-
do, Türkiye’nin Rojava’ya karşı düşmanca bir 
tutum içinde olduğunu savundu. Kurdo, Türkiye 
devletinin her yerde Kürtlere karşı savaştığını 
da sözlerine ekledi.

 Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bu-
lunan Kobani 2014 yılında IŞİD tarafından ay-
larca saldırıya uğramıştı. Halep’in bir ilçesi olan 
Kobani 2012 yılının Temmuz ayından bu yana 
PYD’nin elinde bulunuyor.

BM: 50 bin kişi Felluce’de mahsur

BM Felluce’de artan çatışmalar 
nedeniyle bölgeden kaçışların 
devam ettiğini, yaklaşık 50 
bin kişinin ise ilçede sıkışıp 
kaldığını bildirdi.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM 
Dünya Gıda Programı, Uluslararası Göç Örgütü 
ve Dünya Sağlık Örgütü tarafında yapılan ortak 
açıklamada, Irak ordusunun Felluce’yi IŞİD’den 
kurtarmak için başlattığı operasyon nedeniyle 
son 10 günde çatışmalardan kaçan yaklaşık 10 
bin kişinin kamplara sığındığı aktarıldı.

Açıklamada, “Artan çatışmalar nedeniyle 

Felluce’den kaçışlar devam ediyor, 50 bin 
kişiyse ilçede sıkışıp kaldı” ifadelerine yer 
verildi.

‘teMel İHtİYaÇlara 
erİŞeMİYOrlar’

Irak hükümetinin Anbar’da yerlerinden 
edilen 60 bin kişi için kurduğu kampların 
dolduğuna dikkat çekilen açıklamada, yaklaşık 
bir yıldır insani yardım yapılamayan Felluce’de 
halkın su, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara 
erişiminin olmadığı vurgulandı. 

BM’ye göre, son iki yılda Irak’ta 3,4 mi-
lyondan fazla kişi yerinden edildi ve yerin-
den edilenlerin yarsından fazlasını çocuklar 
oluşturuyor., 10 milyondan fazla kişiyse insani 
yardıma ihtiyaç duyuyor.
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Efsane Boksör 
Muhammed Ali Öldü

O, 20’nci yüzyılın ve dünya spor 
tarihinin en önemli figürlerinden 
biriydi. Boks sporunu dünyanın 
dört bir yanında sevdirdi, hayatı 
film oldu, politik duruşuyla da 
çok konuşuldu. Ama Cuma gecesi 
üzücü haber geldi, uzun zamandır 
sağlık sorunları ile boğuşan dün-
ya ve olimpiyat şampiyonu Mu-
hammed Ali hayatını kaybetti.

Üzücü haberi aile sözcüsü Bob Gunnell verdi. Ameri-
kan basınına konuşan Gunnell,  Phoenix’te hastaneye 
kaldırılan Ali’nin öldüğünü doğruladı. Muhammed Ali, 
uzun zamandır Parkinson sendromuyla mücadele ediyor-
du. Son iki yıldır çeşitli gerekçelerle birçok kez hastan-
eye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmişti. Ancak 
Perşembe akşamı bu defa solunum yetmezliği teşhisiyle 
hastaneye götürülmüştü.

Muhammed Ali 1942’de Kentucky eyaletinin Louis-
ville kentinde Cassius Marcellus Clay Jr. ismiyle doğdu. 
12 yaşında boksa başladı. 1960 Roma Olimpiyatları’nda 
ağır siklette altın madalya aldı. Ağır siklette ilk dünya 
şampiyonluğunu 1964’te daha 22 yaşındayken kazandı. 
Bu şampiyonluğun ardından din değiştirerek İslam’ı seçti 
ve Muhammed Ali ismini aldı. Vietnam Savaşı sırasında, 
“Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla 
savaşayım” sözleri tarihe geçti. Bu sözleri nedeniyle 5 yıl 
hapis ve 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı. Pasaportu 
ve lisansı elinden alındı, boksa 3 yıl ara vermek zorunda 
kaldı. 1970’te karar temyiz edildi ve boksa geri döndü. 
İkinci dünya şampiyonluğu 1974’te geldi. 1978’de ağır 
siklette dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk bok-
sör olarak tarihe geçti.  

Siyasi ve toplumsal çıkışlarıyla da konuşulan bir isim 
oldu Muhammed Ali. Sivil Yurttaşlık Haraketi’nin li-
deri Martin Luther King Jr.’a destek vermiş, siyahların 
haklarını savunmuştu. 1960’ta bir lokantada sad-
ece beyazlara servis yapıldığını öğrenince, Roma 
Olimpiyatları’nda kazandığı altın madalyasını nehre 
atmıştı. 

11 Eylül saldırıları üzerine 2001’de Sıfır Noktası’na 
giderek hem dayanışmasını sunmuş hem de İslam’ın 
barış dini olduğu mesajları vermişti. Aynı yıl hayatı 
filme çekilmişti. Filmde Muhammed Ali’yi Will Smith 
canlandırdı.

2005’te insan hakları, dini özgürlük ve insani yardım 
konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle Özgürlük 
Madalyası’na layık görüldü. Ali, madalyasını dönemin 
ABD Başkanı George W. Bush’un elinden aldı. 2009’ta 
ABD’nin ilk siyah başkanı olan Barack Obama’nın yem-
in törenine katıldı.

ABD Başkanı Barack Obama da sosyal medya 
hesabından Muhammed Ali’nin 1965’te Sony Liston’ı 
yendiği maçın fotoğrafını yayımladı ve “Dünyayı sarstı 
ve daha iyi bir yer haline getirdi. Huzur içinde uyu 
şampiyon” diye yazdı. 

Obama’nın Muhammed Ali hayranı olduğu ve 
Beyaz Saray’daki ofisinde ünlü boksçunun eldivenlerini 
sergilediği biliniyor.

Boks üslubunu “kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım” 
sözleriyle tanımlayan Muhammed Ali, 1980’lerde 
başlayan Parkinson sendromunu bir süre gizlemeyi tercih 
etti. Bu dönemde de maçlara çıktı. Son olarak 8 Nisan’da 
Arizona’nın Phoenix kentinde bir yardım etkinliğine 
katılmıştı.

Neler dediler?
Muhammed Ali’nin ölümünün ardından hayranları 

da yasa boğuldu. Ünlü isimler Ali için peş peşe taziye 
mesajları yayınladı.

Bill Clinton, Eski ABD Başkanı
“Hoşçakal dostum, bir çok yönden harika biriydin.”

Hillary Clinton, Demokrat Parti başkan adayı:
“1960’ta olimpiyat madalyasını almasından bu yana 

tüm dünyadaki boks hayranları ne seyrettiklerini bili-
yordu. Bir daha asla bir araya gelemeyecek bir karışım. 
Güzelliğin ve zarafetin, hızın ve kuvvetin karışımı.”

Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti başkan 
adayı:

“Gerçekten büyük bir şampiyondu ve harika bir 
adamdı. Hepimiz onu özleyeceğiz.”

Jesse Jackson, Sivil Haklar Hareketi Lideri:
“Dualarımız Muhammed Ali için. Amerika’nın iyi 

ismi, dünya boks şampiyonu, toplumsal dönüştürücü ve 
savaş karşıtı kahraman.” 

Bernice King, Martin Luther King Jr.’ın kızı: 
“Bir çok şeyin şampiyonuydun. İyi savaştın, huzurla uyu.”

Floyd Mayweather, eski ağır siklet boks 
şampiyonu:

“Başka bir Muhammed Ali gelmeyecek. Tüm düny-
adaki siyah halklar, siyah insanların ona ihtiyacı vardı. 
Hepimizin sesi oldu. Bugün geldiğim noktanın sesi 
oldu.”
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Can Dündar Londra’ya geliyor!
Londra merkezli 
düşünce kuruluşu Cen-
tre for Turkey Studies, 
9 Haziran’da  Ahmet 
Hakan ve 10 Haziran’da 
Nuray Mert’in katılacağı 
toplantıların ardından, 
Türkiye’nin son zaman-
lardaki en tartışmalı 
isimlerinden birisi olan 
gazeteci Can Dündar’ı 
ağırlayacak.

 Cumhuriyet gazetesinin genel 
yayın yönetmeni olan Dündar, 29 
Haziran Çarşamba günü İngiltere 
Parlamentosu’nun 10 numaralı komite 
odasında gerçekleştirilecek toplantıda 
‘Türkiye nereye gidiyor’ başlıklı bir 
konuşma yapacak.

İşçi Parti’li milletvekili See-
ma Malthotra’nın ev sahipliğini 
üstleneceği ve akşam 7.00-9.00 saatleri 
arasında yapılacak toplantıya katılmak 
isteyenler www.ceftus.org adresinden 
veya info@ceftus.org email adresin-
den kayıt yaptırabilecekler.

Can Dündar bu ay içerisinde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın kişisel başvurusu so-
nucu açılan davada yargılandığı 
“MİT TIR’ları haberi”nden dolayı 

mahkeme tarafından ‘devletin gi-
zli kalması gereken bilgilerini’ 
açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay, hapis 
cezasına çarptırılmıştı. 

Dündar ve gazetenin Ankara Tem-
silcisi Erdem Gül’ün yargılanmasına 
gerekçe gösterilen haberde Milli 
İstihbarat Teşkilatı’na ait tırlarla 
Suriye’deki gruplara silah sevk 
edildiği öne sürülmüş, savcılık 
dosyasından alındığını ileri sürülen 
görüntülere yer verilmişti.

Geçen yıl 26 Kasım’da tutuklanan 
gazeteciler, Anayasa Mahkemesi’ne 
yaptıkları başvurunun ardından 25 
Şubat’ta tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmişlerdi. Can Dündar, 
başta AB ülkelerinin büyükelçi ve 
konsolosları olmak üzere batı ka-

muoyunun yakından izlediği davanın 
karar duruşmasının yapıldığı 6 Mayıs 
günü, mahkeme binası önünde silahlı 

saldırıya uğramıştı. Dündar ve Erdem, 
mahkemenin verdiği ceza kararı için 
de temyize başvurmuşlardı.

AB’nin yeni göç planı

Avrupa Komisyonu An-
kara ile yapılan sığınmacı 
anlaşmasının benzerini Orta-
Doğu ve Afrika ülkeleri ile 
imzalamak için harekete geçti. 
Komisyon şimdilik Tunus, Ni-
jer, Etiyopya, Mali, Senegal, 
Nijerya ve Libya ile geri kabul 
anlaşması imzalamak istiyor. 
Avrupa Birliği bu ülkelere mali 
yardım sunacak. 

Avrupa Birliği Dışilişkiler 
Yüksek Temsilcisi Federica 
Mogherini Avrupa Birliği’nin 
neden Afrika’ya odaklanması 
gerektiğini anlattı:

“Afrika demografik, ekono-
mik ve iklim değişikliği sebe-
biyle yer değişikliği açısından 
önemli bir kıta olmaya devam 
edecek. Uzun vadede stratejik 
çözümler üretmeliyiz zira kısa 
vadede çözülecek bir durum 
değil. Kısa vadede eşitsizliğe 
cevap bulunmalı.”

Avrupa Komisyonu 3 mil-
yar Euro sağlamayı planlıyor. 
Komisyon yatırımcı ve Avrupa 
Birliği ülkelerinin katılımıyla 62 
milyar Euro’ya ulaşmak istiyor. 
‘Göç ortaklığı finansmanı’ ül-
kelerin durumuna bağlı olacak.

Amazon’un Cami Resimli 
Paspaslarının Çoğu 
Satıştan Kaldırıldı

O n l i n e 
satış şirketi 
Amazon, tep-
kiler üzerine 
Kuran-ı Ker-
im ve Kabe 
fotoğraflı kapı paspaslarının 
ardından camili olanları 
da büyük ölçüde satıştan 
kaldırırdı.

Amazon, Rocky Bull 
firmasınca siteye eklenen 
İslamiyet, Hristiyanlık ve Hin-
du inançlarına ait fotoğraflardan 
yapılan tüm kapı paspaslarının 
satışına son verdi.

aYasOfYa Ve 
SULTANAHMET 
CaMİlerİ De Var

Bunlar arasında Ayasofya ve 
Sultan Ahmet camilerinin yanı 
sıra diğer ülkelerden camiler de 
var. Camili olanlardan birinde 
Ayasofya’nın içindeki “Os-
man” ve “Hüseyin” yazan lev-
halar da görülüyordu.
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Barış Atay ‘Sadece Diktatör’ Oyunuyla Londra’da

Onur Orhan’ın yazdığı ve Caner Erdem’in yönettiği oyunda Barış 
Atay, her şeyiyle bir diktatörü canlandırıyor. “Devlet benim” di-
yen diktatörün, içsel çatışmalara ve halkla kurduğu ilişkiye tüm 
çıplaklığıyla tanık oluyoruz.

Sadece Diktatör oyunu, tıpkı 
14. Louis gibi “devlet benim” 
diye haykıran diktatörün sarayında 
geçiyor.

Barış Atay’ın diktatör rolüyle 
tek başına taşıyacağı bu çatışma, 
diktatörlüğün sistem içerisindeki tar-
ihsel döngüsünü ve bunun sonucu, bir 
diktatörün kendi içsel hesaplaşması 

ve halk ile kurduğu paradoks ilişkiyi 
temel alıyor.

Avrupa ve Türkiye’de gösterim-
leri süren ‘Sadece Diktatör’ oyunu 17 
Haziran Cuma günü Londra’da seyir-
cisiyle buluşacak.

1997 yılından bu yana Londra’da 
faaliyet sürdüren Tohum Kültür 

Merkezi’nin örgütlediği tiyatro gös-
terimi Clapton’da bulunan Round 
Chapel’de sergilenecek.

Bilet satış noktaları: Stoke New-
ington Gorki House, Harringey 
Mezzo Café, Edmonton İstanbul 
Supermarket. Daha fazla bilgi için 
078 974 99163 numaralı telefona 
uaşabilirsiniz.
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Britanya 6. Alevi Festivali Hull AKM ve Cemevi
Britanya 6. Alevi Festivali 
kapsamında yapılan Hull ve 
Nottingham AKM ve Cemevleri 
etkinlikleri yapıldı.

29 Mayıs Pazar günü 
Hull AKM ve Cemevi 
Britanya 6. Alevi Festival 
etkinliği yapıldı. Etkinliğe 
katılan sanatçılar Tolga 
Sağ ve Kutsal Evcimen en 
güzel türkülerini seslendir-
di.  Hull AKM ve Cemevi 
eşbaşkanları Ali Ekber 
Aktepe ve Yeliz Pirdoğan 
başta BAF Başkanı İsrafil 
Erbil ve Mehmet Yüksel 
Dede olmak üzere tüm 
katılan AKM ve Cemev-
leri temsilcilerine ve misa-
firlere teşekkür etti.

Etkinlikte Doncaster 
AKM Semah ekibi semah 
döndü. Genç semahçıların 
heyecanı dikkat çekti ve 
etkinliğe çok sayıda genç 
katıldı.

Etkinlik Britanya Alevi 
Kadınlar Birliği ve Brit-
anya Alevi Gençlik Fed-
erasyonu temsilcilerinin 
birer konuşma yapması ile 
sonlandı.

Britanya 6. Alevi Festi-
vali Nottingham AKM ve 
Cemevi

Britanya 6. Alevi Festivali 
geçen hafta 5 Haziran Pazar 
günü Nottingham AKM ve 
Cemevinde devam etti.

Etkinlikte sanatçılardan 
Muharrem Temiz ve 
Mustafa Kılçık sahne aldı. 
Muharrem Temiz özlenen 
arguvan türkülerini seslen-
dirirken Mustafa Kılçık’ta 
deyişlerini okudu.  Me-
hmet Yüksel Dede çerağ 
uyandırdı ve BAF başkanı 
İsrafil Erbil ile diğer AKM 
ve Cemevleri başkanları 
birer konuşma yaparak 
etkinliği desteklediler. 

Nottingham AKM se-
mah ekibi semahlarını 
döndü. Etkinlik çok 
sayıda insanı bir araya ge-
tirdi.  Başkan Mehmet Sağ 
katılarak destek veren tüm 
misafirlere teşekkür etti. 
Etkinlikte, Britanya Alevi 
Kadınlar Birliği, Britanya 
Alevi Gençlik Federasy-
onu, Londra Emek Sahne-
si, Dem Radyo ve Nurhak 
Kültür Evi temsilcileri 
birer konuşma yaptı.
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Depresyona kan 
testi ile doğru ilaç

‘Kalın bel ölçüsü prostat 
kanseri riskini artırıyor’

Bir araştırmaya göre bel ölçüsü 
büyük olan erkeklerin prostat 
kanserine yakalanma riskleri daha 
yüksek.

Oxford Üniversitesi tarafından 
yapılan araştırma belin 10 cm 
kalınlaşmasının kansere yakalan-
ma oranını yüzde 13 artırdığını 
ortaya koydu.

Çalışma 8 Avrupa ülkesinde 
140 bin erkek üzerinde yapıldı.

Araştırmaya göre beli 94 
cm›den daha geniş olan erkekler 
en büyük riskle karşı karşıya.

Prostat kanseri erkekler 
arasında en yaygın kanser türü.

Vücut kütle endeksi
İsveç’te Avrupa Obezite 

Zirvesi›nde sunulan rapor 50 
yaşlarında erkeklerin beden ölçül-
eri ve prostat kanseri arasındaki 
bağı 14 yıl boyunca inceledi.

Bu süre içinde 7 bin prostat 
kanseri vakasından 934›ü ölüm-
cüldü.

Araştırmacılar daha büyük 
vücut kütle endeksine ve bel 
ölçüsüne sahip erkeklerin prostat 
kanserinin daha ağır ve saldırgan 

türüne yakalanma riski taşıdığını 
ortaya koydular.

Örneğin bel çevresi 94 cm 
olan bir erkeğin prostat kanserine 
yakalanma olasılığı bel ölçüsü 84 
cm olan başka bir erkekten yüzde 
13 daha fazla.

Bilim insanları ayrıca yüksek 
vücut kütle endeksi ve geniş bel 
çevresi olan insanların prostat 
kanserinden ölme olasılıklarının 
daha yüksek olduğunu da buldu.

İngiliz Sağlık Sistemi bel 
ölçüsü büyük olan kadın ve 
erkeklerin daha fazla sağlık so-
runu yaşadığını söylüyor.

Uzmanlar bunun sebebinin yağ 
hücrelerinde kansere neden olan 
hormonların olduğunu düşünüyor.

Sağlıklı bir kiloda ve aktif 
kalmanın pek çok hastalığa karşı 
koruduğu da belirtildi.

Kaynak: BBC Türkçe
İ n g i l t e r e ’ d e 
bilim insanları, 
doktorların depr-
esyon hastalarına 
doğru ilacı vermes-
ine yardımcı ola-
cak bir kan testi 
geliştirdi.

Doktorlar halen hasta için en iyi 
depresyon ilacını deneme yanılma 
yöntemiyle bulmaya çalışıyor.

İlk ilaçlar çoğu zaman işe 
yaramıyor, tedavide zaman kaybı 
olabiliyor.

Londra›daki Kings College 
Üniversitesi›nden araştırmacılar, bir 
kan tahlili ile en doğru tedaviyi be-
lirlemenin mümkün olacağını söyl-
edi.

Buna göre tahlil sonucunda 
kanında iltihap bulunan depresyon 
hastalarına, tedavinin başından iti-
baren daha etkili ilaçlar verilmesi 
gerekli.

Gerçek hayatta testin ne kadar 
işe yaradığını görmek için daha fa-
zla sayıda hasta üzerinde denenmesi 
gerektiği belirtiliyor.

Araştırmacılar şimdiye dek sad-
ece 140 depresyon hastası üzerinde 
test yaptı.

İltihap ilacın etkisini azaltıyor
N e u r o p s y c h o p h a r m a c o l o -

gy Dergisi, yeni testin yıllar süren 

araştırmaların ürünü olduğunu be-
lirtiyor.

Araştırmada, kan tahlilinde ilti-
hap (inflamasyon) belirtisi görülen 
hastalarda, SSRI ve trisiklik anti-
depresan şeklinde yaygın kullanılan 
klasik ilaçların etkili olmadığı tespit 
edildi.

İltihabın vücudun strese karşı bir 
tepkisi olduğu ancak ilaç tedavisinin 
etkisini azalttığı sanılıyor.

Araştırma ekibinin başında bulu-
nan Prof Carmine Pariante hastaların 
üçte birinde bu türden iltihap be-
lirtilerinin görülebileceğini, bu 
kişilerde hemen daha etkili ilaçların 
kullanılması gerektiğini belirtiyor.

Depresyon ilaçları güvenli, ancak 
yan etkileri olan ilaçlar.

Prof Pariante, «Gerekli olmadıkça 
hastaya çok sayıda ilaç vermek is-
temiyoruz, ama kendilerini en kısa 
zamanda daha iyi hissetmelerini de 
hedefliyoruz» dedi.

Araştırmacılar, antidepresanla bir-
likte iltihap giderici ilaç kullanmanın 
işe yarayıp yaramadığını inceliyor.

Fakat hastaların doktora 
danışmadan bu tür ilaçları kendi 
başına kullanmaması konusunda 
uyarıda bulunuyorlar.

Uzmanlar ayrıca depresyonun 
sadece ilaçla tedavi edilmediğini, 
farklı kişilerde farklı tedavilerin 
uygulanabileceğini belirtiyor.

Hastanın durumuna göre ilaç te-
davisi, terapi ya da ikisi birden ger-
ekli olabiliyor.

Depresyon hastalarının kendilerini 
fiziksel ve sosyal olarak meşgul ede-
cek şeylerle uğraşması da öneriliyor.

Kaynak: BBC Türkçe
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Facebook kurucusunun 
sosyal medya hesapları 
hacklendi

Facebook’un 
kurucusu olan 
Mark Zuckerberg 
geçtiğimiz gün-
lerde hacklerların 
hedefi oldu. Twit-
ter hesabını ele 
geçtiren hacker-
lar Zuckerberg 
için bir mesaj 
bırakarak dikkat 
çekmeye çalıştılar.

Mesajda ‘Senin Twit-
ter, Instagram ve Pinterest 
hesapların ulaştık. Güven-
lik ayarlarını deniyoruz. 
Bizle iletişime geç’ denildi. 

Bu durumun hemen 
ardından Twitter 
Zuckerberg’in hesabını 
kısa süreliğine kapattı 
ve hesap tekrardan 
açlıldığında son gönderilen 
mesajın silindiği görül-
dü. Facebook tarafından 

yapılan açıklamada kendi 
bünyelerinde bulunan 
Instagram hesabında her-
hangi bir hack durumunun 
söz konusu olmadığı ve 
güvende olduğu bildirildi.

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

Facebook ‘mikrofon 
dinleme’ suçlamalarını 
reddetti

ABD’de bu-
lunan Güney 
Florida Üniver-
sitesinde bir pro-
fesörün yaptığı 
a ç ı k l a m a y a d a 
F a c e b o o k ’ u n 
p r o g r a m 
kullanılmazken 
b i l e 
kul lan ıc ı l a r ın ı 
dinlediği ve buna göre 
gösterdiği reklamları 
ş e k i l l e n d i r d i ğ i 
açıklamalarını Facebook 
yalanladı.

Suçlamalara göre, 
telefonunuzda bulunan 
Facebook programının 
sürekli olarak or-
tam dinlemesi yaptığı, 
bu dinleme sırasında 
kullandığınız kelimeler-
in analiz edildiği ve bu 
analizin daha sonra size 
gösterilen reklamları be-

lirlemek için kullanıldığı 
söylenmişti. 

Facebook yaptığı 
açıklamada, zaman za-
man kullanıcı tarafından 
telefonun yanında 
konuşulan ürünleri veya 
marka isimlerini Google 
gibi arama motorlarından 
aratıldığını, fakat 
bu aramaların 
u n u t u l d u ğ u n d a n 
Facebook’un or-
tam dinlemesi yaptığı 
suçlamalarının asılsız 
olduğu belirtildi.

AB’den çıkış Britanya 
bilimini tehlikeye atıyor

Francis Crick En-
stütüsü başkanı Nobel 
ödüllü Profesör Paul 
Nurse, Britanya’nın Avrupa 
Birliğinden çıkması du-
rumunda ülkede yapılan 
araştırma projeleri sıkıntıya 
girebileceğini söyledi.

23 Haziranda yapılması 
planlanan Avrupa 
Birliğinden çıkış referan-
dumu Britanya’nın AB’nin 
parçası olarak kalması yada 
tamamen AB’den bağımsız 
hareket etmesi arasındaki 
kararın verileceği gün 
olacak. AB’den çıkılması 
durumunda sonuçtan et-
kilenecek bir çok sektör 
içerisinde bilim ve araştırma 
sektörü de bulunmakta.

Profesör Nurse, AB’den 
çıkmak için ısrarcı olan 
politikacıların kısa dönem 
siyasi üstünlük sağlamak 
amacı ile uzun dönem 
bilimsel çalışmalara 

büyük zararlar vereceğini 
belirtti ve şöyle devam 
etti, ‘Geleceğimiz için 
her şeyden uzaklaşıp 
kafamızı kuma gömecek 
değil başarıyı hedefleyen 
planlarımız olmalı. Bun-
uda en iyi olarak Avrupa 
Birliğinde kalarak yapa-
biliriz. Kısa dönem siyasi 
fırsatçılık yüzünden kenara 
itilmeyi kabul etmememiz 
gerekiyor.’

AB’de kalmanın 
bilim alanında fikir, in-
san beyin gücü ve 
yatırımcı açısında birçok 
bağlantı sağlayacağını 
belirten Nurse, bu duru-
mun kanıtlarının tarihte 
olduğunu sözlerine ekledi.

2007-2013 yılları süres-
ince Britanya AB araştırma 
bütçesinden araştırma pro-
jeleri için 8.8 milyar Euro 
almıştı.

Paypal Türkiye’den 
çekildi

30 Mayısta 
yaptığı açıklama 
ile 6 Haziran 
itibarı ile Tür-
kiye Cumhuri-
yeti içerisindeki 
tüm faaliyetlerini 
d u r d u r d u ğ u n u 
belirtti. Yapılan 
a ç ı k l a m a d a 
bankacılık dene-
tleme kuruluna yapılan 
lisans başvurularının 
kabul edilmediğini ve 
bu durumda Türkiye 
sınırları içerisinde artık 
çalışamayacaklarını be-
lirtti. Daha sonra yapılan 
araştırmalarda ortaya çıkan 
Paypal’ın BDDK’nın bazı 
kurallarını uygulamayı 
reddetiği ortaya çıktı. 

2013’de yasalaşan 
kurallar gereği, Türkiye’de 
özellikle finansal faaliyet 
gösteren tüm kurumların, 
dijital ortamda kullanıcı 
bilgilerini sakladıkları 
sunucuların Türkiye 

sınırları içinde bulunması 
zorunluluğu getirildi. Bu, 
gerekli görüldüğünde su-
nuculara müdahale edilm-
esi, hatta el konulmasını 
kolaylaştırmak amacıyla 
yapılıyor.

Paypal’ın Türkiyeden 
çekilişinin özellikle dijital 
ortamda yabancı ülkelerle 
beraber çalışan kişileri ve 
küçük esnafı ciddi anlamda 
etkileyeceği belirtilirken, 
bazı söylemlere göre bu katı 
kuralların bilerek konulmuş 
olduğu ve Paypal’ı ülke 
dışında bırakmak istenilmiş 
olabileceği gündeme geliyor.

GCHQ istihbarat amaçlı bilgisayarınızı
‘hack’leyebilir

Privacy International olarak bilinen 
sivil haklar kurumunun açmış olduğu 
ve Araştırma Güçleri Mahkemesi 
tarafından görülen dava geçtiğimiz gün-
lerde sona erdi.

Dava sonucuna göre İngiliz istihbarat 
servislerinden birisi olan GCHQ’nun 
bilgisayarlara izinsiz girip bilgi ve is-
tihbarat toparlamasının yasal olduğu 
söylendi. Davaya bakan üst düzey 
hakimler GCHQ’nun kullanmış olduğu 
taktiklerin, özel hayatın gizliliği ile suça 
karışmış olan kişilerin tespit edilmesi 
arasında uygun bir denge kurduğu ve 
bugüne kadar uygulanan tekniklerin 
yasa dışı olmadığını belirttiler. Böyle-
likle GCHQ tarafından yapılacak olan 
bundan sonraki bütün izinsiz erişimlerde 
meşrulaştırılmış oldu.

NSA (Ulusal Güvenlik Ajansı) 
ajanlarından ve açığa çıkardığı olay-
lar sonrası Rusya’ya sığınan Ed-
ward Snowden’ın ilk olarak gündeme 
getirdiği bu izinsiz ulaşım durumlarında 
GCHQ çalışanlarına verilen geniş izin-
leri ‘kaygı verici’ bulan hakimler, tüm 
uygulamaların yasal olduğunu vurguladı.

Bu duruma göre GCHQ çalışanları 
artık bilgisayarlarınıza, laptoplarınıza, 
serverlarınıza, routerlarınıza ve cep 
telefonlarınıza istedikleri zaman, iste-
dikleri uzunlukta ve istedikleri gibi 
girebilecekler. Ayrıca bu çalışanlar iste-
dikleri zaman uzaktan kameralarınızı 
açabilecek, mikrofonlarınızı aktif hale 
getirip konuşmalarınızı dinleyip kayıt 
altına alabilecek, bastığınız her tuşu 
kaydedebilecek, tüm araçlarınıza sizin 
lokasyonunuzu takip amaçlı programlar 
yerleştirebilecekler. Verilen izinler bu-
nunla da sınırlı kalmıyor. İzinlere göre 
GCHQ çalışanları istedikleri zaman, 
bilgisayarınızdan, laptopunuzdan yada 
serverınızdan istediği dosyayı kopya-
layabilecek, cep telefonunuzda bulunan 

herhangi bir notu yada mesajı istedikleri 
zaman alabilecekler.

Kurallar kitabı olarak bilinen 
kitapçıkta hangi durumlarda, ne tür 
bir uygulama yolu ile hangi araçlara 
ulaşılabileceği bilgisi yer alıyor. Fakat 
bu kitaba göre görevli kişi risk analizi 
yapıp, riskin büyük olduğunu düşünmesi 
durumunda uygulamaya istediği gibi 
geçebiliyor. Davaya bakan hakimler bu 
kitapçıktaki kuralların denge sağlamakta 
etkili birer araç olacağını düşündüklerini 
ve istihbarat kurumlarının acil takip 
ihtiyaçlarının karşılanması ile özel 
hayatın ve kişilerin ifade özgürlüklerinin 
arasındaki kritik dengeyi göz önünde 
bulundurduklarını belirttiler.
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Kadın kadındır, 
yarım aklındır!

Aile şirketi haline getirdiği kurum-
lar aracılığıyla kadın bedeni üzer-
inden faşizmi inşaya girişen Türk 
Cumhurbaşkanı, bu kez kendi 
hayatının öznesi olmaya çalışan 
kadınları hedef aldı. Erdoğan’ın 
“Anneliği reddeden kadın 
yarımdır” sözlerine kadınların 
cevabı “yarım, aklındır” oldu.

Türk Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın lideri 
olduğu totaliter rejim, kadınlığı her gün aile, annelik, 
vatan, ulus gibi “kutsal” kodlarla yeniden tanımlayarak, 
cinselliği üzerinden faşizmi inşa sürecine girişiyor. 
Tecavüzcüleri korurken her fırsatta ölüm, katliam, 
işsizlik ve cinsel saldırıdan kadınları sorumlu tutan yet-
kililer, katliamların tartışıldığı dönemde dahi kadınların 
bedeni ve doğurganlığı üzerinden gündemi değiştirmeye 
devam ediyor.  

2011 tarihinde bombardıman sonucu 34 sivilin 
yaşamını yitirdiği dönemde “Her kürtaj bir Uludere’dir” 
şeklindeki çıkışı ile katliamları örtmeye çalışan zihni-
yet, günümüzde aynı aktörler tarafından sürdürülüy-
or.  Erdoğan tıpkı 1’inci Roboskî Katliamından hemen 
sonra olduğu ikinci Roboskî Katliamından sonra da 
kadını ve doğurganlığını tartışmaya açtı. 

türk neslini çoğaltacak
Geçtiğimiz günlerde aile şirketi TÜRGEV’in 20’nci 

kuruluş yıldönümüne katılan Türk Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu sefer de işi biraz daha ileriye götürerek, 
“Zürriyetimizi artıracağız. Neslimizi çoğaltacağız. Nü-
fus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş hiçbir Müs-
lüman aile böyle bir anlayış içinde olamaz” diyerek 
kadın mücadelesine karşı açtığı cepheyi sürdürdü. 

Her fırsatta “kadınlar erkeklerle eşit olamaz, bu 
doğaya aykırı” diyerek fitili ateşleyen Erdoğan, söylem-
lerini kadınların kaç çocuk doğurması gerektiğine kadar 
vardırdı. Kadına anne ve eş dışında bir misyon biçmeyen 
zihniyet, Erdoğan’ın “Anneliği ret eden, evini çevirme-

kten imtina eden bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı 
olursa olsun eksiktir, yarımdır” sözleri ile sürdürüldü. 
Erdoğan’ın sözleri ise kadın cephesinde bardağı taşıran 
son damla oldu. 

anneliği reddeden kadın 
‘yarım ve eksik’miş! 

İstanbul’da kızı Sümeyye Bayraktar’ın da başkan 
yardımcısı olduğu Kadın ve Demokrasi Derneği’nin 
(KADEM) önceki gün gerçekleşen hizmet binası 
açılışında konuşan Erdoğan, kadın bedeni, kimliği ve 
iradesine karşı saldırılarının dozunu artırdı. Erdoğan, 
kadının iş hayatındaki konumunun anneliğini geri 
plana atmaması gerektiğini savunarak, çalışma 
yaşamındaki kadınlara göndermelerde bulundu. 
“Kadının iş hayatındaki konumu onun anneliğini asla 
geriye atmamalıdır. Çalışıyorum diye annelikten imtina 
eden bir kadın aslında kadınlığını inkar ediyor deme-
ktir. Anneliği ret eden, evini çevirmekten imtina eden 
bir kadın iş hayatında ne kadar başarılı olursa olsun 
eksiktir, yarımdır” diyen Erdoğan, yıllardır kamusal 
alandan soyutlanan kadının özel alana hapsedilmişliği 
yetmezmiş gibi iş hayatında aktifleşen kadına taham-
mül edemeyen erk zihniyet onu tekrar ev ve annelik 
kalıbına sokarak “eksik, yarım” diye tanımlamaktan 
geri durmadı. 

kadınlar ‘yarım olan aklındır’ diyor 
Toplumsal olaylarda en hızlı tepki veren, en organ-

ize olan, ses çıkaran kadınlardan korkan Erdoğan, her 
toplantı ve açılışta kadınları hedef almayı bir görev 
haline getirirken, en güçlü cevap ise her defasında 
kadınlardan geldi. Kadınların kazanımlarına göz diken 
ve kadınlara ‘Ölün, şiddet görün, tecavüze uğrayın, ama 
boşanmayın, sesinizi çıkarmayın, vatan için doğurun’ 
diyen zihniyete karşı kadınlar daha fazla kadın özgür-
lük mücadelesine sarılarak, “varım, var olacağım, buna 
alışın” diyerek karşı bir duruş sergiledi. 

Erdoğan’ın “Anneliği reddeden kadın yarımdır” 
sözlerine sosyal medya üzerinden tepki gösteren 
kadınların cevabı ise “İstemiyorum arkadaş anne falan 
olmak, zorla mı? Sana ne, kime ne?!!” oldu. Kadınların 
akşam saatlerinde ise “Kadın Kadındır, Yarım Aklındır” 
sloganıyla alanlara çıkması bekleniyor. 
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Rusya: Türkiye’den Suriye’ye 
200 terörist girdi
Rusya’nın Suriye’deki 
ateşkes izleme merke-
zi, Nusra’nın 200’den 
fazla üyesinin Türkiye 
sınırını geçip Suri-
ye ordu birliklerine 
saldırdığını iddia etti

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes 
izleme merkezi, Nusra’nın 200’den 
fazla üyesinin yasa dışı olarak Tür-
kiye sınırını geçip Suriye ordu bir-
liklerine saldırdığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığının 
internet sitesinden yayımlanan 
raporda, “Uluslararası terör örgütü 

Nusra’nın 200’den fazla üyesi, Bey-
sun yerleşim birimi yakınlarında 
yasa dışı olarak Türkiye sınırını geç-
tikten sonra Suriye ordu birlikler-
inin mevzilerine saldırdı” dendi. 
Açıklamada ayrıca İdlib bölgesinin 

Binniş yerleşim birimi yakınlarında 
yaklaşık 1000 kişilik silahlı bir 
grubun tespit edildiği ve bu grubun 
ağır makineli tüfeklerle donatılı 
araçlara ve 25 uçaksavar sisteme sa-
hip olduğu öne sürüldü.

Girit’te mülteci teknesi battı: 400 kişi kayıp
Girit yakınlarında mül-
tecileri taşıyan bir 
tekne battı. 700 kişi 
olduğu tahmin edilen 
tekneden 302 kişi 
kurtarıldı. 3 kişi öldü.

Yunanistan yetkilileri, Akdeniz 
üzerinden geldiği tahmin edilen 
içerisinde mültecilerin olduğu 
bir teknenin Girit açıklarında 
battığını açıklandı. Jandarma kuv-
vetlerinin sözcüsü Nikos Lan-
gadianos, teknenin 25 metre 
civarında olduğunu ve yüzlerce 
sığınmacı taşıdığını söyledi. Yapılan 
açıklamada, teknede tahminen 700 
mültecinin olduğu belirtildi.

Şu ana kadar yapılan kur-
tarma çalışmalarında 302 kişinin 

kurtarıldığı, 3 kişinin ise cansız be-
denine ulaşıldığı bilidirilirken 400’e 

yakın kişiden ise haber alınmadığı 
belirtildi.

Nijer’de Boko Haram saldırısı: 
32 ölü 70 yaralı
Boko Haram’ın Nijerya 
ile Nijer sınırındaki 
Bosso kenti askeri 
garnizonuna yaptığı 
saldırıda en az 32 ask-
er yaşamını yitirdi.

Boko Haram’ın Nijerya ile Nijer 
sınırındaki Bosso kenti askeri gar-
nizonuna yaptığı saldırıda en az 32 
askerin öldürüldüğü, 70 askerin de 
yaralandığı belirtildi.

Nijer Savunma Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamada cuma gecesi 
Boko Haram mensuplarının yaptığı 
saldırıda öldürülenlerden 30’unun 
Nijerli 2’sinin de Nijeryalı asker 

olduğu belirtildi. Nijerli askerlerin 
cumartesi sabahı saldırıya uğrayan 
bütün askeri üsleri Boko Haram 
militanlarından geri aldığı açıklandı.

Bu arada Nijerya askeri 
kaynakları da ülkenin kuzey batı 
eyaleti Borno’da 19 Boko Haram 
mensubunun öldürüldüğünü belirtti.
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Gerillalardan Türk ordusuna ağır darbe: 26 asker öldürüldü
HPG Basın İrtibat 
Merkezi, artarak devam 
eden gerilla eylemler-
ine ilişkin yazılı açıkla 
yaptı:

“4 Haziran günü saat 04.00’te TC 
ordusu Hakkari’nin Şemzinan alanına 
bağlı Helankê ve Meleyan köyleri 
alanında bir operasyon başlatmıştı” 
denilen açıklamada şu ayrıntılara yer 
verildi:

“Operasyon başlamadan önce 
3 Haziran günü saat 10.00 - 19.00 
arasında savaş uçakları Meleyan 
köyü etrafını yoğun bir şekilde 
bombalamıştır. Aynı zaman diliminde 
Durê ve Radyolik karakolları da Me-
leyan köyü alanını bombalamıştır.

4 Haziran günü Katuna, Durê, 
Soranser ve Kampadayê köylerinin 
korucularının da katılımıyla başlayan 
operasyon, 4 Haziran günü saat 
04.00’te 2 kolun Meleyan sırtlarında, 
diğer 2 kolun ise Meleyan ile Soranser 
köyleri arasında bulunan Tepê Sor’da 
konumlamasıyla genişleyerek devam 
etmiştir. Aynı gün saat 11.00’de bir 
grup asker Tepê Sor’dan Meleyan 
köyüne indikleri sırada Gerilla güçler-
imiz suikast eylemi gerçekleştirmiş 
fakat ölü yaralı asker sayısı 
netleştirilememiştir.

Öğleden sonra saat 15.00’te Ger-
illa güçlerimiz bir asker birliğini orta 
ve ferdi silahlarla etkili bir şekilde 
vurmuş ve 6 asker öldürülmüştür. 

Burada 2 Gerillamız fedai bir tarzda 
direnerek şehit düşmüşlerdir.

Yine 4 Haziran günü başka bir 
grup asker Meleyan köyüne doğru 
gittikleri sırada güçlerimiz bir sab-
otaj eylemi gerçekleştirmiş ve 3 asker 
öldürülmüştür. Daha sonra saat 16.00 
- 17.00 arasında güçlerimiz Meleyan 
sırtında konumlanan askerlere yönelik 
sızma eylemi gerçekleştirmiştir. Orta 
ve ferdi etkili bir şekilde vurulan 4 
asker öldürülmüştür. TC ordusu saat 
18.00’de 1 Skorsky ve 2 sivil araç ile 

ölü ve yaralılarını alandan kaldırmıştır.
5 Haziran günü saat 16.30’da Tepê 

Sor’dan geri çekilen askerlere yöne-
lik 2 ayrı koldan yapılan etkili ey-
lem ile 1.kolda 4 asker, 2 kolda ise 8 
asker öldürmüştür. Yine aynı gün saat 
17.00’de bir grup asker ile karşılaşan 
güçlerimiz ferdi silahlarla bu askerleri 
vurmuş ve 1 asker öldürülmüştür.

TC ordusunun gerçekleştirdiği 
operasyon da hiç bir sonuç elde ede-
mezken Gerilla güçlerimizin etkili 

eylemleri ile hezimete uğratılmıştır. 
Gerçekleşen bu etkili eylemlerde to-
plam 26 asker öldürülmüş ve çok 
sayıda asker de yaralanmıştır. Ayrıca 
bu operasyonda bir grup arkadaşımız 
ile bağlantımız kopmuştur.”

YJa star GerİllalarıNDaN 
sUİkast eYleMİ

HPG, 6 Haziran günü saat 16.00’da 
Şırnak’ın Uludere ilçesi sınır hattında 
bulunan Şehidan tepesi çevresinde 
konumlanan askerlere yönelik YJA 

Star Gerillalarının bir suikast eylemi 
gerçekleştirdiğini ve 1 rütbeli askerin 
öldürüldüğünü belirtti. HPG, “Ey-
lemden sonra güçlerimiz öldürülen 
askerin etrafında toplanan askerleri 
de ağır silahlarla vurmuş fakat ölü ve 
yaralı asker sayısı netleştirilememiştir. 
Bu eylem Viyan Bahoz yoldaşımızın 
anısına gerçekleştirilmiştir” dedi.

saVaŞ UÇakları GarÊ XİNere 
alaNlarıNı bOMbalaDı

Türk ordusunun hava saldırılarının 
da devam ettiğini kaydeden HPG, 
“6 Haziran günü saat 08.40 - 09.30 
arasında TC ordusu savaş uçakları 
Medya Savunma alanlarımızdan Garê 
alanına bağlı Gısê ve Bermavê köy-
leri arasındaki alanı ile Şêlalê köyü ve 
Geliyê Şê alanını bombalamıştır.

6 Haziran günü saat 23.00 - 00.00 
arasında savaş uçakları Xinere alanına 
bağlı Kelaşin ve Berbızına mıntıkasını 
bombalamıştır” diye belirtti.

2 GerİllaNıN kİMlİk bİlGİlerİ
Şemzinan’da yaşamını yitiren iki 

gerillanın kimlik bilgileri de şöyle:

Kod Adı: Bahtiyar Amed 
Adı Soyadı: Recep Kaplan 
Doğum Yeri: Adana 
Anne - Baba Adı: Feride - Hikmet 
Şahadet Tarihi ve Yeri: 4 
Haziran 2016 / Hakkari

***
Kod Adı: Tolhıldan Şemzinan 
Adı Soyadı: Mikail Oğuz 
Doğum Yeri: Hakkari 
Anne - Baba Adı: İran - Hurşit 
Şahadet Tarihi ve Yeri: 4 
Haziran 2016 / Hakkari
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Kutlik / Kürt Usulü İçli Köfte
Bu hafta Kürt mutfağının 
belkide en baş tacı yem-
eklerinden, yapılışından 
lezzetine dillere destan, 
hemen her yaşta herkes-
in gönlünde özel bir yer 
etmiş, her yöreye damak 
tadına göre envayi çeşitleri 
yapılan içli köfte tarifi ile 
birlikteyiz. 

İçli köfte Kürt mutfağının belkide 
en vazgeçilmez çok özel yemekleri 
arasındadır. Bulgura olan tarif edilemey-
ecek o çok özel sevgidenmidir, içine koy-
ulan en gözde malzemelerden olan kuzu 
etindenmidir, yoksa üzerine bolca dökülen 
kavrulmuş bol köpüklü tereyağından mıdır 
bilinmez, bu yemek yapılacağı duyulduğu 
andan itibaren iştah kabartan ve ailece dört 
gözle beklenen yemeklerdendir. Dışı ince 
bulgurdan yapılır, iç malzemesi ise yöreden 
yöreye çok çeşitlilik gösterir. Etlisinden pa-
tateslisine, mercimeklisinden haşhaşlısına 
her damak tadina, her keseye ve her ve-
sileye göre pek çok çeşidi yapılır ve her 
hepsi genelde aynı derecede sevilir ama en 
popüler olanı burda tarifini verdiğim kuzu 
kıyma işe yapılanıdır. Bazı bölgelerde sıvı 
yağda kızartılanlar tercih edilsede, suda 
haşlanmış tereyağı ile servis edilenin yerini 
tutmadığı kesin. 

Benimde bu yemeği ne kadar sevdiğimi 
pek anlatmaya gerek yok sanırım. Sevgili 
annemin en iyi yaptığı ve babaannemle bir-
likte yapılışını bana öğretmeye çalıştıkları 
yemeklerdendi içli köfte. Yapılışı oldukça 
beceri isteyen bu yemeğin öğrenme sebebi-
min gelecekteki eşime yapabilmek olması, 
öğrenmeye karşı çıkma sebeplerindendi. 
Özellikle babaanem ve annemle yaptığım 
çok hararetli feminizm tartışmalarınada se-
bep olmuş olan ve bu yemeği çok sonraki 
yıllarda kendi insiyatifimle kendi kendime 
öğrenebildim ne yazıkki. Fakat yinede 
kusırsuz bir köfteyi açabilmek için bana ver-
dikleri sayisiz ip uçlarını uyguladığım pek 
göz ardı edilemez. Öğrenmeye ne kadarda 
karşı çıksam yemeğe olan ilgimden olsa 
gerek, soylenenleri zihnime kaydetmişim 
demekki. Babaannem şimdilerde yaptığım 
köfteleri görseydi, helede eşimin en sevdiği 
Kürt yemeği olduğunu bilseydi eminim 
benimle çok gurur duyardı. 

Bu hafta The Kurdish Cook köşesinin 
birinci yıl dönümü. benim için çok önemli 
bu yıl dönümünde verecek bundan daha 
güzel bir tarif olamazdı herhalde. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.…

Kutlik / Kürt Usulü İçli 
Köfte

20-24 tane köfte yapar

Malzemeler
Dışı İçin:

250 gr. ince bulgur
125 gr su irmik
1 tatlı kaşığı tuz
320 gr kaynamış su
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kimyon
2 tane yumurta
8 yemek kaşığı un

İç Malzemesi İçin:
3 yemek kaşığı zeytinyağı
500 gr. kıyma
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
250 gr. tane kuru soğan ince doğranmış
1 demet maydanoz ince doğranmış
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kalığı acı pul biber
2 yemek kaşığı tereyağı

Üzerine;
200 gr. Iyi kalitede tuzlu tereyağı
Tuz 
Taze Maydanoz veya adaçayı yaprakları.

Yapılışı
1. Altı yapışmayan geniş bir tencerede 

zeytinyağını ısıtın, eti ekleyip tuz ve kara-
biber ekleyip her yanı hafif kahve ren-
gine dönmeye başlayıncaya kadar arada 
bir karıştırın pişirin. Kapağını kapatıp  
kısık ateşte 20-30 dakika kadar et suyunu 
çekene kadar pişirin. Soğanları ekleyip 
yumuşayana kadar 10 dakika kadar daha 
pişirmeye devam edin. Kırmızı biberi 
ekleyip 5 dakika daha pişirin, ardından  
tereyağını ve maydanozu ekleyip karıştın, 
tuz karabiberini ve acısını kontrol edip 
ateşten alın ve soğumaya bırakın.

2. Bu arada dış hamurunu hazırlayın. Bir 
kaseye ince bulguru, irmiği ve tuzu koyup 
karıştırın ve üzerine kaynamış suyu ekleyin 
üzerini kapatıp bulgur suyu tamamen çekene 
kadar bekletin. Yumuşamış ve soğumuş bul-
guru parmak uçlarınızla ayrıştırın, Kara-
biber ve kimyonu ve biraz daha tuz ekleyip 
harmanlayın. Üzerine yumurtaları kırıp 
iyice karıştırın. Unu da ekleyip azar azar bi-
raz daha ılık suyu ekleyin ve yumuşak bir 
hamur kıvamına gelene kadar ve birbirini 
tutana kasar iyice yoğurun. üzerini kapatıp 
20 dakika kadar dinlendirin. 

3. Hamurdan ceviz büyüklüğünde par-
çalar ayırıp yuvarlayın. Ellerinizi suyla 
hafif ıslıyarak başparmağınızla avuç içeri-
sine bastırıp döndürerek olabildiğince ince 
(yarım cm kalınlığında) içini açın ve içeri-
sine iç harcından koyun ve açık uçları bir 
araya getirip bastıra bastıra ağzını kapatın ve 
dikkatlice tekrar yuvarlayın. Bütün malze-
meler bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın. 

4. Geniş bir tencerenin içerisine sıcak 
su koyun, su kaynamaya başladıktan sonra 
biraz tuz ekleyin. Tencerenin büyüklüğüne 
göre 8-10 tane köfteyi yavaşça delikli kepçe 
yardımıyla suya koyun ve 10 dakika kada 
haşlamaya bırakın. Pişen köftelerin suyun 
yüzüne çıkacaklardır, yüze çıktıktan sonra 
1-2 dakika sonra dikkatlice bir süzgece alın. 

5. Ayrı bir tavada tereyağını eritin ve biraz 
tuz ekleyin. köpürmeye başladıktan sonra 1 
dakika kadar daha kızartmaya devam edin, 
ateşten alıp maydanozu ekleyip karıştırın. 
(Eğer maydanoz yerine adaçayı ekleyecek-
seniz, yağ köpürmeye başladığında adaçayını 
eklemeniz gerekir ki gevrek olsun. ) Köfteleri 
servis tabağına alıp üzerine bol tereyağı 
gezdirip hemen servise alın. 

Afiyet olsun…...

thekurdishcook@gmail.com    ThekurdishCook           @ThekurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya
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Personel 
Aranıyor

Cash and Carry 
firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında 
çalışabilecek gece ve 

gündüz vardiyaları için 
personel alınacaktır.

info@artosfoods.com 
email adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor
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ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+44 7517 499470
20 Hana Mews, Goulton road, London E5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille End bölgesinde

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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Referandûma YE: Derketin an Man?

Rûpel 3Rûpel 3

Brîtanya 23ê Hezîranê 
jibo referandûma Yekîtiya 
Ewrûpa diçe ser sindoqan. 
Referandûmê gelê 
Brîtanya kiriye du blok û li 
gorî anketên dawî her du 
blok jî pir nêzî hev in. 

Şîrketên lêkolînê encamên cûda 
derxistine. Li gorî anketên dawî ya sê 
şîrketan her du blok jî pir nêzî hev in û di 
navbera wan de tenê yek-du pûan hene. 
Li gorî şîrketa ICM yên dixwazin di YE  de 
bimînin(remain) sedî 43, yên dixwazin 
derkevin (brexit) jî sedî 42 ye. Lê yek ji 
şîrketa herî mezin Yougov jî encamên 
balkêş hatin û hejmara yên dixwazin 
derkevin 4 pûanan li pêş e. 

Li gorî Yougovê yên dixwazin 
bimînin(remain) sedî 41, yên dixwazin 
derkevin (brexit) jî sedî 45 e. Şîrketeke 
din bi navê Opinium jî yên dixwazin 
bimînin(remain) sedî 40, yên dixwazin 
derkevin (brexit) jî sedî 43 ye. Tê gotin ku 
di van her du hefteyan de heye ev hejmar 
bê guhartin û nêzî sedî 15 hilbijêran hîna 
biryara xwe nedaye. 

Brîtanya ku ji sala 1973´yan ve endamê 
Yekîtîya Ewrûpa ye piştî du hefteyan dê 
vê endamtiyê bibe referandûmê. Biryara 
referandûmê di dema hilbijartina dawî de 
ji hêla serokwezîr Cameron ve soz hatibû 

dan. Di referandûmê de tişta herî balkêş 
ew e ku çepên radîkal û nîjadperest di 
heman blokê jibo derketinê têdikoşin. 
Wekî din di bloka mayînê de jî dîsa çepgir, 
rastgir û komên cûda hene.

Yên ku dixwazin Brîtanya di YE de bimîne 
(remain): Piraniya partiya mûxafazakar 
ya di bin serokatiya Cameron de, Partiya 
Karkeran, Partiya Keskan, Partiya 
Demokratên Lîberal, Partiya Netewî ya 
Îskoçya (SNP), Partiya Gallerê Plaid 
Cymru. Tevî van partiyên sereke gelek 
komên cûda jî di bloka Brexit de xebatên 
xwe dimeşînin. 

Yên ku dixwazin Brîtanya ji YE derkeve 
(Brexit): Jiber ku komên di warê raman 
de li dijî hev di vê blokê de cîh digirin 
gelekî balê dikişîne ser xwe. Di vê blokê 
de partiyên nîjadperest wekî UKIP, Britain 
First û komên faşîst hene. Yên ku dixwazin 
ji YE derkevin ne tenê faşîst in, di heman 
demê de antî faşîst jî, LGBT, Partiya 
Karkerên Sosyalîst, hin sendîqa jî dixwazin 
ji YE derkevin.  

Bloka Brexit kampanya xwe piranî l i 
ser koçberî û serxwebûnê dimeşîne. 
Di vê çarçoveyê de argûmana wan ya 
herî mezin jî  ketina Tirkiye ya Yekît iya 
Ewrûpa ye. Li gorî wan ger ku Tirkiye 
bikeve YE, dê ev yek j ibo parastina 
Brîtanya bibe xetereyeke mezin. Li 
di j î  vê argûmanê serokwezîr Cameron 
jî anî ziman ku Tirkiye bi vê rewşê 
enceq sala 3000´an bibe endamê 
Yekît iya Ewrûpa. 

Jinên Kurd 
Amadekariya 
Festîvalê Dikin
Jinên Kurd yên li Brîtanya amadekariya 
sêzdehemîn festîvala Zîlan dikin. Festîvala ku 
di 25´ê Hezîranê de dest pê dike dê du rojan bi 
çalakiyên cûrbecûr berdewam bike. 

Ciwanên Azad 
Kongreya Xwe 
Pêkanîn
Rêxistina ciwanên Kurd Ciwanên Azad kongeya 
xwe ya asayî pêanîn. Di kongreya roja Yekşemê 
hatî li darxistin de meclîsa ji 37 endaman pêk tê 
hat hilbijartin. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Tu Jiyanî
Çîroka min;
Wekî pirtûkeke gûnehkar
Ji asîmanan dadikeve îşev
Stiriyên gulan dibin toximê Beybûnan
Û
Jiyan dixeyide ji min
Ji xwe
Ji me…
Û
Wextekê min xemginiya xwe
Di çemên çavên te de dişûşt,
Jiyan xeyidî
Lewitî jyan…

Berîvan ZînZal
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Ciwanên Azad Kongreya Xwe Pêkanîn
Rêxistina ciwanên 
Kurd Ciwanên Azad 
kongeya xwe ya asayî 
pêanîn. Di kongreya 
roja Yekşemê hatî li 
darxistin de meclîsa 
ji 37 endaman pêk tê 
hat hilbijartin. 

Ciwanên Kurd roja Yekşemê li Pay-
text Londonê kongreya xwe pêkanîn. 
Kongre bi deqek rêzgirtin dest pê kir 
û bi nîşandana sînevîzyonê berde-
wam kir. Piştî nîşandana sînevîzyonê 
dîwan hat hilbijartin û nirxandinên li 
ser rojeva siyasî hatin dest pê kirin. Di 
nîqaşên rojeva siyasî de rewşa dawî 
ya li bakûrê Kurdistanê derket pêş û 
bang li ciwanên Kurd yên Brîtanya hat 
kirin ku xwedîderketina li berxwedana 
Kurdistanê mezintir bibe. 

Di axaftinan de hat gotin ku, 
berxwedana Bakûrê Kurdistanê 
di pêşengiya ciwanên Kurd de tê 
meşandin û ev berxedana dîrokî 
serkeftinê nêzîk dike. Hat gotin ku “di 
dema dawî de dewleta Tirk bi hemû 
hêza xwe êrîşî Kurdistanê dike, baja-
ran bi çekên giran xera dike û kom-
kûjiyan pêk tîne, lê dîsa jî nikare vê 
berxwedan û vîna ciwanan bişikîne.”

Li salona kongreyê wêneyê Rêberê 

Gelê Kurd Abdullah Ocalan û Leyla 
Şaylemez ya kul i Parîsê hatî qetil ki-
rin hat daliqandin. 

Di kongreyê de bang li ciwanan hat 
kirin ku piştevaniya xwe bi têkoşîna 

azadiyê re xûrttir bikin û ji berx-
wedana dîrokî re bibin bersiv. 

Her wiha pirsgirêkên ciwanên 
Kurd yên li Brîtanya jî hatin nîqaş 
kirin û li ser rêbazên çareseriyê 

gûftûgo hatin kirin. Peyama din ya 
kongreyê jî banga xwedî derketina 
li zimanê Kurdî û çanda Kurdî bû. 

Piştî xwendina raporan û 
nîqaşên rêxistinî derbasî rojeva 

hilbijartinê bû û di hilbijartinê de 
jibo meclîsa ciwanan 37 endam 
hatin hilbijartin. 

Kongre bi gerandina govendê bi 
dawî bû.

Jinên Kurd Amadekariya Festîvalê Dikin
Jinên Kurd yên li 
Brîtanya amadekariya 
sêzdehemîn festîvala 
Zîlan dikin. Festîvala 
ku di 25´ê Hezîranê de 
dest pê dike dê du rojan 
bi çalakiyên cûrbecûr 
berdewam bike. 

Festîvala Zîlan ya ku awayekî 
gelerî her sal tê kirin dê îsal jî bi ber-
nameyeke dewlemend were li dar 
xistin. Festîvala ku bi şiara “li qadên 
xweser, têkoşîna azadiyê mezin dikin” 
tê kirin dê 25 û 26ê Hezîranê were li 
dar xistin. 

Di bernameya du rojan de ber-
nameyên ji panel, atolye, mûzîk, 
nîşandana fîlman, çalakiyên zarokan 
pêk tên werin li dar xistin. Di çarçow-
eya festîvalê de belgefîlma ´Sara-Tev 
şer bû jiyana min´ ya li ser jiyan û 
têkoşîna Sakîne Cansiz ya ku li Parîsê 
bi du hevalên xwe re hatibû qetil kirin 
bê nîşandan.  

Di roja duyemîn ya festîvalê de 
parlamentera HDP´ê ya Şirnexê Leyla 
Birlik dê tevlî panelê bibe. 

Jibo Festîvala ku ji hêla Meclîsa 
Jinan Ya Roj ve tê kirin, daxûyaniyek 
niviskî hat weşandin. Di daxûyaniyê 
de wiha hat gotin; 

“Sêzdehemîn Festîvala Jinan ya 
Meclîsa Jinan Ya Roj 25´ê Hezîranê 
roja Şemiyê dest pê dike. Jinên Kurd 
yên li Brîtanya her sal bi mezinki-
rina rêxistinê û coşeke mezin xwe ji 
festîvalê re amade dike. Jinên kurd 
têkiliyên di warê raman û hestên germ 
de de avakirî xûrttir dike.  

Deskeftiyên çanda berxwedanê ya 
têkoşîna jinên Kurd bi rêya muzîk, 
dans û peyvan tê ziman. Festîvala 
Jinan ya Zîlan her sal hêvî û biryard-
ariya me mezin dike. 

Îsal em ê bi rihê Sara û Sêvê û 
hemû jinên berxwedêr bi şiara “li 
qadên xweser, têkoşîna azadiyê mezin 
dikin” li hev kom bibin. 

Gotinên me, stranên me û dirûşmên 
me dê bi şiara berxwedanê bin. Wê 
rojê dê ken û nêrînên me li hev bik-
evin. Ev ne tene şahiyek e, jibo mezin 
kirina hêzê em ê li cem hev bin. 

Bi panel û atolyeyan em ê li bersiva 

pirsên di sere xwe de bigerin, dakevin 
çavkaniya pirsgirêkan û hemû bi hev 
re çaresariyê peyda bikin. 

Dê pêşî fikir biherikin. Jinên ava-
karê netewa demokratîk dê biaxivin. 
Avakirina civaka azad û xweser ya ku 
Asya Yuksel, Pakîze Nayir û Fatma 
Uyar  canê xwe di wê rê de feda kirîn 
bê vegotin. 

Em ê xebatên bi temaya Jineolojî 
ya ku wekî zanistiya moderniteya 
demokratîk tê rawe kirin û têkiliyên 
evrensel yên avakirî û şerê bi bi aqilê 
mêr re bimeşînin. 

Di çarçoveya festîvalê de, şîdeta li 
dijî jinê, derûnîya zarokan û li hember 
pirsgirêkên civakî rêbazên çareseriyê 
dê bên nîqaş kirin. Jin dê bi hêvî, 
pêşniyar û rexneyên xwe dê planlama 
xebatê ya dema pêşiya me çêkin.    

Bi armanca piştevaniya bi malbatên 
li Sûr, Cizîr û Nisêbînê re kermesa me 
dê tevahiya rojê vekirî be.” 
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‘Me rastiya hebûna jinê û 
Jineolojî gihandin hev’
Berpirsyara Weşan 
Giştî ya Kovara Jin-
eolojiyê Nahîde Ermîş 
diyar kir, jin wê êdî pê-
naseyên qebûl nekin 
û got, «Me rastiya he-
bûna jinê û Jineolojî 
gihandin hev.»

Kovara Jineolojî, ku piştî nîqaşên ber-
fireh weke bîrdozî û saziyekê derket holê, 
hejmara wê ya yekemîn di 8’ê Adara 
2016’an çap bû. Kovara Jineolojî ku ber-
hema xebata salekê ye, weke rastiya he-
bûnê ya jinên cîhanê, mezin dibe.

Berpirsyara Weşan Giştî ya Kovara 
Jineolojiyê Nahîde Ermîş da xuyakirin, 
ku ji bo deristina Kovara Jineolojiyê wan 
wextekê amadekariyeke berfireh kirine 
û ji akademîsyen, xwendekar, rêxistinên 
jinan û jinên li qada siyasetê dixebitin 
nêrîn û pêşniyar girtine.

Ermîş her wiha ragihand, ku wan 
bi gelek jinên li nava civakê jî hevdîtin 
kirine, nêrîn û pêşniyarên wan girtine û 
li ser vê bingehê wan karê kovarê bi rêx-
istin kirine. Ermîş da zanîn, ji aliyê têgînî 
ve Jineolojî piştî ku di pirtûka Sosyolo-
jiya Azadiyê ya Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan de hat destnîşankirin, ketiye 
rojeva wan.

Ermîş anî ziman, komek ji hevalên 
wan bi qasî heft, heyşt salan têkoşîn û 
berxwedana jinê ya li Rojhilata Navîn 
lêkolîn kirine û destnîşan kir, ku ev 
lêkolîn di bingeha xwe de lêkolînek 
li ser sîstemên şaristaniya kapîtalîst û 
şaristaniya demokratîk bû. 

‘EM RASTIYA HEBÛNA JINÊ 
BI RÊYA JINEOLOJIYÊ JI 
NÛ VE DIXIN ROJEVÊ’

Nahîde Ermîş diyar kir, ew dixwazin 
ji nû ve xwe bigihînin çanda têkoşînê 
ya berxwedêriya jinê, naxwazin êdî li 
gorî rola mejiyê mêr daniye pêşiya jinê 
tevbigerin û got, «Mixabin rola ku jinê 
danî pêşiya xwe jî, li gorî pênaseya mêr 
e.... Bi Jineolojiyê ev em dibêjin ev yek 
êdî ne ya qebûlkirinê ye. Me hemû pêna-

seyên ji aliyê mêr ve têkildarî jinê hatine 
kirin, xera kirin. Me hewl da pênaseyên 
xwe bairînin, rastiya hebûnê ya jinê ji nû 
ve derxînin holê. Em di nava hewldana 
vê de ne. Em vê yekê bi hilberînê dikin. 
Ev kovar jî ji bo me yek ji amûrên herî 
girîng ê hilberînê ye. Bi vî awayî, wê 
pirgirêkên jinên li gelek deverên cîhanê 
werin bilêvkirin û bi rêya vê platformê 
wê jin tecrûbeyên xwe di platformekê 
de bigihînin hev. Ya ji bo me girîng ew 
e, ku ev platform ji bo çareseriyê nîqaşan 
bimeşîne û jin karibin hilberînên xwe bi 
hev re parve bikin. Pirtûka ‹Destpêka Jin-
eolojiyê› ya dawî jî, weke manîfestoyeke 
nexşerêya me ye.»

Ermîş da zanîn, girseya ku ew dixwa-
zin xwe bigihînin wan ne tenê jin in û 
got, «Ji ber ku pirsgireka azadiyê ne tenê 
ya jinê ye. Pirsgirêka tevahiya civakê ye. 
Em dixwazin hemû beşên civakê tevlî 
karê xwe bikin û bi pêş de biçin. Pêva-
joya li pêşiya me wê bibe pêvajoyeke 
hîn berfireh a xebatê.»

Ermîş ragihand, ji bo Kovara Jin-
eolojî wan dest bi kampanyayeke nû 
kirine û bang li hemû mirovên hişyar û 
berpirsyar, bi taybetî bang li jinan kir, 
ku di vê mijarê de hesas bin. Ermîş ji bo 
destekkirina têkoşîna wan, banga tev-
lîbûna li nava kampanyayê kir.

Demîrtaş: Ji ber 
vê ferasetê mirin 
çêdibin
Demîrtaş ê di veki-
rina avahiya xizmetê 
ya Şaredariya 
Yenîşehîrê de axivî, 
li hemberî gotinên 
Erdogan ên ‘Heta qi-
yametê wê ev mirin 
bidomin’ nerazîbûn 
nîşan da.

Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Selahattin Demirtaş jî li ser 
polîtîkayên şer ên AKP›ê û te-
qîna Stenbolê axivî:

«Xwezî em di nava vê erdnî-
gariya xwe de bi awayekî ewle û 
aram bibûna. Em ê îro yek jî van 
saziyan vekin. Lê dema em vêki-
rina vê dikin, ji her derê welat 
cenaze tên. Şidet ji hêla ti kesî 
ve meqûl nayê dîtin. Dema si-
yaseta demokratîk peywîra xwe 
bîne cih, wê hikûmet tenê bi day-
reya dewletê re sînor bimîne, wê 
demê şidet wê zêde be.

Serokomar der barê teqîna 
li Stenbolê de diyar dike ku wê 
‹heta qiyametê wiha be.› Heke 
îro bombe diteqin û mirov ji-
yana xwe ji dest didin sedema 
vê yekê ev hişmendî ye. Mirin 
emrê Xwedê ye, lê berpirsyari-
ya vê yekê siyaseta tê kirin e. 
Ne heta qiyametê. Ev ne qedera 
me ye. Divê aştî sibehê pêk bê. 
Divê heta qiyametê şer dewam 
neke. Divê em welatê xwe ji 
şer nedin hîmkirin. Li welatekî 
cuda serokwezîr û serokomarek 
dema bêje ‹wê heta qiyametê 
şer bidome› wê ji bo îfadeyê 
bangî wî bê kirin.

Dest, mil, rû û heta qirika 
xwe di nava xwînê de ye, bi gir-
tina rojnameger û akademîsy-
enên ku aştiyê dixwazin wê 
heta qiyametê şer berdewam 
bike? Ev şer wê heta qiyametê 
berdewam neke. Divê her kesê 
li vî welatî aştiyê dixwazin, mil 
bidin hev û li dijî vê hişmendiya 

ku dema xwînê dibîne xwîn 
tê rûyê wî têbikoşe. Wê Qesr 
hilweşin. Ew roja ku ew biçe 
wê aştî bê vî welatî.

Kesê li hembarî aştiyê ser-
okomar e. Ji aştiyê re tehmûla 
wî tune. Dema cenaze nebin 
tevata wî nayê. Dema xwîn 
nerije wê mirov pirsan bipir-
sin. Dema xwîn nerije wê diz 
û nerêlitî derkeve holê. Divê 
her roj cenaze bên ku nelêrêti 
neyên rojevê. Ji bo vê dixwazin 
xwîn birije. Kesên ji vê yekê 
re nerazîbûn didin nîşan gunhê 
wan giran e.

Ger ku heta qiyametê em 
ê hev bikujin, ger ku wê li 
Cizîr, Nisêbîn, Sûrê şer bi-
dome û xerakirin wê bidome, 
wê demê tu çima di wê koltukê 
de rûniştiyî? Qanûna Esasî erka 
aştiyê daye te. Divê tu aştiyê 
pêk bînî. Lê em dibînin ruyê 
te di nava xwînê de maye. Yê 
şer rawestîne tu yî, ne Besê 
Hozat û Cemîl Bayik e. Yê li 
miqamê çareseriyê rûniştiye îx-
tîdar e. Em dikarin bêjin çima 
PKK ranawestîne? Li aliyekî tu 
dibêjî rêxistina terorê, li aliyê 
din tu wan muxatab nagirî. Tu 
her tiştî dixî situyê PKK›ê.

Berpirsiyarê xwînrijandinê 
hikûmet e. Yê ket hilbijartinê 
ne PKK bû. Yê qanûnê rast 
bike ne PKK ye. Berpirsiyarê 
şer û hemû tiştî desthilatdarî 
û AKP ye. Yê hesabê vî şerî 
û vê wêrankirinê bide jî dîsa 
hikûmet e. Karê me em hesab 
ji we bipirsin. Dema bi Ocalan 
re hevdîtin dihat kirin rûyê her 
kesî bi ken bû. Em dipirsin, 
aştiyê serkeftin anî an şerê niha 
serkeftin anî? Bajar wêran bûn. 
Cizîr, Silopiya, Nisêbîn û Sûr 
wêran bûn.

Em wekî HDP›ê wê hesabê 
vê yekê ji we desthilatdariyê 
bipirsin. Em ê heta dawî ji bo 
aştiyê têbikoşin.”

Piştî axaftinan, avahiya nû 
ya xizmetê li gel çepikan hate 
vekirin.

Di teqîna li Stenbolê de 
7 polîs mirin, 4 sivîlan 
jiyana xwe ji dest dan

Waliyê Stenbolê da xuyaki-
rin, ku 7 polîs mirin e, 4 sivîlan 
jiyana xwe ji dest dane. Tê 
gotin, hejmara polîsên mirin e 
zêdetir e.

Li Beyazit a Stenbolê, di 
dema derbasbûna wesayîta 
hêza polîsan de teqînekê rû da.

Li gorî daxuyaniya Walîtiya 
Stenbolê 7 polîs mirin, 4 sivîlan 
jiyana xwe ji dest dan. Hat 
ragihandin, 3 jê giran 36 kes jî 
birîndar bûn.

Çavkaniyên herêmî dibêjin, 
hejmara polîsên mirin e gelekî 
zêdetir e.

Li Kurdistanê di 10 mehên herî dawî de 
herî kêm 80 zarok hatine qetilkirin
Hewldana Ji Bo Zarokan Aştî Niha da 
xuyakirin ku ji 16’ê Tebaxa 2015’an ve li 
Kurdistanê di êrîşên dewletê de herî kêm 
80 zarok hatine qetilkirin.

Hewldana Ji Bo Zarokan Aştî Niha, di ‘ Roja Zarokan a Ji 
Şeran bandor Bûne ya Navneteweyî’ ku Neteweyên Yekbûyî 
(NY) diyar kiriye de raporek weşand.

Di raporê de da xuyakirin ku herî zêde di şeran de zarok ban-

dor dibin û wiha anî  got: “Em bi bîr dixin ku karê dewletê di 
her şert û mercan de parastina mafê jiyanê yê zarokan e, careke 
din daxwaz dikin ku yên van mafan îxlal dikin bên cezakirin.”

Hewldanê, di rapora xwe de wiha diyar kir: “Dewlet, di demên 
şer de divê hiqûqa navneteweyî ya ji bo wan hatiye diyar kirin pêk 
bînin, zagonên ku zarokan digirin nav xwe jî pêk bînin.”

Li gorî raporê; ji 16’ê Tebaxa 2016’an heta niha di 7 “Qedex-
eya derketina kolanan” a li 7 bajaran  û herî kêm 22 navçeyan 
de, herî kêm 80 zarok hatine qetilkirin. Zarok, di encama guleyê 
an ji ber ku negihiştine nexweşxaneyê yan jî ji ber alavên şer 
jiyana xwe ji dest dane.
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Fermandar Ebû Leyla ber 
bi bêdawîtiyê hate oxirkirin

Fermandarê Tabûra Şems El 
Şemal û Endamê Meclîsa Leşkerî 
ya Minbicê Faysal Ebû Leyla bi 
merasîmek bi heybet ve ber bi 
bêdawîtiyê hate oxirkirin.

Fermandarê Tabûra Şems El Şemal û Endamê Meclîsa 
Leşkerî ya Minbicê Faysal Ebû Leyla di dema operasyona riz-
garkirina Minbicê di 3’ê Hezîranê de birîndar bibû û rakiribûn 
Nexweşxaneya bajarê Silêmaniyê, li vir jiyana xwe ji dest da. 
Cenazeyê Fermandar Ebû Leyla  û şervanê QSD’ê Harûn Kob-
anê, li Kobanê ji aliyê bi hezaran kesan ve bi merasîmekê ber bi 
rêwîtiya dawî ve hatin oxirkirin.

Girseyê, cenazeyê Ebû Leyla ji Saziya Malbatên Şehîdan 
hildan ser milan û bi meşekê ber bi Goristan Şehîd Dîcle a li 
Gundê Termîkê ve ketibûn rê û gihiştin Goristan Şehîd Dicle.

Li Goristan Şehîd Dicle merasîmek hate lidarxistin. Di mer-
asîma ku bi rêzgirtinê destpê kir de Hevseroka Meclîsa Desteya 
Sîstema Federaliya Demokratîk a Sûriye û Bakurê Rojava 
Hediye Yûsûf, Hevseroka Meclîsa Sûriyeya Demokratîk Îlhan 
Ehmed, Hevserokê PYD’ê Salih Muslim, Berdevkê QSD’ê 
Şervan Derwîş, Fermandarê Giştî yê Tabûra Şems El-Şemal 
Mihemed Ebû-Edêl, Şêwirmenda Rêbeveberiya Xweseriya 
Demokratîk a Kobanê Rûken Ehmed, Serokê Konseya Têkili-
yên Derve Îbrahîm Kûrdo û Serokê Konseya Ekonomiyê Fethî 
Misiro, endam û rêveberên rêxistin û saziyên Kantona Kobanê 
amade bûn.

Piştî ku girse gihişt goristanê, şervanên YPG/YPJ’ê û 
Şervanên Meclîsa Leşkerî ya Minbicê, merasîma leşkerî li dar 
xistin. Piştî merasîma leşkerî axaftin hatin kirin.

Fermandarê YPG’ê Cemîl Kobanê di  merasîmê de axivî. 
Cemîl Kobanê got ku Fermandar Ebû Leyla ji despêka Şoreşê 
ve cihê xwe di berxwedanê de girtibû û wiha domand: “Kob-
anê gelek zarokên xwe yên leheng ji şoreşê re pêşkêş kirin. 
Fermandar Ebû Leyla ji destpêka şoreşê ve, bi lehengî û fed-
ekariyeke mezin, cihê xwe di refên berxwedanê de girtibû. Ew 
şervanekî ku ji mirinê neditirsiya. Şerek li ku heba ew tê de bû. 
Mînaka herî ber bi çav jî berxwedana Kobanê bû.”

Paşê jî Berdevkê Hêzên Sûriyeya Demokratîk (QSD) Şervan 
Derwêş jî axivî û got ku Ebû Leyla bû yek ji nirxên Rojava û 
wiha dirêjî da axaftina xwe: “ Yên ku Ebû Leyla nas nakin, bila 
zanibin ku ew ji kesên destpêkê yên ku ji bo parastina gelê xwe 
û axa xwe, çek rakiribû û li ber xwe da. Wî li Şêxmeqsûd li hem-
berê rejîma Baas û li Herêmên Şehba û li Kobanê jî li hemberî 
çeteyan şer kir.”

Her wiha  Hevseroka Meclîsa Sûriyeya Demokratîk Îlham 
Ehmed jî axivî û got ku gelê Rojava niha şoreşeke li dijî di-
jminên mirovahiyê li dar dixin û wiha domand: “ Hevalên me 
jî di oxira serxistina vê şoreşê û avakirina Sûriyeya demokratîk 
û pirrengî de, şehîd dibin. Ew bi berxwedan û şehadeta xwe ve 
gelê xwe diparêzin û felsefeya jiyana azad diafirînin.”

Di merasîmên oxirkirinê de her wiha Endamê Buroya Têkili-
yan a Hêzên Sûriya Demokratîk Ebdilkerîm Ibêd jî axivî û ev 
tişt anîn ziman: “ Dijminên gelê Sûriyê her dem hewl didan ku 
fîtneyê di navbera pêkhateyên Sûriyê de derxin, lê ew bi berx-
wedana QSD’ê û bi kombûna hemû pêkhateyan li dora wan, ev 
yek vala hat derxistin.”

Piştî ku axaftin bi dawî bû, cenazeyên her du têkoşeran di 
nava tilîlî û dirûşmeyan de hatin definkirin.

6 gund hatin 
rizgarkirin, 26 
çete hatin kuştin
Di çarçoveya Oper-
asyona Fermandar 
Şehîd Feysel Ebû 
Leyla de 6 gundên 
din hatin rizgarkirin 
û 26 çeteyên DAIŞ›ê 
hatin kuştin.

Şervanên Meclîsa Leşkerî 
ya Minbicê di roja 7. a Opera-
syona Fermandar Şehîd Feysel 
Ebû Leyla de li baskê Bendava 

Tişrînê gundê Feres El-Kerbîr û 
gundê El-Muhdîsê yê bi 7 kîlo-
metreyan li rojava bajarê Min-
bicê ye, hatin rizgarkirin.

Li eniya Pira Qereqozaxê 
jî gundên El-Biwêr, Bor Kîc 
û gundikek bi 9 kîlometreyan 
dûrî bajarê Minbicê ne, he wiha 
gundê Cib El-Kelb ku 2 km li 
bakurê rêya Reqqa-Qereqozaxê 
ye, hatin rizgarkirin.

Di şerê li van gundan de, 26 
çeteyên DAIŞ’ê hatin kuştin û 
gelek çek, cebilxane û alavên 
leşkerî ketin destê şervanan.

Berdevkê QSD’ê Silo: Piştî rizgarkirina 
Minbicê penaber wê li malên xwe vegerin

Berdevkê Hêzên Sûriyeya Demokratîk 
(QSD) diyar kir ku koçberiya ji Minbicê 
wê demkî be û got, kengî herêm bê riz-
garkirin wê koçberan vegerin malên xwe.

Neteweyên Yekbûyî (NY) duh bi 
daxuyaniyekê ragihandibû ku ji ber op-
eresyona Meclîsa Leşkerî ya Minbicê ya 
rizgarkirina Minbicê, dibe ku li herêmê 
pêleke koçberiyê dest pê bike. Di daxuy-
aniyê de hatibû gotin ku hijmara koçber-
an jî wê ji 216 hezarî bibore.

Li gorî nûçeya ANHA’yê, Berdevkê 
Fermî yê Hêzên Sûriyeya Demokratîk 
(QSD) Telal Silo da xuyakirin, ku ji ber 
şer dibe gelê herêmê ji bo demeke kurt 
koçber bibe, lê belê ev rewş wê demkî be. 
Silo diyar kir, kengî herêm bê rizgarkirin 
wê gel vegerînin malên wan.

Berdevkê QSD’ê da zanîn, bi vê yekê 
ew ê sivîlan ji hewldanên çeteyan a bi-
karanîna wan weke ‘mertalên zindî’ bi-
parêzin. Her wiha destnîşan kir ku di van 

rewşan de koçberî çareya herî baş ji bo 
parastina sivîlan ji hovîtiya çeteyan e.

Beriya vê jî, di demên operesyonên 
rizgarkirina Girê Spî, Til Hemîs, Til Be-
rak, Til Koçer, Hol û Şedadê ji çeteyên 
DAIŞ’ê, heman rewşa koçberiyê hatibû 
dîtin. Çawa herêm dihatin ewlekirin, 
yekser şênî dihatin vegerandin. Paşê jî 
sivîlan bi xwe sîstema xwe ya rêvebirina 
herêmên xwe diyar dikirin.

NY bi biryar e alîkariyê 
ji bejahî ve bike
Neteweyên Yekbûyî 
(NY) da xuyakirin, 
ku ew bi biryar in 
alîkariya derman 
û xwarinê ya ji bo 
sivîlên li herêmên 
şer ên li Sûriyeyê 
dijîn, ji bejahî ve 
bikin.

Ji berdevkên NY Stephane 
Dûjarrîc da xuyakirin, ku wan 
ji Wezareta Karên Derve ya 
Sûriyeyê destûr xwestine, ku 
alîkariyê bigihînin sivîlên li 
34 herêman. Dûjarrîc diyar kir, 
ew dixwazin alîkariyê bi rêya 
bejahî bikin û li benda bersiva 

serlêdanê ne.
Dûjarrîc ragihand, heta niha 

destûr ji bo 23 herêman hatiye 
dayîn.

Berdevkê NY da zanîn, 
nepêkan e malzemeyên alîka-
riyê bi rêya hewayî bên şandin 
û anî ziman, rêya bejahî ji vê 
‘ewle’tir e. Berdevk da xuya-
kirin, ku eger bersiveke erênî ji 
vê daxwaza wan re neyê dayîn, 
weke alternatîfa dawî dikarin ji 
hewayê ve malzemeyên alîka-
riyê bigihînin herêman.

Ji 34 bajarên Sûriyeyê yên 
Neteweyên Yekbûyî dixwaze 
alîkariyê bigihîne, 19 jê ji ber 
şer hatine dorpêçkirin. Netew-
eyên Yekbûyî îdîa dike ku 
beşeke mezin a van bajarên 
600 hezar sivîl lê dijîn, ji aliyê 
hêzên rejîmê ve hatine dor-
pêçkirin.

Deriyê Sêmalka 
hat vekirin
Serokatiya Herêma 
Kurdistanê biryara 
vekirina deriyê 
sînorî yê navbera 
Başûr û Rojavayê 
Kurdistanê da.

Li gorî zanyariyan, Ser-
okatiya Herêma Kurdistanê li 
ser deriyê sînorî yê di navbera 
Başûrê Kurdistanê û Ro-
javayê Kurdistanê de, ku li 
Başûrê Kurdistanê wek deriyê 
Pêşxabûr û li Rojavayê Kurd-
istanê bi Sêmalka tê naskirin, 

biryarek nû da.
Berpirsê Dosyaya Rojavayê 

Kurdistanê di Dîwana Ser-
okatiya Herêma Kurdistanê de, 
Dr. Hemîd Derbendî ji Rûdawê 
re ragihand: “Berpirsê de-
riyê sînorî yê Pêşxabûr hatiye 
agahdarkirin, ku bo hinardeki-
rina derman, xwarin û pêwîsti-
yên mirovî deriyê sînorî yê 
Pêşxabûrê bê vekirin.”

Hemîd Derbendî herwiha 
got: “Ji bo ku alîkarî ni nirxek 
erzan bigihîjin destê welatiyên 
li Rojavayê Kurdistanê, nabe ti 
aliyek li Başûrê Kurdistanê û 
Rojavayê Kurdistanê gumrikê 
li ser tişt û kelûpelan dane.”


