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Demirtaş’ın açıklamasının devamı sayfa 30’da

İngiltere’deki Türk 
diplomatların banka 
hesapları donduruldu
İngiltere Kraliyet Mahkemesi, Türkiye’nin Londra 
Büyükelçilik çalışanları da dahil olmam üzere 
olmak üzere Türkiye ile ilgili bazı banka hesaplarını 
dondurdu.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden 7 kişi, Rum 
Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açtığı mülkiyet 
davasını İngiltere Kraliyet Mahkemesi’ne taşıdı. Rum 
Mahkemesi’nde Türkiye aleyhinde açtıkları 100 milyon 
Euro’luk davayı kazanan Rumlar, ‘Bir AB ülkesinin 
aldığı kararı bir başka AB ülkesi uygular’ şeklindeki 
mevzuattı gerekçe göstererek, Rum Mahkemesi’nin 
kararının İngiltere’de uygulanmasını talep etti.

Haberin devamı sayfa 8’de

TC Londra 
Büyükelçiliği önüne 
siyah çelenk bırakıldı

kürt karşıtlığı üzerinden Daiş’e kucak açan, kollayan ve besleyen akP hükümeti 
amed, Mardin ve Şırnak’ta kürtleri katletmek, barış isteyen herkesi vatan haini 
ilan etmekle uğraşırken İstanbul’un göbeğinde yaşanan canlı bombalı saldırı 
sonucu 10 turist yaşamını yitirdi. 
Her fırsatta Daiş çetelerine karşı en büyük mücadeleyi 
verdiğini savunan başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a soruyoruz: Daiş’e karşı mücadeleyi nerede ve 
nasıl veriyorsunuz? Yoksa Daiş, Cizre, Sur ve Silopi’de 
saklanmış ta bizim haberimiz mi yok? Yoksa bir tek 
barış dedikleri için savaş açtığınız akademisyenler, Ayşe 
öğretmen Daiş üyesi mi? Polislerinizin katlettiği üç aylık 
Miray bebek, 7 gün cenazesini sokakta bıraktığınız Taybet 
ana mı Daiş üyesi? 
AKP hükümetinin kan gölüne döndürdüğü Türkiye her 
sabah ölüm haberlerine uyanmaya devam ediyor. Pazar 
günü Van’da polisler tarafından infaz edilen 12 gençten 
sonra, dün de Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 4 kişi katledildi. 
Kızıltepe’de katledilenlerden birisi 2009’ta Amed’te polis 
tarafından katledilen Aydın Erdem’in abisi DBP yöneticisi 
Cengiz Erdem. 

DeMİrtaŞ’taN akP HÜkÜMetİ 
Ve ŞefİNe sert tePkİ

“10 kişi katlediyor onlarca yaralı var ülkenin cumhurbaşkanı 
buna 30 saniyesine ayırıyor ama bildiri yayınlayan 
akademisyenlere 10 dakika hakaret ediyor tehdit ediyor. 
Çünkü onun gözünde bu akademisyenler IŞİD’den daha 
tehlikeli. IŞİD tehdit değil, AKP’nin gözünde IŞİD bir tehdit 
değil, kimin için tehdit bizim için tehdit, kendisi için tehdit 
değil. Türkiye’deki muhalifler için, AKP’nin muhalifleri için 
tehdit. AKP IŞİD’i tehdit olarak görmedi görmüyor maalesef. 
Etkili bir mücadele yürütmüyor. Diyor ya, ‘Bizim için PKK 
eşittir IŞİD, PYD eşittir IŞİD’ diyor madem öyle PKK’yi terör 
örgütü olarak görüp ona karşı mücadele yürütüyorsun. 
Nasıl mücadele yürüttüğünü görüyoruz. Cizre, Silopi ve 
Sur’a bakın hükümetin terör örgütü olarak gördüğü bir 
yapıya karşı nasıl mücadele yürüttüğünü görüyorsunuz. 
Onun ismini bile ağzına alanı içeri atıyor. Tankla, topla 

şehirleri yakıp yıkıyor. ‘İsterse’ terörle nasıl mücadele 
edileceğini biliyor. Ne bebek tanıyor, ne insan hakları, 
ne hukuk, ne ahlak hiçbir şey. Ne ölü, ne diri. Peki PKK 
ile IŞİD eşitse IŞİD’e karşı nasıl bir mücadele yürütüyor. 
IŞİD’in bütün dernekleri göz göre göre faaliyet yürütüyor. 
İstanbul’da Konya’da Antep’te Adana’da Urfa’da eleman 
topluyor, elemanları biriktiriyor Suriye’ye gönderiyor. 
Para topluyor yayın organları var web siteleri var.’’

Daiş ile nerede mücadele ediyorsunuz?

Sayfa 10’da
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Mülteciler yararına 
yapılan konsere 
yoğun ilgi

Avukat Şadiye 
Arslan: “Volkswagen 
skandalından 
tazminat hakkı 
doğabilir’’
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60 Kürtçe kelimeden Kürdolojiye
İlk olarak Çariçe II. Katerina’nın talebi üzerine Rusya’da Kürt dili üzerine 
araştırma yapılır. Daha sonra St. Petersburg Kütüphanesi’nde çalışan 
Pyotr Lerx ise 1856’da Kürtlere ilişkin bilimsel çalışmaları başlatır.
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Paris’te on binler Sara, Rojbin ve Ronahi’yi andı
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İsrafil Erbil; 
Yapılan katliamları 
hissetmiyorsak yarınlar 
haram olsun bize
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Petrol fiyatları 12 yılın en düşüğünde
Çin ekonomisinin beklenenden hızlı yavaşladığı endişeleri 
başta petrol olmak üzere tüm emtia fiyatlarını aşağı çekmeye 
devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 31 doların da altına 
gerileyerek 2004’ten bu yana en düşük seviyeye indi.
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Fransa-İngiltere sınırında bekleyen 
mültecilere prefabrik evler
İngiltere’ye geçmek için Fransa’nın 
liman kenti Calais’te çok zor koşul-
larda yaşama savaşı veren mülteci-
ler için yapılan yeni kamp alanında 
prefabrik evler tahsis edildi. Mevcut 
evler yetersiz olduğu için şimdilik 
sadece aileler kabul edilecek. 

Fransız yetkililer, Manş Denizi kıyısındaki liman 
kenti Calais’deki “jungle” (Orman) adını verdikleri 
kumluk alanda yaşayan mülteciler için yeni bir kamp 
alanı açtı. Geçici olarak kamplarda kalacak olan 
mültecilerin kademeli olarak ülkenin çeşitli yerlerindeki 
barınma merkezlerine yerleştirilmesi planlanıyor. 

Kampın yetkilileri, önceliklerinin, mültecilerin işlem-
leri halledilinceye kadar geçici olarak bu kampta kalma-
larının sağlanması ve sosyal hayata entegre olmalarında 
yardımcı olunması olduğunu dile getiriyor.

Yeni açılan kampta yaklaşık bin 500 kişiye barınak 
sağlayacak, 125 den fazla prefabrik evin bulunduğu belir-
tildi. Sığınmacılar ise bunun pek önemli olmadığını söylü-
yor: “Benim için ha burada kalmışım ha konteynerlerde. 
Tek isteğim İngiltere’ye sığınma talebinde bulunmak”

Bazı İngiliz yetkililer de yeni kamptan çok memnun 
gözükmüyor. Yeni kampın sınıra daha fazla mülteci çeke-
ceğinden kaygılanılıyor. 

İngiltere’ye gelmeye çalışan mültecilerin yaşadığı sı-
ğınmacı kampının bulunduğu Calais’deki koşullar sık sık 
sivil toplum örgütlerinin sert tepkisine yol açıyor. İngilte-
re’ye geçmek isterken çeşitli nedenlerle hayatını kaybe-
den mültecilerin sayısı ise 20’den fazla.

Cameron: AB ile anlaşabiliriz
Başbakan David Camer-
on, ülkenin Avrupa Birliği 
içerisindeki konumuna 
ilişkin diğer üye ülkelerle 
yürütülen müzakerelerde 
gelecek ay anlaşmaya 
varılabileceğini belirtti.

BBC’de Andrew Marr Show’a 
katılarak ülke gündemine ilişkin soruları 
yanıtlayan Cameron, İngilterin’nin 
AB üyeliğiyle ilgili görüşmelerin 
zor geçtiğini, öte yandan üye ülkel-
erle şubatta anlaşmaya varılabileceğini 
kaydetti.

AB içerisinde reformların 
gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten 
Cameron, “Şubat ayında anlaşma 
sağlandığını, bunu takiben de referandu-
mun yapıldığını görmek istiyorum” dedi.

Cameron, AB’ye ülkeleriyle de-
vam eden görüşmelerin içeriğine ilişkin 
olarak, “Bazıları en zor konunun göç 
olduğunu düşünüyor, gerisinin ise 
kolaylıkla halledileceğine inanıyor. Göç 
mutlaka zor bir konu ama diğer alanlar 
da basit ve açık değil” diye konuştu.

AB üyesi olmasına rağmen Avro 
Bölgesi’nin dışında kalan ülkeler-
in dezavantajlı durumda olmaması 
gerektiğini belirten Cameron, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Biz Avrupa’ya ticaret, işbirliği ve 
birlikte çalışmak için katıldık. Kendimizi 
bir nevi ‘Avrupa süper devleti’ içerisine 
gömmek istemiyoruz. Bu yüzden ortak 

para biriminde, sınırsız Schengen siste-
minde değiliz. Bu yüzden Avrupa ordu-
suna hiçbir zaman dahil olmayacağız” 
dedi.

Cameron, İngiltere’nin AB’den 
ayrılma olasılığına ilişkin “Ben bunun 
doğru çözüm olduğunu düşünmüyorum. 
Fakat çözüm buysa bunun işlemesi 
için elimizden gelen her şeyi yapmak 
zorundayız” ifadesini kullandı.

David Cameron ayrıca referandumun 
sonucunda İngiltere’nin AB üyeliğine de-
vam etmesi yönünde bir kararın çıkması 
durumunda Başbakanlık görevine devam 
edeceğini söyledi.

Cameron’ın geçen yılın mayıs ayında 
tek başına iktidara seçilmesinin hemen 
ardından ülke gündemine gelen konu AB 
ile ilişkiler olmuştu.

AB’nin işleyişinden şikayet eden 
Cameron, Birliğin daha rekabetçi olması 
ve AB ülkelerinin parlamentolarına daha 
fazla yetki verilmesini istiyor. Cameron, 
Avro Bölgesi’nde yer almayan ülkelere 
ayrımcılık yapılmaması talebinde de bu-
lunuyor.

Cameron’ın 2016 yılı içerisinde 
Brüksel ile yeniden müzakereleri 
tamamlaması bekleniyor. Referandumun 
ise 2017 yılına kalmadan yine 2016’da 
yapılma ihtimali bulunuyor.

Başbakan Cameron, Brüksel ile yü-
rüttüğü yeniden müzakerelerden iste-
diğini alırsa ülkesinin 28 üyeli Birlikte 
kalması yönünde kampanya yürütecek. 
Referandumda seçmenlere, “Birleşik 
Krallık AB’nin üyesi olmaya devam et-
meli mi? Yoksa AB’den ayrılmalı mı?” 
sorusu yöneltilecek.
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38 bin doktor greve katıldı

Haber: Esra Türk

İngiltere’de 40 yıldan sonra 38 bin doktor 
dün (Salı) greve girdi. Sağlık bakanı, Jeremy 
Hunt’ın pratisyen doktorlar için uygulamak 
istediği yeni iş sözleşmelerine karşı grev kararı 
alan doktor sendikası British Medical Asso-
ciation (BMA- Britanya Tıp Derneği), yeni iş 
düzenlemesinin hastaların hayatını tehlikeye 
atacağını savunuyor.

Salı günü greve giden doktorların, iki tane 
daha tek günlük grev planları daha bulunmakta.

Hastane hizmetleri, tatil ve hafta sonu günü 
düzeyinde, acil vakalar için stajyer doktorların 
desteğiyle devam etti.

BMA, doktorlara sunulan yeni sözleşmelerin 
güvenli çalışma koşullarını yok ettiğini ve aso-
syal çalışma saatlerinin hesaplanmadığını sa-
vunuyorlar.

kaYa: DOktOrlar 
HakettİĞİNİ alaMıYOr

Greve katılan Dr. Meryem Kaya, 
doktorların uzun ve özverili bir eğitim süreci 
geçirdiklerini anlattı. Dr. Kaya şöyle devam 
etti: ‘‘Hükümetin pratisyen doktorlar için 
uygulamak istediği yeni sözleşme doktorların 
yaptıkları fedakarlıkları ve NHS’e verdikleri 
emeği göz önünde bulundurmuyor. Doktorlara, 
karşılığını almadan daha fazla asosyal saatler 
çalışacaklarını ve hastanelerin doktorları mesai 
dışında çalışmalarını engelleyen korumaları 
kaldıracaklarını söylüyorlar. Mevcut du-
rumda, hastaneler doktorlarını mesai dışı 
çalıştırdıklarında ceza alıyorlar, hükümet bu 
korumaların kaldırılacağını söylüyor. Bunun 
yanı sıra, maaş aralıklarını değiştiriyorlar ve 
bu da doktorların daha az maaş alacağının 
anlamına geliyor. Hiç kimse de daha fazla me-
sai dışı saat ve asosyal saat çalışmak için daha 
az maaşı kabul etmez.’’

NHS yetkilileri, grevden dolayı 4 bin 
ameliyat ertelemek yanı sıra bir çok test ve 
randevuyu iptal etti. Yapılan araştırmalar, 
doktorların halk tarafından destek aldıklarını 
gösteriyor.

tUraN: DOktOrlar MUtsUz
Middlesex Hastanesinde çalışan pratisy-

en Dr. Özlem Turan, ‘‘Pratisyen doktorlar 
mutsuz grev yapıyorlar. Çalışma koşulları 
ve hasta bakımı için güvenli bir pratisyen 
doktor sözleşmesi istiyoruz. Hükümetin 
endişelerimizi dinleyip yanıt vermesini isti-
yoruz. Yeni sözleşme doktorlar için güvenli 
çalışma saatleri sağlamıyor ve hasta bakımı 
için zararlı olacak,’’ şeklinde konuştu.

GÖrÜŞMelerDeN sONUÇ 
alıNMazsa YeNİ GreV kaPıDa

Dün gerçekleşen grevin ardından, sağlık 
bakanlığı ve sağlık çalışanları temsicileri 
arasında görüşmelerin Perşembe günü devam et-
mesi bekleniliyor. Bu görüşmeler sonuç almazsa, 
26 Ocak 08:00- 28 Ocak 08:00 arası 48 saat-
lik- sadece acil durumda destek sunarak- grev 
yapılacak. Tekrar sonuç alınmazsa, 10 Şubat’ta 
08:00-17:00 saatleri arası tam hizmet kesintisiyle 
tekrar greve gidilecek. 

MalaVaNa: aDİl bİr 
sÖzleŞMe İstİYOrUz

BMA pratisyen doktor komite başkanı Johann 
Malawana, ‘‘Bu süreç boyunca güvenli ve adil 
bir sözleşme, ve pratisyen doktorlar, hastalar ve 
NHS için verimli olacak bir sözleşme istediğimiz 
konusunda açık olduk. Hedefimiz bu olmaya 
devam ediyor ve kapımız görüşmelere açık, 
ama Hükümet güvenli çalışma düzenine ilişkin 
endişelerimizi göz önünde bulundurmalı ve 
sözleşme pratisyen doktorların çalıştıkları uzun, 
yoğun ve asosyal saatleri tanımalı’’, şeklinde 
konuştu.

‘‘Bu ilk grev, tatil ve hafta sonu hizmetleri 
kapsamında gerçekleşti. Görüşmeler sonuçsuz 
kalırsa eğer Şubat ayında yapılacak grevde tam 
olarak iş bırakılacak, ama umarım o dereceye 
gelmez bu durum ama hükümete yapmak iste-
diklerinden memnun olmadığımızı söylemek için 
yapmamız gereken şey bu’’, şeklinde konuşan 
Dr. Kaya, doktorların özveriyle çalıştıklarını ve 
bunun karşılığını almayı hak ettiklerini ifade 
etti. Dr. Kaya şöyle devam etti: ‘‘Ben ufak yaşta 
doktorların yaptıkları işi, kardeşim astım atağı 
geçirdiğinde ona başarılı bir şekilde müdahale 
ettiklerinde, gördüm ve tıp okuma kararı almama 
etken olan olaylardan birisi oldu. Tıp okumaya 
hak kazanmak için de çok çalıştım. Çok rekabetli 
bir süreçti ve çok stresliydi. Altı yıllık tıp eğitimi 

de oldukça stresliydi. Mezun olduktan sonraki 
süreçte stresliydi. Birleşik Krallık’ın her hangi 
bir yerinde çalışmak zorunda olmak, sınavlara 
çalışmaya devam etmek, hastane hizmetlerini 
geliştirmek için yapılan teftişler için çalışma 

yürütmek, konferanslara katılmak, araştırma 
yazıları yazmak, gece ve hafta sonları çalışıp 
önemli ailevi etkinlikleri kaçırmak. Biz doktorlar 
bunları işimizi sevdiğimiz için ve hastalarımızı 
önemsediğimiz yapıyoruz.’’

Dr Meryem kayaDr Ozlem turan
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ACİL CAĞRI
Türk Devletinin halkımıza karşı saldırıları 

durmadıkça, Kendi kendimizi yönetme (Öz Yönetim) 
irademiz tanınmadıkça  durmak yok diyoruz.

Kürdistan’ın  her parçası özgürleşene  
kadar dünyanın her yerinde sesimizi 

yükseltmeye devam edeceğiz...

“Ya ONUrlU bır YaŞaM,Ya Da bU 
YaŞaMı HİÇ YaŞaMaMıŞ saYaCaGız” 
şiarı ile  15 Ocak Cuma günü saat 11.00 

de Parlamentonun önünde toplanıyoruz .

Tüm halkımız ve duyarlı her kesin bu tarihi 
sorumluluğu doğru sahipleneceğine inanıyoruz...

Britanya Kürt Halk Meclisi
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İngiltere ile Türkiye arasında kriz: Türk 
diplomatların banka hesapları donduruldu
İngiltere Kraliyet Mahkemesi, Türkiye’nin Londra Büyükelçi-
lik çalışanları başta olmak üzere Türkiye ile ilgili bazı banka 
hesaplarını dondurdu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi›nden 
7 kişi, Rum Mahkemesi›nde Türkiye 
aleyhine açtığı mülkiyet davasını 
İngiltere Kraliyet Mahkemesi›ne 
taşıdı. Rum Mahkemesi›nde Tür-
kiye aleyhinde açtıkları 100 milyon 
Euro›luk davayı kazanan Rumlar, 
‹Bir AB ülkesinin aldığı kararı bir 

başka AB ülkesi uygular› şeklindeki 
mevzuattı gerekçe göstererek, Rum 
Mahkemesi›nin kararının İngiltere›de 
uygulanmasını talep etti.

Kraliyet Mahkemesi, Türkiye ile 
ilgili her hangi bir dava açmaksızın 
ve Türk tarafına hiçbir haber ver-
meksizin Rumların bu talebini kabul 

ederek, Büyükelçilik ve çalışanlarının 
hesapları başta olmak üzere 
İngiltere›deki bazı Türk hesapları 
bloke etti. Kraliyet Mahkemesi›nin 
bu kararı nedeniyle İngiltere›de bulu-
nan diplomatik misyon görevlilerinin 
maaş alamadıkları öğrenildi.

Türk yetkililer İngiltere’de mahke-

mede görüşülmeden konsolosluk 
hesaplarına getirilen ihtiyati tedbir 
kararı, Viyana Antlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesi’ne açıkça aykırı olduğunu 
iddia ediyor. 

İNGıltere bÜYÜkelÇısı 
DıŞıŞlerı›Ne ÇaĞrılDı

İngiltere’deki Türk diplomatların 
banka hesaplarının bloke edilmesinin 
ardından, ülkenin Ankara Büyükelçisi 
Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Tanju Bilgiç, İngiltere›deki 
Türk diplomatların hesaplarının 
dondurulması kararının diplomatik 
ve konsüler ilişkiler hakkındaki Vi-
yana sözleşmelerinin ihlali niteliğinde 
olduğunu söyledi. İngiliz makamları 
nezdinde girişimlerde bulunduklarını 
ve yasal itiraz süreci başlattıklarını 
ifade eden Bilgiç, İngiltere›yi 
uluslararası hukuktan doğan yüküm-
lülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Bilgiç, Dışişleri Bakanlığında 
düzenlediği haftalık basın 
toplantısında gündemdeki konuları 
değerlendirdi.

Bilgiç, İngiltere›deki diplomatların 
bir Türk bankasındaki hesaplarının 
dondurulmasıyla ilgili bir soru üz-
erine, kararın 2014-2015 yıllarında 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi›nde 
alınan bir mahkeme kararı çerçeves-
inde, «ihtiyati tedbir» niteliğinde 
olduğunu belirtti. Konunun Lon-
dra Büyükelçiliği tarafından İngiliz 

makamlarının dikkatine getirildiğini, 
İngiltere Büyükelçisi›nin Dışişleri 
Bakanlığı›na çağrılarak girişimlerde 
bulunulduğunu anlatan Bilgiç, şöyle 
devam etti:

«Biliyorsunuz, diplomatik 
ilişkilerin uygulanmasına ilişkin 
anayasa niteliğinde bazı uluslararası 
anlaşmalar var. Bunlar 1961 ve 1963 
tarihli diplomatik ve konsüler ilişkiler 
hakkındaki Viyana sözleşmeleri. Bu 
hesapların dondurulması bu her iki 
sözleşmeye de aykırılık teşkil etmek-
tedir. Bu hesapların dondurulmasıyla 
İngiltere diplomatik ve konsüler 
misyonlarımızın çalışmasını aksatmış 
ve Viyana sözleşmelerine aykırı 
davranmıştır. Tabii böyle bir işlemin 
bizim için kabul edilmesi mümkün 
değildir. Bu amaçla yasal bir iti-
raz süreci başlatılmıştır. Tabii bizim 
beklentimiz bu hesapların üzerindeki 
kısıtlamaların, tedbir kararlarının ive-
dilikle kaldırılması ve uluslararası 
hukuktan kaynaklanan yükümlül-
üklerin İngiltere tarafından yerine ge-
tirilmesi. En kısa zamanda zaten yasal 
itiraz sürecinin sonuçlanmasını bekli-
yoruz.»

Kıbrıs›taki müzakere sürecinin 
hala devam ettiğini hatırlatan Bilgiç, 
«Müzakere süreci devam ederken ve 
siyasi bir çözüm bulmaya çalışırken 
bu tarz yöntemlere başvurmak, aslında 
müzakere sürecinin içinde bulunduğu 
olumlu ortama zedeleyici nitelik 
taşımaktadır» diye konuştu.

Kuzey İrlanda’da İlk Kadın Başbakan
Demokratik Birlik Partisi (DUP) 
Lideri Arlene Foster, Kuzey 
İrlanda Bölgesel Hükümetinin 
ilk kadın başbakanı olarak res-
men atandı.

Demokratik Birlik Partisi (DUP) Lideri Ar-
lene Foster, Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümetinin 
ilk kadın başbakanı olarak resmen atandı.

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı 
Peter Robinson, görevini Foster’a devretti.

Son 7 yıldır başbakanlık yapan 67 yaşındaki 
Robinson’ın kasım ayında istifa etmesinin 
ardından görevi devralan 45 yaşındaki Foster, 
Kuzey İrlanda’nın ilk kadın başbakanı oldu.

Robinson, görevini devrinden önce bölgesel 
parlamentoda, Kuzey İrlanda’nın yeni döneme 
girdiğini belirterek, “Kaydettiğimiz ilerlemeyi 
görmek için etrafınıza bakmanız yeterli. Sadece 
bundan 10 sene önce mevcut olmayan binalar 
değil, insanların yaşamları da değişti. Her za-
man gereğince takdir edemesek de merkezden 
bize nakledilen iktidar bugün sahip olduğumuz 
barış ve istikrarı tahkim ediyor” diye konuştu.

Cameron, Foster’ı tebrik etti
İngiltere Başbakanı David Cameron da 

Foster›ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.
Cameron, sosyal medya hesabından 

paylaştığı mesajda, «Kuzey İrlanda›nın ilk 
kadın başbakanını tebrik ediyorum. Kendisiyle 

Kuzey İrlanda için olumlu bir geleceğe yönelik 
çalışmayı dört gözle bekliyorum» ifadelerini 
kullandı.

Kuzey İrlanda, yıllar süren çatışmalardan 
sonra 1998›de varılan anlaşmadan bu yana birlik 
taraftarları ile cumhuriyetçilerin güç paylaşımına 
dayalı hükümetle yönetiliyor. Foster›in 
başbakanlığını yapacağı hükümette Cumhuri-
yetçi Sinn Fein›in lideri Martin McGuinness, 
başbakan yardımcısı olarak yer alıyor.

Kuzey İrlanda›da bölgesel parlamento 
seçimleri mayısta yapılacak.

Arlene Foster, Demokratik Birlik Par-
tisi Genel Başkanlığı görevini daha önce 
Robinson›dan devralmıştı.

İran’da yaşayan Kürtlerle ilgili 
parlamentoda seminer yapılacak

İngiliz Parlamentosu, sayılarının sekiz mi-
lyonun üzerinde olduğu tahmin edilen İran 
Kürtleri›nin ele alınacağı önemli bir toplantıya 
ev sahipliği yapacak. Toplantı, Londra merke-
zli Kürt Araştırmalar Merkezi (The Centre for 
Kurdish Progress) ile Temsil Edilmeyen Mil-
letler ve Halklar Organizasyonu UNPO (Un-
represented Nations and Peoples Organization) 
işbirliği ile düzenlenecek. 25 Ocak Pazartesi 
günü gerçekleştirilecek toplantı, 1979 İslam 
Devrimi›nin ardından sistematik bir baskı 
ve ayrımcılığa maruz kalan İran Kürtleri›nin 
taleplerinin, İngiliz siyasetinde gündeme 
getirileceği en geniş çaplı etkinlik olarak 
değerlendiriliyor. 

‹Uluslararası alanda İran Kürtleri› başlıklı 
toplantıya İşçi Partisi milletvekili Emma Reyn-
olds ev sahipliği yapacak. İngiliz Parlamentosu 
Kürt Dostları Grubu Başkanı Gary Kent›in 
moderatörlüğünü üstleneceği toplantıda 
UNPO Başkanı Nasser Boladai, Kürt örgütü 
Komala›nın lideri Abdullah Mohtadi, İran 
Kürdistan Demokrat Partisi Dış İlişkiler so-
rumlusu  Loghman Ahmedi ile Exeter Üniversi-
tesi öğretim üyesi Dr Seevan Saeed konuşmacı 
olarak katılacaklar.  

Milletvekillerinin çalışma ofislerinin 
bulunduğu Portcullis House binasında yer 
alan Boothroyd Room salonunda düzenle-
necek toplantı 19,00-21,00 saatleri arasında 
gerçekleştirilecek. 

Toplantıya, akademi ve medya dünyasından 
isimlerin yanı sıra özellikle son yıllarda Irak 
Kürtlerine yönelik desteğini açık biçimde or-
taya koyan İngiliz hükümeti ve siyaset çevreler-
inden çok sayıda kişinin katılımı bekleni-
yor. Toplantıda görüşlerini yansıtacak olan 
İran Kürdistanı Demokrat Partisi ve Komala 
örgütleri 1940›lı yıllardan bu yana faaliyet gös-
teriyorlar. 1946 yılında ilan edilen ve bir yıl 
sonra İran tarafından sonra erdirilen Mahabad 
Cumhuriyeti, İran›ın yanı sıra Türkiye, Suriye 
ve Irak’ta yaşayan  Kürtlerin tarihteki en önemli 
devletleşme girişimiydi. 
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Türk devletinin Kürdistan’ın 
birçok kentinde devam ettirdiği 
saldırıları ve son olarak 
Van’da devlet güvenlik güçleri 
tarafından 12 gencin katledilm-
esini protesto etmek amacıyla 
Türkiye’nin Londra büyükelçiliği 
önüne siyah çelenk bırakıldı. 
Pazartesi günü öğlen saatler-
inde yapılan siyah çelenk eyle-
minden sonra, akşam saatler-
inde de İngiltere başbakanlığı 
önünde bir eylem düzenlendi. 

Pazar günü Van’da polisler tarafından 
katledilen 12 genç ile birlikte Cizre, Sur 
ve Silopi’de yapılan devlet saldırıları 
Türkiye’nin Londra büyükelçiliği önünde 
protesto edildi. Britanya Demokratik 
Güçbirliği tarafından organize edilen ey-
lemde elçilik önüne siyah çelenk bırakıldı. 

Türkiye’nin Londra büyükelçiliği 
önündeki eylemde polisin normalden fazla 
güvenlik önlemi alması dikkat çekti. 

baŞbakaNlık ÖNÜNDe 
‘sessİz kalMa’ ÇaĞrısı

Öğlen saatlerinde elçilik önünde yapılan 
eylemden sonra akşam saatlerinde de 
İngiltere başbakanlığı önünde bir saat süren 
bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme Britanya 
Demokratik Güçbirliği bileşeni kurumların 
temsilcileri katıldı. Eylemde yapılan 
açıklamada İngiltere hükümetine yaşananlar 
karşısında ‘sessiz kalma!’ çağrısı yapıldı. 

TC Londra Büyükelçiliği önüne siyah çelenk bırakıldı
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İngiltere’nin Shefield kentinde Türk devleti protesto edildi
İngiltere’nin Shefield kentin-
de Kürdistan’da devam eden 
saldırılar protesto edildi. Bugün 
(Pazartesi) Shefield özgür-
lük meydanında bir araya ge-
len yüzlerce Kürdistanlı ve 
dostları Türk devletinin son 
dönemde Kürdistan’a yönelik 
gerçekleştirdiği saldırıları pro-
testo etti.

Bugün öğlen saatlerinde Shefield özgür-
lük meydanında biraraya gelen yüzlerce kişi 
Paris’te katledilen üç Kürt kadını ve Silopi’de 
katledilen üç Kürt kadın siyasetçinin de 
fotoğraflarının bulunduğu dövizler açtı. PKK 
ve Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın 
fotoğraflarının da taşındığı eylemde üzer-
inde ‘Türk devleti, Daiş’I desteklemekten 
vazgeç’ yazılı büyük pankart açtı. Yapılan 
konuşmalarda Türk devletinin son dönemde 
Kürdistan’a yönelik saldırılar konusunda bilgi 
verilirken uluslararası kamuoyuna duyarlılık 
çağrısı yapıldı. 

İngiliz sosyalist grupların da destek verdiği 
eylemde grup adına yapılan açıklamada 
PKK’nin değil Türk devletinin terör 
uyguladığı ve PKK’nin terör listesinden 
çıkarılması çağrısı yapıldı. Eylem boyunca 
‘Katil Erdoğan, Terörist Türk devleti, Kürtleri 
katletmekten vazgeç’ şeklinde sloganlar atıldı.  

Kalabalık meydanda dağıtılan bildirilerle 
eylemin amacı anlatıldıktan sonra protesto ey-
lem sona erdi. 
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Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

Çocuklar nasıl öğrenir? 
Her çocuğun kendine has ve rahat bulduğu bir öğrenme 
tarzı vardır. Öğrenme tarzı kişinin bilgiyi öğrenmesi, 
işlemesi ve bilgiyi tutmasını anlatan uygulamadır. Hepi-
miz bilgiyi farklı yöntemler ile öğreniriz. Daha sonra bu 
bilgiyi farklı bir şekilde kullanırız ve bunun yanında bilgi-
yi hatırlamak için farklı metotlar kullanırız. Bir çok çocuk 
tecrübe edinerek öğrenmeyi sever. Tecrübe etmek daha 
çok çocuğun dokunarak, yaparak veya hareket ederek 
yaptığı işlemden ibarettir. Çocuğunuz üzerinde kısa bir 
süre gözlemleme yaptığınız koşulda onun hangi metot-
lar veya neleri yapmaktan daha çok hoşnut olduğunu 
görmeniz mümkün. Bu haftaki yazımızda çocuklar nasıl 
öğrenir konusuna değinip bu konuda bilgi vermeye 
çalışacağım. Umarım yardımcı ve faydalı olur. 

Öğrenme tarzlarına yukarıda 
kısaca değindik. Fakat biraz daha 
yakından baktığımızda dört temel 
öğrenme tarzını olduğunu göreceğiz. 
Birinci öğrenme tarzı, görerek (Vis-
ual) dediğimiz ve her şeyi bakarak 
öğrenildiği tarz var. Bu yöntemle 
öğrenen çocuklar daha çok anne-
baba yada öğretmenlerinin vücut 
dilini ve yüz ifadelerine bakarak 

öğrenirler. Görsel öğrenme özelliği 
olan çocukların gelişkin yaratıcılık 
yanları vardır ve her şeyi resim olarak 
görürler. Çok fazla hareket bu yöntem-
le öğrenen çocukların dikkatini çabuk 
dağıtır.  Duyarak (Auditory) öğrenme 
ikinci bahsedeceğimiz öğrenme tarzı. 
Bu yöntemle öğrenen çocuklar duyarak 
ve tartışmalara katılarak öğrenirler. 
Sözlü verilen komutlar bu tür öğrenme 

tarzı olan öğrencilere yardımcı olur. 
Çok fazla gürültü bu öğrenme tarzı 
için dezavantaj olurken sessiz ortam-
lar faydalı olacaktır.  Dokunarak (Tac-
tile) öğrenenler her şeyi hissetmek 
ister. Bu yöntemle öğrenen çocuklar 
elleriniz sıkça kullanırlar. Dokunarak 
öğrenen çocuklar sıkça karalama ve 
resim yaparlar. 

Ve son olarak gelelim bir çok 
çocuğun öğrenme tarzına, kinest-
etik (Kinesthetic), ya da hareket ile 
öğrenme tarzı. Bu tarz öğrenen çocuk-
lar bir şeyleri yaparak ve hareket ile 
öğrenirler. Çok uzun süre oturmayı 
sevmezler ve fiziksel aktiviteden büyük 
zevk alırlar. Bu tür çocuklar özellikle 
fiziksel derslerde başarılı olurken, din-
lenerek yapılması gereken derslerde 
zorlanırlar.  

Çocuğunuzun öğrenme tarzını 
öğrenmek istiyorsanız onlara değişik 
oyuncaklar verip onların verdikleri 

reaksiyonlara bakın. Oyuncaklar 
yanında kitaplar ve ses yapan yaratıcı 
eğitim araç gereçleri verin. Bir şeyi 
anlatması gerektiğinde sözlü mü 
yoksa resim şeklinde mi anlatmak 
istediğine bakın. Bunların hepsi size 
çocuğunuzun öğrenme tarzı hakkında 
yardımcı olacaktır. Düşünceniz ne olur-
sa olsun bunu sabit bir davranış olarak 
görmeyin.

Hepimiz çocuğumuzun gelişimi ko-
nusunda kaygılanır ve yardımcı olmaya 
çalışırız. Onların büyürken başarılı 
oldukları konularda ve yeteneklerde 
daha çok gelişmesini isteriz. Fakat 
aslında çocuklar büyürken çok yönlü 
gelişmeler gösterebilir. Bizlere, anne-
baba olarak düşen görev, onların bir çok 
değişik konuyu tecrübe etmeleri konu-
sunda olanak sağlamak. Bu yöntemle 
çocuklar bir çok konuda gelişip kendi 
ilgi alanlarını genişletebilirler. Yeter ki 
biz bu konuda yardımcı olalım.



14   Çarşamba, 13 Ocak 2016

Petrol fiyatları 12 yılın en düşüğünde

Çin ekonomisinin beklenenden hızlı yavaşladığı endişeleri başta petrol olmak üzere tüm emtia fiyatlarını 
aşağı çekmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 31 doların da altına gerileyerek 2004›ten bu yana en 
düşük seviyeye indi.

2016’ya girilmesinden bu yana 
sadece 1,5 haftada yaklaşık yüzde 
17 değer kaybeden Brent petrold-
eki düşüş küresel varlık fiyatlarını 
da etkisi altına almış durumda.

Asya borsaları günü düşüşle 
kapatırken Japon Nikkei endek-
sinde kayıplar yüzde 2,5’i aştı. 
Avrupa borsalarının da düşüşle 
açılması bekleniyor.

ABD’nin üç büyük yatırım 
bankası Goldman Sachs, JP Mor-
gan ve Morgan Stanley ise petrol 
fiyatlarında henüz dip seviyelerin 
görülmediğini belirterek, düşüşün 
20 dolar seviyelerine kadar 
süreceğini öngörüyor.

Uzmanlara göre ABD 
Doları’ndaki değer kazanma tren-
di ve hem petrol ihracatçısı ülkeler 
birliği OPEC’in hem de ABD’deki 
kaya petrolü üreticilerinin üretimi 
kısma konusunda direnç gösterme-
si petroldeki düşüşün devamına 
yol açabilir.

Petrolde 1,5 yılda yaşanan 
yüzde 70 üzerindeki düşüşe 
karüretimi kısarak fiyatları dengel-
emeyi reddeden OPEC’ten ise 
yeni mesajlar geliyor.

OPEC üyesi Nijerya›nın Petrol 
Bakanı Emmanuel Ibe Kachikwu, 
birliğin acil toplantı yapabileceğini 
söyledi.

ABu Dhabi›de konuşan Pet-
rol Bakanı, OPEC›in ancak diğer 
petrol üreticilerinin de üretimi 
kısması halinde petrol üretimini 
azaltabileceğini vurguladı.

ABD›de kaya petrolü teknolo-
jisinin gelişmesi sayesinde artan 
üretim kapasitesi OPEC üreticiler-
inin küresel pazar payını tehdit 
ettiği için OPEC üretimde kesintiye 
gitmeyi bugüne kadar reddetmişti.

DÜŞeN PetrOl 
fİYatları HaNGİ ÜlkeYİ 
Nasıl etkİlİYOr?

Amerika Birleşik 
Devletleri’nde (ABD) kaya 
petrolü üretiminin 2007 yılında 
günlük 5 milyon varilden 2014’te 
günde 10 milyon varile çıkması 
ve buna karşın Suudi Arabistan’ın 
liderliğinde OPEC üyelerinin 
üretimlerini kısmamaları sonucu 
petrol piyasasında oluşan arz 
fazlası, ham petrol fiyatlarını Haz-
iran 2014’te ulaştıkları 115 dolar / 
varil’den bugün 35 dolar / varil’in 
altına indirdi.

Bu kadar kısa sürede böylesine 
bir düşüş, pek çok ülkenin ekono-
misini derinden etkiliyor.

abD
ABD düşen petrol fiyatlarından 

hem olumlu, hem olumsuz etkile-
nen ülkelerden. Düşük vergi oranı 
nedeniyle pompa fiyatları sadece 
son 1 yıl içinde % 40’tan fazla 
azaldı. Bu durum, hem şirketlerin 
hem hanelerin enerji giderler-
inde, ekonomiye iç talep olarak da 
dönen büyük bir tasarruf demek.

Buna mukabil petrol fiyatları 
yüksekken kâr eden, borçları fazla 
kaya petrol şirketleri için durum 
hiç iç açıcı değil.

Bu şirketler harcamalarını kısıp 
verimliliklerini artırsalar da zarar 
ediyor ve borçlarını çevirmekte 
güçlük çekiyorlar.

Beraberinde getirdiği işten 
çıkarmalar ile bu durum, ABD ekon-
omisini de olumsuz etkileyebilir.

kaNaDa
Kanada’nın durumu ABD’den 

daha kötü. Kanada tipi ağır 
petrolün varili kısmen 20 doların 

altına indiği için ülke ekonomisi 
geçen yıl neredeyse resesyona 
giriyordu.

VeNezUela
Petrol fiyatlarının düşüşünden 

en kötü etkilenen OPEC üyesi 
Venezuela. Ekonomisi neredeyse 
tamamen her gün yaptığı yaklaşık 
2 milyon varillik petrol ihracına 
bağımlı ülke için petrol fiyatındaki 
her 1 dolarlık düşüş, senelik 720 
milyon dolar gelir kaybı demek. 
Bu durum, Venezuela’nın iflasın 
kıyısına gelmesine yol açtı.

brezİlYa
Güney Amerika’nın en önemli 

petrol üreticilerinden Brezilya da 
durumu pek iç açıcı olmayan ül-
kelerden.

Düşen fiyatlar, devlet pet-
rol şirketi Petrobras’ın, içine 
cumhurbaşkanı Dilma Rousseff’i 
de alan yolsuzluk soruşturmaları, 
Rio 2016 olimpiyatının getirdiği 
maddi yükle birleşince Brezilya, 
ülke tarihinin en büyük ekonomik 
buhranlarından birine girmekte.

NİJerYa, aNGOla, 
CezaYİr Ve lİbYa

Batı Afrika’daki iki OPEC 
üyesi Nijerya ve Angola da düşen 
petrol fiyatından olumsuz etkile-
nenlerden. Her iki ülke de nere-
deyse tamamen petrol ihracından 
geçindiğinden, ekonomik büyüme 
hızları birkaç yıl öncesine göre 
yarıya inmiş durumda.

Kuzey Afrika’daki iki OPEC 
üyesinden Cezayir de düşen pet-
rol fiyatlarının etkisini ekono-
misini çeşitlendirerek azaltmaya 
çalışıyor.

Fakat sadece geçen yıl içinde 
ülkenin döviz rezervleri 2014 so-

nunda 180 milyar dolarken, bu yılı 
150 milyar dolar civarında kapattı.

Libya’da ise düşük petrol 
fiyatları, ülkenin içinde bulunduğu 
siyasi krizde çarpan etkisi 
yaratıyor.

sUUDİ arabİstaN
Suudi Arabistan’ın petrol fiyatı 

yüksekken biriktirdiği döviz rez-
ervleri, yılbaşından beri büyük 
değer kaybetti.

Erime bu hızda devam ederse, 
bütçe açıkları ile beraber ülkenin 
birkaç yıl içinde çok zor durumda 
kalması kaçınılmaz.

Krallık 2016 bütçesinde 
akaryakıta % 50, doğalgaza % 66 
zam yapmasına rağmen devlet ge-
lirlerinde hatırı sayılır bir azalma 
bekliyor ve bu nedenle devlet petrol 
şirketi Saudi Aramco’nun kısmen 
de olsa özelleştirilmesinden dahi 
bahsedebiliyor.

IRAK
Yaşadığı siyasi sorunların 

üstüne düşen petrol fiyatları, Irak 
için de büyük sorun.

Yaklaşık 9 milyonluk iş 
gücünün 7 milyonunun devlet 
memuru olduğu Irak’ta maaşların 
devlete yükü aylık 4 milyar dola-
rken, 2015’te ülkenin aylık ortala-
ma petrol ihraç geliri 3.8 milyar 
dolarda kaldı.

İraN
Ortadoğu›daki petrol üreticileri 

arasında düşen fiyatlardan etkile-
nenlerden biri de İran.

Fakat bu etkiyi hafifleten bir 
etken var: Ülke zaten dört yıldır 
uluslararası yaptırımların etkisi 
altında ve petrol ihracatını yarıya 
indirmiş durumda.

Yaptırımların sonunun 

yaklaşması, İran›ın petrol ihracını 
yüksek ölçüde arttırıp düşen 
fiyatların etkisini azaltabilmesi 
ihtimalini barındırıyor.

RUSYA
Dünyanın en büyük petrol üret-

icilerinden Rusya için de petrol 
fiyatındaki düşüş büyük sorun.

Rus ekonomisinin 2015 yılında 
hatırı sayılır ölçüde küçüldüğü, bu 
yıl da küçülmeye devam edeceği 
bekleniyor.

Buna ek olarak Rusya gerek 
döviz rezervlerinde, gerekse petrol 
ve gaz gelirlerini topladığı varlık 
fonunda erime gören ülkelerden.

Ancak bir teselli, dolar 
karşısında değer kaybeden ru-
blenin özellikle ufak petrol 
ihracatçılarını nispeten koruması. 
Elbette bu durum, sıradan Ruslar 
için geçerli değil.

ÇİN Ve HİNDİstaN
Dünyanın en önemli petrol 

ithalatçılarından Çin ve Hindistan 
ucuz petrolden faydalanan ülkel-
erden.

Her iki ülke de düşen pompa 
fiyatları nedeniyle özellikle ben-
zin tüketiminde çok yüksek artış 
görürken, diğer taraftan stratejik 
petrol rezervlerini dolduruyorlar.

Ayrıca Hindistan, düşük 
fiyatları fırsat bilip akaryakıt 
sübvansiyonlarını kaldırıyor.

aVrUPa bİrlİĞİ
Çoğunlukla petrol 

ithalatçılarından oluşan Avrupa da 
düşen fiyatlardan olumlu etkilenen 
bölgelerden.

Pompa fiyatlarındaki düşüşler, 
Avrupa ticareti için önemli bir gir-
di olan dizelin litresinin 1 avronun 
altına inmiş olması, Yunanistan 
krizinden halen tamamen düze 
çıkmamış AB ekonomisini rahat-
latan bir unsur.

tÜrkİYe
Türkiye petrol fiyatındaki 

düşüşten faydalanan, fakat bu 
faydanın bir kısmını döviz kuru 
nedeniyle kaybeden ülkelerden.

Benzerini Merkez Bankası 
başkanı Erdem Başçı’nın 
geçtiğimiz hafta bakanlar kuru-
luna yaptığı sunumda gösterdiği 
aşağıdaki grafik, hızla yük-
selen akaryakıt talebine ce-
vap vermek için Türkiye’nin 
ham petrol ithalindeki artışa 
rağmen enerji ithalat giderinin 
azaldığını gösteriyor.

Buna mukabil aşağıdaki grafiğin 
gösterdiği gibi Türk lirasının dolar 
karşısındaki değer kaybı, petrol 
fiyatındaki düşüşünün pompaya 
yansımasını engelleyen bir etken.

Bu etken olmasaydı, bugün 
benzinin litresi 3 lira olabilirdi. 
BBC Türkçe
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Mülteciler yararına yapılan konsere yoğun ilgi

Kürdistan’da yerlerinden edilen mülteciler yararına yapılan konsere yoğun 
ilgi oluştu. Cuma akşamı İslington’da bulunan Union chapel klisesinde 
yapılan konserde toplanan yardımlar Heyva Sor a Kurdistan vakfı aracılığıyla 
ihtiyaç sahibi mültecilere gönderilecek.  

Heyva Sor yardım kuruluşu 
yararına 8 Ocak Cuma akşamı 
Londra’nın Highburry bölgesinde 
bulunan Union Chapel’a yapılan 
dayanışma konserinde Çiğdem Aslan, 

Habib Meftah Boushehri, Arash Mo-
radi, Tahir Palalı ve Steve Coghlan 
sahne aldı.

Salonun dolduğu konserin 

açılışında Yeşiller partisi ve bazı insan 
hakları savunucusu organizasyonların 
temsilcileri birer konuşma yaptı. İnsan 
hakları savunucusu avukat Margaret 
Owen da gecede bir konuşma yaparak 

Kürtlerin kahramanlığına değindi. Bir 
süre önce ziyaret ettiği Rojava izlen-
imlerinden de bahseden Owen özel-
likle de kadınların mücadelesinden 
çok etkilendiğini ifade etti. 

Kürdistan’da devam eden 
savaşlardan kaynaklı yerlerin-
den edilen Kürdistanlılara yardım 
çalışmaları yürüten Heyva Sor a 
Kürdistan vakfı yararına yapılan 
dayanışma konserinde elde edilen 
tüm gelir ihtiyaç sahiplerine gönderi-
lecek. Kürt Kızılayı (Heyva Sor) savaş 
bölgelerinde yerlerinden edilmiş, 
çeşitli bölgelerdeki yardıma muhtaç 
insanlara yardım eli uzatıyor.  Heyva 
Sor a Kürdistan özellikle Kürdistan’da 
çalışmalarına hızla devam ediyor.

Konser yapılan çekiliş, dağıtılan 
hediyeler ve Kürdistan’da çekilen 
bazı resimlerin açık artırma şeklinde 
satılmasıyla sona erdi. 
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Şadiye Arslan Volkswagen grubundan arabası olanları  uyardı.
Avukat Şadiye Arslan :“Volkswagen skandalından 
tazminat hakkı doğabilir’’

Volkswagen, Audi, Seat , Sko-
da aracı olanların arabalarının 
değeri  emisyon skandalı yüzünden 
düştü.

Motorlu araçlara yerleştirilen bir 
yazılım sayesinde arabanın karbon 
emisyonlarını kasıtlı olarak düşük 
gösterdiğini kabul eden Volkswa-
gen grubunun arabalarına    sahip 
kişilere  tazminat hakki doğabilir.

MIYA Avukatlık Firmasının 
ortaklarından Avukat Şadiye Arslan 
“Aracın  değer kaybetme imkânı 
olduğu  için araba sahiplerinin hem 
değer kaybı hem de verilen zaman 
kaybı ve stres için tazminat almaya 
hakları olabilir. Grup zaten yazılımları 
değiştirecek ve doğru yazılım 
yerleştirecek   .. Ama artı tazmi-
nat hakki da olabilir ve grup bunu 
Avrupa’daki araçlar için de yapmalı. 
Amerika’da şirketin tazminat duru-
mu daha açık , Avrupa için de durum 
yakında belli olacak ve araç sahipler-
ini biz temsil etmeye hazırız  “ dedi.

INDIRIMLI SATISLA GUVEN 
KAZANMAYA CALISIYOR :

Amerika’da Volkswagen firmasının 
hali hazırda araç sahiplerine 1000 
dolara  kadar tazminat  verdiğini ve 
ayni zamanda bedava araç bozulma 
sigortası teklif ettiğini hatırlatan Ar-
slan su bilgileri verdi : “Amerika’da 

hem araçlar tamir edilecek, hem 
de tazminat olacak. Su anda her 
tarafta ,  Ocak ayinin sonuna kadar 
Volkswagen’in müşterilerine açtığı bir 
kampanya var ve bu kampanya çer-
çevesince eğer Volkswagen arabasına 
gecen  90 gün sahipseniz veya evin-
izden biri yeni bir Volkswagen modeli 
alırsa,  yeni arabadan modeline göre 
400 poundla 1500 pound arasında 
indirim alınabiliyor. Bu bizim 
bildiğimiz kadarıyla Ocak ayinin so-
nuna kadar açık. Kişilerin bu kampan-
yadan yararlanması için arabalarını 
değiştirmeleri gerekmiyor  .

 VOLKSWAGEN AVRUPA 
TAZMINAT PAKETI 
UZERINE CALISIYOR :

Şirketin hali hazırda araba sa-
hiplerine mektup gönderdiğini 
hatırlatan Av Arslan “Ekteki örnek 
mektupta  görüldüğü üzere , Volk-
swagen  arabalarının etkilendiğini ve 
teknik düzeltmenin yapılacağını ve 
hazır olunca  şirketin araç sahiplerine 
yazacağını soyluyor.  Şirket mektup da 
müşterinin diğer haklarını söylemiyor. 
Bu yüzden dikkat edilmeli . Biz firma 
olarak su an arabası etkilenenlerin bilg-
ilerini alıp  grup dosyası  hazırlayıp 
gelişmelere göre kendilerine tavsiye 
ve yârdim vereceğiz. Volkswagen 
grubundan gelen herhangi bir teklifi 
tüketiciler hukuki tavsiye olmadan ka-

bul etmesinler . “ dedi.

2016 MODELLERINDE 
BILE PROBLEM VAR :

Volkswagen grubunun 2016 yıl 
modeli arabalarından bazılarında  da 
yanlış egzoz emisyon testi olduğunu 
hatırlatan Av. Şadiye Arslan  uyarısına 
şöyle devam etti :” Volkswagen’in 
Scirocco, Jetta, Golf Convertible, Pas-
sat ‘in  da   içinde  bulunduğu değişik 
dokuz model 2016 arabalarında da 
fabrika çıkışlarında egzoz emisyon 
testleriyle oynandığı şirket tarafından 
kabul edildi. Bu arabalarda CO2 
emisyonları tekrar kontrol edilecek 
ve Volkswagen bu arabaları da geri 
çağırıyor .Bu arabaların şirketle 
alakası olmayan objektif kurumlarca 
test edilmesi lazım ve şirket bunun 
için ayarlama yapmaya çalışıyor.’’

ARABANIZIN ETKILENDIGINI 
NERDEN BILECEKSINIZ :

Araç sahiplerinin şase numaralarını 
(İngilizcede Vehicle Identification 
Number olarak bilinen numarayı ) 
VW , Skod , Seat , Audi nin”Recall “ 
sitelerine girip araçlarının skandaldan 
etkilendiğini öğreneceklerini ilave 
eden Arslan “Şase numarası  genelde 
17 hanesi  olan bir numaradır  bilindiği 
gibi ya arabanın kafa kâğıdında ve 
modüle  bağlı olarak  on yolcu caminin 
altında veya kapıda olabiliyor “ dedi.

miya avukatlık Firması Ortaklarından avukat şadiye arslan 
Volkswagen grubundan arabası olanları  uyardı.
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Jeremy Corbyn gölge 
kabinesini yeniledi

İşçi Parti ve ana muhalefet 
lideri Jeremy Corbyn, uzun 
görüşmeler sonunda, gölge 
kabinesini yeniledi.

Corbyn’nin sol ve sosyalist görüşlerinden 
dolayı İşçi Parti’nin içerisinde belirli konularda 
anlaşmazlıklar yaşanmakta. Corbyn’nin yeni 
gölge kabinesiyle daha ılımlı bir çalışma grubu 
oluşturduğu tahmin ediliyor.

Suriye’de Daiş’e karşı savaşa katılma konu-
sunda Corbyn ile ayrı duruş sergileyen gölge 
dış ilişkiler bakanı Hilary Benn’in görevinden 
kovulacağı tahmin ediliyordu, fakat Benn işini 
kaybetmedi.

Corbyn, nükleer silahlanmayı yenilemeyi 
destekleyen, Maria Eagle’ı gölge savunma 
bakanlığından uzaklaştırarak, yerine İslington 
milletvekili Emily Thornberry’i görevlendirdi.

Corbyn gölge kültür bakanı Michael Dugh-
er ve gölge Avrupa bakanı Pat McFadden’ın 
görevlerini de sonlandırdı.

Gölge demir yolları bakanı, Jonathan Reyn-
olds, gölge dış ilişkiler bakan yardımcısı, 
Stephen Doughty ve gölge savunma bakan 
yardımcısı, Kevan Jones istifa ettiler. Reynolds 
ve Doughty’nin McFadden’nın kovulmasından 
dolayı istifa ettikleri aktarıldı.

Benn nükleer silahlarının yenilenmes-
ini destekliyor. Corbyn ise İşçi Parti’nin, 
önümüzdeki aylarda yapılması beklenen 
nükleer yenileme oylamasına karşı çıkmasını 
istiyor.

Islington Belediyesi 
Caledonian Road tren 
istasyonuyla ilgili dava açtı
Transport for London’ın 
Kasım ayında, 8 ay süreyle 
Caledonian Road yeraltı ista-
syonunun kapatılacağını 
duyurmasının ardından 
Isongton belediyesi konu 
ile ilgili yasal işlem başlattı.

TFL geçtiğimiz yıl Kasım ayında 
Caledonian Road istasyonunda 
yapılacak teknik düzenleme ve 2 asansörün 
onarımı ile ilgili istasyonun kapatılacağını 
duyurmuştu. Islington belediyesi ise asan-
sörlerin ard arda, teker teker onarımlarının 
yapılması ile istasyonun kapatılmadan servisin 
verilebileceği açıklaması yapmıştı. 

Caledonian Road istasyonunun 
planlamasında, engelli vatandaşlara özel 
basamaksızlaştırma ve yeni düzenlemeye gi-
dilecek 8 aylık süreç bölgede ekonomik zarar 
yaratacağı gibi bölge insanlarının da hayatını 
zorlaştıracağı açısından Islington beledi-
yesi istasyonun kapatılmadan geliştirmenin 
yapılması gerektiğini savunuyor. 

Caledonian Road istasyonu Londra’da bulu-
nan ‘step-free’ basamaksız istasyonların yüzde 
25’inden sadece biri fakat raylarda ve asansörl-
erde yenileme ve geliştirme yapılması gerekiyor. 

Islington belediyesi çevre ve ulaştırmadan 

sorumlu Counciller Claudia Webbe konu ile 
ilgili yaptığı açıklamada, “Caledonian Road 
istasyonunun 8 ay süreyle kapatılması lokal 
vatandaşlarımıza büyük zorluk yaratacak, 
özellikle engelli vatandaşlarımız bölgeye 
ulaşım konusunda sıkıntı yaşayacak. TFL ile 
görüşmelerimizde, öncelikle bir asansörün 
sonara diğerinin onarımına geçilmesi ile istasy-
on kapatılmadan işlemleri yapmalarını istedik, 
böylelikle bölgede yaşayan yaşlılar ve engellier 
ulaşım sorunu ile yüzleşmeyecekti fakat TFL 
buu yapmadı. Lokal insanlarımız adına yasal 
işlem başlatmaktan başka çaremiz kalmadı. 
TFL’in konuyu yeniden gözden geçirmes-
ini istiyoruz. Özellikle asansörlerin tek tek 
onarılarak bölgedeki basamaksız istasyonumu-
zun açık tutulmasını istiyoruz.

Belediyenin Royal Court of Justice’e yapığı 
başvuru dosyası Administrative mahkemesinde 
görülüyor.  
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IŞİD Videosundaki Maskeli Kişi 
Ebu Rumaysah mı?
Haber: Şükrü Bolat

IŞİD’in Pazar günü İngiltere’yi tehdit ettiği video 
kaydındaki maskeli kişinin Ebu Rumaysah olduğu 
yönünde ciddi bulgular tespit edildi.

İngiltere ses analiz uzmanları tarafından yapılan 
incelemelerde IŞİD›in video kaydındaki maskeli 
teröristin kimliğinin Ebu Rumaysah olduğu yönünde 
ayırt edici özelliklere ulaşıldığı ortaya çıktı.

büyük benzerlik var
IŞİD’in video kaydı İngiliz ses uzmanları 

tarafından Ebu Rumaysah’ın daha önceki ses 
kayıtları ile karşılaştırıldı. Elde edilen bulgularda 
Ebu Rumaysah’ın ses kayıtlarının benzerlik taşıdığı 
ortaya çıktı.

Ses uzmanı Dr. Frederika Holmes, adli ve fonetik 
olarak konuşma ve dil örneklerinin incelendiğini belirti-
yor. Her iki numune incelendiğinde vurgu özellikler-
inde ciddi çakışmalar olduğu gözlendi ve bu da büyük 
olasılıkla aynı konuşmacı olmasını güçlendiriyor.

eşi ve çocukları ile suriye’ye kaçmış
Ebu Rumaysah, 10 yıl önce İslam dinine geçmişti. 

İslam dinine geçmeden önce Siddartha Dhar olarakta 
tanınıyordu. 2014 yılında İngiliz terörle mücadele 
birimleri tarafından tutuklanmış ve kefaletle serbest 
bırakılmıştı. Siddartha Dhar olarak bilinen Ebu Ru-
maysah, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra 2014 
yılında eşi ve çocukları ile Suriye’ye kaçtı.

10 dakikalık video kaydında, İngiliz aksanıyla 
konuşan maskeli erkek kamerada beş rehineyi öldür-
meden önce, İngiltere hükümetinin uyguladığı poli-
tika ve Başbakan David Cameron’ı eleştiriyordu.

İngiliz İçişleri bakanlığı 
yorum yapmıyor

Salı günü, İngiliz İçişleri Bakanlığı Ebu Rumay-

sah hakkındaki haberler ile ilgili yorum yapmayı 
reddetmiş, olayın İngiliz uzmanlar tarafından 
incelendiğini belirtmişti.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News, IŞİD›in vid-
eo kaydı ve Ebu Rumaysah›ın 2 yıl önce YouTube 
kanalında yer alan kendi ses kaydını ses uzmanı olan 
Dr Frederika Holmes›e sordu.

Yapılan analizde konuşmalarda hareket ve 
davranış benzerlikleri olduğu belirtilirken konuşma 
sırasındaki yüksek sesle bağırmaların da dikkat 
çektiği ifade edildi.

Dr. Holmes, Ebu Rumaysah›ın YouTube ses 
kaydının gayri resmi bir konuşma olduğunu ancak 
IŞİD›in video ses kaydının ise bu noktada farklılık 
gösterdiğini ancak ses analizleri yapılırken bir çok 
tekniğin ve incelemenin kullanıldığını sözlerine ekledi.

Genel olarak her iki ses kaydındaki konuşmacının 
vurgu bakımından, çok kültürlü kentsel bir İngiliz 
İngilizcesi konuştuğunu ve her iki ses kaydının 
birbirine çok yakın bir ses perdesine sahip olduğunu 
belirtiliyor.

ses kayıtları tutarlılık gösterdi
Dr Holmes, yapmış olduğu inceleme sonucunda 

hem ses yapıları hemde akustik açısından her iki ses 
kaydığında aynı hoparlörden çıkmış gibi tutarlılık 
gösterdiğini sözlerine ekliyor.

Öte yandan İngiltere Gölge İçişleri Bakanı Andy 
Burnham, Ebu Rumaysah›ın İngiltere›den nasıl 
kaçtığına dair bir inceleme başlatılması talebinde 
bulundu.

kefaletle serbest 
bırakılmış ve kaçmıştı

Ebu Rumeysah, terör zanlısı olarak yasaklı mili-
tan grubu El Muhacirun’a yönelik düzenlenen opera-
syonda, Eylül 2014 yılında tutuklanmış, kefaletle ser-
best bırakılmış ancak bir süre sonra Suriye’de olduğu 
ortaya çıkmıştı.

Müslümanlar’a Saldırılarda %171 Artış
Haber: Şükrü Bolat

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı veriler-
ine göre Müslüman ve Yahudiler’e karşı işlenen 
nefret içerikli suçların oranında geçen yıla göre 
artış kaydedilirken, Paris saldırıları sonrasında 
Müslümanlar’a karşı işlenen suç oranında yüzde 
171 artış olduğu ortaya çıktı.

İngiltere’de Müslümanlar›a karşı yapılan 
İslamofobik saldırılar 2014 yılı Kasım ayında 499 
iken, 2015 Kasım ayında yüzde yaklaşık 64 artarak 
818 oldu.

Yalnızca Kasım ayı incelendiğinde, 
Müslümanlar›a karşı yapılan saldırılar; 2014 Kasım 
ayında 60 olurken, 13 Kasım›da meydana gelen 
Paris saldırıları sonrasında ise 2015 Kasım ayında 
163 saldırı kaydedildi.

Yılın aynı dönemlerinde, İngiltere›de 
Yahudiler›e karşı yapılan nefret odaklı saldırılar 
2014 Kasım ayında 299 iken, 2015 Kasım ayında 
yüzde 61.5 artarak 483 olarak kayıtlara geçti.

Sadece Kasım ayı verileri incelendiğinde 
Yahudilere karşı yapılan saldırılar 2015 Kasım 
ayında yüzde 53 oranında düşüş gösterdi, 37 saldırı 
kayıtlara geçti. 2014 Kasım ayındaki saldırı sayısı 
80 olarak belirlenmişti.

saldırılar kayıt altına alınıyor
İngiltere Parlamentosu Muhafazakar 

Parti milletvekili ve aynı zamanda partiler-
üstü İslamofobi’yle Mücadele Parlamento 
Grubu bBaşkanı Stuart Andrew, Müslüman 
karşıtı saldırıların Paris saldırısı sonrasında 
artış gösterdiğinin tespit edildiğini be-
lirtirken, yapılan saldırıların kesinlikle ka-
bul edilemez olduğunu vurguladı. Andrew, 
yapılan saldırıların daha önceden genel 
olarak değerlendirildiğini, ancak polisin artık 
saldırıları daha ayrıntılı ve titiz çalışmalar so-
nucunda kayıt altına aldığını bildirdi.

Sosyal medya saldırıları arttırıyor
İngiltere İşçi Partisi milletvekili ve par-

tilerüstü Yahudi Karşıtlığı Grubu Başkanı 
John Mann, saldırıların artmasından sosyal 
medyayı sorumlu tuttu. Mann, Twitter ve 
sosyal medyanın, nefret içerikli saldırıların 
artmasında büyük rol oynadığını söyleyerek in-
ternet şirketlerinin polisle daha etkili çalışmalar 
yürütmesi için çağrıda bulundu.

315 terör gözaltısı yapıldı
Geçen yıl İngiltere’de, sadece nefret içerikli 

suçlarda artış yaşanmadı. İngiltere, İskoçya ve 
Galler’de terörle bağlantılı suçlar yüzünden 
gözaltına alınanların sayısında da artış tespit 
edildi. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın 2014 
Eylül ile 2015 Eylül ayları arasında açıkladığı 
verilere göre, Eylül 2014-Eylül 2015 döne-
minde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına 
alınanların sayısı bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla üçte bir oranında artarak 315’e 
ulaştı. Gözaltına alınanların 50’si kadın, 15’i de 
18 yaşın altındaki çocuklar.

İngiltere İçişleri Bakanlığı mevcut artışın, 
kadın ve çocuk şüphelilerin daha fazla gözaltına 
alınmasından kaynaklandığını bildirdi.

2001 yılından beri kayıt 
altına alınıyor

Suriye bağlantılı 200’den fazla kişinin 
terör şüphesiyle gözaltına alındığı İngiltere’de 
polis yetkililerine göre, Suriye’de iç savaşın 
başlamasından buyana 700’den fazla İngiliz 
vatandaşı bu ülkeye gitti. Ancak istihbarat 
birimleri, bu kişilerin yarısının İngiltere’ye geri 
döndüğünü tahmin ediyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, terörle bağlantılı 
suçlardan dolayı gözaltına alınanların sayısını 
Eylül 2001’den bu yana kayıt altında tutuyor.
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BAF Başkanı İsrafil Erbil; Yapılan katliamları 
hissetmiyorsak yarınlar haram olsun bize
Haber-Foto: Şükrü Bolat

Londra’da çalışmalarını yürüten 
Cemevi’nde Avrupa Dersim Dernekleri 
Federasyonu eski başkanı Yaşar Kaya›nın 
konuşmacı olarak katıldığı Dersim 1938 
katliamı öncesi katliamda aşiretlerin rolü 
ve katliam sonrası Alevilerin bugüne dek 
yaşadıkları olayların ele alındığı bir panel 
düzenlendi.

sOYkırıM bUGÜN De 
DeVaM eDİYOr

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı 
İsrafil Erbil panelde yaptığı konuşmada 
tarihsel süreçte katliamları anmaya verilen 
enerjinin yeni katliamları önlemeye yöne-
lik harcanmadığını belirterek, meselenin 
şu anda sosyal medya aracılığı ve devletin 
kendi yayın organlarından gizlenemeyen 
bir soykırımın yaşandığını, çocukların, 
kadınların, öldürüldüğü, cenazelerin 
araçların arkasından sürüklendiği bir süre-
cin içinden geçildiğini sözlerine ekledi.

Yaşanan olaylar göz önünde 
bulundurulduğunda tarihsel süreçte 
Alevilerin neler yaptıklarına bakılması 
gerektiğine dikkat çekerek, Alevi reflek-
sinin bazı anlarda dibe vurmadan yukarıya 
çıkmak gibi bir çaba sarfetmediğini, 
Kerbela›dan sonra Abbasiler ve Selçuklular 
döneminde de baskılara maruz kaldıklarını, 
Osmanlı döneminde de ilk kırılan halkın 
Aleviler olduğunu sözlerine ekliyor.

Alevilerin desteği ile ayakta duran 700 
yıllık bir tarihsel geçmişe sahip olan Osmanlı 
imparatorluğunun yıkılmasından sonra cum-
huriyetin kurulduğunu söyleyen Erbil, cum-
huriyetin ilk Meclis›inde en çok Alevilerin 
desteklendiğini ve aynı dönemde Kürdis-
tan mebuslarının, Dersim mebuslarının ve 
Laz mebuslarının olduğunun bilindiğini de 
konuşmasına ekledi.

Ancak tarihsel süreçte Cumhuriyet re-
jiminin biraz güçlenmesi ile birlikte yanı 
başında yer alanlara silah yöneltmeye 
başladığını ifade ederek sadece Türkleşme 
ve Sünnileştirme üzerine kurulan Cum-
huriyet rejiminin özellikle Alevilerin yoğun 
olarak yaşadığı bölgelerde; Dersim›de ve 
diğer alanlarda katliama ve soykırımlara 
varan bir operasyonlar dizisi başlattığını 
aktarıyor.

«Şakİlerİ kırDık, 
Şakİlerİ bİtİrİYOrUz»

Sosyal medyanın yaygın bir şekilde 
kullanıldığı günümüzde Alevilerin ken-
di yayın organlarının olmasına rağmen 
AKP hükümetinin yaşanan olayları nasıl 
çarpıttığının göz önünde olmasına karşın 
1937 - 38 döneminde sadece devlet elinde 
olan gazetelerin yayınlarının düşünülmesi 
gerektiğine değinen İsrafil Erbil, 1937’lerde 
çıkan gazete yayınlarında “Şakileri kırdık, 
Şakileri bitiriyoruz» söylemlerinin devlet 
arşivlerinde yer aldığını konuşmasına ekliyor.

Britanya›da Aleviler adına elde edilen 
kazanımların altının doldurulmasının 
1938›de kırılanların yaşatılması adına 
büyük bir katkı sunduğunu belirterek, 
günümüzdeki katliam anmalarına gösterilen 
çabanın 21›inci yüzyılda yaşanan ve yapılan 
olaylarda Alevilere yönelik zihniyetin ana 
bacı tanımaz ahlaksızlar gibi göstermeye 
çalışan bir ahlaksız zihniyet ile karşı karşıya 
kalındığını  söylüyor. Erbil yine aynı zih-
niyetin diyanet tarafından verilen fetva ile 
bir babanın kendi öz kızına karşı şehvet 
duyabilmesini yazacak ve bunu savuna-
cak kadar alçalan bir sistemle karşı karşıya 
kalındığını, günümüzün temsilcisi Yavuz, 
Yezit Erdoğan›ın uyguladığı politikalarının 
siyasetin karşısında kim varsa, bugün fiziki 

olarak Kürtlere, psikolojik olarak ta Ak-
evilere ve en yakın zamanda başka kim 
başkaldırır ise onlara karşı çevrilen bir silah 
olduğunun görüldüğünü sözlerine ekliyor.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı 
İsrafil Erbil; Alevilerin vücutlarını açlık 
grevlerine yatırdığı böyle bir dönemde 
gerçekleştirilen bu panelin yapıldığı 
saatlerde aynı açlık grevi yapan topluluk-
lara AKP polisinin gazla, suyla, saldırdığını 
hatırlatarak gerçekleştirildiğini belirttiği 
panelin aslında 38 denilerek geçmişten 
bahsedilmediğini bugün bu saatlerde aynı 
olayların yaşandığını ifade ediyor.

akP baŞarıYa UlaŞırsa 
İŞİD HÜCrelerİ 
Harekete GeÇer

Bugün Kürt illerinde AKP tarafından 
uygulanan politikaların başarıya ulaşması 
sonrasında Adıyaman, Gaziantep ve 
diğer illerdeki IŞİD hücrelerinin harekete 
geçeceğini söyleyen Erbil, Ezidilere karşı 
yapılan Kırımların çok daha fazlasının 
Türkiye›de yaşanabileceğini aktarıyor.

tePkİ GÖsterİlMelİ
Sadece Alevi inancından dolayı 

insanların IŞİD tarafından kafalarının 
kılıç darbesi ile vücutlarından ayrıldığı 
bir dönemde 38›den, Seyyit Rıza ve 
arkadaşlarının idam edildiği bir dönemden 
değil, bugünden bahsedildiğini, Londra›da 
Londra büyükelçiliğinin de siyasal İslama 
izin verdiğini ve desteklediğini söyleyen 
İsrafil Erbil, Türkiye›ye gidip geldikler-
ini o ülkenin de kendi ülkeleri olduğunu 
konuşmasında vurgulayarak, işte bu ne-
denden dolayı bunun gerçekleri söylem-
eye engel olmadığını orda birlik ve be-
raberlik içinde yaşayabilmek için tamda 
büyükelçiliğin önüne giderek «kendine 
gel büyükelçi, bizim mesajımızı oraya ilet, 
vücudunu açlık grevlerine yatırmış olan 
Alevilerin bu kadar barışçıl bu kadar bir-
lik beraberlik adına şiddeti hiçbir zaman 
içermemiş eylemi bile sen nasıl gazla, suyla 
bastırmaya çalışırsın» demeleri gerektiğini 
sözlerine ekliyor.

Bugün Doğuda, Sur›da, Silopi›de her-
hangi bir ilçede, Suriye›de, Lazkiye›de başı 
kesilen çocuğun acısının Londra›da eğer his-
sedilemiyor ise yarınlarının haram olmasını 
söyleyen BAF Başkanı İsrafil Erbil, bu du-

ygular ile birlik ve beraberlik içinde Alevi 
olunacaksa Alevi olunması gerektiğini aksi 
halde sadece tabeladan ibaret olunacağını 
konuşmasına ekliyor.

MUNzUr’UN reNGİ 
kırMızıYa bOYaNMıŞtı

Panelde konuşan Avrupa Dersim 
Dernekleri Federasyonu eski başkanı Yaşar 
Kaya 38›in bir zulmün bir vahşetin adı 
olduğunu ve Dersimlilerin en çok 38›e ağıt 
yaktıklarını söyledi. 1938›de Munzur›un 
renginin katliamdan dolayı kırmızı olduğu 
ve önüne gelen herkesin öldürüldüğü 
bir soykırımın yaşandığını ifade ederek, 
hazırlıkları çok uzun yıllar öncesine day-
anan, bahaneleri önceden hazırlanmış, 
tanklarla toplarla vurulan, uçaklarla bom-
balanan ve hareket eden her şeyin vur emrin-
in verildiği bir vahşetin yaşandığını bizzat o 
dönemin başbakanı tarafından söylendiğini 
belirtiyor.

Yaşar Kaya, Ocakların basılması, 
aşiretlerin birbirine düşman edilmesi, 
toplum liderlerinin yakalanarak idam 
edildiği Dersim soykırımlarının 4 Mayıs 
1937 yılımda bakanlar kurulunun gi-
zli bir toplantısı sırasında kararlar alınarak 
başladığını sözlerine ekliyor.

Dersim 1938 katliamı öncesi katliamda 
aşiretlerin rolü ve katliam sonrası Alevilerin 
bugüne dek yaşadıkları olayların ele alındığı 
panelde Dersim katliamının tarihsel süre-
cine dair açıklamalarda bulunan Yaşar 
Kaya, Alevilerin kendi tarihsel süreçler-
ine ait olayların aydınlatılması için düny-
adaki diğer soykırıma uğramış toplumlar 
ile kıyaslandığında geç kaldıklarını ancak 
dönemin tanıkları henüz hayatta iken geç 
de olsa bunun Aleviler tarafından farkına 
varılarak araştırılmaya başlandığını sözler-
ine ekliyor.

Bugün mazlum halklara, Kürt halkına 
saldırı yapılmasının, Süryani yurdunun 
yok edilmesinin, Yalnızca 3000 tane 
Süryani’nin bırakılmasının, Anadolu›da 
Alevilerin sembolik bir duruma get-
irilmesinin anıt demokratik bir vahşetten 
dolayı olduğunu konuşmasında ifade eden 
Kaya, suç işlemiş insanların suçlarının 
yüzlerine vurulmadığı ve onların toplum 
vicdanında ve uluslararası arenada mahkum 
edilmemesinin bu baskıların ve zulümlerin 
engellenemeyeceğini söyledi.

İngiltere’den Daiş hedeflerine 
Brimstone füzeleri

İngiltere Kraliyet Hava Kuv-
vetlerine ait savaş uçaklarının 
Suriye›de Daiş hedeflerine 
karşı brimstone füzelerinin de 
ilk kez kullanıldığı 4 saldırı 
gerçekleştirdiği bildirildi.

İngiltere Savunma 
Bakanlığından yapılan 
açıklamada İngiliz savaş 
uçaklarının dün Rakka ve 
Suriye›nin doğusundaki 
El Ömer petrol sahasında 
gerçekleştirdiği operasyon-
larda brimstone füzelerinin 
kullanıldığı kaydedildi. Böylece 
brimstone füzeleri Suriye›deki 
ilk kullanılmış oldu.

Brimstone füzeleri 
İngiltere›nin Daiş›e karşı 
uluslararası koalisyonun 
operasyonlarına katılımını 
Suriye›yi de içine alacak şekilde 
genişletmesiyle ilgili tartışmalarda 
gündeme gelmiş, bu füzeler ile 
benzerlerinden çok daha isabetli 
saldırılar gerçekleştirileceği için 
sivil kayıpların azalacağı öne 
sürülmüştü.

Radar güdümlü ve saatle 
110 kilometreye kadar hızla 
hareket eden hedefleri vura-
bilmesiyle öne çıkan brimston-
elar sadece İngiltere ve Suudi 
Arabistan›da bulunuyor.

Başbakan David Cameron, 
ülkesinin Suriye›deki operasy-
onlara katılmasının gerekliliğini 
savunurken bu füzelerin Daiş›e 
karşı verilen mücadelede 
«anlamlı bir fark» yaratacağını 
ileri sürmüştü.

Savunma Bakanlığının 
verdiği bilgiye göre İngiltere 
Kraliyet Hava Kuvvetlerinin 
Suriye›de dün düzenlediği 4 
saldırıda tornado tipi savaş 
uçakları ve reaper insansız 
hava araçları görev aldı. Laz-
er güdümlü bombalar, hell-
fire ve brimstone füzelerinin 
kullanıldığı saldırılarda DAEŞ›e 
ait bir kamyon, iki bina, bir 
tünel şebekesi ve El Ömer pet-
rol sahasında onarım işlerinde 
kullanılan bazı vinçlerin tahrip 
edildiği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı 
Micheal Fallon’un gelecek hafta 
DAEŞ’e karşı koalisyonun üyesi 
ülkelerin savunma bakanları ile 
bir araya geleceği ve bu toplantıda 
terör örgütüyle mücadele 
stratejisinin sonraki safhasının 
planlanacağı kaydedildi.

İngiltere, Irak ve Suriye’deki 
hava operasyonlarında Güney 
Kıbrıs’taki Akrotiri Hava 
Üssü’nü kullanıyor.

İngiliz Parlamentosunun 
alt kanadı Avam Kamarası 
geçen ay yapılan oylama-
da, uluslararası koalisyonun 
Suriye’de DAEŞ’e yönelik 
yürüttüğü hava operasyonlarına 
Birleşik Krallık’ın katılmasına 
izin veren tezkereyi onaylamıştı. 
İngiltere, koalisyonun Irak’taki 
operasyonlarına 2014 eylül 
ayından beri katılıyordu.

Japonya ve İngiltere, Çin’e 
Karşı İşbirliğini Artırıyor
Japonya ve İngiltere’nin, 
Çin’in bölgede etkisine 
karşı savunma alanında 
işbirliği artırmak konu-
sunda anlaştığı bildirildi.  

Japonya’nın önde ge-
len medya kurumlarından Asahi 
Shinbun’un haberine göre, geçen 
hafta üç günlüğüne başkent 
Tokyo’ya gelen İngiltere Sa-
vunma Bakanı Michael Fallon, 
Japonya Savunma Bakanı Naka-
tani Gen ile görüştü. Fallon’un 
Çin’in bölgedeki ilerlemeler-
inin dikkatle izlenmesi ve ortak 
askeri tatbikat dahil savunma 
alanındaki işbirliği konusunda 
Japonya ile anlaştığı duyuruldu.  

İki ülkenin anlaşması çer-
çevesinde bu sene içinde ilk kez 
hava kuvvetlerinin ortak askeri 
tatbikat düzenleyeceği bildi-
rildi. “Japonya bizim Asya’daki 
en yakın ortağımızdır.” di-
yen İngiltere Savunma 
Bakanı Fallon’un, müzaker-
eler sırasında, bu sene içinde 

Japonya’ya İngiltere Kraliyet 
Hava Kuvvetleri (RAF)’ne ait 
çok amaçlı, çift motorlu, delta 
kanatlı RAF Typhoon avcı 
uçaklarının gönderilmesini de 
önerdiği kaydedildi.   

Japonya ve İngiltere’nin 
ayrıca, Güneydoğu Asya Ül-
keleri Birliği (ASEAN) üyesi ül-
kelerin, deniz güvenliği alanında 
yürüttüğü çalışmalara da ortak 
destek vereceği açıklandı.  Her 
iki ülkenin savunma teknolojisi 
ve malzemeleri alanında, kurşun 
geçirmez yelekler ve diğer ko-
ruyucu ekipmanları araştırma ve 
geliştirme konusunda işbirliği 
yapacağı kaydedildi.  Öte yan-
dan, Nakatani ve Fallon’un, 
geçen sene yürürlüğe giren 
Japonya’nın yeni savunma 
yasasına uygun olarak, Toplama 
ve Çapraz Servis Anlaşması 
(ACSA)’nın en kısa zamanda 
yapılmasına hız verilmesi ko-
nusunda da anlaştığı belirtildi. 
Bu anlaşmayla Japonya Hava 
Kuvvetleri ile İngiltere Hava 
Kuvvetleri arasında ekipman 
alışverişi mümkün olacak.
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Af Örgütü’nden Cizre, Silopi 
ve Sur için acil eylem çağrısı
Uluslararası Af Örgütü 
Cizre, Silopi ve Sur’da 
devam eden sokağa 
çıkma yasakları ned-
eniyle 200 bin insanın 
can güvenliğinin 
olmadığını belirterek, 
acil eylem çağrısı 
yaptı.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Interna-
tional) Cizre, Silopi ve Sur’da devam eden 
sokağa çıkma yasaklarına ilişkin acil eylem 
çağrısında bulundu.

Af Örgütü’nün bu açıklaması Türkçeye de 
çevrilerek İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu ve İnsan Hakları Kurumu 
Başkanı Hikmet Tülen’e iletilecek.

Yapılan çağrıda 11 Aralık 2015 tarihinde 
Diyarbakır Sur ilçesinde, 14 Aralık 2015 tari-
hinde Şırnak’ın Cizre ve Silopi ilçelerinde ilan 
edilen sokağa çıkma yasaklardan dolayı 200 bin-
den fazla insanın can güvenliğinin olmadığını ve 
elektrik, su ve gıda kıtlığı çektiklerini ve sağlık 
hizmetlerinden yararlanamadıkları belirtildi.

Cizre, silopi ve sur
Açıklamada, Cizre’de sokağa çıkma yasağı 

ilan edildiğinden beri kadın, çocuk, yaşlı ve 
genç olmak üzere 40’dan fazla kişinin keskin 
nişancılar ve özel hareket polisleri tarafından 
öldürüldüğü belirtildi.

Yine Silopi’de ise sokağa çıkma yasağı 
ilan edildiğinden beri kadın ve çocuklar dahil 
toplam 25 kişinin öldürüldüğünün belirtildiği 
açıklamada 56 yaşındaki Taybet İnan’ın keskin 
nişancılar tarafından öldürüldükten sonra 7 gün 
boyunca cenazesinin ailesi tarafından sokaktan 
alınmadığına dikkat çekildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ise 6 mahallede 
sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ve o zaman-
dan beri en az 13 sivilin öldürüldüğü ve mahal-
lelerde yaşayanların yarısının mahallelerini terk 
etmek zorunda kaldıkları belirtildi.

Sokağa çıkma yasaklarını protesto etmek 
için nöbet tutan kişilere de polisin göz yaşartıcı 
bomba ve tazyikli su ile müdahale ettiğini ve 
göstericileri gözaltına aldıkları da ifade edildi.

Açıklamada, “Sokağa çıkma yasaklarının 
uygulandığı yerlerde vatandaşların elektrik ve 
su sıkıntısı çekiyorlar. İnsanlar en temel gıda 
malzemelerini bile evlerine almaktan yoksunlar. 
Oralarda yaşayan insanlar sağlık ihtiyaçları bile 
karşılanamıyor. Ambulanslar da güvenlik ned-
eniyle bölgelere giremiyor ya da girmelerine 
izin verilmiyor” denildi.

Sur, Cizre ve Silopi de ki sokağa çıkma 
yasaklarının hemen sonlandırılıp insanların 
temel ihtiyaçları olan gıda malzemeleri, tıbbi 
bakım, su ve elektrik ihtiyaçlarının karşılanması 
için Türkiye deki yetkilere ulaşılması istenildi.

Çağrı
Açıklamanın sonunda herkese şu çağrıda bu-

lunuldu:
* Dilekçemizi imzalayın ya da derhal Türkiye 

yetkililerine yazın:
* Türkiye yetkililerini dolaşım özgürlüğünü 

keyfi bir şekilde kısıtlamaktan kaçınmaya ve 
Cizre, Silopi ve Sur sakinlerinin temel gıda ve 
diğer malzeme, gerekli tıbbi bakım, su ve elektrik 
ihtiyaçlarını karşılamak için her gün evlerinden 
ayrılmaları için yeterli vakitleri olmasını, veya 
bu ihtiyaçlarını başka güvenli şekilde sağlamaya 
ve isterlerse sokağa çıkma yasağından etkilenmiş 
bölgeleri terk edebilmelerini sağlamaya;

* Yetkilileri ölüm veya ciddi yaralanma teh-
didi halleri dışında ateşli silahlar kullanmamaya 
ve sokağa çıkma yasağı altındaki bölgelerde 
gerçekleşen ölüm ve yaralanmalar için derhal, 
bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütmeye;

* Sokağa çıkma yasağı altında yaşayanlarla 
dayanışma göstermek isteyen vatandaşların 
barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına tamamıyla 
saygı duyulmasını güvence altına almaya 
çağırın.”

Bahar gelecek, Cudi çiçek açacak…
1994’ün yaz mevsimiydi. ‘Faili meçhul’ 

cinayetlerin, köy boşaltma ve yakmalarının 
olduğu, işkencelerin ve hak ihlallerinin en yoğun 
olduğu dönemlerden biriydi. O gün, 1993’te 
boşaltılan köyümde (Zeviya) bir çatışmanın 
haberini duymuş, ‘meraktan’ on kilometrelik 
yolu koşarak katetmiştim. Olay yerinde bir sürü 
asker, korucu ve köylü vardı.

Henüz 9 yaşımdaydım. Anlamaya 
çalışıyordum. On kilometrelik koşu henüz ka-
famdaki soruları gidermemişti. Etrafa meraklı 
gözlerle bakarken dağdan bir cenazenin ko-
rucular tarafından taşınıp aşağıya indirildiğini 
gördüm. Köyün kadınları ağlıyordu. Sessizce. 
Cenazeyi köy meydanına bıraktılar. O sırada 
orada bulunan askerler akbaba misali cena-
zenin üstüne üşüştüler. Korku içindeydim ancak 
merakım ağır basıyordu, kalabalığı yararak daha 
iyi görebileceğim bir yere geldim. Askerler ile 
korucular arasında bir kargaşa yaşandı; korucu-
lar silahlarına davranıp bir köşeye çekildiler.

Sonradan öğrendim: Kadın bir gerilla 
çatışmada yaralanmış ve sağ ele geçmemek 
için kafasının altında bulunan el bombasını 
patlatmıştı. Askerler cenazeyi soymak istey-
ince halk karşı çıkmıştı. Tepkiler üzerine cenaze 
olduğu gibi kaldırılmış.

O gün büyük bir öfkeye kapılmıştım. İnsan 
bu kadar barbarlaşabilir mi, diyordum. Çaresiz-
likle içim içimi yiyordu. Cenazeye bile saygısı, 
tahammülü olmayanlar bize nasıl ‘katlanabil-
irdi’ ki?

HeDef kÜrDÜN 
tOPlUMsallıĞı, İraDesİ

Daha sonra ve şimdi yaşananlara baktığımda, 
biraz daha iyi anlıyorum. Bu devlet politikası 
ve barbarlığı hiç de tahavvül etmiyor. DAİŞ 
çetelerine karşı insanlık değerlerini koruyup 
şehit düşen YPG ve YPJ cenazelerinin Habur 
Sınır Kapısı’nda günlerce bekletilmesi; Ekin 
Wan’ın çıplak bedeninin teşhir edilmesi; Hacı 
Lokman Birlik’in cenazesinin hakaret eşliğinde 
yerlerde sürüklenmesi ve şimdi de Silopi, Cizre 
ve Sur’da devlet güçleri tarafından katledilen-
lerin cenazesinin günlerce sokakta bekletilm-
esi; defnedilmesinin engellenmesi; ailelerinden 
habersiz cenazelerin gömülmek istenmesi... 
Yetinmiyorlar; gömülenlerin de mezarlıklarını 
bombalıyorlar.

Cenazeler üzerinde bir halkın iradesini 
kırmak, onu çaresiz bırakmak, direncini kırmak 
için savaş hukukunun da dışına çıkıp DAİŞ 
zihniyetiyle tüm ahlaki ve vicdani değerleri 
ayaklar altına almayı kendine hak görüyor-
lar. Sesi çıkanları ‘hain’, ‘düşman’, ‘terörist’ 
sayıyorlar. Yozlaşmış ve kokuşmuş bir zihniye-
tin Kürdistan’da kendini bu şekilde var etmesini 
istiyorlar.

Aslında AKP, halihazırdaki gücüne de 
inanmıyor zira ‘görünenin’ aksine, 1 Kasım’da 
kaybeden oldu. Bu yenilgi onu daha saldırgan 
yaptı. Bütün egemen güçler gibi, hünerleri artık 
karşılık bulamazken, saldırının dozunu da yük-
seltiyor. Çırpınıyor, diyelim. Kırk milyonluk 
bir halkı katliam ve topraklarını terk etmeye 
zorlayarak yok edemeyeceğini o da biliyor ama 
yılgınlık yaratarak bir iradeyi, toplumsallığı yok 
edeceği yanılgısında.

MeDYa: bebekteN terÖrİst, 
İŞGalCİDeN CÖMert

Bu ahlaksızlığı, batıya ‘vatanın bütünlüğünü 
korumak’ etiketini yapıştırıp satıyorlar! Olup 
bitenleri sahiplenen medyaları ise, devletin 
bekasını korumak adına her türlü iftirayı atmak-
tan geri durmuyor.

Basit denklemle düşünelim: ‘Sivil öldürmüy-
oruz’ diyorlar. Ölen onca sivilin aileleri ise ka-
til olarak devlet güçlerini işaret ediyor. Bunun 
muamma bir tarafı yok; halk katili tanıyor. Peki, 
bunlar ‘operasyon kazası’ olabilir mi? (Olsaydı 
da tanımı değişmezdi) Kaldı ki, doğrudan ev-
leri bombalamanın; sokağa çıkanı, pencereye 
çıkanı doğrudan hedef almanın; keskin nişancı 
kullanmanın böyle bir olasılığı da ilga ettiğini 
görmek lazım. Sivil öldürmeyi ‘günah’ mı add-
ediyorlar? Kendilerine yakıştırmıyorlar mı? Bu 
onların kırmızı çizgisi, hassas noktası mı? Buna 
da hayır. Sadece, psikolojik savaşta güçlerini ve 
uluslararası alanda meşruiyetlerini kaybetmek 
istemiyorlar. ‘Nasılsa sivil öldürerek mesajı asıl 
adresine (yine sivil halka) veriyorum, açıktan 
niye sahipleneyim’ diye düşünüyor olmalılar. 
Ne var ki, psikolojik savaşta bile tıkanmış du-
rumdalar. Mesela yenilmek üzere olduğumuzu 
söyleyenlere bakmayın. Ona bakarsanız, 
doğmasıyla ölmesi bir olan küçük bedenleri 
‘terörist’; işgal edip içindekileri katlettikleri 
evlere para bırakmalarını ‘cömertlik’; gözü 
önünde babası vurulmuş evladın algısını ‘huzur 
operasyonu’; hastalarını başka yerlere götürüp 
geri dönenlerin ‘kaçtığını’ görürsünüz. Kaldı ki, 
bu devlet ve medyası bebekten katil, katilden 
kahraman çıkarmanın da erbabı.

Dİk DUraNlar ÇOĞalDıkÇa...
Senelerdir kaç hükümet değişti, kaç zal-

imin adı sövgüyle anılıyor ama Kürt halkı hep 
ayakta! Varlığını, haysiyetini korumak için 
hiçbir bedelden tereddüt etmiyor. Dik duranlar 
çoğaldıkça, artık çaresiz olmadığımızı da an-
layabiliyorum. Zulmün olduğu yerde direnmek, 
bütün güzelliklerin tek seçeneği olarak yeşeriyor. 
Özcesi; bahar gelecek, Cudi çiçek açacak!

Ferhat Encü
HDP Şırnak Milletvekili

Saldırgan Daiş üyesi, Yaşamını Yitirenlerin Tamamı Yabancı Turist
Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet’te 10 kişinin 
yaşamını yitirdiği saldırı için “Fail Daiş mensubu” dedi. 
Başbakan, saldırıda yaşamını yitirenlerin tamamının 
yabancı uyruklu turistler olduğunu da açıkladı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sultanahmet’te 
10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı için 
“Saldırıyı gerçekleştiren  canlı bomba yabancı 
uyruklu Daiş mensubu” dedi.

Başbakan Davutoğlu, İstanbul’daki patlama-
ya ilişkin yaptığı açıklamada saldırının failinin 
yabancı uyruklu IŞİD üyesi olduğunu söyledi.

Davutoğlu, İstanbul’daki canlı bomba 
saldırısına ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Maalesef menfur bir terör saldırısı ile 
tekrar karşı karşıya kaldık. Bu sabah saat 10.20 

civarında bir canlı bombanın kendisini infilak 
ettirmesi sonucunda 10 ölü, 15 yaralı, canlı 
bombanın kendisini de katarsak 11 kişinin 
öldüğü bir terör saldırısı ile karşı karşıya kaldık. 
Her şeyden önce ölenlere Tanrı’dan rahmet dili-
yorum. Yaralılar için de bütün imkanlarımız ile 
tam bir seferberlik halinde yaralarını sarmak 
için çaba içindeyiz. Terör bütün dünyada mez-
hep, bölge ayırımı yapmadan insanlığa savaş 
ilan etmiş durumda. Bu alçakça saldırılar, bazen 
Paris, Londra... Suruç’ta, Ankara’da, İstanbul’da 

olabiliyor. Saldırının failinin yabancı uyruklu bir 
Daiş mensubu olduğunu şu anda biliyoruz.

Ortaya çıkan boşluktan istifade eden Daiş 
terör örgütünün eylemleri en barbar örnekler 
arasındadır. Paris saldırısında dayanışmamızı 
gösterdik. Bugün ülkemizde gerçekleşen 
saldırıda hayatını kaybedenlerin tümü yabancı 
uyruklu. Bu misafirlerimiz bizim için aziz ve 
değerlidir.

Onlar Türkiye’yi tanımak için gelmişlerdi. 
Her şeyden önce hayatını kaybedenlerin 
ailelerine taziyelerimi iletiyorum. Biraz önce 
görüştüğüm Merkel’e de taziyelerini sundum.

Bu saldırı Türkiye’nin demokratik ortamını 
etkileyemeyecektir. Sadece orada bulunanları 
değil, bütün Türkiye’yi hedef aldı. Saldırının 
failinin yabancı uyruklu Daiş mensubu olduğu 
anlaşıldı. Bu eylemi gerçekleştiren failin bütün 
bağlantıları ortaya çıkarılacak.»
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Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 
Şaylemez’in katledilişlerinin 3’ncü yılında 
anmak için Fransa’nın başkenti Paris’te to-
planan on binlerce kişiye hitap eden HDP 
Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, Paris katliamını 
kınayarak, ‘’Fransa ve Türkiye bu katliamla 
suç ortağıdır” dedi.

PKK kurucularından Sakine Cansız, 
Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Üyesi 
Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi Üyesi 
Leyla Şaylemez, katledilişlerinin 3’ncü 
yılında Fransa’nın başkenti Paris’te anıldı. 

Cumartesi günü “Em Edalet Dixwazin” 
şiarıyla yapılan yürüyüşe başta Fransa ve 
Almanya olmak üzere Avusturya, İsviçre, 
Belçika, Hollanda gibi ülkelerden on bin-
lerce kişi sabahın erken saatlerinde başkent 
Paris’e akın etti. Sabahın erken saatlerinde 
otobüs ve özel araçlarla Paris’e gelen on bin-
lerce Kürdistanlı ve dostları, Gar Du Nord’da 

buluştu. Buradan Bastille meydanına  doğru, 
‘’Adalet ve Aydınlık İstiyoruz”, ‘’Katliamın 
arkasındaki güçler açıklansın” pankartlarıyla 
yürüyüşe geçti.

Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 
Şaylemez, Sêvê Demir, Fatma Uyar, Pa-
kize Nayır, İstanbul’da infaz edilen Şirin 
Öte, Yeliz Erbay’ın fotoğrafları taşındığı 
yürüyüşte, Kürt Halk Önderi Abdul-
lah Öcalan’ın posterleri ile PKK, MLKP 
bayraklarını taşıyan kitle sık sık “ Bijî Serok 
Apo”,  ‘’Bijî Berxwedana Botanê”, “Ben 
Sakineyim, Leylayım ve Fidanım” gibi slo-
ganlar attı. Yürüyüşün en önünde Doğan 
ve Şaylemez’in aileleri, KONGRA-GEL 
Eşbaşkanı Remzi Kartal, KCK Yürütme 
Konseyi Üyesi Zubeyir Aydar, KCD-E 
Eşbaşkanları Dilşah Osman, Murat Ceylan, 
Kürt kurum temsilcileri, Paris’teki Tamiller 
temsilcileri, Komünist, Sosyalist parti yö-
neticileri olmak üzere çok sayıda siyasetçi 
ve şahsiyetler, yürüdü. Yürüyüş boyunca Si-

lopi, Sur ve Cizre direnişleriyle dayanışma 
mesajları verildi.

Yaklaşık 6 km kent merkezinde yürüyen 
Kürtler, saat 13:00’de Bastille meydanına 
gelerek, burada miting gerçekleştirildi.  

‘EN BÜYÜK TERÖRİST 
AKP’DİR’

Burada bir konuşma yapan Halkların 
Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Figen 
Yüksekdağ, 9 Ocak 2013 yılında yapılan ci-
nayeti hatırlattı. HDP Eşbaşkanı Yüksekdağ, 
”Bu katliam ile onları  fizikken aramızdan 
aldılar. Ancak onların düşüncesi, davası ve 
mücadelesi bugün Kürdistan’ın 4 parçasında 
devam ediyor. Kürdistan ve Türkiye halkları 
için yeni direnişleri sürüyor. Ne biz ne de 
Kürdistan ve Türkiye a halkları onların 
çizdiği özgürlük mücadelesinde asla geri 
durmadık. Bugün dört bir yanda yükselen 
direniş çığlığı onlara selamımızdır” dedi.

HDP Eşbaşkanı Figen 
Yüksekdağ, katliamın üzerinden 3 yıl 
geçmesine rağmen asıl sorumluların açığa 
çıkartılmadığının altını çizerek, şunları söyl-
edi: ”Asıl katilleri ortaya çıkarmamak için 
uluslararası suç çetelelerini kurdular. Tür-
kiye devleti bu katliamdaki sorumluluğunun 
üstünü örttü. Ve Fransa devleti de buna or-
tak oldu. Bu iki devlet katliam üzerinden suç 
ortalığı yaptı. Bunun üzeri ne kadar kapansa 
da gerçekler bizim nazarımızda o kadar 
açıktır. Suçlular ayan beyan ortadadır. Dün 
bize bu katliamı dayatanlar, bugünde aynı  
zihniyettir. Türkiye’deki Saray iktidarı, Paris 
katliamının da bugün Kürdistan’da katl-
edilen 350 sivilin de katilidir. Biz bu gerçeği 
her yerde haykırmaya devam edeceğiz.”

Barış sürecine de değinen Yüksekdağ, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Sayın Abdul-
lah Öcalan öncülüğünde geliştirilen daha 
sonra devlet tarafından sekteye uğratılan 
barış süreciyle birlikte Kürdistan ve 

Paris’te on binler Sara, 
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Türkiye’de katliamlar başladı. Paris katliamı 
da bizim için bir komplodur. Barış süreci 
sekteye uğratılmak istenmişti. Ama Öca-
lan bütün bu komplolara rağmen geri adım 
atmadı ve ısrarcı oldu. Bizler bu 3 kadın 
arkadaş şahsında bütün katliamların açığa 
çıkartılma mücadelesini verirken bir taraftan 
da demokratik çözüm sürecinin devamının 
sağlanması için mücadele verdik.  Biz o za-
manda söyledik, bu dava aydınlanmasa darbe 
mekanizması devreye girer. Nitekim öyle de 
oldu. Bugün bize göre en büyük terörist AKP 
ve Türkiye devletidir. Başka yerde aramaya 
gerek yok. Çünkü Kürdistan ve Türkiye’de 
yapılan bunun göstergesidir.”

‘DOĞAN HER ÇOÜCUĞUN 
İSMİ SARA, ROJBİN VE 
RONAHİ’DİR’

KONGRA-GEL Eşbaşkanı Remzi Kartal, 
Kürt halkı Kürdistan ve Paris’te 3 kadın için 

ayakta olduğunu belirterek, şunları söyledi: 
”Paris katliamı ile Kürt kadın hareketi vurul-
mak istendi. Ancak bu düşman çok akılsızdır. 
Çünkü bunlar Kürt özgürlük hareketini 
anlamış ve çözmüş değiller. Kürtler 3 yıldır 
doğan her çocuğa Sara, Rojbin ve Ronahi 
ismini koyuyor. Binlerce Sakine, Leyla ve 
Fidan doğdu. Bugün 4 parça Kürdistan’da 
bu 3 kadının direnişi sürüyor. Kürt halkı 
bu cinayetin hesabını soracaktır. Direnerek, 
arkadaşlarımızın intikamını alacağız. Başkan 
APO başlangıçta ‘3 kadın arkadaşımızın 
intikamı Kürdistan’ın özgürlüğüyle 
gerçekleştireceğiz’ demişti.  Biz burada  bir 
kere daha  onlara sesleniyoruz: Bu  zihniye-
tin sonunu getireceğiz. Bütün şehitlerimizin 
intikamını alana kadar mücadelemiz 
sürecektir. Katilleri çok iyi tanıyoruz. O 
çocuk öldürenleri iyi tanıyoruz. Dönemin 
başbakanı Erdoğan halkımızın katilidir. Kürt 
kadını bugün  Şengal’de, Rojava ve Kuzey 
Kürdistan’da öncü güç olarak direnmektedir. 
Kuzey Kürdistan özerklik için direniyor. Bu 

Saraların yarattığı mücadelenin sonucudur.”  
Kuzey Kürdistan’da devam eden özerkliğe 

de değinen KONGRA-GEL Eşbaşkanı 
Kartal, ”Silopî’de 3 kadın katledildi. Paris 
katliamı benzer bir katliamdır. Kürt halkı öz-
erlik direnişini ortaya koyuyor. Düşman sunu 
iyi bilmeli, Kürt anaları savaşa öncülük edi-
yor. Analar kendi elleriyle çocuklarını savaşa 
gönderiyor kendi geleceği için. Annelerin 
direndiği bir yerde mutlaka zafer olacaktır.’’

Remzi Kartal, katliamın aydınlatılması 
için de Fransız hükümetini göreve çağırdı.

‘DAVA BU YIL BAŞLAYACAK’
Davanın avukatlarından Sylvie Boitel ise 

davayla ilgili bilgi verdi. Boitel Fransa’da 
davaların geç sürdüğünü belirterek, şunları 
söyledi: ”Dava araştırması geçtiğimiz yıl 
Ağustos ayında sona erdi. Şuanda o aşama 
tamamlanmıştır. Dava bu yıl açılacak. 
Ancak ne zaman olacağına dair bizim de 
bilgimiz yok.”

Avrupa Sol grubu adına Eric Coudray de 
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jean-Luc  
Melenchon adına selamlar getirdiğini belir-
terek, ”Fransa, Türk devleti DAİŞ’e açık bir 
şekilde destek vermesine rağmen Türkiye 
ile ilişkilerini kesmemiştir. DAİŞ’e karşı 
savaşan Kürtlere yeterince destek vermey-
en Fransa Cumhurbaşkanının yaklaşımını 
eleştiriyoruz” diye konuştu.

Fransa Komünist Parti adına yapılan 
konuşmada ise Kürt halkıyla dayanışma 
mesajı verilerek, 3 yıldan bu yana açığa 
çıkarılmayan Paris katliamının asıl 
sorumlarının Fransız hükümeti tarafından 
bulunması gerektiği vurgulandı. Konuşmada, 
katliamın Fransız hükümeti için utanç verici 
olduğu belirtildi.

KCD-E Eşbaşkanı Dilşah Osman, Sosyal-
ist Kadınlar Birliği adına Esma Demir de bir-
er konuşma yaparak, katliamın aydınlatılması 
çağrısında bulundular. 

Rojbin ve Ronahi’yi andı
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Dursalİye 
Şahan

dursaliye2008@hotmail.com

Hasan Karakaya 
Ne yalan söyleyeyim yazmamak için direndim. Aslında 

onlar gibi düşünüyorum. Ölünün arkasından konuşmak 
doğru değil, hele kötü konuşmak hiç hoş değil. İnsana 
yakışmıyor.

Ama dayanamıyorum!
Nihal Bengisu Karaca, “Klavyesini silah gibi kullanırdı 

ama kendisiyle tanışanın onu sevmeme şansı yoktu,” demiş.
Ahmet Hakan meslektaşını doğrulamış: “Bakmayın 

küfürlerine o aslında şeker gibi bir adamdı.” 
Merhum ile aynı yolculukta beraber olan Ekrem 

Kızıltaş ise, Takvim Gazetesindeki köşesinde tanık sanda-
lyesine oturmuş: “Hasan Abi bulduğu her boşlukta namaz 
kılıyordu… Otelde iki rekat namazı birlikte kıldık… Hemen 
ardından kriz geçirdi…Vefatı sonrası medyada ve sosyal 
medyada şahit olunan edepsizlikler ise, Hasan Karakaya ve 
üslubunun ne kadar gerekli olduğunun en açık ispatı.”

Beni en çok şaşırtan Abdurrahman Dilipak oldu. Biliyor-
sunuz Dilipak Hasan Karakaya ile aynı çatı altındaydı halen 
de Yeni Akit Gazetesinde yazıyor. “Bağışlayın beni ama, ‘kör 
ölür badem gözlü olur,’ demeyeceğim. Her ölenin arkasından 
rahmet okuyacak da değilim… Allah kul hakkını affetmey-
ecek… musalla taşına konulan tabutta yatana, ‘hakkınızı 
helal eder misiniz’ diye usulen, laf olsun diye sorulmaz.. 
Ben öldükten sonra benim hakkımda konuşabilirsiniz. 
Konuşun. Ne konuşursanız konuşun… Etkileri devam eden 
kötülüklerin banisine lanet etmek caizdir. Şeytan ölseydi 
ona da mı hakkınızı helal edecektiniz? Seküler bir vicdanı 
kutsamayacağım. Allah’ın dinine savaş açanlarla savaşım 
ve onlar aleyhine şahitliğim öbür tarafta da devam edecek… 
Evet, affedici olacağım, af etmeyi hak edenler için…” demiş.

Demek ki aynı gazetede çalışan mesai arkadaşları Ahmet 
Hakan ve Nihal Bengisu kadar Karakaya’nın şen, şakrak, 
sevgi dolu hallerine tanık olamamışlar!

Ahmet Hakan’a göre gazetecinin yazdığına bakarak 
karakteri hakkında karar vermemek gerekir. 

Derler ki; resim yalan söylemez. Ressam ne düşünüyor, 
ne hayal ediyorsa tualine de onu resmeder. Yazı da resim 
gibidir. Faşist bir yazar özgürlük narası atabilir ama 
inandıramaz. Bir yerlerden gerçek düşüncesi sızar.

Uzatmadan demem o ki, yazarlar, ressamlar, çizerler ve 
bütün sanatçılar yüreğindekini işler. 

Eskilerin, ‘Dervişin fikri neyse zikri de odur,’ dediği gibi.
Şimdi gelelim Hasan Karakaya’ya. Başından beri haber-

leri takip ettim. Görünen o ki, hayatını kaybetme nedeni ger-
çek bir kalp krizi. 

İyi de bu viagradan öldü iddiası nereden çıktı? 
Bana kalırsa, bir çamur at izi kalsın girişimi.
Niye mi?

Karakaya sağlığında, öylesine belden aşağı vu-
ruyor, öylesine horluyor, öylesine ötekileştiriyordu ki, 
karşısındakini bir anda paralize edebiliyordu.

Köşesini okuduğunuzda bir kadın düşmanı izlenimi 
veriyordu. Cinsiyetçi, ırkçı, saldırgan bir tarzı vardı. Yakası 
açılmadık küfürlerin, tehdidin bini bir paraydı…

Şimdi Vakit Gazetesindeki bazı arkadaşları, “Ölünün 
arkasından konuşulmaz. Bunun hesabını sorarız,” demişler.

El insaf! Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Levent 
Kırca için “Alkolik tiyatrocu öldü” başlığını atarken, Türkan 
Saylan’ın arkasından iftira atarken aklınız, imanınız, destu-
runuz neredeydi?

Hem bizzat Karakaya sağlığında, “Ölülerin arkasından 
konuşulmaz diye bir ayet mi var?” diyerek Türkan Saylan’a, 
bir bilim kadınına demediğini bırakmamıştı.

Siz artık cevap vermesi mümkün olmaya ölülere 
istediğiniz her şeyi söyleyeceksiniz ama zinhar size tek söz 
edilmeyecek.

Öyle mi?

Niye Karakaya’nın başına bu geldi sanıyorsunuz? 
Hangi vicdansız bir ölünün arkasından böyle bir iftira ata-
bilir? İnsanım diyen birinin aklına bu nasıl gelir? Hasan 
Karakaya’nın geride kalan eşi, çocukları, yakınları, sevenler-
inin de incineceğini, acı çekeceğini düşünmez mi?

Bu güne kadar çok karalama kampanyası gördüm ama 
ben böyle bir kurgu görmedim.

Tahminim odur ki; Karakaya’nın canını yaktığı insan-
lardan biri bunu başlattı. 

“Al! Çamur atmak öyle olmaz böyle olur,” dedi.
Doğrudur ölülerin arkasından saygısızca konuşulmamalı. 

Vakit Gazetesi de bundan böyle konuşmasa ne iyi olur.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

CHP İngiltere Birliği’nde sular durulmuyor
Dursaliye Şahan 

CHP İngiltere Birliği›nden CHP 
Birleşik Krallık Birliği›ne

Kısa süre önce büyük umutlarla ku-
rulan CHP İngiltere Birliği Londra’da 
yaşayan gurbetçilerin beklentilerine 
yanıt veremiyor.

Üye toplantısında Başkan Suna 
Akartuna›nın CHP Merkez Yöneti-
mini suçlaması toplantıya katılanlar 
arasında şaşkınlık yarattı. CHP İngiltere 
Birliği Yönetim Kurulundan adının 
açıklanmasını istemeyen bir üye; 
«Başkan Suna Akartuna sık sık kendi 
partisinden şikayet ediyor. Örneğin 
Merkez Yönetimin çok hantal olduğunu, 

hiçbir sorunu için muhatap bulamadığını 
söylüyor. Çözüm olarak da Partinin baştan 
ayağı değişmesi gerektiğini vurguluyor. 
Hatta bazı toplantılarda Kılıçdaroğlu’nun 
değişmesi gerektiğini de bir çok kez dile 
getirdi. Oysa kendisinin Londra’da doğru 
dürüst hiçbir icraatı yok. Oğlunu hiç kim-
seye sormadan, Yönetim Kurulu kararı 
aldırmadan CHP Gençlik Birliği’nin 
başına getirdi. Yönetim Kurulunu 
dinlemediği, Parti tüzüğüne aldırmadığı 
zaten herkesin malumu,” dedi.

Diğer üyelerin de benzer ifadel-
er kullandığı, Suna Akartuna’nın; 
«Kılıçdaroğlu iyi bir insan ama iyi bir 
lider değil. Mutlaka değişmeli,» türünde-
ki sözleri CHP’ye gönül veren üyeler 
arasında huzursuzluk yaratmakta.

Genel Seçim öncesi sürdürülen etkin-
liklerin 7 Haziran’dan sonra bıçak gibi 
kesilmesi de CHP›nin Londra›da giderek 
zayıfladığını, var olan üyelerin hızla 
koptuğunu gösteriyor. Halka açık na-
diren yapılan toplantılarda Akartuna’nın 
başkan pozisyonunda kendi partisi-
ni eleştirmesi üyeler arasında soru 
işaretlerine neden oluyor. 

Bu arada üyelere gönderilen yeni yıl 
mesajında, CHP İngiltere Birliği isminin, 
CHP Birleşik ‹Kralık› Birliği olarak 
değiştirilmesi de üyelere sürpriz olmuş 
görünüyor.

Bir yeni yıl mesajının bile imla 
hataları ile gönderilmesi, CHP 
İngiltere Birliği’nin özensiz ve savruk 
çalışmalarına kanıt niteliğinde.

AİHM, DTP’nin kapatılması davasında 
Türkiye’yi mahkum etti
AİHM, DTP’nin kapatılması 
ile ilgili davada Türkiye’yi 
mahkum etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkem-
esi (AİHM), Türk hükümetinin DTP’yi 
kapatarak, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin (AİHS) özgür örgütlenme 

hakkını garanti eden 11 maddesi ile özgür 
seçimleri garanti eden 1. Protokolünün 3. 
Maddesinin ihlal edildiğine oy birliği ile 
karar verdi.

AİHM, kapatılan DTP’nin 
eşbaşkanları Ahmet Türk ile Aysel 
Tuğluk şahsında temsil edilen davada 
Türk devletini 74 bin 500 Euro maddi ve 
manevi tazminat vermeye hükmetti.

AİHM, kararında DTP’nin 
kapatılması ile bazı milletvekilleri ve 
eşbaşkanlarına siyasi yasak getirildiğine 
de dikkat çekti.

Anayasa Mahkemesi’nin DTP’nin 
kapatılması yönünde verdiği karar ger-
ekçesini de eleştiren AİHM, “Bu kara-
rlar bir partinin kapatılmasına gerekçe 
olamaz” vurgusunda bulundu.
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ISLİNGTON BÖLGESİ
1-Deniz market  Hollaway road
2-b&D market seven sisters road
3-akdeniz market seven sisters road
4- fonthill market  fonthill road

NEWINGTON GREEN BÖLGESİ
5- newgreen market newington Green
6- ege supermarket newington Green

DALSTON BÖLGESİ
7- tfC  Dalston
8- Cem evi Dalston
9- Halkevi Dalston
10- Uludağ market Dalston High road
11- silver market Dalston High road
12- organic market  Dalston

STOKE NEWINGTON BÖLGESİ
13- nisa local stoke newington High road
14- Doğu food stoke newington
15- akdeniz super stoke newington High road
16- Gorki House stoke newington High road
17-luks market stoke newington High road

HARINGEY BÖLGESİ
18- İnci market manor House kavşağı
19- armağan market manor House
20- sema food Haringey Green lanes
21- organic food Haringey Green lanes
22- Global market Haringey Green lanes
23- rainbow market Haringey Green lanes
24- ıfC Haringey Green lanes
25-buy 2 save Haringey turnpike lane 
26- Haringey food Centre Haringey Green lanes
27- Dostlar market Haringey Green lanes
28- akdeniz market Haringey Wood Green station 

ENFIELD BÖLGESI
29- tfC  Woltham Cross
30-elvan market Woltham Cross
31- enfield market Woltham Cross
32- akdeniz market Hertfort road
33- mr. butcher 2 Hertford road
34- Şirwan supermarket Hertford road
35- tfC enfield Hertford road
36- asya market brimsdown

EDMONTON BÖLGESİ
37- ava supermarket Hertford road
38- Pondersend supermarket edmonton Green
39- Öncü food Centre edmonton Green
40- akdeniz supermarket edmonton Green
41- enfield food Centre  montegue road
42- montegue market montegue road
43- Holland bazaar edmonton business area
44- best Catering edmnton business area
45-Cyprofood edmonton business area

TOTTENHAM BÖLGESI
46- fios Cash and Carry tottenham business area
47- atlas food  edmonton angle Corner
48-yçkm edmonton angle Corner
49- era food  edmonton angle
50- nazlı market edmonton-totenham angle Corner
51- tottenham tfC tottenham White Hartllane
52- nazar suppermarket tottenham Whitehartlane
53- Şirwan market tottenham bruce Grove
54- Şirwan supermarket lordship lane
55- tfC lordship lane
56- mr butcher WoodGreen Commerce road

PALMERS GREEN BÖLGESI
57- Şirwan supermarket Green lanes, Palmers Green
58- elif market Green lanes, Palmers Green
59- çarşı market Green lanes, Palmers Green
60- Dayı super market a10-Whitehartlane kavşağı 

Gazetemiz Telgraf’ı her hafta Çarşamba 
günlerinden itibaren Kuzey Londra için 
aşağıdaki marketlerde temin edebilirsiniz. 
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Film galasında elde edilen gelir İMECE’ye bağışlandı

BKM’nin yapımcılığını yaptığı Kocan Kadar 
Konuş 2- Diriliş filminin Londra Galasının 
geliri İmece Kadın Merkezine bağışlandı.

Baş rollerini Ezgi Mola ve 
Murat Yıldırım’ın paylaştığı, ve 
Şebnem Burcuoğlu’nun aynı isim-
li kitabından uyarlanan Kocan Ka-
dar Konuş 2- Diriliş, filmin Londra 
galası Perşembe günü Cineworld 
Wood Green’de gerçekleşti.

Galaya Mola ve Yıldırım yanı 

sıra, filmin yönetmeni Kıvanç Ba-
ruönü da katıldılar. Oyuncular ve 
yönetmen, galaya katılan seyircil-
erden yoğun ilgi gördüler.

Gala’da kısa bir konuşma 
yapan, İmece başkanı Semra 
O’Reilly ‘‘İmece Türkçe ve Kürtçe 
konuşan kadınları desteklemek 

için çalışıyor. Bir kısmı aile içince 
fiziksel, bir kısmı ruhsal şiddet 
gören kadınların yanında olan 
İmece, danışmanlık, bilgilendirme 
ve ruh sağlığı desteği vermektedir. 
Siz de galaya katılarak İmece’nin 
bu çalışmalarına destek sunuyor-
sunuz’’, şeklinde konuştu.

Mola galaya katılan izleyi-
cilere teşekkür ederek, ‘‘hepimi-
zin amacı kadınlarımıza destek 
olabilmek. Dolayısıyla dünyanın 
her yerinde kadın ne kadar güçle-
nirse, kendini ne kadar iyi ifade 

edebilirse aile de, dolayısıyla ül-
kede o kadar güçleniyor demektir 
aslında’’, ifadelerinde bulundu.

Konukların arasında, İmece 
kurucularından Baroness Meral 
Ece de yer aldı. IMECE, 2016’da 
bir konser ve Mor Gün film 
gösteriminin, ikincisini organ-
ize etmeye hazırlanıyor. İmece 
yetkilileri, farklı çevrelerden 
kadınlara ulaşmak ve sosyal cinsi-
yet tartışmalarını yaygınlaştırmak 
amacıyla bu tür ortaklıklara ve 
etkinliklere imza atmaya devam 

edeceklerini anlattılar.
7 Ocak Perşembe günü, saat 

20:00’de Wood Green Shop-
ping City’de bulunan Cineworld 
sinemasında gerçekleşen galada, 
filmin gösterimi sonrasında oyun-
cular ve yönetmenle soru cevap 
şeklinde söyleşi yapıldı.

Birincisi büyük ilgi gören Ko-
can Kadar Konuş 2 – Diriliş 7 Ocak 
2016 tarihinden itibaren, Cine-
world Enfield, Odeon Lee Valley 
ve Cineworld Woodgreen’de gös-
terime girecek.
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Kıllor
Bu hafta kendi memleketim olan 

Malatya dan bir tatla beraberiz
Kıllor yada Türkçe adıyla Kömbe 

Malatya ve çevresinde yaşayan Kürtlerin 
fazlasıyla sevdikleri özellikle ‘ağır’ misa-
firlerini ağırlamak için hazırladıkları en 
popüler yemeklerindendir. Kıllor’un genel-
de o çevrelerde büyümüş kişiler için çok 
özel bir yeri vardır. Bu yemeğin yapılışının 
köy şartlarında hemen hemen bütün 
günü alması, benim gibi pek çok insanın 
hafızasında yarattığı hatıra bu yemeğin  
onlar için yerini özel bir yerde tutmasının 
sebeplerinden biri diyebilirim. Bütün gün 
bir yemek için uğraşmak kulağa çılgınca 
gibi gelse de, kıllor yemenin zevkine zevk 
katan olay bir bakıma bütün günü alması ve 
hemen her aşamasında ailece ve komşularla 
çalışıyor olmanızdan kaynaklanıyor.

Çocukluğumun hafızama yerleşen yem-
ek hazırlıklarından en belirgin olanlarından 
biri idi kıllor yapımı. Öncelikle kuzuyu 
kesmekle baslardı gün, sonra et doğranır, 
pay edilir sonrasında kıllor yapmak için 
ayrılan yağlı et satırlarla ağaç kütükler üz-
erinde doğranırdı. Bu arada bir kişi hamur 
yoğurur, bir iki kişide çeşme başında üzer-
inde ekmek pişirilen demir sel yada Türkçe 
adıyla saçın iç kısımlarının isini temizleyip 
yıkamakla meşgul olurdu. Eğer sadece bir 
tane sac ı varsa evinizin, komşunuzdan 
ikincisini ödünç almak da biz çocukların 
görevi idi. Boyumuzdan büyük sacı ancak 
iki kişi taşıyabilirdik komşunun evinden 
eve kadar. Yakılan kocaman ateşin üzerine 
yerleştirilen saç ın içinde öncelikle kıllor 
un içi pişirilirdi. Doğranmış et, ardından 
bol soğan,  patates ve baharatlar koyulurdu. 
Taze kavrulmuş etin kokuları muhteşem 
bir ziyafetin habercisi gibiydi.  O manzara 
ve kokular belleğimde o kadar yer etmişki 
sanki şimdi gözümün önünde yapılıyor 
bunları yazarken. İç piştikten sonra bir kaba 
boşaltılır ve saca bolca tereyağı sürüldükten 
sonra kalınca açılan hamur yerleştirilirdi, iç 
malzeme düzgünce döşenir ve üzeri ikinci 
hamur kapatılır kenarlar bastırılır ve kaşıkla 
şekiller verilir ardından yine bol tereyağı 
sürülürdü hamurun yüzeyine. Üzerine ikin-
ci sac kapatılır kor haline gelmiş odunların 
içine gömülür ve çay eşliğinde bekleyiş 
başlardı. Hatırladığım en muhteşem belir-
gin manzara güneş batımında bu korların 
saçtığı ışıklardı kıllor un pişmesini beklerk-
en. Piştikten sonra kora gömülü kapalı 
sacı çıkarmak sanki bi hazineyi çıkarmak 
gibi çok dikkatli ve itina ile yapılırdı. Üst-
teki korlar küreklerle yavaşça temizlenir, 
ve birbirine adeta yapışmış saçlar dik-
katlice kordan çıkarılır, etrafında toplanmış 
bütün izleyenler eşliğinde üstteki sac dik-
katlice kaldırılır ve kıllor’un muhteşem 
görüntüsü gözler önüne serilirdi. Bütün 
bu olanları çocuk gözüyle izlemek, içinde 

kaybolduğumu hissettiğim, inanılmaz bir 
haz aldığım bir ritüelin içindeymişim gibi 
bir duyguydu sanki. Belki de yemeğe olan 
bu özel ilgimin başlangıcı özellikle bu 
tecrübeler idi, kim bilir.

Şimdilerde kıllor elbette evde elek-
trikli fırınlarda yapılmakta. Antep ve bazı 
çevre bölgelerde hala taş fırınlarda yapma 
olanağı var. Saçta yapılanla aynı lezzet ve 
güzellikte olmasa da evde yapılanlardan 
çok daha güzel denilebilinir. 

Burada verdiğim tarifim uzun deneme-
ler sonucunda, aldığım değişik tarifleri den-
eye deneye vardığım tarif. Umarım dener 
ve beğenirsiniz.

Yanına en güzel gidecek içecek elbette 
ki tuzlu buz gibi köpüklü ayran.

YaPılıŞı:
Kıllor

• 20 dilim yapar 
• Hamuru için 
• 450 gr. beyaz un
• 150 gr. kahverengi un 
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 paket kuru hamur mayası (7gr.)
• 360 ml ılık su (yada fazlası)
• İçine
• 6 yemek kaşığı saf zeytinyağı
• 800 kg.orta yağlı kuzu kıyma
• 3 tane orta boy ince 

doğranmış soğan
• 1 orta yada büyük boy ince 

doğranmış patates
• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
• tuz ve karabiber
• 2 yemek kaşığı tereyağı

Üzerine
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 yemek kaşığı sade yoğurt 

1. Unu büyük bir kaseye alın, bir 
tarafına tuzu, diğer tarafına mayayı ek-
leyin. Üzerine suyu ekleyip karıştırın, 
yumuşak bir hamur elde edinceye kadar 
yoğurun ve 1 saat kadar mayalanmaya 
bırakın. Hamur iki katına çıkmışsa hazır 
demektir. Hamurun havasını alıp, iki eşit 
parçaya bölüp beze yapın.

2. Hamur mayalanırken içini hazırlayın. 
Altı yapışmayan bir tavada eti 4 yemek 
kaşığı zeytinyağı ile pişirmeye başlayın 
ve her yanı hafif kahverengine dönmeye 
başlayıncaya kadar arada bir karıştırın. 
Kapağını kapatıp, kısık ateşte 20 dakika 
kadar pişirin, et bu arada kendi suyunu 
bırakacaktır. Et suyunu çekene kadar 
kapağı açık şekilde pişirmeye devam edin. 
Soğanları ekleyip 5 dakika pişirdikten 
sonra patatesleri, tuz, karabiber ve kırmızı 
biberi de ekleyip karıştırın ve kapağı kapalı 
şekilde en fazla 5 dakika kadar pişirin, 
tereyağını karıştırıp altın kapatın.

3. Fırınınızı 185 C ısıtın. Her bezeyi 
oklava ile parmak kalınlığı inceliğinde 
tepsinizin şeklinde açın, ve yağlamış 

olduğunuz tepsiye yerleştirin. Tepsiden 
taşan kenarlarını kesin, iç malzemeyi 
açtığınız hamurun üzerine kenarda bir par-
mak mesafe bırakmak suretiyle eşit şekilde 
her tarafına dağıtın. Diğer bezeyi de biraz 
daha ince açın ve iç malzemenin üzerini 
kapatın, kenarda taşan fazla hamurları 
kesip, kenarlarını parmak uçlarınızla 
bastırarak birbirlerine hava almayacak 
şekilde yapıştırın. Hamurun orta kısmında 

buharın çıkması için parmağınızla küçük 
bir delik açın. Hamurun üzerine isterseniz 
kaşıkla şekiller verebilirsiniz.

4. Yağ ve yoğurdu karıştırıp hamu-
run üzerine sürün ve 25-40 dakika kadar 
üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından 
çıkardığınızda üzerini nemli bir bezle 
örtün ve dinlenmeye bırakın. İstediğiniz 
büyüklükte dilimleyin ve servis yapın.

Afiyet Olsun

thekurdishcook@gmail.com    thekurdishCook          @thekurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDime  
tiskaya
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Demirtaş: Korkmayın; ‘Barış’ demekle insan olursunuz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti’nin gözünde IŞİD’in bir tehdit olmadığını savundu. 
Demirtaş, Beyaz Show’daki öğretmenin ‘çocuklar ölmesin’ çağrısı sonrası yaşananlara işaret ederek 
de aydın, sanatçı ve yazarlara seslendi, “Korkmayın; bir değil 100 kişi çıkın bunu söyleyin. Söyleyin 
bakın o zaman bu savaş politikalarını kimse yürütemez. Hükümet de yürütemez PKK de yürütemez,” 
dedi. Alevilerin ablukalara ve ölümlere karşı başlattığı açlık grevi eylemine de dikkati çeken Demirtaş, 
bu tutumun “faşizme karşı güçlü bir duruş cephesinin işareti olduğunu” ifade etti.

Bölge il ve ilçelerinde devam eden ablukalara 
karşı açlık grevinde olan Alevi kurumlarının tem-
silcileri, Meclis’te Halkların Demokratik Partisi 
(HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı 
ziyaret etti.

Aralarında Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) 
Genel Başkanı Baki Düzgün, Pir Sultan Abdal 
Kültür Derneği Genel Başkanı (PSAKD) Gani 
Kaplan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı 
Doğan Demir, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür 
Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ve Alevi 
dedelerinin de bulunduğu heyeti, Demirtaş 
başkanlığındaki HDP heyeti ağırladı.

Burada konuşan HDP Eş Genel Başkanı Se-
lahattin Demirtaş, Alevi kurumlarının gösterdiği 
duyarlılığın çözümün yolunu bir kez daha 
gösterdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“10 kişinin katledildiği saldırıya 
3 saniyesini ayırıyor”

“Bir televizyon programında bir kadının ‘an-
neler ölmesin, çocuklar ölmesin’ söylemi üzer-
ine hem program yapımcısı hem konuşmayı ya-
pan hem de program sunucu hepsi terörist ilan 
edildi terör destekçisi ilan edildi. Bugün bizatihi 
cumhurbaşkanı ve başbakan tarafından ‘çözüm 
istiyoruz’ ve bu ‘katliamlara ortak olmak istemi-
yoruz’ diyen akademisyenler sözde akademisyen 
ilan edildi.

“10 kişi katlediyor onlarca yaralı var ülkenin 
cumhurbaşkanı buna 30 saniyesine ayırıyor ama 
bildiri yayınlayan akademisyenlere 10 dakika ha-
karet ediyor tehdit ediyor. Çünkü onun gözünde 
bu akademisyenler IŞİD’den daha tehlikeli. IŞİD 
tehdit değil, AKP’nin gözünde IŞİD bir tehdit 
değil, kimin için tehdit bizim için tehdit, kendisi 
için tehdit değil. Türkiye’deki muhalifler için, 
AKP’nin muhalifleri için tehdit. AKP IŞİD’i teh-
dit olarak görmedi görmüyor maalesef. Etkili bir 
mücadele yürütmüyor. Diyor ya, ‘Bizim için PKK 
eşittir IŞİD, PYD eşittir IŞİD’ diyor madem öyle 
PKK’yi terör örgütü olarak görüp ona karşı mü-
cadele yürütüyorsun. Nasıl mücadele yürüttüğünü 
görüyoruz. Cizre, Silopi ve Sur’a bakın hüküme-
tin terör örgütü olarak gördüğü bir yapıya karşı 
nasıl mücadele yürüttüğünü görüyorsunuz. Onun 
ismini bile ağzına alanı içeri atıyor. Tankla, topla 
şehirleri yakıp yıkıyor. ‘İsterse’ terörle nasıl mü-
cadele edileceğini biliyor. Ne bebek tanıyor, ne 
bebek tanıyor, ne insan hakları, ne hukuk, ne ahlak 
hiçbir şey. Ne ölü, ne diri. Peki PKK ile IŞİD eşitse 
IŞİD’e karşı nasıl bir mücadele yürütüyor. IŞİD’in 
bütün dernekleri göz göre göre faaliyet yürütüyor. 
İstanbul’da Konya’da Antep’te Adana’da Urfa’da 
eleman topluyor, elemanları biriktiriyor Suriye’ye 
gönderiyor. Para topluyor yayın organları var web 
siteleri var. Cumhuriyet gazetesinin sorumluları 
içerde ama IŞİD yayını yapanlar rahatlıkla yayın 
yapıyorlar.

“PKK’ye yaptıklarının yüzde 
1’ini IŞİD’e yap da görelim”

“IŞİD ile PKK senin gözünde eşitse şu 
PKK’ye yaptıklarının yüzde 1’ini IŞİD’e yap 
görelim, inanalım sana. Yok ama. IŞİD onun te-
tikçisi. İçeride ve dışarda iş yaptırdığı vekaleten 
iş yaptırdığı tetikçisi kıyamazlar. Dolayısıyla 
hükümet bütün bu hatalarından vezgeçmediği 
sürece düzeltmediği sürece maalesef ülkemizde 
barış yakalamak kolay olmayacak. Hükümetin 
her şeyi ben bilirim en doğrusunu ben bilirim ben-
im dışımda hiç kimsede konuşamaz doğrusunu 
bilmez tutumuzdan vazgeçmesi lazım. Bu ülkede 
Kürtler de doğrusu bilir Türkler de Aleviler de 
Sünniler de bilir. İnsanların kimliğine ideolojik 
duruşuna ve mezhebine inancına ibadetine göre 
sizler ayıramazsınız.

“Korkmayın; ‘barış’ deme-
kle insan olursunuz” 

“Bir kişiye baskı yapmayı başardılar. Bütün 
televizyon programcıları, sanatçılar, aydınlar, 
yazarlar çıksın. Çok şey kaybetmezsiniz. 
Korkmayın. Barış demekle PKK’li olmazsınız, 
korkmayın; ‘çocuklar ölmesin demekle’ PKK’li, 
‘terörist’ ve Kürt olmazsınız, korkmayın, insan 
olursunuz. Bir değil 100 kişi çıkın bunu söyleyin. 
Söyleyin bakın o zaman bu savaş politikalarını 
kimse yürütemez. Hükümet de yürütemez PKK 

de yürütemez. Barış çağrılarına iki tarafta ce-
vap vermek zorunda kalır. Müzakere masasına 
dönmez zorunda kalır, süreç yeniden başlamak 
zorunda. Ama böyle kıvırarak ‘barış’ dedik diye 
çıkıp özür dileyerek ülkede kimse huzuru bu-
lamaz.

“Bugün özür dileyenlerin yarın bu şiddetten 
yakınma hakları yok. Şiddetin parçası 
olmuşlardır artık. Artık bu savaşın bir parçası 
olmuşlardır; barışın değil. Barış, bedel ödemeyi 
gerektirir. Hükümetler geçmiş dönemde bugün 
grup toplantısında söyledik. Barış sözcüğünü 
ağzından düşürmüyorlardı. ‘analar ağlamasın’ 
onların sloganıydı. Hepimiz canı gönülden 
destekledik. Analar ağlamasın, evlatlarımız 
ölmesin. Çözüm sürecini bunun için destekl-
edik. Bugün bir kişi çıktı bunu söyledi diye linç 
ediyorsa aynı hükümet biz barıştan yana mı 
olacağız güzlüden yana mı olacağız. Ahlaklı il-
keli duruştan yana mı olacağız. Ben yanmazsam 
sen yanmazsan nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa. 
O şiiri okurken herkes duygulanıyorda sıra yan-
maya gelince niye kaçıyoruz. Özür dileyen pro-
gram yapımcısı arkadaşa sormak istiyorum. Sev-
gili Beyazıt Öztürk o şiiri okurken duygulanırsın 
ama o şiirin gereğini yapmaya gelince küçücük 
bir risk üstleneceksin onu da yapmayıp ‘ben 
yanmayayım öteki yansın’ dersen karanlıklar 
nasıl çıkacak aydınlığa? Vazgeçmememiz lazım 
özgürlük mücadelesinden.”

‘Alevilerin bu tutumu faşizme 
karşı güçlü bir duruştur’

Demirtaş, devamla da Alevilerin başlattığı 
açlık grevi eyleminin faşizme karşı güçlü bir 
duruş cephesinin işareti olduğunu ifade ederek 
“Kürt’ün yanında olun demiyoruz, ezilenin 
yanında olun, kimliğine bakmadan. Sizler 
insanlığınızın gereğini yapıyorsunuz. Bütün Tür-
kiye toplumuna örnek olmalı” dedi.

‘Katilleri tanıyoruz, lanetliyoruz’

ABF Genel Başkanı Baki Düzgün ise 
yaşananlar karşısında başlattıkları açlık grevi ey-
leminin bugün 14’üncü gününü geride bıraktığını 
söyledi.

Düzgün, “Bugün CHP ile Başbakan’la 
görüştük. Başbakan’a ’90 yıllık bir sorun bu, 
Kürtleri, Alevileri döverek bu sorunu çöze-
mediniz’ dedik. Bu akşam Diyarbakır’a gidi-
yoruz. Bizim için çok önemli, her kim olursa 
olsun inancından, dilinden ötürü ölümü hak 
etmiyor. Ama maalesef insanlar dillerini 
özgürce konuşmak için, inançlarını özgürce 
yaşayabilmek için ölüyorlar. Sultanahmet’teki 
katliamda yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara 
şifa diliyoruz. Katilleri tanıyor, lanetliyoruz,” 
diye konuştu.

Ziyaretin ardından Alevi kurum temsilerinin 
bu gece Diyarbakır’a hareket ederek, bir dizi te-
maslarda bulunacağı öğrenildi.

Highbury - Islington 
İstasyonunda çirkin saldırı
Geçtiğimiz hafta içerisinde Londra’nın en eski tren 
istasyonlarından olan Highbury-Islington istasyonunda bir 
yolcu saldırıya uğradı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olay-
da yetişkin bir erkeğin, tren istasyonunda, Victoria tren ista-
syonuna giden geçiş kapılarında ismi verilmeyen bir diğer 
yetişkin erkeğin kafasını turnikelere sıkıştırarak öldürmeye 
kalmışmasıyla gerçekleşti. 

İsmi açıklanmayan saldırganın, her 
hangi bir suçu olmadığı halde saldırdığı 
kişi ise olayı kafa tasında kesik ve çizikler-
le atlatırken, Islıngton hastahanesindeki 
tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Güvenlik kamerlarında saldırganın 
kimliğinin tesbit edilmesinin ardından 
açıklamada bulunan Detektif Constable 
David Bishop, “çok çirkin ve yersiz bir 
saldırı idi, saldırgan suçsuz adama çok 
daha büyük fiziksel zarar verebilirdi, 
çevredekilerin müdahalesi ile belkide 
adam şuan hayatta” dedi. Sözlerine de-
vam eden Bishop, Londra’da herkesin 
toplu taşıma araçlarında kendilerini güv-
ende hissederek kullanma hakkı olduğu 
vurgusunu yaptı.
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SOL POLİTİKA VE 
SURİYE, DOĞRULAR VE 
YANLIŞLAR: HİPOKRASİ
Batı merkezli sol düşünce, 
bölgemize, sol düşüncenin 
olması gerektiği gibi bakmıyor. 
Bu sol düşünce kavramının 
içeriği de çok tartışma götürür. 
Yeni ve modern hali ile 17. 
yüzyılın sonlarına doğru 
Avrupa merkezli oluşan sol 
anlayış, bilindiği gibi, bizim 
coğrafyalara resmi düşüncenin 
süzgeçlerinden geçerek geldiği 
için, kavramın tam ne demek 
istediği, ezberlerden farklı 
nasıl bir pratik gerektirdiği de 
karmaşık.

Berfin Yüce 

Bu bahsedilen yüzyıldan önce ve yeni 
dönemde daha anlaşılır ve bize uyan sol 
anlayış bu kavram tartışmasının dışında tutu-
luyor. Avrupa’nın ana akım solu genelde, kendi 
dışındaki ülkelere ve sorunlara oryantalist ve 
Batının çıkarları çerçevesinde bakıyor. Fazla 
tartışılmadığı için aradan kayboluyor. Bir kaç 
örneği olmakla birlikte en yenisi sayılabilecek 
olanı, Zimbabve ve Başkan Mugabe örneği 
var. Mugabe iktidarı ele geçirdiğinde Britanyalı 
beyaz sömürgeciliğin mülkiyet ve haklarını yerli-
lerin lehine kullandığı ve Britanya ile ilişkilerinde 
etkili davranmak istediği için hem Britanya hem 
de sol tarafından sürekli diktatörlükle eleştirildi 
ve buna karşı güçlü bir soğuk savaş yürütüldü. 
Bunu yapan en çok sol sayılabilecek; The Guard-
ian gazetesi ve BBC oldu.

Şimdilerde aynı bakış bizim coğrafyaya 
ve bütün vahşeti yaşattırılan insanlarımıza 
yönelmiş durumda.

Ya yazılar okunmuyor, ya da ‘söyleyen bi-
zimki’, bizim basında söylenmiş, diye her tür 
geriliği ve halkımıza yapılan hakareti kabul edi-
yoruz. Hele batıda gelirse daha sessiz kalınıyor. 
Sendika.org’da Sözde sol teorisyen: Slavoj 
Zizek’in 5 bölüm halinde yayınlanan yazılar, an-
latmaya çalıştığımız duruma tam denk düşüyor. 
Yayınlayanlar ‘okusa’ belki yayınlamaz de-
nilecek türden yazılar, yada Zizek yazmış bir 
bildiği vardır deniliyor da olabilir. Tabi Zizek’in 
geldiği coğrafya medeniyetten nasibini fazla 
almadığı biliniyor. En yoğun ırkcılık, yabancı 
düşmanlığının yanı sıra; ’kucağında bebek olan 
babaya çelme takan kadın basın çalışanlarını da’  
Zizek’in hanesine rahatlıkla kaydedebiliriz.

Çok tartışmalı da olsa, emperyalist güçlerin 
ve bölge destekçilerinin denge uğraşları ve 
Ortadoğu tarihsel medeniyetini kıskandıkları 
için, başımıza bu belaları ve her dönem farklı 
saldırı ve piyon-çetelerini halklarımızın başına 
bela ettikleri biliniyor.

Zizek ve denklerinin yazısında bazı alıntılar 
yapmak durumdayız: Y.Grishkovets’den alıntı 
yapan ve bunu kabul eden bay: ’hoş görüden 
nasiplenmemiş’ diyor bizim halklarımıza. ’pis-
lik coğrafya’ diye tarihin merkezi sayılabilecek 
Irak’ı kastediyor.

Dünyanın ekonomik ve kültürel olarak 
gelişme bakımından Batıyı geçtiği ve gelişerek 

bağımsızlaştığı için bunların, oryantalist işgalci 
ve fitneci damarları şahlanmış olabilir. Yeni 
bir şey üretemedikleri için de hakaret yolunu 
seçmek istemiş olabilirler. Kolonyalist anlayışla 
ellerinden kaçırdıklarını geri çevirme deneme-
leri var.

Göçmenler için; ’Libya, Türkiye ve Lübnan 
da kabul merkezleri-kampları öneriyor; ’mül-
tecilerin çoğunluğunun Batı Avrupalı insan 
hakları nosyonuyla bağdaşmaz kültürlerden 
geldikleri açık bir gerçektir’ diyor ve sol’umuz 
bunu yayınlıyor. Şimdiye kadar bir yerde 
eleştiride görmedim. Başka olsa en küçük şeyi 
kaçırmayan sol bunu göremiyor. Devam ediyor 
: ’bu göçmenlere karşı yasal yaptırımlar tüm 
gücüyle devreye girebilmelidir’ diyor. Ve ses 
çıkmıyor.

Bununla bağlantılı diğer konuyu da yaz-
mak istediğimden çok uzatmadan, yoksa bu 
konuda yeni bir Das Kapital yazılır, Kapital’den 
bir alıntı ile bu beye bir medeniyet dersi ile 
kapatalım.

18.yüzyıl sonlarında Avrupada siyasi 
gericiliğin en karanlık döneminde, Avrupa aris-
tokrat ve burjuva çevrelerinde ruh çağırma, 
masa yürütme seansları yapılırken; Çinde , 
Taiping köylüleri büyük bir anti-feodal özgür-
lük hareketi gerçekleştiriyordu. Marx: ’o ağaç , 
beyninden, masa yürütmekten çok daha çarpıcı, 
parlak fikirler saçar.’ Diyerek, Çin deki devrim 
ile Avrupa karanlığındaki ruh-çağırma tutkusu 
arasındaki farklığı hatırlatıyor.

Bunlarınki  ‘masa yürütmenin’ batıcası.
Fakat asıl başlığa uygun ve önemli sosy-

olojik değerlendirmeyi: Oliver Roy yapıyor. 
Uzamaması için ana başlıklarla geçeceğiz.

Yeni durumu ve Avrupa’da radikal İslam’ın 
veya bölgemizdeki oluşumların Avrupa’da 
yaşayan bölge insanlarına nasıl yansıdığını 
farklı bir bakış ile tanımlıyor. Bunu islamın 
radikalleşmesi değil radikalleşmenin 
İslamlaşması söz konusu diyerek açıklıyor. Yeni 
ve dışlanmışların kendilerine yön bulma uğraşı 
, ailelerin değil çocuklarının Müslümanlığa 
geçmesi kültürünü inceliyor. Aileler birinci 
veya ikinci kuşak Müslümanlar bunlar. Bu 
kuşaklar isyancılarının kendilerine göre bir din-
ideoloji oluşturdukları, dini geçmiş ve pratikleri 
olmayan bu kuşağın bir ve ikinci kuşak aileler-
inin dinini istemedikleri ve kabul etmedikleri, 
tartışılıyor.

Bir nihilizm ve kibir durumu, Pakistan’da 
Fas’a kadar ilk kuşakların kesinlikle farklı, 
son kuşağın farklı düşünerek hareket ettikleri 
anlaşılıyor. Bu kesim camiye gitmiyor, kend-
ilerine imamlık yapıyorlar. Radikalleşmeleri 
pratik değil hayalidir. Şiddet ve ölüm üzer-
ine kurulmuştur, şeriat ve ya ütopya üzerine 
değil, sivil toplumla ilgilenmezler, sosyal 
bütünleşmeleri yoktur. Hem dışarda hem de 
dışlanmış hissediyorlar.

Bu kuşağın yaklaşımları ütopyacıdan 
çok nihilisttirler. Alt sosyal uğraşlardan 
gelmemişlerdir, ramazanda yemek dağıtmamış, 
dinsel eğitim almamış, dinle veya cemaatla il-
gili değillerdir. Yapılanmalar kişisel-kardeşlik 
örgütlenmeleridir. Her türden zeminleri 
zayıftır. Sınırsız şiddet eğilimleri buradan 
kaynaklanmaktadır.

Yazarın en çarpıcı ve üzerinde düşünülmesi 
gereken değerlendirmesi ile bitirelim:

‘Müslüman toplumun radikalleşmesi değil, 
gençleri etkileyen kuşaklararası isyandır.’ 
Karşımıza alarak değil, tartışarak bir sonuca 
varabiliriz.

Bağdat’taki saldırılarda 
32 kişi öldürüldü 

Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen bir dizi 
saldırıda toplam 32 kişi yaşamını yitirdi.

İlk saldırı öğleden sonra bir alış veriş 
merkezine yapıldı. Bağdat’ın El Cadida semtin-
deki Zahrat Bagdad alış veriş merkezine düzenle-
nen saldırıda 12 kişi öldü.

Irak İçişleri Bakanlığı yetkilileri, saldırganların 
önce bombalı bir aracı infilak ettirdiği, ardından 
da çevreye ateş açtıktan sonra alış veriş merkezine 

saldırdıklarını belirtti. 4-5 katlı alış veriş merkezi 
Şiilerin yoğun yaşadığı bölgede bulunuyor.

Irak anti terör polisi ve istihbarat servisinin 
müdahale ettiği olayda saldırganların öldürüldüğü 
de yetkililer tarafından açıklandı.

Saldırıyı DAİŞ üstlendi. Bağdat’ın 
kuzeyindeki Muqtadiya’da ise bir kafeye 
saldırı düzenlendi. Buradaki saldırıda ise 20 
kişinin öldürüldüğü belirtildi.

Hitler’in ‘Kavgam’ kitabı artık serbest
Adolf Hitler’in “Mein Kampf- 
Kavgam” adlı kitabı 70 yıl sonra ilk 
kez önümüzdeki hafta Almanya’da 
satılmaya başlanacak.

Nazi propagandası ve Yahudi karşıtlığı 
içerdiği gerekçesiyle 1945’ten bu yana 
Almanya’da yasaklı olan “Kavgam- Mein 
Kampf” eserinin yeni versiyonu, Münih 

Çağdaş Tarih Enstitüsü tarafından basına 
tanıtıldı. Amaçsa Hitler’in kitabında açıkladığı 
görüşlerin çelişkili olduğunu göstermek ve eser-
ini yazarken hangi kaynaklardan yararlandığını 
belgelerle ortaya koymak.

Metnin orijinali yaklaşık 780 sayfa ve 230 
bin 950 kelime. Yeni versiyonunaysa 3 bin 500 
dipnot ve 1200 sayfa eklendi. Eser bin 948 
sayfa olarak geçtiğimiz haftadan itibaren satışa 
çıktı.

BM temsilcisi De Mistura Şam’da
BM Suriye özel temsilcisi Staf-
fan De Mistura’nın bugün Suri-
ye Dış İşleri Bakanı Walîd El-
Muallim ile bir araya gelerek 25 
Ocak’ta yapılacak olan Cenevre-3 
konferansını görüşecek.

Staffan De Mistura’nın Suriye’nin ardından 
Tahran’a geçecek ve bölgedeki ziyaretlerini 
tamamlamış olacak.

BM Suriye özel temsilcisi Staffan De Mistu-
ra daha önce de Riyad’da sözde muhalefet ile 
toplantılar gerçekleştirdi. Mistura, rejim ile 
diyaloğa geçecek olan söz muhaliflerin isim 
listesini tartıştı.

Putin: Türkiye ile anlaşmazlığın 
NATO ile ilgisi yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Tür-
kiye ile aralarındaki sorunun NATO ile ilgisi 
olmadığını, Rus jetini düşüren Ankara’nın özür 
dilemesi gerektiğini söyledi.

Alman Bild Gazetesi’ne verdiği röportajın 
ikinci bölümünde Türkiye hakkında konuşan 
Putin şunları söyledi: “Türkiye NATO’nun 
bir parçası ama ona saldırılmadı. Bu yüzden 
NATO Türkiye’yi korumak zorunda değil. 
Türkiye ile sorunlarımızın bu ülkenin NATO 
üyeliğiyle ilgisi yok. Türk liderler NATO’yu 
aramak yerine açıkça bir savaş suçu olan 
uçağı düşürdükleri için özür dilemeliydi. Bu 
garip değil mi? Eğer Türkiye bölgede kendi 
çıkarlarını koruyorsa ne Almanya ne de NATO 
buna destek vermek zorunda”.

24 Kasım 2015’de Türkiye Rusya’ya ait Su-
24 jetini, Suriye sınırında hava sahasını ihlal 
ettiği için düşürmüştü.

Bu tür olayların büyük askeri çatışmalara 
yol açmayacağını umduğunu söyleyen Putin, 

“Ama eğer Rusya’nın çıkarları ve güvenliği 
tehdit edilirse, Rusya buna direnecektir. Herkes 
bunu bilmeli” dedi.

‘Anayasal reform ve erken başkanlık seçim-
leri yapılmalı’

Putin Rusya’nın Suriye’de yanlış insanları 
bombaladığı yönündeki suçlamaları da reddetti.

Suriye’nin Irak ya da Libya gibi olmasını 
istemediklerini ifade eden Putin, Suriye’de 
istikrar sağlandıktan “anayasal bir reform 
yapılmalı ve erken başkanlık seçimlerine gi-
dilmeli” dedi.

Rusya’nın Suriye lideri Beşar Esad’a 
sığınma sağlayıp sağlamayacağını konuşmak 
için “henüz erken olduğunu” söyleyen Putin 
seçimlere kadar “Rusya IŞİD ve IŞİD’e destek 
veren Esad karşıtı asilerle savaşacak.

Aynı zamanda IŞİD’e karşı savaşan Esad 
güçlerine ve IŞİD’e karşı savaşan Esad karşıtı 
kuvvetlere de destek verecek” dedi.

Somaliland’da feribot battı: 122 ölü
Tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somali-

land açıklarında sığınmacıları taşıyan bir feri-
botun batması sonucu 122 kişi yaşamını yitirdi.

Somali’den ayrılarak tek taraflı 
bağımsızlıklarını ilan eden Somaliland’da 
sığınmcıları taşıyan feribot battı ve 122 kişi 

hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Eti-
yopya, Eritre ve Somalili mültecileri taşıyan 
feribot, Somaliland’dan Yemen’e kaçak göç-
menleri taşıyordu.

Feribotun fazla yükten battığı tahmin edil-
irken, 75 kişi kurtarılabildi.
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60 Kürtçe kelimeden Kürdolojiye
İlk olarak Çariçe II. 
Katerina’nın talebi üzer-
ine Rusya’da Kürt dili üz-
erine araştırma yapılır. 
Daha sonra St. Peters-
burg Kütüphanesi’nde 
çalışan Pyotr Lerx ise 
1856’da Kürtlere ilişkin 
bilimsel çalışmaları 
başlatır.
HASAN GÜNEŞ 

Sovyet döneminin Leningrad’ı, 
şimdinin St. Petersburg’unda Kürtlere 
ilişkin bilimsel çalışmalar, 200 yılı aşkın 
bir süredir devam ediyor. Bu çalışmalar, 
Ordîxanê Celîl ve Celîle Celîl’in bir-
likte hazırladığı “Kürt Halk Hikayeleri” 
kitabında da anlatılıyor.

Kentte Kürtlere ilişkin çalışmalar, ilk 
olarak Çariçe II. Katerina’nın bir dilbilim-
cisinden dünya halklarının farklı dillerine 
dair bir kılavuz hazırlamasını istemesiyle 
başlıyor. Meçhul dilbilimci, hazırladığı 
kılavuzun bir bölümünü Kürtçe’ye 
ayırıyor; 60 Kürtçe kelimeyi irdeliyor.

Yüze yakın kürt rusların 
eline düşer...

Daha sonra ise kentte, araştırmacı 
Pyotr Lerx, Kürtlerle ilgilenmeye başlıyor. 
Henüz 23’ünde bir genç olan Lerx, St. Pe-

tersburg Kütüphanesi’nde çalışıyormuş. 
Genç araştırmacının ilk kitabı, İran 
Kürtlerine dair. Araştırmacı daha sonra 
1855 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ruslara 
esir düşen Kürtlerle görüşerek edebiyat 
derlemesi yapıyor. Ordîxanê Celîl, bu 
çalışmaya dair şunları söylüyor:

“1855 yılında Rusya ve Osmanlı 
arasında meydana gelen Kırım Savaşı’nda 
yüze yakın Kürt, Rusların eline esir düşer. 
O zaman onları Smolenks şehrine getirirl-
er, tüm Rus medyası da esir Kürtlerin şehre 
getirildiğini yazar. 1856’da Lerx, Rusya 
Bilim Akademisi izniyle esir Kürtlerin 
yanına gider. Aralarında Zazaca (Dimilkî) 
konuşan Kürtler de vardır. Lerx onlardan 
Kürtçe’yi öğrenip yazmaya başlar.” 

Lerx’in derlediği metinlerin bir kısmı 
Kurmancî lehçesiyle, bir kısmı da Zazakî 
lehçesiyle hazırlanmıştı. Lepsius harfleri-
yle yazdığı o metinler, Rusça’ya çevrilerek 
yayınlanmıştı.

Pyotr Lerx, bu çalışmalarıyla, coğrafya, 
etnografya, dil ve tarih konularında Kürtler 
hakkında kapsamlı çalışma yürüten Batılı 
şahsiyetlerin başında gelir. Bu çalışmalar 
için Lerx, İngilizce, Fransızca, Almanca 
ve Rusça dillerinde Kürtlerle ilgili birçok 
yeni ve eski belgeyi bir araya toplamış ve 
çalışmalarında kullanmıştır.

“Kürt Halk Hikayeleri” adlı kitabın ilk 
bölümünün önsözünde de Lerx, Rusya’da 
Kürtlere ilişkin bilimsel çalışmaları 
başlatan kişi olarak anılıyor.

erzurum konsolosu Jaba
Bu dönemde Rusya’da Kürdoloji’yle 

ilgilenen şahsiyetlerden bir diğeri de döne-
min Rusya Erzurum Konsolosu Alexan-
der Jaba. Jaba’nın derlediği Kürt anonim 

hikayeleri, 1860 yılında St. Petersburg’da 
yayınlanıyor. Jaba, henüz diplomatken 
Kürtçe yazılar okuyup Kürtler arasında 
araştırmalar yapıyor ve sözlü Kürt 
edebiyatına dair çok sayıda metin ile 
250’den fazla Kürtçe masal, öykü, fıkra, 
stran ve kilamdan oluşan bir derleme 
hazırlıyor.

Ordîxanê Celîl, Jaba’nın Kürdoloji 
çalışmalarına ilişkin şunları yazıyor: 
“Dönemin Kürt aydınlarından Mele 
Mahmud Bazidî, Aleksandr Jaba’nın en 
iyi dostlarından biridir. Mele Mahmud, o 
dönemde Bazid’de oturmaktadır. Bugün 
Leningrad Kütüphanesi’nde el yazısıyla 
yazılan 66 adet belge bulunmaktadır. 
Bunların tamamı Jaba tarafından 
aktarılmıştır. Bu belgelerin aktarılmasında 
Mele Mahmud Bazidî’nin büyük bir emeği 
vardır. Bazidî bunların birçoğunu kendi el 
yazısıyla yazıp Jaba’ya vermiştir. Bunların 
dışında Jaba, bir Kürtçe konuşma kılavuzu 
da hazırlamıştır. Kılavuz, Arap alfabesiyle 
ve kelimelerin Fransızca karşılıklarıyla 
birlikte hazırlanmıştır.”

sovyet Devrimi’yle 
ivme kazandı

Rusya döneminde başka birçok kişi 
daha dil, tarih, edebiyat ve etnografya 
gibi alanlarda Kürdoloji çalışmaları 
yapmıştır ve bu çalışmaların tamamı 
Rusya Bilimler Akademisi’nin izni ve 
teşvikleriyle gerçekleştirilmiştir. St. Pe-
tersburg ise bu çalışmaların adeta merkezi 
konumundadır. Sovyet Devrimi’nden son-
ra ise bu çalışmalar bir Kürt aydınlanma 
hareketi halini almış, sistematik olarak 
gelişmiştir. Kafkasya, Ermenistan ve Gür-
cistan gibi ülke ve bölgeler ile Rusya’nın 
Leningrad (St. Petersburg) ve Moskova 

kentlerinde Kürtlerin konu edildiği bilim-
sel araştırmalar devrimle birlikte daha da 
gelişmiştir. 

Sovyet Devrimi ardından okumaya 
başlayan Kürt gençleri de çalışmalara 
katılmaya başlamıştır. Erebê Şemo, Heci-
yê Cindî, Emînê Evdal, Casimê Celîl ve 
Qanatê Kurdo, o dönemde Kürtlerle ilgili 
araştırmalar yapan bazı Kürt gençleridir. 
Bu çalışmalar 1950’li yıllara kadar giderek 
merkezileşmiş ve sonunda Kürdoloji’nin 
kurumsallaşmasına ulaşmıştır. 19. yüzyılın 
ilk yarısında başlayan çalışmalar, bugün 
ülkede Kürdoloji’nin bir bilimsel çalışma 
alanı olarak görülmesini sağlamıştır.

kürdistan’da yasak, 
rusya’da serbest!

Aynı dönemde Kürdistan ise yasaklar-
la doludur. Kuzey Kürdistan’da Kürtler, 
Türk devletinin büyük katliamlarından 
geçmiş, asimilasyon politikasıyla karşı 
karşıya kalmıştır. Güney Kürdistan’da 
1910’lar sonrası başlayan savaş devam 
etmektedir. Doğu Kürdistan’da İran 
devleti, Kürt ayaklanmasını bastırdıktan 
sonra Mahabad’da büyük bir katliam 
gerçekleştirmiş, Kürtlerin meşru ul-
usal haklarını kabul etmemiştir. Rojava 
Kürdistan’da da aynı politikalar yürütül-
mekte, Kürtler kimliklerinden ve siyasal 
haklarından yoksun bırakılmaktadır. 

İşte bu ortam ve şartlar göz önünde 
bulundurulduğunda Rusya’daki Kür-
doloji çalışmalarının önemi daha da 
anlaşılır olmaktadır. Bu çalışmalar, 
sadece Kürt halkı açısından değil 
tüm halklar açısından arapsaçına 
dönüştürülen Ortadoğu tarihinin de bir 
kesitini aydınlatması bakımından önem 
taşımaktadır.

alexander Jaba’nın 
kısa yaşam öyküsü

Alexander Auguste Jaba ya da August 
Dementievîç (Polonyaca: August Ko-
sciesza Zaba) 1801 yılında Kraslavé’de 
Katolik bir ailenin çocuğu olarak dün-
yaya geldi. 1824-1828 yılları arasında 
Dışişleri Bakanlığı‘na bağlı Vilenski 
Üniversitesi’nde Doğu Dilleri Bölümü’nü 
okudu. Daha sonra Rusya’nın Yafa, Se-
lanik ve Smyrna (bugünkü adıyla İzmir) 
konsolosluklarında çalıştı. 1848 yılından 
1866 yılına kadar Rus Çarlığı’nın Erzurum 
Konsolosu olarak görev yaptı. 

1853-1856 yılları arasındaki Kırım 
savaşına katılan Jaba, daha sonra tekrar 
Erzurum’a döndü. Asya Müzesi Müdürü 
Borîs Andreyevîç Donra’nın isteği üzerine 
Kürtçe öğrenmeye başladı. Bu münasebe-
tle Melle Mehmûdê Bazidî ve Ehmed Xan 
gibi birçok Kürt bilgini ile dost oldu. Bu 
ilişki Kürt edebiyatının zenginleşmesi üz-
erinde büyük bir etki sağladı. 

Aleksandr Jaba, sözü geçen Kürt 
aydınlarından epeyce fayda elde etti. Kürt 
edebiyatı, gelenekleri ve masalları hakkında 
araştırmalar yaptı. Bu araştırmalarını 1860 
yılında yayınlanan Fransız dergisinde, 
“Recueil des notices et récits de la littéra-
ture et des tribus du Kourdistan” başlığıyla 
yayınladı.  1879 yılında Kürtçe-Fransızca 
sözlüğünü hazırladı. Daha sonra Alman 
araştırmacı Ferdinand Justin’in ekleme-
leriyle Kürtçe’si Arap alfabesiyle yazıldı, 
Jaba tarafından Latin alfabesine çevirisi 
yapılarak yayınlandı. 

Aleksander Jaba, 1866’da işinden 
ayrıldı ve İzmir’e yerleşti, 1894 yaşama 
veda etti. Eserleri hala Kürdoloji alanında 
çalışanlar için önemli birer kaynak.
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

KARİKATÜR

Mücadeleleri mücadelemize ışık oldu
Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla 

Şaylemez... 
Bırakın Kürt ulusal mücadele tarihini, 

tarihteki dünya direnişleri içerisindeki yer-
ini almıştır Kürt kadınının direnişi. Paris’te 
TC derin devleti ajanlarınca katledilen 3 

devrimci kadının Üçüncü yıl düzenlenen 
anma yürüyüşünden bir fotoğraf. PKK’nin 
kurulmasında ve gençlik hareketinin içinde 
önemli noktalarda yer alan 3 kadın  devrimcinin 
katledilişleri ise meçhul değil. Her şey açıkça 
ortada iken Fransız devletinin gerçeklerin gün 

yüzüne çıkmasına engel olması ise kapitalist 
kan emici devletlerin işbirlikçiliğinin kanıtı. 
Kadın, Yaşam, Özgürlük şiarıyla, Sakine, Fidan 
ve Leyla’nın mücadeleleri mücadelemize ışık 
olmuştur! 

Yazı | Fotoğraf

E r e m 
K a n s o y
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Hurdar Hand  
Crafts
El sanatları kursu verilir  
Takı, Mosaic, geleneksel  
el sanatları.

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

DRİVİNG LAND 
ŞOFÖR OKULU
Kısa sürede fazla para harcamadan 
ehliyet almak, güvenli sürücü olmak 
için vitesli & otamatik direksiyon 
dersleri verilir.

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Enfield bölgesinde EN3 5jj
Fiyatı: 37.000 (Pazarlığa Açık)

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı



Professional 
Private CHEF

You can hire a chef for Home cooking and 
catering for the birthday party, house warm 

up party, business meeting etc. 

Contact: Esma Tosun 
Miss chef cooking 
Tel: 07786392207

www.misschefcooking.co.uk
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Ada Cleaning
Mehtap Ada

Temizlik servisi verilir
160 flat 1 Stoke Newington road 

N16 7UY  

07448 615 070 
mehtapada_1980@hotmail.com

HAFTALIK HABER GAzETESİ • ROJNAMEYA HEFTEYî

REKLAM 
Bu sayfada yer almasını istediğiniz 

reklamlarınız için reklam@telgrafnews.
com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 

Jibo Yusuf Işik Li Londonê Konsera Piştevaniyê

Rûpel 3

Dogan, bi dirûşma ‘Dewleta qatil wê hesab bide” hat oxirkirin

Rûpel 5

rojnamegera Ku Ji Tirkiye Hatî Dersînorkirin Li Londonê axivî

Rûpel 3

Di erdheja afganîstan-Pakîstanê de herî kêm 300 kes mirin

Rûpel 4
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Çarşem,
28/10/2015 492Hê
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Gel Vê Carê Xurttir Bersiv DaHemwelatiyên Tirkiye yên li Brîtanya dijîn di navbera 22-25’ê Cotmehê de jibo hilbijartinên giştî yên parlamena Tirkiye çûn ser sindoqan. Di van çar rojan de ji 86,655 hilbijêrên qeyd kirî bi tevahî 33,569 hilbijêr li navenda Olympia ya Kensingtonê dengê xwe bikaranîn. Hilbijartina 7´ê Hezîranê 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbûn. 
33,569 dengên ku hatîn bikaranîn îro bi 

teyareyeke taybet tevî nûnerên partiyan şandin enqere. Deng dê 1´ê mijdarê bi dengên Tirkiye re werin hejmartin. Di çar rojên dengdanê de bi tevahî ji sedî 39 kes çûn ser sindoqan. 
Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya tevî ku jibo qeydiyê bi rihê seferberiyê xebat meşand, dîsa mora xwe li organîzasyoneke bêhempa da. Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya ku di nav de 27 sazî cih digirtin bi sedan xebatkarên dilxwaz 

çar rojan bênavber xebitîn gel birin ser sindoqan. Jiber dûrbûna navenda dengdayînê ji gelek herêman otobûs hatin rakirin. 
Di hilbijartina 7´ê Hezîranê de li Brîtanya ji 84,558 hilbijêran 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbû. encama hilbijartina 7´ê Hezîranê ya Brîtanya wiha bû: HDP: 14,594 deng %59.31, CHP: 5.134 deng %20,86,  aKP: 3.548 deng %14,42 û mHP: 744 deng %3,02. 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye...

---
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birleşik krallık’ta yaşayan türkiye vatandaşları yenilenen parlamento 

seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerine nazaran daha yüksek bir katılım gösterse 

de bu oran yüzde 39’da kaldı. kayıtlı 86,655 seçmenden 33,569 kişi oy kullandı. 

Oyunu kullanan bazı seçmenler HDP eşgenel başkanı selahaddin Demirtaş’ın 

akP için kullandığı ‘Yenilen pehlivan güreşe doymazmış’ atasözünü 

hatırlatarak; ‘Yenilen Pehlivan güreşe doyana kadar, biz ısrar edeceğiz’ dedi.  

Geçen seçimlere nazaran salonda daha gergin bir 

havanın hakim olduğu seçimlerde HDP Britanya 

koordinasyonu geçen seçimlerde olduğu gibi 

yüzlerce gönüllü çalışanı ile birlikte binlerce seçmeni 

araçlarla seçim merkezine taşıdı. 

22-25 Ekim tarihleri arasında Londra ve Edinburgh’da 

bulunan seçim merkezlerinde kullanılan oylar sali 

özel bir uçakla Ankara’ya gönderildi. Ankara’ya 

gönderilen zarflar 1 Kasım akşamı Türkiye’dekilerle 

beraber açılacak. Yurtdışında kayıtlı olup oy 

kullanamayan vatandaşlar 1 Kasıma kadar 

gümrüklerde oy kullanabilecek.  

Birleşik Krallıkta yapılan 7 Haziran’daki seçimlerde 

28,447 oy kullanmış ve kullanılan geçerli oyların 

yüzde 60’ını HDP almıştı. 

Haberin devamı sayfa 10 & 11’de

Yenilen Pehlivan Güreşe Doyacak

Mülteci kampı değil dehşet kampı!
Bir süre gündemden düşmeyen 

Fransa topraklarındaki Calais ‘Orman 

Kampı’nı Day-Mer’in tertiplediği heyet 

ziyaret edip gözlemlerde bulundu. 

Day-Mer’in organizasyonu ile toplanan 

heyet Calais’e ayrıca yardım da 

götürerek yetkilelere teslim etti. Day-

Mer’in yardımı toplum içerisinde büyük 

takdir topladı. Tam bir insanlık ayıbı 

yaşanan mülteci kampındaki son 

duruma ilişkin gazeteci Arif Bektaş, 

Öğretmen ve sendikacı Oktay Şahbaz, 

muhabirimiz Erem Kansoy ve Aktivist 

Çınar Altun’un gözlem ve raporlarını  iki 

hafta olmak üzere iki bölümde değerli 

okuyucularımız ile ‘mülteci kampı değil 

dehşet kampı’ yazı dizisinin ikinci 

bölümünü, paylaşıyoruz. 

Haberin devamı sayfa 20 & 21`de

0742 948 1490 | 0207 923 0838
reklam@telgrafnews.com

www.telgraf.co.uk



Deh hezaran li Parîsê 
Sara, Rojbîn û Ronahî 
bi bîr anîn
Di Sêyemîn salvegera qetilkirina Sakîne Cansiz, Fîdan 
Dogan û Leyla Şaylemez de li paytext Parîsê meşeke 
girseyî pêk hat. Gelek kes ji Brîtanya jî tevlî mesa Parîsê 
bûn. Rojnameya me jî ev meş li cihê bûyerê şopand. 

Meş bi şiyara “Em Edaletê Dixwazin” pêk hat û bi deh 
hezaran mirov danê sibehê li ber Gare Du Nord li hev 
civiyan. Girseya gel ji vê derê, bi vekirina pankartên 
bi nivîsên “Bêyî hesabê dewletê li ber çavan were 
girtin, bila komkujî were ronîkirin”, “Em edalet û 
aşkerekirinê dixwazin”, “Bila hêzên li pişt komkujiyê 
werin aşkerekirin” ber bi Meydana Bastîlle ve meşiya. 
Di dawiya meşê de mîtîngek hat li dar xistin. 
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Rûpel 3Rûpel 3

´Hûn ê di xwîna hûn 
dirijînin de bifetisin´

Li dijî êrîşên hovane yên dewleta Tirk hêrsa gel roj bi roj mezintir dibe. 
Êrîşên dewleta Tirk li bakûrê Kurdistanê bênavber berdewam dikin. 
Herî dawî roja Yekşemê li Wanê 12 ciwan ji hêlan polêsên Tirk ve hatin 
înfaz kirin, roja Sêşemê jî çar kes li Qoserê hatin qetil kirin. Dorpeça 
li Sûr, Cizîr û Silopî jî mehek li duv xwe hişt. Li dijî van kirinên hovane 
di serî de li paytext Londonê û bajarên din yên Brîtanya hêrsa gel li 
hember dewleta Tirk mezin dibe. Kurdistanî û dostên wan roja Duşemê 
li pêşiya sefaretxaneya dewleta Tirk kom bûn û êrîşên hovane bi 
çelengeke reş şermezar kirin. Heman rojê de li pêşiya serokwezareta 
Brîtanî û bajarê Shefieldê jî çalakiyek hat li dar xistin. Di axaftinan te 
hat gotin ku hikûmeta AKP´ê dê di vê xwîna ku dirijîne de bifetise. 

akP tırkıYe ber bı rOJÊN tarÎ Ve Dıbe
Tevî êrîşên hovane yên dewleta Tirk yên li Kurdistanê, çeteyên Daîş´ê 
yên ku AKP demeke dirêj piştevaniya wan dike li Stenbolê êrîşeke 
xwekûj pêk anîn û di encamê de 10 welatiyên Elmanî jiyana xwe ji dest 
dan. Êrîşkarê ku bi eslê xwe ji Suudî Erebîstanê ye tê gotin ku endamê 
Daîş´ê ye. Hikûmeta AKP´ê û serokwezîr Erdogan tevî vê xeteraya 
mezin ya Daîş´ê hîna jî neketine nav tevgerê û bi qetil kirina Kurdan û 
êrîş kirina kesên mûxalîf re mijûl in. Bi armanca kiryarên hikûmeta AKP 
dê sê rojan bê navber li pêşiya serokwezareta Brîtanî çalakî were li dar 
xistin. Çalakî dê roja Înê saet Yazdehan dest pê bike. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Helbest

Karîkatûr
Hîna nehatime nav goristanê
û min çûyina te bi nêrgizekê nexemilandiye,
ez ê bawer nekim ji vê xatirxwestinê.
belê hîna şevên nisêbînê bi stêrik in 
û mirin gerokeke birçî ye, derî bi derî li nav 
malan digere
Ditirsim gulên sipî di nav xwînê de jibîr bibin
Dîsa jî nîsêbînka me bi xwehka xwe ya 
Cizîrê re
eynî wekî te li berxwe dide 
Wilo bêdeng û tik û tenê…

Aras Ararat
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Li pêşiya Seferatxaneya Tirkiye a 
li Londonê çelenga reş hat danîn

Bi armanca protes-
tokirina qetilkirina 
12 ciwanên li Wanê 
yên ku ji aliyê hêzên 
dewleta Tirk ve hatin 
înfazkirin, li pêşiya 
Seferatxaneya Tirk a li 
Londonê çelenga reş 
hat danîn.

12 ciwanên roja Yekşemê li Wanê 
ji aliyê polîsan ve hatin înfazkirin û 
êrîşên dewleta Tirk a li ser Cizîr, Sûr 
û Silopiyayê li pêşiya Sefaretxaneya 
Tirk a Londonê hat protestokirin. Di 
çalakiya ku ji aliyê Yekîtiya Hêzên 
Demokratîk a Brîtanya hat organîze-
kirin de li pêşiya sefaretxaneyê çe-
lengeke reş hat danîn.

ÇalakıYek lı PÊŞıYa 
serOkWezareta brÎtaNÎ

Piştî çalakiya li pêşiya sefaretx-
aneya dewleta Tirk ya Londonê di 
saetên êvarê de li pêşiya serokweza-
reta Brîtanî jî çalakiyek hat li dar xis-
tin. Saziyên girêdayî Yekîtiya Hêza 
Demokratîk ya Brîtanya di çalakiyê 
de amade bûn. Di axaftinên hatîn kirin 

de ji dewleta Brîtanî hat xwestin ku li 
hember êrîşên dewleta Tirk yên li dijî 
Kurdistanê bêdeng nemîne. 

ÇalakıYek bı HeMaN 
arMaNCÊ lı sHefÎelDÊ 

JÎ Hat kırıN
Li bajarê Îngilîstan Shefîeldê, bi 

sedan Kurdistanî li meydana Azadiyê 
li hev civiyan û wêneyên siyasetm-
edarên Kurd ên li Parîs û Silopiyayê 
hatin qetilkirin vekirin. Di axaftinên 

li çalakiyê de, li ser êrîşên dewl-
eta Tirk ên li Kurdistanê agahî hatin 
dayîn û banga hişyariyê li raya giştî ya 
navneteweyî hat kirin.

Komên sosyalîst ên Îngilîz jî destek 
dan çalakiyê. Di daxuyaniya li ser 

navê komê de hat ragihandin ku ne 
PKK, dewleta Tirk bi xwe terorê dike 
û bang hat kirin ku PKK ji lîsteya ‹rêx-
istinên terorê› were derxistin. Di çala-
kiyê de her wiha li ser terora dewleta 
Tirk belavok hatin belavkirin.
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Endamên DAIŞê xwe di nava kampa de vedişêrin
Li Fransayê li qeraxa Deryaya 
Manşê li Calaisê kampeke bi 
navê Daristan ji bo penaberan 
hat vekirin.

Li Fransayê li qeraxa Deryaya Manşê li 
Calaisê kampeke bi navê Daristan ji bo pe-
naberan hat vekirin. Pisporekî dijterorê yê 
brîtanî Kevin Hurley hişyarî da û got dibe di 
nava koçberên kampa ku li qeraxê Deryaya 
Manşê hatiye vekirin endamê rêxistina terorîst 
ê DAIŞê hebin.

Kevin Hurley ji bo belgesela BBCyê çû kampa qeraxa 
Deryaya Manşê û got, milîtanên ku ji Iraq û Sûriyeyê hati-
bin dikarin bi hêsanî xwe di nava koçberan de veşêrin û vê 
wekî wezîfeyekê bikin.

© reUters/ eVaN VUCCı
Hurley di berdewamiya axaftina xwe got, li gorî aga-

hiyên hinek koçberan ku dibêjin li kampê hinek kesên 
tirsnak digerin û rasterast kare DAIŞê dikin. Kamp ne li 

gorî tu polîtîkayan tê birêvebirin û ji bo vê di rastiyê de 
mirov nizane kî li vir dijî. Heke ez jî cihadîst bûma min jî 
dê xwe li vir veşarta.

Ji aliyê din ve hinek aktîvîstên ku ji Hurley bêtir dem li 
kampê bihurandine, gotinên Hurley bi ehmeqî û bankere 
tirsê bi nav kirin. Aktîvîst Vincent Coninck ji The Localê 
re axivî û destnîşan kir ku, ev însan ji şer direvin û îdiaki-
rina van tiştan gelekî ehmeqane ye. sputniknews

Buhayê petrola 
WTI di asta herî 
nizm a 12 salên 
dawî de ye
Buhayê petrolê ku di salên dawî de kêm 
bû û bandoreke kûr li aboriya welatên 
hilberîner kir, her kêm dibe. Di Borsa 
New Yorkê de buhayê petola xav a Tek-
sasê (WTI) daket asta herî nizm a 12 
salên dawî.

Di Borsa Nymexê de, bi şertê di meha Sibatê de bê tes-
lîmkirin, buhayê kirîna petrola WTI bi 1 dolar 75 sentan 
kêm bû û daket asta 31 dolar 41 sentî. Buhayê di girtina 
borsayê de nîşan dide ku daketiye asta herî nizm a ji sala 
2003’an û vir de. Buhayê petorla WTI hefteya derbasbûyî ji 
sedî 10 kêm bûbû.

Ji ber bendewariyên kêmkirina aboriya Çînê, endîşeya 
kêmbûna sîparîşên petrolê bandorê li kêmbûna buhayê 
petrolê dike. Kêmbûna buhayê petrolê herî zêde bandorê li 
aboriya Rûsya û Erebîstana Siûdî dike, ku ev her du welat 
herî zêde îxracata petrolê dikin.

Deh hezaran li Parîsê Sara, 
Rojbîn û Ronahî bi bîr anîn
Hevseroka Giştî ya HDP’ê 
Fîgen Yuksekdag xîtabî bi 
deh hezaran kesên ku li 
Parîsê ji bo bîranîna 3’yemîn 
salvegera qetilkirina Sakîne 
Cansiz, Fîdan Dogan û Ley-
la Şaylemez kom bibûn kir, 
qetlîama Parîsê şermezar kir, 
wiha got: “Fransa û Tirkiye 
di vê qetlîamê de hevparên 
sûcê ne.”

Ji damezrînerên PKK›ê Sakîne Cansiz, en-
dama Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK) 
Fîdan Dogan û endama Tevgera Ciwanan Leyla 
Şaylemez, li paytexta Fransa Parîsê hatin bîranîn.

Çalakiyên bîranînê yên beriya hefteyekê bi 
nîşandana dokûmantera «Sara-Jiyana min her şer 
bû» destpê kirin, îro bi meşa girseyî û mîtîngê ve 
bi dawî bû.

Meş bi şiyara «Em Edaletê Dixwazin» pêk hat 
û ji Fransa, Elmanya, Awûstûrya, Swîsre, Belçîka, 
Hollandayê bi deh hezaran mirov danê sibehê li ber 
Gare Du Nord li hev civiyan. Girseya gel ji vê derê, 
bi vekirina pankartên bi nivîsên «Bêyî hesabê dewl-
etê li ber çavan were girtin, bila komkujî were ronîkirin», 
«Em edalet û aşkerekirinê dixwazin», «Bila hêzên li pişt 
komkujiyê werin aşkerekirin» ber bi Meydana Bastîlle ve 
meşiya.

Di meşê de wêneyên Cansiz, Dogan û Şaylemez ên li 
Parîsê hatin qetilkirin, wêneyên Sêvê Demîr, Fatma Ûyar 
û Pakîze Nayir ên li Silopiyayê hatin qetilkirin û Şîrîn 
ôte û Yelîz Erbay ên li Stenbolê hatin qetilkirin, hatin 
rakirin. Tevî posterên Rêberê Gelê Kurd Abdullah Oca-

lan, alên PKK û MLKP›ê hatin vekirin. Li refên pêş ên 
meşê malbatên Cansiz, Dogan û Şaylemez, Hevserokê 
KONGRA GEL Remzî Kartal, Endamê Konseya Rêve-
ber a KCK›ê Zubeyîr Aydar, Hevserokên KCD-E Dilşah 
Osman, Mûrat Ceylan, nûnerên saziyên Kurdan, nûnerên 
Tamîliyan ên li Parîsê, rêveberên partiyên sosyalîst û ko-
munîst, gelek kesayet û siyasetmedar meşiyan. Di meşê 
de peyamên ji bo piştgiriya berxwedanên Silopiya, Sûr û 
Cizîrê hatin dayîn.

Sînorên YE li 
heywanên bejî 
jî girtî ne!
Hema hema tevahiya sînorê li rojhilatê 
Yekîtiya Ewropayê (YE), seranserî bi 
têlên bi elektrîk û bi jîlet hatiye girtin. 
Ev tedbîrên li hemberî penaberên ji şer 
reviyane hatin girtin, di heman demê 
de rêyên koçkirinê yên heywanên bejî 
jî girtine.

Li gorî encama lêkolînên pisporên Zanîngeha Zagreb 
a Xirvatîstanê têlên li ser sînorê Slovenya û Xirvatîstanê 
hatine bicihkirin, rêya koça salane ya pezkoviyên li herêmê 
girtiye. Ji Zanıngeha Zagrebê Magda Sîndîcîc da xuyakirin, 
ku gur û werşeqên ku bi pezkoviyan re ji herêmên bilind 
xwe ber didin jêrê, pirsgirêka xwarinê dijîn. Sîndîcîc diyar 
kir ku ev rewş bi taybetî bandoreke neyînî li werşeqên kêm 
mane dike.

Sîndîcîc da zanîn ku hirç jî li qadee berfireh a navbera 
gelek welatên Balkanan digerin û niha mîna mirovan jiyana 
bejî jî di nava sînorên neteweyî-siyasî de tê ragirtin.

Parêzvanên jiyana xwezayî dixwazin, dîwarên pêşî li vê 
koçê vediek, werin rakirin. Bi vê armancê Rêxistina Paras-
tina Xwezayê ya Navneteweyî û Fona Jiyana Bejî nameyek 
ji Komîsyona Ewropayê re nivîsandin û jê xwestin ku ji bo 
parastina heywanên bejî, Yekîtiya Ewropa van dîwaran rake.
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DMME: Pêwistî bi 
tedbîran tune ye

DMME’yê têkildarî 
terora dewleta Tirk biryara 
pêwîstî bi tedbîrên niha tune 
ne da.

Dadgeha Mafên Miro-
van a Ewropayê (DMME) 
serdana Komaleya Hiqûq-
nasên Azad (OHD) ê der-
barê qedexeyên derketina 
kolanan û bi vê ve girêdayî 
mafên jiyanî, perwerdehî û 
tenduristiyê de piştî paras-
tina Tirkiyeyê biryara xwe 
aşkera kir. DMME’yê piştî 
serdana parêzer Oya Aydın 
û Ozgur Erol de parastina 
Tirkiyeyê lêkolîn kir û bir-
yareke hevsengî a naveberî 
da.

DMME’ê li gorî agahi-
yên ji hikûmetê girtin, ji 
bo biryara tedbîrê bê dayîn 

agahiyan têr nedît û li gorî 
maddeya 41’êmîn a rêzika 
navxweyî, ji bo ku serlêdan 
bê lêkolînkirin, serlêdan 
hewaleyî Daîreyê kir.

Her wiha DMME’ê 
rewşa herêmê jî di asteke 
xeternak de dît û di biryara 
xwe de destnîşan kir ku heke 
kesên bêparastin bixwazin ji 
bo pêwîstiyên wan bên bici-
hanîn, ji hikûmeta AKP’ê re 
daxwaza xwe dikarin bikin.

DMME’ê herî dawîn ji 
kesên serî lêdane re bi bîr 
xist ku heke geşedanên cuda 
pêk werin li gorî kanûna 
39’emîn ew dikarin careke 
din serlêdan bikin û heke 
hikûmet hêviyan pêşwazî 
neke wê careke din biryara 
tedbîrê binirxîne.

Li Qoserê 4 welatî hatin 
qetil kirin: Yek ji wan 
birayê Aydin Erdem e

Hate diyarkirin ku li 
Qoserê 4 kesên ku ji aliyê 
tîmên taybet ên Tirk hatine 
qetilkirine dema di wesayîta 
xwe de bûn bi gulebarana ji 
wesayîtên zirxî yên polîsan 
ve hatine înfazkirin.

Têkîldarî bûyera qetilki-
rina 4 kesên li Taxa Tûrgût 
Ozal a Qoserê detay zelal di-
bin. Li gor îfadeyên şahidên 
bûyerê, 4 kesan ku hatine 
qetilkirin dema di wesayîtê 
de di nav tevgerê de bûn bi 
gulebaran ji wesayîta zirxî 

ve hatine înfazkirin. Şopa 
bi dehan guleyên li ser we-
sayîtê jî îfadeyên şahidên 
bûyerê piştrast dike.

Piştî lêkolîna cihê bûy-
erê, 4 welatiyên ku ji we-
sayîta gule lê hatiye baran-
din derxistin û bi ambûlansê 
birin nexweşxaneyê. Yek ji 
van çar kesên hatîn qetil ki-
rin birayê Aydin Erdem yê 
ku sala 2009´an li Amedê ji 
hêla polêsan ve hatibû qetil 
kirin e. 

Nasnameyên kesên di teqîna Sûltanahmet 
de jiyana xwe ji dest dan aşkera bû
Nasnameya 10 kes-
ên îro di teqîna li 
Qada Sûltanahmet 
a Stenbolê jiyana 
xwe ji dest dan, ji al-
iyê Saziya Tipa Edlî 
ve hat aşkerakirin. 
Wekî din hat diyar 
kirin ku kesê ku êrîş 
pêkanî hemwelatiyê 
Suudî Erebîstanê 
ye û endamê Daîş´ê 
ye.  

Kesên ku di êrîşê de 
jiyana xwe ji dest dayîn 
bi giştî hemwelatiyên El-
manî ne. Navên wan wiha 
ne:

 Gerhard Gunther 
Hoppner, Steffen Hopp-
ner, Rûdolf Krollman, Hîl-
trûd Krollman, Karîn Erî-
ka Franke-Dotz, Rudîger 
Karl Faber, Marîanne 
Faber, Gernot Eîke Mîld-
ner, Adolf Jûrgen Glorîûs 
û Rudîger Becker.

Di teqîna îro li Qada 
Sûltanahmet rû dayî de 10 
kesan jiyana xwe ji dest 
dan û 15 kes jî birîndar 
bûn.

DMME di doza girtina 
DTP’ê de Tirkiye 
mehkûm kir

DMME di doza têkîldarî 
girtina DTP’ê de Tirkiye 
mehkûm kir.

Dadgeha Mafên Mirovan 
a Ewropa (DMME) biryar 
da ku hikûmeta Tirk bi gir-
tina DTP’ê ve 3. Xala 1. 
Protokola ku hilbijartinên 
azad garantî dike û 11 xalên 
Hevpeymana Mafên Miro-
van a Ewropa ya ku mafên 
rêxistinbûyina azad garantî 
dike binpê kiriye, ev bi 
yekîtiya dengan ve het qe-
bûlkirin.

DMME di doza di şexsê 
Hevserokên DTP’ê ya hat 

girtin Ahmet Turk û Aysel 
Tugluk de hikûm kir ku 
dewleta Tirk 74 hezar 500 
Eûro tazmînata madî û 
manewî bide.

DMME di biryara xwe de 
bal kişand ku têkîldarî girti-
na DTP’ê ji hin parlamenter 
û hevserokan re dewleta 
Tirk qedexeya siyasî xistiye 
meriyetê.

DMME sedema biryara 
Dadgeha Makezagonê ya 
girtina DTP’ê rexne kir, 
wiha got: “Ev biryarana ni-
karin bibin sedema girtina 
partiyan.”

Baydemîr: Divê Yekîtiya Ewropa 
bi lezgînî bikeve nava hewldanan

Parlamenterê HDP’ê yê 
Rihayê li Parlamenta 
Ewropayê civîneke çape-
meniyê lidar xist û got, 
«Dewleta Tirk li Kurdis-
tanê li dijî sivîlan, çekên 
dewletên Yekîtiya Ewro-
payê bi kar tîne.»

Heyeta ji Parlamenterê HDP›ê yê 
Rihayê Osman Baydemîr û Parlamen-
tera HDP›ê ya Amedê Feleknas Ûca, ji 
bo hin danûstandinan bike hat paytexta 
Belçîka Brukselê.

Li Parlamenta Ewropayê, bi mijara 
«Şîdeta dewletê ya li Tirkiyeyê: Kurdên 
rastî êrîşê tên» a li ser zext û şîdeta dewl-
eta Tirk a li hemberî Kurdan, civîneke 
çapemeniyê hat lidarxistin. Civîn ji 
aliyê GUE/NLG (Koma Çep a Ewropa) 
û Nûnertiya HDP›ê ya Ewropa ve hat 
organîzekirin.

Seroka Koma Çep a Ewropayê Ga-
brîele Zîmmer di axaftina xwe ya li 
konferansa çapemeniyê de ragihand 
ku ji ber êrîşên li hemberî sivîlan ên 
li herêmên Kurdan ew bi endîşe ne. 

‘GelÊ kUrD bı kOMkUJıYeke 
MezıN re rÛ bı rÛ Ye’

Parlamenterê HDP’ê yê Rihayê 
Osman Baydemîr jî da xuyakirin, ku 
gelê Kurd bi komkujiyeke mezin re 
rû bi rû ye û da zanîn, ku di qedex-
eyên derketina derve yên li 7 bajar û 
navçeyan 56 caran hatin ragihandin 
de, ji pitikên 1,5 mehî heta extiyarên 
86 salî bi sedan mirovan jiyana xwe ji 
dest dane, 56 cenaze bi hefteyan nika-
rin werin definkirin û navendên baja-
ran bi tank û topan hatine xerakirin.

Baydemîr da zanîn ku nexweşxane 
û dibistanên li Sûr, Silopiya, Cizîr û 
Nisêbînê veguherîne leşkergehan û 
got, “Zext li parlamenterên me tên ki-
rin, hevşaredarên me tên girtin. Niha 
30 hevşaredarên me girtî ne, ewqas jî 
hatine girtin.”

‘ÇekÊN Jı YekÎtıYa 
eWrOPaYÊ tÊN bıkaraNÎN’

Baydemîr bal kişand ser bêdengi-
ya Ewropayê ya li pêşberî van 
komkujiyan û destnîşan kir ku ev 
bêdengî bi ti awayî li nirxên Yekîti-
ya Ewropayê nayê.

Baydemîr got, “Çekên li wê derê 
tên bikaranîn, çekên ji welatên 
Yekîtiya Ewropayê ne. Pêwîste 
Parlamenta Ewropa û hikûmetên 
Yekîtiya Ewropayê, ji bo ev çek li 
hemberî sivîlan neyên bikaranîn, 
kontrol bikin. Di vî warî de Yekîtiya 
Ewropa xwedî derfeteke têrker a 
kontrolkirinê ye. Girîng e di vî warî 
de bi lezgînî bikeve nava tevgerê. 
Divê bang li hikûmeta Tirk bike. 
Ji bo sekinandina van komkujiya 
pêwîste bang bike. Pêwîste banga 
muzakereyê bike. Ev pirsgirêk bi 
şîdet û çekê çareser nabe. Gelê Kurd 
dixwaze li ser erdnîgariya xwe bi 
çand û zimanê xwe yanî bi statuya 
xwe bijî.»


