
Son yıllarda, Kürt Alevi gençleri 
arasında yoğunlukta görülen 
intihar olayları, bunların 
sebepleri ve İngiltere’de 
yaşayan gençlerin yaşadıkları 
toplumsal ve sosyal sorunlara 
ilişkin tartışmalar yeniden 
gündeme geldi.
İngiltere’de yaşam sürdüren Kürt-Alevi Türk 
ve Kıbrıslı toplumlar olarak uzun zamandır 
intihar vakalarıyla derin yaralar açılırken, 
toplumumuz gençlerinin burada mutlu olup 
olmamasının yanı sıra, yaşam sorunları 
ve zorluklarını da gündeme getirerek, 
intiharlarda çözümler arayan sorular 

sorduk. Araştırmamız neticesinde, intihar 
sebeplerinin birçok farklı nedenler olabileceği 
tek neden üzerine gidilmemesi gerektiğinin 
yanı sıra konu ile ilgili tüm kurum kuruluş ve 
örgütlerin harekete geçmesi gerektiği ortak 
kanısı ortaya çıktı. 

Toplumlarımızı temsil eden dernek kurum ve 
kuruluşlarımızın bilir kişileri ve yetkilileri, acı 
olayı bire bir yaşayan vatandaşlarımız ve toplum 
bireylerimizin çalışmaları ve açıklamaları bir 
gazeteci olarak beni toplumun cevaplarına en 
hızlı ulaştıracak çatılar olduğuna inandırdığı 
kadar konu ile ilgilenecek ve etkili sonuçlar 
çıkarabilecek mercileri de harekete geçirmesi 
amacı ile araştırmayı yayınlıyoruz. 

Toplum içerisinde konu ile ilgili hem fikir birliği 
sağlamak, örgütlerimizi harekete geçirmek ve 

başka sevgi dolu canları yitirmemeyi başlıca amaç 
edinene haberimizi, toplumumuzun kanayan 
yarası olan böylesi hassas ve insani bir konuda 
özellikle toplum bireyleri ve yöneticilerimize 
söz hakkı vererek görüşlerini okuyucularımıza 
aktararak bu görevi üstleniyoruz.

“Ailelerimiz gençlerimize nasıl yaklaşıyor? 
Ailelerin tutumu gençleri nasıl etkiliyor, bu 
acıların sonunu nasıl getireceğiz? Gençlerimiz 
mutlu mu?”

“Kurumlarımızın gençlik örgütlenmelerini yeterli 
buluyor musunuz? İntiharlar dışında, uyuşturucu, 
çeteleşme gibi yönelimlerin önüne geçmek için 
gençlik örgütlerimiz bir çalışma yürütüyor mu, bir 
çok genç aile içi baskı ve izolasyonlara maruz 
kaldığını söylüyor bu doğru mu?”
Erem Kansoy’un haberi  sayfa 10-11 ve 12’de…

toplumumuzun KAnAyAn yArASi
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Özel röportaj: tüm yönleriyle Şizofreni Hastalığı
Şizofreni deyince çoğumuzun aklına gelen tek şey sadece ‘şiddet’ kelimesidir. Kendisine karşı veya 
çevresindeki kişilere aşırı düzeyde zarar veren herkesi Şizofreni diye tanımlarız. peki gerçekten öyle mi? 
Nedir Şizofreni? Şizofreni hastaları nasıl bir 
ruh haline sahiptir? Hastalığın nedenleri, 
çevresel faktörler, tedavisi nedir? Şizofreni 

hastasına nasıl davranılmalı, toplumsal 
önyargıların hastalık üzerindeki etkileri 
nelerdir? Bu soruların hepsini Klinik 

Psikolog Dr Duygu Cantekin’e sizin için 
sorduk. 
Sayfa 14-15’te

Sarıyıldız: Darbe 
Girişimini Sadece 
Cemaate Bağlamak 
yanılgı olur
Bir hafta boyunca Londra’da bir dizi 
görüşme ve toplantı gerçekleştiren HDP 
Şırnak Milletvekilli Faysal Sarıyıldız, son 
süreci değerlendirdi. 
Haberin devamı sayfa 4’de…

Salih müslim: minbic’in 
Kurtuluşu rojava İçin 
Çok Önemli
PYD Eşbaşkanı Müslim, özgürleştirilmesi 
için özgürlük savaşçılarının ilerleyişinin 
sürdüğü Minbic üzerine değerlendirmede 
bulundu. Müslim, kentin DAİŞ’in gizli 
başkenti ve eğitim yuvası olduğunu söyledi.
Haberin devamı sayfa 7’de..
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Kıbrıslı Gençler 
reddetti!

AKP’nin Kıbrıs gençliğini kontrol 
altına alma politikası olan Koordinasyon 
Ofisi yasası,aylardır devam eden direnişine 
rağmen meclisten geçmişti. Mecliste 

büyük tartışmalar sonucu onaylanan yasa, 
cumhurbaşkanının onayını bekliyordu.

Haberin devamı sayfa 17’de...

mark Duggan’ın 5’inci 
Ölüm yıldönümü:  
Adalet yoksa Barış ta yok!

Beş yıl önce Londra’nın Tottenham 
bölgesinde polis tarafından öldürülen siyahi 
genç Mark Duggan için anma düzenlendi. 

Haberin devamı sayfa 21’de…

Kürdistanlı Gençler londra’da Öcalan 
Üzerindeki tecridi protesto Etti

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan ağır tecrit koşullarına dönük 
Kürt gençlerin protestolar eylemleri sürüyor.

İngiltere’nin Londra kentin-
de yaşayan Kürt gençleri ve 
Kürdistanlılar tecridi kırmak için sivil 
itaatsizlik eylemi gerçekleştirdi.

Londra’nın tarihi tren istasyonu 
olan King’s Cross’da Ciwanên Azad 
öncülüğünde Kürt Halk Önderi Abdul-

lah Öcalan’a uygulanan ağırlaştırılmış 
tecrid protesto edildi. İngilizce 
“Öcalan’a Özgürlük“,“Katil Erdoğan“ 
ve “Bijî Serok APO“ sloganlarıyla 
gençler ve Kürdistanlılar tren istasy-
onda olan yüzlerce insanların ilgisi-
ni çekti. Gençler eylemde yüksek 

sesle Öcalan’nın durumunu ve tecrid 
koşullarını insanlar anlattı.

Ellerinde Öcalan’nın posterleri ve 
Ciwanên Azad bayraklarını taşıyan 
gençler uzun süre King’s Cross istasy-
onunda kalarak, “Öcalan’a özgürlük” 
talebini haykırdı.
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Sarıyıldız: Darbe Girişimini Sadece 
Cemaate Bağlamak yanılgı olur
Bir hafta boyunca londra’da 
bir dizi görüşme ve toplantı 
gerçekleştiren HDp Şırnak 
milletvekilli Faysal Sarıyıldız, 
son süreci değerlendirdi. 

Bir hafta boyunca Londra’da bulunan HDP mil-
letvekili Faysal Sarıyıldız aralarında Uluslararası Af 
Örgütü ve Rusi’nin de bulunduğu bazı kurumlarla 
görüşmeler yaptıktan sonra Kürt Toplum Merkezi, 
Alxas Kistik Kom Derneği, Brighton Kürt Toplum 
Merkezi ve Dersimliler Dayanışma Derneğinde 
halk toplantıları gerçekleştirdi. 

Türkiye’de yaşanan darbe girişimini 
değerlendiren Sarıyıldız, konuyla ilgili şu 
değerlendirmeyi yaptı: ‘‘Türkiye Cumhuriyeti’nde 
siyasetin ana omurgası devlet aklının elindedir. Dev-
let aklı kavramı çok soyut bir ifade olarak görünse 
de aslında bütün kurumların ve yaşamın her alanında 
örgütlenmiş-statükocu bir ağa sahiptir. Bu statüko 
93 yıllık Cumhuriyet tarihinin siyasi geleneği ve 
tecrübelerine sahiptir. Türkiye’nin görünen yüzü 
Hükümetler olsa bile kalbi ve beyni devlet aklıdır. 
Ancak diğer Hükümetlerden farklı olarak AKP ve 
Cemaat ittifakı bu devlet organizmasının kalbi ve 
beyni de olmak istedi. Birçok siyasi icraatı ve to-
plumsal mühendisliği beraber yürüten AKP ve Ce-
maatin iktidar kavgası bahsettiğimiz devlet aklına 
bir fırsat sundu.  Bu açıdan15 Temmuz Darbe 
girişimini sadece cemaate bağlamak büyük bir 
yanılgı olur. Bu darbe girişimini cesaretlendiren ve 
daha sonra kendisini geri çeken devlet aklı bir taşta 
iki kuş vurdu. Cemaat tasfiye edilirken AKP’yi de 
Kemalist ittifaka zorlayarak devletin yeniden resto-
rasyonunu sağlamaya çalışacak. AKP yine bir müd-
det daha devletin görünen yüzü olacak.

‘akP İttİfakı GeNİŞleterek 
krİz GeÇİreN sİsteMe Nefes 
alDırMaYa ÇalıŞıYOr’

AKP kriz geçiren rejime masaj yapıyor. Saray’da 
CHP ve MHP’nin dahil olduğu zirve “milli ce-
phenin amacı darbeye karşı bir konsensüs olduğu 
izlenimini vermektir. AKP ittifakı genişleterek kriz 
geçiren sisteme nefes aldırmaya çalışıyor. Devlet 
otoritesinin yeniden tesisi için her zamanki gibi 
olağanüstü hal rejimine başvurulmuştur. Devle-
tin bu “milli cepheye” verdiği misyon en başta 
Kürtlerin statüye kavuşmasının engellenmesidir. 
Rojava’daki Kürt statüsü özellikle statükocu dev-
leti rahatsız etmektedir. Amiyane bir tabirle devlet 
bu partilere şu talimatı verdi: ‘Siz kendi aranızda 
boğuşurken Kürtler ilerliyor. Kürtlerin statü elde et-
mesi Türkiye’deki statükonun çatırdamasına neden 
olacak. Sorunlarınızı bir kenara bırakın ve birleşin”

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzer-
indeki tecridi de değerlendiren Sarıyıldız, tecridin 
Kürt hareketini tasfiye etme planının bir parçası 
olduğunu ifade etti. 

Sarıyıldız şunları belirtt; ‘‘İmralı Kapalı Cezaevi 
doğrudan tek bir şahsa göre dizayn edilmiş ve dev-
letin bir halka dönük yaklaşımının daracık bir me-
kâna hapsedilmiş bir kişi üzerinden verdiği belki de 
dünyadaki tek örnektir. İmralı tecrit sistemi, bugün 
dünyada ve Türkiye’de hiç bir benzeri olmayan, 
herhangi bir cezaevi mantığı ile açıklanamayan bir 
sistemdir. Konjonktüre göre kurallarının değiştiği 
elastik bir hukuk İmralı’da uygulanmaktadır. Bu iti-
barla Sayın Öcalan şahsına yönelik uygulanan ağır 
tecrit Kürt halkının ulusal-demokratik talepleri ve 
aidiyetlerinin yok sayılması anlamına gelmektedir.

‘İMralı sİsteMİ OlDUĞU 
sÜreCe tÜrkİYe DarbelerDeN 
kUrtUlaMaz’

İmralı Kapalı Cezaevi’nin ağır tecrit ve izolas-

yon gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde, uzun 
vadede burada bu ağır şartlar altında yaşamanın, 
insan üzerinde birçok fiziksel ve ruhsal tahribatlar 
yaratması kaçınılmazdır. İmralı Cezaevinin fiziki 
koşulları ve AKP Hükümeti’nin tecrit politikaları 
adım adım işleyen bir siyasi suikasttır. AKP ve 
Erdoğan’ın tecrit ile uyguladığı bu siyasi suikast 
Türkiye’yi felakete götürür.

Bu açıdan acilen İmralı tecrit sistemine son 
verilmelidir. İmralı’da tecrit sistemi olduğu müd-
detçe Türkiye çok korktuğu darbelerden asla kur-
tulamaz. Çünkü Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit 
Kürt sorunun çözümsüzlüğünü getirir. Kürt so-
runun çözümsüzlüğü de her zaman Türkiye’de yeni 
darbe ve kaoslara zemin sunacaktır. Türkiye’nin 
demokrasiye kavuşması ve darbe tehdidinden 
kurtulması isteniyorsa ilk etapta Sayın Öcalan’ın si-
yasete ve çözüme katkı sunabileceği fiziki koşulları 
yaratılmalı ardından özgürlüğü sağlanmalıdır. Tür-
kiye Devleti hiçbir zaman Kürt halkının demokratik 
talep ve isteklerini kendiliğinden yerine getirmediği 
gibi Sayın Öcalan’ın koşullarının düzeltilmesi ve 
özgürlüğü konusunda da toplumsal bir basınç ol-
madan adım atmayacaktır. Dolayısıyla çözümü 
devletten beklemeden Sayın Öcalan’ın özgürlüğünü 
sağlayacak acil bir toplumsal eylem planını hayata 
geçirmeliyiz.

AKP Hükümeti Sayın Öcalan için “Örgüte ül-
kemizi zora sokacak emir ve talimat verebileceği 
değerlendirildiği” gerekçesi ile her türlü ziyaretçi, 
yazılı haberleşme ve telefon görüşmeleri haklarını 
OHAL süresince yasakladı. Oysaki çok iyi bili-
yoruz ki Sayın Öcalan’a tecrit uygulandığı vakit 
Türkiye en ağır çatışma koşullarını yaşarken, tecri-
din kısmen kaldırıldığı süreçte tek bir insan bile 
çatışmalar nedeniyle  hayatını kaybetmemiştir. 
1999 yılından beri Öcalan sadece barışın talimatını 
vermiştir. Ancak AKP Hükümeti barışı baltala-
yarak Kürt halkına savaşı dayatmıştır. Çünkü AKP 
barıştan korkuyor.

Sayın Öcalan’a uygulanan tecrit de bu planın bir 
parçasıdır. Sayın Öcalan’ı kendi hareketinden ve 
halkından uzaklaştırıp Kürt tasfiyesini hızlandırmak 
istiyorlar. Önümüzdeki süreçte Kürt Özgürlük 
Hareketine, Kürt halkına ve siyasi kurumlarına 
çok daha kapsamlı bir saldırı olabilir. Bu saldırının 
amacı Kürtleri hizaya çekmek ve küçük reformlara 
ikna etmek olacaktır. Bu saldırının diğer ve asıl he-
defi Rojava Devriminin toplumsal, moral ve siyasi 
dayanaklarından biri olan Kuzey’i etkisizleştirip, 
Rojava’yı güçsüz kılıp tasfiye etmektir.

‘DeVlet kÜrt HalkıNıN 
sabrıYla OYNUYOr’

Sayın Öcalan Kürt halkının en büyük hassasi-
yetlerinden biridir. Bu hassasiyetin farkında olan 
devlet bunun için Kürt halkının sabrı ile oynuy-
or. Kürt halkının özgürlüğü ile Sayın Öcalan’ın 

özgürlüğü birbiri ile kopmaz bağlar taşıyor. Kürt 
halkını esaret zincirinden kurtulması için hayatını 
adayan Sayın Öcalan Kürt halkının yüreğinde 
müstesna bir yere sahiptir. Bakın 9 Ekim 1998 kom-
plosundan itibaren Sayın Öcalan tasvip etmediği 
halde 60’ı aşkın kişi bedenini ateşe vererek hayatına 
son verdi. ‘Güneşimizi Karartamazsınız’ eylemleri 
Kürt halkının Sayın Öcalan’a olan bağlılıklarının en 
net ifadesidir. İnsanlar en değerli varlığı olan beden-
leri ile Sayın Öcalan’ın etrafında ateşten duvar ördü. 
Kürt halkı kendi varlığını ve iradesini Sayın Öcalan 
şahsında birleştirdi. Bu nedenle Sayın Öcalan’a 

uygulanan bu ağır tecrit Kürt halkının varlığı ve 
iradesine dönüktür. Kürt halkı artık kendi önderler-
ine darağacında idam edildikten sonra sadece ağıt 
yakan bir halk olmadığını herkes çok iyi bilmeli. 
Seyid Rıza’yı, Şeyh Said’i, Qazi Muhamed’i, Ab-
durrahman Qasimlo gibi Kürt liderlerini bizden 
koparanlar asla ve asla Sayın Öcalan da başarıya 
ulaşamayacaklar. Çünkü Kürt halkı artık çok daha 
örgütlü ve tarihten ders çıkarmış bir halktır.’’

Sarıyıldız yapılan halk toplantılarında devam 
eden Kardeş Aİle kampanyasına katılım çağrısı da 
yaptı.
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londra’da tahir Elçi İnsan 
Hakları Vakfı kuruldu

Diyabakır’da öldürülen Baro 
Başkanı tahir Elçi adına, 
londra’da tahir Elçi İnsan 
Hakları Vakfı kuruldu.

Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde Dört 
Ayaklı Minare’nin yanında 28 Kasım 2015 tar-
ihinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen Baro 
Başkanı Tahir Elçi adına, Britanya’da Tahir 
Elçi İnsan Hakları Vakfı kuruldu.

Vakfı, Elçi’nin Türkiye’deki hak ihlallerini 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) 
beraber taşıdığı avukat arkadaşı Anthony Gwi-
lym Fisher, avukat ve gazeteci Orhan Kemal 
Cengiz ve eşi Türkan Elçi kurdu.

Merkezi Londra’da olacak olan Vakfın iler-
ide Diyarbakır’da da bir şube açacağı belirtildi.

Baro Başkanı Tahir Elçi’nin eşi Türkan 
Elçi, Twitter hesabından Vakfın kurulması ile 
ilgili, “Ayrım yapmaksızın, haksızlığa uğramış 
insanların yanında olabilmek, acılarını duyura-
bilmek ümidiyle Tahir Elçi Vakfı’nı kurduk” 
mesajını paylaştı.

Tahir Elçi hakkında
1966 yılında Şırnak’ın Cizre İlçesinde 

doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Cizre’de 
tamamladı. Elçi, 1991 yılında Dicle Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

1992 yılından itibaren Diyarbakır da ser-
best avukatlık yapan Elçi, daha sonraları ise 
1998-2006 arası Diyarbakır Barosu’nda yönet-
ici olarak görev yapmış ve Diyarbakır Barosu 
Başkanlığı yanı sıra Türkiye Barolar Birliği 
İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kuru-
lu üyesi olarak da görev yapıyordu.

Türkan Elçi ile evli olan ve iki çocuğu olan 
Tahir Elçi, Almanya’da bulunan Avrupa Huku-
ku Akademisinde (ERA) uluslararası ceza 
hukuku ve ceza yargılaması eğitimi görmüş, 
bir çok ulusal ve uluslararası toplantı ve kon-
feransa konuşmacı olarak yer almış, tebliğ 
sunmuştu.

1998 yılından beri staj eğitimi ve meslek 
içi eğitimlerde ceza ve insan hakları hukuku 
alanında seminerler vermekteydi. 1998-2006 
yılları arasında Diyarbakır Barosunda yöneti-
cilik yapmıştır. Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
İnsan Hakları Merkezi Bilim Danışma Kurulu 
üyesi de olan Elçi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
(TİHV) Kurucular Kurulu üyesi ve bir çok sivil 
toplum örgütünün kuruluşu ve çalışmalarında 
yer almıştı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) üyesi, Türkiye 
İnsan Hakları Vakfı (TİHV) kurucularından 
Avukat Tahir Elçi, 90’lı yıllardaki yargısız 
infaz, faili meçhul cinayetler, köy yakma 
davalarında mağdur avukatlığı yaparken, 

Diyarbakır ve bölgedeki hak ihlalleriyle ilgili 
de çalışmalarını sürdürüyordu.

Elçi, Lice davası – Temizöz davası 
-  Kuşkonar ve Koçağılı köylerinin 
bombalanması ve Roboski katliamı  davalarının 
da aralarında olduğu pek çok davada hak 
savunuculuğu yaptı.

Diyarbakır Barosu 43. Olağan Genel Ku-
rulunda, Baro Başkanı seçildiğinde bianet’e 
yaptığı açıklamada “kendisini onurlu ve 
zor bir görevin ve yoğun bir gündemin 
beklediğini” söylemişti.

Tahir Elçi, bianet’e verdiği son söyleşide 
İdil’de özel timin tekbir getirerek havaya ateş 
açması ve Silvan’da özel tim tarafından duvar-
lara yapılan yazılamaları değerlendirendirmiş 
ve ““Özel Timde Dini Radikalizm Milliyetçi-
likle Bütünleşiyor” demişti. 

Tahir Elçi, 15 Ekim 2015 tarihinde CNN 
Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız 
Bölge” programında “PKK terör örgütü 
değildir” demişti.

Bunun üstüne kanala 700 bin lira para 
cezası kesilirken, Tahir Elçi 20 Kasım günü 
Diyarbakır’da gözaltına alınarak İstanbul’a 
getirilmişti.

Elçi, savcılığın tutuklanması talebiyle 
mahkemeye sevk etmesine karşın Bakırköy 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nce adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmıştı.

Elçi hakkında, “terör örgütü propagandası” 
suçundan 7.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
iddianame hazırlanmış, yurtdışına çıkış yasağı 
da konulmuştu.

terör tehdidinden Kaynaklı 
Ekstra 600 Silahlı polis

İngiltere, Avrupa’da geçtiğimiz 
günlerde yaşanan terör 
saldırılarının ardından ülkedeki 
terör tehdidini yükselterek kamu 
güvenliğini sağlamak amacıyla 
sokaklarda silahlı polis güçlerini 
görevlendirme kararı aldı.

Bu haftadan itibaren İngiltere ve Galler’de 
ekstra 600 silahlı polis gücü başkent Lon-
dra başta olmak üzere çeşitli kentlerde 
konuşlandırılacak.

Londra Emniyet Müdürü Sir Bernard Ho-
gan Howe, Avrupa’daki saldırıların ardından 
silahlı polis güçlerinin kalabalık ve iyi bilinen 
yerlerde bulundurulacağını; söz konusu güven-
lik tedbirinin hem halka güven vermek ve 
saldırı potansiyeli olanları tespit etmek üzere 
alındığını kaydetti.

Sir Bernard geçtiğimiz pazar günü The 
Mail on Sunday gazetesine yazdığı makalede, 
İngiltere’de terör tehdidinin yüksek olduğunu, 
üzerinde durulması gereken noktanın eğer 
olursa değil; ne zaman olacağı olduğunu 
aktarmıştı.

Almanya, Fransa ve Belçika’daki terör 
saldırılarından sonra bu saldırıları yok 
saymanın aptallık olacağını söyleyen Sir Ber-
nard, İngiltere’ye saldırı tehdidinin oldukça 
yüksel olduğunun altını çizerek İngiltere’nin 
“korku duygusu”na sahip olduğunu söyledi.

Londra Emniyet Teşkilatı geçtiğimiz ocak 
ayında ekstra 600 silahlı polisi daha eğiterek 
başkentteki ağır silahlı polis sayısını 2 bin 
800’e yükseltti.

Terörizm Analiz Merkezi’ne (JTAC) 
göre İngiltere’de uluslararası terörizm teh-
didi “şiddetli” yani “büyük olasılıkla” olarak 
açıklandı.

İngiltere’de müslüman Kardeşler 
Üyelerine İltica Hakkı
İngiliz İçişleri Bakanlığı, müs-
lüman Kardeşler üyelerinin 
iltica başvurularının kabul 
edilmesine yeşil ışık yaktı.

Bakanlığın 2 Ağustos itibariyle yürürlüğe 
giren ve iltica başvurularını inceleyen yetkili-
lere yönelik hazırlanan “Mısır’la ilgili bilgi 
ve kılavuz: Müslüman Kardeşler” başlıklı bel-
gesinde, yüksek profilli ve siyasi olarak etkin 
Müslüman Kardeşler üyelerinin iltica talepler-
inin kabul edilebileceği belirtildi.

Kılavuzda, Mısır’da özellikle “darbe 
yönetimine karşı gösterilere katılanların 
kovuşturma, gözaltı, kötü muamele ve ölçüsüz 
cezalandırmaya” maruz kalabileceklerini 
kanıtlayabilecekleri kaydedildi.

Bakanlık kılavuzunda “Müslüman 
Kardeşler’in yüksek profilli taraftarları veya 
öyle oldukları yönünde haklarında bir algı 
bulunanlar, mesela gazeteciler de benzer bir 
kovuşturma riski altında olabilir. Bu durumlar-
da da iltica hakkı tanınması uygun olacaktır.” 
denildi.

Müslüman Kardeşler’in düşük pro-
filli taraftarlarının, siyaset dışı veya pasif 
destekçilerinin rejimin hedefi haline gel-
medikleri için böyle bir kovuşturma riski 
taşımadıkları savunulan kılavuzda, bu türden 
kişilerin başvuruların vaka temelinde incelen-
mesi gerektiği vurgulandı.

Müslüman Kardeşler’in 2015 ocak ayında 
Mısır’daki darbe rejimine karşı “cihat çağrısı” 

yaptığı yönündeki haberlere işaret edilen 
kılavuzda, başvuru sahibinin bu konudaki 
dahline bağlı olarak iltica başvurularında 
istisna uygulanabileceği ve bu hakkın 
tanınmayabileceği de dile getirildi.

Terör örgütü listesine alınmadı
İngiltere, Müslüman Kardeşler’i terör 

örgütü olarak tanımlamayı reddetmiş an-
cak hükümet için hazırlanan bir raporda 
“örgüte üyeliğin, bu örgütle bağlantının veya 
bu örgütten etkilenmenin aşırılık göstergesi 
olabileceği” iddia edilmişti.

Dönemin başbakanı David Cameron’ın 
talimatıyla geçen yıl nisan ayında Müslüman 
Kardeşler’in ülkedeki faaliyetlerini incel-
emek için İngiltere’nin Riyad Büyükelçisi Sir 
John Jenkins başkanlığında kurulan heyetin 
hazırladığı rapor, Müslüman Kardeşler’in 
tepkisini çekmişti. Örgüt, raporu mahkemeye 
taşıyacağını açıklamıştı.

Cameron da raporla ilgili olarak aralık 
ayında parlamentoda yaptığı konuşmada, 
aşırıcı yorumlar yaptığı belirlenen Müslüman 
Kardeşler üyelerine vize verilmeyeceğini, 
bağlantılı vakıf ve derneklerin kendi yasal 
amaçlarının dışına çıkarak örgüte kaynak 
aktarmasının önüne geçileceğini, uluslararası 
ortaklar ile işbirliği halinde bu gibi 
uygulamaların soruşturulacağını, Müslüman 
Kardeşler’in görüş ve etkinliklerinin yasalar 
çerçevesinde kalıp kalmadığının sürekli olarak 
izleneceğini bildirmişti.

Müslüman Kardeşler, Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’da terör 
örgütü kabul ediliyor.
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Salih müslim: minbic’in Kurtuluşu rojava İçin Çok Önemli
pyD Eşbaşkanı müslim, 
özgürleştirilmesi için özgür-
lük savaşçılarının ilerleyişinin 
sürdüğü minbic üzerine 
değerlendirmede bulundu. 
müslim, kentin DAİŞ’in gi-
zli başkenti ve eğitim yuvası 
olduğunu söyledi.

PYD Eşbaşkanı Müslim, Minbic’in önemine 
dikkati çekerek, kentin DAİŞ’in gizli başkenti ve 
eğitim yuvası olduğunu söyledi. Müslim, “Min-
bic, demokratik toplum ve demokratik ulus te-
melindeki ortak yaşamın önemli merkezlerinden 
biri olacak” derken, Minbic’in kurtuluşunun Ro-
java için de çok önemli olduğunu kaydetti.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, 
özgürleştirilmesi için özgürlük savaşçılarının 
ilerleyişinin sürdüğü Minbic üzerine 
değerlendirmede bulundu.

ANHA’ya konuşan Müslim, “Suriye 
halklarının Minbic’de kanlarının birbirine 
karışması demokratik ulus inşası için çok 
önemli bir gelişmedir. Demokratik ulus anlayışı 
oluşumlar aracılığıyla gelişir. Kürt halkı olarak biz 
şehitlerimizin takipçileriyiz. Bugün tüm halkların 
kanı bu topraklarda birbirine karışmıştır. Kürtler, 
Araplar, Türkmenler ve diğer halklar demokra-
tik ulus anlayışını geliştirmek için birbirler-
ine mecburdurlar. Bu Suriye’nin tamamında 
demokratik ulus anlayışını geliştirmek için old-
ukça önemlidir. Minbic’te yürütülen mücadele, 
demokratik geleceğin inşası bakımından bizler 
için örnek teşkil etmektedir” dedi.

MİNbİC’İN strateJİk ÖNeMİ
Minbic’in stratejik önemine dikkati çeken 

Müslim, şunları belirtti: “Minbic gizli başkentti. 
DAİŞ’in her şeyi buradaydı. Çeteler için çok 

çok önemli bir merkezdi. DAİŞ’in Minbic’te 
oluşturduğu sitem Rakka’dan daha güçlüydü. 
Minbic DAİŞ’in eğitim yuvasıydı. Avrupa’dan 
gelen ve giden DAİŞ çeteleri Minbic’te eğitim 
görüyorlardı. Minbic’te yürütülen savaşta gizli 

şeyler ortaya çıktı. Onlarca ton patlayıcı, silah 
ve cephane bulundu. DAİŞ’in belinin kırıldığı 
bir noktadır. Öte yandan Minbic’in kurtuluşu 
Rojava için çok önemlidir.”

Müslim, Minbic için “demokratik to-
plum ve demokratik ulus temelindeki ortak 
yaşamın önemli merkezlerinden biri olacak” 
derken, AKP ve benzeri güçlerin operasyona 
yaklaşımını da şöyle değerlendirdi:

“Bu güçlerin operasyona yönelik tepkileri, 
başlarda tutumları çok sertti. Fırat’ın doğusu 
çetelerden temizlendiğinde oluşturdukları 
hat da dağıldı. Minbic’e yönelik beklentileri 
var. Dolayısıyla başlatılan operasyona tepki 
göstermekte, karşı çıkmaktadırlar. Fakat bu 
tepki ve tutumları sonuç vermedi, başarılı 
olmadı. Öte yandan Minbic ve Cerablus’un 
ev sahipleriymişler gibi karar vermeye 
çalışıyorlar. Oysa buranın yerli halkı birleşerek 
bir karar aldılar ve bir şeyler yapmak istiyor-
lar. Kimsenin bu duruma müdahale etme hakkı 
bulunmamaktadır. Güçleri ve tutumları sert 
olmasına rağmen, biz bu tehdit ve tepkilere 
aldırış etmedik. Bizim bir projemiz var. Bu 
proje insani bir projedir. Çünkü arkamızda bize 
destek veren halk ve tüm yapılar vardır. Ayrıca 
biz projemizin başarısından eminiz.”

‘Herkes ÜzerİNe 
DÜŞeNİ YaPMalı’

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, yeni 
yaşamın inşası için de şunları söyledi: “Zih-
niyet değişmeden özgür ve güzel bir yaşam 
da örülmez. Minbic’teki sorunlar son bulmak 
üzere. Bölgede yürütülen siyasi ve toplum-
sal çalışmaların istenilen düzeyde olması için 
herkesin üzerine düşeni yapacağına inanıyorum. 
Halkımızın da bize inanmasını, başarının bizim 
olacağını belirtmek istiyorum.”
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Dini Cinayete Ömür 
Boyu Hapis Cezası

İskoçya’nın Glasgow kentin-
de İslam’a saygısızlık ettiği 
gerekçesiyle bir esnafı 
öldüren tanveer Ahmed 
ömür boyu hapis cezasına 
çarptırıldı.

Yorkshire bölgesinin Bradford kentinde 
yaşayan Ahmed, 40 yaşındaki Asad Şah’ı 
dükkanında 24 Mart tarihinde öldürmüştü.

Ahmed, Şah’ı internette yayınladığı vide-
olarda peygamber olduğunu iddia ettiği için 
öldürdüğünü söyledi.

32 yaşındaki Ahmed en az 27 yıl hapis yatacak.
Şah İslam dışı bir inanç sistemi olarak görül-

en Ahmediye mezhebine mensup.
Ahmed Glasgow Yüksek Mahkemesi’ndeki 

duruşması sırasında geçen ay suçlu olduğunu 
kabul etmişti.

Yargıç Lady Rita Rae karar duruşmasında 
“Bu barbarca ve kasti bir olay. Ayrıca yerel 
topluluğun önde gelen isimlerinden biri olan, se-
vilen bir adamın cinayeti. Şah, barışçıl ve diğer 
inançlara saygılı bir baba olarak tanınıyordu” 

ifadelerini kullandı.
Rae “Modern bir toplumda diğerlerinin ırk, 

mezhep, renk, etnik köken ve dini inançlarına 
saygı ve hoşgörünün o ülkenin kanunları 
tarafından korunması hayati önemdedir” dedi.

Sunni olan Ahmed, Şah’ın videolarını cep 
telefonunda izleyerek Glasgow’a yolculuk etti.

Ahmed’in bıraktığı bir sesli telefon 
mesajında “Şu adamı bir dinle, Bir şeyler 
yapılmalı, bunun önünü kesmeli” dediği de 
duruşma kayıtlarına geçti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntül-
erde, Şah’ın dükkanına giden Ahmed oraya onu 
öldürmek için gittiğini ve peygamber olduğunu 
söylemesini bırakmasını istiyor.

Ahmed’in bıçak çektiği ve tezgahın arkasına 
geçerek Şah’ı defalarca bıçakladığı görülüyor.

Dükkandan çıkmayı başaran Şah, orada da 
tekrar bıçaklanıyor ve tekmeleniyor.

Şah’ın kardeşi Athar Şah müdahale etmeye 
çalıştıysa da Ahmed’i durduramadı.

Şah yerde yatarken Ahmed sakince otobüs 
durağına yürüdü ve kısa süre sonra gözaltına 
alındı.

Şah ailesi inançları nedeniyle eziyetten 
kaçmak için 1990’lı yıllarda Pakistan’dan 
İskoçya’ya göçmüştü.

mahkeme Hıdır Aksakal’ın Katillerini Suçlu Buldu
Yirmi yıldır Londra’da yaşayan ‘Boksör Çe-

tin’ lakaplı iki çocuk babası Hıdır Aksakal (53), 
geçen yıl eylül ayında öldürüldü. Cinayetle il-
gili geçtiğimiz hafta görülen davada, Old Bai-
ley Mahkemesi Yılmaz Coşkun (36) ve Remzi 
Akgüç’ü (41) cinayetten suçlu buldu. Ancak 
mahkeme katillerin ne kadar ceza alacağını 
açıklamadı. Polis, cinayet şüphelisi olarak aranan 
üçüncü kişi Metin Cüce’nin ise Türkiye’ye 
kaçmış olabileceğini açıkladı.

kaMera kaYıtları OrtaYa Çıktı
Mahkemede, Aksakal’ı bir kere ağzının için-

den olmak kaydıyla dört kez ateş ederek öldüren 
Coşkun ve Akgüç, aynı zamanda cesede ortadan 
kaldırmakla da suçladı. Bir hırdavat ve nalmur 
malzemeleri satan dükkanın kamera kayıtlarını 
inceleyen mahkeme, zanlıların 17 Ağustos günü 
cesedi ortadan kaldırmak için cinayetin ardından 
230 Sterlin değerinde kürek, balta, mavi renkli 
ip, el arabası ve iki çift eldiven aldıklarını be-
lirledi. Dükkandan çıkan katiller, cesedi, siyah 
renk Mercedes ile Hollow Ponds yakınlarındaki 
bataklığa götürerek buraya gömdü. Cesedin 
taşındığı otomobil de kamera kayıtlarında 
bataklığın yakınlarında park halinde görüldü.

Cinayetin, 2002’de Aksakal’ın, Bülent Gir-
itli cinayetinden aklanmasından dolayı işlendiği 
düşünülüyor. Mahkemede ayrıca cinayet gece-
si tarafların Türklerin yoğun olarak yaşadığı 
Green Lanes’de bir Türk restoranında, bir 
kadın yüzünden tartıştıkları ve cinayet mahal-
line bir taksiyle gittikleri ifade edildi. Cinayeti 
soruşturan New Scotland Yard Cinayet ve Ağır 
Suçlar Masası Dedektifi Başmüfettiş Jamie Pis-
copo, şu açıklamayı yaptı: 

“Hıdır Aksakal cinayeti, soğukkanlılıkla 

işlenmiş bir infazdır. Epping Ormanı’nın ıssız bir 
köşesini seçerek işledikleri cinayetin izlerini or-
tadan kaldırmaya çalışan katiller, çevreden geçen 
bir kişi olabileceğini, nalburiye ürünleri satan 

dükkandaki ve ormandaki güvenlik kameralarını 
hesaba katmadılar. Aleyhlerindeki deliller yeter-
ince güçlüydü. Yakalandıları ve adaletin karşında 
hesap verdikleri için çok memnunum.”

russel Square’deki 
Bıçaklı Saldırganın 
Kimliği Açıklandı
londra’da russell 
meydanı’nda bıçakla 
saldırarak 1 kişiyi öldüren 
ve 5 kişiyi de yaralayan 
saldırganın Somali asıllı 
norveç vatandaşı olduğu 
açıklandı.

Londra’da Russell Meydanı’nda bıçakla 
saldırarak 1 kişiyi öldüren ve 5 kişiyi de yara-
layan saldırganın Somali asıllı Norveç vatandaşı 
olduğu açıklandı.

Russell Meydanı’nda bıçaklı bir kişi etra-
fa bıçakla saldırmış, olayda 1 kişi hayatını 
kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı. Şok tabancası 
ile etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan 19 

yaşındaki saldırganın Somali asıllı Norveç 
vatandaşı olduğu açıklandı. Ayrıca, yaralıların 
hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Londra Emniyet Müdürlüğü, 
saldırıda hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının 
ise ABD vatandaşı olduğunu açıkladı. Saldırıda 
yaralanan 5 kişinin ise İngiltere, ABD, İsrail ve 
Avustralya vatandaşı oldukları kaydedildi
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Son yıllarda, Kürt Alevi gençleri arasında 
yoğunlukta görülen intihar olayları, bunların sebe-
pleri ve İngiltere’de yaşayan gençlerin yaşadıkları 
toplumsal ve sosyal sorunlara ilişkin tartışmalar 
yeniden gündeme geldi. 
uzun yıllar konu ile ilgili sayısız çalışmalar yürüten 
kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerimizin yoğun 
çalışmalarından netice alabilmek için aralıksız de-
vam edilmesi ve acıların en acısı intihar olaylarına 
çareler aranmalıdır.

Hazırlayan: Erem Kansoy

Bilindiği gibi bir dönem toplumlarımız bireyler-
inin arkası kesilmeyen intihar olayları yüreklerimizi 
burkmaya devam etmiştir ve yine son dönemlerde de 
gündeme gelmiştir. Rakamlar net olarak teyit edilm-
ese de son 12 yıl içerisinde, çoğunluğu gençler olmak 
üzere, yaklaşık 52 vatandaşımızı, yaşam bu acı olaya 
sürüklemiş ve geride yüzlerce gözü yaşlı aile ile sev-
enleri kalmıştır. 

Yerel basında 2003 yılından bu yana 
yayımlanan haberler, Cemevi’nin 3 yıl öncesine 
dayanan araştırması, Ümit Çetin’in konu ile ilgili 
araştırmasında kaydettikleri gibi bilgilerin ışığında 
verdiğimiz rakamlar kesin değildir. Konu ile ilgili 
kesin rakamlar elde etmek, başta kurumlarımızın 
böyle bir istatistiki veri tabanı olmayışı ve bu kon-
uda kayıt tutulmaması, Cem Evinin sadece Alevi 
toplumumuz ile ilgili net bilgi verebilmesi ve diğer 
kesimlerin verisini tutmaması, toplum içerisinde bir-
çok vakanın gizli tutulması gibi ve daha çeşitli sebe-
plerden dolayı mümkün değildir.

İngiltere’de yaşam sürdüren Kürt-Alevi Türk 
ve Kıbrıslı toplumlar olarak uzun zamandır intihar 
vakalarıyla derin yaralar açılırken, toplumumuz 
gençlerinin burada mutlu olup olmamasının yanı 
sıra, yaşam sorunları ve zorluklarını da gündeme 
getirerek, intiharlarda çözümler arayan sorular sor-
duk. Araştırmamız neticesinde, intihar sebeplerinin 
birçok farklı nedenler olabileceği tek neden üzerine 
gidilmemesi gerektiğinin yanı sıra konu ile ilgili 
tüm kurum kuruluş ve örgütlerin harekete geçmesi 
gerektiği ortak kanısı ortaya çıktı. 

Toplum içerisinde konu ile ilgili hem fikir birliği 
sağlamak, örgütlerimizi harekete geçirmek ve başka 
sevgi dolu canları yitirmemeyi başlıca amaç edi-
nene haberimizi, toplumumuzun kanayan yarası 
olan böylesi hassas ve insani bir konuda özellikle 
toplum bireyleri ve yöneticilerimize söz hakkı ver-
erek görüşlerini okuyucularımıza aktararak bu görevi 
üstleniyoruz. 

İntihar vakalarının sayısı ile ilgili kesin ve net bir 
rakamın verilmesi ve ulaşılması mümkün olmazken, 
2003 yılından bu yana toplumlarımızın farklı kes-
imlerinden toplamda yaklaşık 52 intihar vakası ve 
birçok intihara teşebbüs yaşandığı birçok kaynakça 
belirtiliyor. 

Son günlerde yine yaşanan intihar ve bir evladın 
babasını bıçaklayarak öldürmesi ise acıları ikiye 

katlamıştır. Gençler arasında yaygınlaşan bu acı 
olayla ilgili toplumlarımız cevap arayışı içerisindedir. 

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan çalışmalar
Temmuz 2013 tarihli gazetemizin Alevi-Kürt 

gençlerinin intiharları konulu haberinde, konu ile 
ilgili araştırma ve tez hazırlayan Ümit Çetin’in 
çalışmasına yer verilmişti. 

Essex Üniversitesi’nde Londralı Alevi-Kürt gen-
çlerinin intiharları üzerine doktora çalışması yürüten 
Ümit Çetin, “İntiharın, parçası olduğum toplumun 
önemli sorunlarından biri haline gelmesi ve intihara 
yol açan toplumsal nedenlerin görmezden gelinmesi, 
beni intihar üzerine düşünmeye yöneltti” sözleriyle 
hatırlanıyor. 

Çetin’in röportajında, “Cem Evi’nden kalkan 
cenazelerin kayıtları sadece üç dört yıldır düzenli 
olarak tutuluyor. Dolayısıyla kesin bir sayı vermek 
mümkün değil. Fakat gerek yerel medyada çıkan 
haberler, gerekse İngiltere’deki Türkçe konuşan 
topluma hitap eden sivil toplum kuruluşlarıyla 
yaptığım görüşmelere dayanarak intihar eden 
gençlerin sayısının 30 ila 40 arasında değiştiğini 
söyleyebiliriz. Londra Alevi Kültür Merkezi’nin 
verilerine göre yaklaşık intihar eden 40 kişi var, 
fakat bunların tamamı genç erkeklerden oluşmuyor. 
İntihar edenlerin sayısının 30-40 arasında değişmesi 
toplumun nüfusuyla kıyaslandığında oldukça yük-
sek bir orana tekabül ediyor. İntihar edenlerin 
büyük çoğunluğunun Alevi-Kürt, ikinci kuşak genç 
erkeklerden oluştuğunu tekrar vurgulamak lazım” 
ifadeleri de yer almıştı. 

Çeşitli sivil toplum kurumlarımız ve dernekler 
ile Cem Evi’nin de konu ile ilgili çok sayıda toplantı 
gerçekleştirip bire bir görüşmelerede büyük önem 
verdiği biliniyor.

Ünlü times Gazetesine 
konu olmuştu

Ocak 2008 yılında Times konuyu araştırmış ve 
bir makale yayınlamıştı. Times’ın araştırmasına 
göre; İntiharlarda etkin sebepler arasında, aile 
özlemi ve maço kültürüne rağmen İngiliz yaşamına 
uyum sağlamaya çalışıp uyum sağlayamamak gös-
terildi. İntihar edenlerin 19-27 yaş grubundaki gen-
çlerden oluştuğu ve çoğunun politik nedenleri öne 
sürerek İngiltere’ye göç eden Kürtlerden oluştuğu 

ifade edilen yazıda, intiharda kullanılan method da 
belirtilmişti.

Toplumlarımızı temsil eden dernek kurum ve 
kuruluşlarımızın bilir kişileri ve yetkilileri, acı olayı 
bire bir yaşayan vatandaşlarımız ve toplum bireyler-
imizin çalışmaları ve açıklamaları bir gazeteci olarak 
beni toplumun cevaplarına en hızlı ulaştıracak çatılar 
olduğuna inandırdığı kadar konu ile ilgilenecek ve 
etkili sonuçlar çıkarabilecek mercileri de harekete 
geçirmesi amacı ile araştırmayı yayınlıyoruz. 

Buna ilişkin; 
Erem Kansoy: “Öncelikle çok kısaca yaşadığımız 

bu ülkede gençlerimizi başlıca sorunları ve intihara 
sebep olabilecek neticeler sizce nedir? Bu sorunlara 
nasıl çözümler getirilmelidir? 

Daha önceki dönemlerde bu konuda yapılan 
çalışmalar nelerdi ve bundan sonra intiharların önüne 
geçmek için kurumların ortak bir çalışma yapması 
gündemde mi? 

Kurumlarımızın gençlik örgütlenmelerini yet-
erli buluyor musunuz? İntiharlar dışında, uyuşturucu, 
çeteleşme gibi yönelimlerin önüne geçmek için gen-
çlik örgütlerimiz bir çalışma yürütüyor mu, bir çok 
genç aile içi baskı ve izolasyonlara maruz kaldığını 
söylüyor bu doğru mu?

Ailelerimiz gençlerimize nasıl yaklaşıyor? 
Ailelerin tutumu gençleri nasıl etkiliyor, bu acıların 
sonunu nasıl getireceğiz? Gençlerimiz mutlu mu?”

Toplumlarımız gençleri arasında yaygınlaşan 
intihar olayı ile ilgili geçtiğimiz dönemlerde çeşitli 
toplantılar gerçekleştiren Türk-Kürt toplum merkezi 
Day-Mer Başkanı Aslı Gül’de bu önemli ve hassas 
konudaki gazetemizin sorularını yanıtladı. 

aslı Gül – Day-Mer Yönetim 
kurulu başkanı

“Geçtiğimiz günlerde bir 
gencimiz intiharı ve yine 
bir babanın oğlu 
tarafından öldürülmesi 
toplumumuzu üzüntüye 
boğduğu kadar 
endişelendirmiştir de. 
Geleceğimiz olan gen-
çlerimizin bu noktaya 
iten sebepler vardır el-
bette. Genelde anlamda 
Britanya’da her ne kadar 
işsizlik rakamları azalma 

gösterse de özellikle gençler sıfır saat kontratla kalıcı 
iş saati olmayan, emekliliği, hastalığı, tatil parası 
ödenmeyen, kendini tek başına geçindirmeyen 
çalışma koşullarında çalışmak zorunda kalıyor. Yine, 
işsiz olan gençlerin sayısını da yabana atmamak ger-
ekir. Bunun yanı sıra üniversitelerin astronomik 
rakamlarla paralı hale getirilmesi ve şayet okumak 
istiyorsan mezun olduğunda devası borçlarla yüz 
yüze kalmaktadır. Kolej ve ortaokullarda ek derslere 
yardıma ihtiyacı olan çocuk ve gençlere yeterince 
destek verilmemektedir, çünkü eğitimdeki kesintiler 
en fazla bu desteğe muhtaç olan kesimleri 
vurmaktadır. 

Gençlerin boş zamanlarında gidebileceği, yet-
eneklerini geliştirebileceği, sağlıklı ve güvenli 
bir ortamda arkadaş ortamı kuracağı ve zamanını 
değerlendirebileceği alanlar kapanmaktadır. Örneğin 
gençlik evlerinin bir çok belediyede kapandığını 
biliyoruz. Kısacası hükümetin sürdürdüğü tasarruf 
politikaları iş, eğitim ve sosyal alanda en fazla gen-
çleri etkilemektedir. 

Kaldı ki istatistiklere baktığımızda yoksulluk da 
artmaktadır. 2011 yılındaki ayaklanma bu tepkinin 
bir sonucuydu. Gelecek görmeyen, hayatta bir amacı 

olmayan, kendi yeteneklerini geliştiren, sağlıklı ve 
kendini geliştirebilen bir sosyal ortamda olmayan 
gençler….hal böyle olunca genel gençlerin bu du-
rumu göçmen olan gençlerde daha sancılı yaşanıyor. 
Bütün bu sorunların yani sıra göçmen olmaktan 
kaynaklı kendi içine kapanma, gettolaşma, kim-
lik bunalımı, kültürel çatışma, ailesiyle arasındaki 
sağlıklı bir iletişimin olmaması, biz Türkiye kökenli 
göçmen toplumunun gençlerinin yaşandığı sorunları 
katmerleştiriyor. Bu sorunları yaşayan gençlerimizin 
kendi içine kapanması, bunalıma girmesi, kendini ça-
resiz hissetmesi, sorunlarına çözüm bulamaması onu 
bunalıma, uyuşturucu kullanımına, bir yere ait olma 
hissiyle çete vari gruplara katılmaya yada intiharlara 
sürükleyebiliyor. İntihar hem genel toplumda, hem 
kendi toplumumuzda kendini bu sorunlardan besli-
yor. Kaldi ki bu sorunları yaşayan göçmen toplum-
lar arasındaki mental health yani ruh sağlık sorunu 
yaşayanların oranı daha da fazla. 

Bütün bu sorunlara karşı elbette tek başına mü-
cadele edemeyiz. Klasik bir cevap olacak ama 
sorunlarımıza karşı birlikte mücadele uzun vadeli 
olarak bu sıkıntılarımıza karşı tek panzehir. Genel 
bu anlayışın yani sıra biz toplum kuruluşların üzer-
ine düşen özellikle gençlere, çocuklara yönelik kül-
türel, sportif, eğitsel çalışmalarını sürekli bir şekilde 
sürdürmesi, yaşadığımız ülkede var olan gelişmeleri 
ve sorunlarımıza karşı gelişmelerin anlaşılması için 
toplantıların örgütlenmesi, gezi, gençlik ve çocuk 
kamplarıyla paylaşımın, gerçek arkadaşlığın, bir-
likte üretmenin öneminin güzelliğinin görülmesini 
sağlayacak çalışmaların sürdürülmesi önemlidir. 
Aynı zamanda ailelere yönelik eğitim, çocuklarla 
iletişim gibi konularda toplantıların düzenlen-
mesi de önemlidir. Ailelerimize düşen sorumluluk 
ise çocuklarını gerçekten dinlemeleri, anlamaya 
çalışmaları önemli. Çünkü herkes kendi çocukluğu 
dönemiyle karşılaştırıyor ve kıyaslıyor. “Biz gen-
çken böyle yapıyorduk’, ‘biz gençken şöyleydik’, 
‘falan kişinin kızı ve oğlu okumuş yada şunu yapmış 
sen niye böylesin’, kıyaslamaları çocuk ve gençler-
imizi teşvik eden yaklaşım ve söylemler değildir. 
Çocuklarımıza illa bir şeyler almak değil, onlarla ka-
liteli zaman geçirmek önemli. 

Televizyon karşında yada telefon elde aynı evde 
6 saat birlikte zaman geçirme değil, yada ona en 
iyi araba veya telefon yada Xbox almak değildir 
çocuğa veya gence değer vermek. Onla bir konu 
üzerinde arkadaşça sohbet edebilmek, onu anlaya-
bilmek, örneğin bir parkta onla oyun oynamak, 
birlikte sinemaya gitmek, arkadaşlarını tanımak. 
Çocuk ve gençlerimize yapabileceği sorumlulukları 
vermek, evde ona ait sorumlulukları net olarak be-
lirlemek. Çocuklarımız ilk önce role model yani 
örnek aldığı kişiler anne ve babaları yada kendinden 
büyük kardeşleridir. Bu konuda Day-Mer olarak bi-
zlerin gençlik çalışmamıza ayrı bir önem vermeye 
çalışıyoruz. 

Yukarda bahsettiğimiz konularda çalışmalarımızı 
sürdürmeye çalışıyoruz. Elbette bizimde eksiklikler-
imiz, yetişemediğimiz gençlerimiz var. Ama kapımızı 
her gence, bu konuda yardım isteyen her aileye açık. 
Biz çözümüz demiyor. Çözümü, sorunlarımızı an-
cak birlikte göğüsleyebilir ve mücadele edebiliriz 
diyoruz.”

İngiltere’de yaşan sürdüren Kürt gençliğinin 
büyük bir bölümünü temsil eden kurumlarımızdan 
Ciwanen Azad UK de, Alevi-Kürt gençlerinin 
intiharlarını durdurmaya yönelik yoğun çalışmalara 
başlıyor. Yaşanan sorunların kaynağına inilip 
çözümler üretileceğini vurgulayan Ciwanen Azad 
UK yetkilileri olayı direkt olarak gençleri alakadar 
etmesi nedeniyle, büyük sorumluluk ve ciddiyetle 
değerlendirmeye alıyor. Ciwanen Azad UK Gençliği 
Sözcüsü Rojda Sipan’ın açıklaması;

Kurumlar ve Örgütlerimiz, 
Geçmek Üzere Çalışmalar 
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rojda sipan- Ciwanen azad 
Uk Gençliği sözcüsü

“Öncelikle şunu belirt-
meliyim ki Avrupa ül-
kelerinde yaşayan bir 
çok aile ya devlet 
tarafından göç ettirilmiş 
yada çocuklarına iyi bir 
gelecek sağlamak için 
gelmek zorunda 
kalmışlardır. Gençlerin 

şunu anlaması gerekiyor her şey “Onların geleceği 
için” tabi ki, hiçbir anne veya baba kendi çocuklarını 
uyuşturucu, çetecilikte veya farklı kötü yollarda 
kaybetmek istemez. Hiçbir aile çocuklarının mutlu 
olmayacağı bir ailede göç hayatı sürdürmek iste-
mez.

Günümüzde aslında gençlerin bir tutunma dalı 
olmadığı için, kendi kültürlerinden uzaklaşıp farklı 
kültür ve yaşam tarzlarına yöneldikleri için ve kötü 
arkadaş çevre oluşturmaları da intihara bir etkendir. 
Kötü arkadaş çevresine ailelerin çok dikkat etmesi 
gerekir “Oğlum veya kızım büyüdü geç eve geliyor” 
değil de bu konuyu daha derinden incelemek ger-
ekir. Tabi buna rağmen toplumun insanlara ve halk-
lara yansıttığı düşüncelerde önemlidir. 

Maalesef devletin çeteciliğe veya uyuşturucuya 
karşı etkin bir projesi olmamıştır bugüne kadar 
tam tersi “Kürt ve Alevi” gençlerinin çetelere 
bulaşmalarından da bir nevi mutlu oluyor gibiler. 
Tabi ki bu konuda aileleri suçlamak yanlış olur, 
birçok ailede belki aile baskısı mevcut durumda 
olabilir fakat yine birçok aile çocuklarına verdikleri 
güven mutluluk ve şefkate rağmen çocuklarını kur-
taramayabiliyorlar. Burada az da olsa ailelerinde 
suçu var. Fazla ilgisizlik, ailelerin verdiği finansal 
rahatlık çözüm olmuyor tabi ki.

Fakat her şeye rağmen aile sorunları ve 
şefkatsizlik de intihara neden olabiliyor. Gençler-
imiz mutlu mu? Bunu iyi anlamak ve kavramak ger-
ekiyor. Onun haricinde ‘Benim oğlum kızım intihar 
etmez, çeteye katılmaz, bir sorunu yok’ demekle 
kalmamak gerekir.

Ciwanen Azad Gençliği, Kurdish Community 
Centre’in bünyesi altındadır. Orada örgütlü ve bil-
inçle çalışan gençlerimiz mevcuttur. İngiltere’deki 
gençlerin girdiği çetecilik, uyuşturucu gibi kötü 
alışkanlıklara karşı kurulan bir gençlik hareketidir. 
Buna karşı birtakım projelerimizi sürdürmekteyiz. 
Kötü alışkanlıklardan kurtulmak isteyen gençler-
le, konuşup dertleşmek isteyen gençler, Ciwanen 
Azad gençliği ile irtibata geçebilir. Umudumuz 
gençlerimize güzel bir gelecek sağlamak. Bunun 
içinde projelerimiz büyüyecektir. Tabi ki buna karşı 
çalışmalar yürüten diğer kurumlarında var olduğunu 
düşünüyorum.”

Cuma anıl kepez- Ciwanen 
azad Uk Meclisi Üyesi

“Son yıllarda sık sık duy-
ulan intihar olayları 
artıyor. Toplumumuz is-
ter istemez değişik ned-
enlerden dolayı olduğunu 
söylüyor. Bir çoğu Kürt 
kökenli olan gençler inti-
har ediyor, bir çoğunun 
ailesi siyasi nedenlerden 

ülkelerini bırakmış buralara gelmişler. Burada kül-
tür çatışması ortaya çıkıyor, bir çok genç 18 yaşına 
gelmeden okullarını terk ediyor ve aileler 
İngiltere’deki sosyal hayata entegre olamıyor. Bu-
nunla beraber bir çok değişik çatlaklar ortaya 

çıkıyor. Şunları da eklemek istiyorum; Hiç bir 
intiharın tek sebebi yoktur, değişik sebeplerden 
dolayı da intihar girişimleri oluyor, daha doğrusu 
sosyal ilişkilerinden kaynaklandığını düşünüyorum.

İngiltere’de bulunan birçok genç okullara ve 
Üniversitelere giderse ve bununla birlikte daha 
çok derneklerimize giderse ülkemizdeki yaşanan 
olayları yakında takip ederlerse, şu andaki intihar 
olayları çok daha düşük bir seviye de olur diye 
düşünüyorum.

Londra’da birçok gençlik örgütlenmeleri var, 
ben, Ciwanen Azad Meclisi çalışanıyım. Ciwanen 
Azad Londra’da birçok kurumda olan gençler gibi 
kendimizi eğitiyoruz ve ülkedeki sorunlara nasıl ses 
olabiliriz diye bir çok etkinlik ve eylem yapıyoruz. 
Onun yanı sıra bir çok aktiviteler düzenliyoruz, bir 
çok daha gençlik örgütlenmeleri var Londra’da. 
Bunlar yeterli mi yetersiz mi bilmiyorum ama gen-
çler bu kurumlarda çalışma yürütüyor.

Gençlik her toplumda dinamik öncü güçtür bi-
zim toplumuzda da aynen öyledir, öncü güç her 
zaman gençlerdir. Gençlerin böyle olması kapital-
ist sistemin oyununu bozma imkanı sağlamıştır. 
Onun için şuanda kapitalist sistem bunun bir tehdit 
olduğunu fark ederek ve bunun için çeşitli yollarla 
gençleri etkisiz hale getirmiştir. ve örgütsüz bir genç 
ortaya çıkarmış, gençler bununla birlikte daha çok 
çeteleşme, uyuşturucuya yöneliyor.

Ciwanen Azad UK bir çok gence yardım etmeye 
çalışıyor onların asıl sorunları örgütsüz olarak Lon-
dra sokaklarında gezmeleridir, ve bununla birlikte 
uyuşturucu benzeri maddeler kullanıyorlar. Bizler, 
Londra’daki gençleri örgütlemeye çalışıyor uruz, 
onları bu bataklıktan kurtarmanın tek yolu örgütle-
mektir.

Ailelerimizin durumu belli, ülkelerini siyasi, 
ekonomik nedenlerden bırakıp 3,000km uzak yere 
göç etmişler. Onlar çocuklarını burada okul bitirip 
toplumuna yararlı gençler olmalarını istiyorlar. 
Aileler tam olarak gençlerin nasıl sorunlar yaşadığını 
bilmiyor yada onlarla olan ilişkilerini çok sınırlı 
tutuyorlar yani, onlar nasıl görmüşlerse, anne ve 
babalarında ayni yöntemi İngiltere’de uygulamayı 
çalışıyorlar, ama İngiltere’de çocukların ile daha 
çok sınırlı aile yaşamı değil de onlarla arkadaşça 
bir aile ortamı olmalı, böylece aileler çocuklarının 
bütün sıkıntılarını öğrenirler ve böylesi acıların 
önüne geçile bilinir.”

Yücel Şeran-Ciwanen azad 
Uk Meclisi Üyesi

“Gençlerimizin başlıca 
sorunlarından hangisin-
den başlayacağımı 
bilemiyorum fakat iki 
kültür iki kimlik arasında 
sıkıştıkları bunlardan 
kilit olanıdır.

Yurtdışında yaşayan 
gençlerimizin sorunlarımdan biri ‘eğitim’dir. Yani 
yaşamış oldukları ülkede ana dilinden uzak, kül-
türünden uzak kalan gençlerimizin yeterince eğitim 
alamamaları baş rol oynayan sorunlardan biridir. 
Kendi anadilini ve öz kültürünü bilmeyen gençler-
imiz, yaşamakta oldukları topluma entegre olmakta 
zorlanıyor. Bu nedenle, toplumda kilit rol oynayan 
derneklerimizin gençlere yönelik olan çalışmaları 
derhal geniş kapsamda, yoğun çalışmalar içinde 
gençlere yönelik projeler üretmelidir, sunmalıdır. 
Bu çalışmalar kültür olmak üzere gençlerimizin 
çoğunlukla okumakta oldukları okullar ve üniver-
sitelerde rahatlıkla başlatılabilir, kurumlar kurula-
bilir. Böyle çalışmalara geç kalındıkça gençlerimiz 

arada sıkıştıkları yabancı kültürüne entegre olup 
başta çeteleşmek olmak üzere, toplumda büyüyen 
bu temiz gençler eksikleri doldurulamadıkça toplum 
değerlerini de sarsacaktır. 

Bunların hiç birinin yaşanmasını istemediğimiz 
gibi gençlerimizi toprağa göndermemekte de kararlı 
olmalıyız. Çünkü Kültür eksikliği ve değerlerinden 
uzak kalan gençlerimiz kendilerine el uzatılmayınca 
intiharı düşünecek kadar boşluklara düşmektedir, 
kendini yalnız hissetmektedir. Gençlerimize el 
uzatılmalı, seslerine ses olunmalı ve de yaşadıkları 
sorunlar ile toplum olarak başa baş savaşmalıyız, 
gençlerimizi topluma kazandırmalıyız.

Geçmişte yapılmış olan çalışmaların ne kadar 
zayıf geçtiğini geri dönüp baktığımızda rahatlıkla 
görebiliriz. Fakat, geç alınan onca derse rağmen so-
runlar giderilmeye başlamış, çalışmalar meyveler-
ini vermeye başlamıştır. 1. Kuşak, işçi başladı, 2. 
Kuşak, meslek ve dil sahibi oldu, 3. Kuşak, Dok-
tor, Mühendis, Avukat, gibi meslek dallarına ulaştı 
ve politik hayata dahil oldu. Çeteleşmeler, kıyımlar 
azaldı, 4. Kuşağa yönelik güçlü temel ve çalışmalar 
başlamış ve de etkili olmaya devam etmektedir. 
Cidde çalışmalar devam ettikçe sorunlar eminim 
bitecektir. 

Çalışmalar devam etmeli ve ailelerin çocuklarına 
ana dilini, kültürünü evde olmak üzere ders olarak 
eğitmelidir, okutmalıdır. Aksi takdirde 4. Kuşak 
gençlerim toplum ve kültürden kopabilir ve kolayca 
asimile olabilir, çeteleşme olmak üzere bu psikoloji 
bozan sorunlar gençlerimizi intihara kalkıştıracak 
kadar yalnız bırakabilir.

Gençlik örgütlerimiz gençlere yönelik eğitim 
çalışmaları sürdürmektedir. Gençleri çeteleşme 
ve uyuşturucu tuzaklarından uzak tutmak için 
meslek kursları olmak üzere okul sorunlarına ka-
dar, geleceğe dair akıllarda bulundurdukları soru 
işaretlerine cevap olmaktadır. Gerçekleştirilen aktiv-
iteler üzerinden sıcak ve güçlü bağlar kurulmaktadır 
ki tüm gençlerimizin istediği de budur, ilgidir.

Bir çok genç aile içinde baskı yaşamaktadır, 
evet. Bu sorun ailelerimizin derhal gidermesi 
gereken en önemli sorundur. Yaşanılan sorun-
lara şiddet, izolasyon yada kısıtlamalar ile cevap 
olamayız. Çocuklarımızın eksiklerini hissedip on-
lara yoğunlaşmalıyız. Şiddet içeren aile tutumları 
sonlandırılmalıdır, sorunlara karşılık sorunlar 
yaratılmamalıdır. 

Çocuklarımızı korumak istiyorsak onları 
anlamalı ve sorunlarına ses olmalıyız. Beraber daha 
çok sosyalleşme, onlara ilgi ve sevgi üstlerine ge-
len kara bulutları püskürtecektir. Unutmayalım; 
çocuklarımıza karşı olan kaba tutumlar, imzalayın 
olmak üzere onları sizler farkına varmadan üzecek 
ve farklılaştıracaktır. Görmek, yaşamak, ve duymak 
istemediğimiz sorumlara yol açacaktır.

Gençlerimizin intihara kadar giden ve yaşamakta 
oldukları sorunları başta belirttiğim gibi aile içi ol-
mak üzere eğitimlerle, derneklerimizin daha güçlü 
projeleriyle, gençlerin kültürlerine bağlılığıyla, 
ailelerimizin çocuklarına karşı olan tutumlarının 
değişimiyle sorunlar ve kıyımlar azalacaktır ve 
bitecektir.”

Toplumlarımızın sevilen sanatçısı Canan 
Sağar’da yaşanan intihar olaylarında bir 
yakınını kaybetmenin acısını yaşayan sevilen 
vatandaşlarımızdan birisi.. “toplumumuzun acıyla 
kanayan yaralarından birtanesi” diye nitelendirdiği 
intihar olaylarını tecrübeleri ve sosyal etkileri ile 
çözümlemelerini gazetemize anlattı. 

Canan sağar – sanatçı 
“İngiltere’de yaşayan 
Türkiyeli toplumlar 
çoğunluk olarak siyasi ve 
ekonomik nedenlerden 
memleketlerini terki di-
yar eylemişlerdir. 
Sıkıntılı süreçlerden 
geçerken yetişkinler ve 
gençler arasında bir çok 

sorunlar oluşmuştur. Aileler, koruma iç güdüsü, mad-
di kaygılar, toplumsal değerler üzerinden çocuklarına 
yaklaşmışlardır, onların yaşadığı ve büyüdüğü yerleri 
göz ardı ederek. 

Oysa O gençler bambaşka bir coğrafyada 
yetişiyor, gittikleri okullarda bir çok kültürden etnik 
kökenden arkadaşlıklar kuruyorlardı. Çocuklar ve 
gençler aileleriyle hiçbir şey paylaşamayınca dışarıda 
kurdukları arkadaşlıklar doğrultusunda gelecekteki 
yaşamlarını kurmaya çalıştılar. Ekonomik sıkıntı 
yaşayan kimi ailelerin çocukları çareyi çeteleşme, 
uyuşturucu pazarı gibi kanımızı donduran olaylara 
karışmakta buldu. 

Gittikçe zenginleşen toplum gençlerini kaybetti. 
Ev içinde baskılar, anne - baba korkusu, iletişim so-
runu ve daha bir çok sebep gençlerin izolasyon so-
runu yaşamasına sebep oldu. Sürekli geçim derdine 
düşen aileler ve yetişkinler maddi sıkıntıları çözünce 
çocuklarını her türlü kötülükten kurtaracaklarına in-
ansalarda bu böyle olmadı. Bu acıların sonu gelmedi 
ve bugün bir kez daha görüyoruz ki köklü değişimler 
olmazsa gelmeyecek de.

Çağ değişiyor, bambaşka zamanlardan geçiyoruz, 
toplumsal kuruluşların, ailelerin, yetişkinlerin bunu 
görmesi ehemmiyet taşımakta. Her ne kadar bu 
sıkıntılarla ilgili çalışmalar yürütülse de, bu sorunları 
çözmediğini görüyoruz. Özellikle ailelere büyük 
görev düşmekte, çocuklarıyla konuşmak, koşulsuz 
şartsız sevgi sunmak, ekonomiden ziyade manevi-
yata değer vermek gibi hassasiyet içeren konuları 
önemsemeleri gerekiyor. İletişimden uzak kalan in-
sanlar gitgide çocuğuna yabancılaşıyor, korku salarak 
çocuğunu kazanmaya çalışanlar ise iyice kaybediyor. 

Sevginin, güzel sözlerin, doğru iletişimin bir çok 
şeyi değiştirebileceğini biliyoruz, çocuklardan ve 
gençlerden bu duyguları esirgememek yine ebeveyn-
lere düşüyor. Yargılamaktansa anlamak ve konuşmak 
belki de bu sorunları köklü bir biçimde çözecektir.”

İngiltere Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil 
Alevi-Kürt ve Türk gençlerinin intiharlarına ilişkin 
çözümlemeler getirecek sayısız çalışma yürüten isim-
lerden birisi. 2010 yılından bu yana konu ile ilgili 
toplantılar, seminerler, özel görüşmeler ve daha birçok 
alanda uyguladığı pratiklerle intihar olaylarına ilişkin 
önemli değerlendirmesini okuyucularımız ile paylaştı. 

İsrafil erbil – İngiltere alevi 
federasyonu başkanı

“Britanya’da farklı ned-
enlerle bugüne kadar çok 
genç insanımızı kaybet-
tik. Ölüm nedenleri inti-
har, çete ilişkileri, 
hastalık, kaza ya da 
uyuşturucu gibi 
farklılıklar içerse de. 
Aslında bu nedenlerin 

tamamı ait olduğumuz topraklardan ve kültürlerden 
kopuk olduğumuz ve göçmen olarak geldiğimiz bu 
sistemlerin göçmen yasaları ile de yakından ilişkilidir. 
Yaklaşık otuz yıllık geçmişimiz olan Britanya, bizler 
için halen yeni bir mekan sayılır. 

Yüzlerce yıllık geçmişimiz olan Anadolu, Me-

Derhal İntiharların Önüne
Başlatmalı!

devamı sayfa 12’de
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zopotamya ve Akdenizli yaşam alışkanlıklarımızın 
burada doğan çocuklarımızda bile çok belirgin 
olduğunu görebiliyoruz. Bunları arkasına sığınacak 
bahaneler olsun diye söylemek istemiyorum tabi ki 
her bir genç ölümden her birimizin sorumlulukları 
vardır ve bu bilinçle toplumsal çalışmalarımızı 
yapmalıyız fakat yaşadığımız hiç bir şey içinde 
bulunduğumuz tarihsel ve toplumsal gerçeklikten 
kopuk değildir.

Yapmamız gerekenler olarak önümüzde duran 
ciddi görevler vardır. Bunların en başında gelen bi-
reyler, aileler ve toplum olarak birbirimize güven 
verecek adımlar atmalıyız. Sorunlarımızı kaygı ve 
endişelerimizi paylaşmalıyız. Çarelerini birlikte 
aramalıyız. Bazen bireyler ya da aileler kendilerine 
özgü sorunlar olduğunu düşündükleri sıkıntıların 
aslında her birimizde ayrı ayrı yaşandığını bilmeleri 
paylaşarak üstesinden gelmeye çalışmaları gerekme-
ktedir. Bu ülkenin resmi kurumları bugüne kadar to-
plumumuza ait sorunlarla özel ilgilenmedi bu neden-
le bize ait olduğunu düşündüğümüz sorunlarımızın 
dermanı yine kendi toplumsal ilişkilerimizde ve tüm 
travmalarımızın çareleri bizdedir diye düşünüyorum.

Britanya sağlık sistemi ya da eğitim sistemi 
Türkiyeli, Kürdistanlı ve Kıbrıslı toplumlar için 
özel çalışmalar yürütmeyecektir ama bizler var olan 
sistemle kendi öz gücümüzü, ilişkilerimizi ve to-
plumsal imkanlarımızı seferber ederek bu ölümlerin 
önüne geçmeliyiz. Kaybedecek bir insanımız bile 
yoktur. 

Ülkemizde uzak olmanın bedelini bu toplum 
fazlasıyla ödemiştir ve artık dünyanın duyduğu 
bu çığlığı Britanya da yaşayan bizler her birimiz 
duymalıyız ve gereken adımları kurumlarımız ile 
toplumumuz el ele vererek atmalıyız.”

İntihar olaylarında yine yakınlarından birisini 
kaybederek acıların en derinini yaşayan toplum 
bireylerimizden Gülejar Öztaş, mercek altına 
aldığımız bu hassas konudaki önemli fikirlerini 
gazetemizle paylaştı. Öztaş: “Sorun yanı başımızda 
sorun yakınlarımızın sorunu bu sorun toplumumuz 
sorunudur, derhal büyük ciddiyetle ele alınıp çözüm-
ler üretilmelidir!”

Gülejar Öztaş – sosyal 
Hizmet Çalışanı, aktivist

“Gerçekten nefes almak 
kadar önemli bir konu. 

Derin ve endişe 
içeren bu konunun 
geniş kapsamları var. 
Şahsen benimde bu 
konu hakkında elbette 
fikirlerim ve de gözlem-
lerim var. Bence yüzey-

sel bir konu değil esaslı bir şekilde ele alınmalı ve 
tüm sonuçları doğrultusunda ilerleme yapılmalıdır. 
Gençlerimizin sorunları var bu bir gerçek ama 
sorunlarının bir çok sebebleri de var. 

Örgüt çalışmaları eksik elbette, gerek örgütsel 
gerek sosyal ve gerek spor çalışmaları bu sorunları 
bir anlamda düzeltmeye yardımcı olabilir. Fakat 
bence asıl sorun ailelerde. Öncelikle aileleri bilg-
ilendirmeli ve konu üzerine onlara Parenting Classes 
verilmeli. Aile nedir? Anne-baba görevleri nedir? 
Çocuklarla nasıl diyaloğa gidilmelidir? Çok mu 
samimi olunmalı yoksa çok mu sert olunmalı? Bu-
nun ortası nedir, nasıl olur? Anne ve babaların ‘ben 
bilirim- ben büyüğüm- sen beni dinlemelisin’ gibi 
egosundan nasıl kurtarılması gerekilir tespit edilmeli 
bence.”

Mahir kılıç – İş adamı
“Avrupa’daki Türkiyeli 
gençliğin sorunlarını ve 
onları intihara sürükley-
en süreçlerin neler 
olduğunu sanırım bura-
da birkaç paragrafta 
açıklamaya çalışmak en 
azından benim için pek 
mümkün değil. 

Avrupa’da yaşayan Türkiyeli vatandaşlarımızın 
en büyük sorunu mutlu olmayı bilmemek 
dolayısıyla mutluluğu yaşayamamaktır. Durum 
böyle olunca mutsuz bir gençlik yetiştirmekte üz-
erimize yok doğrusu.

Öncelikle Avrupa’ya ya da daha doğrusu yurt 
dışına başta ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı 

göçen insanlarımızı analiz etmek doğru olur. 50 
ve 60’lı yıllarda yurt dışına çıkan insanlarımız 
çalışıp, para biriktirerek kendi memleketlerine 
yatırım yapmaktaydılar. Bu süreç 80’lerekadar 
böyle geldi ve 1980 sonrası siyasi nedenlerle ye-
rlerinden edilmiş olan insanlarımız, Avrupa başta 
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde kendiler-
inden önce yerleşmiş olan Türkiyeli’lerin onlara 
açmış oldukları yol ve yönlendirmeler sayes-
inde çok daha kolay ve yerleşik bir düzen sahi-
bi oldular. Onlardan sonra gelen kuşak ise artık 
Türkiye’ye yatırım yapmak kavramını gündemler-
inden çıkarmış daha yerleşik bir yaşam içerisinde 
olmuşlardır.

Her ne kadar da yerleşik bir süreçten bahsetsek 
de özellikle Avrupa’da doğmuş çocukların, ergen-
lik dönemine kadar aileleri ile birlikte yaşadıkları 
ve sonrasında ise okul ve aile dışı çevrelerinden 
edindikleri tecrübe ve toplumsal etkiler, kişisel 
gelişimleri açısından benliklerinin oluşumunu 
etkilemektedir. Bu nedenle anne ve babalara, 
çocukların zorunlu ilk öğretim süreci dışında onları 
hayata hazırlamak konusunda önemli görevler 
düşmekte. Onlara büyüyünce ne olacakları konu-
sunda telkinleri hemen bir yana bırakmalılar. Kaç 
para kazanacakları, hangi arabayı kullanacakları, 
nerede tatile gideceklerinin hiçbir önemi yok 
aslında. Çünkü aslolan onların mutlu olmasıdır. 
Onlara mutlu olmayı öğretmelidirler. Yurtdışında 
yaşayan Türkiyelilerin en büyük problemi bence 
mutlu olamayışlarıdır. Ya da kullandıkları ara-
ba, yaşadıkları ev gibi onları mutlu oldukları 
yanılgısına düşüren egoları. Çocuklarına mutlu 
olmayı öğretebilmeleri için önce kendileri mutlu 
olmayı öğrenmeliler. Unutmayalım ki mutlu olma-
yan anne ve babalar mutlu çocuk yetiştiremezler.

Bu mana da dernek ve diğer kurumların 
bir an evvel anne ve babalara yönelik eğitim 
programları oluşturmaları büyük bir önem 
taşımaktadır. Hamilelikten, bebeğin ilk yılları, 
okul öncesi eğitimden ilkokul sonuna kadar 
farklı programlar oluşturarak ailelere verilecek 
destekler çeşitlendirilmeli ve bu programlara 
farklı etnik toplumlar da dahil edilerek tecrübe 
paylaşımı için ortamlar oluşturulmalıdır. Anne ve 
babanın diğer etnik toplumlarla yapacakları di-
yalog ve etkileşimler, ileride kendi çocuklarının 
yaşayabileceği problemlerin çözümünde onlara 
yol gösterici olacaktır.”

Uzun yıllardır devam eden intihar olaylarında 
birçok araştırma yapmış ve Alevi gençlerinin 
sorunlarına yönelik programlar ortaya koyarak 
olayın üzerine etkili yöntemlerle ilerlemeyen 
çalışan Cem Evi Başkanı Tugay Hurman da 
önemli bilgileri ve değerlendirmeleri gazetemi-
zle paylaştı. Hurman; daha önceki çalışmalara 
dayanarak yaklaşık 3 yıl öncesine kadar to-
plamda 25 Alevi gencinin intihar ettiğinin altını 
çizerek bunun dışında verilen rakamların kendi 
sorumluluklarında olmadığı vurgusunu da yaptı. 

tugay Hurman – Cem evi başkanı 
“Öncelikle bizim 
teşhisimize göre güncel 
rakam 25 civarında in-
tihar eden vatandaşımız 
oldu. Bütün bu 
intiharların sebebini üç 
beş cümleyle anlatmak 
imkansız. Ekonomik, 
psikolojik ve sosyolo-
jik sebepler gibi, 
sınıflandırma içerisinde 

değerlendirmeliyiz olayı. İntihar günümüzde sad-
ece bizim toplumda değil, bütün toplumlarda görül-
en, sebebi ne olursa olsun artık insanın 
bahşedemeyeceğini düşündüğü andaki kendince 
çözüm yolu olarak inandığı bir yöntemdir. 

Ne kadar zeki olursa olsun insan, ne kadar 
zengin ne kadar başarılı olursa olsun eğer mut-
suz ve hayata tutkun bir dünyası yoksa o andan 
itibaren belki de intiharı mutluluğa götüren bir 
yol gibi görüyor. Onlarca sebep sayabilirim, ama 
önemli olan soru şu, iflas etmiş bir iş adamını yada 
sevgilisinden ayrılan bir kişiyi ipin ucuna götüren 
psikolojik yapı nedir. Neden sözün bittiği yeri bir 
yöntem olarak görüyorlar, bu durumda kurtuluş ya 
da o duygudan uzaklaşma nasıl sağlanır, önemli 
olan bu. 

Bilimsel olarak yapılan bir araştırmada intiharı 
düşünen bir insan haftalar hatta aylar önceden 
bunun kurgusunu yapar. Yani mutsuzluğunu 
aslında içine girdiği ortamlarda yansıtma olasılığı 
vardır. Herkese düşen görev mutluluğun paylaşım 
gücüne sıkıca sarılıp dostlarıyla, arkadaşlarıyla, 

akrabalarıyla ve en önemlisi ailesiyle bunu 
yaşamak olmalıdır.

 Günümüzde özellikle akıllı telefon gibi 
teknolojik araçlar gençlerimizi yalnızlaştırıyor ve 
içine kapanmasını sağlıyor. Gençlerimiz muhabbet 
etmekten kaçınıyor çözümü maalesef Google’da 
arıyor. Eve gelen bir misafirle oturup sohbet etmek 
yerine, gencin odasına çekilip telefonuyla meşgul 
olmasında ebeveynlerin hiç suçu yok mudur acaba. 

Polyanacılık yapmayalım, yüzde yüz bir çözüm 
yolu bulmak imkansız, ama minimize etmekte 
çok zor değil. Nasıl mı olacak? Öncelikle sivil to-
plum örgütleri ve bir çok kurumsal yapıların bir 
eğitim seferberliğine girmesi gerek. Aile içi şiddet, 
anne- baba ilişkisi, velilerle çocuklar arasındaki 
diyalog, çocuğun toplum içindeki sorumlulukları 
ve en önemlisi aile içindeki sevgi ve paylaşımın 
anlatıldığı bilimsel ve psikolojik bir anlatım ortamı 
yaratmak. Sorunlu aileleri tespit edip gerekirse 
birebir sohbet etmek. Maalesef bizler görevimizi 
yeterince yerine getiremiyoruz, özellikle gen-
çlerle olan diyaloglarda onların dünyasına inemi-
yor kendi doğrularımız üzerinden onları kontrol 
etmeye çalışıyoruz. Kuşaklar arası çatışma her 
dönem vardı, bundan sonra da olacak ama özellikle 
İngiltere’de iki kültür arasında yaşayan gencinde 
dünyasının farklı olabileceğini artık kabullenmeli-
yiz. Kimseye yalnız olduğunu hissettirmemeliyiz, 
her türlü sorunun insan için olduğunu ve yine 
bunların çözümünün de insanda olduğunu, hayatın 
gerçekleriyle ve sıkıntılarıyla baş etmenin çözüm 
yollarının insanın elinde olduğunu anlatmalıyız. 

Kurumlar bence yeterince bu konulara yön-
lenmiyor. Zannediyoruz ki yaptığımız bir gece 
yada bir panel toplumun bilinçlenmesi için yeterli. 
Herkes bütün bu intiharların altında yatan sebep 
ne olursa olsun, bizlerin hiç suçu yok mu diye 
düşünmeli. Mutluluğun ilacı muhabbettir. Muhab-
bettin dili de sevgi ve saygıdır.”

En çokta ve en yakından konumuz ile alakalı 
toplumumuz olan Alevi-Kürt gençlerimizin büyük 
oranda temsil edildiği Alevi Gençliği de Cem Evi 
bünyesindeki çalışmalarına kanayan yaramızı 
durdurmak adına devam ediyor. İngiltere Alevi 
Gençliği Yönetim Kurulu Üyesi Elif Bulut’da konu 
ile ilgili önemli görüşlerini okuyucularımız ile 
paylaştı.

elif bulut – İngiltere alevi 
Gençliği Yönetim kurulu Üyesi

“Herkes zaman zaman 
yalnızlık, çaresizlik ve 
umutsuzluk duygularını 
yaşar. Bu duygulara se-
bep olan bir çok etken 
vardır. İntihar ger-
ekçelerinde en önemli 
etkenler hemen hemen 
her zaman bireysellerin 

üstesinden gelinemeyeceklerini düşündükleri 
duygulardır. 

Günümüzde, özellikle Avrupa’da artık sık sık 
karşımıza çıkan intihar vakalarının kurbanlarının 
gençler olması ile karşı karşıyayız. Gençlerimiz artık 
umutsuzluk ve çaresizlik duygularına bürünmüş bir 
hal içerisinde. Bu tür olumsuzluklardan gençler-
imizi uzak tutabilmek için başlıca büyük rol aileler-
indir. Aileler, çocukları ile güçlü bir bağ kurmak 
ve çocuklarının onlar ile birebir açık bir şekilde 
sorunlarını dile getirebilecekleri cesaretini ve güveni 
vermek zorundadırlar. 

Alevilerin, ve diğer tüm azınlık kimliklerin 
kırsal alandan kentte göç etmeleri önemli sorunları 
da beraberinde getirmiştir. Kentlere gelen Alevilerde 
en büyük sorunu gençler yaşamaktadır. Gençlerin 
sorunları: Aile içerisi gerçekleşen olumsuzluklar, 
ekonomik sorunlar, bir ilişkinin bitmesi, onurumuza 
karşı kasten yapılan saldırılar herkesin hayatının 
bir dönümünde yüzleşeceği ciddi sorunlardır. 
Kimimiz, bu tür olumsuzlukların üstesinden gelebil-
irken, kimimiz bu olumsuzlukların üzerinden tek 
gelebileceğimiz çözümün intihar olduğuna inanırız. 
Hayatta karşımıza çıkan olumsuzluklara her za-
man farklı bakış açımız ve çözüm sürecimiz vardır. 
Bu çözüm sürecinde gençlerimizin kimlik sorunu, 
psikolojik sorunları, örgütlenme ve sosyal hayat 
sorunları da yer alır. Özellikle Avrupa’ya göç etmiş 
olan biz gençlerin, kimlik ve aitlik sorunu her kon-
umda karşımıza çıkmaktadır. 

Son yıllarda edindiğim izlenimlerde gençlerimiz 
artık sosyal çevre edinmekte ve örgütlenmede zor-
luk çekmektedir. Gençlerimizin cesaretli, girişimci, 
özgür ve bilinçli olmaları için kendi değerleriyle de 
barışık olması için gençlere Londra’da bulunan sivil 

toplum kurumlarında ve kültür merkezlerimizde, 
yönetimde yer verilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 
olduğu gibi, Londra’da da birçok kurumların 
gençlik örgütlenmeleri bulunmamaktadır. Gen-
çler geleceğimizin teminatı ise neden geri plana 
atılmaktadır? Gençlerin sorunları, çözümleri, 
örgütlenme konusunda Alevi kurumları başta Lon-
dra olmak üzere Avrupa’nın her yerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. İnsan birikimin ürünüdür, eğitimli ve 
bilinçli bireyler bir sonrakilere temel olur. 

Avrupa Alevi Gençler Birliğinin öncülüğünde 
başlatılan, eğitimin ve öneminin farkındalığı so-
nucu ile Türkiye’de ve Avrupa’daki gençlere burs 
kampanyası gençlere yönelik çalışmalardan biridir. 
İngiltere Alevi kültür merkezi ve Cemevi yönetim 
kurulu üyeleri, artık sıklık ile karşılaştığımız başlıca 
intihar ve çete olayları ile ilgili, gençler ile birebir 
çalışmalar yürütmektedir. Yönetim kurullarında 
genç canları dahil ederek gençleri bilinçlendirerek 
değerlerimiz ile barışık olmamızı aşılamalarından 
başlamaktadır. Kurum içerisinde gençler ile bire bir 
kurduğumuz bağda özellikle genç yöneticiler büyük 
rol oynamaktadır. 

Gençlerimiz, aileleri ile zayıf bir iletişim 
kopukluğu yaşarken, kurumumuzda sahiplenildiğini 
ve güven hissederek, okulda, evde, işte, ve sosyal 
hayatlarında gerçekleşen olumsuzlukları dile getir-
erek çözüm arayışına girebiliyorlar. Kurumumuzda 
gençler ile bağımızı güçlü tutabilmek için, gen-
çlere yönelik kurslar, kamplar, paneller, etkinlikler, 
toplantılar yaparak, gençleri bilinçlendirerek ve 
gençlerin motivasyonlarını sağlayarak yolumuzun 
bir parçası, geniş bir aile gibi hissedilen ve yaşatılan 
İngiltere Alevi Gençler Birliğinin bir ferdi oluyorlar. 

Geleceğe umutla bakan bir gençlik oluşturmak 
bugünün gençleri ve büyüklerinin birlikte 
çalışmasıyla olacaktır.”

evrim Yılmaz –britanya kürt 
Halk Meclisi eş başkanı

“Avrupa’da toplum 
olarak mutlu değiliz.  
Eksik yaşıyoruz. 
Özümüzden kopuk, 
k ö k ü m ü z d e n 
kimliğimizden ve 
değerlerimizden uzak 
eksik yaşıyoruz. To-
plumca ciddi dil sorunu-
muz var, kültürüne 
yabancı bir ortamda 
yaşamak ve kendini id-
ame ettirmek zor bir 
deneyim. Bunun 
yarattığı psikolojik 

bunalımlar var ve sonuçları toplumsal travmalara da 
neden olabiliyor. 

Aile ilişkilerine yansıyor. En çok da 
çocuklarımızla aramızda ki ilişkilerde daha belir-
gin. Çocuklarımız dil bildiği için çok yükleniyoruz 
ve birçok işi onlara yaptırıyoruz. Burada anne-baba 
ve çocuk görevleri değişiyor. Bir Anne ve babanın 
sağlık, hukuki vb birçok işlerini gençlerin yapması 
kimlik karışıklığının da nedeni olabiliyor. Bu çocuğa 
ağır geliyor. Anne-baba rolünü oynayamıyor ve 
ilişkiler gerginleşiyor. Yine çocuklar gençler bir 
yandan kendi kültürüne yabancı diğer yandan içinde 
bulunduğu sistemi de yaşayamıyor.

Bu bunalım, kuşak çatışması, kimlik ve kültür 
çatışması asabi ve öfkeli bir gençlik yetiştiriyor. 
Öfkesini kendine yöneltiyor ama burada asıl 
olan toplumu, aileye, kurumları yani hepimizi 
cezalandırıyor aslında kendi yaşamına son verirken 
tüm çevreleri cezalandırıyor denile bilinir. Ya da 
etrafına zarar verirken de ayni şekilde. Kapitalist 
modernitenin karşısında yozlaşan bir toplum var. 

Bunalımlı bir toplum var. Dolayısıyla bu 
sonuçtan kendimize pay çıkarmak gerekiyor.  Ku-
rumlar olarak da bu durum karşısında bir çaba olsa 
da yetersiz kalındı. İstenilen sonuç alınamadı. Bu 
durum çok ciddi ve önemlidir. Gündemimizden 
düşürmemek gerekiyor.  Anne babalar olarak ve ku-
rumlar olarak bu durum karşında ciddi bir özeleştiri 
yapmamız gerekiyor. Güçlü ve örgütlü bir gençlik 
ancak bizim özgür geleceğimizi kurabilir. Bunun 
için tüm gençleri demokratik kurumlarımızda yer 
almaya ve örgütlenmeye çağırıyorum.”

Böylesi insani ve önemli bir konuda değerli 
deneyim ve fikirleri okuyucularımız ile paylaşmak 
üzere  sorularımıza cevap aradık. Kurum başkanları, 
gençlik örgütleri sözcü ve yönetim üyeleri, acı olayı 
yakınları ile tecrübe edinen değerli vatandaşlarımıza 
sorularımızı yanıtladığı için teşekkür ederiz.

Sayfa 10 &11 devamı
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    ha.twebb                       @hatwebb

onları değil asıl bizi tarih 
affetmez!

Acı gerçeklerin tüm açıklığıyla 
kendilerini gösterdiği günlerden 
geçiyoruz. İnsanlıktan nasibini bile 
almamış, kendilerini herşeyden 
üstün gören, ne sıfat kullansam 
sıfata haksızlık edeceğim bir 
grup, ortadoğuyu yok etmektedir. 
Kürtler, Ezidiler, Aleviler, Ara-
plar, Türkmenler, Hıristiyanlar ve 
daha birçok toplum bunların hiçbir 
dine, hiçbir kitaba, hiçbir insan 
vicdanına sığmaz çürümüşlüklerine 
maruz kalmaktalar. Üstelik Tanrı 
tarafından görevlendirildiklerine 
inanmış gibi yapıp bildiklerini 
okuyacak kadarda iki yüzlüler. 
Bu, olayın aylardır bildiğimiz ve 
her yerde çeşitli tür ve yönler-
ini okuduğumuz en önemli acı 
gerçeğidir.

Bu acı gerçeklerin bide öteki 
tarafı var. Aslında bu öteki tarafını 
hepimiz açıkça görüyoruz, ama 
halihazırda giden katiamlara 
üzülmekten gördüklerimizi dil-
lendirmek için uygun bir zaman 
bekliyoruz. Bence bu uygun zaman 
çoktan geldi ve geçiyor. 

Meğerse çevremizde tahmin 
ettiğimizden daha fazla insanlıktan 
nasibini almamış insan varmış. 
En son girdiğim bir tartışmamda, 
karşımdaki zat-ı muhterem inatla 
Suriye ve Irak’ta yaşayanlar için 
‘ama onlar Arap yada Ermeni’ di-
yordu. Daha öncedende girdiğim 
birçok tartışmada yine benzer 
cümleler duydum. Duyduklarıma 
inanamadım, inanmak istemedim. 
İnsanlığın bu kadar öldüğünü bu 
kadar açıkça görmek, insanlık 
kavramının aslında bir grup in-
sana yanlış anlatıldığı izlenimi 
uyandırdı bende. Yani onlara göre 
ölenler Arapsa yada Ermeni ise 
sorun yoktu. Sonra anladımki 
aslında onlara göre ‘azınlık’ diye 
adlandırdıkları toplumdan kim 
olursa sorun kalmıyordu. Yıllardır 
ölümde bile coğrafya ayırdı durdu-
lar o bazıları. Hatırlayınız deprem-
lerde haber spikerleri ‘deprem her 
ne kadar Van’da da olsa, üzüldük’ 
diye hüzünlenmiş gibi yaptılar. 
Irkçılık diye tabir ettiğimiz, şeklen 
sıradan görünen ama bir toplumun 
göz göre göre yok edilmesinde tek 
etken olabilecek o durum burada 
hemen başgösterdi. Türkmen-
ler katledilirken neden sesimizi 
çıkarmadığımız fakat Kobane’deki, 
Rojava’daki, Sinjar’daki Araplar 

(aslında biraz sosyoloji bilgileri 
olsa çoğunluğunun Kürt ve Ezidi 
olduğunu bilirlerdi) katledilirken 
sesimizi yükselttiğimizin hesabını 
sorma cesaretini gösterdiler. 
Kendilerinin, verilen tepkileri bile 
ırklara göre ayırdıklarını farket-
mediklerini suratlarına vurmadık 
açıkça. Ama ‘ben neden sesimi 
çıkarmadım?’ sorusunu kendilerine 
neden soramadıklarını hatırlattık. 
Filistin’deki katledilen insan-
lara ağlayıp Suriye’de, Irak’ta ki 
insanların katledilmesi için destek 
verecek kadar iki yüzlü olabildiler.

O, kendisini hilafetin askerleri 
ilan eden çürümüşlüklerin, insanları 
katledip, Türkiye topraklarındaki 
toplu taşıma araçlarında, ülkenin 
bir vatandaşı edası ile gezindikler-
ini bilmek mi daha üzücü, yoksa 
doktorların ve hemşirelerin bu 
(dünyadaki varlıklarının ciddi 
şekilde sorgulanması gereken) 
yaratıkları yurdun çeşitli yerler-
inde tedavi ettiklerini açıklamasını 
duymak mı daha üzücü bir türlü 
karar veremedik. Sınırdan, bu 
inancı bile olmayan oksijen hırsızı 
yaratıklara yardım amaçlı açıkça 
geçirilen onca silahı, topu, tankı hiç 
görmedik sandılar. Ya Adana’da 
Suriye’ye geçmek üzere yol alırken 
durdurulan, içerisi mühimmat dolu 
tırın sonrasında ne olduğunu sorgu-
lamayan popülist medyaya ne de-
mek lazım orasınıda siz seçin. 

Bir ‘darbe’ senaryosu ile herşeyi 
unutturduğunu sanan siyasetçilere, 
herşeyi gerçekten unutan seçmen-
lerinin verdiği desteği gördük. 
Saraya çıkanın karakterinden şüphe 
edip aşağılık ilan eden muhalefet 
liderlerinin saray soytarılarına 
dönüşünüde izledik.

Görüyoruz! Herşeyi görüyoruz. 
Bizi uyuttuklarını sandıklarınıda 
görüyoruz. Ama artık görmezden 
gelmiyoruz. Artık gösterdikleri so-
palar, biber gazları, TOMAlar bizi 
korkutmuyor. Artık gördüğümüzü 
söylüyoruz. Zaten yönetimin 
yapacaklarını çok iyi kestiriyoruz, 
ama yanımızdaki dost bildiğimiz 
ırkçılara, inanç tacirlerine ve 
düşünme kabiliyetlerini inatla kul-
lanmak istemeyenlere dikkat kes-
ilmemiz gerekiyor. Çünkü, herşeyi 
bu kadar açıkça görürken yeni bir 
Sivas’a, Maraş’a, Dersim’e yol 
verirsek, tarih, onlardan önce bizi 
affetmez.

Köşe yazısı

Tom 
Webb

Ve Gitti...
Şubat 2014’ten bu yana lon-
dra başkonsolosu olarak görev 
yapan Emirhan yorulmazlar 
londra başkonsolosluğu 
görevinden alınarak, apar topar 
türkiye’ye çağrıldı. 

Pazartesi günü apar topar Türkiye’ye 
giden Emirhan Yorulmazlar, Londra 
başkonsolosluğu facebook hesabından bir veda 
yazısı ile Londra başkonsolosluğu görevinden 
ayrıldığını (alındığını) açıkladı. Yorulmazlar, 
konsolosluğun facebook sayfasından yaptığı 
açıklamada, ‘Londra Başkonsolosluğu göre-
vimi tamamlamanın ve sizlere veda etmenin 
hüznünü yaşıyorum’ dedi. 

‘Sayın Başkonsolosumuzun görev sonu 
mesajı’ başlığıyla yapılan Emirhan Yorulmazlar 
imzalı açıklamada görev yaptığı süre içerisinde 
yapılan çalışmalar anlatıldı.

Konsolosluk yetkilileri, Yorulmazlar’ın 
TC Dışişleri bakanlığı bünyesindeki daire 
başkanlığında göreve başladığı söylense de, de-
vam eden Terör örgütü FETÖ soruşturması ile 
bağlantısı olabilir mi sorusu akla geliyor. 

Türkiye’de turizm sektörünün içinde 
bulunduğu krizden kaynaklı ‘Türkiye’ye 
gidiyorum’ adı altında başlatılan kampanya 
Yorulmazlar’ın son çalışması oldu. 
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Şizofreni deyince çoğumuzun aklına gelen tek şey sadece 
‘şiddet’ kelimesidir. Kendisine karşı veya çevresindeki kişilere 
aşırı düzeyde zarar veren herkesi Şizofreni diye tanımlarız. 
peki gerçekten öyle mi? nedir Şizofreni? Şizofreni hastaları 
nasıl bir ruh haline sahiptir? Hastalığın nedenleri, çevresel 
faktörler, tedavisi nedir? Bu soruların hepsini Klinik psikolog 
Dr Duygu Cantekin’e sizin için sorduk. 

Röportaj: Aladdin Sinayiç

bize kısaca yalın bir dille Şizofreni 
hastalığını tarif edebilir misiniz?

Şizofreni, insanın gerçeklerden ve 
kişilerarası ilişkilerden kopmasına neden olan, 
düşünce, duygu ve davranışlarında önemli 
bozulmaların görüldüğü bir ruhsal bozuk-
luktur. Şizofreni bir beyin hastalığı  ya da 
hastalıklar grubudur; yani beynin yapısında 
ve biyokimyasında önemli değişiklikler olur. 
Bu bozulma da genetik ve çevresel faktörlerin 
kombinasyonuyla ortaya çıkar. 

Şizofreni hastalığı özellikle hangi 
yaş aralığında görülüyor?

Şizofreni, genellikle genç yaşlarda ortaya 
çıkar. Şizofreni tanısı çok sıklıkla 18-35 yaş 
aralığında konur. Erkeklerde kadınlara göre 
biraz daha fazla görülür. Kadınlarda başlangıç 
yaşı daha geçtir ve hastalığın gidişi görece 
daha iyidir.

Her yüz kişiden birisinin 
şizofreni hastası olduğu belirtilir, 
Dünyadaki ve İngiltere’deki 
durum nedir, sayısal olarak?

Şizofreni her toplumda, her sosyal sınıfta 
ve her coğrafyada görülür. Hastalığın sıklık 
ve yaygınlık oranları tüm dünyada yaklaşık 

olarak aynı orandadır. Britanya’da yaklaşık 
250.000 in üzerinde şizofreni tanısı almış ve 
tedavi olan kişi olduğunu sanıyorum. Dünya 
Sağlık Örgütü’ne göre tüm dünyada 21 mily-
ondan fazla şizofreni hastası var. 

Şizofreni hastalığına sebep 
olan veya tetikleyen dış 
etkenler nelerdir? 

Şizofreninin nedenlerini henüz tam bir 
açıklıkla bilemiyoruz. Ancak genetik etkenler 
ve çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya 
çıktığını söyleyebiliriz. Şizofrenide ailesel 
bir geçiş söz konusudur. Her 10 şizofreni 
hastasının birinde, birinci dereceden yakın 
akrabalarında da bu hastalık görülmektedir. 
Yapılan araştırmalar, birden fazla genin, bu 
ailesel geçişte rol oynadığını göstermekte-
dir. Ancak genetik yatkınlığın bulunmasına 
rağmen, şizofreninin tetiklenmesi için çevresel 
stres faktörler gereklidir. Tetikleyici faktörl-
erden bazıları stresli yaşam olaylarıdır. Bunlar; 
bir yakınını kaybetme, işini veya evini kaybet-
me, fiziksel veya cinsel istismar, çocukluk çağı 
travmaları olabilir. Ayrıca göç, sosyal izolasy-
on, sosyal ayrımcılık, annenin gebelikte savaş 
veya doğal afet gibi nedenlerle yoğun strese 
maruz kalışı gibi nedenler de olabilir. Başka 
önemli bir neden de madde kullanımı. Amfeta-
min ve metamfetamin gibi ilaçların, ve ergen-

likte yoğun kannabis yani esrar tüketiminin 
psikozu tetiklediğini yapılan araştırmalar uzun 
zamandır göstermektedir. Bunların dışında 
beyinde dopamin denen kimyasal maddenin 
çok fazla olmasının da hastalığın gelişiminde 
rol oynayabileceği söylenir.

Hastalığın en belirgin 
belirtileri nelerdir? 

Şizofreni belirtilerini temel olarak 2 küme-
de sınıflayabiliriz. Birinci küme pozitif semp-
tomlar dediğimiz düşünce ve davranışlardaki 
değişimlerdir. Nedir bunlar? Halüsinasyon ya 
da varsanı dediğimiz gerçekte var olmayan 
bir şeyi duymak, görmek, hissetmek, tat veya 
koku olarak algılamak ve delüzyon ya da sanrı 
dediğimiz gerçek bir temeli olmayan mantık 
dışı bir şeye güçlü biçimde inanmak. Örneğin 
kişi kendisinin çok gizli bir misyonu olan bir 
ajan olduğuna, başkalarının kendisine zarar 
vermek istediğine, sürekli takip edildiğine 
inanabilir, başkalarının kendi davranışlarını 
yönettiğini düşünebilir. Bunların sonucu kişi 
korkular, şüpheler yaşamaya, garip davranışlar 
göstermeye, mantıksız düşüncelerle meşgul 
olmaya başlayabilir. Ayrıca düşüncelerinde 
dağınıklık, bulanıklık olur.  Varsanıların ve 
sanrıların çok ağır olması durumunda hastanın 
yaşamı önemli derecede etkilenir, bu durum 
hasta ve yakınlarının esenliğini ve güvenliğini 
olumsuz etkileyecek davranışlara neden ola-
bilir. Ikinci küme ise negatif semptomlar 
dediğimiz içe çekilme ve işlevsellik kaybıdır. 
Yani, kişi hayata karşı isteksizleşir, fazla 
konuşmamaya, içine kapanmaya, önceleri 
zevk aldığı etkinliklerden uzaklaşmaya, gün-
lük işlevleri yerine getirmemeye başlar. Duy-
gusuz, düz bir ifadesi olur. Konuşmasındaki 
akıcılık ve üretkenlik azalır. Arkadaşlarını ve 
ailesini ihmal eder. Kıyafetlerine özensizlik, 
bedensel temizliğine ilgisizlik, uyumsuz gi-
yinme gibi davranışları olabilir. Hastada pozitif 
ve negatif semptomlar birlikte görülebileceği 
gibi kişi sadece  negatif semptomlara da sa-
hip olabilir. Ikinci durumda şizofreni tanısının 
konması zorlaşabilir. 

tedavisi var mı, ve nasıl bir 
tedavi yöntemi uygulanıyor?

Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. 
Bunu vurgulamak lazım. Psikiyatrik tedavi 
çok önemlidir. Hasta ilaçlarını düzenli olarak 
kullanmalıdır.  Kullandığı takdirde özellikle 
pozitif belirtilerde azalma ve alevlenme döne-
mi olarak bilinen semptomların geri geldiği 
psikotik epizot dönemlerinde azalma görülür. 
Tedavide antipsikotik ilaç tedavisi temel öneme 
sahip olmakla birlikte, ruhsal-toplumsal tedavi 
programlarıyla yeterince desteklenmediğinde 
tedavinin başarısı sınırlı kalır. Psikososyal 
açıdan desteklenmeyen ilaç tedavisi tüm be-
lirtileri ortadan kaldıramaz, ve diğer bilişsel, 
sosyal sorunları ve negatif semptomları azal-
tamaz. Şizofrenide psikososyal tedaviler bi-
reysel ya da grup temelinde uygulanabilen 
destekleyici terapiler, bilişsel-davranışçı 
terapiler, aile terapileri ve sosyal becerileri 
geliştirmeye, uğraş ve meslek edindirmeye 
yönelik rehabilitasyon hizmetlerini içerme-
ktedir. Günümüzde hastaların uzun süreli 
olarak hastanelerde yatırılmasına dayalı tedavi 
anlayışı kaldırılmış ve toplum temelli tedavi 

anlayışı benimsenmiştir. Örneğin İngiltere’de 
günlük destek sağlayan ve hem hastayla hem 
de aileyle yakın ilişki içinde çalışan toplum-
sal ruh sağlığı ekipleri var. Şizofreni hastayı 
olduğu kadar aileyi de derinden etkileyen bir 
bozukluktur. Şizofreninin hastanın ailesine 
yüklediği zorluklardan kaynaklanan sıkıntı 
yine hastaya yansıyarak hastalık sürecini 
olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle tedavide 
aile terapileri ve ailelere yönelik psikososyal 
müdahaleler kullanılmaktadır. Aileye sunulan 
desteğin şizofrenide alevlenmeleri azalttığına 
ve hastalığın seyrini olumlu etkilediğine dair 
çok çalışma var. 

erken teşhisin tedavi 
üzerindeki etkisi?

Erken tanı ve tedavi çok ama çok önemli. 
Bu, hastalığın seyrini çok değiştiren bir etken. 
Az önce dediğim o akut alevlenme dönemleri 
hastayı çok olumsuz etkiler ve erken tanı ve 
tedaviyle bu dönemleri kontrol altına almanız 
ve belirtilerin tekrar ortaya çıkmasını engelle-
meniz mümkün. 

Hastalığın ilerlemesinde veya 
gerilemesinde aile üyelerinin 
etkisi nasıl oluyor sizce?

Bu doğru bir soru. Kimse kimseyi şizofreni 
hastası yapmaz ama hastalığın ilerlemesi veya 
gerilemesinde rol oynayabilir. Öncelikle hasta 
yakınlarının hastalığı kabul etmesi lazım. 
Aile, ilk başta tanıyı öğrendiğinde bir şok 
yaşar, kendilerine ya da çocuklarına bu du-
rumu ‘yakıştıramaz’, çaresizlik, korku, kaygı, 
öfke, suçluluk, utanma gibi bir çok karmaşık 
duygu ve gelecekle ilgili belirsizlik hissi 
yaşar. Aile üyeleri kimi zaman bu karmaşık 
duygularla ve yaşadıkları zorluklarla baş 
edemeyip depresyona girebilirler. Kimi za-
man da tükenmişlik yaşadıkları için hastaya 
kızabilir, bağırabilir, kötü davranabilir ve onu 
suçlayabilir. Utanma ve suçluluk duygusu da 
aile üyelerini hastalığın tedavisiyle uğraşmak 
yerine, hastalığı gizlemeye itebilir. Hastalığın 
gizlenmesi ve tedavinin gerçekleşmemesi 
hastanın durumunun daha da kötüleşmesine 
yol açar. Bu durum aileyi daha da şaşkın hale 
getirir ve krize el konulmadığı sürece bu kısır 
döngü sürer gider. Ya da yakınlarının hasta 
olduğuna inanmayan, belirtileri kişinin is-
terse kontrol edebileceği bir tembellik olarak 
algılayan, bu yüzden hasta ile ilgili gerçekçi 
olmayan beklentileri olan, hastayı “normal” 
davranmaya zorlayan, eleştirici ve toleranssız 
davranarak hastanın güven gereksinimini 
karşılayamayan, hastanın sosyal destek ve 
mesafe ihtiyaçlarına saygı duymayan, hastayı 
dinlemeyen, hastanın iyileşemez bir bozukluk 
yüzünden hayat boyu bakım ve korunmaya 
muhtaç olduğunu düşünen, aşırı korumacı ve 
müdahaleci davranan, kriz durumlarında katı 
ve değişken duygusal tepkiler gösteren aile 
üyeleri de hastanın tedavi sürecini olumsuz 
etkiler. 

Tedavi sürecini destekleyen ve hastalığın 
gerilemesini sağlayan özellikler ise, hastayı 
daha çok dinlemek, onunla göz teması kur-
mak, yerinde ve zamanında konuşmak, daha 
sakin, dingin, duygusal olarak nötr olmak, 
daha olumlu ve destekleyici davranmak, so-
run çözmede etkin ve başarılı olmak, hastalığı 
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olduğu gibi kabul etmek, ilgi ve sosyal destek 
sağlamak, hastanın mesafe gereksinimine 
saygı göstermek, nesnel, uyum sağlayıcı, es-
nek ve kendini kontrol edici davranmaktır. 
Şizofrenide her türden stresin alevlenmeleri 
tetiklediği bilinmektedir. Ailenin stresle başa 
çıkma becerilerini artırması hastalığın gidişini 
olumlu etkileyecektir. 

Şizofreni hastası birisinin 
aile üyeleri neler yapmalı, 
nasıl davranmalı?

Aile üyeleri tedavi ekibinin doğal üyeler-
idir. İlk başta hastalığı kabul etmeli ve hastanın 
değerlendirmesi yapılırken doktora doğru bilgi 
vermelidirler. Hastanın tedavi programının 
gerektirdiği ilaçları ve yöntemleri öğrenmeli 
ve hastanın tedavi planına uyum sağlaması 
için gereken cesaret ve desteği sağlamalıdır. 
Hastanın tedavi programını yürütebilmesinde 
mümkün olan en fazla sorumluluğu alması için 
hastaya destek vermeli, hastanın başarabileceği 
kadar bağımsız olması için onu yüreklendirme-
lidirler. Aile üyeleri, hastanın aldığı tedavilere 
nasıl bir yanıt verdiği konusunda bir fikir ed-
inmeye çalışmalı ve hastanın aile ve toplum 
içindeki davranışlarını takip ederek bunları 
tedavi ekibiyle paylaşmalıdırlar. Bu süreç, 
hastaya nelerin yardımcı olup, nelerin olmadığı 
konusunda ailenin de bir bakış açısı edinmesini 
sağlayacaktır. Aile üyeleri, kriz veya alevlenme 
dönemlerinin erken belirtilerini öğrenmeli ve 
çıkmak üzere olan bir kriz veya  alevlenme 
döneminde tedavi ekibine zamanında bilgi ver-
melidir. Bütün bunların yanı sıra hasta aileleri, 
diğer ailelerle bir araya gelerek örgütlen-
meli, şizofreni hastalarının bakım düzeylerini 
geliştirmek için destek sağlamalı ve onların 
haklarını savunma gruplarını oluşturmalıdırlar. 

birçok şizofreni hastası tedaviyi 
red ediyor genelde, bunların 
tedaviye ikna edilmesi için 
nasıl bir yöntem izlenmeli?

Şizofreni hastası tedaviyi reddediyor çünkü 
kendisinde bir sorun görmüyor, daha doğrusu 
hastalığının bir belirtisi olarak gerçeklik algısı 
çok çarpık oluyor, ve onun inandığı kendine 
ait bir gerçekliği oluyor. Böylesi bir durumda 
hastaya, anlattıklarının “saçma” ya da “gerçek 
dışı” olduğunu kanıtlamaya çalışmanın veya 
hastayla iddialaşmanın hiçbir yararı olmadığı 
gibi, aile üyeleri ile hastanın var olan ilişkisi 
de zedelenir. Aile üyeleri ile hasta arasında 
çatışma başlar. Yapılması gereken, hasta ile 
iddialaşmak yerine onu yargılamadan dinle-
mek, bakış açısına saygı göstermek, tedaviye 
zorlamak yerine yardım etmeye çalışmak ve 
başlangıç noktası oluşturabilecek bir moti-
vasyon kaynağı bulabilmektir. 

toplumumuz içerisinde birçok 
kişi ruhsal hastalıkları toplumdan 
gizleme çabası içerisindedir. bunun 
nedeni ve tehlikeleri nelerdir?

Bunun en büyük nedeni damgalama yani 
stigma ve olumsuz önyargılardır. Bu da to-
plumdan dışlama ve sosyal ayrımcılık tehlikes-
ini doğurur. Toplumda özellikle şizofreniye 
ilişkin yanlış fikirler ve olumsuz önyargılar 
çok yaygın. Şizofreni hastaları genellikle suç 

ve cinayet ile ilişkilendirilir, saldırgan, teh-
likeli, zarar verici insanlar oldukları düşünülür. 
Oysa bilimsel veriler göstermiştir ki 10 
şizofreni hastasından birinde saldırganlık or-
taya çıkmaktadır ve eğer hasta tedavi edili-
yorsa saldırganlık riski oldukça azalır. Bunu 
tüm şizofreni hastalarına genellemek büyük 
bir yanlıştır.  Tam tersi, toplumun şizofreni 
hastalarını dışlaması saldırganlık riskini 
arttırabilir. Hem hastanın hem yakınının 
başlangıçta tedaviden uzak durmasının en 
önemli nedeni de bu damgalanma korkusu, 
toplum dışına itilmeleri, hastalıklarından 
utanmaları, hastalığının herkes tarafından 
öğrenileceğine dair kaygıdır. Hasta ve yakını 
için baş etmesi zaten zor olan hastalık sürecine 
bir de damgalanma sancısı eklenir. 

toplumun ruhsal ve psikolojik 
hastalıklara yönelik yaklaşımları 
şizofreni hastaları üzerinde 
nasıl bir etki yaratıyor?

Psikososyal tedavilerin ve toplumla en-
tegre psikolojik sağlık girişimlerinin etkin 
olduğu ülkelerde, şizofreni hastası, çoğunlukla 
sadece hastalıkla ve hastalık belirtileri ile 
savaşır.  Böyle bir yaklaşımın olmadığı, bu 
kişilerin dışlandığı, yok sayıldığı, topluma 
ait birer leke gibi görüldüğü toplumlarda, 
bir türlü toplumsal yaşamın bir parçası ha-
line gelemeyen bireyler git gide yalnızlaşır 
ve hastalıkla başa çıkma umutlarını giderek 
yitirirler. Hala “deli” sözcüğü toplum içinde 
aşağılayıcı  ya da küçük düşürücü niteleme-
ler yüklenerek, bir bakıma hakaret amacıyla 
kullanılmaktadır. Ancak hasta olmak kim-
senin suçu değildir. Şeker hastalığı veya 
kanser gibi şizofreni de hastanın zamanla 
birlikte yaşamayı öğrenebileceği bilimsel ve 
biyolojik bir hastalıktır. Toplumun şizofreni 
hastalarından korkması, daha fazla hastanın 
evine kapanmasına, hastalığını utanç verici 
olarak algılayıp reddetmesine, dolayısıyla 
tedavi imkanlarından uzaklaşmasına neden 
olmaktadır. Ayrıca, yine benzer nedenlerden 
ötürü hasta yakınları da töhmet altında kal-
makta, utanç hissetmekte ve çevresinden tep-
ki ve dışlama görmemek adına hastalığı çoğu 
zaman saklamaya çalışmaktadır. Buradan 
da anlaşılacağı gibi, tedavi imkanı olan bir 
rahatsızlığı utanç çemberiyle baş başa bırakan 
bir toplum, tedavi görmeyen şizofreni hastaları 
ile saldırganlık arasındaki köprüyü kuran asıl 
sorumlu özne oluyor. Çünkü bir kısır döngü 
kurulmuş oluyor burada. Damgalama, tedavi 
olanaklarından yeterince yararlanmayı olum-
suz etkilerken, yetersiz tedavi ve hastalığın 
kötü seyri de damgalamayı körükler. 

Şizofreni hastalarının tedavi 
olmadığı ve hastalığın 
ilerlediği durumlarda nasıl 
bir son bekliyor hastaları?

Son demek yanlış olur. Ama hem hasta hem 
de yakınları için oldukça zor bir süreç olur. 
Hasta iyice içine çekilebilir, kendi bakımını 
gerçekleştiremez hale gelebilir, kendine özgü 
gerçeklikten çıkması zorlaşabilir. Bu da hem 
kendi yaşamının hem de yakınlarınınkinin 
esenliği ve güvenliği için tehlikeli olabilir. 
Psikotik epizot aşaması hastanın beynini, 
psikolojisini, sosyal yaşamını her şeyini çok 
ciddi etkiler. Dolayısıyla ne kadar çok psikotik 
epizot geçirirse, o kadar kötü olur. 

Hastalığın yaşadığımız toplumsal 
koşullar ile bağlantısına gelirsek; 
Göçmen olmanın bu hastalık 
üzerindeki etkisi nelerdir?

Hem birinci hem de ikinci kuşak göçmen-
lerde artmış şizofreni riskinin mevcut olduğunu 
gösteren araştırmalar var. Özellikle ikinci kuşakta 
daha fazla risk var. Araştırmalarda metodolojik 
kaygılar var ve aradaki ilişkiye dair çok daha 
net açıklamalar yok ancak bunu destekleyen 
araştırmalar hızla artmakta. Bununla ilgili olarak, 

sosyal eşitsizliğe ve ayrımcılığa maruz kalmanın 
ve toplumda dışlanmanın psikotik belirtilerin or-
taya çıkmasını kolaylaştırıcı bir etken olduğu ileri 
sürülmüştür. Sosyal sıkıntılar, etnik ayrımcılık, 
ailedeki sorunlar, işsizlik ve ev koşullarının iyi 
olmaması gibi faktörlerin bu duruma katkıda 
bulunduğu ileri sürülmüştür. Bir hipoteze göre 
de, sürekli sosyal bozguna uğrama, beyindeki 
dopamin işlevini bozmaktadır. Aslında bu, daha 
önce bahsettiğim yatkınlık-stres modeline de ters 
düşmüyor çünkü göçmenlerin baş etmek duru-
munda kaldığı bir çok çevresel stres faktörü riskli 
durumu tetikliyor olabilir.  

bu konuda kurumlar 
neler yapabilir?

Genel olarak şizofreni hastalığı konu-
sunda herkese sorumluluk düşüyor, medyaya, 
ruh sağlığı çalışanlarına, topluma, ailelere, 
komşuya, işverene, sivil toplum örgütlerine, 
devlete... Özellikle damgalama ile mücadelede 
ve olumsuz önyargıların kırılmasında bilg-
ilendirici ve farkındalık artırıcı çalışmalar, 
eğitimler düzenlenebilir. Şizofreni tanısı, teda-
visi ile ilgili ailelere yönelik toplantılar düzen-
lenebilir. Şizofreniyi önleyici tedavi henüz 
bilinmese de tetikleme olasılığı bulunan sosyal 
ve çevresel faktörlerin azaltılması ya da önlen-
mesi konusunda çalışmalar yapılabilinir. 
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theresa may’e Ezidiler İçin Harekete Geç Çağrısı
Şengal’de, Ezidilerin Daiş’in 
katliamına uğramalarının ik-
inci yılında, londra’daki Kürt 
kadın kurumları ve dostları 
başbakan theresa may’e me-
ktup teslim ederek, katliamın 
soykırım olarak kabul edilm-
esi için Birleşmiş milletlere baş 
vurmasını talep ettiler.

Peace in Kurdistan- Women’s Alliance 
(Kürdistan’da Barış- Kadın Birliği), Roj Kadın 
Meclisi ve Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) tem-
silcileri dahil, çok sayıda kadın mektuba imza attı.

Katliamın yıl dönümü olan, 3 Ağustos Çarşamba 
günü Roj Kadın Meclisi eş-sözcüsü Türkan Budak, 
Peace in Kurdistan temsilcisi Melanie Gingell, Har-
ingey belediyesi encümeni Makbule Güneş ve Yeşil 
Parti Avrupa Parlamenteri Jean Lambert mektubu 
Başbakanlık konutu 10 Downing Street’e mektubu 
teslim ettiler.

Heyet, özellikle Ezidi kadınların kaçırılıp köle 
ve seks kölesi olarak satılmalarına dikkat çekmet 
istediklerini ifade etti.

Budak, ‘‘Kendisini feminist olarak tanımlayan 
İngiltere’nin yeni başbakanı, Theresa May’e 
bu mektubu bırakıyoruz. Kendisinin, bir kadın 
olarak, aynı zamanda özellikle feminist kimliğini 
öne çıkaran bir kadın olarak bu olaya duyarsız 
kalmaması gerektiğini düşünüyoruz’’ diyerek, 
kadın başbakandan daha duyarlı hareket etmesini 
beklediğini ekledi.

Budak şöyle devam etti: ‘‘İki bin den fazla Ezidi 
kadının nasıl Arap aşiretlerine, Arap zenginlerine 
köle olarak pazarlandığını, aynı zamanda pazar-

larda seks kölesi olarak satıldığını, bu kadınların 
yaşadıklarına duyarsız kalmaması noktasında kend-
isiyle görüşmek istedik. Şengal katliamının ikinci 
yılında, tutsak edilen Ezidi kadınlar için, konuya 
ilişkin May’e mektup bırakıp, sorularımıza cevap 
ve kendisinden destek istedik. İki binden fazla 
kadın hala esir durumdalar. May’in sorularımıza 
kısa zamanda cevap vereceğine dahil başbakanlık 
yetkilisinden bilgi aldık.’’

Peace in Kurdistan kampanya koordinatörü 
Gingell, Birleşik Krallık’ın Ezidilerin yaşadıklarını 
soykırım olarak tanımlamaları gerektiğini ve ülke 
kamuoyunun da bu yönlü düşündüğünü ifade 
etti. Devletin yasal işlemleri gerekçe göstererek 
soykırımı tanımadıklarını ifade eden Gingell, şöyle 
konuştu: ‘‘Bu adımı atma nedenimiz, bu ülkede 
yoğun bir kamu düşüncesi, Ezidi kadınları için 
bir şeylerin yapılması için harekete geçilmesinden 
yana. 3,500 Ezidi kadın hala tutsaktır.

‘‘Avam Kamarası, bunun soykırım olduğuna da-
hil bir önerge onayladı. Çok çeşitli kaynaktan elde 
edilen bilgi gösteriyor ki, Şengal’de yaşananlar bir 
soykırımdı. Ve hala da devam ediyor.

‘‘Mağdurlar ve kurtulanlar yabancı ülkelerden 
bir şeyler yapmalarını bekliyorlar. Dünyada, son 50 

yılın en kötü suçudur bu. Birleşik Krallık Soykırım 
Sözleşmesini imzaladı ve bu anlaşmayı imzala-
yarak, harekete geçmek için yasal bir zorunluluk 
taşıyor.

‘‘Şimdiye kadar, harekete geçmekte başarısız 
oldular. Buna ilişkin yürüttükleri siyaset, Parla-
mentonun bu yönde karar vermemesi, ve soykırım 
kararının hukuki merciler tarafından alınmasıdır. 
Bizim önerdiğimiz, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinde bir araştırma komisyonu kurulması için 
bir önerge sunmaları. Ve devamında da Uluslararası 
Suç Mahkemesine sevk edilmesi. Bu yol, hüküme-
tin soykırım konusunda karar verme yetkisi olma-
ma sorununun önüne geçebilir. Biz bu yönlü adım 
atılması için her hangi bir engel görmüyoruz.

‘‘Britanya hükümetinin zamanında harekete 
geçmemesinin sonsuz utanç yaratacağını 
düşünüyorum.’’

Haringey Belediye encümeni ve aile içi şiddet 
danışmanı, Güneş, ‘‘Binlerce Ezidi kadın Daiş 
tarafından esir alındı, kölelik ve sek köleliğine 
zorlandılar. Kürt asıllı kadın ve encümen olarak, 
aynı zamanda işim gereği yaptıklarımdan dolayı, 
yeni başbakanımızın dikkatine getirmek istedim 
bu konuyu. Ve açıkçası, ailelerinin haber alamadığı 

binlerce kadına ne olduğunu da tam olarak bilmi-
yoruz. Uluslararası kamuoyunda bu konuyu gün-
deme getirmek istedik’’ dedi.

Uzun yıllar Kürt dostu olan Lambert, şöyle 
konuştu: ‘‘Ezidilere, ve özellikle de kadınlara iki 
yıl önce olanları unutmamamız çok önemli. Boko 
Haram’ın kaçırdığı kızlar gibi, oradaki toplum ve 
ailelerin unutulmadıklarını bilmeleri çok önemliydi. 
Adaletin, uzun sürse de, yerini bulacağını bilmeleri 
önemli ve dünyanın olanlara ses getirmeye devam 
etmeleri şart.’’

May’e yazılan mektubun bir kısmı şöyle:
‘‘Bugün, Edizi halkına yönelik toplu ve sistema-

tik düzende insan hakları ihlalleri başlamasının 
ikinci yıl dönümünde, size ve Britanya dev-
letine harekete geçmeniz ve soykırım olarak 
adlandırabilinecek, Irak ve Suriye’de Ağuston 
2014’den itibaren bu suçu işleyenlerin hesap verme-
leri için gereken adımları atmanızı talep ediyoruz.

‘‘Uluslararası bağımsız Suriye Arap Cum-
huriyeti Soruşturma Komisyonu’nun Ezidilerin 
soykırım yaşadıklarını ve yaşamaya devam ettikler-
ini kesin olarak belirlediğine göre, Birleşmiş Krallık 
devletinin uluslararası bir çözüm bulma çağrılarına 
katılma, hareket ve gecikmeden, gerçekleşen barbar 
vahşet için hesap verme zamanıdır.

‘‘Birleşik Krallık devletinin Soykırım 
Sözleşmesinin dördüncü maddesi kapsamında, 
uluslararası sorumluluklarını kabul etme 
zamanıdır.  Dördüncü maddeye göre, sadece 
soykırımı işleyenler değil, aynı zamanda soykırım 
işlemeye teşebbüs edenler ve/ya soykırım suçuna 
dahil olanlar.

‘‘Bunun dahilinde, sizden Daiş’in işlediği 
suçlar için Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyine bir önerge sunmanızı istiyoruz. Bunun 
sonrasında da Suriye’deki durumu Uluslararası 
Suç Mahkemesine sunmanız, ya da bu amaçla, ilk 
fırsatta, gerekli coğrafi ve geçici yargı mahkem-
esinin kurulması.’’

iKWro ve londra polisinden 
‘namus’ Şiddeti Çalışması

Iran ve Kürt Kadın Hakları Örgütü (IK-
WRO), zorunlu evlilik ve ‘namus’ adına 
işlenen şiddete karşı Londra Polis Birimi, 
Metropolitan Police, ile ortak çalışma yürüt-
meye başladı.

Geçtiğimiz hafta, 4 Ağustos Perşembe, 
iki kurum birlikte farkındalık seansı 
gerçekleştirdi.

Londra Polis birimine bağlı çeşitli birim-
lerden 35 polis memuru seansa katılarak, 
zorunlu evlilik ve ‘namus’ adına işlenen 
şiddeti daha iyi anlamaları işlenen suçları 
daha kolay su yüzüne çıkarabilmeleri için 
bilgi edindiler.

IKWRO çalışanları memurlara mağdur 
ya da olası mağdurları nasıl tespit edecekleri 
konusunda eğitim verirken, yapmaları 
ve yapmamaları gerekenleri anlattılar. 
IKWRO’nun geçen yıl 2,500 kadından 
şiddete yönelik şikayet aldıklarını belirten 
Polis birimi, kendilerine 2015-2016 arasında 
sadece 79 şikayet geldiğini anlattılar.

IKWRO profesyonel olarak kadın ve 
genç kızlara Arapça, Kürtçe, Farsça ve 
İngilizce hizmet veriyor.

Etkinliği düzenleyen detektif müdür 
Christine Roberts, ‘‘Polise var olan vakaların 
hepsinin bildirilmediği görülüyor ama sad-
ece polise bildirmek, ailelerine karşı gelme 
çelişkisini yaşayan, mağdurlar için yeterli 
değil. Korku bildirmelerine engel değilse, 
ihanet hissi engeldir. ‘Namus’ şiddeti gören 
ya da evliliğe zorlanan genç kız ve kadınlara 
belirtmek istiyoruz ki, bu bir suçtur ve 

biz size yardımcı olmak ve korumak için 
buradayız’’ diye konuştu.

IKWRO direktörü, Diana Nammi, polisle 
böyle bir çalışmada yer almaktan mem-
nun olduğunu ve böylece, ‘‘Polislerin ‘na-
mus’ adına işlenen suçları tanımlamalarını 
arttırıyoruz ve riskte olan birilerine daha iyi 
destek sunmalarına destek oluyoruz’’ dedi.

IKWRO, daha önce İngiltere, Galer, 
İskoçya ve Kuzey İrlanda’daki, toplam 

44 emniyet biriminden Bilgi Özgürlüğü 
Talebine başvurarak, ‘namus’ adına işlenen 
şiddet vakalarının nasıl kaydedildiğine 
yönelik bilgi alarak, polisin çoğunlukla 
şikayetleri doğru tanımlamayarak kadınların 
hayatlarını riske attıklarını tespit etmişti. 
Birimlerin tümünün bilgi talebine cevap 
verdiği araştırmada doğru tanımlama yap-
makta Derbyshire Constabulary, Gloucester-
shire Constabulary ve Staffordshire Polisi en 
çok yetersiz kalanlar oldukları tespit edildi.

2006 yılında ailesi tarafından öldürülen 
Kürt kadını Banaz Mahmod, polise beş defa 
başvuru yapmasına rağmen, onları tehlike 
altında olduğuna inandıramamıştı. Öldürül-
meden bir kaç hafta öncesinde, babasının 
kendisine zorla içki içirip boğmaya çalışması 
sonucu hastanelik olup acil serviste polisi 
olanları anlatmasına rağmen, polis Banaz’ı 
ailesine teslim etmişti.

Babasını Öldürmekle 
Suçlanan Genç Adam 
mahkemeye Çıkartıldı

Kilburn High Road’da bu-
lunan Efes Cafe’de, babası, 48 
yaşındaki Hüseyin Gülbudak’ı 
bıçaklayarak öldürmekle suçla-
nan Baran Gülbudak, Çarşamba 
sabahı Highbury Corner Magis-
trates Mahkemesine çıkartıldı.

Pazartesi, 1 Ağustos, akşamı 
gerçekleşen olayla ilgili hakim 
karşısına çıkan Gülbudak’ın 
giydiği gri penyenin içerisinde 
kollarını bağlı tutması dikkat 
çekti. Sanık Gülbudak, hakim 
Naomi Maud’ın kimlik bilgilerini 
onaylaması yönündeki sorulara 
yanıt vermedi. Savunma avukatı 
Nicholas Evans, Gülbudak’ın 
yerine isim ve doğum tarihini 
hakim için onayladı.

Gülbudak için, 5 Ağustos 
Cuma günü Central Criminal 
Court’ta (Merkezi Suç Mahkem-
esi), kendisinin katılmadığı, 
duruşma gerçekleşti. Dava süreci 
21 Ekim’de başlayacak.

Gülbudak ailesine yakın 
kişiler ve görgü tanıklarından 
alınan bilgilere göre, sanık, 
babasının sahip olduğu Efes 
Cafe’ye gittikten kısa bir süre 
sonra bıçakla saldırdı. Baba 
Gülbudak, kaldırıldığı hastanede 
20:15 sularında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar Efes Café’yi 
işlettiği Kilburn bölgesinde 

tanınan ve sevilen Gülbudak’ın 
ölümü bölgede büyük üzüntü 
yarattı. Bölge milletvekili Tulip 
Sıddiq, kişisel olarak tanıdığı 
Gülbudak için Twitter üzerinden 
üzüntüsünü ifade etti.

Gülbudak Kırkısrak ve yurt-
sever çevrelerde de tanınıp 
sevilen birisi olarak biliniyor-
du. Aslen Kayseri’nin Kırkısrak 
köyünden olan, üç çocuk 
babası, Hüseyin Gülbudak 20 
yıldan fazladır Londra’da 
yaşıyordu.

Olay nasil gelişti?
Londra’nın Kilburn bölges-

inde Efes Cafe adlı işyerinin sahi-
bi olan Hüseyin Gülbudak Pazar-
tesi akşamı saat 19:00 civarında 
cafeye gelen 21 yaşındaki oğlu 
tarafından bıçaklanarak yaşamını 
yitirdi. Babasını öldürdüğü id-
dia edilen Baran Gülbudak olay 
yerine gelen polisler tarafından 
gözaltına alındı. Aileyi tanıyan 
kişiler 21 yaşındaki gencin 
psikolojik sorunları olduğunu 
ifade ettiler.

Cinayet zanlısı akşam saatler-
inde babasının işlettiği Efes Caf-
eye gelerek babasıyla beraber 
yemek yediği, sonrasında da 
babasını sırtından ve kalbinden 
bıçakladığı iddia edildi.
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Kıbrıslı Gençler reddetti!
AKp’nin Kıbrıs gençliğini kontrol altına alma politikası olan Koor-
dinasyon ofisi yasası,aylardır devam eden direnişine rağmen 
meclisten geçmişti. mecliste büyük tartışmalar sonucu onayla-
nan yasa, cumhurbaşkanının onayını bekliyordu.Cumhurbaşkanı 
mustafa Akıncı, türkiye ile KKtC hükümetleri arasında imzala-
nan “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtdışı Koordinasyon ofisinin 
Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasını 
öngören yasayı ve onun bir parçası olan protokolü, Anayasa’ya 
uygun olup olmadığı konusunda görüş vermesi talebiyle Anayasa 
mahkemesi’ne göndermişti.

Anayasa Mahkemesi sonuç olarak gençliğin 
büyük direnişi ile karşılaşan yasayı reddetti. 
AKP’nin ülke halklarına dayattığı  asimilasyon 
ve siyasi hegemonya projesine karşı kazanılmış 
büyük bir zafer diye nitelendirilen reddediş, Kıbrıs 
Türkünün duruşunuda gösteriyor.

büyük eylem
2003 yılındaki Annan referandum yleminden buy-

anan en büyük eylem olan ve Koordinasyon ofisini 
redden eylemde gençler Kıbrısın kuzeyindeki TC 
elçiliği ve meclis önünde yasayı reddetti. 

Sendikalar, siyasal parti ve kurumlar, kültür,spor 
ve gençlik örgütlerinin birleşik mücadelesini sürdüren 
#Reddediyoruz Platformu süreci örgütlemişti.

anayasa Mahkemesi redetti
Anayasaya aykırı bulunan Türkiye Cumhuri-

yeti Yurtdışı Koordinasyon Ofisi Anlaşması’na 
göre, Kıbrıs’taki Spor ve Gençlik Daireleri işlevsiz 
bırakılacak, tüm proje ve uygulamalar, bu ofis 
tarafından belirlenecek, ofisin başına Türkiye 
Cumhuriyeti’nden bir başkan atanacak ve ofis içer-
isinde çalışacak tüm personellerin istihdamı Tür-
kiye Cumhuriyeti tarafından belirlenecekti.

Kıbrıslıların aylardır direniş gösterdiği anlaşma 
geçtiğimiz aylarda KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde 
tüm tepkilere rağmen onaylanarak Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’ya gönderilmişti. Akıncı, halkın 
geniş muhalefetinin bir sonucu olarak anlaşmayı 
onaylamamış ve Anayasa Mahkemesi’nden 
anlaşmanın içeriğinin Anayasa’ya uygunluğu ko-
nusunda fikir istemişti. Aynı zamanda birçok kitle 
örgütü, dernek ve bazı siyasi partilerden oluşan 
‘Reddediyoruz Platformu’, anlaşmanın getireceği 
sosyo-kültürel tehlikelerin yanı sıra, Kıbrıslıların 
iradesinin başka bir ülkeye devredileceği gerekçesi 
ile anlaşmanın Anayasa’ya aykırı olduğu konusun-
da bir rapor hazırlamıştı.

Kararda, Anayasa Mahkemesi, Gençlik ve 
Koordinasyon Ofisi’nin kurulmasıyla ilgili 
anlaşmanın yurtlar konusundaki 3. maddesinin1. 
fıkrasının G. bendini, Anayasa’nın 90. maddesinin 
4. fıkrasına göre aykırı buldu. Diğer maddelerde ise 
Anayasa’ya aykırılık bulunmadı.

Mahkeme 6 başlıkta inceledi

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın 6 soruyla görüş istediği Onay Yasasını 
6 başlık altında inceledi. Anayasa Mahkemesi, 
Cumhurbaşkanının uluslararası anlaşmaları onay-
dan önce, görüş için Anayasa Mahkemesi’ne gön-
derme yetkisini de onayladı. Mahkeme, egemenlik 
ve yetki devri yönündeki iddiaları ise temelsiz bu-
larak, Anayasa’da bu yönde aykırılık bulmadı.

Mahkeme kararının ardından, 
Cumhurbaşkanının söz konusu yasa ve protokolü 
Meclise geri göndermesi bekleniyor. Mahkemede, 
Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki 
Çeler ve Reddediyoruz Platformu üyeleri de hazır 
bulundu.

koordinasyon Ofisi Nedir?
AKP, KKTC hükümetine dayattığı bu anlaşma 

ile tüm gençlik aktivitelerini, spor, sanat ve kül-
tür faaliyetlerini tek elden yönetmek istiyor. Bu, 
TC devletinin hem asimilasyon politikasının bir 
devamı hem de Türkiye’de tam gaz devam ettirdiği 

dinselleştirme ve muhafazakarlaştırma projes-
inin Kıbrıs ayağı. Kıbrıs halklarının hayatının her 
alanını kontrol etmek isteyen Türkiye devletinin 
baskılarına isyan eden gençlik kitlesel olarak ey-
lemlere destek veriyor.

Bir yıl iki ay önce CTP – DP hükümeti Ba-
kanlar Kurulu Koordinasyon Ofisi anlaşmasını 
onaylamıştı. Fakat Reddediyoruz Platformunun 
mücadelesi, dönemin başbakanına geri adım 
attırmış ve mecliste bu durum gündeme gelmemiş, 
meclis onayından geçmemişti. Şu an ki UBP – DP 
hükümeti bu anlaşmayı mecliste görüşmek üzere 
apar topar kabul etmişti.

eğer yasa geçseydi şunlar olacaktı:
a) KKTC de ki Spor ve Gençlik daireleri 

işlevsiz bırakılacak.
b) Tüm proje ve uygulamalar bu ofis 

tarafından belirlenecek.
c) Ofisin başına Türkiye Cumhuriyetinden 

bir başkan atanacak.
d) Ofis içerisinde çalışacak olan bütün per-

sonellerin istihdamı Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti tarafından belirlenecek.

e) Türkiye Cumhuriyetinden gelecek yetkili-
lere diplomatik dokunulmazlık verilecek.

f) Tüm gençlik kampları ve yeni yapılacak 
kamplar ayrıca bu kampların işletmesi ofise 
devredilecek.

g) Tüm spor tesisleri ve yeni yapılacak te-
sislerin işletmesi bu ofise devredilecek.

h) Projeler KKTC tarafında sunulsa da, ofis 
uygun bulduklarını uygulayacak.

i) KKTC’de var olan yurtların ve ileride 
yapılacak olan yurtların irade ve izinleri bu 
ofise devredilecektir.

j) Ofisin istediği tüm bilgileri KKTC devleti 
olarak vermekle yükümlü olunacak.

k) Projelere veya ofisin çalışmalarına KKTC 
olarak hiçbir engelleyici şart konulamayacak.

l) Bu anlaşma bir taraf tarafından iptal 
edilmediği her beş yıl sonunda beş yıl daha 
uzayacak.

Önümüzdeki süreç…
Gerekçeli kararın Cumhurbaşkanı Musta-

fa Akıncı’ya ulaştırılmasının ardından, Akıncı 
anlaşmayı onaylamayarak, KKTC Cumhuriyet 
Meclisi’ne iade edecek. Meclis’in anlaşmayı olduğu 
gibi tekrar Akıncı’ya gönderme ya da üzerinde 
tek taraflı değişiklik yapmak hakkı olmadığı için, 
hükümetin, Anayasa’ya aykırı bulunan madde ned-
eniyle ek bir anlaşma yapmak üzere TC Hükümeti 
ile masaya oturacağı belirtiliyor. 

Mücadele devam edecek!
Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından 

Reddediyoruz Platformu adına açıklama yapan 
Toplumcu Demokrasi Partisi Girne Milletvekili 
Zeki Çeler, mücadeleyi kararlılıkla sürdüren tüm 
kesimlere teşekkür ederek, asıl büyük kazanımın 
Kıbrıslıların özgüveninin tazelenmesi olduğunu 
belirtti. Çeler, bundan sonraki süreçte üzerlerine 
düşenin rehavete kapılmadan, halkın iradesine ve 
kimliğine sahip çıkarak  mücadeleye devam etmek 
olduğunu vurguladı.



18   ÇArŞAMBA, 10 AĞUSTOS 2016



19  ÇArŞAMBA, 10 AĞUSTOS 2016

türkiye’ye tepkiler artıyor
türkiye’nin AB’ye üyelik müzak-
erelerinin tartışıldığı Almanya ve 
Avusturya’da halkın ve siyasiler-
in önemli bir kısmı müzakereler-
in derhal sonlandırılmasını isti-
yor. Almanya’da artık netleşen 
diktatöryal sisteme daha fa-
zla tahammül edilemeyeceği 
görüşü hakim.

Kürdistan’da 1 yılı aşkın bir süredirdevam 
eden katliamlara karşı sessiz kalan Avrupa ül-
kelerinde 15 Temmuz darbesi sonrasındaki uygu-
lamalara gösterilen tepkiler dikkat çekiyor. Darbe 
sonrası yaşanan tasfiyelerle birlikte Türkiye’deki 
diktatöryal yönetim anlayışı Avrupa Birliği (AB) 
içerisinde daha fazla tartışılır hale geldi.

Tartışmaların en yoğun yaşandığı ülkelerden 
olan Almanya’da, Başbakan Angela Merkel’in 
başında olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 
(CDU) içerisindeki bazı itirazlara rağmen genel 
anlayış ‘Türkiye’yi kızdırmama’ yönünde.

CDU’dan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi 
Elmar Brok, müzakerelerin durdurulmasının 
‘faydasız’ olacağı görüşünde. Brok, bunun AB 
açısından ‘diplomatik saçmalık’ olduğunu iddia 
ederken, Türkiye’yle üyelikten ziyade Norveç’le 
olduğu gibi bir ‘sıkı ilişki’ halinin sağlanması 
gerektiğini savunuyor.

Yeşiller Partisi’nden AP milletvekili Rebec-
ca Harms da, müzakerelerin durdurulmasının 
Türkiye’yle tüm ilişkilerin sonlanması anlamına 
geleceğini iddia etti. Harms, müzakereler sayes-

inde Türkiye’deki çok sayıda kişiye hukuk dev-
leti korumasının sağlanacağını savundu.

Halkına savaş açan bir hükümet!
Federal Meclis’teki üçüncü büyük parti olan 

Sol Parti (Die Linke) Eşbaşkanı Bernd Riex-
inger ise, Erdoğan faşizmine karşı daha net tu-
tum alınmasını isterken, özellikle Kürtlere karşı 
yürüttüğü savaşı hatırlattı.

Funke Medya Grubu’na konuşan Riexinger, 
“Gazetecileri hapseden, hukuku ayaklar altına 
alan, muhaliflerini cezaevine atan ve kendi 
halkına karşı savaş yürüten bir hükümet AB’ye 
alınamaz” diye tepki gösterdi. Riexinger, AB’nin 
özellikle Mart ayında hayata geçirilen mülteci 
anlaşmasını iptal etmesi çağrısını yineledi.

‘1933 Nazi almanyası gibi’
Uzun yıllar Almanya’da koalisyonlarda yer 

alan ve son dönemlere kadar Türkiye’nin AB 
üyeliğine olumlu yaklaşan Hür Demokrat Parti 
(FDP) lideri Christian Lindner’den de Erdoğan 

ve AKP’ye karşı sert sözler geldi.
Bild gazetesine konuşan Lindner, 1933 Re-

ichstag Yangını sonrasında Adolf Hitler’in 
yaptığı tasfiyelerin aynısının bugün Türkiye’de 
yaşandığını söyleyerek, Erdoğan’ın sadece 
kendi şahsında yoğunlaştırdığı bir otoriter rejim 
kurduğunu kaydetti.

Bireylerin hak ve özgürlüklerinin Erdoğan 
için bir önemi olmadığını vurgulayan Lind-
ner, bu nedenle de Avrupa’nın partneri 
olamayacağının altını çizdi. Lindner, Erdoğan’a 
karşı AB’nin takındığı ‘yumuşak tavrın’ ka-
bul edilemeyeceğini ve müzakelerin normal 
şartlarda çoktan bitirilmiş olması gerektiğini de 
sözlerine ekledi.

avusturya ab’yi ikna edecek
AKP hükümeti ve Erdoğan’ın son dönemlerde 

en çok tepki aldığı ülke ise Avusturya. Koalisyon 
ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yeni lideri 
ve Başbakan Christian Kern’in geçtiğimiz hafta 
yaptığı açıklamalar dikkat çekmişti.

Kern’in yaptığı ‘Türkiye’nin AB üyeliğinin 
diplomatik kurgu’ olduğu yönündeki açıklamaları 
sonrasında AKP’den ‘ırkçılık’ suçlaması 
yapılmıştı. Kern, 16 Eylül’deki AB Zirvesi’nde 
üye ülkelerin devlet başkanları ve başbakanlarını 
‘Türkiye’yle üyelik müzakerelerinin bitirilm-
esi’ yönünde ikna etmeye çalışacağını da 
vurgulamıştı.

Yine merkez sağ Avusturya Halk Partisi 
(ÖVP) üyesi Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz da, 
AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nde Türkiye’yle 
müzakerelerin durdurulması yönünde çaba 
harcayacağını duyurmuştu.

almalar bitirilmesinden yana
Öte yandan Almanya’da yapılan son an-

kete göre, halkın yüzde 66’sı Türkiye’nin üye-
lik müzakerelerinin acilen bitirilmesini istiyor. 
Emnid şirketinin anketine göre, Almanların 
yüzde 69’u da Mülteci Anlaşması kapsamında 
Türkiye’ye yapılacak mali yardımların 
durdurulmasından yana.

Türkiye’yle Mülteci Anlaşması sayesinde 
Almanya’ya gelen mültecilerin sayısı azalmış 
olsa da, halkın yüzde 52’si bu anlaşmanın 
sonlandırılmasını istiyor. Anlaşmanın devamından 
yana olanların oranı ise yüzde 35’te kalıyor. 

‘İdam varsa, ab’ye üye olamaz’
Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Savs-

an Chebli Türkiye’de AKP iktidarı ve Tayyip 
Erdoğan’ın gündeme getirdiği idam cezasına 
ilişkin olarak; “İdam cezası söz konusu olduğunda 
idam cezasının olduğu bir ülke AB’ye üye 
olamaz” ifadesini kullandı. Türkiye’nin darbe 
girişiminde bulunanlara karşı “işkence” yöntem-
lerine başvurduğu iddialarıyla ilgili bir bilgiler-
inin olmadığını ifade eden Chebli, idam cezası 
getiren bir Türkiye’nin AB içerisinde yerinin 
olamayacağını da vurguladı. Chebli, Türkiye ile 
Rusya arasındaki ilişkilerin Ankara’nın NATO 
ittifakındaki rolünü etkilemeyeceğini söyledi. 

Avusturya türkiye’ye karşı 
harekete geçiyor
Avusturya Başbakanı Chris-
tian Kern, AB’nin türkiye 
ile üyelik görüşmelerinin 
sonlandırılması için harekete 
geçeceklerini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Christian Kern, önceki 
akşam televizyonu ORF’te katıldığı bir pro-
gramda Türkiye ile ilgili yeni açıklamalar yaptı. 

Türkiye ile yürütülen üyelik müzakeler-
inin “diplomatik bir hayal” olduğunu ve 
durdurdulması gerektiğini belirten Kern, 
“Üyeliğin gerçekleşmesi için demokratik 
standartların yeterli olmayacağını biliyoruz” 
şeklinde konuştu.

Aynı zamanda Türkiye ekonomisinin de 
Avrupa ortalamasının gerisinde olduğunu be-
lirten Kern, Türkiye için üyeliğinin yakın za-
manda mümkün görünmediğini vurguladı. 
AB’nin Türkiye ile işbirliğini üyelikten farklı 
bir yöntemle düzenlenmesini isteyen Kern, 
“Alternatif bir konsepte ihtiyaç var” şeklinde 
konuştu.

AB zirvesinde gündeme gelecek
16 Eylül’deki AB zirvesinde konuyu gün-

deme getireceğini belirten Kern, “Türkiye’nin 
bize daha çok ihtiyacı var buna göre yeni bir 
pozisyon belirlemeliyiz” dedi. 

Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı
İsveç Sol Parti Milletvekili Hans Linde de 

Kern gibi Türkiye’yle yapılan üyelik müzaker-
elerinin durdurulmasını talep etti. 

Linde, Türkiye’de 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından çok ağır insan hakları ve 
ifade özgürlüğü ihlalleri yaşandığını belirterek, 
olanlar karşısında sessiz kalınmamasını ve 
Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını istedi. 

Sol Parti milletvekili ayrıca Avrupa Birliği 
ile Türkiye arasında imzalanan mülteci 
anlaşmasının da iptal edilmesi talep etti.

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström 
de Türkiye’deki gelişmelerin aldığı yönün 
tamamiyle kabul edilemez olduğunu belirtik-
ten sonra hem Avrupa Birliği hem de Birleşmiş 
Milletler’in olanlara karşı güçlü bir tepki 
göstermesi gerektiğini söylemişti. 
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naki’ye verilen ceza 
AİHm’e taşındı
Amedspor Kulübü ve fut-
bolcusu Deniz naki, sosyal 
medya paylaşımı nedeniyle 
tahkim Kurulu’nun verdiği 12 
maçlık cezayı ve para cezasını 
AİHm’e taşıdı.

Amedspor Kulübü ve futbolcusu Deniz 
Naki, geçen sezon Türkiye Futbol Federasy-
onu Tahkim Kurulu’nun Naki’nin sosyal me-
dyadaki bir paylaşımı nedeniyle verdiği 12 
maç ve para cezasını Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdı. Kulüp ve Deniz 
Naki adına avukatlar Neşet Girasun ve Soran 
Haldi Mızrak tarafından yapılan başvuruda, 
Naki’nin, Ziraat Türkiye Kupası’nda 
Bursaspor’u yenmelerinden sonra sosyal me-
dya hesabında yaptığı paylaşıma yer verdi. 

tazminat talep edildi
AİHM’e yapılan başvuru dilekçesinde, 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AHİS) 
„adil yargılama hakkı“nı düzenleyen (6), 
„ifade özgürlüğü hakkı“nı düzenleyen (10), 
„ayrımcılık yasağı“nı düzenleyen (14) ve 
„etkili başvuru hakkı“nı düzenleyen (13) 
maddelerinde güvence altına alınan hakların 
ihlal edildiğinin tespitine, başvurucuların 

sözleşmenin koruması altındaki haklarının 
ihlali nedeniyle uğradıkları maddi ve manevi 
zararlara karşılık adil bir tazminata karar ver-
ilmesi talep edildi.

Olumlu sonuç bekliyor
Davayı AİHM’e taşıyan avukatlardan 

Soran Haldi Mızrak, „Verilen haksız cezalara 
ilişkin bugün AİHM’e başvuru yaptık ve 
bundan sonra da sürecin takipçisi olacağız. 
AİHM’den verilen cezalara ilişkin olumlu 
sonuç alacağımızı düşünüyoruz“ şeklinde 
konuştu.
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mark Duggan’ın 5’inci 
Ölüm yıldönümü: Adalet 
yoksa Barış ta yok!

Beş yıl önce londra’nın tot-
tenham bölgesinde polis 
tarafından öldürülen siyahi 
genç mark Duggan için anma 
düzenlendi. 

4 Ağustos 2011 yılında polis tarafından öldürül-
en Mark Duggan için onlarca kişi Broadwater Farm 
Estate’ten Tottenham polis karakolu önüne kadar 
yürüdü. Yürüyüş boyunca ‘Adalet yoksa barış yok’ 
sloganları atıldı. 

2011 yılında polis tarafından öldürülen Mark Duggan 
olayından sonra Londra’da isyan çıkmış ve İngiltere’nin 
birçok kentine yayılmıştı. 

Tower Hamlet’te ‘Black Lives Matter’ Eylemi
Siyahilere karşı ırkçı şiddet Londra’da yaklaşık 200 

kişilik bir grup aktivist tarafından protesto edildi.
Londra’nın doğusunda Tower Hamlets’deki Altab 

Ali Parkı’nda toplanan grup, siyahilere karşı ırkçı 
saldırıları protesto ederek, adalet çağrısında bulundu.

Londra merkezli sivil toplum hareketi “Irkçılığa 
Karşı Dur” (Stand Up Against Racism) tarafından or-
ganize edilen protestoya İngiltere’nin farklı sosyo-
ekonomik gruplarına mensup çok sayıda kişi katıldı.

Protestocular, “Irkçı polisleri hapse atın”, “Adalet 
yoksa barış da yok”, “Siyahların hayatı da önemlidir”, 
“Beyazların sessizliği şiddettir” yazılı dövizler taşıdı.

Katılımcıların bazıları da ırkçı saldırılarda hayatını 
kaybeden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu pankartlar 
taşıdı.

Protestonun yapıldığı Altab Ali Parkı’nın ismi 1978 
yılında işinden evine dönerken üç gencin ırkçı saldırısı 
sonucunda hayatını kaybeden Bangladeş asıllı Altab 
Ali’den geliyor.

Ali’nin 4 Mayıs 1978 tarihinde önünde öldürüldüğü 
kilisenin avlusu parka dönüştürülerek “Ali Altab Parkı” 
ismi verildi.

Altab Ali, ölümünün ardından kısa zamanda özel-
likle Bangladeş asıllı İngilizler arasında ırkçılık karşıtı 
direnişin sembol ismi oldu.
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HDp’den demokratikleşme için 12 maddelik 
yol haritası ve tecrit değerlendirmesi
Demirtaş, yenikapı mitingine 
dikkati çekerek, kendi yol 
haritalarını açıkladı.

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, par-
tisinin bugünkü grup toplantısında, Yenikapı 
mitingini değerlendirirken şunları belirtti:

“Bizim yaptığımız liderler buluşması çağrısına 
HDP dahil bütün partiler Cumhurbaşkanı’nın 
başkanlığında katılmalıydı. Liderler zir-
vesinde üzerinde mutabık kalacağımız bir 
‘Demokratikleşme Yol Haritası’ çıkarılmalıydı. 
Asgari ortak hareket noktalarımızın belirlendiği 
bu ‘Demokratikleşme Yol Haritası’ bir deklara-
syon şeklinde Yenikapı’da Cumhurbaşkanı 
tarafından okunmalıydı. Siyasi parti liderleri 
de, Cumhurbaşkanı bu metni bütün dünyaya 
ilan ederken, Cumhurbaşkanı’nın arkasında 
durmalıydı. Ne başka bir konuşmaya ne de başka 
bir mesaja gerek kalmazdı.”

YOl HarİtasıNDa Neler Var?
Demirtaş, “Eğer biz liderler zirvesine katılmış 

olsaydık, orada bunu önerecektik. Gelin hep bir-
likte böyle yapalım diyecektik. Önereceğimiz 
‘Yol Haritası’nda da şunlar olacaktı” diyerek, 12 
maddelik yol haritasını şöyle açıkladı:

1. Biz, ülke yönetiminde sorumluluk sahibi 
olan bütün seçilmiş yöneticiler olarak, bütün 
dünyanın gözü önünde ve halkımızın huzurunda 
söz veriyoruz.

2. Bundan böyle ülke sorunlarını ve kendi 

aramızdaki sorunları karşılıklı güvene ve saygıya 
dayalı olarak konuşarak, diyalog içerisinde 
işbirliği ile çözeceğiz.

3. Yurttaşlarımızı en kısa zamanda bu utanç 
verici darbe anayasasından kurtarıp, sivil, özgür-
lükçü, demokratik, çoğulcu bir anayasayı hep 
birlikte yapacağız.

4. Ülkede her türlü adam kayırmaya, cemaat, 
tarikat ve çeşitli zümrelere devlet içinde iltimas 
geçilmesine hep birlikte karşı olacağız. Devleti el 
ele verip çağdaş ve demokratik ölçülerde, liyakat 
esasına dayalı olarak yeniden organize edeceğiz.

5. Her türlü kimlik, inanç, mezhep, yaşam 
tarzı farklılıklarını hukukun güvencesi altına 
alarak eşit yurttaşlığı hâkim kılacağız.

6. Medya, ifade, gösteri hakkı gibi temel hak 
ve özgürlükleri evrensel standartlara taşıyacağız.

7. Devlet yönetim gücünü halkla, yerelle 
paylaşmalı; ekonomide adil vergi sistemini, isti-
hdama ve üretime dayalı sağlıklı büyümeyi esas 
alacak, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlığı kesinlikle 
önleyeceğiz.

8. Doğamızın talanına, ülkemizin vahşice 
yağmalanmasına göz yummayacağız.

9. Kadın özgürlüğüne hepimiz azami düzeyde 
bağlı kalarak, kadının toplumsal, siyasal, ekono-
mik alandaki gelişimini destekleyeceğiz.

10. Ülkemizde hiç kimsenin silaha, şiddete 
başvurmasını kabul etmeyeceğiz; elinde si-
lahla hak arayanlara, hukuk çerçevesinde savaşı 
sonlandırması için müzakere teklif edeceğiz.

11. Demokratik siyasetin bütün imkân ve 

kanallarını sonuna kadar açık tutarak, mil-
letin iradesinin üstünde hiçbir vesayete izin 
vermeyeceğiz.

12. Geçmiş hatalarımızla hepimiz cesurca 
yüzleşeceğiz; daha güçlü bir demokrasi, barış 
içinde bir Türkiye, huzur ve güven içinde bir 
toplumun inşası için canla başla çalışacağız. Bir 
daha asla ülkemizin darbe ortamına sürüklen-
mesine izin vermeyeceğiz.

Demirtaş: Hükümet İmralı tecridi ile pro-
vokasyon yapıyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 
partisinin haftalık olağan grup toplantısında gün-
demdeki gelişmeleri değerlendirdi.

CezaeVlerİ
OHAL uygulaması ve bunun cezaevlerine 

yansımalarına dikkati çekerek konuşmasına 

başlayan Demirtaş, telefon ile konuşma 
hakkının haftada bir olmasına rağmen 15 güne 
indirildiğini, 3 kişi ile görüşme hakkının iptal 
edildiğini, birinci derece yakınların dışında zi-
yaretçilere yasak geldiğini, avukatların görüş 
yasağı getirildiğini söyledi. 

Sürgünlerin olağan hale geldiğini cezaevin-
deki sayıların da 2-3 katına çıktığını söyleyen 
Demirtaş, tutsaklara 12 Eylül darbe döneminde 
olduğu gibi askeri sayım dayatıldığını ve ask-
eri marşların okutulduğu bilgisini verdi. Yine 
hasta tutsakların tedavilerinin aksadığının altını 
çizen Demirtaş, tutsakların kendilerine yapılan 
başvuruların her birinin ağır insan hakları 
içerdiğini belirterek, “Bu kadar yoğun gündem-
lerde cezaevlerindeki işkence gözden kaçıyor 
sanmasınlar. Bu konudan Adalet Bakanı birinci 
dereceden sorumludur. Bir ülkede cezaevlerinde 
insan hakları yoksa dışarıda aramaya yok” dedi.
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İngiliz Askerlerin Suriye’deki Fotoğrafları yayınlandı
BBC, Suriye’de görev ya-
pan İngiliz özel kuvvetlerin 
görüntülendiği ilk fotoğrafları 
ele geçirdi.

Fotoğraflarda, İngiliz özel kuvvetleri ilk defa 
Suriye’de sahada görev yaparken görülüyor.

Görüntülerde önce kullandıkları araçları dik-
kat çekiyor. Özel kuvvetlerin tercih ettiği üstü 
açık Thalab uzun menzilli devriye araçları, zorlu 
çatışma koşullarında kullanılmak için üretildi.

Fotoğraflar Haziran ayında, Daiş’in, ABD’nin 
desteklediği ılımlı isyancı gruplardan Yeni Suri-
ye Ordusu adlı örgütün Suriye-Irak sınırındaki 
üssü el Tanaf’ı hedef alan saldırısının ardından 
çekildi.

Fotoğraflarda, İngiliz askerler üssün çevres-
inde güvenliği sağlarken görülüyor.

Görgü tanıklarının aktardığını göre, savunma 
görevi için orada olduklarını söylenen özel kuv-
vetler timi, keskin nişancıların kullandığı dür-
bünlü tüfek, ağır makinalı silahlar ve tank savar 
füzeleri dâhil büyük bir cephanelik taşıyor.

Olası bir saldırıda IŞİD’le çetin bir mücadel-
eye girebilecek gibi görünüyorlar.

İsyancı grup Yeni Suriye Ordusu sözcüsü, 
özel kuvvetlerin fotoğraflarıyla ilgili yorum 
yapmayı reddetti, ancak Batılı güçlerden yardım 
ettiklerini kabul etti.

Sözcü, “İngiliz ve Amerikalı ortaklarımızdan 
özel kuvvetler eğitimi alıyoruz. Pentagon’dan si-
lahlar ve ekipmanlar, ayrıca tam hava desteği de 
alıyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un ılımlı 
isyancıları eğit-donat programı, savaşçıların 

çoğunun kaçırılması veya silahlarını Suriye’deki 
El Kaide’ye vermesinden sonra genel olarak 
başarısız görülüyor.

Savaşçılarının büyük bölümü Deyr ez Zor 
bölgesinden olan Yeni Suriye Ordusu örgütü, El 
Tanaf’taki saldırıları püskürtürken, kısa bir süre 
önce Irak-Suriye sınırında Daiş’in kilit öneme 
sahip ticaret hattını kesme çabasında başarısız 
oldu.

Daiş, Ebu Kemal olarak adlandırılan 
saldırıdaki başarısızlıklarından dolayı 
hazırladıkları propaganda videosunda bu bir-
liklerle dalga geçiyordu.

Çatışmalarda IŞİD örgütün teçhizatına el 
koydu. Grubun savaşçılarından dördü öldürüldü. 
Yakalanan bir Yeni Suriye Ordusu savaşçısının 
da başının kesildiği görüntüler paylaşıldı.

Batılı özel kuvvetlerin eğitimlerinden 
geçen bu savaşçıların yaşadığı bozgun bu 

eğitimi ve desteği sağlayan ülkeler için de küçük 
düşürücüydü. IŞİD bu ülkelerle de dalga geçti.

Batı destekli, isyancı gruplardan Asala ve El 
Tanmiya adlı örgüt de, operasyonun ardından 
Yeni Suriye Ordusu’yla ilişkisini kestiğini 
açıkladı. 2012 yılında kurulan ve ılımlı İslamcı 
örgütler arasında sayılan grubun sözcüsü Ab-
delselam el Miz’il, operasyonun planlamasını 
eleştirdi.

Sözcü, “Ebu Kemal savaşından da 
önce birkaç tarafla görüşüp, henüz hazır 
olmadıklarını söyledik, sadece birkaç savaşçı 
takviyesiyle kurtuluşun gelmeyeceğini resmi 
görüşmelerimizde anlattık” dedi ve birlikleri 
“Önce kendi kontrolümüzdeki bölgelerde hazırlık 
yapmalı ve halkın desteğini pekiştirmeliyiz” diye 
uyardığını söyledi.

Yeni Suriye Ordusu sözcüsü ise operasyonun 
tamamen başarısız olduğu suçlamasını reddetti. 

Sözcü operasyon için “İslam Devleti’nin (Daiş) en 
güvenli kalelerinden birine bıçak saplamamızla 
tatmin edici bir şekilde sonlanmıştır” dedi.

Sözcü sözlerini şöyle sürdürdü:
“Esad olsun, IŞİD olsun veya Suriye’deki her-

hangi bir terör örgütü olsun, terörün başını kes-
ebilmek için uluslararası toplumun ciddi şekilde, 
tüm Suriyeliler, Suriyeli isyancılar ve Suriye 
devriminin yanında saf tutmasına ihtiyacımız 
var.”

İngiliz özel kuvvetlerin konuşlandırılması 
için parlamento onayı gerekmiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Suriye’deki 
üste çekilen İngiliz savaşçıların fotoğrafını 
gördükten sonra özel kuvvetler operasyonlarıyla 
ilgili yorum yapmadı.

Sayıları az olabilir ama IŞİD’e karşı 
yürütülen mücadelede cephede bir fark yaratıp 
yaratmayacaklarını zaman gösterecek.
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palalı saldırıyı 
DAİŞ üstlendi

Belçika’nın Charleroi kentin-
de iki kadın polisi palayla 
yaralayan saldırganın terör-
le bağlantısı olabileceğinin 
açıklanmasının ardından 
saldırıyı DAİŞ üstlendi. 

Savcılar, saldırganın 33 yaşındaki Cezayirli 
K.B. olduğunu ve 2012’ den beri Belçika’da 
yaşadığını tespit etti. Savcıların açıklamasından 

kısa süre sonra ise DAİŞ’e ait Amaq haber 
ajansı, saldırının sorumluluğunu örgütün 
üstlendiğini açıkladı. Saldırı esnasında polisler 
tarafından etkisiz hale getirilen K.B., has-
tanede ölmüştü. Sırt çantası taşıyan saldırganda 
patlayıcı madde veya silaha rastlanmamıştı. 

Liege’de ‘Palalı Türk’ paniği

Pazar günü sabah saatlerinde Belçika’nın 
Liege kentinde de elinde pala olan bir kişi 
tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelinin Türk 
asıllı olduğu, elindeki palayı kullanmadığı ve 
poliste kaydının olmadığı açıklandı. 

olimpiyat oyunları 
protestolarla başladı

Rio de Janeiro olimpiyatları protestolarla 
başladı. Brezilyalılar, olimpiyatlara devlet 
bütçesinden para aktarılmasını ve geçici devlet 
başkanı Michel Temer’i protesto etti.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki 2016 
Yaz Olimpiyat Oyunları protesto gösterileriyle 
başladı. Açılış töreni sırasında Brezilya’nın 
geçici Devlet Başkanı Michel Temer ıslıklı 
protestoyla karşılaştı. Temer ve Brezilya’nın 
olimpiyat harcamaları stadyumun dışında ve 
ülkenin bazı şehirlerinde yoğun şekilde protes-
to edildi. Bazı göstericiler Brezilya bayrağı ya-
karken, polis göstericilere sert biçimde müda-
hale etti. Rio de Janeiro’nun ünlü Copacabana 
Plajı‘nda toplanan binlerce Brezilyalı eylemci 
kamu açığını gizlemek için bütçede usulsüzlük 
yaptığı Brezilya meclisi ve senatosu tarafından 

azledilen Dilma Roussefin yerine geçen başkan 
yardımcısı Michel Temer’i protesto etti. ‘Defol 
Temer’ sloganı altında birleşen Rio de Janei-
rolular geçici devlet başkanının petrol devi 
petrobrasın özelleştirilmesi gibi geçici olma-
yan tedbirler aldığını öne sürerek istifasını 
istedi. Dilma Roussefin azlini ‘darbe’ olarak 
nitelendiren eylemciler ‘geri dön sevgili Dil-
ma’ yazılı dövizler taşıdı.

Bir kaç gün önce Brezilya senatosunda 
özel olarak başkan Dilma’nın azli süreci için 
görevlendirilen komisyon 5’e karşı 15 oyla ül-
kenin ilk kadın başkanı aleyhinde karar almıştı. 
Bu gelişmeler üzerine Dilma Roussef tüm 
Brezilyalıları demokrasi savunması içi sokağa 
davet etmişti.

musuldan kaçanlar 
Kuzey irak’a sığınıyor
irak ordusu ve bağlı güçlerin 
musul’da iŞİD’e karşı başlattığı 
operasyonun ardından 
bölgeden kaçan binlerce sivil, 
irak’ın kuzeyindeki ninova’daki 
kamplara yerleşiyor.

Bu bölgede Erbil ile Tigris Nehri arasında 
bulunan Digaba Kampı yetkilileri buraya 

son bir haftada gelenlerin sayısının 3 bine 
ulaştığını söyledi. 28 bin kişinin insani olma-
yan koşullarda yaşadığı kampın nüfusu sürekli 
artıyor ve yeni gelen sığınmacılara bu kötü 
koşullarda dahi yer bulmakta zorluk çekiliyor.

Öte yandan IŞİD terör örgütü tarafından 
yayınlanan bir video kaydında şehirdeki 
militanların Irak Ordusu’nun kuşatmasına 
Musul’da tünel kazarak hazırlandıkları görülüyor.

Musul’daki IŞİD teröristlerinin sayısının 
yaklaşık 10 bin olduğu sanılıyor.

pakistanda acı ve öfke
Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti 

Ketta’daki bir hastanede düzenlenen inti-
har saldırısında en az 70 kişi hayatını kay-
betti, 110’dan fazla kişi de yaralandı. Paki-
stan Talibanı’na bağlı Cemaat-ül Ahrar adlı 
grubu ile IŞİD’in üstlendiği saldırı, yaralı 
bir avukatın getirildiği acil servis önünde 
meslektaşları ve gazetecilerin toplandığı 
sırada meydana geldi.

Siyaset uzmanı İmtiyaz Gül saldırının siyasi 
amaçlı olduğunu ileri sürüyor:

“Bu açıkça hedeflenmiş, Pakistan’ı, ekono-
mik hareketlerini ve bölgedeki siyasi hayatı 
istikrarsızlaştırmaya yönelik bir saldırı.”

Diğer yandan, Başbakan Nevaz Şerif 
saldırıda yaralananların kaldırıldığı hastaneyi 
ülkenin genelkurmay başkanı ile birlikte ziyaret 
etti. Ancak, Ketta kentinde avukatlara yönelik 

saldırıların artması ve engellenememesi sebe-
biyle hükümet eleştirilerin hedefinde. Ölmüş 
yakınlarını hastaneden almaya gelen ailelerin 
hükümet karşıtı sloganlar attığını görmek 
mümkün. Bir yerel sakin öfkelerini şöyle dile 
getiriyor:

“Bu hükümetin beceriksizliği, bu sebe-
ple Ketta saldırısı oldu. Bundan önce de 
buna benzer saldırılar meydana gelmişti. Bizi 
Şii kardeşlerimiz hedef alındı. Ben kendim 
Şii’yim. Bu büyük saldırı oldu çünkü hükmet 
bizi hiç ciddiye almadı.”

Saldırıda ölenlerin çoğu, suikaste kurban 
giden Belucistan Baro Başkanı Avukat Bilal 
Anwar Kasi’nin yasını tutmak için hastaneye 
giden meslektaşları. Hükümetten daha fazla ko-
ruma talep eden avukatlar, protesto için bugün 
ülke çapında grev yapıyor.
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İnternet 25inci yılını kutlamaya hazırlanıyor
25 yıl önce bu günlerde WWW 

olarak bilinen ve bilgi erişimine im-
kan veren ilk web sayfası ortaya 
çıkarıldı. Basit yazılar, mavi lin-
kler ve fotoğraflardan oluşan sayfa 
tasarımları daha sonrları inanılmaz 
değişime uğradı.

Şimdilerde hayatımızı 
kolaylaştıran ve aynı zamanda 
karmaşıklaştıran internet sayfaları vaz 
geçilmezimiz durumuna geldiler.

Çin ilk mobil telekomünikasyon 
uydusunu uzaya fırlattı

Çin, Tiantong-01 adı verilen ilk mo-
bil telekomünikasyon uydusunu fırlattı.

Resmi Şinhua haber ajansının 
aktardığına göre uydu, Çin, Orta Doğu, 
Afrika ve diğer bölgelere hizmet 
verecek bir mobil ağ oluşturacak.

Uydu, Pazar günü yerel saatle gece 
yarısından hemen sonra Pekin’den 
fırlatıldı.

Uydunun yer hizmetlerinin 
işletmesini de Çin devletinin sahibi 
olduğu China Telecom (Çin Telekom) 
üstleniyor.

Çin aynı zamanda insanlı uzay 
programının ikinci aşaması içinde de 

hazırlık yapıyor.
Cumartesi günü Çin’in 

kuzeybatısındaki uzay merkezine 
ulaştırılan roketler hizmet süresi 
dolan Tiangong 1’in ve Shenzou-11 

adlı uzay aracının yerine göreve de-
vam etmek üzere uzay üssünün ikinci 
modülünü taşıyacak.

Çin uzaya ilk astronotunu 2003 
yılında gönderdi. O tarihten bu yana 
Pekin, uzay programında büyük iler-
leme kaydetti.

Çin’in Ay’la ilgili bilimsel 
çalışmalarından sorumlu yetkili Wu 
Weiren, Nisan ayında BBC’ye yaptığı 
açıklamada Çin’in Ay’a gitme ve 
Mars’ı keşfetme planları yaptığını 
söylemişti.

Çin’in uzay programını Çin ordusu 
yürütüyor.

Ay’a 2017’de yolculuk var
Ay Ekspresi, ABD’den Ay’a git-

mek için izin alabilen ilk ticari şirket 
oldu.

İnsansız uzay aracıyla 2017’nin 
sonlarına doğru yapılması planlanan 
sefer iki hafta sürecek.

Aya indirilecek aracın henüz 
tamamlanmadığı, ancak bavul 
büyüklüğündeki bu aracı Rocket 
Lab adlı bir şirketin ürettiği füzenin 
taşıyacağı belirtiliyor.

Araçta bilimsel deneyler yapacak 
ekipman bulunacak.

Şirketin kurucularından Naveen 
Jain, burada madencilik fırsatlarını 
araştırmak istediklerini söyledi.

Jain “Dünya’ya pek yakında 
değerli kaynaklar, metaller ve Ay 
taşları getirmeyi umuyoruz” diye 
konuştu.

Uzmanlar Ay’da zengin demir, 
su, karbon, nitrojen, hidrojen, ayrıca 

“geleceğin yakıtı” olarak adlandırılan 
helium-3 gazı ile teknoloji ürünlerinde 
kullanılan nadir toprak elementler-
inin bulunduğu, bunların değerinin 
“trilyonlarca doları bulabileceğini” 
söylüyor.

Ay Ekspresi ayrıca Dünya’ya bol 
bol fotoğraf da göndermeyi planlıyor.

Hindistan doğumlu olan Naveen 
Jain 1979’dan beri ABD’de yaşıyor 
ve kurduğu teknoloji firmalarıyla 
tanınıyor.

Şirketin diğer ortakları ise 
Kanadalı uzay girişimcisi Bob Rich-

ards ve yatırımcı Barney Pell.
Ay Ekspresi, 2007’de Google’ın 

ilan ettiği 20 milyon dolarlık Lunar X 
ödülünü almak için yarışan 16 ekipten 
biri.

Ödül, Ay’a ilk araç indiren ticari 
firmaya verilecek.

Bugüne dek ticari şirketler yalnızca 
Dünya’nın yörüngesine çıkabildi; bu-
nun ötesindeki uçuşların tümü devlet 
kurumları tarafından gerçekleştirildi.

Ay’a iniş yapmayı ise yalnızca 
ABD, Rusya ve Çin başardı.

Şimdi başka ticari şirketlerin de 
Ay’a uçuş izni almaları bekleniyor.

SpaceX kurucusu Elon Musk ise 
daha da ileri giderek, 2018’de Mars’a 
araç göndermeyi planlıyor.

1967 tarihli bir BM anlaşması, 
uzaya çıkacak şirketlerin kendi dev-
letlerinden izin almalarını öngörüyor.

900 milyon Andoid 
telefon risk altında

Araştırmacılar geçtiğimiz 
günlerde Andoid telefonların 
yüzde 80’inde kullanılan Qual-
comm işlemcilerinin güven-
lik açığını buldular. Buna 
göre telefonların kamera ve 
mikrofonların erişilinebilir, 
telefon içerisindeki program-
lar istenildiği gibi yüklenip 
kaldırılabilir hatta telefondaki 

dosyalara erişim sağlanılabilir.
Henüz hiçbir hackerın 

farkına varmadığı bu açığın 
gelecek 3-4 ay içerisinde 
kullanılması ve birçok insanın 
mağdur durumunda kalması 
bekleniliyor. Qualcomm 
işlemcileri Samsung Galaxy 
S7, HTC10 ve Sony Xperia tel-
efonlarda kullanılmakta.

Atılmak üzere olan 
yemekleri sipariş 
edebilirsiniz
Avrupanın en 
büyük dışardan 
sipariş edilen yem-
ekler marketine 
sahip Britanya’da 
geçtiğimiz günlerde 
ortaya çıkan bir cep 
telefonu programı 
(App) dikkatleri üzer-
ine çekmeyi başardı.

Too Good To Go ismi ver-
ilen App, restoranların gün 
sonunda atılmak üzere olan 
yemeklerini yarı fiyatından 
daha aşağı fiyatlara satmasını 
sağlıyor. Bu yolla resoranlar 
yemek atmaktan kurtulurken, 
insanlar pahalı porsiyon yem-
ekleri çok daha ucuza yiye-
biliyor. Öte yandan doğaya 
atılan atık madde oranınıda 
düşürmeyi hedefliyorlar. 
Birkaç küçük şehirde test 
edilen App yakın zamanda 
Londra’da hayata geçecek. 

zika virüsü 
aşısı hazır
Üç değişik zika 
aşısının hayvan-
lar üzerindeki testi 
geçtiğimiz günlerde 
sona erdi. Bilim 
insanları aşıların 
insanlar üzerinde 
denenmeye hazır 
olduğunu söylediler.

Zika olarak bilinen virüs 
anne karnındaki bebeklere 
anne vasıtası ile bulaşıp kafa 
tası şekillerinin bozulmasını 
veya gözle görülür bir şekilde 
küçülmesine yol açıyor. 

1,700’den fazla bebekte 
görülen bu virüsün aşısı bilim 
insanlarına göre hazır durum-
da.

Öte yandan Amerika’nın 
Florida eyaletinde 15 kişinin 
Zika virüsünü doğadaki 
böceklerden kaptığının 
anlaşılmasının ardından mi-
lyonlarca genetik yapıları ile 
oynanmış sineklerin doğaya 
bırakılmasına hazırlanılıyor. 

Labaratuar ortamında ge-
netik yapıları ile oynanan bu 
sinekler doğadaki diğer zararlı 
sineklerin üremesini engelli-
yor. Brezilya’da test edilen bu 
sinek türlerinin, zararlı sinek 
ve diğer böceklerin yüzde 
96’sını yok ettiği ispatlandı.
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Gençlerimiz neden intihar ediyor 
 Geçtiğimiz günlerde bir gencimiz intiharı ve 

gene bir babanın oğlu tarafından öldürülmesi toplu-
mumuzu üzüntüye boğup yine gençlerimiz hakkında 
endişenlenmeye yol açtı. Ne hikmetse gençlerimizi 
anlama yada onların sorunlarının ne olduğu ko-
nusunda kafa yormayı ancak başımıza böyle işler 
geldiğinde düşünüyoruz. Bunun yanında yine ancak 
böyle olumsuz gelişmelerden sonra yaşadığımız ülke 
İngiltere’de olup bitenleri kulak verme ve bu ülkede-
ki sorunlarımızın ne olduğu konusunda tesbit yap-
maya çalışıyoruz. Bu yaklaşım bizleri şimdiye kadar 
kısmı bir şekilde kurtarmış olsa bile değişmediği 
sürece önümüzdeki dönem başka bir şekilde farklı 
gençlerimiz hakkında bizlere kötü haberleri get-
irecetir. Onun için ilk olarak yapılması ve dikkat 
edilmesi gereken, gençlerimizin gerek göçmen bir 
toplumdan üyesi olmasından kaynaklanan gerekse 
yaşadığı ülkedeki genel gençliğin yaşadığı tecrübe 
ettiği sorunları iyi tesbit etmemisi olacaktır. Sizlere 
bugün dilim döndükçe bu sorunlar ve yapilabili-
necekler konusundaki düşüncelerimi paylaşacağım, 
umarım faydalı olur. 

 İngiltere’de genel gençlik açısından gelişmelerin 
iyi gittgini söylemek yanlış olur. İngiltere’de ilk defa 
genç kuşak anne ve babasından daha kötü bir yaşam 
kalitesine sahip olacak. Bu söylem benden daha çok 
İngiltere’deki ekonomik gelişmeler nezinde Institute 
of Fiscal Studies kurumunun yaptığı bir açıklama. 
Yine bu açıklamayı yapan Institute of Fiscal Studies 
bunu hükümetin aldığı ekonomik kararlar, piyasalar 
ve yapılan kanun ve yasa değişiklikleri üzerinden 
kaynaklandığından dile getiriyor. 2010-2015 arası 
koalisyon hükümeti, 2015’den şimdeye kadar olan 
dönemde ise Muhafazakar Parti yaptığı kesinti poli-
tikalar ile en çokta gençliğe darbe vuruldu. Bazı 
büyük başlıkları hatırlayalım, ‘Universite harçları 
£6000-£900’, ‘Eğitim fonlarına kesinti’,’Belediye 
bütçelerinde büyük kesintiler (ki nerdeyse tüm bel-
ediyelerde kesintiler gençlik bölümünden oldu)’, 
‘Gençler için zihinsel yardım bütçesi kalmadı 
gibi’ vs.. Bu ve buna benzer bir çok başlığı emin-
im son altı yıl içinde İngiltere’deki yerel medyada 
görmüşünüzdür. Bu gelişmeler tabiki İngiltere’deki 
genel gençliği etkilediği kadar bizim gençlerimizi, 
yane Türkiye ve Kürt gençleride etkiliyor. Gençlerin 
daha iyi ve daha mutlu bir hayat kurması için ger-
eken olanakların ellerinden alınması hiç şüphesiz 
onların zihinsel ve ruhsal hallerinide etkiliyor. Bu 
durumda daha iyi sosyal bir çevreye yakın gençler 
gereken desteği alıp durumları konusunda daha iyi 
bir yere gelirken bazıları ise çözümü farklı ve çoğu 
zaman hayatlarına mal olan yöntemlerde buluyor.

Bu gelişmelerin İngiltere’deki gençlik üzerinde-
ki etkisini anlamak için yapmamız gereken ulusal 
istatistiklere bakmak olacak.İlk olarak İngiltere’de 
intihar konusunda ulusal istatikleri tutan tek kuruluş 
olan Samaritans 2016 raporunda bazı dikkat çeken 
bilgilere bakalım. Samaritans raporu intihar konu-
sunda 2014 yılına kadar olan süreci kapsıyor, her ne 
kadar günümüz verileri olması bile yakın tarihimiz 
olması bu konuda bir çerçeve çizmemiz açısında 
önemli olacaktır. Bu verilerin en başında intihar 
sayısı geliyor, İngiltere’de 2014 yılında 6122 intihar 
yaşanırken bu sayı bir önceki yıla göre 10.8% bir 
artışı gösterdi.İntihar oranı en çok 45-49 yaş arasın 
erkekler arasında görülürken intihar sayısında en 
büyük yükseliş 15-34 yaş arası erkeklerde görüldü. 
Erkekler intihar oranı kadınlara göre daha yüksek 
olurken, diğer yıllara göre kadın intihar sayısında 
8.3% gibi bir artış görüldü. 2014 yılındaki bu veriler 
gerek erkekler gereksede kadınlar için İngiltere’de 

şimdiye kadar açıklanan en yüksek rakamları 
oluşturdu. Bu veriler İngiltere’deki genel nüfusa 
tekabül etmesine rağmen aslında bizlere bazı şeyleri 
gösterir durumdalar. Bu göstergelerden en belir-
gin ise İngiltere’de düne göre daha fazla intiharın 
yaşanması olurken diğer bir veri ise 15-34 yaş 
arasındaki kesimlerden, özelliklede erkeklerde inti-
har sayısının artmış olması. Aynı zamanda bu ver-
ilerin yıl bazında en yüksek rakamları oluşturduğunu 
söylemek dikkat çekici bir başka önemli nokta.  

Bu rakamların gençlik açısından yanmasına bak-
mak için genç yaş grubuna yakında bakın bir ku-
rum olan YoungMinds in bu konudaki istatiklerine 
bakmak faydalı olacak. Gençlerin zihinsel ve ruhsal 
sağlığı konusunda çalışma yürüten ve bu konuda en 
büyük vakıflardan biri olan YoungMinds sitesindeki 
istatistiklerde yukarda söylediklerimizi destekler du-
rumda. Bu istatisklerden bazılarını şöyle:

 • İngiltere’deki gençlerin 26% yane her 4 tane-
sinden biri intihar etmeyi düşünmüş. 

 • Gençlerin ve çocukların sorunlarını konuşmak 
için aradıkları ChildLine sadece 2013/14 yılınde in-
tihar konusunda 34,517 gence danışmanlık servisi 
verdiği açıkladı – bu sayı diğer yıllara göre 116% 
bir artışı gösterdi. 

 • Gençler arasında depresyon ve kaygı (anxiety) 
gibi zihinsel hastalıklarda 70% gibi bir artış gösterdi. 

 • Ruhsal hastalıklar ile hastanelerin acil servisler-
ine getirilen genç ve çocukların sayısı diğer yıllara 
oranan iki katı arttı. 

 • Okul döneminde zorbalığa uğrayan çocukların 
55% genç ve yetişkin hayatlarında depresiv hastalığı 
ile mücadele ediyorlar. 

Yukarda verilen istatik bilgilerinin içinde göç-
men, yada Türkiyeli ve Kürt gençlerin olmadığını 
düşünmek kabullenmemek başka birşey olamaz. 
Tabiiki bu ülkede yaşayan çocuklarımız gittikleri 
okul ve aldıkları sağlık yardımları çervesinde bu 
tür servislerin varlığından haberdar durumundalar 
ve yeri geldiğinde kullanacaktır. Bizim yada göç-
men gençler için durumu daha da zorlaştıran ise 
daha önceki yazılarımda da bir çok defa belirtigim, 
İngiltere’de yaşayan göçmen çocuklar yukardaki 
bu sorunların yanında aynı zamanda göçmen ol-
maktan kaynaklan sorunlar yaşıyorlar. Bu sorunlar 
daha önceki yıllarda anne-baba ve çocuk arasındaki 
kültür çatışması, kimlik sorunu yada oturum so-
runu olurken son yıllarda artan ırkçılık ve göçmen 
karşıtı söylemler ile ırkçılığıda sorunlar listesine 
ekledi. Göçmen toplumda yaşayan bir genç her 
ne kadar bu ülkede doğmuş yada büyümüş olsa 
bile bulunduğu sosyal ortamdan dolayı halen göç-
men toplumun bir üyesidir ve bu özellikleri taşır. 
Bu çercevede büyüyen gençlerin zihinsel ve ruhsal 
durumu göçmen yaşantısından büyük bir ölçüde 
etkilenir. Bu durum ancak sağlıklı bir entegresy-
on sürecinin tamamlanması ile azaltılıp yada or-
tadan kaldırılabilinir. Aksi takdirde gençlerimizin 
sorunlarını daha da büyütüp onların sorunlar çem-
berinden çıkmasını zorlaştıracaksınız. 

 Sorunun kaynağı ne olursa olsun çocuklarımızın 
ve gençlerimizin zihinsel ve ruhsal sorunları 
yaşayacağını ve konuda birşeyler yapılması gerçeği 
olacaktır. Aynı zamanda onların sorunlarını ve 
yaşadıklarını daha iyi anlamak için yüzümüzü 
yaşadığımız ülkeye daha fazla dönmemiz doğru bir 
entegresyon sürecini takip etmemiz gerektiği büyük 
önem taşımaktadır. Ancak bunlar yapıldığında bir 
çözüm sürecini başlatmış olabiliriz. 
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Kadınlar yine KDp 
engeline takıldı

Şengal Kadın meclisi Destek Heyeti 
öncülüğünde Şengal katliamını 
kınamak ve Şengal halkı ile dayanışma 
amacıyla Silêmanî’den Şengal’e doğru 
yola çıkan kadın aktivistler, Sihêle kon-
trol noktasında KDp asayişinin enge-
line takıldı. KDp güçlerinin Şengal’in 
askeri bir bölge olduğu gerekçesiyle 
izin vermediği kadınlar, Duhok’a geri 
dönerek bir basın açıklaması yaptı.

Kent meclis binası önünde gerçekleştirilen 
açıklamada konuşan RJAK Yürütme Kurulu Üye-
si Bêrîvan Mihemed, Güney Kürdistanlı aydın, 
sanatçı ve üniversite öğretim görevlilerinden oluşan 
bir grup olarak Şengalli kadınlarla dayanışmak 
üzere yola çıktıklarını ancak kendilerini engelleyen 
asayiş güçlerinin “Silêmanî’den nasıl geldiyseniz, 
aynı şekilde geri dönün. Şengal’de ne işiniz var?” 
şeklindeki tutumuyla karşılaştıklarını ifade etti. 
KDP’nin kadın çalışması yürüten kadınlara karşı 
gösterdiği tutumu eleştiren Mihemed, Şengal’in KDP 
tarafından kuşatmaya alındığını, kimsenin geçişine 
izin vermediğini aktararak, bu tutumu katliamın KDP 
eliyle devam ettirilmesi olarak nitelendirdi.
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ŞEnGAl (Birîna Bê Derman)
Kürdistan’ın bağrından 
çıkmış tamamen Kürtçe 
yaşanan bu kadim in-
anç bugün Şengalden 
koparılmaya çalışılıyor. 
Koparsa Ezdilik biter, 
o biterse Kürtlük biter. 
Belki iddialı bir cümle 
ama Ezdilik Kürd’e ait 
olan tek şeydir.

Mehmet Oğuz-NinovaNews

Ezdîlik İslam’dan hatta Zerdüştlük’ten 
önce Kürtlerin en eski kadim bir dinidir. 
Yakın bir zamana kadar Kürtlerin ekseri-
yetinin Ezdî olduğu , İslamın çok daha 
sonra Kürtlerin büyük kısmının dini ha-
line geldiği bilinir . Ezidîlik ve Ezdaizm 
üzerine çok şey söyleniyor fakat biz onlar 
kendini nasıl tanımlıyor öyle bakacağız ve 
öyle değerlendireceğiz .

Roger Lescot ve Philip G. Krey-
enbroek gibi Kürt tarihi ile ilgililenen 
araştırmacıların kitapları kuşkusuz çok 
önemlidir fakat Ezdiliği anlamada yeterli 
değildir. Ezdaizm etimolojik olarak Kürtçe 
bir tanımlamadır Ez- Ben Da- veren Yani 
beni veren, beni yaratan bir Tanrı’ya işaret 
eder. Bu kavram bugün Ezdî diye fonetik 
bir hal almıştır. Ez-da (Tanrı) daha sonraki 
dönemleri de Zerdüştlükle beraber Xwe-

da (Tanrı) şeklini alacaktır. Bu kavram 
da etimolojik olarak Kürtçedir. Xwe-
kendin Da-veren (ji-xwe-da) kendinden 
veren anlamındadır ve bugün bile bütün 
Ari halklarının ortak Tanrı tanımı için 
kullanılır. Ezdaizm %100 Kürtçe yaşanan 
ve sadece Kürtler tarafından benimsenen 
kadim bir inanç ve yaşam biçimidir. Ezdî-
likte doğa kutsal kabul edilir. Bu yüzden 
Şengal Dağı çok önemlidir . Ağaçlara, 
dağlara, taşlara, derelere yaklaşım dini bir 
ritüel halini almıştır.

Bu hali ile Dersim Aleviliği ile çok 
ortak noktası vardır . Aleviliği İslam dışı 
bir inanç olarak tanımlayanlar Ezdîlik ile 
olan benzer yönleri düşünüldüğünde pek 
haksız sayılmazlar. Ezdîlik dini pozisyo-
nun toplumsal statüyü belirlediği bir inanç 
hiyerarşisi biçiminde yaşanır. Toplumun 
üst tabakası dini önderlerin oluşturduğu 
5 farklı sınıftan oluşan (Şêx, Pîr, Qewal, 

Koçek, Feqîr) katı hiyerarşik bir kast sis-
temidir. Bu haliyle Mezopotamya’nın eski 
inançlarına Sümerler’e ve Hindistan’daki 
Muhanjadaro ve Harappa medeniyetlerine 
benzemektedir. Ezdilik dinini toplumla 
buluşturan Qewal diye tanımlanan kişiler 
İlahi, şarkı ve deyişlerle Kürtçenin en saf 
ve katkısız bir biçimiyle bu görevlerini icra 
ederler. Alevilerin tambur eşliğinde nefes-
deyiş ritüelleri gibi düşünün. Her tür inanca 
teolojik açıdan mesafeli olan ben ara sıra 
youtubu açar bu iki kadim inancın Alev’i 
deyişleri ve Ezdi qewallerini dinler Kurde-
war bir haz alırım.

Arap istilacılığının ve soygunculuğunun 
hukuki bir sistematiği olan İslam ortaya 
çıkıp yayılmaya (yağmacılığa) başladığında 
bir sürü kadim inanç gibi Ezdilik de  yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor . Üs-
telik bu İslamı seçen Kürtlerin eliyle oluyor 
olması da ayrı bir trajedi .

ezdilik biterse kürtlük biter
Kürdistan’ın bağrından çıkmış tama-

men Kürtçe yaşanan bu kadim inanç bugün 
Şengalden koparılmaya çalışılıyor. Kopar-
sa Ezdilik biter, o biterse Kürtlük biter. 
Belki iddialı bir cümle ama Ezdilik Kürd’e 
ait olan tek şeydir. 5 yıllık Kürt realitesinin 
dil ile beraber bugüne kadar gelebilmiş 
tek şeydir. Bugün nasılki Kürt Aleviliği 
bağrından çıkmış kutsal Kürdistan 
topraklarını terkedip toplumsal dejenerasy-
onun hat safhada yaşandığı batı metropoll-
erine ve Avrupa şehirlerine gönüllü sürgün 
gidip asimile olduysa ve bittiyse, Ezdilik 
de Şengal’den koparsa biter.

3 Temmuz 2014’te  İŞİD Şengal  
merkezine saldırdı. Yakaladıklarını 
öldürdü, kaçanlar Şengal dağına kaçtı. 
Kadınları esir alıp pazarlarda sattılar, 

çocukları ailelerinden alıp esir ettiler,  
büyükleri İslama zorladılar kabul etmeyen-
lerin kafalarını kestiler .

Şengali korumakla görevli KDP 
Peşmergeleri kaçmış,  bütün dünyanın gözü 
önünde bir halk soykırımla yok ediliyordu. 
Dehşet bir trajedi. Ezdiler bu katliama 
74.ferman diyorlar. Yani bundan önce de 
73 kez yok edilme tehdidi yaşamış bu halk. 
Ve Malesef en acı olan da bu bu katliam 
fermanlarının çoğu Müslüman Kürtler 
tarafından yapılmış. Bir örnek Rewandiz 
Mîrî Mîr Muhammed çok değil 1830’larda 
müslüman muktedirlere yaranmak adına 
Şengal ve Şêxan’a saldırmış,  Ezdîleri 
katletmiştir. Şêx Adî’nin mezarı, mabedler 
ve Lalêş yerle bir edilmiş , kaçan Ezdîel-
ri Musul Arap’ları ile Duhok arasında 
sıkıştırmış, bugünkü İŞİD katliamlarını 
aratmayan bir katliamla kendi soydaşlarını 
İslam adına katletmiştir.

Duhok şehrinin bugün bile adı “Duhoka 
Dasina” dır. İnsanlar hala bu ismi kullanır. 
Dasina bir Ezdî aşiretinin adıdır ve Duhoka 
adını vermiştir. Bugün Duhoka bir tane 
Ezdî yaşamamaktadır. Tarihin cilvesidir,  
Mir Muhammed sonrasında isyan ger-
ekçesi ile Osmanlı yönetimi tarafından 
idam edilmiştir. Müslüman Saiklerle kendi 
soydaşlarını şeytana tapıyorlar diye ka-
tleden bir zihniyet Malesef hala dipdiri 
yaşamaktadır .

Şengali savunmayı bırakıp kaçan 
KDP peşmergelerinin de  tek motivasy-
onu korkaklıklarının yanında İslam’dır. 
Müslüman olmayan Ezdîler için ölmeye 
değmez anlayışıdır. Kuzey Kürdistan’da 
yakın bir döneme kadar hatırı sayılır bir 
Ezdî nüfus vardı. Özellikle Batman , Urfa 
ve Serhat bölgelerinde yaşamaktaydılar. 
Malesef Müslüman Kürtler sayesinde 

bugün Kuzey Kürdistan’da Ezdîlikten eser 
yok.  Batman’da birkaç yaşlının yaşadığı 
bir iki yıkıntı köy dışında birşey kalmadı. 
Osmanlı-Rus savaşları sonrasında be-
lirlenen Kafkas sınırlarının öte tarafında 
kalan Ezdî nufüs bir şekilde varlığını ko-
rudu. Fakat bu tarafta kalanlar ya asimile 
oldular ya da orayı  terketmek zorunda 
kaldılar. Aynı aşiret ve kabileden gidenler 
Ezdî kaldı. Kalanlar müslüman oldu . Bu 
tarafta kalanlar islamlaşıp ajanlaştı devle-
tin işbirlikçisi, korucusu oldular. O tarafta 
kalan ise başta Gürcistan ve Ermenistan 
olmak üzere Sovyet Ezdîleri, Kürtlüğü ve 
Kürtçeyi medeniyet alanında müthiş ilerlet-
ti. Kürdistan tarihinin ilk romanı, ilk tiya-
trosu, ilk radyosu , latin alfabesiyle yazılan 
ilk gazetesi ,ilk sineması gibi Kürtlerin kül-
tür ve folklorünü batı dillerine aktarılması 
hep Sovyet Ezdîlerinin öncülünde yapılan 
birer devrimsel temel taşlarıdır.

Ezdîler bize herşeyi verdi. Fakat biz on-
lara katliamlardan başka birşey vermedik. 
Şükürler olsun ki bugün Kürtlerin iki bin 
seneden beri yaşadığı ulusal trajediyi dur-
duran , tersine çeviren bir mucizesi PKK 
var artık. Şengal katliamı sırasında Şengale 
ulaşıp büyük bir fedakarlıkla Ezdîler için 
güvenli bir koridor yaratıp kurtarmasaydı 
bugün Şengalde Ezdîlik sadece bir eski za-
man masalı olarak kalacaktı. Bugün hala 
İŞİD barbarlarının elinde çoğunluğu kadın 
4 bine yakın Ezdî köle olarak esir tutu-
luyor.  Kürt partilerinin hemen hepsi için 
izzet, haysiyet ve varlık gerekçesi olmalı 
Ezdîleri kurtarmak. KDP sorumluluğunda 
yaşanan bu mezalime başta KDP’li zengin-
ler ve siyasetçiler olmak üzere bu esirleri 
kurtarmanın bir yolunu bulmaları şart . 
Yoksa içinde Ezdilerin olmadığı on tane 
Kürdistan kurulsa hiçbir anlamı yoktur .
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Havrışk
Bu hafta, bir müddet ara vereceğim yemek 
köşemizde, kendi memleketimden çok özel ve 
lezziz bir  tarifle beraberiz. 

Buğdayın ana vatanında yüzyıllardır 
yaşamış olan biz Kürtler için bu güze-
lim üründen elde edilen un ve ekmek 
belkide yerini başka hiç bir yiyeceğe 
bırakamayacak esaslı yemek mad-
delerindendir.  Her yaştan her bireyin 
istisnasız sevdiği yiyeceklerden olan 
ekmek aynı zamanda hemen herkesin 
hayatında önemli hatırlarla özdeşleşmiş 
bir ayrıntıdır. 

Ekmek yapımı, buğdayın ekilm-
esinden, hasatına, saplarından 
ayrıştırılmasından değirmenlerde 
öğütülmesine sonrasında hamurun 
yoğrulmasındam pişirimine her aşaması 
fevkalade emek isteyen, ince detay ger-
ektiren hayatın akışının çok önemli bir 
parçası idi. 

Ekmek yapımı köy yerinde, diğer 
pek çok yemek üretimi gibi kadınların 
üstlendiği bir sorumluluktur. Havrîşk 
yapımında kullanılan nane tiri (ince 
ekmek) yada nane sele (sac ekmeği) 
inanılmaz lezzette, mutfaklarda çok 
yönlü kullanımı ile çok kolaylık 
sağlayan bir ekmek çeşidi olmakla bir-
likte her yemeğin yanında da servis edil-
irdi. Yapımı çok ince beceri ve ustalık 
isteyen nane tiri kadınların becerikli-
liklerinin de en büyük göstergesi ve aynı 
zamanda sözsüz bir rekabetin de sebebi 
id. Bu anlamda yapımını öğrenmek ve 
bir sonraki nesillere öğretmek çok ci-
ddiye alınan bir vazife idi. Ilk olarak 
“ekmek çevirme” ile başlar küçük kızlar 
işe, ekmek açmaya başlamak için ek-
mek çevirmeyi ilerletmek gerekir, bu da 
en az bir kaç yıl alır. Pişirilen ekmeğin 
öyle bir kıvamda pişirilmesi gerekir 
ki her yanı eşit pişmiş, hala bembeyaz 
ve yumuşacık olması ve herhangi bir 
şekilde yanık bir yanının olmaması 
gerekir, bunu başaramadığınız taktirde 
anında kafanıza oklavayı yerdiniz. Ek-
mek açmaya başladığında ise eşit ince-
likte sac genişliğinde bir ekmeği açmak 
çook zaman gerektiren ve minimum re-
hberlik verilen bir işti.

Ekmek yapımı öyle günlük yapılacak 
bir iş olamadığımdan, genellikle çok 
büyük miktarda yapılır, doğal yollarla 
kurutulur ve bu teknikle uzun sure bozul-
madan korunurdu. Yenmek istendiğinde 

ise üzerine su serpilip ve bez altında suyu 
tamamen çekip yumuşaması beklenir, 
kenar kısımları içte kalacak şekilde dört 
beş kat katlanır ve öyle servise sunu-
lurdu. Çok miktarda ekmek yapmak tek 
başına yapılması mümkün olmayan bir 
iş olduğundan komşuların bir araya gelip 
yardımlaşarak yaptıkları bir işti. Ekmek 
pişirileceği gün sabahın ilk ışıklarıyla ile 
işe koyulan kadınlardan biri koca bakır 
bir leğende hamuru yoğururdu. Bu arada 
tandır yakılıp,  ekmek yapım malzeme-
leri hazırlanırdı. Iki kişi ekmek açarken 
bir kişide bir taraftan pişirir, dördüncü 
bir kişide ekmekleri hava ile kurumaları 
üzere bezler üzerine sererdi. Hal böyle 
olduğundan köy yerindeki hemen her 
kadın her evin ekmeğinin yapımında 

görev almıştır. Ekmek yağımıza bu an-
lamda ortak yaşamın en güzel örnekler-
inden biridir

Havrışk ince ekmekle yapılan bana 
göre belkide en şahane yiyeceklerdendir. 
Çok özel kahvaltılarda sunulan bir yi-
yecek olup ara yemek olarakda yenilirdi. 
Ben tecrübeniz veya cesaretiniz varsa 
ince ekmeğinizi kendiniz yapın derim. 
Ama vakit ayırmayacaksınız veya hiç 
yeltenmeyecekseni, marketlerde satılan 
ekmeklerden de yapabilirsiniz. Bu 
harkulade yapımı basit yiyeceği mutlaka 
deneyin derim. 

Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir 
lezzette buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorum.........

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

tHE KurDiSH CooK

FaDime  
TisKaya

Havrışk
Malzemeler

• 2 tane ince ekmek
• 100 gr. iyi kalite tereyağı
• tuz
1.Ekmekleri elinizle 2 cm büyüklükte 

parçalar şeklinde parçalayın. 
2. Genişçe bir tavaya terayağını alın 

tereyağını ve orta ateşte eritmeye başlayın, 
tereyağı köpürmeye başladığında ateşten 
alın ve ekmekleri ekleyip hızlı bir şekilde 
ekmeklerin hepsini kaplayana kadar 
karıştırın.

Ince ekmek üzerinde servis yapın. 
Afiyet olsun...
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£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

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

İletişim: 07776266555

Eleman aranıyor

Eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

Waterloo’daki restaurant için;
- coffee shop şefi (kahvaltı şefi)

- grill şefi - et hazırlığı/kasap 
- şef yardımcıları - mutfak ara elem
- garson (bay ve bayan) - barmen

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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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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parlamenterê HDp’ê yê Şirnexê Faysal 
Sariyildiz li paytext londonê tevlî civînên 
gel bû û bi gelek saziyan re hevdîtin pêk 
anîn. Sariyildiz di derbarê pêvajoya dawî 
ya li tirkiye û tecrîda li ser rêberê gelê 
Kurd ocalan ji rojnameya me re axivî.
Parlementer Sariyidiz tecrîda li 
ser Ocalan wekî suîqata siyasî 
bi nav kir û wiha got; AKP û 
Erdogan bi vê sûîqesta siyasî 
re Tirkiyeyê ber bi karesatekê 
ve dibin û got Lewma divê 
sîstema tecrîdê ya Îmraliyê ji 
holê were rakirin. 

Sariyildiz ev anîn ziman; “Heta 
ku li Îmraliyê sîstema tecrîdê 
hebe, wê Tirkiye bi ti awayî ji 
darbeyan rizgar nebe. ji ber 
ku tecrîda li ser Birêz Ocalan, 
neçareseriya pirsgirêka Kurd 
diafirîne. Neçareserkirina 
pirsgirêka Kurd jî wê li 
Tirkiyeyê timî bingehê 
ji darbe û kaosên nû re 
pêşkêş bike. Eger tê xwestin 
Tirkiye demokratîk bibe û 
ji gefa darbeyê rizgar bibe, 

pêwîste ewilî şert û mercên 
fîzîkî bên afirandin ku Birêz 
Ocalan karibe tevlî siyasetê 
û çareseriyê bibe û piştre 
azad bibe. Dewleta Tirk ti carî 
daxwazên demokratîk ên gelê 
Kurd xweber bi cih naniye. Di 
mijara sererastkirina mercên 
ragirtina Birêz Ocalan û 
azadiya wî de, bêyî zexta 
civakî wê gavê navêje. 
Lewma, li şûna bendemayîna 
ji dewletê, divê em bi lezgînî 
planeke çalakiya civakî ya 
ji bo azadiya Ocalan bixin 
meriyetê.”
Sariyildiz di derbarê 
qempanya malbatên bira û 
xwîşk jî banga tevlîbûnê kir. 

Berdewama nuçeyê di rûpelê 
3´yan de ye

Sariyildiz: AKp 
Ji Aşitiyê Ditirse
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Nema li ber pencereya te radiwestim..
Netirse! Çirayên xwe vêxîne!
Vê care ez ê berê xwe bidim derî
Û dilê xwe yê parçebûyî
Bi ser te de bavêjim..

Ehmed Huseynî
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Berdewama nûçeya rûpela pêşîn…

Parlementerê HDP yê Şirnexê Faysal 
Sariyildiz da xuyakirin, ku Girtîgeha Îm-
raliyê ji bo şexsekî hatiye dîzaynkirin û da 
zanîn, sîstema tecrîdê ya Îmraliyê heta niha 
li cîhanê û Tirkiyeyê nehatiye dîtin. Sari-
yildiz diyar kir, pîvanên sîstema Îmraliyê 
li gorî rewşa konjonturî tên guhertin û got, 
“Tecrîda giran a li ser Birêz Ocalan tê wa-
teya tinehesibandina hebûn û daxwazên 
neteweya demokratîk ên gelê Kurd.”

Parlamenter Sariyildiz destnîşan kir, 
ku mercên fîzîkî yên Girtîgeha îmraliyê û 
polîtîkayên tecrîdê yên Hikûmeta AKP’ê, 
sûîqesteke siyasî ye ku gav bi gav bi cih 
tê anîn.

Sariyidiz ragihand, AKP û Erdogan bi 
vê sûîqesta siyasî re Tirkiyeyê ber bi kare-
satekê ve dibin û got Lewma divê sîstema 
tecrîdê ya Îmraliyê ji holê were rakirin. 
Heta ku li Îmraliyê sîstema tecrîdê hebe, 
wê Tirkiye bi ti awayî ji darbeyan rizgar 
nebe. Ji ber ku tecrîda li ser Birêz Ocalan, 
neçareseriya pirsgirêka Kurd diafirîne. 
Neçareserkirina pirsgirêka Kurd jî wê li 
Tirkiyeyê timî bingehê ji darbe û kaosên 
nû re pêşkêş bike. Eger tê xwestin Tirkiye 
demokratîk bibe û ji gefa darbeyê rizgar 
bibe, pêwîste ewilî şert û mercên fîzîkî bên 
afirandin ku Birêz Ocalan karibe tevlî si-
yasetê û çareseriyê bibe û piştre azad bibe. 
Dewleta Tirk ti carî daxwazên demokratîk 
ên gelê Kurd xweber bi cih naniye. Di mi-
jara sererastkirina mercên ragirtina Birêz 
Ocalan û azadiya wî de, bêyî zexta civakî 
wê gavê navêj. Lewma, li şûna bendemayî-
na ji dewletê, divê em bi lezgînî planeke 
çalakiya civakî ya ji bo azadiya Ocalan 
bixin meriyetê.”

Faysal Saryildiz bibîr xist, ku ji sala 
1999’an û vir ve Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan fermana aştiyê daye û got, “Lê 
belê hikûmeta AKP’ê derb li aştiyê xistiye 
û şer li ser gelê Kurd ferz kiriye. Ji ber ku 
AKP ji aştiyê ditirse.”

‘DEWLET BI SEBRA 
GelÊ kUrD DılÎze’

Parlamenterê HDP’ê yê Şirnexê Faysal 
Sariyildiz destnîşan kir, ku Ocalan yek ji 
mezintirîn hesasiyetên gelê Kurd e û diyar 
kir, dewleta ku haya xwe ji vê hesasiyetê 
heye, bi sebra gelê Kurd dilîze.

Sariyildiz anî ziman, azadiya gelê Kurd 
û azadiya Ocalan bi hev ve girêdayî ne 
û ev nirxandin kir: “Birêz Ocalan ê ji bo 
şikandina zincîra esaeretê ya gelê Kurd 

jiyana xwe feda kiriye, di dilê gelê Kurd 
de xwedî cihekî taybet e. Binêrin, piştî 
komploya 9’ê Cotmeha 1998’an, tevî ku 
Birêz Ocalan qebûl nedikir jî zêdeyî 60 
kesî bedena xwe dan ber agir û jiyana xwe 
ji dest dan. Çalakiyên ‘hûn nikarin roja me 
tarî bkin’ nîşaneya herî zelal a dilsoziya 
gelê Kurd bi Birêz Ocalan re ye. Mirovan 
bedena xwe û nirxê xwe yê herî hêja ye, 
feda kirin û bi vî rengî li dora Birêz Ocalan 
dîwarekî ji agir lê kirin. Gelê Kurd hebûn û 
vîna xwe di şexsê Ocalan de kir yek.”

Sariyildiz da xuyakirin, ku yên Seyîd Riza, 
Şêx Seîd, Qazî Mûhamed, Abdûrrahman 
Qasimlo ji wan qut kirin, divê baş zanibin ku 
wê ti carî nikaribe heman tiştî bi Ocalan bikin 
û got, “Ji ber ku gelê Kurd êdî gelekî rêxistin-
bûyî ye û ji dîroka xwe ders derxistiye.”

nasnameya 
êrîşkarê 
russel Square 
hat diyar kirin
Êrîşkarê ku li 
russel Square 
ya londonê bi 
derbeyên kêran 
yek kuşt û pênc 
birîndar kirin 
wekî  zakaria 
Bulhan ha bi-
navkirin. 

Zakaria Bulhan bi eslê 
xwe ji Somalî ye û hem-
welatiyê Norweçê ye. 
Êrîşkarê 19 salî yê bi nave 
Zakaria Bulhan li Russel 

Square bi kêrê êrîşî derdorê 
kiribû û jineke 60 salî kuştibû 
û pênc kes birîndar kiribûn. 
Hatibû ragihandin ku jina ku 
jiyana xwe ji dest dayî hem-
welatiyê Amerîka ye. 

li londonê Weqfa tahîr Elçi ya mafê mirovan hate vekirin
li ser navê serokê 
baroya Amedê tahir 
Elçi yê ku li Amedê hat-
ibû qetil kirin, li paytext 
londonê weqfa tahir 
Elçi ya mafê mirovan 
hate vekirin. 

Serokê baroya Amedê Tahir Elçi 
28 Sermawez 2015 li Sura Amedê bi 
çekan hatibû qetil kirin. Li ser navê wî 
li Londonê weqfa mafê mirovan hate 
vekirin.  

Weqf ji hêla parêzer Anthony Gwi-
lym Fisher, Orhan Kemal Cengiz û 
hevjîna Tahir Türkan Elçi ve hat veki-
rin. Weqfa ku navenda wê li Londonê 
ye, tê payîn ku di demen pêş de şaxa 
Amedê jî veke. 

Hevjîna Tahir Elçi Turkan Elçi di 
derbarê ava kirina weqfê de ji hesabê 
xwe yê twitterê wiha got; “bi hêviya 
dengvedana êş û mirovên ku rastî ne-
heqiyê hatîn bê cûdakarî me weqfa Ta-
hir Elçi damezirand.”

li îstasyona Kings Cross çalakiya ocalan
Ciwanên Kurd bi armanca 
protesto kirina tecrîda li 
ser rêberê gelê Kurd Ab-
dullah ocalan li îstasyona 
Kings Cross çalakiyek li 
dar xistin.

Komek ciwanên Kurd yên endamê Ciwanên 
Azad bi armanca şermezar kirina tecrîda giran 
ya li ser rêberê gelê Kurd Abdullah Ocalan roja 
Duşemê li Îstasyona herî mezin ya Londonê 
Kings Cross çalakiyek li dar xistin. Di çalakiyê 
de wêneyên rêberê gelê Kurd Ocalan hatin raki-
rin û bê navber dirûşmên “ji Ocalan re azadî” bi 
îngîlîzî qêriyan.

Ciwanan derdora saetekê çalakiya xwe berde-
wam kirin û paşê belav bûn. 
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57 hezar penaber li 
yewnanîstanê asê man e

Rayedarên Yewnanîstanê dan xuyakiri, 
ku di nava pênc mehên destpêkê yên vê 
salê de 13 hezar 583 kesî serlêdana pena-
beriyê kirine, lê belê bersiva erênî bi tenê 
ji 677 penaberan re hatiye dayîn.

Tê gotin, bi tenê ji sedî 23 ê serlêdanên 
penaberiyê hatine lêkolînkirin, lewma he-
jmara mirovên serlêdana wan hatiye qe-
bûlkirin, kêm e. Li gorî agahiyan, ji ber ku 
li Yewnanîstanê personelên pispor ên ka-
ribin serlêdanên penaberiyê lêkolîn bikin 
kêm e, penaber neçar in bisekinin.

Zêdeyî nîvê mirovên di nava van pênc 
mehên vê salê de serlêdana penaberiyê 
kirine, penaberên ji Sûriyeyê ne. Her wiha 
mirovên ji Iraq û Pakîstanê jî serlêdana pe-
naberiyê kirine.

Li aliyê din, piştî ku peymana navbera 
Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê di meha 
Adarê de ket meriyetê, deriyên sînor 
hatin girtin, lewma 57 hezar penaber li 
Yewnanîstanê asê man e. Ji ber vê pey-
manê, 9 hezar 600 penaber li giravên 
Egeyên tên ragirtin.

Li gorî daxuyaniyên Rêxistin Koçê ya 

Navneteweyî (IOM) penaberên berê xwe 
didin Ewropayê, armanca wan a destpêkê, 
di ser Derya Spî re gihaştina Îtalyayê ye.

IOM ragihand, hejmara penaberên di 
navbera 1’ê Çileyê û 27’ê Tîrmehê de di 
ser Derya Spî re xwe gihandine welatên 
Yekîtiya Ewropayê 251 hezar 557 kes e.

Ji van 159 hezar penaber hatine 
Yewnanîstanê, 89 hezar jî hatine Îtalyayê. 
Tê gotin, beşeke biçûk a penaberên hatine 
Yewnanîstanê serlêdana penaberiyê kirine 
û piraniya wan beriya meha Adarê di ser 
Balkanan re derabsî rojavayê

rapora Avhewayê: 
Daneyên 2015’an 
nîşaneya xeteriyê ne
Di rapora 
avhewayê ya bi 
navê State of the 
Climate de, ku 
ji aliyê 450 zan-
yarên ji gelem-
periya cîhanê ve 
hat amadekirin û ji 
300 rûpelî pêk tê, 
sala 2015’an weke 
sala nîşaneya 
xeteriyê hat 
destnîşankirin.

Li gorî raporê, tevî ger-
mahiya zêde, asta okyanûsan 
û bandora gaza serayê jî 
gihaşt asta herî bilind.

Li gorî daneyên vê raporê, 
germa li ser rûyê erdê û li 
okyanûsan zêde bû. Di sala 
2015’an de li qada ji sedî 14 
a erdê cîhanê, ziwatî hebû. 
Ev rêjeya herêmên ziwa, li 

gorî sala 2014’an ji sedî 8 
zêde bû. Tê gotin, bi taybetî 
rewşa hewayê ya mîna El 
Nîno bandor li vê ziwatiyê 
kiriye.

Par li Arktîk û gelek 
herêmên Rûsyayê, germahi-
ya hewayê dewam kir. Germa 
li Arktîkê gihaşt asta rekorê 
ya salên 2007 û 2011’an. Li 
gorî destpêka sedsala 20’an 
ji sedî 2,8 zêde bû. Beram-
berî vê yekê, li Antartîkayê jî 
serma herî dijwar a heta roja 
îro, rû da.

Di raporê de tê 
destnîşankirin, ku germa li 
Rûsyayê di sala 2015’an de 
35 pile bû, ev rêje beriya niha 
17 pile bû, lewma zêdebûna 
germahiyê di vê astê de ne 
normal e.

Li gorî rapora State of 
the Climate, ava li okyanûs 
û deryayê jî her bilind dibe.

Li okyanûsan salane bi 
qasî 3,3 mîlîmetre ava bilind 
dibe. Di heman demê de 
rêjeya gazên karbondîoksît 
(CO2), metan û azot protok-
sît ên li atmosferê jî zêde bû.

Di êrîşa li pakîstanê 
de 70 kes mirin
li paytexta ey-
aleta Belûcîstanê 
Kûettayê, di 
êrîşeke xwekujî 
de herî kêm 70 
kes mirin.

Koma bi navê Cemaet ul 
Ahrar a s er bi Talîbana Pa-
kîstanê da xuyakirin, ku wan 
ev êrîş kirine. Di êrîşê de herî 
kêm 70 kes mirin, zêdeyî 100 
kes birîndar bûn.

Li parkeke li herêma La-
hor a vî welatî, di êrîşeke 
xwekujî ya heman komê de 
herî kêm 72 kes miribûn

li Helebê di hefteyekê de 
500 kes hatin kuştin

Çavdêriya Mafê Mirovan a Sûriyeyê 
(SOHR) ku li Londonê ye, di daxuyaniya 
xwe de, ku ev spart çavkaniyên herêmî 
diyar kir ku ji her dû hêlan bi tevahî 500 
kes hatin kuştin. Li gorî SOHR’ê ji 31’ê 
Tîrmehê û vir ve,piraniya kesên ku hatin 
kuştin, ji komên muxalîf pêk tên, ku li ro-
jhilatê bajêrdor li wan hatibû pêçan.

Di heman daxuyaniyê de tê gotin di 
hevbombekirinê de û êrîşan de 130 sivîl 
jî mirine:

Rojhilatê Helebê ku bi piranî di destê 
komên Îslamiyên tundrew de bû û her 
wiha bi komkujiyên li ser Kurdan têne 
nasîn, ji hêla hêzên rejîmê ve dora wan 
hatibû pêçan.

Piştî dorpêçê balê kişandibû ku 
çeteyên El Nusra ragihandibûn ku ew ji El 
Kaîdeyê vediqetin û navê Fatah El Şam li 

xwe kiribûn. Tê gotin, çeteyan xwestine 
ku li başûrê Helebê dorpêçê bişkînin lê bi 
ser neketine.

Di xwepêşandanên Etîyopyayê de 
bi kêmanî 50 kes mirin

Tê gotin di xwepêşandanên dijî hikûmetê 
de ku van demên dawî zêde bûbûn, li Etîy-
opyayê bi kêmanî 50 kes mirin.

Li herêma Oromo û Amharê ku dawiya 
hefteyê xwepêşandanên li dijî hikûmetê 
veguherî şer, tê gotin hijmara miriyan zêde 
dibe. Hat diyarkirin ku tenê li herêma Oro-
moyê hijmara xwepêşandêrên ku hatine kuştin 
di navbera 48-50 kesî de ne.

Serokê Kongreya Gel a Oromo ya di mux-
alefetê de, Merera Gudîno, diyar kir, hijmara li 
ber destê wan tenê têkildarî vê herêmê ye.

Jêderkên Rojavayî yên dîplomatîk jî dibêjin 
li gorî bîlançoya guherbar a Oromo û Amharê 
hijmara kesên ku hatine kuştin 49 kes in.

DyA 8 hezar penaber 
qebûl kirin
Dewletên yekbûyî 
ya Amerîka da 
xuyakirin ku ji deh 
hezar penaberên 
ku wê qebûl bike, 
heta niha nêzî 8 
hezarî derbasî 
welêt bûne.

Cîgira Wezîrê Karên Der-
ve Anne Rîchard, da xuyaki-
rin ku ji meha Cotmehê û vir 
ve ji rêkên yasayî heta niha 
8 hezar penaber hatine DYA. 

Rîchard destnîşan kir ku he-
jmara destpêka salê ya îzafî 
kêm bû, di 3 mehên dawî de 
zêde bûne.

Serokê DYA Barack Oba-
na dabû xuyakirin ku navbera 
Cotmeha 2015’an û Kanûna 
2016’an wê 10 hezar pe-
naberên Sûriyeyî li welêt ve-
hewîne. Komarparêzan ku di 
Kongreyê de çalak in, îtîrazê 
vê biryarê kiribûn û îdîa kir-
ibûn ku ev wê ‘ji bo ewlehiya 
welêt talûkeyê’ çêbike.

Tê gotin ku heta dawiya 
salê wê teqez ev hejmara he-
defkirî ya penaberan bi cih 
were.
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Demîrtaş: AKp naxwaze Gulen radesti tirkiye bê kirin
Hevserokê Giştî yê HDp’ê Selahattîn Demîrtaş di civîna heftane 
ya koma partiya xwe de rojeva heyî nirxand.

Demîrtaş bal kişand ser bandora Rewşa Awarte 
li girtîgehan û diyar kir, mafê axaftina bi rêya tel-
efonê ji hefteyekê kirine 15 rojan carekê, mafê 
hevdîtina girtiyekî bi 3 kesan re hatiye betalkirin 
û hevdîtina girtiyan bi xizmên xwe û parêzeran re 
hatiye qedexekirin.

Demîrtaş da xuyakirin, ku ji pêkanîn û îşkenceya 
li girtîgehan, yekser Wezîrê Edaletê berpirsyar e û 
got, “Eger li welatekî mafên mirovan li girtîgehan 
tine be, hingî li ti cihî tineye.”

HeWlDaNa DarbeYÊ
Demîrtaş li ser hewldana darbeyê û rewşa piştî 

darbeyê jî bal kişand ser daxuyaniyên rayedarên 
AKP’ê û Serokkomarê Tirk Tayyîp Erdogan, ku her 
gavê dibêjin, ‘em hatine xapandin’ û ev tespît kir: 
“Kesî kes nexapandiye. Erdogan jî, Cemaet jî ji bo 
heman armancê xebitîn. Ji bo bidestxistina dewletê, 
we jî bi wan re hevkarî kirin, tifaq kirin. AKP û Ce-
maet dema ji xwe bawer kirin ku bi têra xwe mezin 
bûne, herduyan rabûn xiyanet li hev kirin. Peymana 
navbera xwe xera kirin. Peymana ‘bi hev re bidestx-
istina dewletê’ xera kirin. Sedema şerê navbera wan 
ev e. Armanca wan yek bû. Hevkarî bi hev re kir-
ibûn.” 

Demîrtaş da xuyakirin, ku lêborîna ji ber ‘xa-
pandinê’ jî sûcê hatiye kirin sivik nake û got, “Hûn 
ji vê ‘xapandinê’ poşman jî bûbin, herî zêde hûn di-
karin ji qanûna poşmaniyê sûdê werbigirin.”

Demîrtaş wiha dewam kir: “We 30 salan dan 
dû kesekî hişê xwe avêtiye. Yekî din sibê rabe bêje 
min Hz. Pêxember di xewna xwe dît, gelo çi ga-

rantî heye ku hûn nedin dû wî jî? Hûn 30 salan li 
pey wî meşiyan, dest û lingê wî maçî kirin. Ya rast 
naxwazin Gulen bê îadekirin. Xwedê zane, dema 
were dibe ku qala hin tiştan bike. Eger bê vê derê 
û qala tiştên pê dizane bike, Xwedê bistirîne wê 
Tirkiye li sîstema yek partiyî vegere. Ji ber ku em 
ê bi tena serê xwe bimînin. Naxwazin were, ji ber 
vê yekê nîqaşa îdamê dikin. Eger li welatekî nîqaş 
li ser îdamê hebe, yan jî îdîa li ser îşkenceyê hebe, 
îadekirin nepêkan e. Halbûkî binêrin bê derket û çi 
got. Got; ‘Em ê welê ceza bikin, ku wê li ber me 
bigerin, ku em wan bikujin’. Dibe ku derkeve holê 
ku dewleta esîl Gulen bi xwe ye, ev bûne paralel.”

teCÎDa lı ÎMralıYÊ
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş 

bal kişand ser tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Ab-
dullah Ocalan û hikûmet rexne kir.

Demîrtaş got, “Di demeke ewçend krîtîk de, gelo 
çi wateya tecrîda li îmraliyê heye... Ez nabêjim, ev 
gotina Nûman Kûrtûlmûş e. Dibêje ‘Darbekaran wê 
li Îmraliyê operasyon bikira û şerê navxweyî derx-
ista’. Madem hûn bi vê hesasiyetê dizanin, madem 
darbekaran xwestin bombeyan li wê derê bibarînin, 
wê demê hûn çima nahêlin parêzer biçin wê derê? 
Eger darbekaran xwestibin rê li ber aloziyê vekin, 
wê demê ji bo pêşîgirtina li vê yekê, hûn çima 
gavekê navêjin... Darbekar xizmetê ji kîjan armancê 
re dike, hûn jî xizmetê ji heman armancê dikin. Dar-
bekaran bombe li parlamentê barandin. Çi garantî 
heye ku nikaribin bombeyan li Îmraliyê bibanînin? 
Çend leşkerên darbekar li Îmraliyê wezîfeyê dike, 

em bi vê nizanin. Mafê her girtî û hikumxwaran 
heye ku bi malbat û parêzerên xwe re hevdîtinê 
bikin. Di demeke ewçend krîtîk de hûn çima destûra 
vê nadin? We sal û nîvekê bi vî lîderî re muzakere 
meşandin, nabe ku hûn vê li wî bikin. Navê vê pro-
vokasyon e. Welat di nava şert û mercên darbeyê de 
derbas bû. Mafê malbatê û parêzeran heye ku zani-
bin ka çi qewimiye. Gelo haya we ji rewşa tengezar 
û aloz a ji ber vê yekê derketiye holê nîne? Nêzîkati-
ya darbekaran û ya we ya li hemberî Îmraliyê weke 
hev e. Gelo 2,5 salan yên paralelî heyetên me dibi-
rin û danîn? Eger hikûmet bi lez û bez bi însiyatîfê 
tevnegere, wê ev pêvajo dewam bike. Xuya ye ji 

qewimînan encameke bi tenê ya rast dernexistiye. 
Ev nêzîkatî bi kêrî aştiyê nayê.”

Demîrtaş di dawiya axaftina xwe de got, “Birêz 
Nûman Kûrtûlmûş duh we gotin, Stenbol jî di nav 
de li 81 bajaran şahiya demokrasiyê heye. Qet 
nebe we Şirnex nexistibûna nava van. Li wir mirov 
nîne, qedexe dewam dike. Hê jî Şirnex tê xerakirin, 
pêşkêşî muteahîtên sercerdevan hatiye kirin. Ji bo 
hilweşandinê jî bi trîlyonan pere tê dayîn. Naxwazin 
qedexe bê rakirin. Lê belê, bi biryar in ku temamiya 
Şirnexê hilweşînin. Heman tişt anîn serê Cizîrê, 
Sûrê. Bi heman armancê dixwazin Cizîr û Geverê 
bikin bajar.”

Salih muslim: rizgariya minbicê 
ji bo rojava gelekî girîng e
Hevserokê pyD’ê muslim bal kişand 
ser girîngiya minbicê û got, “minbic 
wê bibe yek ji navendên girîng ên 
jiyana hevpar a li ser bingeha netw-
eya demokratîk.” muslim destnîşan 
kir, rizgariya minbicê ji bo rojava 
gelekî girîng e.

Hevserokê PYD’ê Salih Mus-
lim, li ser girîngiya rizgariya 
Minbicê ji ANHA’yê re axivî.

Salih Muslim destnîşan kir 
ku tevlîhevbûna xwîna şehîdan 
li Minbicê di avakirina neteweya 
demokratîk li Sûriye de girîng 
e û got:  “Tevlîhevbûna xwîna 
pêkhateyên Sûriye li Minbicê 
gelekî girîng e. Bi taybetî ev yek 
ji aliyê nêrîna me ya stratejîk, 
neteweya edmokratîk ve gelekî 
girîng e. Neteweya demokratîk  
bi pêkhateyan ava dibe. Weke 
gelê Kurd em li ser şopa şehîdan 
e. Xwîna şehîdên me jî tevlî 
hev bûye. Kesê vê xwînê ji hev 
veqetîne, tine ye. Xwediyên 
şehîdan çi Kurd, Ereb û Tirkmen 
dibin, neçarin vê dozê bi hev re 
bidomînin. Ev yek  di  avakirina 
neteweya demokratîk li tevahî 
Sûriye de girîng e. Têkoşîna ku 
li Minbicê tê nîşandan, ji bo me 
dibe mînaka avakirina pêşerojê.”

MıNbıC CıHekÎ 
strateJÎk e

Muslim bal kişand ser girîngi-
ya stratejîk a Minbicê û wiha pê 
de çû: “Minbic paytexta veşartî 
bû. Her tiştê DAIŞ’ê li wê derê 
bû û ji bo wan navendeke gelekî 
girîng bû. Sîstema ku DAIŞ’ê li 
Minbicê avakiribû, ji ya Reqqayê 
jî xurtir bû. Minbic navenda per-
werdekirina DAIŞ’ê bû. Biyani-
yên ku diçûn û dihatin Ewropa li 
Minbicê perwerde dibûn. Di şerê 
ku di Minbicê de hat meşandin, 
tiştê veşartî derket û bi deh to-
nan teqemenî û çek hat dîtin. 
Nuqteya yekemîn pişta DAIŞ’ê 
tê şikandin. Rizgarkirina Min-
bicê ji bo Rojava girîng e.”

Muslim ji bo Minbicê got, “Li 
ser bingeha neteweya demokratîk 
û civaka demokratîk wê bibe yek 
ji navendên girîng ên jiyana hev-
par” û nêzîkatiya AKP’ê û hêzên 
mîna wê ya li operasyonê, bi vî 
rengî nirxand:

“Helwestên van hêzan di dest-
pêkê de gelekî dijwar bûn. Dema 
ku rojhilatê Firatê hat rizgarkirin, 
wan gelek xetên xwe danîn. Li 

ew xetê wan binpê bûn. Acizbûna 
wan a zêde li ser hêviyên ku wan 
li ser Minbicê girêda bûn. Ji ber 
vê yekê ew dibînin ku hêviyên 
wan li vir dişikên, nerazîbûnên 
wan ên ku li hember rizgarkirina 
Minbicê  bi qasî hêviyên ku ew 
pê ve girêdayîne derdikevin. Lê 
helwestên wan bi ser neketin. 
Di dawiyê de tiştê rast wê were 
meşandin. Ji bo Minbic û Cer-
eblûsê helwestên wan ti dibêjî 
belkî ew xwediyên malê ne û 
biryarê didin. Gel li vir heye, bi 
hev re biyar daye û dixwaze bi 
hev re tiştekî bike. Ti mafê kesî 
nîne ku destdirêjiyê bike. Tevî 
ku helwestên van hêzên gelekî 
dijwar bûn. Lê bêguman me guh 
neda helwestên wan. Ya me pro-
jeyeke me heye. Ew jî projeyeke 
mirovahî ye. Ji ber ku pişta me 
gel û pêkhate ne. Em ji projeya 
xwe ne bi tirs in. Dibe ku ev hêz 
demekê reşkirinê dikin û nahêlin 
ku rastî bê naskirin. Lê dema ku 
fedekariya li ser erdê tê kirin, 
dibînin û pêşnegiya pêkhateya 
ereb dibînin. Rastî derdikeve.”

‘bıla GelÊ Me Jı 
Me baWer be, eM 
Ê bı ser bıkeVıN’

Muslim di dawiya axaftina 
xwe de got, heta hişmendî neyê 
guhertin, jiyaneke xweş jî ava 
nabe û wiha axaftina xwe bi dawî 
kir: “Pirsgirêka Minbicê nêzik 
bi dawî dibe. Ez hêvî dikim her 
kesî ku îro xebata siyasî û civakî 
dike, li gorî fedekariya ku tê ki-
rin, tevbigerin. Bila gelê me ji me 
bawer be, em ê bi ser bikevin.”

li navenda bajarê minbicê 
daxuyaniya çapemeniyê

Fermandariya Giştî ya 
Meclîsa Leşkerî ya Minbicê û 
şervanan, li ser rewşa dawî ya 
operasyonê, li Xaçerêya El Beta 
ya li başûrê navenda bajêr, dax-
uyaniyek dan çapemeniyê.

Daxuyaniya çapemeniyê ji 
aliyê yek ji fermandarên Meclî-
sa Leşkerî ya Minbicê Ebû 
Emced ve hat xwendin.

Di daxuyaniyê de hat gotin, 
“Di Operasyona Fermandar 
Şehîd Feysel Ebû Leyla ya ji bo 
rizgarkirina Minbicê de berx-
wedana me ya mezin bi xurtî 
dewam dike. Xaçerêya El Kura 
û El Erdiyê û taxên li derdorê 
hatin rizgarkirin. Bi vî rengî 
zêdeyî ji sedî 90 ê navenda bajêr 
ji çeteyan hatiye paqijkirin. Ev 
yek jî tê wê wateyê, ku çete li 
cihekî gelekî biçûk man e.

Ji ber ku cih li çeteyên 
DAIŞ’ê teng bûye, sivîlên li 
herêmên di bin kontrola wan de 
ne, li bakurê welêt bi cih kirine 
û wan weke mertalên zindî bi 
kar tînin. Çete, sivîlên ku li gorî 
daxwaza wan tevnagerin qetil 

dikin. Weke Meclîsa Leşkerî 
ya Minbicê, ji ber berpirsyariya 
xwe ya însanî, exlaqî û netew-
eyî, heta ku hemû sivîlên di 
destê çeteyan de bên rizgarkirin, 
em ê destûrê nedin ku çeteyekî 
bi tenê jî ji bajêr derkeve.”


