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Barbarlara Karşı 
Mücadelede Yaşamını 
Yitiren 3’üncü Britanyalı 
Rojava’da YPG saflarında barbar Daiş ordusu 
ve onun destekçilerine karşı savaşan Britanyalı 
gönüllü savaşçı Ryan Lock, devam eden Fırat’ın 
Gazabı operasyonunda yaşamını yitirdi. 21 
Aralık’ta Kanada vatandaşı diğer enternasyonal 
savaşçı Nazzareno Antonio Tassone ile birlikte 
yaşamını yitiren Ryan Lock, Rojava’da yaşamını 
yitiren üçüncü Britanyalı oldu. 

İngiltere’nin West Sussex 
bölgesinde bulunan 
Chichester kentinden olan 
Berxwedan Givara kod 
adlı Ryan Lock 4 Eylül 
2016’da Rojava’ya giderek 
YPG saflarına katılmıştı. 
Lock, 21 Aralık’ta da Raqqa 
yakınlarındaki Cabar 
köyünde Daişli çeteler ile 
çıkan çatışmada yaşamını 
yitirdi. 
 Babasının tanımıyla, altın 
bir kalbi olan 20 yaşındaki 

Ryan Lock, 24 Kasım’da Türk 
ordusunun YPG mevzilerine 
yönelik gerçekleştirdiği 
hava saldırılarında hafif 
yaralanmıştı. Ryan Lock’un 
şehadetine ilişkin YPG 
tarafından aileye gönderilen 
mektupta, Ryan’ın, genç 
savaşçılar için örnek teşkil 
eden bir savaşçı kişiliğine 
sahip olduğu ve insanlık 
için kıtaları aşıp gelerek 
mücadeleye katıldığı ifade 
edildi.    Haberin devamı sayfa 4’te



Kürecikliler Dayanışma Gecesinde Biraraya Geldi

Geçtiğimiz hafta yapılan Kürecikliler dayanışma 
gecesinde Londra ve çevresinde yaşayan yü-
zlerce Kürecikli biraraya geldi. 

Geçtiğimiz hafta Salı akşamı 
Tottenham’da bulunan La Royale sa-
lonunda yapılan dayanışma gecesinde 
salonda yer kalmazken çok sayıda kişi 
ayakta kaldı. Bir süredir dernekleşme 
çalışmaları yürüten Kürecikliler 
yaptıkları üçüncü dayanışma gecesi-
yle faaliyetlerine hız verdiler. 

Kürecikliler dayanışma gecesinin 
açılış konuşmasını Mustafa Doğan 
yaptı.  Türkiye de içinde olmak üzere 

Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğünü 
ifade eden Doğan, mazlum halkların 
tarihin en büyük vahşi yıkımıyla karşı 
karşıya olduğunu belirtti. Özellikle son 
dönemde Türkiye’de yaşan gelişmelere 
de dikkat çeken Doğan, bu duru-
mun kendilerine büyük sorumluluk 
yüklediğini ifade etti. Doğan örgütlen-
menin önemine değinerek Kürecikli-
ler olarak daha fazla çaba ile yakın 
bir zamanda örgütlenme çalışmalarını 
tamamlayacaklarını belirtti.

Geceye katılan HDP Parti 
Meclisi üyesi Kemal Peköz de bir 
konuşma yaptı. Son dönemde HDP 
üzerinde artan baskılara değinen 
Kemal Peköz, AKP’nin diktatöryel 
bir rejim kurduğunu ve muhal-
iflere vahşice saldırdığını ifade 
etti. Türkiye’nin Suriye politikasını 
eleştiren Peköz, Daiş’in barbar 
saldırılarına karşı sadece Kürt 
halkının direndiğini belirtti. Diren-
mek dışında başka bir alternatif 
olmadığını belirten Peköz, topyekûn 
saldırılara karşı topyekûn direniş ile 
cevap vereceklerini ifade etti. 

Gecede Türkiye’den gelen Küre-
cikliler yardımlaşma ve dayanışma 

derneği başkanı Hüseyin Hazar, Brit-
anya Kürt Halk Meclisi eşbaşkanı Ali 
Poyraz, Britanya Alevi Federasyonu 
Başkanı İsrafil Erbil, Haringey Bel-
ediye Başkanı Ali Gül Özbek ve HDK 
Britanya temsilcisi Serpil Ersan da 
birer konuşma yaptılar. 

Gecede sanatçılar Ferhat Tunç, 
Ali Sizer, Koma Sersi, Özkan Orman, 
Koma Zelal ve Gülay Yüce sahne aldı. 

Kürecik, Malatya ve Maraş 
sınırında, doğusunda Akçadağ ilçesi, 
kuzeybatısında Darende Güneyinde 
Doğanşehir ilçesi, Güneybatısında Elbi-
stan ve Nurhak dağlarının eteklerinde 
kurulu 24 köyden oluşan bir nahiyedir.
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Londra’dan kadın 
tutsaklara kart 
gönderildi
Britanya’da çalışmalarını yürüten Roj Kadın Meclisi, yılbaşı 
dolayısıyla Kürdistan ve Türkiye cezaevlerinde bulunan kadın tut-
saklara kart gönderdi. 

Roj Kadın Meclisi’nin çağrısı ile Londra Kürt 
Toplum Merkezi’nde biraraya gelen kadınlar, 
AKP hükümeti tarafından rehin tutulan tutuk-
lu kadın vekil, siyasetçi, gazeteci, aktivist ve 
akademisyenlere dayanışma amacıyla yeni yıl 

kartları yazdı. Dışarıdaki kadınlar olarak tutsak 
kadınların yanında olduklarını, mücadelelerini 
sürdüreceklerini ifade eden kadınların yanı sıra 
çocukların da duygularını ifade ettikleri kartlar 
yazdıkları gözlemlendi. 
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YPG Saflarında Savaşan 
Britanyalı Yaşamını Yitirdi

Rojava’da YPG saflarında savaşan 
Britanyalı savaşçı Ryan Lock, devam 
eden Fırat’ın Gazabı operasyonunda 
yaşamını yitirdi. 21 Aralık’ta yaşamını 
yitiren Lock, Rojava’da yaşamını yitiren 
üçüncü Britanyalı oldu. 

İngiltere’nin West Sussex bölges-
inde bulunan Chichester kentinden 
olan Berxwedan Givara kod adlı Ryan 
Lock 21 Aralık’ta Raqqa yakınlarında 
Daişli çeteler ile çıkan çatışmada 
yaşamını yitirdi. 

‘altın bir kalbi Vardı’
Lock’un yaşamını yitirmesiyle il-

gili bilgi ve YPG’nin başsağlığı me-
ktubunu ailesine götürmek üzere dün 
bir heyet Chichester’e gitti. Heyetin 

içinde Mart 2015’te YPG saflarında 
yaşamını yitiren diğer Britanyalı Kon-
standinos Eric Scurfield’in babası 
Chris Scurfield te yer aldı.  Ryan 
Lock’un babası Jon Lock yayınladığı 
mesajda; ‘Ryan herkese yardımcı ol-
mak için her şeyi yapabilecek çok 
yardımsever ve seven bir çocuktu. 
Altın bir kalbi vardı.’ dedi. 

20 yaşındaki Ryan Lock (Berx-
wedan Givara) geçtiğimiz Ağustos 
ayında İngiltere’den Rojava’ya 

gitmiş ve 4 Eylül’de YPG-Halkın Sa-
vunma Birliklerine katılmıştı. Lock, 
31 Ağustos’ta facebook hesabında 
yaptığı paylaşımda; ‘Rojava’ya gidi-
yorum. Türkiye’ye gideceğim diye ya-
lan söyledim. Kimseye anlatamadığım 
için özür dilerim. Hepinizi çok sevi-
yorum. Altı ay sonra geri döneceğim.’ 
diye yazmıştı.   

‘kıtaları aşıp 
Mücadeleye katıldı’

Ryan Lock’un şehadeti ile ilgili 
YPG adına aileye gönderilen mektupta, 
aileye baş sağlığı dilendi. Yayınlanan 
bildiride şunlar belirtildi; ‘Ryan, Daiş 
terörünün Rojava ve Kürdistan için 
oluşturduğu risk ve tehlikelere karşı 
savaşan YPG güçlerimiz ile birlikte 
aktif olarak yer alıyordu. 21 Aralık 
gecesinin karanlık saatlerinde cesur 
yoldaşımız Ryan’ı dört yoldaşımızla 
birlikte Rakka yakınlarındaki Ca-
ber köyünde kaybettik. Ryan, genç 
savaşçılarımız için örnek teşkil eden bir 

savaşçı kişiliğine sahipti. O halkımız ve 
insanlık için kıtaları aşıp gelerek mü-
cadeleye katıldı.’ 

‘lanet Olsun türk Devletine’
24 Kasım’da Türk ordusunun YPG 

mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği 
hava saldırılarında Ryan Lock ta 
yaralanmış, tedavisi tamamlandıktan 
sonra tekrar cepheye geri dönmüştü. 
Türk ordusunun hava saldırısında 
Alman Anton Leschek, Amerikalı 
Michael İsrael ile birlikte 12 YPG 
savaşçısı yaşamını yitirmişti. Yaşanan 
saldırıdan sonra Ryan Lock facebook 
hesabından yüzünde yaralar olan 
fotoğrafı ile birlikte; ‘Daiş’in elin-
den bir köyü daha alırken Türk jetleri 
tarafından saldırıya uğradık. Anton 
ve Michael yoldaşlarım yaşamını 
yitirdi. Erdoğan’a ve Türk devletine 
lanet olsun.’ şeklinde paylaşımda 
bulunmuştu. 

Gazetemize konuşan, Ryan 
Lock’un arkadaşlarından Dersim Agir, 

‘Berxwedan Givara’nın (Ryan Lock), 
Rakka operasyonunda en ön cephede 
savaşmak için hep ısrarcı oldu, o 
şimdiye kadar tanıdığım nadir cesur 
adamlardan birisiydi.’ dedi.

Berxwedan Givara kod adlı Ryan 
Lock, YPG saflarında savaşırken 
yaşamını yitiren üçüncü Britanyalı 
savaşçı oldu. Ryan Lock’un cenaz-
esinin Britanya’ya getirilmesi ile il-
gili çalışmalar da başladı. Aileyi zi-
yaret eden heyet tarafından yapılan 
açıklamada cenazenin Britanya’ya 
getirilmesi için ellerinden gelenin 
yapılacağı ifade edildi.

Yaşamını Yitiren Üçüncü 
britanyalı Oldu

25 yaşındaki Konstandinos Erik 
Scurfield, 2 Mart 2015’te Tel Hamis 
yakınlarında yaşamını yitirmişti.

22 yaşındaki Dean Evans, ise 21 
Temmuz 2016’da Minbic’te yaşamını 
yitirmişti. 
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Reina Saldırısı Britanya 
Basınında Geniş Yer Buldu

39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısı İngiltere 
basınında geniş yer tutmaya devam ediyor.

Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, 
pek çok gazetenin birinci sayfasında 
ve manşetinde. Yapılan yorumlarda ve 
yazılan analizlerde ise iki ana konu öne 
çıkıyor:

‘Reina saldırısı, IŞİD’in türkiye’ye 
yönelik stratejisinde önemli bir değişik-
lik anlamına geliyor’ yorumu birçok ga-
zetede var.

IŞİD militanlarının saldırılarda ölmek-
tense kaçmayı tercih etmeleri yeni bir tak-
tik olarak algılanıyor.

times: Cihatçılar hayatta 
kalmaya çalışıyor

Times gazetesinde yer alan analizde 
hem Reina saldırısını düzenleyen saldır-
ganın, hem de 2016’nın son günlerinde 
Berlin’deki Noel pazarına saldıran Anis 
Amri’nin üzerlerinde bomba düzeneği 
olmadığını, her iki saldırganın da saldırı 
sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştığını 
yazıyor.

Gazeteye konuşan risk analizi kurulu-
şu GlobalStrat’tan Oliver Guitta, IŞİD’in 
militanlarını tekrar saldırabilmeleri için 
olay yerlerinden canlı çıkarmaya çalıştı-
ğını ifade ediyor. Guitta, “Eğer kaçabilir-
lerse yeniden saldırabileceklerini düşünü-
yorlar” diyor.

Radikal örgütler ve Orta Asya ülkele-
rinden bu örgütlere katılanlar arasındaki 
bağlantıları inceleyen Gulf State Analyti-
cs şirketinden Theodore Karashik ise bu 
yöntemin bilinçli bir strateji değişikliği 
olduğunu vurgulayarak “İstihbarat servis-
lerinin vereceği tepkileri tartıyorlar.

Karashik’e göre saldırganların 
arkalarında kimlik bırakmaları da 
bilinçli bir taktik: “kaos yaratıyorlar 
ve emniyetle istihbaratın nasıl iz 
sürdüğünü takip ediyorlar.”

ındependent: ‘ıŞİD 
türkiye’ye savaş açtı’

Reina saldırısı sonrasında yaşanan ge-
lişmeler Independent’ın baskı versiyonu I 

gazetesinin manşetinde. Tam sayfa veri-
len manşette ‘IŞİD Türkiye’ye savaş açtı’ 
başlığı kullanılmış.

Independent’ın savunma editörü Kim 
Sengupta’Nın kaleme aldığı haberde, 
eski bir IŞİD militanı olduğu belirtilen 
kişinin IŞİD’in türkiye’ye dair değişen 
bakışını nasıl aktardığı yer alıyor.

İsmi ebu Mutassim olarak verilen eski 
IŞİD militanı, örgütün Türkiye’yi nasıl 
gördüğünü anlatırken, “Liderleri sırtını 
İslam’a dönmüş, Müslüman bir ülke ola-
rak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla 
işbirliği yapan bir ülke olarak kabul edi-
yorlar” diyor.

Aynı eski militan, “IŞİD tarafından 
olabilecek en kötü düşman olarak görülü-
yorlar. IŞİD Türkiye’ye savaş açtı” diyor.

Cockburn: erdoğan 
kazanamayacağı bir 
savaşa girdi

Independent’ın Orta Doğu muhabiri 
Patric Cockburn ise kaleme aldığı analiz-
de ‘Hükümet ne yaparsa yapsın saldırılar 
devam edecek gibi gözüküyor. IŞİD’in ül-
kedeki yapılanması güçlü’ diyor:

“IŞİD ülke içerisindeki militan-
larını kullanabilir ya da - büyük ih-
timalle Reina ya da İstanbul Havali-
manı saldırılarında olduğu gibi - ülke 
dışından katiller getirebilir.

Türkiye’deki terör saldırılarını 
farklı kılan hayatını kaybeden insan 
sayısı değil. Bağdat’ta her ay daha 
fazla insan IŞİD tarafından öldürülü-
yor. Saldırıları çok sayıda farklı örgü-
tün düzenlemesiyse, Türkiye’ye özgü 
bir durum.

Hem PKK hem de IŞİD’in Suriye 
ve Irak’ta güçlü fiilen devlet benzeri 
yapılanmaları var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suri-
ye’de ilerlemeye devam ederek IŞİD 

ve YPG’yi ezeceğini söylüyor. Türk 
birlikleri el Bab’a iyice yaklaşmış 
durumda. Ancak ciddi bir direnişle 
karşılaşmış durumdalar ve kayıplar 
veriliyor.

Erdoğan ne kadar sert açıklamalar 
yaparsa yapsın giderek Suriye’de ke-
sin zaferle çıkamayacağı bir savaşın 
içine sürükleniyor.”

Daily telegraph: ıŞİD 
türkiye’deki saldırıları 
üstlenmeye başladı

Daily Telegraph gazetesindeki haber-
deyse IŞİD’in genellikle Türkiye’deki 
saldırılarını üstlenmediği ifade ediliyor ve 
“Ancak son iki saldırıda açıkça üstlenme-
ler geldi” deniyor:

“Analistler, IŞİD’in Türkiye’deki 
saldırıları üstlenmeme nedenini, Sünni 
tabanını rahatsız etmek istememesi olarak 
açıklıyordu. Ancak Fırat Kalkanı ile bir-
likte Türk tankları Suriye’ye girince 
IŞİD ve Ankara arasında açıktan çatışma 
başlamış oldu.”

Gazete, IŞİD’in Reina saldırısını 
üstlenmesini ‘Cihatçıların Türkiye’ye 
bakış açısı konusunda önemli bir dönüm 
noktası’ olarak yorumluyor.

Financial Times: Güzel bir yıl umutları 
parçalandı

Financial Times gazetesinin haberinde 
ise “Yakın tarihinin en zor yıllarından 
birisini geride bırakan Türkiye’nin 2017 
umutları yılın ilk saatlerinde yıkıldı” deni-
yor.

Daily Telegraph haberinde olduğu 
gibi Financial Times haberinde de gazet-
eye konuşan uzmanlar IŞİD’in saldırıyı 
açıkça üstlenmesinin önemli bir gelişme 
olduğuna dikkat çekiyor.

Siyasi risk analizi şirketi Prime 
Source’tan Michael Horowitz, “IŞİD’in 
Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşta yeni 
bir safhaya girildi. IŞİD artık Ankara’ya 
açıktan saldırmak için elinde yeterli 
dini ve siyasi argüman bulunduğunu 
düşünüyor” diyor.

Independent’ın 
başyazısı: Türkiye 
çökme riskiyle 
karşı karşıya
Britanya’nın önde gelen gazeteler-
inden Independent, son dönemde 
peş peşe gelen saldırıların ardından 
Türkiye’nin çökme riskiyle karşı 
karşıya kaldığını yazdı.

İstanbul’un Ortaköy semtin-
deki ünlü gece kulübü Reina’ya 
düzenlenen silahlı saldırıda 39 
kişi hayatını kaybetmiş, 65 kişi de 
yaralanmıştı.

Ortadoğu’da hemen her gün 
gerçekleşen bombalı saldırılara 
atıfta bulunulan yazıda, Irak, Lib-
ya , Suriye ve Yemen’in domino 
taşları gibi saldırıların bedelini 
ödediği, insanların hayatlarının 
mahvolduğu hatırlatılırken, 
Türkiye’nin de bu zincire 
eklendiği belirtildi: “Artık, bölge-
sel bir süper güç olan, NATO üye-
si ve uzun zamandır bu acımasız 
destanda kurbandan çok oyun ku-
rucu olduğu düşünülen Türkiye, 
şiddetin altında eziliyor.”

‘türkiye gücünü hiç 
bu kadar yitirmemişti’

Saldırıları gerçekleştirilen 
grupların ‘İslamcı aşırılıkçılar, 
Kürt ayrılıkçılar, darbe 
girişiminin ardındanki laik güçler’ 
ve ‘Erdoğan rejimindeki daha 
gaddar unsurlar’ diye nitelendiği 
yazıda, Türkiye için şöyle den-
di: “Osmanlı’nın çöküşünden 
bu yana ülkenin bütünlüğü ve 
geleceği hiç bu kadar kırılgan 
olmamış, gücünü de hiç bu kadar 
yitirmemişti. Bu da bölge, Avrupa 
ve dünya içi kötü haber.”

‘Şiddet norm 
haline geldi’

Türkiye’deki saldırılar için 
‘düşük düzeyde terör’ nitelemes-
inin kullanıldığı ve bunların norm 
haline geldiği kaydedilen yazıda, 
dış politikada ABD’yle ortaklıktan 
Rusya’yla yakınlaşmaya geçiş ve 
Suriye politikasındaki karışıklığa 
dikkat çekildi.

Türkiye’nin bir yandan 
ABD’den Suriye için hava desteği 
isterken bir yandan Rusya’yla 
yakınlaştığına dikkat çekilen 
yazıda, “Bunların hiçbiri Türkiye’yi 
ya da Erdoğan’ı daha iyi kılmıyor. 
Ülkenin karşı karşıya kaldığı teh-
ditlerin doğasını ve büyüklüğünü 
anlamayı başaramadılar” ifadeler-
ine yer verildi.

‘türkiye’nin tehditleri 
savuşturması lazım’

Yazıda ülkedeki baskı ve 
şiddet trendine rağmen Kürt so-
rununun çözümü için bir kapının 
olabileceği vurgusu yapılırken, 
Türkiye’nin bütünlüğünü yitirdiği 
görüşüne yer verildi: “En azından 
kendilerine yönelik ölümcül teh-
ditleri, mesela Kürtlerin ortaya 
koyduklarını, savuşturmadıkları 
sürece, Türkiye, birleşik, laik ve 
demokratik bir ülke olarak çökme 
ihtimaliyle karşı karşıya.”
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BREXİT!
Sene başında ülkenin  başbakanı olan, Mu-

hafazakar Parti’li, David Cameron, 2015 genel 
seçiminde verdiği Avrupa Birliği üyeliği ref-
erandumu sonucunda istifa etmek durumunda 
kaldı. Cameron, referandum kararı alsa da, 
Hükümeti ülkenin AB üyeliğinin devam et-

mesi yönünde kampanya yürütmüştü. Maliye 
Bakanı George Osborne ile ülkenin AB’den 
ayrılmasının ekonomik tehlike yaratacağı 
uyarıları toplum tarafında çok da anlaşılmadı. 
23 Haziran’da gerçekleşen referandumda ül-
kenin %52’si AB’den ayrılma yönünde oy 
kullandı.

Referandumu kaybeden Cameron istifa etti.

İŞÇİ PARTİ’NİN İÇ SAVAŞI
Brexit kararı sonrası İşçi 

Parti’sinde başlayan kriz de 
git gide büyüyerek, gölge 
bakanlarını çoğunun istifa et-
mesine yol açtı. Brexit kararı 
sonrası, parti lideri Jeremy 
Corbyn’i yeterli çalışma 
yürütmemekle suçlayan, 
gölge dış işleri bakanı, Hi-
lary Benn’in istifa etmesiyle, 
gölge kabinede istifalar art 
ardına geldi.

2015 yılında büyük bir 
çoğunlukla parti üyeleri 
tarafından İşçi Parti li-
deri seçilen Corbyn’e karşı 
gerçekleşen ‘darbe’ sonucun-
da, parti tekrar lider yarışına 
gitti. Angela Eagle ve 
Owen Smith Corbyn’e karşı 
adaylıklarını açıkladılar. 
Daha sonra, tek adayın 
Corbyn’e karşı daha güçlü 
olabileceği düşüncesiyle, Ea-
gle yarıştan çekildi. Parti’nin 

24 Eylül’de gerçekleşen 
konferansında açıklanan 
sonuçlarında, Corbyn, %62 
oy alarak, tekrar lider seçildi.

Parti içerisindeki 
Corbyn karşıtları ve si-
yasi eleştirmenler, Cor-
byn liderliğinde bir İşçi 
Parti’sinin Muhafaza-
kar Parti’ye karşı seçim 
kazanamayacağını savunuy-
orlar.

MİLLETVEKİLİ JO 
COX CİNAYETİ

Avrupa Birliği üyeliği referandumu önc-
esinde ülkeyi derin üzüntüye boğan olayda 
milletvekili Jo Cox, aşırı sağcı terörist Thom-
as Mair tarafından, 16 Haziran’da, sokak 
ortasında öldürüldü. Bir yıl önceki genel 
seçimlerde yeni milletvekili olarak seçilen 
İşçi Parti’li Cox, eşitlikçi ve çok kültürlülüğü 
destekleyen birisi olarak hatırlanıyor. Ka-
tilinin de Cox’u bu yüzden hedef aldığı 
mahkemede sunulan bilgilerle onaylanmış 
oldu. Katil Mair, Kasım ayında gerçekleşen 
mahkemede suçlu bulunarak, ömür boyu 
hapis cezası aldı.

AB referandumundan üç hafta önce 
gerçekleşen cinayetin seçim sonucunu 
etkileyebileceği düşünülse de Brexit sonucu 
yine de ortaya çıktı.

Cox, AB üyeliğini destekliyordu ve bunun 
için aktif olarak kampanya yürütüyordu.

HÜKÜMETİN BREXİT PLANI
Theresa May’in hükümeti 

referandumdan çıkan Brex-
it kararına saygı duyarak 
uygulayacaklarını açıkladı, fakat 
somut bir planının olup olmadığı 
tartışılıyor. May, hükümetinin 
planının olduğunu fakat tüm 
detaylarının açıklanmasının 
doğru olmadığını savunuyor. 

Theresa May 
Başbakan oldu

Cameron’ın istifası üzerine, Muhafaza-
kar Parti Theresa May’i yeni lideri ve ülkenin 
başbakanı olarak seçti. 

Muhafazakar Parti içerisindeki liderlik 
yarışı kısa sürse de büyük isimlerin ihanetiyle 
hatırlanacak. Brexit’i destekleyen eski Londra 
Büyükşehir Belediye Başkanı olan Boris John-
son da aday oldu. İlk etapta Johnson’ı destekley-
en Michael Gove, daha sonra Johnson’a karşı 
aday oldu. Gove, Johnson’ı sırtından vuran 
olarak hatırlanacak. Gove, adaylığını açıklaması 
üzerine, Johnson adaylığını geri çekti.

Brexit’i destekleyen ve parti’nin sağ 
kanadından olan Andrea Leadsom ve Theresa 
May arasında devam liderlik yarışı, Leadsom’ın 
May ile ilgili The Times gazetesine verdiği de-
meç sonrasında yarıştan geri çekilmesiyle sona 
erdi. Leadsom, May’in anne olmamasına ilişkin 
olumsuz yorum yapmıştı. Yorumları inkar eden 
Leadsom, ses kayıtlarının yayımlanması sonu-
cunda adaylığını geri çekmek zorunda kaldı.

Yeni bir hükümet kuran May, Boris 
Johnson’ı dış ilişkiler bakanı yapması en çok 
tartışılan kararlarından biriydi.

Birleşik Krallık’ta da 2016 yılında siyasi alanda önemli 
gelişmeler yaşandı. Ülkenin %52’si Avrupa Birliği’nden ayrılmak 
için oy kullanması üzerine siyasette önemli gelişmeler yaşandı.

2016 Yılı Birleşik Krallık İçin Tarihe Geçen Bir Yıl Oldu
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SADİQ KHAN LONDRA BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI

Boris Johnson’ın Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı döneminin sona 
ermesiyle yapılan seçimde İşçi Parti’li 
Sadiq Khan yeni başkan seçildi. Ülkenin 
ilk seçilmiş Müslüman belediye başkanı 
olarak tarihe geçen Khan, başkentin çevre 
kirliliği ve konut gibi büyük sorunlarına 
çözüm bulmak için harekete geçti.

Khan, bir saatlik otobüs biletlerini 
başlatarak, bir saat içerisinde iki oto-
büse in bin biletlerini sundu. Khan’ın 
başkanlığında hafta sonları 24 saatlik 
metro hizmeti de başladı.

Khan, ulaşım ücretlerini de 
donduracağını açıklasa da, ulaşıma yıl 
başında ufak da olsa bir zam uyguladı.

CHİLCOT’UN IRAK 
RAPORU

Tony Blair hükümetinin 2003 yılında Irak’ta savaşa 
girmesini araştıran Chilcot raporu, uzun gecikme-
ler sonucunda Temmuz 2016’da açıklandı. Raporun, 
Blair’in savaşa gitme kararını uluslararası savaş suçu 
olarak tanımlanması, bazı çevreler tarafından bekle-
nilirken, Blair’e eleştiriler yapılsa da suç işlediği be-
lirtilmedi. Fakat, Saddam Hussein’in Birleşik Krallık 
için bir tehdit olmadığını ve George Bush ve Blair’in 
savaş için ortam yarattıklarını belgeledi.

BHS KAPILARINI 
KAPATTI

Birleşik Krallık’ın önemli mağazalarında Brit-
ish Home Stores battı. Bunun sonucunda 11,000 
kişi işini kaybetti. Mağazanın batmasında Sir Philip 
Green sorumlu tutuldu. Topshop ve Miss Selfridge 
gibi mağazaları işleten Arcadia Grubun sahibi olan 
Green, daha önce BHS’i satın alıp, 1 sterline tekrar 
Dominic Chappell’e satmıştı. İş adamı Green’in ‘Sir’ 
unvanının da geri alınması tartışması yaşandı.

HEATHROW 
HAVAALANIN ÜÇÜNCÜ 
UÇAK PİSTİ

Londra’nın Heathrow Havaalanına üçüncü uçak 
pisti yapılma izni verildi. Bölge halkı ve milletveki-
li, Muhafazakar Parti’li Zac Goldsmith plana karşı 
çıkıyordu ve kararın ardında istifa ederek, bağımsız 
aday olarak ara seçime girdi. Goldsmith, Rich-
mond Park bölgesi ara seçiminde büyük bir yenilgi 
yaşayarak, Liberal Demokrat aday Sarah Olney’e 
seçimi kaybetti.

CROYDON TRAMVAY 
KAZASI

Croydon’da tramvay kazası gerçekleşti ve yedi 
kişi hayatını kaybetti. Londra’nın tek tramvay hattı 
olan Croydon tramvayı, uzun yıllar kapalı kaldıktan 
sonra 2000 yılında tekrar açılmıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma tamamlanmamışken, 
sürücünün hız yapması sonucunda gerçekleştiğine 
ilişkin görgü tanık ifadeleri bulunuyor.

PRENS HARRY ‘IRKÇI’ 
MEDYAYI ELEŞTİRDİ

Prens Harry’nin yeni kız arkadaşı olduğu dedi-
kodu haberleri çıkması üzerine, söz konusunu 
oyuncu Meghan Markle ile ilgili ırkçı nitelikte 
ifadelere tepki veren Prens Harry, Kensington Pal-
ace aracılığıyla bir basın metni yayımladı. Birleşik 
Krallık tarihinde bir ilk olarak nitelendirilen mek-
tupta Prens Harry medyanın ‘ırkçı nitelikteki’ tabirl-
erini eleştirdi. İlişkisini doğrulayan Harry, medyanın 
Markle ile ilgili haberlerini eleştirdi.

MİDDLESEX 
HASTANESİ ACİL 
BÖLÜMÜ KAPATILMA 
TEHLİKESİ YAŞADI

Edmonton’da bulunan Middlesex Hastanesinin 
acil bölümüyle ilgili ortaya çıkan raporda, doktor 
yetersizliğinden kaynaklı hastaların hayatlarının 
riske atıldığı ve bölümün katılma tehlikesi yaşandığı 
belirtildi. Hastane, raporun yayımlanması sonrasında 
adımlar atarak doktor sayılarını arttırdı.

2016 yılı bir çok sevilen ve yetenekli ünlünün 
ölümünün yaşandığı yol olarak da hatırlanacak.

Ocak ayında, ünlü müsizyen David Bowie 
hayatını kaybetti. İngiliz oyuncu Alan Rickman, 
dünyaca ünlü mimar Zaha Hadid, özellikle Eu-
rovizyon müzik yarışmasını sunmakla tanınan Terry 
Wogan ve şarkıcı George Michael hayatını kaybeden 
ünlüler arasında yer aldılar.

Amerikalı ünlülerden boksör Muhammed Alı ve 
şarkıcı Prince de 2016 yılında hayatlarını kaybeden-
ler arasındaydılar.

Derleyen: Esra Türk

2016 Yılı Birleşik Krallık İçin Tarihe Geçen Bir Yıl Oldu

PHİLİP GLANVİLLE HACKNEY 
BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Sadiq Khan, Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilmesi ardından 
takımına Hackney belediye başkanı Ju-
les Pipe’ı da alması sonucunda belediye 
yeni başkanını seçmek için sandığa gitti. 

Yüzde 18 seçmen katılımı sonucunda 
İşçi Parti’li Philip Glanville %69 oy ile 
yeni başkan seçildi. Böylece, İşçi Parti 
Hackney’deki hakimiyetini sürdürmeye 
devam etti.

KRALİÇE 90 
YAŞINDA

Birleşik Krallık Kraliçesi İkinci 
Elizabeth 90 yaşını kutladı. Kraliçenin 
şerefine ülke genelinde sokak partileri 
ve kutlamalar düzenlendi.
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Türkiye’deki Baskılarla İlgili Başbakanlığa Dosya Verildi

Türkiye’deki baskıları kapsay-
an dosya ve toplanan imzalar 
Birleşik Krallık Başbakanlığına 
teslim edildi. Peace İn Kurdistan 
ve KNK temsilcilerinden oluşan 
heyet tarafından başbakanlığa 
teslim edilen dosyada Birleşik 
Krallık hükümetinden yaşanan 
anti demokratik uygulamalar 
karşısında daha güçlü tepki ver-
ilmesi talep edildi.  

Bir süredir Peace in Kurdistan Campaign ta-
rafından yürütülen imza kampanyasından topla-
nan imzalar ve talepler ile ilgili hazırlanan dosya 
Peace in Kurdistan Campaign temsilcisi Melanie 
Gingell, KNK Britanya temsilcileri Michelle Al-
lison ve Akif Wan’dan oluşan heyet tarafından 
Birleşik Krallık başbakanlığına teslim edildi.  

Başbakanlığa verilen dosya ile ilgili gazetemize 
bilgi veren Avukat Melanie Gingell şunları belirtti;

‘‘Sadece Kürt toplumunun temsilcileri değil, 
İngiltere’den İskoçya ve Galler’den gelişmelerden 
kaygı duyan 500’den fazla bireyin destek verdiği 
kampanya kapsamında toplanan imzaları başba-
kanlığa teslim ettik. İmza kampanyasının temelini 
İngiltere Hükümeti’nin, Türkiye’de demokrasiye 
yönelik tehdit karşısında güçlü bir pozisyon alma-
sı talebi oluşturmaktaydı. Türkiye hızla totaliter 

bir devlet haline geliyor, bu nedenle bir talepler 
listesinden oluşan bir imza kampanyası başlattık.  
Başlıca talepler, İngiltere Hükümeti’nin Türkiye 
ile olan tüm ekonomik ve askeri işbirliğine son 
vermesi. İkincil olarak da İngiltere Hükümetinin 
demokratik olarak seçilmiş milletvekilleri için 
güçlü bir pozisyon alması oldukça önemli. Şu 
anda en az HDP milletvekili cezaevinde, bu Tür-
kiye’de seçmenlerin sesinin yok sayılması demek. 
Seçmenler oyları ile bu milletvekillerini parlamen-
toya gönderdi. İlkin parlamenter dokunulmazlık-
ları kaldırıldı, ve şimdi de cezaevine kondular. Bu 
tamamen utanç verici. İngiltere Hükümeti’nin bu 
konuda güçlü bir pozisyon almasını talep ediyo-
ruz. totalitarizme doğru bir çöküş ve demokrasi-
nin tehdit edilmesi sadece Türkiye’de yaşayanlara 
yönelik değil tüm Avrupa’dakilere kadar uzanan 

bir tehdittir. Eğer Avrupa’da şimdiden buna karşı 
bir duruş sergilemezsek ne zaman sergileyeceğiz. 
Bunun acil bir durum olduğunu düşünüyoruz. 

Daha Güçlü tepki Verilmeli
İngiltere Hükümeti’nin Türkiye’de olanlara 

yönelik  eleştirisi çok yüzeysel kaldı. Bu güne 
kadar yaptıkları açıklamalar hiç yeterli değil. Biz 
Türkiye’de şu anda yaşananlar karşısında çok 
daha güçlü tepkiler konulmasını bekliyoruz. Ko-
karım ki demokratik olarak seçilmiş milletvekil-
lerinin tutuklanmasından sonra ki adım, Ankara 
Belediye Başkanı’nın da kamuoyuna açık bir 
şekilde yaptığı silahlanma çağrılarını içeren teh-
ditkâr yönelim olacak. Şiddetin yayılmasından 
ve kitlesel vahşetlere ulaşacak boyutlara varma-
sından çok kaygı duyuyoruz.’’
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İngiltere’den sosyal devlet manzaraları
Aladdin Sinayiç

Bahardan bir aydı, güneşe 
hasret Londra’nın güneşli 
bir hafta sonunda, yemyeşil 
parkların birindeki bir mas-
ada, 40’larında olan bir 
kadın ve 10 yaşlarında bir 
erkek çocuk oturuyordu. 
Park, geneli çocuklu aileler-
den oluşan insanlarla dolup 
taşmıştı. Güneşli bir hafta 
sonu, Londralılar için her za-
man bulunmayan bir nimetti. 
O yüzden insanlar sevdikleri-
yle beraber güneşin ve güzel 
parkın tadını çıkarıyordu, el-
bette ki sevdikleriyle beraber 
olmanın da...

İçinde nice fırtınalar koptuğu uzaktan 
belli olan kadın, çocuğa büyük özlem-
le bakıyordu; yanı başında bomba pat-
lasa duymayacak düzeyde odaklanmıştı 
çocuğa. Çocuk ise içinde bulunduğu du-
rumdan sıkılmış bir yüz ifadesiyle etrafına 
bakınıyor, zamanın geçmesini bekliyordu. 
İkisi de öylece susuyordu. Kadın, içinde ko-
pan fırtınaları bakışlarıyla anlatmaya çalışsa 
da, çocuk bu bakışların altında yatan isyanı 
anlamak için çaba bile göstermiyordu. Her 
şey çok anlamsız geliyordu ona...

Ve çocuğun iple çektiği, kadının ise 
bitmesini hiç istemediği ayrılma zamanı 
gelmişti. Prangaları sökülmüş gibi an-
iden yerinden fırlayan çocuk, biraz iler-
ideki bir bankta oturan, İngiliz olduğu belli 
olan sarışın bir kadına doğru yürümeye 
başladı, elveda bile demeden... Bizim es-
mer tenli, zeytin gözlü kadın ise bir saat-
tir çocuk görmesin diye büyük bir çabayla 
dizginlediği gözyaşlarına teslim etmiş kend-
isini, öylece çocuğa bakıyordu.”

Bu girişin, bir romanın başlangıç 
paragrafından alıntı olmasını isterdim. Ama 
maalesef bu da, nice acı hikayelerle dolu 
mülteci hayatlardan sadece çok ufak bir 
kesit. Kiminiz kadın ile çocuğun ilişkisini 
merak etmişsinizdir şimdi; bazılarınız da 
kadının içinde kopan fırtınanın bir anneye 
ait olduğunu anlamışsınızdır belki de. Evet, 
Londra’nın güneşli bir hafta sonunda park-
taki masada oturan kadın bir anne, karşısında 
oturan ise 2 yaşından beri sosyal servis 
tarafından elinden alınmış ve İngiliz bir ail-
eye teslim edilmiş oğlundan başkası değildi.

Bizim esmer tenli kadın, mültecilik 
hayatında önce kocanın lanet şiddetine 
maruz kalmış, ardından da göçmenlik 
koşullarının da getirdiği şiddetten kaynaklı 
ağır bir süreç geçirmişti. Bu ağır süreç, 
kadının ruhsal dünyasında ağır tahribatlar 
bırakmış, dil bariyerinden kaynaklı istenen 
düzeyde kendisini destekleyecek “sosyal 
devlet” hizmetlerine ulaşamamış ve sonu-
cunda da yaşadığı ağır depresyon giderek 
derinleşmişti. Kadının bu durumundan 

kaynaklı sosyal servis, “çocuğunun kend-
isiyle güvende olmadığı” kararına ulaşarak, 
alıp başka bir aileye vermiş.

Bir anne için olabilecek en ağır acı 
düzeyi ile tanışmıştı kadın ve yaşadığı ruh-
sal sorunlar daha da kötüye doğru gitmişti. 
Uyuşturucu düzeyindeki ağır ilaçlar dışında 
herhangi bir destek görmeyen kadın, ül-
keye sonradan gelen binlerce kadın gibi 
İngilizce de öğrenememişti. Belki hiçbir 
zaman İngilizce biliyor olmayı bu ka-
dar arzu etmemişti kadın, çocuğuyla ilk 
karşılaşmasından sonra. Çocuğu da İngiliz 
bir ailenin yanında kaldığı için ne Kürtçe ne 
de Türkçe öğrenebilmiş; anne de İngilizce 
bilemediği için bazen ayda bir, bazen de üç 
ayda bir yapılan bu görüşmeler hep sessiz 
sedasız geçmişti. Belki de konuşabilseydi, 
anlatabilseydi, oğluyla arasındaki buzlu 
duvarları eritebilirdi. 

Bizim kadın şimdilik acılarını kalem ve 
kağıtlara havale ediyor sadece. Sadece kend-
isinin okuduğu defterlere içindeki fırtınaları, 
oğluna anlatamadıklarını, oğluyla arasına 
giren dünyaları günlük olarak not ediyor. 

Böylesi ağır bir yaşam hikayesine se-
bep olan neydi peki? Erkek egemen zihni-
yetin yarattığı kocası mı, yeterince sahip 
çıkamayan “sosyal devlet” mi, kapitalizmin 
yaraladığı toplumsal yapı mı? Aslında hepsi. 
Herkes suçluydu bu acıların yaşanmasında. 
Bunlardan bir tanesi doğru yerden tutmuş 
olsaydı, belki durum bu kadar ağır bir nok-
taya gelmezdi. 

Sosyal mi devlet?
Sosyal devleti yazabilmek için böyle-

si ağır bir hikayeyle giriş yaptık. Evet, 
buralarda, geldiğimiz ülkelere nazaran el-
bette ki sosyal haklar tartışılmayacak ve 
karşılaştırılamayacak düzeyde. Ama bu her 

şeyin mükemmel olduğu anlamına geliyor 
mu peki? Bugün bana Avrupa’daki sosyal 
devleti bir cümleyle anlat deseler, cevabım 
şu olurdu herhalde: “Devlet, yarattığı sis-
temle önce kişiyi fakirleştiriyor, kendisine 
muhtaç bırakıyor ve sonrasında da sosyal 
yardımlarla kendisine bağımlı kılıyor.” 

Hatta bağımlılıktan da öte kendisine 
muhtaç ettiği insanın kişiliğiyle de oynuy-
or, bir oyuncu düzeyinde yalana mecbur 
bırakıyor. 

Birkaç hafta önce bir arkadaş aradı 
beni. Sevinçli bir ses tonuyla mahkemeyi 
kazandığını söyledi. “Ne mahkemesi” diye 
telaşla sordum. Böylesi durumlara defalarca 
şahit olduğum halde yine de alışamamışım 
demek ki... Mahkeme, arkadaşın ruhsal 
olarak hasta olduğuna ve lazım olan puanı 
almasına, bununla birlikte de ESA dedi-
kleri yardımı almaya hakkı olduğuna karar 
vermiş. Evet, mahkeme kararıyla, arkadaş 
bir “ruh hastasıydı” artık ve bu durum onda 
müthiş bir sevinç kaynağı olmuştu! Belki de 
haklıydı! Sapasağlam olduğu halde hastalık 
derecesi için istediği puanı alması, yaşamını 
büyük bir stresten kurtaracaktı. Dil, meslek 
gibi nedenlerden kaynaklı iş bulmak zor-
du; işsizlik yardımı (JSA) almak ayrı bir 
bürokratik işkenceydi. 

İngiltere’ye geldiğim ilk dönemde, 11 ay 
boyunca Job Centre dedikleri iş merkezine 
ben de gitmiştim. Oradaki çalışanların 
bakışlarıyla, bazen de ses tonlarıyla seni 
yerin dibine soktuklarına, her saniyesinde 
“Buraya ait değilsin” hissi yarattıklarına, 
söze dökmeseler de “Senin aldığın yardım 
benim verdiğim vergilerle ödeniyor” dedi-
klerine şahit olmuştum. Birçok göçmen 
kadın hayatında bilgisayar kullanmamış ve 
bu Job Centre o kadınlardan her hafta en az 
15 iş başvurusu yaptığını, açtıkları sisteme 
bilgisayardan kayıt etmelerini istiyor. Hafta-

da bir kere, bazen iki kere, altı aydan sonra 
birden fazla kez bu merkezlerdeki bakışlara 
mecbur kalıyorsun. 

Bu kadar bürokratik ve psikolojiyi olum-
suz etkileyen düzeydeki bakışlara mecbur 
bırakıldıktan sonra aldığın 70 Sterlin ile 
bir hafta geçim savaşı başlar sonrasında. 
Bu da ancak bir matematik profesörünün 
hesaplamalarıyla bir haftayı çıkarabileceği 
bir miktar! Ama bu olmadan da kira yardımı 
alamıyorsun, yani sosyal yardımlar bir 
zincir gibi birbirine bağlı. Biri kesildi mi, 
diğerleri de onu izliyor. Sonrasında da fela-
ketler peşpeşe gelmeye başlıyor. 

Bir yatak odalı evin kirası 1250 
Sterlin’den başlıyor. Restoranlarda günde 
12 saat çalıştığın halde aldığın maaş, kirayı 
ödemeye bile yetmiyor. Bir de ev kiralaya-
bilmek için 3 aylık depozito ödemen, ref-
erans göstermen, kazancının aylık olarak 
kiradan iki kat olması gerekiyor. Bu koşullar 
yüz binlerce kişi için asla mümkün olmadığı 
için hedef, sosyal konut alabilmek oluyor. 
Ve bu sosyal konutları alabilmek için de 
söylenen yalanları, kendilerini soktukları 
durumu anlatmam mümkün değil.

Birmingham kenti merkezinde geçen 
hafta donarak ölen 30 yaşındaki evsizden 
sonra Shelter Vakfı’nın açıkladığı verilere 
göre İngiltere’de 255 bin kişinin evsiz 
olduğunu öğreniyoruz. Sosyal devlet sis-
temiyle tanınan Birleşik Krallık’taki bu 
korkunç rakamlar, “sosyal devlet” olgusu-
nun tekrar tartışılmasını zorunlu kılıyor. 

Bu anlattıklarım sosyal devletin, sadece 
sosyal yardımlar boyutuydu; tabii böylesi 
bir durumda sosyal devletin adaleti ve 
eşitliği de anlamsız kaldığından o konuya 
girmek de anlamsız...

Kısacası, kapitalist devletlerin sosyali de 
yine kapitalisttir.
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Kıbrıs’ın 2016’ısına Bir Bakış 
Sayısız katliam, anti demokra-
tik politikalar, tüm acısıyla de-
vam eden Ortadoğu savaşı... 
Dünya genelinde siyasi krizler, 
devam eden savaşlar, milyon-
larca yerinden edilmiş insan-
larla mülteci krizi, doğal afetler 
ve acı kayıplarla geçirdiğimiz 
2016 yılında Kıbrıs adasının 
kuzeyinde yaşananlar da pek 
renkli olmadı. 

Erem Kansoy

Özellikle barış görüşmeleri ile Avrupa günde-
minden düşmeyen Kıbrıs ve Kıbrıs’ın kuzeyinde 
toplumlar çalkantılı ve yoğun bir siyasi süreç ile 
yüzleşirken toplumsal yaşantıda da sıkıntılı bir 
dönem geçirdi. 

2016’da Kıbrıs’ta öne çıkanlar;

5 Şubat
Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Birliği müktese-

batına hazırlanması için Liderlerin kararıyla Kıb-
rıslı Türk ve Kıbrıslı Rum uzmanlardan oluşturu-
lan komite, ilk kez Kıbrıs Türk Müzakereci Özdil 
Nami ve Kıbrıs Rum Müzakereci Andreas Mavro-
yannis’le birlikte Brüksel’de temaslarda bulundu. 

26 Şubat
YasaDıŞı kÜrtaJ OlaYı: 6 tUtUklU

Girne’de faaliyet gösteren “Ada Hospital” 
isimli özel bir sağlık merkezinde, hamileliklerin 
yasal olmayan bir şekilde sonlandırıldığı tespit 
edildi. Polis olayla ilgili 6 kişiyi tutukladı.

Sağlık Bakanlığı, Ada Hospital’in polis tah-
kikatı tamamlanıncaya kadar kapatılması kararı 
alındığını duyurdu.

1 Mart
Kamu-Sen, bina ve personel sıkıntısı nede-

niyle Girne Posta Şubesi’nde 4 günlük uyarı gre-
vi yaptı.

Su temini ve yönetimine ilişkin hükümetler 
arası anlaşma Ankara’da imzalandı

Başbakan Ömer Soyer Kalyoncu, Türk Baş-
bakanı Ahmet Davutoğlu’nun resmi davetiyle ilk 
resmi ziyareti için Ankara’ya gitti. Kalyoncu’ya; 
Dışişleri Bakanı Emine Çolak, Bayındırlık, Çev-
re ve Kültür Bakanı Kutlu Evren ile Tarım, Doğal 
Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali eşlik etti.

“Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini ve 
Yönetimine İlişkin Hükümetler Arası Anlaşma” 
Ankara’da imzalandı.

29 Mart
Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Martin 

Schulz, temaslarda bulunmak amacıyla Kıbrıs’a 
geldi. Schulz, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı 
tarafından kabul edildi.

31 Mart
YeNİ bM Özel teMsİlCİsİ 
elİzabetH sPeHar

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, yeni Kıb-
rıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFI-
CYP) Misyon Şefi olarak Kanada’dan Elizabeth 
Spehar’ın atandığını açıkladı.

5 Nisan
CtP-UbP koalisyon Hükümeti istifa etti.

Koalisyon hükümetinin istifası, Başbakan 
Ömer Kalyoncu tarafından Cumhurbaşkanı 
Mustafa Akıncı’ya sunuldu.

15 Nisan
Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti 

(DP) Koalisyon Hükümeti Protokolü imzalandı.

16 Nisan
UBP ile DP, Cumhurbaşkanı Mustafa Akın-

cı’ya sundukları ve Kıbrıslı Türklerin 1974’ten 
bu yana 39’uncu hükümeti olan kabineyle, 
KKTC siyasi tarihinde 3. kez koalisyon ortaklığı 
yapmış oldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan 
Hüseyin Özgürgün başkanlığındaki UBP-DP 
Koalisyon Hükümeti’ni onayladı. 

20 Mayıs
KKTC’de kadavradan ilk kez organ nakli ya-

pılırken, Sağlık Bakanlığı organ bağışı için baş-
vuru kabul etmeye başladı.

2 Haziran
Kıbrıs’ta güven yaratıcı önlemler çerçevesin-

de bir grup Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum ilkokul 
çocuğu Dünya Çocuklar Günü nedeniyle ara böl-
gede bir araya geldi

17 Haziran
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye 

ile KKTC hükümetleri arasında imzalanan 
“Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordi-
nasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine 
İlişkin Anlaşma”nın onaylanmasını öngören 
yasayı ve onun bir parçası olan protokolü, 

Anayasa’ya uygun olup olmadığı konusunda 
görüş vermesi talebiyle Anayasa Mahkeme-
si’ne gönderdi.

19 temmuz 
fetÖ/PDY terÖr ÖrGÜtÜ 
lİstesİNe alıNDı

30 ağustos
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 

yoğunlaştırılmış Kıbrıs müzakereleri hakkında 
bilgi vermek ve görüş alışverişinde bulunmak 
amacıyla Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen 
siyasi partilerin genel başkanları ve temsilcileri-
yle bir araya geldi.

6 kasım 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, müzakere 

heyeti ile birlikte, Mont Pelerin’deki görüşmeler 
için İsviçre’ye gitti.

7 kasım 
Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakereleri 

çerçevesindeki İsviçre görüşmeleri başladı.

20 kasım 
Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin anayasaya 

aykırı olduğu gerekçesiyle kapatılması için 
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 
(KTOEÖS) tarafından dava açılmasını protesto 
etmek amacıyla miting düzenlendi

30 kasım 
Lefkoşa’da bazı liselerde öğrenim gören 

öğrenciler, trafik kazasını protesto etmek 
amacıyla Başbakanlık önünde eylem yaptı, 
hükümeti istifaya çağırdı.

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Musta-
fa Akıncı’nın çağrısıyla “trafik” gündemiyle 
olağanüstü toplandı. 

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 
Girne- Değirmenlik dağ yolunda meydana gelen 
kazayla ilgili ilkokul, okul öncesi ve özel eğitim 
okullarında etkinlik organize etti.

22 aralık 
Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle KKTC’de 

bir çok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Su 
baskınları yanında Gazimağusa’da bir yük gemi-
si karaya oturdu, Girne Limanı’nda deniz feneri 
yıkıldı, halatları kopan gemiyi tekrar bağlama 
çalışmaları sırasında biri ağır 2 yaralandı.

3 bİN 814 trafİk kazasıNDa 
36,  83 İŞ kazası 5 kİŞİ ÖlDÜ

Polis, 1Ocak-20 Aralık 2016 tarihleri arasında 
3 bin 814 trafik kazası meydana geldiğini, kazal-
arda 36 kişinin hayatını kaybettiğini, 880 kişinin 
de yaralandığını açıkladı. 

Öte yandan 1 Ocak-31 Ağustos  tarihleri 
arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
tarafından tahkikatı yapılan 83 iş kazasında, 5 
kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.
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DUYURU

Duyuru/Bangawazî

DUYURU

büyük 
Yürüyüş...!
Faşizme Karşı Alanlar da buluşuyoruz.!

HDP’li milletvekillerimize, demokrat ve Devrimci kurumlara, aydınlara, 
belediye başkanlarına, gazetecilere ve yazarlara yönelik tutuklamalara 
karşı yapacağımız büyük protesto yürüyüşüne tüm devrimci, demokrat 
ve yurtsever halkımızı katılmaya ve sesimize ses katmaya çağırıyoruz.

Tarih : 15/01/2017 (Pazar)
Saat :14:00
Toplanma Yeri : BBC (W1A 1AA) (en yakın 
tren istasyonu- Oxford Circus)
Bitiş yeri :Başbakanlık önü

Britanya Demokratik Güç Birliği

Yetişkinlere yönelik 
başlangıç ve orta düzey 
Kürtçe (Kurmanci) 
kursu kayıtları devam 
etmektedir. Kursa 
katılmak isteyenler 8 
Ocak Pazar günü saat 
13:00’te Kürt Toplum 
Merkezinde seviye 
tespit sınavına katılıp, 
kayıtlarını yapabilirler. 

Kürtçe (Kurmanci) 
kursu kayıtları 

İletişim/Têkilî: 07429481490

Qeydiyên qursa zimanê 
Kurdî di asta destpêk 
û asta duyemîn de jibo 
mezinan berdewam 
dikin. Kesên dixwazin 
beşdarî qursê bibin, 
dikarin 8ê Rebendanê 
roja Yekşemê Saet 
13:00´an jibo qeydiyê 
li Navenda Civaka 
Kurd amade bin. 

Paris’te katledilen edilen Sakine Cansız, Fidan Doğan 
ve Leyla Şaylemez kadın yoldaşlarımız için adalet 
istiyoruz yürüyüşüne katılmak için Paris’e gidiyoruz. 

Öncelikle kadınlar olmak üzere tüm halkımızı 
bu yürüyüşe katılmaya çağırıyoruz. 

Araç kalkış tarihi: 6 Ocak 2017 Saat Akşam 11:30
Yer: Kürt Toplum Merkezi-Haringey
Kontak: 07889754086

Roj Kadın Meclisi
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Çin’den Londra’ya ilk tren yola çıktı
Çin’den Londra’ya giden 
ilk yük treni bugün yola 
çıktı. Tren, Avrupa’ya küçük 
ürünler taşıyacak.

Çin’den Londra’ya giden ilk yük treni 
bugün yola çıktı. Trenin son durağına 18 
gün sonra varacağı tahmin ediliyor.

Çin Demiryolları Şirketi, trenin ülk-
enin doğusundaki Cıciang eyaletinde yer 
alan Yiwu Batı Tren İstasyonu’ndan yola 
çıktığını açıkladı  İngiltere’ye varmak için 

18 günde 12 bin kilometre yol kat edecek 
olan tren, ev gereçleri, kıyafet, çanta ve 
bavul gibi küçük ürünleri taşıyor. Tren, 
Kazakistan, Rusya, Belarus, Polonya, 
Almanya, Belçika ve Fransa’yı dolaşacak.

lONDra, ÇİN-aVrUPa YÜk 
treNİ HİzMetİ kaPsaMıNa 
GİreN 15. keNt OlDU

Çin Uluslararası Radyosu (CRI)’nun 
haberine göre, trenin yola çıkış noktası 
olan Yiwu, Çin’den tüm dünyaya satılan 
küçük ürünlerin imalatıyla ün kazanmış bir 
şehir olarak biliniyor. Böylelikle Londra, 

Çin-Avrupa yük treni hizmeti kapsamına 
giren 15. kent olurken, İngiltere de bu 
hizmete dahil olan 8. ülke oldu. Hizmet 
kapsamında şu anda 16 Çin kenti 39 hat 
ile 12 Avrupa kentine bağlanmış durumda 
bulunuyor. Çin Demiryolları Şirketi’nin 
açıklamasında, bu hizmetin, Çin-İngiltere 
ticari ilişkilerini ilerletmenin yanı sıra, 
Asya’yı Avrupa ve Afrika’ya antik İpek 
Yolu güzergâhları üzerinden bağlamayı 
hedefleyen milyarlarca dolarlık bir altyapı 
ve ticaret ağı olan ‘Bir Kuşak-Bir Yol’ 
girişimine de destek sağlayacağı ifade 
edildi.

Birleşik Krallık’ın 
AB Büyükelçisi 
Sir Ivan Rogers 
istifa etti

Brexit sürecinde önemli bir rol alacağı 
düşünülen Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği 
Büyükelçisi Sir Ivan Rogers istifa etti.

Avrupa Birliği’nden 
ayrılan Birleşik Krallık resmi 
olarak Brexit müzakereler-
ine başlamadan önce sürpriz 
bir istifa kararıyla gündeme 
geldi. Mart ayıın son günler-
inde başlayacak Brexit süre-
cinde önemli bir rol alacağı 
düşünülen İngiltere’nin AB 
Büyükelçisi Sir Ivan Rogers 
istifa etti.

Rogers, Eski Başbakan Da-
vid Cameron tarafından 2013 
yılında görevine getirilmişti. 
İngiltere’nin AB Büyükelçisi 
neden istifa ettiğiyle ilgili 
açıklama yapmadı. Dışişleri 
Bakanlığı Rogers’ın istifa 
nedeni hakkında henüz yorum 
yapmadı. Rogers’ın 2017 so-
nuna kadar görevde kalması 
planlanıyordu



17  ÇARşAmBA, 04 OCAK 2017



18   ÇARşAmBA, 04 OCAK 2017



19  ÇARşAmBA, 04 OCAK 2017

CHP İngiltere Birliği İstanbul’da 
Katledilenleri Andı

Cumhuriyet Halk Partisi İngiltere 
Birliği haftasonu Trafalgar Square 
Meydanı’nda bir araya gelerek İstanbul 
Ortaköy’de yılbaşı gecesi düzenlenen Rei-
na saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

Istanbul Ortaköy’de yeni yılın ilk 
saatlerinde meydana gelen, 39 kişinin 
yaşamını yitirdiği saldırıda ihmali 
bulunanları kınayan CHP İngiltere 
Birliği meydanda mumlar ile İstanbul 
yazısı yazdı. 

CHP İngiltere Birliği tarafından 
yapılan açıklamada şöyle denildi:

‘‘Yaşam tarzımıza taciz niteliği taşıyan 
bu saldırıya bazı kesimlerin günler önces-
inden çanak tutmaya başlamasını ve bu 
çanak tutanlara karşı AKP hükümetinin 
hiçbir önlem almamasını, ya da bu kişiler 
için hiçbir inceleme başlatmamasını da 
şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. 

Yılbaşı öncesinde adeta Türkiye 
Cumhuriyeti’nde değil de, sıradan bir 
Ortadoğu ülkesinde yaşıyormuşuz gibi 
çeşitli tv kanallarında sayısız cüppeli, tak-
keli ve sarıklı hoca yayınlara çıkartılmış, 
ki, bunların arasında çocuk taciz ve 
tecavüzünden mahkum olanlar da vardır, 
bunlar vasıtasıyla “yılbaşı kutlamak 
haramdır, kutlayanlara müdahale etmek 
caizdir” propagandası yapılmıştır. Aley-
hine olan sosyal medya paylaşımlarına 
bile anında inceleme başlatan AKP 
hükümeti, bütün bu kışkırtmalara sessiz 
kalmıştır ve hiçbiri hakkında bir incel-
eme başlatmamıştır. Yılbaşından önceki 
iki gün boyunca, yüz binlerce cami de 

benzer vaazler verilmiştir ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı da “yılbaşı kutlamak 
haramdır” şeklindeki fetvasıyla bütün 
bu karanlık odakları cesaretlendirmiştir 
ve yılbaşı kutlayanlar adeta hedef haline 
getirilmiştir. 

Ensar Vakfı’nda ve diğer dinci 
vakıflardaki çocuk taciz ve tecavüzler-
ine ses çıkarmayan bu gerici zihniyet, 
yeni yıla yeni umutlarla, kutlamalarla 
girmek gibi hiç kimseye zararı olmayan 
duygular taşıyan insanlarımızı hedef ha-
line getirecek açıklamalar yapmışlardır 
ve hükümet de buna sessiz kalmıştır. Bu 
zihniyet, cesaret aldıkları odaklar ile bir-
likte kendi karanlıkları içinde boğulmaya 
mahkumdur. Atatürk ilkeleri ve laiklik 
bu zihniyetin panzehiridir.

Rusya devlet başkanı Putin yıllar 
önce AKP’nin dinci terör örgütlerine 
karşı izlediği yanlış politikayı “cebinde 
akrep taşıyan sonuçlarına katlanır” 

şeklinde özetlemişti. Kanlı terör 
örgütü IŞİD militanları AKP hükümeti 
başbakanı tarafından sadece “öfkeli gen-
çler” olarak tanımlanmıştı. Hükümetin 
bu “öfkeli gençleri” hastanelerimizde 
tedavi ettirdiği, mühimmat vs! sağladığı 
günlerce yazılı ve görsel basında yer 
almıştı. Türkiye’yi getirdikleri noktada 
beslenen akrep halkımızı sokmaktadır ve 
bedelini halkımız ödemektedir.

Türkiye’yi 14 yıldır yönete-
meyen bu karanlık zihniyete, Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarları, 
Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetin 
kazanımları bir gömlek bol gelmiştir ve 
ülkemizde ısrarla Turkiye’yi geriye go-
turme politikası izlemişlerdir. Ülkemizi 
terör batağına batırarak tam bir Ortadoğu 
ülkesine çeviren bu karanlık zihniyeti 
derhal istifaya çağırıyoruz ve ne olursa 
olsun bu karanlık zihniyet karşısında asla 
diz çökmeyeceğimizi teyid ediyoruz.’’

‘Reina’da gerçekleşen katliamın 
sorumlusu AKP iktidarıdır’
Londra’da çalışmalarını yürüten 
DAY-MER İstanbul Ortaköy’de 39 
kişinin katledildiği saldırıyla ilgili 
bir kınama bildirisi yayınladı. 

DAY-MER Yönetim kurulu tarafından yayınlanan 
bildiride saldırıdan  AKP iktidarını sorumlu tuttu. AKP 
İktidarının yürüttüğü iç ve dış politikaların Türkiye’yi bir 
bataklığa sürüklediğinin belirtildiği bildiride şöyle denildi; 
‘‘Türkiye’de halklar ve emekçiler açısından oldukça kötü 
ve acılı geçen bir yıldı 2016. Patlamalar ve bombalama-
larla yüzlerce insanımızın hayatını kaybettiği, akademisy-
enler, gazeteciler,sanatçılar, kamu emekçileri üzerindeki 
saldırılarla işten atmaların ve hapislerin reva görüldüğü, Kürt 
belediyelerine kayyum atamaları, seçilmiş HDP milletvekill-
erinin tutuklanmaları, Kürt bölgelerinde yapılan katliamlar.. 
işte 2016 yılını bu acı, üzüntü, katliamlar ve saldırılarla 
uğurladı Türkiye. Yeni bir yıl yeni umutlar, saldırılara karşı 
halkların ve emekçilerin en geniş kesimin birlikte mücade-
lesinin ilerlediği, bombalamaların son bulduğu ve barışın 
daha da güçlü bir şekilde seslendirileceği bir yıl demekti. 
2017 yılının ilk saatlerinde bu umutlarımıza kan bulandı.

İstanbul Reina eğlence mekanına yapılan terör 
saldırısında 39 Türkiyeli ve yabancı uyruklu insan 
hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Dünya basınında 
genişçe yer bulan bu saldırı, göz göre göre geliyorum 
dedi. Saldırıdan önce başlatılan yılbaşı ve noel aleyhtarı 
kampanyaların yarattığı ortam saldırganlara cesaret 
verdi. Bir devlet kurumu olan ve yurttaşlardan gelen 
vergilerle işleyen Diyanet İşleri başkanının yılbaşı önc-
esi Cuma hütbesinde camilerde verilen vaazlarda noel 
ve yılbaşı kutlamaları yeren, günah olduğunu belirten 
açıklamaları saldırganları daha da cesaretlendirdi. Hali 
hazırda AKP iktidarının izlediği iç ve dış politikalar 
zaten insanların hayatını güvensiz hale getirmişken bu 
katliam göz göre göre yaşanmıştır.

AKP iktidarının muhafazakar ve kindar bir nesil 
yetiştiren, bunun için eğitim alanını kendi politikası 

çerçevesinde izaya getiren politikaları, kendisine biat 
etmeyen, kendisi gibi düşenmeyen, yaşamayan muhalif 
kesimlere karşı faşizan saldırıları artarak devam etmek-
tedir. Katliamı kınayan ve Laiklik yanlısı kahvehanel-
erde propaganda yapan gençler gözaltına alınırken, so-
syal medyada katliamı övenlere karşı hiç bir müdahele 
yapılmamaktadır. En son modacı Barbaros Şansal’ın so-
syal medyada yayınladığı bir mesaj üzerine, Kıbrıs’dan 
Türkiye’ye iadesi sonrası uçaktan iner inmez yapılan 
linç girişiminde bulunanlar cesareti nerden almaktadır? 
Onca katliamlara, bombalamalara rağmen hiç bir 
hükümet yetkilisinin sorumluluğu almayan, istifa et-
meyen ve sadece teröre karşı birlik edebiyatlarını yapan 
kimdir? Hiç kuşku yoktur ki bunların sorumlusu AKP 
iktidarının kendisidir.

İngiltere’de yaşayan Türk, Kürt ve Kıbrıslı göçmen 
emekçiler olarak bizler yaşananları kaygıyla, üzüntüyle 
ve öfkeyle izlemekteyiz. Day-Mer olarak katliama dav-
etiye hazırlayan AKP iktidarını bir kez daha kınıyor, 
katillerin bulunmasını ve katliamları önleyemeyen 
hükümetin derhal hesap vermesini talep ediyoruz.

2017 yılında da saldırıların artarak devam edeceğini 
görmekteyiz. Türkiye’de sürdürülen bu saldırıları teşhir 
etmek, İngiliz ilerici kamuoyunu bilgilendirmek ve 
Türkiye’de demokrasi mücadelesi veren kesimlerle en-
ternasyonel dayanışmayı sağlamak, İngiltere’de yaşayan 
halkımızın tepkilerini göstermek için, Day-Mer olarak 
çalışmalarımıza daha da ağırlık verecek, yapılan bu 
saldırılara ve katliamlara şimdiye kadar sessiz kalmadık, 
ve sessiz kalmayacağız.’’
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Fotoğraflarla 2016’nın Dünyası
Düzenli olarak her yıl birbirinden etkileyici yüzlerce fotoğraflara 
yer veren TIME, AFP, Reuters ve National Geogrphic, 2016’ya 
damgasını vuran fotoğrafları da belirledi.

2016 yılı kimileri için oldukça eğlenceli ve verimli geçerken, 
kimileri içinse üzüntülü ve acı dolu günler yaşatan bir yıl oldu. 
2016 yılında yaşanan bu önemli anlar ise fotoğraflara da yansıdı.

9 Temmuz 2016  ABD polisinin Alton Sterling  isimli siyahi 
vatandaşı öldürmesini Baton Rouge Polis Merkezi önünde 
protesto eden bir vatandaş. Fotoğraf Jonathan Bachman

15 Temmuz Darbe Girişimi Boğazici 
Köprüsü. Gökhan Tan

14 Ağustos 2016 - Usain Bolt Rio 2016 Olimpiyat 
Oyunları kapsamında düzenlenen 100 metre koşuyu 
tamamlarken. Fotoğraf Cameron Spencer

afp objektifinden saldırılardan etkilenen Suriyeli vatandaşlar David Cameron’un 10 Downing street’deki son konusması

Halep ilinin doğusunda bulunan Cub el-Kubbe 
mahallesine yönelik düzenlenen saldırıdan bir kare

afp objekitifinden ABD yeni başkanı Trump
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Ünlü şarkıcı George Michael  
53 yaşında öldü

Ünlü İngiliz şarkıcı ve 
söz yazarı George Michael 
53 yaşında hayatını kaybetti.

George Michael’ın 
ölümünü kamuoyuna mena-
jeri Michael Lippman duy-
urdu.

Lippman, Michael’ın 
Pazar günü Oxfordshire’daki 
evinde kalp yetmezliği ned-
eniyle hayatını kaybettiğini 
açıkladı.

Polis, George Michael’ın 
ölümünde şüpheli her-
hangi bir durum olmadığını 
açıkladı.

Michael en son 2011 
yılında zatürre olmuş ve bu 
nedenle bazı konserlerini 
ertelemek zorunda kalmıştı.

İngiliz şarkıcının son 10 
yılda uyuşturucu sorunları 
olduğu biliniyordu. 2006 
yılında uyuşturucu aldıktan 
sonra araç kullandığını itiraf 
eden Michael’ın ehliyetine 2 
yıl el konulmuştu.

Michael daha sonra 
2010’da da Londra’da 
aracıyla bir fotoğrafçı 

dükkanına girmiş, kaza 
sonrası gözaltına alınmış ve 
yine uyuşturucu aldığını ka-
bul etmişti.

8 hafta cezaevinde kalan 
Michael’ın ehliyetine yine 
el konulmuştu.

Albümleri 100 milyon-
dan fazla sattı

Asıl adı Georgios Kyriac-
os Panayiotou olan George 
Michael, 1981’de okul 
arkadaşı Andrew Ridgeley 
ile birlikte kurduğu Wham! 
grubuyla şöhret kazandı.

“Wake Me Up Before 
You Go-Go”, “Freedom”, 
“Careless Whisper”, “I’m 
Your Man” ve “The Edge 
of Heaven” gibi unutulmaz 
şarkılara imza atan Wham!, 
Çin’de sahneye çıkan ilk 
Batılı grup olduktan sonra 
1986’da dağıldı.

George Michael daha 
sonra solo kariyerine başladı 
ve yaklaşık 40 yıla uzanan 
kariyerinde pop müzik 
tarihinin gelmiş geçmiş en 
başarılı sanatçılarından biri 
oldu.

Michael’ın albümleri 
100 milyondan fazla sattı. 
Şarkıları İngiltere’de yedi kez 
liste başı olan Michael, üç kez 
Brit, iki kez de Grammy ödül-
lerinin sahibi oldu.

“A Different Corner”, 
“Jesus To A Child” ve “Fast-
love”; George Michael’ın 
diğer unutulmaz şarkıları 
arasındaydı.

Aralık ayı başında, Paki-
stan asıllı İngiliz yapımcı ve 
şarkı yazarı Naughty Boy’un, 
George Michael ile birlikte 
yeni bir albüm üzerinde 
çalıştığı açıklanmıştı.

Michael’ın ünlü 
şarkılarından “Freedom”ın 
öyküsünün anlatıldığı bel-
gesel Mart ayında vizyona 
girecekti.

Yıllarca cinsel tercihi 
hakkında açıklama yapmayı 
reddeden Michael, 1998 
yılında ABD’de sonradan 
polis olduğu ortaya çıkan 
bir erkeğe bir parkın tu-
valetinde cinsel ilişki tek-
lifinde bulunması sonrası 
gözaltına alınmasının 
ardından eşcinsel olduğunu 
söylemişti.

Sadiq Khan’ın 
Seçim Sözüne 
Rağmen, 
Toplu Taşıma 
Ücretlerinde 
Artış
Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı 
seçimleri öncesi 
kazanması halinde, 
4 yıl boyunca toplu 
taşıma ücretlerini sa-
bit fiyatta tutacağını 
söyleyen Sadiq 
Khan, yeni yılla bir-
likte toplu taşıma 
ücretlerine yüzde 
1.9 oranında zam 
yapıldığı açıklandı.

Toplu taşıma araçlarını 
kulllanan dört milyon-
dan fazla yolcu Ocak ayı 
itibariyle zamlı tarifeyle 
seyahat edecek. Fiyat 
artışından memnun olma-
yan Londralılar açıklamayı 
yapan Londra Büyükşehir 
Belediye Başkanı Sadiq 
Khan’ı seçim vaadini 
bozduğu için sosyal me-
dyada eleştirdi. Khan, 5 
Mayıs 2016’da yapılan 
Belediye Başkanlığı seçimi 
öncesi vaadinde, seçilmes-
inin ardından 4 yıl boyun-
ca toplu taşıma ücretler-
ini sabit fiyatta tutacağını 
söylemişti.
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Cami kapısına 
domuz pastırması 
koymaktan 
ceza alan kişi 
cezaevinde öldü
İngiltere’nin Bristol 
kentinde cami kapısına 
domuz pastırması 
koyduğu için hapis 
cezasına çarptırılan 
Kevin Crehan hayatını 
kaybetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 
Bristol kentinde cami kapısına 
domuz pastırması bıraktığı için 12 ay 
hapis cezasına çarptırılan Kevin Cre-
han adlı mahkum, cezaevinde öldü.

Ocak ayında “Jamia” camisinin 
kapı koluna pastırma dilimleri 
yerleştiren 35 yaşındaki Crehan, 
Temmuz ayında ırkçı eylemle 
kamu düzenini bozmaktan suçlu 
bulunmuştu.

Davada Crehan’la birlikte 
yargılanan üç kişi de dört ile dokuz 
ay arasında değişen hapis cezalarına 
çarptırılmıştı. Ceza alanlardan biri 
Crehan’ın eşi.

Bristol Hapishanesi’nden yapılan 
açıklamada, Crehan’ın ölümüyle il-
gili olarak soruşturma başlatıldığı 
belirtildi, ayrıntı verilmedi.

2011’de yine Bristol’da, Al Ba-
seera Camii’nde namaz sırasında, ce-
maatin ayakkabılarına domuz salamı 
koyan Jamie Knowlson adlı başka 
bir İngiliz, altı ay hapis cezasına 
çarptırılmıştı. Ancak Knowlson daha 
sonra camiye gidip özür dilediği için 
cezası tecil edilmişti.

Yaklaşık 450 bin kişinin yaşadığı 
Bristol’da nüfusun yüzde beşini 
Müslümanlar oluşturuyor.

64 milyon nüfuslu İngiltere’de 
Müslümanların sayısının üç milyon 
civarında olduğu tahmin ediliyor

Robert Fisk: Türkiye, ‘Işid’i 
bombalıyorum’ diyerek 
Kürtleri bombalamadı mı?

Yılbaşı gecesi meydana gelen ve 39 
kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin de 
yaralandığı Reina katliamının ardından 
Türkiye’nin “yalnız” olduğunu ifade 
eden Independent yazarı Robert Fisk, 
“Eğer yılbaşı gecesinde Paris, Brük-
sel ya da Berlin’de 39 kişi öldürülmüş 
olsaydı, 3-4 gün boyunca manşetlerde 
bu olurdu. Eğer kurbanlar Avrupa’nın 
batısından olsaydı 2 ya da 3 gün. Ama 
tabii ki konu, insanları hiçbir zaman 
‘Hristiyanya’dakiler kadar beyaz ol-
mayan Müslüman ülke Türkiye olunca 
başlıklar çok daha hızlı değişiyor” 
dedi.

‘tÜrkİYe sıNırıNDaN 
GeÇİŞlere İzİN 
VerMeMİŞ MİYDİ?’

Türkiye’nin yalnızlığının “ask-
eri sebepleri” de olduğunu kaydeden 
Independent yazarı, “Türkiye 
Suriye savaşında hızlı oynamış ve 
kaybetmemiş miydi? Sınırından 
IŞİD, El Nusra Cephesi (diğer adıyla 
El Kaide, 11 Eylül’ün katilleri ve 
Doğu Halep’in kahramanları) ve 
çeşitli ABD’li, İngiliz ‘ılımlı muhal-
iflere’ gönderilen silahların ve paranın 
geçmesine izin vermemiş miydi? Tür-
kiye kendi ülkesindeki Kürtler ve 

Suriyeli Kürtlerle savaşa da girmemiş 
miydi?” ifadelerini kullandı.

‘sUrİYe’Ye DOkUN, 
arka baHÇeNDe HaVaİ 
fİŞekler PatlasıN’

“Eğer demokratik şekilde seçilmiş 
bir diktatör, komşudaki iç savaşta 
geçiş kanalı rolü üstleniyorsa 
kendi büyük kentlerinde katliam 
olmasından başka ne bekleyebilir 
ki” diyen Fisk, şöyle devam etti: 
“Afganistan’a dokun, Pakistanlılar 
Taliban’ın İslamabad’a yürüdüğünü 
gördüler. Suriye’ye dokun ve havai 
fişekler arka bahçende patlasın.”

Türkiye’nin son dönemlerde 
politik alanda da ilişkilerinin hızlı 
değişimler gösterdiğini ifade eden 
Fisk, Ankara’nın Arap olmayan birçok 
ülkeyle ilişkilerini düzelttiğini belirt-
ti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
‘Arap Baharı’ sonrasında desteklediği 
Arap ülkelerini görmezden geldiğini 
kaydeden Independent yazarı, “Konu 
müttefikleri konusunda çok maymun 
iştahlı olan Erdoğan’a gelince, —Rus 
jetini düşürmek ve sonrasında Rus 
devlet başkanıythla yakınlaşmak, 
Suriye devriminin başında Esad’ı 
sevmek ve sonra ondan nefret et-

mek, Avrupa’yla flört etmek ve sonra 
AB’yi yuhalamak, aklı başında olan 
kimse Halife’ye çok yaklaşmak iste-
meyecektir” diye yazdı.

‘DaHa fazla Darbe 
GİrİŞİMİ? DaHa ÖNeMlİ 
OlaN sOrU bU’

“IŞİD’i bombaladığını iddia ederk-
en Kürtleri bombalayabilen, hem 
Suriye hem de Irak’a Türk birliklerini 
mevzilendirirken kimsenin ülkesinin 
içişlerine karışmaya cüret etmemes-
ini talep eden herhangi biri açık bir 
şekilde çok tehlikeli bir yoldan gidi-
yordur” diyen Fisk, yazısına şöyle 
son verdi: “Peki sırada ne var? Daha 
fazla katliam mı? Tabii ki. IŞİD’den, 
Kürtlerden, Marksistlerden, adını siz 
koyun. Daha fazla darbe girişimi? İşte 
askeri ve politik açıdan daha önemli 
olan soru bu. Aralarında 164 gen-
eralin de bulunduğu 7.000’den fazla 
Türk askeri sadece cezalandırılmak 
için gözaltına alınmadı. Hayır, 
NATO’nun en büyük ordusunda 
yapılan toplu gözaltılar, ‘halife’nin 
kendisini cezaevinde bulabileceği 
daha başarılı bir darbe girişiminin 
hazırlanmasını önlemek için yapıldı. 
Ya da daha kötüsü.”
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Şengal ve bölgesel 
bir savaş
Güney Kürdistan başbakanı Barzani’nin son Şengal 
açıklamaları Kürt kamuoyunda haklı olarak bir rahatsızlığa 
ve telaşa neden oldu. Buna en sert yanıtı Kürt şairi Ab-
dullah Peşew, “Bugün şiir yazma günü değil…” ile yanıt 
verdi. Peki hemen hemen bütün Kürtlerin karşı olduğu 
olası bir Kürtler arası savaşı bilen Barzani neden böyle 
bir açıklama yaptı? ”Bundan sonra Kürtler birbirinin kanın 
dökmeyecek!” diyen Barzani neden şimdi kan dökmekten 
bahsediyor? Şengal’i DAİŞ vicdanın terketmenin utancı 
ile onu kurtaran gerillayı kutlayan ve oraya giderek gerilla 
ile oturan Barzani neden gerilla ile savaşmayı göze alıyor? 

Hernekadar bu medya da bir kürtler 
arası hakimiyet savaşı gibi görünse de, 
esasında bölgesel bir savaşın diğer bir 
yansımadır. Barzani yönetimi 2014’te 
Peşmergeyi çekerek Şengal’i bıraktı. 
PKK’nin oraya gitmesine izin vermey-
erek, Şengal’de yaşayan Êzîdîleri koru-
mayarak DAİŞ’in katliamlarına yol açtı ve 
büyük bir utanca sebep oldu. Bunu bütün 
dünya gördü. Peki bıraktığın toprakları 
ve korumadığın insanlara bugün sahip 
çıkman ve bunun için canın feda insanlara 
’çık’ demen nekadar vicdani? Asıl mesele-
nin bu görünen olduğuna inanmıyorum. 
Asıl mesele dış güçlerdir. Bunun başında 
da Türkiye geliyor.

Türkiye veya Tayyip Erdoğan, osmanlı 
ruhunu yeniden diriltme, Ortadoğu’daki 
zenginliklere el koyma histerisi ve 
Kürt düşmanlığı bu tamtam sesinin 
ana kaynağıdır. Erdoğan ve zihniyeti, 
Ortadoğu’da zayıflayan egemen dev-
letlerin yerine bir Kürt kazanımı is-
temiyor. Bunu sık sık dile de getiriyor. 
Bunun yanında nasıl ki İran, Suriye ve 
Irak hükümetleri vasıtasıyla bölgede nü-
fus alanını genişletmek istiyor ve bunu 
Haşti Şabi veya Hizbullah yoluyla pratiğe 
geçirmek istiyorsa, Erdoğan da bunun 
en kirli versiyonunu KDP vasıtası ile 
gerçekleştirmek istiyor. Erdoğan’ın, Bar-
zani ailesi ile geliştirdiği şahsi, ekono-
mik, askeri ve dini ilişkiler bunları böyle 
bir çılgınlığa itiyor. Burada esas mesele 
Erdoğan’ın istekleridir, Barzani’nin değil. 
Bunu bazı Kürtler maalesef görmüyor. 
Hatta bir kısım medya da boy gösteren, 
parayla satın alınmış yorumcular ve kend-
isini aydın zannedenler bunun suçunu 
PKK yüklemek istiyor. Eğri oturup, doğru 
konuşmak lazım: Ahlaki olarak hiçbir söz 
söyleme hakkı dahi olmaması gerekirken, 

bugün KDP adına, gerillaya ”çıkması ger-
ekir” diyenlerin, suçlu zihniyeti temize 
çıkarması ve olanı tersyüz etmesi hiç 
doğru değil. Kürt halkı ahmak değil ve 
meseleyi biliyor. Görülmesi gereken bu 
isteğin bir Erdoğan ve Kürt düşmanlarının 
hayali olmasıdır. Bununla Kürtler arası 
bir savaş çıkararak Kürt potansiyelini 
boşa çıkarmak; dünyada parlayan Kürt 
yıldızını söndürmek, daha önce kontrol 
ettiği güney Kürdistanı tamamiyle işgal 
etmek, Rojava devrimini boğmaktır. Bu 
amacın sayın Barzani tarafında da görül-
mesi gerekir. 

Aksi halde, savaş gibi bir çılgınlığı 
düşünmeden önce, üzerinde ciddi 
düşünülmesi gereken hususlar vardır: 
Herkes bilir ki PKK öyle kolay yutulacak 
bir lokma değil. Kürdistan’ın ilan edilm-
esi kardeş kavgası ile değil, kardeş gücü 
ve desteği ile olur. Savaş çıkaran güçleri 
Kürt halkı asla ve asla affetmeyecek ve 
tarih hep lanetleyecektir. Böylesi bir 
girişimden ancak Kürt düşmanları fayda 
görür ve Kürtlerin hayalleri silikleşir. 
Savaş yerine, KCK, diğer Kürt kurumları 
ve hatta Amerikalı yetkililerin daha önce 
yaptığı açıklamar ile Kürdistan Kon-
gresinin toplanması Kürt kazanımlarının 
yegane garantisidir. Böylesi bir Kongrede 
her problem çözüm bulabileceği gibi 
Şengal’de bir çözüme kavuşur. Bununla 
bağlantılı olarak da var olan Kürdistan 
Ulusal Kongresi’nin de acilen bir ’Ruspî’ 
heyeti oluşturarak taraflar arası görüşme 
ve diyalog başlatması ve sorunun çözümü 
için girişimde  bulunması gerekmektedir. 

Evet, bütün Kürtler kardeş kavgası 
değil, kardeş birliğini istiyor ve Kürt halkı 
adına hareket edenlerin de buna kulak 
vermesi gerekir.

Şoreş reşi-Yeni Özgür Politika
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Selahattin Demirtaş: Halep Ezmesi
Edirne Cezaevi’nde esir olarak tutu-
lan HDP Eş Genel Başkanı Selahat-
tin Demirtaş, bir öykü kaleme aldı. 
Selahattin Demirtaş’ın öyküsünü, 
Sırrı Süreyya Önder “Selahattin 
Demirtaş’ın sazı, sözü ve duruşu kadar 
bilinmeyen bir yönü daha vardır ki o da 
öykücülüğüdür.
Tümü hayatın bir kaç saniyelik enstan-
tanelerinde çakan ama binlerce yıllık 
bir kavrulma mirasıyla bezenen, çok 
sıkı öyküler bunlar.
Acizane editörlük çabamızla aramıza 
demir parmaklıklar girdi…
İşte size o öykülerden tadımlık niyetine 
birisi.
Tam da Halep kavrulurken…” mesajıyla 
paylaştı.

HALEP EZMESİ
“Yanılmışım, hayat çok uzun…”

Garip bir durum mu var, sanmıyorum. Her 
zamanki Ortadoğu işte, bir yerlerde patlayan 
canlı cansız bombalar, geride bıraktığı onlarca 
parçalanmış insan bedeni, darmadağın olmuş 
yoksul bir pazaryeri.

Ölü sayısı 68, yazıyla altmış sekiz.
Üç gün önceki patlamada 43’tü. Ölüm ger-

çekten sıradan ve normal bir şeydi de acaba biz 
mi abarttık onu ve olağanüstü bir hale getirdik. 
Ölüyor işte insanlar, bolca hem de. Halep’te 
öğlen patlayan bomba, aynı saatlerde Sidney’de 
akşam yemeği için restoranlarda toplaşan 
Avusturalya ahalisinde aynı etkiyi yapmamış 
gibi duruyor zaten. Toronto’da işe gitmek için 
koşuşturan Kanada halkının henüz haberi bile 
yok. Birazdan haberleri olacak ama çoğu okuma-
ya bile değer bulmayacak bu ‘olağan’ patlamayı. 
Halep’e en yakın şehir Hatay. Biraz dikkat kes-
ilseler patlamayı kendi kulaklarıyla duyacak ka-
dar yakınlar Hataylılar Halep’e.

Hatay’ın mezeleri ünlüdür, sofraları zengin. 
Kadim bir coğrafyanın birikmiş bütün kültürl-
erinden nasiplendiği için Hatay mutfağında yok 
yoktur. Arap, Ermeni, Süryani, Türkmen, Kürt, 
Türk, Fars, Rum ne yemiş içmişse tarih boyunca, 
Hataylılar hepsini not etmişler bir gün lazım olur 
diye. Her gün lazım olmuş tabi. Hatay’a yolu 
düşenler bu enfes tatları denemeden ayrılmışsa 
kentten, çok şey kaybetmiş sayılır.

68 kayıp.
Hatay Araplarının en iyi yaptığı yemek 

belki de gerçek bir sanat eseri diyebileceğimiz 
Arap kebabıdır. Eski Çarşı’da salaş bir esnaf 
lokantasında yemelisiniz kebabı. Hamdullah usta 
tam da romanlarda geçen naif esnaf tiplemesinin 
canlı hali adeta. Adı sanı iyice duyulunca turistler 
de rağbet etmeye başlamış Hamdullah ustaya. 
Bu durum ustamızı hafiften tedirgin etmiş olsa 
gerek ki, dükkâna çeki düzen verme adına 4-5 
tane plastik saksı ağacı alıp yerleştirmiş mekânın 
sağına soluna. Bu aklı da karşıdaki berber Sad-
rettin vermiş kendisine. “Abi sen de konsepti 
biraz değiştir, turist akmaya başladı sokağa, 
her esnaf biraz çekidüzen verse dükkânına, tu-
ristik bir caddeye dönüşürüz imanıma” demiş. 
Kafasına yatmış Hamdullah Usta’nın. Plastik 
ağaçlar bu çerçevede intikal etmişler. Yemekler 
hep aynı ama artık daha yeşillik bir ortamda 
ve orman ambiansı eşliğinde yiyebiliyorsunuz. 

Yalnız ağaçların plastikliği fazla sırıtıyor, 
bildiğiniz ucuz naylon. İyice de tozlandıkları için 
hedeflediği ambiansı tersine çevirmiş ama olsun, 
yemekler harika halen.

68 ölü can.
Lokantada bir tek garson var. Toplam 7 

masaya yetişmekte zorlanmıyor. Hamdullah 
Usta’nın yeğeniymiş. Çocukluğundan beri, 
tam 19 yıldır burada garsonluk yapıyormuş. 
Adı Bereket. Bereket’in iki çocuğu var, karısı 
geçen yıl trafik kazasında ölmüş. Trafik kazası 
dediysek öyle aşırı hız yapan arabasıyla takla 
makla atmamış. Caddede halk otobüsü çarpmış, 
oracıkta canını teslim etmiş kadıncağız. Bildiğin 
fukara işi bir trafik kazası ve fakir bir ölüm. İşine 
ve ustasına çok bağlı. Şevkle yapıyor görevini 
Bereket. Müşterilerin gözlerinde bir damlacık 
memnuniyet okuyabilmek için, sanat icra eder 
gibi estetik bir maharetle sunuyor yemekleri. Her 
şey çok güzel ama özellikle etler bir harika.

68 parçalanmış beden.
Fiyatlar sizi şaşırtacak kadar ucuz. Üç kişi 

yedik içtik tatlısı, tuzlusu derken bir hesap geldi 
neredeyse itiraz edecektik hesaba, azdır diye. 
Beni en çok da şaşırtan Hamdullah ustanın 
sakinliği oldu. Dükkân ne kadar kalabalık olursa 
olsun O hiç istifini bozmadan, yüzündeki ifadeyi 
bir milim değiştirmeden usulca siparişleri tabak-
lara doldurup Bereket’e uzatıyor tezgâhın 
arkasından. Bir haftada üç defa gittim Ham-
dullah ustaya, bu sahneler azıcık dahi olsa hiç 
değişmedi.

Hamdullah usta aslen Halepli. Dedesi Hatay’a 
yerleşmiş, 60 yıldan fazladır Hatay’dalar. Ded-
eden babadan lokantacı esnafı olarak tanınırlar 
Hatay’da. Tarihi Halep çarşısında kumaşçı 
dükkanları var amcalarının. Savaştan önce çok sık 
gider gelirlermiş birbirlerine. Savaş başlayınca 
Halep’teki akrabaların hepsi diğer birçokları gibi 
Hatay’a kaçmışlar. Hamdullah ustanın iki katlı 
evinin bahçesine bir çadır kurmuş, toplam 48 
nüfus bir evde yaşamaya başlamışlar. Hamdul-
lah usta bu durumdan dolayı evin alt katındaki 
kiracıdan rica minnet evi boşaltmasını istedikten 
sonra biraz daha rahat etmişler. Hiç evlenmemiş 

usta. Çocukken babasıyla birlikte Halep’e zi-
yaretlerinde tanıyıp deliler gibi âşık olduğu teyz-
esinin kızı Rukiye 16’sında evlendirilince hayata 
küsmüş. Sevmemiş bir daha kimseyi. Rukiye iki 
çocuğu, kocasıyla birlikte ustanın alt katındaki 
evde bir odada kalıyor. Onunla karşılaşmamak 
için her sabah neredeyse koşarak çıkıyor evden 
usta. Rukiye de unutmamış unutmasına da yapa-
cak bir şey yok artık. Halen çok güzel, bakmaya 
kıyamıyor, görmeye doyamıyor. Görme dedi-
ysek de kaç günde bir tesadüfen karşılaşmalar 
esnasındaki bir saniyecik bakışmalardan başka 
bir şey değil zaten. ‘Hadi!’ dese birlikte her şeyi 
bırakıp kaçacaklarmış gibi ve sanki bunu birlikte 
planlamışlar da herkesten saklıyorlarmış gibi 
tedirginmiş usta.

68 ölü ulan!
Eve herkes uyuduktan sonra sessizce girip 

usulca yatağa uzanmak dışında evle bağını kesmiş 
bu yüzden. Olur da birisi ustanın bunları içinden 
geçirdiğini anlar diye ödü kopuyormuş. Yıllar 
sonra yeniden alazlanan Rukiye aşkının alevleri 
dışarıdan fark edilir korkusuyla Bereket’le olan 
sınırlı konuşmalarını bile sıfıra indirmiş.

Fark edilmesin, ama bir alt kattaki oda, bir 
kaç saniyelik bakışmalar da her gece büyüsün, 
o dilsiz dünyasını kaplayıp öyle uyutsun. 
48 nüfuslu bu arı kovanında onun nefesinin 
olduğunu bilmek çile mi, mutluluk mu? Bu so-
runun cevabı yokmuş işte. Gökten ne yağmışta 
yer kabul etmemiş misali… Bunca yıl sonra 
aynı çatının altındalar ya. Hal böyle olunca da 
ne yaparsan yap, o çatıya tünemiş umut kuşunu 
susturamazsın. Bu geveze kuşu gündüzleri ko-
valamak kolay. Ama tek başına yatağa girip de 
gözlerini kapattığı an gel de sustur. Uykuya dalıp 
kurtulmak yok. Rüyalarda daha da cüretli, daha 
da arsız bir kuş bu. En kötüsü de uyanıp yeni bir 
güne başlama mecburiyeti. Biraz daha oyalansa. 
Belki bu sabah da bir kaç saniye… Sakın!..

Halep’te pazar yeri, tezgâhlarda sadece 
hüznün satılan, donup kalmış bir film sahnesi 
gibi. Savaş başladığından bu yana neşesi yok 
pazarların, rengi yok, kokusu yok. Doymak, 
doyurmak için bir parça yiyeceğin mecburen 

alınıp satıldığı yerler, ruhsuz hastane koğuşları 
gibi adeta. 68 parçalanmış insan bedeni. Rukiye 
de aralarında. İki gün önce çocukları Hatay’da 
bırakıp kocasıyla birlikte Halep’teki evlerinden 
bir miktar daha eşya almaya gelmişler. Akşam 
yemeği için bir şeyler almaya gitmiş pazara.
Hatay’ın künefesi de ünlüdür.

“Allahu akbar” diye bağırmış kendini patla-
tan pazar yeri katili. Halep’te paramparça olurk-
en Rukiye’nin bedeni, Hamdullah usta dükkânın 
arkasında tahta namazlıkta namazını kılıyormuş. 
“Allahu akbar” diye rükûya giderken göğsünde 
bir sızı hissetmiş, yaşlandık herhalde diye iç 
geçirmiş.

Künefenin özelliği peynirinden gelir. Bir 
de Hatay’da pişirme tekniği farklı tabi. Ama 
Hamdullah usta arzu eden müşteriye künefeyi 
yan taraftaki künefeci Cemil ustadan getirtiyor. 
Kendisi de iyi bir künefe ustası ama komşunun 
kısmetine el uzatmak olur diyerek yan tarafta 
künefeci açıldığından beri künefe yapmayı 
bırakmış dükkânda. Yok ben Hatay’ın en iyi 
künefesini yiyeceğim diyorsanız o halde… 
çarşısında meşhur Hatay Künefecisine gidip 
hakkıyla bir künefe yiyebilirsiniz.

Kocası ceset parçaları arasından elbise 
kumaşının yapıştığı bir kaç parçayı tanıyıp bu-
lup alabilmiş Rukiye’den geri kalanları. Ham-
dullah usta ne cenazesine ne mezarına gitmeye 
dayanamamış Rukiye’nin. Definden bir gün 
sonra akşam dükkânın kapısını içeriden kilitleyip 
ecza dolabında ne kadar hap şurup varsa hepsini 
içmiş. Dükkân üç gün taziye nedeniyle kapalı 
kaldı. Bereket işletiyor şimdilerde dükkânı. Be-
reket ustaya Rukiye’nin kocası Cuma garson-
luk yapıyor. Rukiye’nin iki çocuğu da dükkânın 
temizliğiyle falan koşturuyorlar ortalıkta. Yolu-
nuz düşerse uğrayın Bereket ustaya, yiyebil-
irseniz de yiyin, Arap kebabı halen çok leziz.

Ne de olsa çok kadim bir mutfağı var 
Halep’in.

selahattin Demirtaş
HDP Eş Genel Başkanı
Edirne Cezaevi
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Yaklaşan küresel iç savaş: Bir çıkış yolu var mı?
Üçüncü Dünya Savaşına doğru mu gidiyoruz? Hem evet hem de 
hayır: Savaş son on beş yıldır bizimleydi, uzunca bir süre de bi-
zimle olacak gibi görünüyor ve modern uygarlığın son kalıntılarını 
da ortadan kaldırmakla tehdit ediyor. Batıda yabancı düşmanlığının 
azgınlaşması ve Fransa gibi ülkelerde milliyetçiliğin yükselişinin 
sebep ve sonuçları, kaynakları dünya nüfusunun büyük kısmının 
son iki yüzyılda sömürgecilik yoluyla yoksullaştırılması ve 
aşağılanmasında yatan uzatmalı bir savaşa dayanıyor; neoliberal 
rekabet ve savaşın kendisi de dahil her şeyin özelleştirilmesinden 
bahsetmiyorum bile.

Savaşın koşulları geri döndürülemez hale geldikçe 
pasifizm de yersizleşiyor. Katiller bir konserde 
barışçıl bir kalabalığa ateş ettiklerinde savaşa nasıl 
karşı çıkabiliriz? Savaş normalleşiyor: Borsa artık 
katliamlara tepki vermiyor, tek dertleri dünya ekono-
misinde uzakta beliren durgunluk. Saldırganlar ister 
İslamcılar ister ırkçı beyazlar olsun, rastgele ya da 
eğitilmiş köktenci katiller tarafından gerçekleştirilen 
her silahlı saldırı sonrasında, Amerikalılar daha fa-
zla silaha koşuyor. Yani silahlar yalnızca devletlerin 
cephaneliklerinde değil, her ailenin mutfak ve yatak 
odasında da artıyor.

Michele Fiore adında, Nevadalı Cumhuri-
yetçi bir meclis üyesi kadın, yakın zaman önce 
Facebook’ta bir Noel ailesi fotoğrafı paylaştı. İlk 
bakışta, herhangi bir tatil kartpostalı gibi görünüy-
ordu: Ailenin üç kuşağı, bir Noel ağacının önünde 
kırmızı tişörtler ve kot pantolonlarıyla bir arada. 
İyice baktığınızda Bayan Fiore’nin, yetişkin kızları 
ile kocalarının ve hatta bir torununun bile ellerinde 
ateşli silahlar tuttuğunu görebiliyorsunuz.

Savaşın özelleştirilmesi, neoliberal deregülasyo-
nun aşikar bir özelliği ve aynı paradigma Hallibur-
ton ve Sinaloa Karteli’ni, Blackwater’ı ve IŞİD’i 
yarattı. Şiddet “ticareti”, küresel ekonominin ana 
kollarından biri ve finansal soyutlamaya göre kara 
paranın diğer para türlerinden farkı yok.

Dışsallaştırma ve özelleştirme süreci şimdi de 
dünya çapında kendi kendini besleyen bir iç savaşı 
kışkırtıyor. Nicholas Kristof’a göre, “geçtiğimiz 
son dört yılda (intiharlar ve kazalar da dahil) silah 
nedeniyle Birleşik Devletler’de Kore, Vietnam, Af-
ganistan ve Irak savaşlarının toplamından daha fa-
zla insan hayatını kaybetti.

küresel parçalı iç savaş
Küresel bir savaşa doğru mu gidiyoruz? Tam 

değil: İlan edilmiş bir savaş yok ama sayısız çatışma 
bölgesi salgın gibi yayılıyor. Ufukta birleşik savaş 
cepheleri değil, hiçbir genel stratejik vizyonda 
birleşmeyen parçalı mikro-çatışmalar ve tekinsiz it-
tifaklar var. Bunu tanımlayan terim “dünya savaşı” 
değil. Buna parçalı küresel iç savaş diyorum.

Ve parçalar birleşmiyor, çünkü savaş her yerde.
Şimdilerde, ABD Savunma Bakanı Ashton 

Carter’ın iddia ettiği gibi, “giderek daha şiddetli 
bir yıkıcı güç, giderek daha küçük insan gruplarının 
eline geçiyor.”

Savaş özelleştirildiğinde, dünya üzerinde hiçbir 
jeopolitik düzen hayal edilemez, çatışma halindeki 
dini kabileler arasında hiçbir anlaşma yapılamaz. Bin 
Ladin’in vaat ettiği gibi, ne başlangıcı ne de sonu 
olan sonsuz bir savaş bu. Bay Bin Ladin, ikamet 
ettiği kesin olan Cennet’ten baktığında, yüzünde bir 
gülümsemeyle Ölüm Halifeliğinin yükselişini izliyor 
olmalı: Gidişata bakarak Allah’ın Ordusu’nun savaşı 
kazandığını kolayca iddia edebilir.

Bazı Amerikalı Cumhuriyetçiler, katliamların 
zihinsel hastalıkla ilgili olduğunu iddia ediyorlar. 
Bir bakıma haklılar. Ama zihinsel hastalık olarak 
adlandırdıkları şeyin sebepleri ve kapsamı konu-
sunda yanılıyorlar. Zihinsel hastalık, okulunu yarıda 
bırakmış, arkadaşsız bir çocuğun nadir görülen 
marazı değil; panik, depresyon, güvencesizlik 
ve aşağılanmanın yaygın sonucu: Bunlar çağdaş 
küresel parçalı savaşın kaynakları ve her yere 
yayılıyorlar, kökleri ise sömürgeciliğe ve gündelik 
yaşamın rekabetine dayanıyor.

Neoliberal deregülasyon küresel çapta bir nekro-
ekonomi rejimine kapı araladı: Her şeyi kapsayan 
rekabet yasası ahlâki buyrukları ve yasal düzen-
lemeleri sıfırladı. Thatcher’ın neoliberal felsefesi 
erken aşamalarından itibaren, bireyler arasında bir 
savaş öngörüyordu. Hobbes, Darwin ve Hayek 
toplumsal uygarlığının sonunu, barışın sonunu 
kavramsallaştırmak için göreve çağrıldı.

Kitlesel şiddet ajanlarının taşıdığı dini veya ide-
olojik etiketleri unutun ve gerçek özlerine bakın. 
Sinaloa Karteli ve IŞİD’i düşünün ve Blackwater 
ve Exxon Mobil ile karşılaştırın. Sandığınızdan 
çok daha fazla ortak noktaları var. Ortak amaçları, 
çağdaş ekonominin en heyecan verici ürünleri olan 
terör, dehşet ve ölüme yaptıkları yatırımlardan mak-
simum düzeyde para kazanmak. Nekro-kapitalizm 
dünyanın yükselen ekonomik düzeni.

Uyuşturucu işi Meksika ekonomisinin direği; 
öyle ki, Sinolao Kartelinin başı olan Joaquin “El 
Chapo” Guzman, Fortune dergisi tarafından 2012 
yılının önde gelen işadamlarından biri olarak 
gösterilmişti. Neden olmasın? Ne de olsa insan 
kaçırma, uyuşturucu ticareti ve cinayetle iştigal 
eden neoliberal bir girişimci kendisi.

2009 ila 2011 arasında, Forbes dergisi 
Sinaloa uyuşturucu kartelinin şefi “El Chapo”yu 
Meksika’daki ikinci en güçlü adam ve sırasıyla 
dünyanın en güçlü 41., 60. ve 55. adamı ilan etti.

Irak-Suriye halifeliği ve Meksikalı uyuşturucu 
ordusu, bir nevi nekro-proleterler olan askerlerine, 
üst düzey işlere yatırım yapan neoliberal şirketler 
gibi maaş ödüyor. Uyuşturucu sektörü Monterrey, 
Sinaloa ve Veracruz’dan işsiz genç erkekleri isti-
hdam ediyor. Halifelik de Londra, Kahire, Tunus 
ve Paris’in varoşlarındaki genç erkekleri istihdam 
ediyor, onları rastgele insan kaçırmak ve katletmek 
üzere eğitiyor. IŞİD’in maaşlarının aylık bin ABD 
doları civarında olduğu tahmin ediliyor. Grup bu 
parayı fidye, petrol ve milyonlarca Sünniden zorla 
aldığı vergilerden elde ediyor. Postmodern bir 
ortaçağ sunuyorlar ama bu ortaçağ hiç de gerici 
değil. Aksine, geleceğe dair bir öngörü.

İslam Devleti’nin reklam ajansı Dubiq 
tarafından yayımlanan bir videodaki mesaj, diğer 
herhangi bir reklamla aynı: bu ürünü satın alın, 
mutlu olacaksınız.  Birden fazla kamera açısı, şık 

grafikler, ağır çekim ve hatta suni rüzgar her şeye 
daha dramatik bir hava katıyor: davaya katılın, dos-
ta, sıcaklığa ve iyiliğe kavuşun. Cihat depresyonun 
en iyi tedavisidir.

Gerzekler ve sıcaklığa, erkekçe dostluğa, bir 
yere, bir şeye ait olmaya aç insanlar için bir me-
saj bu. Şehir sokaklarında her gün gördüğümüz 
reklamlardan pek de farklı değiller, sadece intihar 
meselesinde daha samimiler. Bu videoda intihar 
kritik bir nokta: Dubiq’a göre her yıl, mevcut veya 
eski ABD ordusu askerlerinin 6500’ü intihar ediyor. 
Amerikalılar öfke ve ümitsizlik içinde yapayalnız 
ölürken, Allah’ın askerleri Cennet’te savaşçılarla 
sevişmek için hazır bekleyen Hurileri görmeye can 
atarak ölüyorlar.

avrupa ve dünya için bir taslak
Yugoslavya’yı hatırlıyor musunuz? Bir zaman-

lar yirmi beş milyon insandan oluşan epey sağlıklı 
bir federasyondu. Farklı etnik ve dini topluluklar bir 
arada yaşıyordu, fabrikalar işçiler tarafından yöne-
tiliyordu, herkesin kendi evi vardı ve hiç kimse açlık 
çekmiyordu. Sonra Uluslararası Para Fonu (IMF) 
geldi, Polonyalı Papa Hırvatları Ortodoks Sırplarla 
savaşa sürükledi ve Almanya faşist Ustaša’ya silah 
temin etti.

1990’da, Birleşik Devletler federasyonun her 
bir parçasında altı ay içinde ayrı seçimler düzenlen-
mezse Yugoslavya’ya olan tüm kredileri keseceğini 
bildirdi. Sonuç olarak artık dış ticaret yapamaz 
hale gelen Yugoslavya ticari iflasa sürüklendi, bu 
da federasyondaki bölünme eğilimini güçlendirdi. 
Sonrasında ABD de federasyonu çözmek amacıyla 
ülkenin bölünmesini destekleyen hareket ve par-
tilere ayrı ayrı fon sağladı. Bu esnada Almanya 
Slovenya, Hırvatistan, Bosna ve Hersek’e silah 
temin etti.

1991 Mart’ında, Hırvatistan’daki faşist örgütler 
sosyalist hükümetin devrilmesi ve tüm Sırpların 
Hırvatistan’dan sürülmesi çağrısı yaptılar. 5 Mart 
1991’de Gospić’deki federal ordu üssüne saldırdılar 
ve iç savaş başladı.

Nazi yanlısı Ustaša’nın bayrağını, amblemlerini 
ve sloganlarını kullanan aşırı sağcı Hırvat Demokra-
tik Birlik partisi iktidara geldi. Vatandaşlık, mül-
kiyet hakları, istihdam, emeklilik yardımları ve 
pasaportlar yalnızca Hırvatlara verildi, diğer etnik 
gruplardan ise esirgendi. Dolayısıyla, 300 bin Sırp 
silahlandı ve kelimelerle anlatılamayacak bir zalim-
likle savaşa girdi.

Yugoslavya’nın yıkımı, Hitler’in hayaletinin 
dünya sahnesine geri dönüşü olarak görülebilir. Et-
nik temizlik federasyonun her bölgesinde hayata 
geçirilirken, etnik-dini savaşlar 170 bine yakın cana 
mal oldu. Yedi yıl süren şiddet sonrasında, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona ermesi ve Nazizm’in yenilgi-
ye uğratılmasının ardından dünya üzerinden silindiği 
düşünülen bir ilkeye, etnik-dini kimlik paradigmasına 
dayalı yeni bir devlet düzeni ortaya çıktı.

Nazi-neoliberal Yugoslavya savaşlarından yirmi 
yıl sonra, bu küçük ulus devletlerin tümünde (belki 
Slovenya hariç) işsizlik almış başını yürümüş, in-
sanlar fakirleşmiş, okullar özelleştirilmiş ve kamu 
altyapısı harap olmuş durumda. Bugün, doksanların 
Yugoslavyası Avrupa’nın geleceği açısından bir 
taslak olabilir: Alman Ordoliberalizmi toplumsal 
hayatı yoksullaştırdı, kamu hizmetlerini kıta üzer-
inden sildi ve Syriza’ya, Avrupa dayanışmasının 
özüne ters bir aşağılama dayattı.

Doğudan gelen yeni göçmen dalgası ile baş etme 
konusundaki başarısızlık Avrupa Birliği’nin siyasi 
kırılganlığını ortaya çıkardı ve şimdi de yeni bir 
korku, ırkçılık, utanç ve vicdan azabı patlamasını 
körüklüyor.

Balkanlardan Yunanistan’a, Libya’dan Fas’a 
dek, bu sınırlarda biriken on milyon insan, bir son-
raki terör savaşının failleri mi olacak? Yoksa bir 
sonraki Holokost’un kurbanları mı?

tek çıkış yolu
13 Kasım Cuma günü Paris’in merkezindeki 

saldırılardan sonra, asabi Fransa Cumhurbaşkanı 
“Güvenlik istikrardan öncelikli hale geldi. Fransa 
savaşta” diye açıklama yaptı.

Bin Ladin’in hayali gerçeğe dönüştü. Küçük bir 
fanatik grup, parçalı bir küresel iç savaşı kışkırttı. 
Bu durdurulabilir mi? Mevcut durumdaki daimi 
ekonomik durgunluk koşullarında, yükselen pi-
yasalar un ufak oluyor, Avrupa Birliği felce uğruyor, 
ekonomik iyileşme vaadi pek güven vermiyor. Bu 
kâbustan uyanmayı öngörmek zor. Bu cehennem-
den akla gelen tek çıkış yolu finansal kapitalizme 
son vermek ama bu da pek yakın görünmüyor.

Yine de, böylesi bir gericilik döneminde üzer-
ine eğilebileceğimiz tek olasılık, dünya genelinde 
kafa emekçileri arasında dayanışma oluşturmak 
ve bilginin hem dini hem de ekonomik dogmadan 
kurtarılması amacıyla kafa emekçilerinin işbirliğine 
yönelik bir tekno-şiirsel platform kurmak.

Milliyetçi partilerin parçalı cephesi kontrolü ele 
geçiriyor: Euro para birimine ve küreselleşmeye 
karşılar, aynı zamanda ulusal egemenliğin yeniden 
tesis edilmesi çağrısı yapıyorlar. Bu cephe 
Macaristan’da iktidardaki (Nazileri ve otoriter mil-
liyetçileri içeren) koalisyonda, Matteo Salvini’nin 
İtalyan sağ kanadında, Polonya hükümetinde, 
Avrupa karşıtı İngiliz UKIP partisinde ve Bavyera 
CSU’sunun sağcı çoğunluğunda bir araya geldi. 
Bu Avrupalı anti-euro güçler cephesi, Putin’in 
otoriter liderliği altındaki Rus milliyetçileriyle mil-
liyetçi popülizm ve katı İslamofobi zihniyeti altında 
birleşiyor.

Syriza’nın aşağılanmasının ardından, 
Avrupa’nın geleceği finansal şiddet ile milliyetçi 
şiddet arasındaki zıtlaşmanın esiri oldu. Küresel 
iç savaşı tetikleyen dinamiği kavrayabilmek için, 
öncelikle finansal soyutlamanın soğuk rüzgarı ile 
beyninden ayrılmış toplumun saldırgan gövdesinin 
reaksiyonu arasındaki ilişkiyi görmeliyiz.

Finansal soyutlamanın soğuk rüzgarı Avrupa’nın 
ruhuna Michel Houellebecq’in kitaplarında anlatmış 
olduğu kimsesizlik algısını işliyor. La soumission 
(Boyun Eğiş), kolektif arzunun yitiminin ortaya 
çıkardığı üzüntü halini anlatan bir roman. İster Tanrı 
isterse piyasa olsun, Üstün Varlığa Boyun Eğmek, 
mevcut kasvetin ve savaşın kaynağı.

Küreselleşme, modern evrenselciliğin yok 
oluşuna sebep oldu: Sermaye her yere ser-
bestçe akıyor, emek piyasası da küresel ölçekte 
bütünleşmiş durumda. Ama bu, ne dünyada kadın 
ve erkeklerin serbest dolaşımını ne de evrensel 
aklın doğrulanmasını sağladı. Aksine, tam zıddı 
gerçekleşiyor: Toplumun entelektüel enerjisi fi-
nansal soyutlama ağının eline geçtikçe, kafa emeği 
soyut değer biçme yasasına tabi kılındıkça ve insan 
iletişimi bedensiz dijital aracılar arasındaki soyut 
etkileşime dönüştükçe, toplumsal beden genel 
akıldan yoksun kalıyor. Genel aklın soyutlamacı 
şirket krallığına kapsanması, yaşayan toplumu 
akıldan, anlayıştan ve duygudan mahrum bırakıyor.

Ve beyinsiz gövde, bir tarafta devasa bir akıl 
yetmezliği dalgasına, diğer tarafta çılgınlar gibi 
reklamı yapılan depresyon tedavisine fanatizmle, 
faşizmle, savaşla ve son olarak intiharla tepki veriyor.

Çeviri: serap Güneş kaynak: 
Newyork times
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KÜRD ALEVİLİĞİN 
KÜRDİSTAN’DA TEMEL 
ALANLARI: HORASAN

Resmi ideoloji Alevi Kürt asimilasyonunda, 
Horasan’ı bir tuzak gibi kullandı. Alevi Kürtleri vahşet 
ve askeri zor ile yok edemediği, Alevi Kürtlüğü bu 
Horasan asimile tuzağı ile tarihe gömmek istedi. 
Türkleştirme ve özünden koparmada Horasan adı 
kullanılmış, Türk düzmece tarihi üzerinden yapay bir 
tarih oluşturulmak istenmiştir. Bu propagandanın et-
kisi ile Horasan asimilasyonu oluşturulmak istenmiş 
ve yakın döneme kadar kısmen de bunda başarılı 
olunmuştur. Ünlü Osmanlı , 1900 yılları tarihçilerinden;  
Şemseddin Sami’nin: Kamüs’l Alem’ de : ’İran’ın her 
tarafında, hatta Horasan’da bir çok Kürt Aşiretleri bulu-
nuyor. ’Anekdotu, egemen kaynaklara önemli bir örnek 
oluşturmaktadır. Bir buçuk milyon civarında Kürt nüfu-
suna sahip olduğu bilinmektedir.

Kürt komutan Ebu Müslüm Horasani, 718-755 yani 
8.yüzyılda yaşamıştır. Kuruluşuna öncülük ettiği Ab-
basi devleti ile kendi adı ile anılan, Horasan eyaletini 
de kurmuştur. Eyalet coğrafi olarak kuzey doğu İran ve 
Hazar gölü-denizinin güneyinde bulunan bölge tarihsel 
Horasan’a göre yarıdan az bir bölgeye yayılır. Bugün bile 
Horasan nüfusunun büyük bir kesimi Alevi Kürtlerden 
oluşur. Kültürleri, giyim kuşamları ve inanç uygulama 
biçimleri Kürdistan’ın geri kalan alanları ile aynıdır.

Genel tarih olarak İran Safevileri üzerinden hareket 
ederek bu tarihe bir giriş yapılabilir. Sincan Kürtlerinden 
olduğu kabul edilen Şah İsmail, Kuzeyden gelen sünni 
saldırılara karşı, Horasan eyaletinde bir alevi savunma 
hattı oluşturmak istedi. Bunun için döneminde sınırları 
Maraşa-gurgum- kadar gelen alanda Alevi Kürtlerden 
on bine yakın bir nüfusu alarak Horasana yerleştirdi. 
Özbeklerden alınan bu alanın korunma ve savunması bu 
kesimlerden, Alevi Kürtlerden oluşturuldu. Maraş, Der-
sim ve hatta Suriye ye kadar olan bölgede dönem dönem 
aileler bu savunma hattını oluşturmak için batıdan Ho-
rasana taşındı. Sünni Özbek ve Türkmenlere karşı, bu 
Kızılbaş-Alevi Kürtlerden bir savunma oluşturuldu, 
oluşturulmak istendi. İkinci doğuya göç Şah Tahmas 
döneminde yapıldı. Yine onikibine yakın bir Kürt-
Kızılbaş buradan alındığı biliniyor. Üçüncü olarak, Şah 
Abbas döneminde yine aynı sayıda göç oluşturuldu. Bu 
rakamda12 bin olarak ifade ediliyor.

Yavuz Sultan Selim dönemde 1639 Kasr-ı Şirin 
Antlaşması ile ilk defa ikiye bölünen Kürdistan’da, nü-
fus ve siyasi dengeler değişti ve bozuldu. Bu tarihten 
sonra batıda Maraş Toroslarına kadar uzanan Şii İran 
egemenliği son buldu. Bu tarihten sonra ise daha önce 
Şahlar tarfından doğuya Horasana götürülen Kızılbaş 
Kürtler, Osmanlı topraklarında kalan aile ve yurtlarına 
dönmek üzere geri göçe başladı. Bu Horasanda gelme-

kten çok, gidenlerin geri gelmesi idi. Horasanda Dım 
Dım kalesi üzerinden, kuzeyde Dersim, Malatya, Sivas, 
Antep, Adıyaman hatta Afrin-bugünkü Rojava ne ka-
dar geri dönüş yaşandı. Bu geri dönüşe rağmen bugün 
Horasan da nüfusun çoğunluğu Kürt-Alevi kesiminden 
oluşmaktadır. Şimdiki Horasan aşiret yapısı ile Kuzey 
Kürdistan Alevi-Kızılbaş aşiret yapısı aynıdır.

Osmanlı –İran savaşlarında, Kuzey Kürdistan‘dan 
Horasan’a göçertilen ve 1639 Kasr-ı Şirin 
Antlaşmasından sonra geri Kuzey Kürdistan’a gelen 
Kürd Alevileri ve azınlık inanışlar, sürekli bir baskı ile 
karşı karşıya kalmışlardır. Bu baskı, göçertme ve takip-
lere, birde asimilasyon politikası eklenince, çok boyut-
lu bir zemin kayması oluşturdu. Osmanlı topraklarına 
oldukça dağıtılan Kürt Aleviler de bunda en çok na-
sibini alan kesim oldu. Hem milli duygu eksikliği 
hem de inançların yaşanmasında ciddi sorunlar oluştu. 
Kürtlüğü ve neredeyse inancı inkara kadar vardı. Üz-
erlerindeki yoğun baskı bu durumu sürekli kıldı ve za-
man içinde ağırlaştırdı. Kürtçe eğitim hem yasaklı hem 
de sadece konuşma düzeyinde kalması, zamanla dilde 
sorunlar oluşturdu. Kürd,  ve Pirleri, Ozanları eserl-
erini Türkçe, Farsça ve Osmalıcanın yanı sıra Arapça 
yazmaya, söylenmeye zorlandı. Yeni dönemlerde siya-
si dilinde Türkçe olmasından dolayı, dil asimilasyonu 
iyice derinleşti. 

Sadece konuşma dilinde kalan Kürtçe Pirlerin, 
Dedelerin düşüncelerini anlatmaya yetmedi ve iyice 
Türkçeye yönelindi. Ancak nefesler, beyitler vb Türkçe 
olsa da, özünde Kürt-Alevi tarzı ifade ederler. Deyiş ve 
makamları diğer milletlerinkinden farklıdır. Ozanların 
deyiş ve türküleri günümüz Aleviliğin ana eksenini 
oluştururlar.

Osmanlı ve sonraki yöneticilerin özel sistem-
le topraklarından kopartılarak Kürtlüklerinden 
uzaklaştırma ve tarihi Alevilik inançlarını da asimile 
tarzda yaşatma ve zamanla yok etme merkezi politikası 
izlemişlerdir. Böylece Kürtlük düşüncesinin zayıflaması 
ve zayıf bir duruşla merkeze bağlama hedeflenmiştir

Not: BU konuda Mehmet Bayrak dışında oldukça 
sınırlı olan Türkçedeki kaynaklara çok önemli yeni bir 
kaynak eklendiğini duyurmak gerek. Ünlü Kürd Şair 
ve bu konularda ayrıntılı alan araştırmaları ile tanınan 
Selim Temo, ‘Horasan Kürtleri: Tarih- Edebiyat’ adlı 
kitabını yayınladı. Kitaba en çok alan araştırmaları 
kaynaklık etti. Horasan bölgesi görüşme ve doğrudan 
kaynaklardan hareket eden bu yapıt bir dönemin önemli 
araştırmaları arasında yerini alacaktır.

berfin Yüce
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Ferman Padişahın Kürtçe Bizimdir
İstanbul Kürt Enstitüsü 
ve Özgür Gündem gaze-
tesi, Apê Musa’nın 
mirasıdır. Bu miras, 
Kürtler için hazineden 
daha değerlidir. Biri dil-
sel, diğeri bilinçsel asimi-
lasyonun panzehirdir. Bu 
kurumlar Kürdün zihnine, 
kalbine, yoluna ışık tutar.

Cihad İlbaş-Yeni Özgür Politika

Herkes çocukken ailesi tarafından 
lakap takılarak sevilmiştir. Bu lakaplar 
çoğunlukla isimden veya fiziki özel-
liklerden yola çıkılarak konur. Bana 
çocukken hep “Ato” dediler. İsmimle 
bir ilgisi yoktu. Fiziki olarak da bir 
şey ifade etmiyordu. Aklım ermeye 
başladığında anlattılar; Musa Anter’e 
benzeyeyim, onun izinden gideyim 
diye öyle demişler.

Musa Anter bir simgeydi. Kürtler 
için çok kuvvetli, çok berrak bir 
simge. Kimlikti, kültürdü, tarihti, 
bilgiydi, dildi. Tek başına canlı bir 
okuldu, gazeteydi, kütüphaneydi, 
müzeydi, antolojiydi, dilbilgisi kitabı 
ve sözlüktü. Kendisinden alıntı ya-
parsak o bu durumu şöyle ifade edi-
yordu: “Türkiye’nin 55 yıllık gird-
isinin, çıktısının yeminli, canlı bir 
şahidiyim. Hem yalnız şahidi mi? 
Değil!..  Sanığıyım, mahkumuyum ve 
davacısıyım.”

Kürt yazar Mehmed Uzun, dille 
olan ilişkisini anlatırken Musa 
Anter’den şöyle bahsediyordu: “Evde, 
mahallede Kürtçe konuşurduk. An-
adilimdi Kürtçe, konuşma dilim. Ama 
bana okuma yazma öğreten olmadı. 
Yıllar sonra 12 Mart’ta (1971), hap-
ishanede öğrendim Kürtçe okuma 
yazmayı. 18 yaşındaydım. Musa 
Anter’le amca oğlum Ferit Uzun 
öğrettiler. Kürtçeyle ilk ciddi ilişkim 
böyle başladı.”

Hapishanede ve dışarıda birçok 
Kürde kimliğini, tarihini, kültürünü, 
dilini o öğretti. Onun tedrisatından 
geçenler modern Kürt edebiyatını, 
sanatını, siyasetini, basınını bugünlere 
getirdiler. Onun İstanbul’daki evi için 
Kürt aydınları “Kürt Konsolosluğu” 
benzetmesini yaptılar.

Yaşadığı sürece Kürtler için 
mücadele etti. JİTEM tarafından 
Amed’de Eylül ayında öldürüldüğü 
1992 yılının 18 Nisan’ında, Kürtler 
için muazzam öneme sahip İstanbul 
Kürt Enstitüsü’nün kurucuları 
arasında yer aldı. Apê Musa’nın tem-
sil ettiği değerler bir kuruma kavuştu.

kürtçe’nin sürgünle 
diyalektiği

Yüz yıldan fazladır, Kürtçe’yle il-
gili birçok önemli gelişme, İstanbul 
Kürt Enstitüsü gibi diasporada veya 
sürgünde, Kürdistan dışında ya da 
hapishanede yaşandı. Kürtçe’nin 
sürgün ve diasporayla hep ilginç 
bir diyalektiği olageldi. İlkleri hep 
sürgünde oldu Kürtçe’nin. İlk Kürtçe 
gazete “Kurdistan”, Mîkdad Mîd-
hat Bedîrxan tarafından 1898’de 

Kahire’de çıkarıldı. İlk Kürtçe dergi 
Rojî Kurd 1913’te, ardından Jîn ise 
1918’de İstanbul’da basıldı. Latin 
alfabesiyle basılan ilk Kürtçe der-
gi “Hawar”, Celadet Elî Bedîrxan 
tarafından 1932’de Şam’da çıkarıldı. 
1983’te, ilk Kürt Enstitüsü Paris’te 
kuruldu. İlk Kürt televizyon kanalı 
Med TV, 1995’te Londra’da kuruldu. 
Kürdistan’da bir Kürt Ensitüsü’nün 
kurulması için 2003 Süleymaniye ve 
2004 Amed’i beklemek gerekecekti. 
Birçok Kürt yazarın, aydının ömrü 
sürgünde ve/veya hapiste geçti, eser-
leri Kürdistan dışında basıldı.

apê Musa’nın mirası
İstanbul Kürt Enstitüsü ve Özgür 

Gündem gazetesi, Apê Musa’nın 
mirasıdır. Bu miras, Kürtler için haz-
ineden daha değerlidir. Biri dilsel, 
diğeri bilinçsel asimilasyonun panze-
hirdir. Bu kurumlar Kürdün zihnine, 
kalbine, yoluna ışık tutar.

Kürt Enstitüsü, geride kalan 24 
yılda, Kürt dili, kültürü, tarihi adına 
birçok çalışmaya imza attı. Kürt 
tarihindeki ilk bilimsel dergi Zend’i 
çıkardı, en uzun süre yayın yapan 
Kürtçe süreli yayınlardan biri oldu. 
Bünyesinde Kürt gelenekleri ve kül-
türüyle ilgili çalışmalar yapan yazar 
ve araştırmacıları destekledi, eser-
lerini bastı. Tüm dünyada Kürtçe 
öğretiminde ana eserler olarak 
kullanılan sözlükler ve dil kitapları 
çıkardı. Halen Türkiye’nin çeşitli 
üniversitelerindeki Kürtçe bölümler-
inde (sahi, nasıl hala kapatılmadılar?) 
ve hatta Rojava’daki okullarda yüz-
binlerce öğrenci bu materyalleri 
kullanıyor.

İlk kürtçe dersler 
2004’te Kürtçe dil kursları ser-

best bırakıldığında, ilk Kürtçe der-
sler Enstitü’de verilmeye başladı. O 
günden beri her yıl, düzenli olarak ar-
tan sayıda kişiye Kürtçe dersleri ver-
di. Dünya Anadili Günü’nde, eğitim 
öğretim yılının başlangıç haftalarında 
ve senenin muhtelif vakitlerinde Er-
meni, Laz, Çerkes ve Arap başta ol-
mak üzere, asimilasyonla yüzyüze 
olan birçok halkın kurumlarıyla yan-
yana, birlikte sempozyumlar, panel-
ler, çalıştaylar, basın açıklamaları, 
yürüyüşler, dil şenlikleri düzenledi. 

Verdiği derslere sadece asimi-
lasyona maruz kalmış Kürtler değil, 
yanıbaşlarındaki milyonlarca Kürdün 
dilini öğrenmek isteyen diğer halk-

lardan binlerce kişi katıldı. Son 
yıllarda Kürdistan ve Türkiyeli olma-
yan öğrenci sayısında ciddi bir artış 
oldu. Sadece yabancı öğrencilerin 
olduğu ve Türkçe değil, İngilizce 
üzerinden Kürtçe öğretilen sınıflar 
oluşturuldu.

asimilasyonu yerle bir etti
Kürdistan dışında yaşaması ned-

eniyle asimilasyona daha fazla maruz 
kalmış Kürtlere can simidi oldu. 
Kürtçe’yi hiç bilmeyen veya çok az 
bilen gençlere Kürtçe öğretmekle 
kalmadı, ben dahil o gençleri Kürtçe 
ders verecek seviyeye getirdi. 

Üçer aylık kurslarına gelen, 
tedrisatından geçen insanlarda, si-
yasetin yıllarca yapamayacağı et-
kiyi yaptı. Sadece dildeki değil, zi-
hinlerdeki asimilasyonu yerle bir 
etti. Bu tedrisattan geçen pırıl pırıl 
gençler son dönemde KHK’lerle 
kapatılan basın kuruluşlarının hemen 
hepsinde, özellikle günlük yayın ya-
pan Azadiya Welat’ta, Kürtçe, Türkçe 
ve İngilizce yayın yapan Dicle Haber 
Ajansı’nda, ilk kadın haber ajansı olan 
JINHA’da, diğer birçok Kürt kuru-
munda, Kürdistan’daki belediyelerde 
çalıştılar, Kürtçe yayınevleri kurdu-
lar, kitaplar, dergiler çıkardılar, mod-
ern Kürt edebiyat ve sanatının temel 
taşlarını oluşturdular, oluşturmaya 
devam ediyorlar ve devam edecekler.

Bu KHK’lerle kapatmalardan 
önce Amed’de veya İstanbul’da 
hemen hemen hangi Kürt kuru-
muna gitseniz Kürt Enstitüsü’nden 
eğitim almış biriyle karşılaşırdınız. 
Ben hiç beklemediğim anlarda, 
hiç beklemediğim yerlerde çok 
karşılaştım. Yaklaşık 4 yıl önce ders 
verdiğim bir sınıfta, çok az Kürtçe 
bilen bir Orta Anadolu Kürdü vardı. 
Yıllar sonra, geçen yıl bu zamanlar, 
Zarok TV’de karşılaştım kendisiyle. 
Kursa başladığında çok az Kürtçe 
bilen bu öğrencim, Kürdistan’ın 4 
parçasından, çoğu hiç Türkçe bilmey-
en 10 kadar gence, grafik/animasyon 
dersleri veriyor, beraber klipler/çizgi 
filmler yapıyordu. Ve dersleri Kürtçe 
veriyordu. Nasıl anlatılır bilmiyorum, 
tüyler ürpertici bir his.

İstanbul’a üniversite okumaya 
gelmiş Kürt öğrencilerin hepsi değil 
ama bir kısmı siyasetle ilgilenir, 
hepsi değil ama bir kısmı sanatla 
uğraşır. Fakat çok büyük kısmının 
ortak özelliği, İstanbul’da kaldığı 

süre boyunca en az bir dönem Kürt 
Enstitüsü’nün kurslarına katılmaktır.

Metropoldeki kürde 
can simidi oldu

Kürt Enstitüsü sadece ken-
di binasında ders vermez. Zaten 
İstanbul’da bir değil onbir bina dahi 
ihtiyacı karşılamaya yetmez. İstanbul 
Kürt Enstitüsü’nün imkanları kıttır. 
Fakat Enstitü, bu kıt imkanları fırsata 
çevirir. İstanbul’un hemen her il-
çesinde, derneklerde, sendikalarda, 
kafelerde, yer bulunamadı diyelim, 
evlerde, parklarda, sokaklarda Kürtçe 
kursları düzenlenir. İnsanlar kursa 
değil, kurs insanlara, mahallelere gid-
er. İstanbul’un adını dahi daha önce 
duymadığım semtlerini, mahallelerini 
Kürtçe dersi verirken gördüm. O ma-
hallelerde, toprağından, kültüründen 
uzakta yaşayan, metropolde asimilas-
yonun açık hedefi olan, belki birbirine 
komşu ama birbirinden habersiz bin-
lerce insanı biraraya getirir, tanıştırır, 
kaynaştırır bu kurslar. İnsanlar dili 
sadece öğreneceği değil, kullanacağı, 
yaşayacağı bir çevre bulur, kendi 
mahallesinde, semtinde. Metropolde 
boğulmak üzere olan Kürde can simidi 
olması bundandır Enstitü’nün. Temas 
ettiği Kürdü asimilasyondan kurtarır, 
hayatını değiştirir.

Şimdi mühür vurdular 
kapısına

2017 yılına ise, İstanbul Kürt En-
stitüsü olmadan girdik. 2016 yılının 
son gününde, KHK ile mühür vur-
dular kapısına. Neredeyse tüm Kürt 
kurumları kapatılmışken şimdiye 
kadar mühürlenmemesi şaşırtıcıydı. 
Yukarıda yazılanlar, ferman elinde 
olanların mühürlemesi için yeter sebe-
pler, malum.

Son dalgada İstanbul Kürt 
Enstitüsü’yle beraber mühürlenen 
dernekler arasında Roboskî Derneği 
de bulunuyor. Roboskî’de katliamı 
gerçekleştirenler, katliam emrini ver-
enler için dava dahi açılmadı. Diğer 
taraftan Roboskî adalet isteyenlerin 
derneği mühürlendi işte. Katliamı 
protesto yürüyüşüne katıldığı ger-
ekçesiyle ise yaklaşık 2 yıldır tu-
tuklu, gazeteci-yazar Özgür Amed. 
Kendisi daha tutuklanır tutuklanmaz, 
mektuplaşmadan benden Kürt 
Enstitüsü’nün Kürtçe dil öğrenim 
kitabı Hînker’i ve Kürtçe-Türkçe 
sözlüğü istedi. Koğuşunda beraber 

kaldığı arkadaşı Kürtçe bilmi-
yordu. 12 Mart 1971’den bu yana 
değişmeyen gerçek, Kürtçe sürgünde 
ya da hapishanede öğrenilen bir dildi. 
Özgür, Apê Musa ve Mehmed Uzun’la 
aynı şehirde, Amed’de farklı bir hap-
ishanede, onların geleneğini devam 
ettiriyordu.

kürtçe kürtlere yasak!
Anladığımız kadarıyla Kürtçe 

Kürtlere yasak, ama devlete serbest. 
Bütün Kürtçe radyo ve televizyon-
lar kapatılmasına rağmen devletin 
resmi kanalı TRT Kurdî yayına de-
vam ediyor. Televizyonlardan Türkçe 
edilen hakaretler yetmiyor, Türkçe 
bilmeyen Kürtler de anlasın diye 
Kürtçe ediyorlar sanırım. Kürtçe 
gazeteler kapatılıyor, kitaplar, der-
giler toplanıyor, gözaltına alınıyor 
(ironi değil), ama cumhurbaşkanı 
Kürtçe tweetler atıyor. Elinde Kürtçe 
Kuran sallayıp meydan meydan gez-
erek Kürtlerden oy isteyenler, hem 
Kürtçeyi, hem dini kullananlar, Kürt 
dil kurumlarının kapatılması için 
KHK çıkarıyor. Ha bir de unutmadan, 
Adnan Oktar var. Kendisinin Kürtçe 
“official” Twitter ve Facebook sayfası 
var. Kürtçeyi en özgür kullanan kend-
isi. O pisîk senin, şu pisîk benim, 
tweetliyor. Kürtçe böyle zulüm gör-
medi velhasıl.

Bütün bu olanlar, yeni bir çözüm 
masası kurulabilirse, en önemli 
maddelerden birinin, tartışmasız 
dil de dahil olmak üzere Kürtlerin 
statüsü olması gerektiğini gösteriyor. 
Kürtçe, KHK veya iktidarların keyfi 
uygulamalarıyla müdahale edilebilir 
olmaktan çıkmalı, resmi dil olmalı ve 
eğitim verecek kurumlar, iktidarların 
müdahalesinden azade, özerk yapılar 
olmalı.

Peki şimdi ne olacak? Yukarıda 
serüveni anlatıldığı üzere, Kürtler 
Kürtçe’ye, Kürtçe Kürdistan’a has-
rettir. Fakat ferman/KHK padişahınsa 
Kürtçe bizimdir. En yokluk vakitler-
inde hapishanede dilini öğrenen, 
sürgünde gazete-dergi çıkaran, 
televizyon kuran halk, kurumu 
mühürlendi diye dilini, kültürünü 
öğrenmekten vazgeçecek değil. 
Kürtler çocuklarına “Ato” diye seslen-
meye devam edecek. Her bilgisayar, 
her televizyon, insanların cebindeki 
her telefon bir Kürt Enstitüsü. Kürtçe 
bilen herkes etrafındaki bilmeyenler 
için bir mamoste. Apê Musa gibi, Me-
hmed Uzun gibi.
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Kılıçdaroğlu: İşid’i Beslediniz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, par-
tisinin grup toplantısında hükümete yönelik 
suçlamalarda bulundu.

Saldırıların ardından hüküme-
tin sorumluluk almamasına değinen 
Kılıçdaroğlu, “Dünyanın dört bir 
tarafında militanlar Türkiye üzerin-
den Suriye’ye geçiyor. Ben söylemi-
yorum IŞİD komutanı diyor. Bunları 
gelirken bu ülkenin hükümeti kimdi? 
İstihbarat, hükümet neredeydi? Musul 
konsolosluğumuz basıldı. Bunu IŞİD 
yaptı demediler. Bir terör örgütüyle 
ideolojik akrabalık kurarsanız terörle 
mücadele edemezsiniz. Başka bir ül-
kenin içişlerine neden karışıyorsunuz. 
Silah göndermeyin demedik mi? O 
silahlar şimdi Türkiye’yi vuruyor” 
ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında 
konuşan Kılıçdaroğlu’nun 
açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Büyük umutlarla başlamayı 
düşündüğümüz yeni yılda acı olay-
larla karşılaştık. Aslında her yıl sonu 
bir millattır. İnsanlık tarihi hep umudu 
yaşatmıştır. İnsanın doğasında umut 
vardır. 2016’da çok büyük acılar 
yaşadık. Yüzlerce askerimiz polisimiz 
vatandaşımız şehit oldu.

Şu soruyu sormak zorundayız. 
Bu memleket bu hale nasıl geldi. Bu 
soruyu sormazsak affedersiniz ama 

biz insan değiliz. En büyük endişem 
2017’nin 2016’yı aratmasıdır. Böyle 
bir tabloyu Türkiye kaldıramaz.

‘HİÇ sOrUMlU YOk’
Bu memleketi bu hale kimler get-

irdi? Kimler sorumlu bu işten? Bak-
kal mı manav mı, simitçi mi sorumlu 
bu işten. Hiç ortada sorumlu yok. Her 
türlü acının olduğu Türkiye’de ortada 
sorumlu yok. Dönüyor ülkeyi yöneten 
başbakan “benzer terör eylemleri 
olacak” diyor. Önleyeceğiz demiyor 
olacak diyor. Türkiye’yi umutsuzluğa 
sürüklemek için bundan kötü bir dil 
kullanılamaz. Herkes kaygı içinde. 
Öldürülme korkusu Türkiye’nin 
üstüne sinmiş durumda. Her yerde 
rahatlıkla söyleyebilirsiniz: İyi ki bu 
memlekette CHP var.

Elinizi vicdanınıza koyun. Kav-
gadan bıkmadınız mı? Gözyaşından 
bıkmadınız mı? Annelerin feryadından 
bıkmadınız mı, üzülmediniz mi? 
Gencecik çocukları babalar toprağa 
verirken üzülmediniz mi? Memleketi 
bu hale kim getirdi diye kendinize sor-
mayacak mısınız?

‘O sİlaHlar ŞİMDİ 
tÜrkİYe’Yİ VUrUYOr’

Başbakan, bakanlar ve 
Cumhurbaşkanı da var doğru. Türkiye 
yönetilmiyor. Şu anda çöken bir devlet 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Teröre tes-
lim olan bir iktidarla karşı karşıyayız. 
Terörle mücadele tumturaklı laflarla 
olmaz. Birilerinin sırtınız sıvazlarsanız 
terörü bitiremezsiniz. CHP yaptığın 
hataları hatırlatıyor. Dünyanın dört bir 
tarafında militanlar Türkiye üzerinden 
Suriye’ye geçiyor. Ben söylemiyorum 
IŞİD komutanı diyor.

Bunları gelirken bu ülkenin 
hükümeti kimdi? İstihbarat, hükümet 
neredeydi? Musul konsolosluğumuz 
basıldı. Bunu IŞİD yaptı demediler. 
Bir terör örgütüyle ideolojik akrabalık 

kurarsanız terörle mücadele ede-
mezsiniz. Başka bir ülkenin içişlerine 
neden karışıyorsunuz. Silah gönder-
meyin demedik mi? O silahlar şimdi 
Türkiye’yi vuruyor.

‘ıŞİD’İ besleDİNİz’
Hayatı boyunca CHP’ye oy ver-

meyen vatandaşıma sesleniyorum. 
Terör örgütleriyle iş tutan devlet imajı 
var. IŞİD’i beslediniz. 70 ilden IŞİD’e 
militan gidiyorsa nasıl mücadele ede-
ceksiniz. Suriye’de yaralandığı za-
man tedavi edip gönderiyorsanız bunu 
da söyleyen Sağlık Bakanı’ysa nasıl 
terörle mücadele edeceksiniz?

Devletin savcısı, rektörü, hakimi 

nasıl oldu da terör örgütlerine teslim 
edildi? Hepsi söz birliği ediyorlar. Bu 
işin sorumlusu CHP diyorlar. İnsan da 
biraz ahlak olur. Şimdi üst akıl diye 
bir şey buldular. Sen hükümet değil 
misin? Sen hükmetmiyorsun. Üst akıl 
bu tuzakları kuruyor. Hükümetsin 
bozacaksın. Eğer yapamıyorsa istifa 
edeceksin kardeşim istifa edeceksin. 
Ben beceremiyorum diyeceksin, 
terörü önleyemiyorum diyeceksin. 
IŞİD’e, PKK’ye Türkiye’yi teslim et-
tin. Bunu dersen sana saygı duyarım. 
Bunu demediğin sürece saygı 
duymayacağım sen terör örgütler-
ine yardım ve yataklık yapan bir 
hükümetsin.
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Yeni BM Genel Sekreteri’nin 
ilk mesajı barış oldu
Birleşmiş Milletler (BM) 
Genel Sekreteri António 
Guterres dünyadaki siyasi 
duruma ilişkin karamsar 
tabloya dikkat çekerek; 
hükümetlere barış, di-
yalog ve saygı çağrısında 
bulundu. 

DW Türkçe’nin haberine göre, Gu-
terres, göreve başlaması dolayısıyla 
yayınladığı görüntülü mesajda, “İnsanlık 
ailesi olarak çaba gösterdiğimiz 
saygınlık, umut, ilerleme ve refah gibi 
hedefler barışa bağlı. Fakat barış da 
bize bağlı” şeklinde konuştu. Guterres, 
“2017’yi hep birlikte barış yılı yapalım” 
dedi.

Guterrres mesajında, sonu gelmeyen 
savaşlar yüzünden acı çeken milyonlarca 
kişiye nasıl yardım edileceği sorusunun 
vicdanını rahatsız ettiğini ifade etti. 
“Kadınlar, çocuklar ve erkekler öldürül-
üyor, yaralanıyor, evlerini terk etmek 
zorunda kalıyor ve yoksullaşıyor” diyen 

Guterres, yardım konvoylarına, has-
tanelere ateş açıldığına işaret etti.

“Kimsenin bu savaşları 
kazanamayacağını, herkesin 
kaybedeceğini” vurgulayan Guterres, 
toplumları ve ekonomik sistemleri çök-
ertmek için milyarca dolar harcandığını 
dile getirdi. Bunların sonucunda bütün bir 
bölgenin istikrarsızlığa sürüklendiğini 
belirten Guterres, küresel terörizmin 
herkesi tehdit ettiğini kaydetti.

Dünya kamuoyuna ve hükümetlere 

farklıları aşma çağrısında bulunan Gu-
terres, bunun için dayanışma gösterilm-
esini, diyalog ve saygı arayışı içinde 
olunmasını istedi.

Guterres, BM Genel Sekreterliği 
görevini Ban Ki Moon’dan devraldı. 67 
yaşındaki Guterres, 1995-2002 yılları 
arasında Portekiz Başbakanı olarak 
görev yapmıştı. Başbakanlık dönemi-
nin ardından 2005 yılından itibaren 
10 yıl süreyle BM Mülteciler Yüksek 
Komiserliği görevini yürütmüştü.

Finlandiya ‘vatandaşlık 
maaşı’ uygulamasını başlattı
Finlandiya işsiz 
vatandaşlarına aylık 560 
avro (yaklaşık 2 milyar TL) 
‘temel vatandaşlık maaşı’ 
bağlayan ilk Avrupa ülkesi 
oldu. 

Pilot uygulama olarak başlatılan proje 
ile işsizliğin önüne geçileceği ileri sürül-
üyor. Başbakan Juha Sipila’nın merkez 
sağ hükümeti tarafından pilot uygula-
ma olarak başlatılan proje ile ülkedeki 
işsizliğin ve yoksulluğun önüne geçmek 
ayrıca ulusal harcamaları kısmak ve 
bürokrasiyi azaltmak amaçlanıyor. 

Her aY 560 aVrO
Uygulama ile rastgele belirle-

necek 2 bin kişiye 2 yıl boyunca her 
ay 560 avro ödenecek. Bu kişilerin iş 
arayıp aramamasına ya da parayı nasıl 
harcadığına bakılmayacak. Programa 
katılan kişi iş bulsa da vatandaşlık maaşı 
almayı sürdürecek. Böylece iş bulmaları 
halinde maaşlarını kaybetme korku-
sundan kurtulacaklar. Zira Finlandiya’da 
birçok kişinin cömert ve karmaşık sosyal 
güvenlik sisteminden yararlanmayı tercih 
ederek, işe girmeyi reddetmesi ülkenin 
ciddi sorunlarından biri olarak görülüyor. 

Geçen kasım ayı istatistiklerine göre 
Finlandiya nüfusunun yüzde 8’i, yani 
yaklaşık 213 bin kişi işsiz durumda. 
Maaşların dağıtılmasından sorumlu 
olan KELA adlı Kurumun Araştırma 

Departmanının Başkanı Profesör Olli 
Kangas ‘vatandaşlık maaşı’ projes-
inin sonuçlarını görmek için bekle-
mek gerektiğini vurguladı. Kangas 
“Bunun insanların nasıl davranmasına 
yol açacağını görmek bir hayli ilginç. 
Bu onların farklı işleri seçerek deney 
yapmalarına yol açacak mı? Yoksa bazı 
eleştirmenlerin iddia ettiği gibi hiçbir 
şey yapmadan ödeme aldıkları için onları 
daha da mı tembelleştirecek?” dedi. 

OrtalaMa aYlık Gelİr 
3 bİN 500 aVrO

Kangas, asgari vatandaşlık maaşı 
uygulamasının gelecekte freelance 
(serbest) çalışanlar, küçük ölçekli 
girişimciler ve yarı zamanlı çalışanlar 
gibi alt gelir gruplarını da kapsayacak 
şekilde genişleyebileceğini de belirtti. 

Resmi verilere göre, Finlandiya’da 
özel sektörde çalışan bir kişinin ortalama 
aylık geliri 3 bin 500 avro (13 milyar 
TL) civarında.

Brezilya’da hapishane 
ayaklanması: En az 60 
mahkûm öldü

Brezilya’nın Amazonas ey-
aletinde Pazar günü başlayan 
cezaevi ayaklanmasında, ‘en 
az 60 mahkûmun öldürüldüğü’ 
açıklandı.

Brezilya’nın Amazonas eyal-
etinin cezaevleri müdürü Sergio 
Fontes, Manaus kentinde başlayan 
ayaklanmanın, rakip uyuşturucu 
çeteleri arasında çıkan kavgadan 
kaynaklandığını açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine 
göre; Anisio Jobim hapishane-
sindeki mahkûmlar, çıkan isy-
anda 12 gardiyanı kaçırmış, 
öldürülen 6 kişinin başsız beden-
leri ise, hapishaneyi çevreleyen 
tellerin dışına atılmıştı. Pazar-

tesi günü sonra eren isyanın 
ardından, gardiyanların sağ 
olarak bırakıldığı, mahkûmların 
teslim olduğu açıklandı.

Birçok mahkûmun ise isyan 
sırasında hapishaneden kaçmayı 
başardığı ifade ediliyor. Sergio 
Fontes, Eyaletin en büyük hap-
ishanesi Anisio Jobim’de çıkan 
isyanın büyüklüğüne ilişkin el-
lerinde net bilgi olmadığını, 
bu sebeple ölü sayısının 
yükselebileceğini söyledi.

Fontes daha sonra yaptığı 
açıklamada, bu olayın, eyaletin 
tarihindeki en büyük hapishane 
katliamı olduğunu iddia etti.

Google’dan umumi 
tuvalet uygulaması

Google, Hindistan’da sokakta 
ihtiyaç gidermeye karşı ‘en yakın 
tuvalet uygulaması’ çıkardı. Ülk-
ede 1.2 milyar kişinin evinde tu-
valet yok...

Google, Hindistan için ‘en 
yakın tuvaleti bulan’ bir uygu-
lama geliştirdi. Hindistan 
hükümetinin sokaklarda ihtiyaç 
giderilmesini engellemek için 
sipariş ettiği uygulama, Google 
Haritalar üzerinden en yakın 
umumi tuvaletleri gösteriyor. 
Uygulama, bu tuvaletlerin adresi 
ve açılış saatinin yanı sıra tarzı, 

ne kadar temiz olup olmadığı 
ve kullanım ücreti konusunda 
konusunda da kullanıcılara bilgi 
veriyor.

Hindistan’da sadece Delhi’de 
5 bin 100 umumi tuvalet 
bulunmasına rağmen, ülkede 
sokakta tuvalet ihtiyacı giderme 
alışkanlığı yaygın. Zira ülkede 
1.2 milyar kişinin evinde tuvalet 
yok. Hükümetin bu uygulamayı 
destekleme sebebinin de hijyen 
koşullarını düzeltmek olduğu be-
lirtiliyor.

260 Milyon Yıllık 
Sürüngen Fosili 
Tesadüfen Bulundu

14 yıl önce bir Alman turis-
tin illegal bir biçimde ülkesine 
kaçırdığı bir taşın günümüzden 
260 milyon yıl öncesine ait fosil 
olduğu ortaya çıktı.

İspanya’da Almanca yayın 
yapan Mallorca Zeitung adlı 
gazetede yer alan haberde, 14 
yıl önce Mallorca’nın Cala Gata 
koyunda gezinti yapan bir kadın 
turistin bulduğu ve illegal bir 
biçimde Almanya’ya götürdüğü 
taşın gerçekte çok eski olduğunun 
anlaşıldığı bilgisi verildi.

Kadın turistin bulduğu taşın 
gerçekte 260 milyon yıllık Cap-
torhinidae sürüngen türüne ait 
fosil olduğu kaydedilen haberde, 
Güney Avrupa’da yaşayan bu 
sürüngen türüne ait ilk kez bu 
denli eski bir fosilin bulunduğu 
bilgisi paylaşıldı.

Haberde, yasak olmasına 
rağmen Alman turiste yönelik 
soruşturmaya gidilmeyeceği 
ve fosilin kısa süre içerisinde 
Mallorca’ya geri gönderileceği 
de belirtildi.
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OHAL 3 
Ay Daha 
Uzatıldı
Hükümetin teklifi üzerine 
OHAL 3 ay süreyle uzatılması 
kararı Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edildi.

OHAL’in, 19 Ocak Perşembe günü 
itibariyle 3 ay daha uzatılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Böylece OHAL’in 
3 ay süreyle uzatılması kabul edilmiş oldu. 
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı 
üzerine OHAL uygulaması 19 Ocak’tan iti-
baren 3 ay süreyle devam edecek. Hükümet 
yeni bir uzatmaya gitmezse OHAL’in süresi 
yasal olarak 19 Nisan’da son bulacak.

15 Temmuz Darbe girişiminin ardından 
OHAL ilan eden hükümet, devlete karşı ilan 
edilen OHAL’in sivilleri etkilemeyeceğini 
ileri sürmüş ve belki 3 aydan daha kısa bir 
sürede kaldırılacağını iddia etmişti.

OHAL ilanının ardından ilk kez 11 Ekim 
2016’da OHAL’in uzatılmasını öngören 
Başbakanlık Tezkeresi Meclis Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek 3 ay süreyle 
uzatılmıştı. Bugün alınan kararla OHAL 2. 
kez 3 aylık süreyle uzatılmış oldu.

Kerestecioğlu KKTC Cumhurbaşkanının 
Mesajını Meclis’te Okudu
HDP Grup Başkanvekili Fi-
liz Kerestecioğlu, Kuzey Kıbrıs 
Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın Modacı Barbaros 
Şansal’a yönelik linç girişimi 
sonrasında yayımladığı mesajı 
Meclis’te okudu. 

Akıncı’nın, “Linç kültürü ülkemizin 
taşıyamayacağı kadar ağır bir yüktür” ifadesine 
dikkat çeken Kerestecioğlu, şöyle konuştu: 

“2017’ye gerçekten herkes umutlarla girmek 
istedi ama maalesef yine 2016’da kalmamız 
istendi bu zalim saldırıları düzenleyenler 
tarafından. 2017’ye insanlar o umutları hüzünle 
çerçeveleyerek girdiler. Burada, siyasi iktidarın 
ve burada sorumlu olan İçişleri Bakanının 
da sorumluluğunu yadsıyamayız. Çünkü, sa-
dece genel lafları ederek birlik beraberlik 
sağlanmıyor. Reina’da katledilen insanların 
anısına kendileri de Suruç katliamını yaşamış 
olan ya da yakınlarını kaybetmiş olan insanlar 
karanfil koydular ve sırf karanfil koydukları 
için gözaltına alındılar. Bu ayıpla gerçekten 
yaşanmaz. 

Akıncı’nın temennilerinin Türkiye’de de 
dile gelmesini umuyoruz 

Ben bir metin okumak istiyorum. Kuzey 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı “Linç 
kültürü ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir 
yüktür” başlığıyla düşünce ve ifade özgürlüğüne 
dikkat çekiyor:

“Çok sesli demokratik toplum hayatı, özgür-
lüklerin farklı düşünenlere saygıyı esas alan 
bir üslubu gözeterek kullanılmasına dayanır. 
İster doğru ister yanlış olsun, tüm düşünce ve 
görüşlerin ifadesinin üslubunda saygı sınırının 
aşılmaması elbette gereklidir. Ne var ki üsluba 
gösterilen tepkinin ifrata kaçması ve hele bir 
linç girişimine dönüşmesi haklı gösterilemez. 
Ülkemizde son günlerde farklı görüş sahipleri 
arasında onaylanması mümkün olmayan tehlikeli 
bir gerilimin de giderek tırmanmakta olduğunu 
endişeyle gözlemliyorum. Siyasal linç kültürü 

ülkemizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yük-
tür. Hepimizin birbirimize ihtiyacı vardır. Bütün 
kesimleri sorumluluk bilinciyle hareket etm-
eye ve gerilimi tırmandırmaktan uzak durmaya 
çağırıyorum. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı”.

Evet, biz bu temennilerin, bu dileklerin ger-
çekten bu ülkede gerçekleşmesini de çok isteriz. 
Ama düşünce ve ifade özgürlüğü bir yana, 60 
gündür sadece düşüncelerini ifade ettikleri için 
eş genel başkanlarımızla birlikte 12 milletvekil-
imiz tutuklu bulunuyor. Bunu da hiçbir şekilde 
unutmayacağız ve unutturmayacağız.
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İş İlanı
Londra, Highgate bölgesi, Holloway 

Road üzerinde
Takeaway kebab’ta calışacak deneyimli 

servis elemanına ihtiyaç vardır. 

Mehmet  07983558256 

Almanca ve Türkçe Dersleri
Uzman ve Tecrübeli Öğretmen

Tüm yaş ve seviyeler için
Bire bir dersler, ya da grup dersleri

Das Consulting
ISMAIL ISLER  07413022058

Satılık Restaurant
80-90 oturma yeri olan, bölgesinin en iyi Türk 

Restaurantı ünvanına sahip
Lease: 20 yıl - Kira:13.250 (bütün bina)

Business Rate : 0 - Üstünde 3 daire
Hasting şehir merkezinde
Licence; Gece 1’e kadar

Can: 07729430689 
Ciddi alıcılar arasın lütfen

Satılık Fish and 
Chips

270 philip lane, Tottenham’da 
Kira; 12000 bin 

Bussines rate; yok 
Taking 2000-2500 arası

İletişim: 07453544308

Satılık Offlicence 
Islington N1 bölgesinde

Kira: 16,000
Rates: 4,000 

(Oyster ve payzone vardır) 

iletişim: 07539593605 

Bakıcı Aranıyor
‘53 yaşında fiziksel özürlü bayanım, 

Camden da yaşıyorum.
Hafta’da 18 saat ve saat’i £12.50 olmak 

üzre Kürtçe (Kurmanci) / Türkce  
konuşan bayan bakıcı arıyorum.

Referans gerekli.’

Kontak:l.aslan0@outlook.com

Receptionist /
Administrator Alınacak
Clifton Day Avukatlık bürosunda çalışacak 
bayan receptionist/administrator aranıyor.

CV’lerinizi reception@cliftonday.co.uk

0203 039 3035
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MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

AIR CON & ELECTRIC
SOĞUK ODALAR, AİR 
CONDITION, ELEKTİRİK

Restaurant, market ve kasaplar başta olmak 
üzere tüm işyerlerine soğuk odalar ve air 
conditioning kurulumu, tamir ve bakımı 
profesyonel ekiplerimiz tarafından yapılır. 

Ticari, endüstriyel ve evlere sertifika verilir.

• Commercial Soğutucular
• Air Conditioning
• Cold Rooms (Soğuk Odalar)
• Fridge, Freezer
• Elektrik İşleri dahil

Elektric Sertifikası verilir. 
Approved Certificate Given

ivkaircon@hotmail.com
07792 367 306

185 Angel Place, Fore 
Street, Edmonton,  
London N18 2UD

PSYCHE CONSULTANCY
Psikolog Dr. Duygu Cantekin

• Psikoterapi
• Araştırma
• Eğitim
• Danışmanlık
www.duygucantekin.com
info@duygucantekin.com



Deriyê Enstîtûya Kurdî ya 
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Di Şerê Li Dijî Hovan 
De Şehîdê Sêyemîn 
Yê Brîtanî
Sêyemîn welatiyê Brîtanî bi navê 
Ryan Lock (Berxwedan Gîvara) di 
hemleya Xezeba Firatê de li gundê 
Cabar yê nêzî Reqayê tevî pênc 
hevalên xwe jiyana xwe ji dest da. 
Ryan Lock yê Brîtanî di 21ê 
Berfanbarê de tevî şervanekî din 
yê Kanadayî bi navê nazzareno 
Antonio Tassone (Agir Ararat) û çar 
şervanên Kurd jiyana xwe ji dest 
da. Ryan Lock yê ku bi eslê xwe ji 
bajarê Chichester yê girêdayî West 
Sussexê bû di 4ê Îlonê de tevlî nav 
refên YPGê bûbû. 
Tevî endamên PYD´ê jî di nav de 
heyetek duh çû serdana malbata 
Ryan û li ser navê YPG û gele 
Kurd sersaxî ji malbatê re xwest. 
Bavê Ryan, John Lock da zanîn ku 
kurê wî xwedî dilekî zêr bû û jibo 
alîkariya mirovan bike çi ji destê 
wî bihata dê bikira. Ryan di 24ê 
Sermawezê de ji ber bomberana 
artêşa dewleta Tirk bi awayekî sivik 
birîndar bûbû. 

navenda Ragihandina Yekîneyên 
Parastina Gel (YPG) di derbarê 
şehadeta her du şervanên 
enternasyonal de daxûyaniyek 
weşand û da zanîn ku wê di 
şopandina rêya wan de bi israr bin. 
Di daxûyaniyê de wiha hat gotin; 
“Hevalên Agir û Berxwedan çeper bi 
çeper geriyan û her tim bi xwesteka 
xwe di qadên herî pêş de cihê xwe 
girtine û ti caran jî teredûd nekirine, 
hêz û bawerî dane hevalên xwe 
yên berxwedêr. Em bi şehîdbûna 
her du hevalên pêşeng ketine nava 
xemgîniyek kûr û şehadeta wan 
bûye sedema êşek mezin. Lê belê 
dewamkirina têkoşîna wan a pîroz 
û meşa di bin ala berxwedanê de 
ku bi şehadeta xwe bilind kirine, 
ji bo me rûmetek mezin e. Hemû 
jiyana xwe ji bo azadiya gelan feda 
kirine û ji cîhanê re bûne sembol û 
mînak.” 

Berdewama nuçeyê di 
rûpelê 3´yan de ye

Berger ê 
şoreşger yê 
Brîtanî wefat 
kir R3

Independentê 
li ser 
rêxistinbûna 
DAIŞ’ê ya li 
Rihayê nivîsî 
R3

Ji bo çalakiyên Qetlîama 
Parîsê, ji NAV-DEM’ê banga 
tevlîbûnê R3

Pêşmergeyên Dêrîn: Êrîş bibe, 
em ê bi gerîla re mil bi mil şer 
bikin  R4
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Çend gotinên pêşiyên Kurdan

Jan diherike ji pênûsa min
Komek stêrk
Du stran
Û dilopek şerab
Xwe datîne ser şeva min
Serxweş dibim
Te dinalim

nexwar û neda hevalan, genî kir avêt newala

Dijminê bavan nabin dostê lawan

Reva pisîkê, heta kadînê ye

Av radize, lê, dijmin ranaze

Bi şûştinê, gunehên mirîyam paqij nabin

Bêrîvan ZînZal
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Berger ê şoreşger wefat kir
Nivîskar, senarîst 
û rexnegirê wêjeyê 
yê Brîtanî John 
Berger di 90 saliya 
xwe de duşemê we-
fat kir. John Berger 
nivîskarê pirtûka 
pêşeng a rexne-
giriya hunerê ya bi 
navê “Ways of See-
ing” (Rêyên dîtinê) 
ye.

Nivîskar, senarîst û rexne-
girê wêjeyê yê brîtanî John 
Berger di 90 saliya xwe de 
duşemê wefat kir. John Berger 
nivîskarê pirtûka pêşeng a 
rexnegiriya hunerê ya bi navê 
“Ways of Seeing” (Rêyên 
dîtinê) ye.

Berger li mala xwe ya li 
keviya bajarê Parîsê, Antonyê 
piştî nexweşiyeke salekê de-
wam kirî, mir.

Berger tesîreke mezin li in-
tellektuelên sedsala 20´an kir. 
Berger ne bi tenê bi rexnegiri-
ya xwe, lê bi çalakgeriya xwe 
jî tesîr kir, wî sala 1972´yan 
dema xelata wêjeyê Booker ji 
bo romana xwe ya bi navê “G” 
wergirt, got, “ez wekî nivîska-
rekî şoreşger, vê xelatê bi wan 
mirovan re parve dikim ku li 

Karîbîkê û ji karîkê ne”. Wî 
bi vê yekê nîvê xelata xwe da 
tevgera “Black Panter”.

Berger di heman demê de 
nivîskar û şoreşgerek bû ku 
destek da tevgera Rizgariya 
Gelê Kurd. Ew di heman 
demê de di kampanyaya Aştî ji 
bo Kurdistanê de jî bi îmzeya 
xwe cihê xwe digir.

Li Ewropayê asta ewlekariyê 
gihiştiye lûtkeyê
Li paytextên Ewropayê, ji ber 
pîrozbahiyên serê salê asta ewle-
kariyê derketiye asta herî jor.

Li paytexta Elmanya Berlînê li pêşiya sta-
syonên tren û balfirgehan ewlehiyên zêde hatin 
girtin. Li Berlînê hêjmara polîsên ku dewriye 
digeriyan jî hat zêdekirin.

Her wiha li paytext Parîs a Fransayê jî ewle-
kariyeke mezin hatiye girtin. Polîsên ku li ser 
rêyên girîng û avahiyên dîrokî hatine bicihkirin 
asta ewlekariyê gihandine lûtkeyê. Rêveberan 

diyar kirin ku di serê salê de jimara endamên 
ewlekariyê ji 100 hezaran zêdetir wê erkdar 
bin.

Li paytexta Belçîka Brûkselê ev rewş ne pir 
cudaye. Ji bo pîrozbahiya serê salê yên li bajêr 
bên lidarxistin asta ewlekariyê hatiye zêdekirin. 
Li Belçîkayê, di êrîşa çeteyên

DAIŞ’ê ya 22’yê Adarê de, 32 kesan jiyan 
xwe ji dest dabûn.

Li aliyê din hate ragihandin ku li bajarên 
mezin ên weke Madrîd, London û Romayê ted-
bîrên ewlekatiyê di asta herî jor de hatine girtin.

Independentê li ser rêxistinbûna 
DAIŞ’ê ya li Rihayê nivîsî

Çeteyekî berê yê DAIŞ’ê ji rojnameya The 
Independent a Ingîltere re axivî û got bê ka 
DAIŞ li Tirkiyê çawa xwe birêxistin dike.

Piştî komkujiya Ortakoyê têkiliya hikûmeta 
AKP’ê ya bi cîhadiyan re û gefên van rêxisti-
nan ên li ser Tirkiyê têne rojevê.

Endamekî berê yê çete yê DAIŞ’ê ji In-
dependentê re axivî got DAIŞ Tirkiyê weke 
welatekî «Misilman, Rêveberên wê pişta xwe 
dane Îslamê, bi Amerîkî û Rûsan re hevkariyê 
dikin» dibîne.

Endamê berê yê DAIŞ’ê dibêje DAIŞ Tir-
kiyê weke «dijminê herî çavsor» dibîne û rêx-
istinê li dijî Tirkiyê şer ragihandiniye.

Di nûçeyê de tê gotin, melayên mizgeftên 
Rihayê bang li ciwanan dike da ku tevlî DAIŞ, 
Nusra bibin û ‹xizmetê ji îslamê re bikin›.

RIHA WEKE SÛRIYEYÊ TALOKE YE
Yassir Abdulhamîd ku tîne ziman, ji ber 

sedema DAIŞ’ê ew ji herêma li nêzî sînor re-

viya ye, hatiye li Stenbolê bi cih û war bûye, 
dibêje, “Ji ber sedema DAIŞ’ê ez neçar mam ku 
biçim. Deverên weke Rihayê weke nava Sûriyê 
taloke ne.”

Abdulhamîd dibêje, bêyî ku rayedarên Tirk 
jê agahdar bin, ew fêhm nake bê ka DAIŞ çawa 
ewqasî bi rehetî kar û barê xwe dike û dibêje, 
Helbet min hin tişt derbarê hin têkiliyan bihîsti-
bûn lê niha em van neaxivin, rîska wê pir e.”

Abdulhamîd behsa êrîşa Ortakoyê jî dike 
û dibêje, ji dema ku ew hatiye Stenbolê û vir 
ve li Stenbolê DAIŞ’ê du çalakiyên mezin li 
Stenbolê pêk anîne û dibêje, “Li deverê weke 
Riha, Kilîsê gef li ser me hebûn, ji ber ku em 
aktîvîst bûn. Niha li Stenbolê li ser her kesî gefa 
DAIŞ’ê heye.”

Di nûçeyê de cih ji bo gotinên rayedarekî 
berê yê Tirkiyê jî hatiye veqetandin. Ev rayedar 
behsa şaneyeke DAIŞ’ê ya li Semsûrê dike, di-
yar dike, her çendî di destê wan de îstîxbaratan 
heye j îli dijî wan tiştek nayê kirin.

YPG’ê nasnameya 
şervanê Brîtanî û 
Kanadayî eşkere kir

Navenda Ragihandina 
YPG’ê nasnameya Ryan 
Lock (Berxwedan Gîvara) 
şervanê Brîtanî û Nazzare-
no Antonio Tassone (Agir 
Ararat) şervanê Kanadayî,  
ên li Reqayê jiyana xwe ji 
dest dan, eşkere kir.

Navenda Ragihandina Yekîneyên Parastina 
Gel (YPG) nasnameya Ryan Lock (Berxwedan 
Gîvara) û Nazzareno Antonio Tassone (Agir 
Ararat) ên li Reqayê jiyana xwe ji dest dan, bi 
daxuyaniyek nivîskî eşkere kir.

Di daxuyaniya YPG’ê wiha hat gotin; 
“Berxwedana ku Yekîneyên Parastina Gel û 
Yekineyên Parastina Jin di Rojhilata Navîn de 
nîşanî cîhanê daye hişt ku mirovahî rastiya gelê 
Kurd binase, bi rastiya gelê qehreman re ser-
wext bibe. Îro yê ku terora DAIŞ hildiweşîne û 
dawî lê tîne YPG ye. Lewra her keseke xwedî 
namûs dixwaze li gel vê hêzê şer bike û mohra 
xwe li dîrokê bide.”

YPG’ê di berdewama daxuyaniyê de wiha 
behsa her du têkoşerên azadiyê kir:

“Her du lehengên me Agir û Berxwedan ên 
pêşeng ku bi îlankirina hemleya rizgarkirina 
Reqayê ji 5›ê Mijdara 2016’an heta niha berx-
wedaniyek bi rêxistinkirî di nav refên şervanên 
Odeya Çalakiyan a Xezeba Firatê de li hember 
çeteyên DAÎŞ kirin, li eniyên bakurê Reqayê 
derbên mezin li çeteyan dan. Van hevalên me 
ji roja destpêkê a hemleya Xezeba Firatê heta 
niha li gel hemû bêderfetiyan jî bûn pêşengên 
berxwedanê û komên çete kirine nava tirs û 
xofên mezin. Hevalê me Agir (Nazzareno An-
tonio Tassonedi) di mewziya xwe de heta gu-
leya dawî bi israr û îradeyek mezin şer kiriye 
û bûye nûnerê ruhê fedaî. Her wiha hevalê 

me Berxwedan (Ryan Lock) ji roja destpêkê 
ya operasyonê heta kêliya dawî deqeyekê jî 
ranewestiyaye û li hemû eniyên şer cih girtiye û 
bûye navê fedekariyê. Van hevalan mezinbûna 
xeta qehremantiyê nîşanî hemû dost û dijminan 
dane.

Hevalên Agir û Berxwedan çeper bi çeper 
geriyan û her tim bi xwesteka xwe di qadên 
herî pêş de cihê xwe girtine û ti caran jî teredûd 
nekirine, hêz û bawerî dane hevalên xwe yên 
berxwedêr. Em bi şehîdbûna her du hevalên 
pêşeng ketine nava xemgîniyek kûr û şehadeta 
wan bûye sedema êşek mezin. Lê belê de-
wamkirina têkoşîna wan a pîroz û meşa di bin 
ala berxwedanê de ku bi şehadeta xwe bilind 
kirine, ji bo me rûmetek mezin e. Hemû jiyana 
xwe ji bo azadiya gelan feda kirine û ji cîhanê 
re bûne sembol û mînak.” 

YPG’ê di dawiya daxuyaniyê de destnîşan 
kir ku wê di şopandina rêya  Ryan Lock (Berx-
wedan Gîvara) û Nazzareno Antonio Tassone 
(Agir Ararat) de bi israr bin û got; “Em di şexsê 
van her du hevalan de ji bo hemû gelên cîhanê 
û mirovahiyê, bi taybet jî ji malbatên şehîdan re 
sersaxiyê dixwazin.”

Nasnameya şervanên YPG’ê wiha ne:
Nasnav: Berxwedan Gîvara
Nav û Paşnav: Ryan Lock
Navê Dayikê: Cathrin
Navê Bav: John
Cihê Jidayikbûnê: Chichester. UK
Cih û Dîroka Şehadetê: Reqa-
Caber Xerbî / 21.12.2016
***
Nasnav: Agir Ararat
Nav û Paşnav: Nazzareno Antonio Tassone
Navê Dayikê: Tina
Navê Bav: Mark
Cihê Jidayikbûnê: New Mar-
ket-Ontario-Canada
Cih û Dîroka Şehadetê: Reqa-
Caber Xerbî / 21.12.2016
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Enstîtûya Kurdî ku serokê wê yê pêşîn 
Apê Musa bû deriyê wê hat morkirin
Enstîtûya Kurdî ya Sten-
bolê ku ji aliyê çend 
rewşenbîrên Kurd yên 
binavê Mûsa Anter, Feqî 
Hiseyîn Sagniç, Mele Îs-
met, Mele Kerem Soylû, 
Mele Celalettîn Yoyler, 
Cemşîd Bender, Mele 
Abdurrahman Durre, 
Huseyîn Denîz, Ibrahîm 
Gurbuz û rewşenbirê 
tirk Îsmaîl Beşîkçî ve 
hatibû avakirin, di taritiya 
şevekê de ji nişka ve ji 
aliyê hêzên emniyetê ve 
deriyên wê hat morkirin. 
Serokê pêşîn a vê En-
stîtûyê Mûsa Anter ku di 
nav civaka kurd de bi-
navê «Apê Mûsa» dihat 
naskirin bû.
bÊYÎ kU aGaHıYek bıDıN 
bırÊVeberİYÊ DerıYÊN 
DezGeHÊ MOr kırıN

Komeleya Enstîtûya Kurdî ya 
Stenbolê, roja şemiya borî bi biryara 
Wezareta Karên Hundirîn a Tirkiyê ve 
nîvê şevê ji hêla polîsan ve deriyê wê 

bi darê zorê hat vekirin û piştî ku hin 
tiştên di hundir de hatin desteserkirin, 
derî hate mohrkirin. Serok û rêveberên 
dezgehê piştî vê bûyerê serê sibeha 
heman rojê ji vê bûyerê haydar bûn. 
Niha parêzer û rêveberiya Enstîtuya 
Kurdî ya Stenbolê ji bo serî li rêyên 
hiqûqî bidin, di nav hewldanan de ne. 
Di rewşa awarte ya Tirkiye ku niha 
bi Biryarnameyên Qerarnameyên di 
Hukmê Qanûnan de tê birêveberin tu 
riyên hiqûqî nîn in.

‘GırtıNa bı VÎ aWaYÎ 
lı DıJÎ HeMÎ PÎVaNÊN 
DeMOkratÎk e’

Serokê Enstîtûyê Zimanzan Samî 
Tan bi helwesteke tund morkirina 
deriyê Enstîtûyê şermezar kir. Samî 
Tan beyanek da Spûtnîk Kurdistanê 
û diyar kir ku girtina Enstîtûyê li dijî 
hemi pîvanên demokratîk e. Samî Tan 
wiha got:»Xebatên Enstîtûya Kurdî 
ne xebatên siyasî bûn, rast e rast ji bo 
pêşketina çand û zimanê kurdî bûn û 
di destê emniyetê de tu argûmanek ku 
me tawanbar bikin jî tune bû. Ji ber vê 
ye ku di taritiya şevê de bi riyên neya-
seyî deriyê Enstîtûyê mor kirin.»

Samî Tan Serokê Enstîtûyê 
destnîşan kir ku girtina deriyê En-
stîtûyê li dijî pîvanên demokratîk e û 
got: «

Xebatên me ji bo pêşvebirin û par-
astina nasnameya gelê kurd e. Di gel 
ku jimara telefona me tevan di destê 
emniyetê de hebûn, li ser malpera wan 
jî weşandiye, lê wan nexwestiye xwe 
bigihînin me. Bi tu awayî jî agahiyek 
fermî nedane me. Keyayê taxê anîne û 
bi darê zorê deriyê me vekirine û tiştên 

ku xwestine ji xwe re birin e. Ev hel-
west, êrîşeke li dijî mafên me ye.»

salÊ Jı 1000î 
zÊDetır ŞaGİrt lı 
Vır PerWerDeHıYa 
zıMaNÊ kUrDÎ DıGırt

Enstîtûya Kurdî a Stenbolê 8ê 
Avrêlê ya sala 1992an de ji aliyê 
komek rewşenbîrên kurd ku gelekên 
wan jiyana xwe ji dest dane; Feqî 
Huseyîn Sagniç, Abdurrahman Durre, 
Mûsa Anter, Kerem Soylû, rewşenbirê 
tirk Ismaîl Beşîkçî û çend hevalên 
xwe, bi hêviya xizmeta zimanê kurdî 
hatibû avakirin. Serokê yekem yê En-
stîtuyê Apê Mûsa bû ku di heman sa-
lan de li Amedê ji aliyê hêzên nepen 

ve hatibû kuştin. Piştî kuştina Apê 
Mûsa jî Enstîtû di gel hemî qedexe û 
êrîşan xebatên xwe ji bo zimanê kurdî 
berdewam kir.

Her sal ji 1000î zêdetir şagirt ji per-
werdehiyên enstîtûyê derbas dibûn. Bi 
sedan mamosteyên zimanê kurdî ji vê 
Enstîtûyê perwerde didîtin.

Enstîtû ji bo lêkolînên akademîk jî 
navendek giring bû. Kovara bi navê 
«Zend» ji sala 1994an û vê de her meh 
di çarçoveya weşanên Enstîtûyê de tê 
weşandin. Heya niha 70 pirtûkên serek 
yên dewlemend ji aliyê Enstîtûyê 
ve hatine weşandin ku ev pirtûk li 
gelek kursî û beşên cida cida yên 
ûnîversîteyan de jî wek çavkanî tên bi-
karanîn. Enstîtû panel û semîneran her 

sal xizmeteke bêhempa dide zimanê 
kurdî. Enstîtûya Kurdî ya Stenbolê, 
bi weşanên xwe yên derbarê zimanê 
kurdî de xwedî cihek taybet bû. 

‘HeYa kU bÊ VekırıN 
DÊ WeŞaNÊN zeND 
Dı XızMet De be’

Li aliyê din Weşanên Enstîtûya 
Kurdî niha xebatên xwe di bin banê 
kompanyaya “Zend Bilim, Kültür” ku 
di heman demê de weşanxenaya girê-
dayî xwe ye didomîne. Li gorî agahi-
yên Samî Tan dane, heya ku riyek ji 
bo vekirina Enstîtiyê bê vekirin, ew dê 
xebatên xwe di bin navê vê kompan-
yayê de berdewam bikin.

emine Çelebi-sputnik

Helîkopterên 
Tirk bejahi-
ya bajarokê 
Çilaxa yê Roja-
va bombe kirin
Helîkopterên artêşa Tirk beja-
hiya bajarokê Çilaxa yê Rojava 
bombe kir.

Li gor çavkaniyên YPG’ê, helîkopterên artêşa 
Tirk bejahiya gundê Tahunê yê girêdayî Til Elo 
ya li başûrê bajarokê Çilaxayê bombe kirin.

Heman çavkaniyan destnîşan kirin ku îro 
danê nîvro jî leşkerên Tirk hewl dane bikevin 
Tirbespiyê, lê bi bersivdayina şervanên YPG/
YPJ’ê ev hatiye astengkirin. Hat diyarkirin ku 
piştî şerê demkurt, artêşa Tirk vekişiyaye.

Pêşmergeyên Dêrîn: Eger operasyonek li Başûr 
çêbibe, em ê bi gerîla re mil bi mil şer bikin
Nêzî 200 
pêşmergeyên Dêrîn, 
têkîldarî îdîayên 
dewleta Tirk ên ku wê 
li dijî Başûrê Kurd-
istanê operasyonê li 
dar bixe, li Qendîlê 
daxuyanî dan.

Nêzî 200 pêşmergeyên 
Dêrîn ku bi çekên xwe ve hatin 
Qendîlê, daxuyaniya çapemeni-
yê dan. Pêşmergeyên Dêrîn ku 
ji tevahî herêmên Başûrê Kurd-
istanê hatin û pêşmergeyên ser-
hildana 91’ê ne, dan xuyakirin 
ku eger operasyonek li Başûr 
çêbibe, ew ê bi gerîla re mil bi 
mil şer bikin.

Pêşmergeyan gotin, 
“Qendîl û Şengal 

xeta me ya sor e.”
Pêşmergeyên Dêrîn têkîldarî 

krîza siyasî û aborî ya li Başûrê 
Kurdistanê jî wiha axivîn, 
“Yekane çareserî, lidarxistina 
kongreya neteweya Kurd e.”

Li ser navê Pêşmergeyên 
Dêrîn Omer Hecî Husen wiha 
axivî;

“Wek Pêşmergeyên Dêrîn 
ên 40-50 salan, em dizanin ku 
li dijî destkeftiyên gelê Kurd 
êrîş hene. Em dizanin, dewleta 
Tirk hêzên navdewletî jî digire 
cem xwe û ketiye nav êrîşek 
nû ya li dijî destkeftiyên gelê 
Kurdistanê. Wek Pêşmergeyên 
Dêrîn, em ê nehêlin şerê bira-
kujî çêbibe. Em bang li her kesî 
dikin, li beramberî van lîstokan 
hişyar bin. Ketina dewleta Tirk 
a Başûrê Kurdistanê, em wek 
dagiriyek a Başûrê Kurdistanê 
û êrîşa tinekirina destkeftiyan 

dinirxînin. Pêwîst e, partiyên 
siyasî yên Başûrê Kurdistanê 
bangên KCK’ê li ber çavan bi-
girin. Ev bang, berjewendiyên 
tevahî gelê Kurdistanê dihewîne. 
Em Serokê Hikûmeta Başûrê 
Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî 
rexne dikin. Divê bangên wisa 
neke. Bangên wisa ti xizmetê ji 
bo gelê Kurd nake. Ji ber ku wek 
gelê Kurd em di merheleyek 
gelekî hesas re derbas dibin.”

‘DıVÊ GerÎla bıMÎNe’
Husen, ji bo nirxandinên mîna 

derketina gerîla ya ji Şengalê jî 
wiha got, “Bi taybet jî ew dax-
uyaniyên Barzanî yên dibêje 
gerîla ji Şengalê derkeve, tenê 
kêfa hêzên dagirker tîne, ji bilî 
wê ti tiştî li gelê Kurd zêde nake. 
Yê ku gelê Şengalê ji qetlîamê 
rizgar kir, gerîla bû. Hê jî, jinên 
Êzîdî, zarokên wan li bazaran 
tên firotin. Yên xwedî li wan 
derdikevin gerîla ne. Nêçîrvan 

dibêje bila gerîla derkeve. Ev 
wek uslûb jî ne rast e. Wek uslûb 
jî pêwîst e li gor zimanê yekîtiya 
neteweyî be. Destkeftiyên me 
yên niha, ji yên sala 1992’yan bi 
dehan qat zêdetir in.”

‘DıVÊ DestekÊ bıDıN 
baNGa kCk’Ê’

Husen herî dawî ev ragihan-
din; “Kurd, niha xwedî hêzek 
mezin a parastinê ne û ev hêza 
parastinê jî gel diparêze. Ji 
Şengalê, Kerkûkê heta Reqayê, 
her cihekî ku hêza parastinê lê 
ye, ji bo gel cihên pîroz in. Em 
bang li her mirovî, tevahî siya-
setmedaran, rewşenbîran, par-
tiyan, rêxistinên civaka sivîl 
dikin; ji bo daxuyaniya KCK’ê 
ya têkîldarî Kongreya Neteweyî 
ya Kurd her kes bikevin nav liv 
û tevgerê. Yekane çavkaniya ça-
reseriya pirsgirêkên heyî, Kon-
greya Neteweyî ye.”
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Di sala 2016’an de li Iraqê 7 hezar 
sivîl jiyana xwe ji dest dane
Li Iraqê ji sala 2008’an û vir 
ve di şer û êrîşên qewimî de 
54 hezar sivîlan jiyana xwe 
ji dest dane, di sala 2016’an 
de jî 6 hezar û 878 sivîl ji-
yana xwe ji dest dane.

Li gorî daneyên Mîsyona Iraqê ya 
Neteweyên Yekbûyî (ÛNAMI), di 
nava sala 2016’an de 6 hezar û 878 ke-
san jiyana xwe ji dest dane, 12 hezar û 
388 kes jî birîndar bûne. Lê ev hêjmar 
li Wîlayeta El Anbarê bûyerên ku li 
meha Gulan, Tîrmeh, Tebax û Kanûnê 
ya sala 2016’an qewimîne li ser ne-

hatiye zêdekirin.

Di sala 2008-2016’an de bi giştî 
54 hezar sivîl di şer û êrîşan de jiyana 
xwe ji dest dane, di sala 2014’an de ev 
hêjmar li ser 12 hezaran re bû. Li gorî 
daneyên sala 2015’an rêjeya mirina 
sivîlan kêmbûn hatiye dîtin.

Li Brezîlayê di girtîgehê de îsyan: 
Herî kêm 60 kes mirin

Hat diyarkirin ku li Brezîlayê li girtîge-
hê di navbera çeteyên madeyên hişber bi-
kar danîn de şer derket, di şer de herî kêm 
60 kesan jiyana xwe ji dest dane.

Li gorî malpera înternetê ya G1’ê 
di îsyana li Girtîgeha Anîsîo Jobîm a li 
bajarê Manaûs a girêdayî Eyaleta Am-
zonasê de derketî, herî kêm cenazeyê 50 
kesan hate derxistin, daneyên fermî ev 
hêjmar heta 60 da diyarkirin.

Hat destnîşan kirin ku îsyana ku 
li girtîgehê derketî ji roja Yekşemê 
di navber komên çeteyan de li ser li-
hevnekirinê derketiye û di bûyeran de 
heta niha 12 gardiyan jî hatine dîlgirtin.

Sekereterê Ewlekariyê yê Amazo-
nas Sergîo Fontes, diyar kir ku di dema 
îsyanê de gelek kes hatine serjê kirin û 
kuştin. Fontes bi bîr xist ku girtîgeh hati-
ye kontrolkirin, lê lêgerîn hê jî dewam 
dike, da zanîn ku dibe hêjmara kuştiyan 
hê zêdetir bibe.

Li Brezîlyayê ji aliyê gelek dezgehên 
navneteweyî ve têkildarî rewşa girtîge-
han hişyarî dabûn. Ji beriya niha li welat 

gelek caran di girtîgehan de şer û îsyan 
pêk hatibûn û di van şeran de jî gelek ke-
san jiyana xwe ji dest dabûn.

Ebadî: Em rê nadin 
tu aliyek axa me 
bikar bîne
Serokwezîrê Iraqê 
Heyder Ebadî 
got: “Em rê na-
din axa Iraqê ji 
bo êrişbirina ser 
cîranên me were 
bikaranîn û em ji 
bo êrişbirina ser 
Tirkiyê alîkariya ti 
aliyekî jî nakin.»

Ebadî ligel vê yekê diyar kir 
ku di serdana Bînalî Yildirim a 
Irqê de ew ê li ser baştirkirina 

têkiliyên navbera Bexda û En-
qereyê rawestandin.

ebaDÎ: kUrDıstaN 
Jı rÊJaYa DıYarkırÎ 
zÊDetır PetrOlÊ 
DıŞÎNe DerVe

Heyder Ebadî di peyama 
xwe de behsa firotina petrola 
Herêma Kurdistanê ji bo 
bazarên derve jî kir û got, 
“Kuridstan bi riya Bendera 
Ceyhanê ji wê rêjeya petrolê 
ya ku jê re hatiye diyarkirin 
zêdetir petrolê dişîne derve.”

Serokwezîrê Iraqê ji 
Hikûmeta Herêma Kurdistanê 
xwest ku di mijara firotina 
petrolê de zêdetir şefaf be.

Fosîlê marîjokê 260 mîlyon salî bi rasthatinî hat dîtin
Derket holê, kevirekî ku tûrîsteke Elman beriya 
14 salan bi rengekî îllegal biribû welatê xwe, 
fosîlekî beriya 260 mîlyon salî ye.

Li gorî nûçeya rojnameya Mal- lorca Zeîtûng, ku li Spanyayê bi zi-

manê Elmanî tê weşandin, tûrîsteke 
Elman beriya 14 salan li herêma 
Cala Gata ya Mallorcayê, dema 
digeriya kevirek dît û ev kevir bi 
rengekî neqanûnî bir Elmanyayê. 
Rojnameyê ragihand, derket holê 
ku ev kevir gelekî kevne.

Di nûçeyê de hat destnîşankirin, 
ku kevirê ji aliyê tûrîsta jin ve hat 
dîtin, fosîlê celebekî marîjokê Cap-
torhînîdae yê 260 mîlyon salî ye. 
Hat gotin, têkildarî vî celebê marî-
jokê li Başûrê Ewropayê dijiya, 
yekemcar e fosîlekî ewçend kevn 

tê dîtin.

Di nûçeyê de hat ragihandin, tevî 
ku ya tûrîsta Elman kir qedexe ye 
jî, wê lêpirsîn der barê wê de neyê 
vekirin û fosîl jî di nava demeke 
kurt de ji Mallorca re bê şandin.

Pûîgdemont: Di 
sala 2017’an de 
wê li Katalonyayê 
referandûma 
serxwebûnê pêk were
Serokê Herêma 
Katalonyayê Carles 
Pûîgdemont diyar 
kir, referandûma 
serxwebûnê ku di 
sala 2014’an de hat 
qedexekirin, wê di 
sala 2017’an de pêk 
were.

Serokê Herêma Katalonyayê 
li avahiya Hikûmeta Herêmî ya 
li Barcelonayê, bi rêya televîzy-
onê ji gel re axivî û diyar kir, 
sala 2017 wê ji bo Katalonyayê 
bibe ‘saleke girîng’.

Carles Pûîgdemont bal 
kişand ser daxwaza serx-
webûnê ya gel û got, “Weke 
Katalonyayî, em ê bi ref-
erandûmeke diyarker û legal 
siberoja xwe bi awayekî azad 
diyar bikin”. Pûgîgdemont 

ragihand, di sala nû de wê ref-
erandûm bê lidarxistin.

Katalonya bi nifûsa xwe 
ya ji 7,5 mîlyonî herêma herî 
mezin û aboriya xurt a Span-
yayê ye. Li Katalonyayê, 
di sala 2014’a de Serokê 
Herêmê yê wê demê Artûr 
Mas biryara referandûmê da 
bû. Lê belê Dadgeha Destûra 
Bingehîn a Spanyayê biryara 
referandûmê betal kir. Mas jî 
li ser vê yekê bang li gel kir 
ku bi rengekî sembolî li sin-
doqan dengê xwe bi kar bîne.

Di vê referandûma sem-
bolîk de ji 6 mîlyon hilbijêran 
bi qasî 2,3 mîlyonan deng bi 
kar anîn û ji sedî 80 dengê alî-
girê serxwebûnê derket holê.

Serokwezîrê Spanyayê 
Marîano Rajoy duh dabû 
xuyakirin, ku ew dikarin 
mijarên aborî û civakî yên 
Katalonyayê muzakere bikin, 
lê belê destûrê nadin ref-
erandûmê.

Mamoste Robot..!
Di çerçoveya pêşxistina sîstema em-

patiyê ya robotan de li hin dibistanên 
Ewropayê hin ders ji aliyê robotan ve tên 
dayin.

Di çerçoveya pêşxistina sîstema em-
patiyê ya robotan de li hin dibistanên 
Ewropayê hin ders ji aliyê robotan ve 
tên dayin. Di lêkolînê de raneyên balkêş 
derketin holê.    Hat dîtin ku xwendekar 
hin mijaran de rexneyên robot ji yê ma-
mosteyê xwe bêhtir li ber çavan digirin. 
Lê belê di hin mijarên kur û giran de ji 
robotan bêhtir serî li mamosteyên xwe 
yên rastî didin. Rêveberên projeyê radigi-
hînin ku mîna encamên destpêkê tê dîtin 

ku di hîndekarî û perwerdeyê de dikare 
ji robotan sûd were girtin. Yanî na be ku 

robon bibin mamoste, herî zêde dikarin 
bibin asîstan an alîkarê mamosteyan.




