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Fransa’nın başkenti Paris’te restoran, 
futbol stadyumu ve konser salonuna 
gerçekleşen ve Daiş’in üstlendiği 
saldırıların sonrasında Batı’da güvenlik 
önlemleri üst düzeye çıkartıldı.

Başbakan David Cameron, Irak’ta Daiş’e 
karşı dahil oldukları hava saldırılarını 
Suriye’ye uzatmak için doğru zaman 
olduğunu ve parlamento oylamasına 
sunmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

Cameron, Britanya’nın Daiş’e karşı 
hava saldırılarını Irak’tan Suriye’ye 
uzatması gerektiğini ifade ederek,  
halkı korumak için adımların atılması 
gerektiğini söyledi.

Cuma günü Paris’te 129 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısı sonrasında 
Birleşik Krallık’ta iç güvenlikle ilgili uygulamalar ve dış politikasının nasıl 
gelişeceğine yönelik tartışmalar hız kazandı.

Haberin devamı sayfa 2’de Haberin devamı sayfa 7’de

Şilan Özçelik’in 
yargılanması Old bailey 
Mahkemesinde başladı. 
18 yaşındaki genç kadın PKK’ye katılmak istediği 
iddiasıyla, terör yasası kapsamında yargılanıyor. 
Suçlamaları kabul etmeyen Özçelik’in davası 
devam ediyor.

Başbakan Cameron Suriye’de 
Daiş’e Askeri Müdahaleye Hazır

129 ölü, 99’u ağır 352 yaralı ve 
Paris Katliamı
Paris Başsavcısı François Molins Paris’teki saldırılarda 
129 kişinin hayatını kaybettiğini olaylarda 99’u ağır 352 
kişinin yaralandığını açıkladı. “Saldırıları 3 ayrı terörist 
grubun gerçekleştirildiğini düşünüyoruz” ifadelerini 
kullanan Molins, “Fransa’yı güvenli kılmak için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

Haberin devamı sayfa 20-21’de

9. Londra Kürt Film  
Festivali başladı
Avrupa’daki en önemli etkinliklerden birisi olan Londra 
Kürt Film Festivali’nin Dokuzuncusu görkemli bir 
organizasyon ile başladı.  En geniş katılımlı ve en uzun 
soluklu Kürt Film Festivali olarak kabul edilen Londra Kürt 
Film Festivalinin dokuzuncusu Londra’da sanat severler 
ve duyarlı toplum ile buluştu.

Haberin devamı sayfa Sayfa 8-9’da
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Başbakan Cameron Suriye’de Daiş’e Askeri Müdahaleye Hazır
Cuma günü Paris’te 
129 kişinin ölümüyle 
sonuçlanan terör saldırısı 
sonrasında Birleşik 
Krallık’ta iç güvenlikle 
ilgili uygulamalar ve 
dış politikasının nasıl 
gelişeceğine yönelik 
tartışmalar hız kazandı.
Haber: Esra Türk

Fransa’nın başkenti Paris’te 
restoran, futbol stadyumu ve kons-
er salonuna gerçekleşen ve Daiş’in 
üstlendiği saldırıların sonrasında 
Batı’da güvenlik önlemleri üst 
düzeye çıkartıldı. 

Başbakan David Cameron, 
Irak’ta Daiş’e karşı dahil oldukları 
hava saldırılarını Suriye’ye uzat-
mak için doğru zaman olduğunu 
ve parlamento oylamasına sunma-
ya hazırlandığının sinyalini verdi.

Cameron, Britanya’nın Daiş’e 
karşı hava saldırılarını Irak’tan 
Suriye’ye uzatması gerektiğini ifade 
ederek,  halkı korumak için adımların 
atılması gerektiğini söyledi.

‘‘Benim sabit fikrim, Daiş’e 
karşı Suriye’de harekete geçmemiz 
gerekiyor’’ diyen, Cameron şöyle 
devam etti: ‘‘Vahşetten sonra, 
dünyayı bu şerden kurtarmak için, 
kararlılığımız ve azmimiz artmalı. 
Suriye’de, Rakka’da Daiş’in 
merkezi bulunmakta ve bu ülk-
eye karşı bazı tehditler Rakka’dan 
planlanıp düzenleniyor. Rakka, 
yılanın başı diyebiliriz. Bu du-
rumda, Britanya halkını yerimizde 
oturup, durumların farklı olmasını 
arzu edemeyiz. Halkımızı güvenli 
tutmak için harekete geçmemiz 
gerekiyor ve bu Hükümet her za-
man öyle yapacak.’’

Cameron’ın istediği gibi, 
Britanya’nın Suriye’de hava 
saldırılarına dahil olması için 
Parlamentoda oy çoğunluğu 
kazanması gerekmekte. Zamanın 
koalisyon hükümeti, 2013 yılında 
Suriye’ye askeri müdahale 

oylamasını kaybetmişti, böylece, 
aynı sonucu yaşamamak için, 
Cameron, hem kendi Muhafazakar 
milletvekillerini hem de muhalefet 
milletvekillerini ikna etmek zo-
runda- başbakan bu yüzden oyla-
ma tarihi belirlemek için temkinli 
davranıyor.

The Telegraph’ın haberine 
göre, oylama Noel bayramı önces-
inde gerçekleşebilir.

Cameron, Britanya’nın Suriye’de 
koalisyon güçlerine denetleme ve 
lojistik destek verdiğini söyledi ama 
daha fazla yapılması gerektiğini 
ifade etti: ‘‘Ülkemize direk ve 
büyüyen bir tehlikeyle yüz yüzeyiz 

ve sadece Irak’ta değil, aynı zamanda 
Suriye’de ilgilenmemiz gerekiyor. 
Müttefiklerimiz bunu bizden istiyor-
lar ve Paris saldırılarının ardından 
bunu yapma gereğimiz daha da 
güçlendi. Başkalarının ülkemizi 
korumanın sorumluluğunu ve riskini 
taşımalarını kabul edemeyiz ve bunu 
kabul etmememiz gerekiyor.’’

Savunma bakanlığı, Bri-
tanya Hava Kuvvetlerinin 
(Royal Air Force- RAF) Daiş’e 
karşı Rakka’da, insansız hava 
araçlarıyla Fransa’ya destek 
verdiğini açıkladı. Cuma gününden 
bu yana Irak’ta RAF’ın saldırı 
gerçekleştirdiği de bildirildi.

İşçi Parti lideri 
Jeremy Corbyn’e 
milletvekillerinden tepki

İşçi Parti lideri Jeremy Corbyn, 
partisinin bir çok milletvekilinden, 
Paris saldırılarına verdiği tep-
kiden dolayı eleştiri aldı. Corbyn, 
Suriye’ye her hangi bir saldırı için 
Birleşmiş Milletler güvenlik kon-
seyinden onay alınması gerektiğini 
ifade etti.

The Guardian’nın haberine 
göre, hükümet yetkilileri parla-
mentoda oylama geçtiği taktirde 
güvenlik konseyi oylamasına ger-
ek duyulmayacağını sinyallediler. 

Corbyn, aynı zamanda 
Suriye’de siyasi çözümün önemli 
olduğunu ve askeri müdahalenin 
tek başına yetersiz kalacağını 
söyleyerek, Suudi Arabistan ve 
Türkiye’nin Suriye’deki savaşta 
rollerinin değerlendirilmesi 
gerektiğini ifade etti. Savaş karşıtı 
olan ve Stop the War Coalition’a 
destek veren Corbyn’nin, diğer 
üst düzey siyasetçilerden farklı 
olarak savaş politikasından uzak 
bir dili bulunmakta. Paris saldırısı 
sonrasında, fakat, bu tavrına 
eleştiriler bazı kesimler tarafından 
arttı.

Corbyn, acil güvenlik 
durumlarında ‘vur ve öldür’ 
uygulamasını da ret etmesi üzer-
ine aldığı tepkilerden sonra, yasal 
durum el verdiği taktirde, yüksek 
tehlike olan durumlarda, başbakan 
seçilirse, izin verebileceğini ifade 
etti.

birleşik krallık’ta 
güvenlik arttı

İç işleri bakanı Theresa May 
büyük etkinliklerde ve şehirlerde 
güvenliğin artacağını açıkladı. 
May, istihbarat biriminin %15 
artarak 1,900 ek güvenlik ve is-
tihbarat görevlisi için ek bütçe 
ayırıldığını söyledi.

Londra Polis Birimi, Met-
ropolitan Police’de 600 
terör soruşturmasının devam 
sürdürüldüğünü açıkladı.

londra’da planlanan terör 
saldırısı önlendi iddiası

Old Bailey mahkemesinde 
görülen davada 7 Temmuz 2005 
Londra terör saldırısının 10. yıl 
dönümüne denk gelecek şekilde, 
Londra metrosu ya da Westfield 
alışveriş merkezine yapılması 
planlanan terör saldırısının 
önlendiği duyuldu.

Sana Ahmed Khan (24) ve 
kocası Mohammed Rehman 
(25) bu yıl Mayıs ayında, terör 
saldırısı düzenlemek suçuyla 
tutuklanmışlardı. Devam eden 
davada çiftin nasıl terör saldırısı 
planladıkları mahkemede aktarıldı.
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Güney İngiltere’de 
Rüzgar Saatte 85mile 
Kadar Yükseldi

Salı günü İngiltere ve Galer’de Barney fırtınası 
saatte 85mile varan rüzgarlara neden oldu.

Londra’nın da ağır rüzgardan 
etkilendiği fırtınada, rüzgardan, 
Oxford Street ve Regent Street’te 
Noel süsleri ve inşaat iskelelerinin 
düşmesiyle iki yol kapatıldı.

Ağacın raylara düşmesi sonucun-
da Londra’dan Kuzey İngiltere’ye 
giden trenler durduruldu.

Meteoroloji ofisinin uyarısına 
göre, aşırı rüzgar bu sabaha 
(Çarşamba) kadar devam etti ve 
ağaç gibi zayıf yapıların yerinden 
edilip düşmesine sebep oldu.

Fırtına Galer ve Kuzey-Güney 

İngiltere’de nehirlerin taşmasına da 
sebep oldu. 

Metoroloji ofisi, yoğun yağışların 
devam edeceği uyarısında bulundu. 
Çevre Birimi, 10 ayrı sel uyarısının 
geçerli olduğunu açıkladı. Birim 
aynı zamanda halkı ‘fırtına selfisi’ 
çekme konusunda, hayati tehlikeye 
yol açabilir diye uyardı.

Londra’da rüzgarın saate 50mile 
kadar yükselmiş olabileceği bildi-
rildi.

Geçen hafta, Fırtına Abigail ülk-
eden geçmişti.
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Birleşik Krallık AB’ye Şartlarını Sundu
Muhafazakar Parti Mayıs’taki genel seçim manifestosunda Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine ilişkin referandum vaatti verme-
si üzerine ülke 2017’de ‘kal’ ya da ‘çık’ oylamasına gidecek.

Başbakan David Cameron, AB şartlarını kabul ettiği 
taktirde, birliğin içerisinde kalmak istiyor, fakat, partisinde 
ve diğer sağcı gruplar ülkenin ayrılmasını tercih ediyorlar.

Cameron’ın sunduğu şartlar: 
• Euro’nun AB’nin tek para birimi olarak kabul 

edilmemesi ve çok çeşitli para biriminin yer 
aldığı bir birlik olarak görülmesini istiyor.

• AB yasalarının, ülke yasalarında daha az 
etkisi olması ve Britanya’nın hangi yasaları 
uygulayacağı konusunda bağımsızlığının 
olması. Özerk parlamentoların her hangi bir AB 
yasasına ret verme imkanı olsun isteniyor. 

• Euro’ya dahil olan ülkelerin, Britanya 
dahil, Euro kullanmayan dokuz ülkelerin 
üzerinde zorlamaların engellenmesi.

AB içerisinde göç ve göçmenlere verilen devlet 
yardımlarının sınırlandırılması.

Çevreden, ulaşıma, tüketici haklarından, kapsayıcı in-
san hakları yasaları yanı sıra, serbest dolaşım hakkı tanıyan 
AB’den Birleşik Krallık’ın ayrılma olasılığı bir çok STK 
tarafından endişeyle karşılanıyor.

Referandum’da tek soru halinde ‘Birleşik Krallık 
Avrupa Birliği üyesi olarak kalmalı mı? Evet ya da 
hayır’, sorulması bekleniliyor.

Cameron, AB ile şartları üzerine yapılacak 
görüşmelerde alınacak karara göre ‘evet’ ya da ‘hayır’ 
kampanyasını yürütecek.

İşçi Parti, Liberal Demokrat Parti ve Yeşil Parti de üyeliğin 
devamından yana ve ‘evet’ kampanyası yürütecekler.

Ülkenin AB’de kalması için yürütülen kampanya- In 
Campaign- Mark and Spencers’ın eski patronu, Stuart Rose 
tarafından yürütülecek. 

İşçi Parti’nin ‘evet’ kampanyası Alan Johnson 
tarafından yürütülecek. Anketler halkın %38’inin 
AB’de kalmaktan yana.

Nigel Farage öncülüğündeki, sağcı, Ukip ülkenin AB 
üyeliğinin sonlanmasını istiyor. Farage, Birleşik Krallık’ın 
AB’den bağımsız olmasının ticaret için daha faydalı 
olacağını savunuyor. Farage için diğer bir önemli konu 
serbest dolaşım ve ülkedeki göçmen sayıları. AB yasaları 
işçi haklarına ilişkin bir çok denetleme uyguluyor, Farage 
bu tür yasaların ticaret için zararlı olduğunu savunuyor. 
Anketlere göre ülkenin %40’ı AB’den ayrılmaktan yana.
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Yaklaşık 10 gün boyunca sokağa 
çıkma yasağı ve polisin ağır saldırıları 
ile askerin katliam girişimlerine 
direnen Silvan halkı ile dayanışma 
amaçlı düzenlenen eylemde Londra 
merkezin de Silvan’ın sesi duyuldu. 
Haber-Foto: Erem Kansoy

Londra’nın ünlü Trafalgar meydanında düzenlenen 
eylem ile yabancı vatandaşların Türkiye ve Kürdistan’da 
yapılan katliamlara dikkat çekip duyarlılık uyandırması 
hedeflenen eylemde İngilizce bidirilerde dağıtıldı. 

Trafalgar meydanında toplanan kitle burada şehitler 
ve mücadelede kaybettiklerimiz adına saygı duruşunda 
bulunarak konuşmalara geçildi. Britanya Demokra-
tik Güç Birliği’nin çağırısı ile düzenlenen eylemde 
konuşmacılar Silvan’da yaşananlara ve TC devleti ile 
AKP hükümetinin Kürt halkına karşı giriştiği katliam-
lara dikkat çekerek özellikle Avrupa’daki eylemliklerin 
diasporadaki vatandaşların duyarlılığının artırması 
adına önemli olduğu vurgulandı.  Eylem boyunca 
AKP hükümeti karşıtı sloganlar atıldı. Ayrıca aynı gün 
başbakanlık önünde düzenlenen ‘refugees welcome 
here’ eyleminin bulunduğu noktaya kitlesel bir yürüyüş 
düzenlenerek mültecilerin Britanya’ya alınması yönünde 
gerçekleştirilen eyleme destek verildi.

Kısa süre önce Diyarbakır’da bulunan yabancı 
seçim gözlemcileri heyetinden, Besarani gazetemize 
verdiği demeçte, “bir çok sivil toplum örgütü ve poli-
tik lider ile bir tanıştık. Seçim süresince toplam 6 okul 
dolaştık ve buralarda halkın nasıl baskı altında ve zor 
koşullarda oy kullanıldığı gördüm, okulların dışında 
zırhlı araçlar ve silahli askerler vardı. Demokratik bir 
seçim olduğunu söyleyemem, Erdoğan buralrda olduğu 
gibi Silvan’da da kaos yaratmaya çalıştığına tanıklık et-
tik. Silvan halkı ile dayanışmamız gerekiyor. Özellikle, 
son günlerde Erdoğan ve AKP hükümeti Kürt halkına 
yönelik katliam ve baskılarının derhal son bulması 
gerektiğinide Avrupa’daki politikacılara göstermeli-
yiz.” Şeklinde konuştu. 

Çevredeklerin büyük  ilgisini toplayan eylemdeki 
Londra’da yaşayan duyarlı vatandaşlar, Silvan’ın sesi 
oldu, eylem başbakanlık önünde bulunan mülteci eyle-
minde ortak sloganların ardından son buldu. 

Londra’da Silvan’ın sesi duyuldu
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Şilan Özçelik Davası Old Bailey Mahkemesinde Başladı
PKK’ye katılmak için 
İngiltere’den yurtdışına 
gitmekle suçlanan Şilan 
Özçelik’in davası Old 
Bailey yüksek mahkem-
esinde 17 Kasım Salı 
günü başladı.

Özçelik, 2006 Terör Yasası da-
hilinde terör eylemine katılmaya 
hazırlık suçundan Merkezi Krimi-
nal Mahkemesi, Old Bailey’de 
yargılanıyor.

Savcı Dan Pawson-Pounds 
Özçelik’e karşı suçlamaları ve 
iddialarını sunmadan önce, hakim, 
John Bevan QC, jüri üyelerine 
davaya karşı önyargılı yaklaşma 
tehlikesi olduğunu ve Cuma günü 
Paris’te gerçekleşen saldırıya 
bağlamamalarını söyledi.

Pawson-Pounds, buna ek 
olarak, juri üyelerinin PKK’nin 
Türkiye’de yürüttüğü bağımsızlık 
mücadelesine ve Suriye’de 
devam eden savaş hakkında 
düşüncelerini unutup, davayla 
ilişkilendirmemeleri gerektiğini 
söyledi.

Pawson-Pounds, Özçelik’in 
27 Ekim 2014’de ‘terör listes-
inde olan PKK’ye katılmak için 

Londra’dan ayrıldığını’ mahke-
meye anlattı. Savcı, Pawson-
Pounds suçlamasını, Özçelik’in 
ailesine bıraktığını iddia ettiği 
mektup ve videoda söyledikleri 
üzerine sundu. Mahkemede, mek-
tupta, Özçelik’in ‘‘Siz bu mektubu 
okuduğunuzda ben PKK saflarına 
katılmış olacağım. Bana inanın ki 

bu benim için en doğru şey. Mili-
tan olduğum için şu an çok mut-
luyum. Katılmak için nedenlerimi 
videoda izleyebilirsiniz’’ dediği 
söylenildi.

Pawson-Pounds, Özçelik’in 
Türkçe kaydettiği videoda, ‘‘Ben, 
Şilan, militan olmak istiyorum. 

Bunu ve beni anlamanızı istiyo-
rum. Evet, okuyabilirdim, bunun 
faydaları olabilirdi, evet, avu-
kat olabilirdim, ama Şilan olarak 
bunu özellikle söylüyorum: ben, 
Şilan, militan olmak istiyorum’’, 
söylediğini anlattı.

Şilan, vidyoda, mücadeles-
inin tüm insanlık ve kadınlar için 
olduğunu söyledi. Özçelik’in 
yargılanması siyasi ve ideolo-
jik amaç için savaşmak amacıyla 
Avrupa’ya ‘terör örgütüne’ 
katılmaya hazırlık için gittiği 
yönünde.

Pawson-Pounds, Özçelik’in 
PKK’ye katılma isteme neden-
lerini anlattığını, ve özellikle 
kadınların olumlu rollerinden ve 
Daiş’in o zaman saldırdığı Kob-
ane için duyduğu endişeden dolayı 
olduğunu anlattı. Özçelik’in vide-
oda ‘‘Belki Kobane’ye giderim, ya 
da gitmem. O ayrı bir konu. Ona 
PKK karar verir. Ama ben kendimi 
bir savaşçı, militan, gerilla olarak 
görüyorum’’ dediği mahkemede 
aktarıldı.

Özçelik’in 1 ve 27 Ekim 2014 
arası PKK’ye katılmak için plan 
yaptığı, ve Belçika’ya seyahat 
ettiği iddia edildi. 

Savcı, Özçelik’in ‘siyasi ve 
ideolojik’ sebeplerden seyahat 
ettiğini ve ‘Kürt bağımsızlığına 

büyük ilgi’ duyduğunu ifade etti. 
Mahkemede, Özçelik’in 23 

Ekim 2014’te Londra-Brüksel 
arası tek yönlü Eurostar bileti 
aldığı ve 27 Ekim 2014’de St 
Pancras’tan, Şahin Taşyurdu 
isimli bir erkekle Brüksel’e gittiği 
anlatıldı. Taşyurdu bir gün sonra 
Londra’ya geri döndü.

Özçelik, 16 Ocak 2015’te 
Almanya, Köln’den gelen bir 
uçakla, Stansted havaalanından 
İngiltere’ye geri döndü ve 
tutuklandı. Savcı, Özçelik’in 
tutuklandığında polise ‘evden 
kaçmanın nasıl olduğunu bu bana 
öğretir artık’ dediğini söyledi.

Dava süreci devam ediyor.
Özçelik, 16 Ocak’ta üç ay 

kaldığı Almanya’dan Londra’ya 
gelirken Stansted havaalanında 
gözaltında ifadesi alındıktan son-
ra, tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakılmıştı.

11 Mart’ta Westminster Mag-
istrates’ mahkemesinde görülen 
davada, ‘PKK’ye katılmaya 
teşebbüs etmek’ suçundan tutuk-
lanarak cezaevine konulmuştu. 
Merkezi Kriminal Mahkem-
esi, Old Bailey’de, 1 Nisan’da 
gerçekleşen ikinci duruşmada 
hakim Justice Sweeney, savcılığın 
talebi üzerine Özçelik’in tutuklu 
yargılanmasına karar vermişti.
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Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

En geniş katılımlı ve en uzun soluklu Kürt 
Film Festivali olarak kabul edilen Londra Kürt 
Film Festivalinin dokuzuncusu Londra’da 
sanat severler ve duyarlı toplum ile buluştu.

Londra’da gelenekselleşen organizasyon 
bu yıl ünlü Hackney Town Hall’da yapılan 
resepsiyon ve Picture House’daki Gala ile 
başladı. Düzenlenen resepsiyonda Haringey 
belediye meclis kurulu üyesi Ali Özbek ve 
yine Haringey beledeyisinden yetkililer de 
hazır bulundu. 

Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı gecede 
Ciwanen Azad UK adına bir konuşma ya-
pan Cuma Anıl Kepez, festivalin önemine 
değinerek, “çok uluslu Londra’da düzenlenen 
film festivalimiz ile dilimiz ve kültürümüzü 
dünyaya tanıtma açısından büyük başarı elde 
edilmiştir. Ülkede en çok birlik ve beraberliği 
sağlamamız gereken şu dönemlerde, 
Londra’da tüm zorluk ve olanaksızlıklara 
rağmen büyük özveri ile çalışarak düzenlenen 
film festivalimizin organizatörlerini tebrik ed-
eriz. 9. LondraKürt Film Festivali Londra’ya 
da renk katıyor.” İfadelerini kullandı. 

Resepsiyonda halk dansları büyük bey-
eni topladı. Ağrı, Mardin, Haakkar ve Maraş 
yörelerinin figürleri ile harmanlanan karma 
halk dansları oyunu ise geceye damgasını vur-
du. Yaklaşık 15 dakika boyunca katılımcılara 
keyifli anlar yaşatan davullu zurnalı halk 
dansları grubu gösteri sonunda büyük alkış 
topladı. 

Festivalin gerçekleşmesinde maddi 
katkıda bulunan sponsorlar, iş adamları, 
Londra’da aktif Kürtçe ve Türkçe konuşan 
sivil toplum kurum temsilcileri ve seçkin 
davetlilerin katıldığı gecede, çeşitli kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile yönetmenler de kısa 
konuşmalar yaptı. 

Konuşmacılar özellikle festivalin öne-
mine değinerek, coğrafyamızda acı gün-
lerin yaşandığı son zamanlarda Avrupa’daki 
diasporanın ülke ile dayanışmasının yanısıra, 
Kürt dili ve kültürünün Avrupa’da tanınması 
ve yayılması adına büyük hizmette bulunan 
Londra Kürt Film Festivali’ni kutladı. 

20 Kasım gününe kadar devam edecek fes-
tivalde, Taşa İşlenmiş Anılar filmi gala fimi 
oldu. 

Festivalin açılış filmi Shawkat Amin 
Korki’nin yönetmenliğini yaptığı ‘Bîranînên 
Li Ser Kevirî’ (Taşa işlenmiş anılar). Irak 
adına Oscar’da yabancı dil bölümüne seçilen 
Taşa İşlenmiş Anılar, iki çocukluk arkadaşı, 
Hüseyin ve Alan’ın, 1988’de Irak’ta El-
Enfal operasyonu esnasında yapılan Kürt 
soykırımını filme almayı konu ediyor. 

Festivalin açılışının ardından gösterime 
giren, Berroj belgeseli ise Kobanê direnişi 
Londra’lılara anlatıldı. Berroj belgeseli gös-
terimi ardından, filmin yönetmeni Ömer 
Leventoğlu’nun da hazır bulun söyleşi 
gerçekleştirildi.  Söyleşideki konuşmasında 
Yönetmen Ömer Leventoğlu Dokuzuncusu 
düzenlenen Londra Kürt Film Festivalinde 
yer alma duyduğu memnuniyeti ve festi-
valin önemine değindi. Leventoğlu daha 
sonrasonarlımcıların sorularını yanıtladı.

Uzun metrajlı filmler
Programda Hisham Zaman’ın en iyi Nor-

dic film seçilen ‘Krala Mektuplar’ (Letter 
to the King), Kenan Korkmaz’ın ‘Gittiler: 
Sair ve Meçhul filmi’, Hüseyin Karabey’in 
yeni çalışması ‘Sesime Gel’, Erol Mintaş’ın 
‘Annemin Şarkıları’, Batin Ghobadi’nin 
‘Mardan’ filmi Fariborz Kamkari’nin ‘Pitza 
A datteri’, Omer Leventoğlu’nun ‘Mavi ringi’ 
ve Ferit Karahan’ın ‘Cennetten Kovulmak’ 
gösterilecek diğer uzun metrajlı filmler.

Berfo Ana’dan Kobanê‘ye 
Festivalde her biri arşiv niteliğinde 13 bel-

gesel film de sahne alacak. Seyirci ‘No 73 ’ 
filmi ile Êzîdîlerin, ‘N’ belgeseli ile yerlerin-

Londra Kürt 
Film Festivali 
başladı

Avrupa’daki en önemli etkinliklerden birisi olan Londra Kürt Film 
Festivali’nin Dokuzuncusu görkemli bir organizasyon ile başladıı. 
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den koparılıp mülteci yapılan Hıristiyanların 
acılarına ortak olurken, ‘Berroj’ ile de 
Kobanê’deki kahramansı direnişe tanıklık 
edecek. 33 yıllık direniş-Berfo Ana belgesi, 
Sakine Cansız şahsında Kürt kadın mücade-
lesini anlatan Hevi filmi, Aynı zamanda Kürt 
sözlü tarih geleneğinin en önemli taşıyıcıları 
olan Dengbejliği anlatan ‘Dengbêj’ ve 
‘Welatê min Kurdistan e’ filmleri de bu bel-
geseller arasında. 

kısa filmler yarışacak
Festival kapsamında düzenlenen Yılmaz 

Güney Kısa Film yarışmasının da bu yıl 
beşincisi düzenleniyor. Başvuran yüzlerce film 
içerisinde seçici komite tarafından ön eleme-
den geçen 10 kısa film festivalde gösterilecek. 
Bunlar: Bad hunter (Kötü avcı), Seven stone 
(Yedi taş), And now the man (Ve şimdi adam), 
Ice cream (Dondurma) Microphone (Mikro-
fon), Steel nameplate (Çelik isimlik) Yoghurt 
(yoğurt), A long night (Uzun bir gece), One of 
thousands (binde bir) ve Record (Kayıt).

Yılmaz Güney kısa film yarışmasının 
jürisinde, Shler B Murdochy, Peri Ibrahim, 
Laura Evers Johns, Julia Sako ve Suncem 
Koçer bulunuyor.

13-20 Kasım tarihleri arasında 
gerçekleşecek olan 9’uncu Londra Kürt Film 
festivali ile ilgili daha detaylı bilgi almak 
için festivalin resmi web sayfasını www.lkff.
co.uk ziyaret edebilirsiniz. 

Önümüzdeki 3 gün  boyunca da toplam 
11 seansın yaplacağı festivale büyük ilgi 
duyuluyor. 

Hemen hemen her gösterimde salonun 
dolduğu ve filmlere giremeyen seyircilerin ik-
inci gösterimi talep ettiği gözlerden kaçmadı

Çarşamba,Perşembe ve Cuma günleri 
Saat 18:00 itibari ile başlayan gösterimlerin 
ardından Cuma günü beşincisi düzenlenecek 
Yılmaz Güney Kısa Film Yarışmasının ödül 
töreni ile 9. Londra Kürt Film Festivali son 
bulacak. 
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Londra Dersimliler Derneği (DERSIM-DER) 1937 ve 
1938 Dersim katliamını anma yıl dönümünü yoğun 
bir katılımla Londra Kurt Toplum Merkezinde (KCC) 
geçtiğimiz Pazar günü (15 Kasım) gerçekleştirdi.

Program yörenin sanatçılarından 
Murat Çelik’in ezgileriyle başladı ve 
ardından sinevizyon gösterileri yapıldı 
ve Dersim-der es başkanı Hasan 
Polat’ın konuşmasıyla devam etti. Po-
lat konuşmasında  ‘‘1915’te Ermeni 
katliamıyla başlayan katliamlar yıllarca 

devam etti. Dersim katliamı, sonrasında  
Seyit Rıza ve arkadaşların idamıyla de-
vam edip yakın geçmişte Çorum, Maraş, 
Sivas, Roboski, Suruç, Ankara ve su 
günlerde Lice, Cizre ve Silopi’de devam 
eden saldırılarla ayni katliamcı anlayış 
devam etmektedir’’ dedi. 

Polat konuşmasında vurgula-
yarak söylediği bir diğer konuysa 
Seyit Rıza’nın idamından kısa bir 
sure önce Atatürk ile görüşmesinde 
geçen kısa bir diyalog: ‘‘Seyit Rıza 
Atatürk’e askerin Dersim halkını 
kışkırttığını, bilerek isyana teşvik 
ettiğini ve işin özünde de Der-
sim halkının tamamen yok etmek 
olduğunu anladığını söyler ve halkın 
yaptıkları şeylerin kendi canlarını, 
mallarını, yerlerini, yurtlarını koru-
mak için yaptıklarını söyler

‘‘Seyit Rıza yaşanan olayların 
görüşülüp barışın sağlanacağı 
düşüncesiyle, devlet tarafından 
çağrıldığı görüşmeye kendi rızasıyla 
gidip sonrasında tutuklanarak hapse 
atılmıştır ve sonrasında mahkemede 
kendi yaşı küçültülmüş ve oğlunun yaşı 
büyültülerek idam kararı çıkartılmıştır.

‘‘Atatürk’le görüşmesinde Seyit 
Rıza ya “Sana son olarak gel benden af 
dile, yaptıklarından pişman olduğunu 
söyle ki seni affedeyim” der fakat 
Seyit Rıza “Ben yaptığım hiçbir şeyden 
pişman değilim, af da istemiyorum, bu 

benim son sözlerim, başka da bir şey 
demeyeceğim” dedi.

‘‘Ve Atatürk’ün yanından 
ayrılırken Atatürk’e dönerek “Ben si-
zin hilelerinizi anlayamadım, onlarla 
baş edemedim, bu yüzden görüşmek 
için geldim. Ölüme gidiyorum. Bu 
bana dert olsun, ama ben de size bo-
yun eğmedim bu da size dert olsun” 
diyerek darağacına giden önderimiz 
Seyit Rıza’nın dediği gibi bizde katil 
devletin önünde diz çökmeyeceğiz ve 
dik durmaya devam edeceğiz.’’

Dersim Katliamının Yıl Dönümünde Anma Gerçekleşti
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Ahmet Kaya mezarı başında anıldı
Kürt sanatçı Ahmet Kaya, 
ölümünün 16’ıncı yıl dönümünde 
Père Lachaise Mezarlığı’ndaki 
mezarı başında anıldı.

Kürt sanatçı Ahmet Kaya, ölümünün 16’ıncı 
yıl dönümünde Père Lachaise Mezarlığı’ndaki 
mezarı başında anıldı.

10 Şubat 1999’da Magazin Gazetecileri 

Derneği’nin ödül töreninde yaptığı konuşma 
sonrasında hakkında linç kampanyası 
başlatılarak, ülkeyi terk etmek zorunda ka-
lan sanatçı Ahmet Kaya, Fransa’nın başkenti 
Paris’te 16 Kasım 2000’de geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirmişti. Kaya, ölümünün 
16’ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

CDK-F öncülüğünde düzenlenen anma bir 
dakikalık saygı duruşu ile başladı. Kaya’nın anasına 
yapılan konuşmalar ardından tören sona erdi.

9 mülteci daha boğuldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın 
İstanköy(Kos) adasına geçmek isteyenleri 
taşıyan bot Yunan karasularında battı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy(Kos) 
adasına geçmek isteyenleri taşıyan bot Yunan karasularında battı. 
Bottaki 18 mülteciden 9’u yaşamını yitirdi.

Yunanistan’ın İstanköy Adası’na yarım mil mesafede alabora 
olan lastik bottaki Suriye uyruklu 18 umut yolcusundan 9’u ölürk-
en, 2 kişi kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kayıplar için 
arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kadınlar 25 Kasım’da 
alanlarda olacak
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla alan-
lara çıkmaya hazırlanan  kadınlar Wodgreen’de 
buluşuyor. 

Saat 14:00’da Woodgreen kütüphanesi önünde basın açıklaması 
düzenleniyor. HDP Kadın Koordinasyonunun düzenlediği eylem-
liklerden bir diğeri ise 28 Kasım günü, uluslararsı bir organizasyon 
olan ‘Millon Women Rise’ yürüyüşüne katılınacak.  

Kürdistan ve Türkiye’de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla alanlara çıkmaya 
hazırlanan kadınlar, 25 Kasım’ı, şiddetin kurbanı ya da mağduru 
olan kadınlar olarak değil direnen kadınlar olarak karşılayacaklarını 
belirterek, tüm kadınlara sokaklarda olma çağrısı yapıldı.  

Düzenlenecek eylem ve etkinlikleri, Roj Woman, SKB, Yeni 
Kadın ve Keşanlılar derneği destek veriyor.
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İnternet Kullanırken 
Dikkat Etmemiz 
Gereken Noktalar 

Son 10 yılda giderek artan 
internet kullanımı artık, yaş, cin-
siyet, meslek, gelir düzeyi göz 
etmeden hepimizin hayatlarının 
içine girmiş durumda. Bilginin 
ulaşılabilirliğinin artması, za-
man kullanımımızı iyileştirmesi, 
vizyonumuzu geliştirmesi gibi 
olumlu yanlarının yani sıra inter-
net, iyi yönetilmediğinde ise dost 
bir araçtan çok, kötü etkileri olan 
bir alışkanlığa dönüşebiliyor. 
Bir çok aile çocuklarının inter-
nette çok zaman harcadıklarını 
ve bunun yüzünden yüzlerini 
bile göremediklerini söylerler. 
Yada bir çok aile çocuklarının 
oturup ders çalışmadığını ve 
daha çok internet üzerinden 
ders yapmasından şikayet eder. 
Bu haftalık bu yazımızda bu 
konuda ailelerin ve öğrencilerin 
yaşadıkları sorunlara bakıp nel-
er yapılabileneceği konusunda 
bilgiler vermeye çalışacağım, 
umarım yardımcı olur. 

Ders yapan bir öğrencinin 
bilgi kaynakları vardır. Bun-
dan 10-15 yıl önce bu bilgi 
kaynakları daha çok kitaplar, an-
siklopediler, broşürler, gazeteler 
veya magazinler olarak geçi-
yordu. Fakat son dönemlerde 
özelliklede hızlı internetin 
gelişmesinden sonra öğrenciler 
hatta ve hatta öğretmenler için en 
temel bilgi kaynağı internet oldu. 
Bugün bir tuşa basarak bir çok 
bilgiye ulaşabiliyor bir çok şeyi 
öğrenebiliyoruz. Fakat dikkate 
almadığımız en temel nokta ise 
internetteki bilgilerin doğruluğu 
ve güncelliği. Teknolojik her-
hangi bir araç veya yöntem eğer 
amacına uygun kullanılmazsa 
birçok tehlikeye sebep olabilir. 
İnternet kullanımının da çocuk-
lar tarafından “doğru” bir şekilde 
olması için, yetişkinlerin deneti-
mi gerekebilir. Doğru internet 
kullanımı demek çocuğun yaşına 
ve gelişimine uygun siteleri zi-
yaret etmesi, uyku veya günlük 
düzenini bozacak saatlerde ve 
sürelerde kullanmaması, bilgi 
edinme ve bazen yaşına uygun 
eğlence amaçlı kullanması, vizy-
onunu geliştirmede tek yöntem 
olarak görmemesi, ebeveyn-

lerin onay verdiği içerikli sitel-
erde veya internet etkinliklerini 
kullanması olarak tanımlanabilir.

Bir öğrencinin interneti bir 
kaynak olarak kullanmasında hiç 
bir sakınca yok. Fakat İnterneti 
kullanırken dikkat etmesi ve 
uyması gereken belli temel nok-
talar var. Bu temel noktalar ok-
ullarda öğretmenler tarafında 
sıkça söylenmesine rağmen 
bir çok öğrenci halen dikkate 
almayıp kendi bildiğini yap-
maya devam ediyor. İnternetin 
kullanımında, her alanda oldu 
gibi anne babanın rol modeli 
olması çok önemlidir. Gününün 
4 saatini internet üzerinde 
geçiren bir ebeveynin -iş sebebi 
ile bile olsa- çocuğunun inter-
net kullanımı hakkında düzen-
leme yapabilmesi çok kolay ol-
mayabilir. Bu nedenle, interneti 
ebeveynin de sınırlı bir zaman 
diliminde kullanması, belirli 
amaçlar dahilinde faydalanması, 
kendi kullanımında dikkat ettiği 
noktaları çocuğu ile paylaşması 
çok önemlidir.

Yoğun internet/bilgisayar 
kullanımı, göz bozukluğu, postür/
duruş bozuklukları gibi fiziksel 
etkilere sebep olabilirler. Yoğun 
ve kontrolsüz internet kullanımı 
sosyal anlamda ise dış/gerçek 
dünyadan uzaklaşmaya, daha 
bireysel olmaya, arkadaşlık ve 
diğer sosyal becerilerin olumsuz 
etkilenmesine, giderek izole bir 
hayat sürmeye ve bundan rahatsız 
olmamaya kadar gidebiliyor. Bu-
nun yanında yasa uygun olma-
yan bilgi/görüntüler alındığında, 
bunların yorumlamasında zor-
luk çekmeye, ailevi ilişkilerin 
zayıflamasına da işin daha ci-
ddi sorunları. Her çocuk için 
değişken olan bu faktörlerin 
ebeveynler tarafından gözetilm-
esi gerekir.

Çocuklarımız bir daha 
odalarına çıkıp internette ders 
yapmak istediklerinde yuk-
arda belirttiğimiz noktaları 
hatırlayalım ve çocuğumuz ile 
bunları paylaşalım. Bu hem si-
zin için hem de çocuğunuz için 
faydalı olacaktır.

www.educatorsforum.co.uk | info@educatorsforum.co.uk

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

Çocuğunuz şu an hangi konumda? 
Çocuğunuz Temel Basamak 4’te ise (14-15 yaşında 

ya da eğitiminin 10-11. yılında) yükseköğrenime 
nasıl devam edebileceklerini bilmek isteyebilirsiniz. 
Bunun için iki seçenek vardır. 

Tam zamanlı (full time) öğrenime de-
vam etme

Çocuğunuz tam zamanlı eğitimine okulun 
‘6th Form’ kolejinde, ileri eğitim kolejinde ya da 
uzmanlaşmış bir kolejde devam edebilir. Bu kurum-
lardan alabileceği A-level diploma yükseköğrenime 
girişte kendisine yardımcı olacaktır. 

İş ve öğrenimi bir arada götürme
Çocuğunuz yarı zamanlı okula gidebilir ya da 

uygulamalı bir diploma için, örneğin Temel Diploma 
(Foundation Degree) ya da Çıraklık (Apprenticeship) 
eğitimi alabilir. Bu tür bir eğitim çocuğunuzun hem 
para kazanmasına hem de pratik becerilere sahip 
olmasına imkan tanır. Çocuğunuz 180 civarında farklı 
sanayi dalında eğitim görerek level-2 düzeyinde 
mesleki bir diplomaya (NVQ) sahip olabilir. 

Yükseköğrenime başvurma 
İlk bakışta başvuru süreci çok karmaşık görüne-

bilir, ancak öğrenciler ve anne-babalar için pek çok 
danışmanlık ve rehberlik hizmetleri bulunmaktadır. 
Yükseköğrenimle ilgili çoğu başvuru ve yerleştirme 
işlemini UCAS yapmaktadır. UCAS web adresinde 
başvuru süreci, önemli tarihler gibi çeşitli konu-
larda bilgilere ve mevcut bölümlerin tam listesine 
ulaşılabilir: www.ucas.com  

Ayrıca çocuğunuz daha fazla yardım ya da 
rehberliğe ihtiyaç duyarsa öğretmenlerinden ya da 
Connexions Kişisel Danışmanları’ndan yardım ala-
bilir: www.connexions-direct.com

16 yaşından sonra başarılı olmak ve iyi 
bir üniversiteye girebilmek için doğru 
dersler ve programlar seçilmelidir. 

A-Level nedir: 16 yaşına kadar zorunlu olan 
eğitimini tamamlayan öğrenciler üniversiteye 
başlamadan önce iki akademik yıl boyunca A-Lev-
el okullarına giderler. Öğrencilerin hangi üniver-
siteye yerleştirileceği A-Level başarı notuna göre 
belirlenir. GCSEden sonra yani 16 yaşından sonra 
İngiltere’de üniversiteyi hedefleyen öğrencilerin 
mutlaka katılması gereken programdır. Aşağıda git-
mek istenilen üniversite için seçebilecek dersler var:

Fen ve Mühendislik dalları için: Dört 
ders seçilir, bunlar, Matematik, İleri Matema-
tik, Fizik, Kimya ve Biyoloji olabilir.  
İş, Beşeri Bilim ve Hukuk seçmek isteyen 
öğrenciler: Matematik, Ekonomi, Muhasebe, İş 
Eğitimleri, İngilizce Edebiyatı veya Psikoloji der-
sleri arasından seçim yapılmalıdır.

Programın İçeriği ve Modülleri
Öğrenciler üniversitede eğitim almak iste-

dikleri alana yönelik olarak aşağıdaki konu 
başlıklarından dersler seçerler. Ayrıca seçtikleri 
konu başlığı dışında bir tane de istedikleri farklı 
alandan bir ders alabilirler.

İngiltere’de üniversiteler 
genellikle üç yıldır. 

Normalde öğrenciler, üniversiteye geçmek için 
İngiltere’nin lise sistemi olan A-Level adı altında 
sınavlara girerler. A-Level dersleri ise öğrencilerin 
üniversitede okumak istedikleri bölüm dersleri 
olacaktır. En az üç dersin seçildiği ve iki yıl bo-
yunca derinlemesine bilgi edinildikten sonra final 
sınavlarının verildiği A-Level sonuçlarına göre üni-
versite için ilgili bölüme geçiş yapılır. 

İngiltere’nin en prestijli okulları olarak sayılan 
UCL, Imperial, KCL, LSE, Oxford ve Cambridge 
gibi üniversiteleri genellikle 3 dersten A isterler. 
Buna ek olarak Türkçe A-Level’dan alınacak fa-
zlada bir A çok sayıda öğrencinin önüne geçmenizi 
sağlar ve üniversiteyi kazanma şansınızı arttırır.

İngiltere’nin en İyi Üniversite 
sıralamaları

1- The Good University 
Guide (The Times, London)

İngiltere’de en iyi İngiltere Üniversiteleri Listesi 
için Times Online Good Universities kaynağı en iyi 
referanslardan birisidir. Aşağıdakli linke tıklayarak 
En iyi İngiltere Üniversitelerini görebilirsiniz. Dil-
erseniz bölümlere göre iyi olan üniversiteleri de bu 
sayfadan hareket ile araştırabilirsiniz. www.extras.
timesonline.co.uk 

2- Guardian University Guide
İngiltere’nin en iyi Üniversiteleri Lis-

tesi için güvenilir bir kaynak da Guard-
ian University Guide’dır. Özellikle bölümlere 
göre sıralama yapmak için en çok tercih edilenidir. 
 www.education.guardian.co.uk/universityguide 

Çocuğum yüksek öğrenime nasıl girebilir?

EĞİTİM SAYFASı

Eğitim Köşesi

Oktay  
ŞAHBAz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

business / financial 
Management

BusinessStudies 
Economics 
Mathematics 
FurtherMathematics  
Accounting 
ICT

arts Management
BusinessStudies 

HistoryofArt 
MediaStudies 

Graphics 

3DStudies 

Photography 

Textiles
Media arts

MediaStudies 
FilmStudies 
Graphics 
ArtVideo 
ICT

engineering 
Physics 

Chemistry 

Mathematics  
FurtherMathematics  
ICT

Medicine / life 
sciences

Biology 

Chemistry 

Mathematics 

Physics

Humanities
History 
Geography 
EnglishLiterature 
Sociology 
Psychology
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İngiltere’de Bombalı Saldırı Önlendi
Haber: Şükrü Bolat

Fransa’nın başkenti Paris’te yaşanan terör 
saldırısı tüm dünyada olduğu gibi İngiliz 
basınında da geniş yer aldı. İngiltere’nin köklü 
gazetelerinden Independent, Guardian, Daily 
Mail, Daily Mirror, The Sun gazeteleri başta 
olmak üzere bütün yayın organlarında haber 
birinci sayfadan verildi.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Parti Genel Başkanı 
David Cameron Paris’te düzenlenen terör saldırılarından 
kentte bulunan İngiliz vatandaşlarının da etkilenmiş olma 
ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

‘acınız acımız, kavgamız kavgamızdır’
Cameron, “Acınız bizim acımızdır, kavganız bizim 

kavgamızdır” diyerek “Teröristlerin hedefi açıktır. Bizi 
bölmek ve yaşam tarzımızı yok etme. Bu yüzden her za-
mankinden daha fazla bir araya gelip yan yana durmak 
ve sevdiğimiz yaşam biçimi ile hayatımıza devam etmek 
zorundayız,” dedi. Cameron, güvenlik alarm seviyesinin 
ikinci düzeyde kalacağını belirtti.

Cameron, terör eylemlerinin gittikçe arttığını ve 
olayların yaydan çıktığını, düzenlenen saldırıların titizli-
likle inceleneceğini söyledi. Fransa’da yaşanan olayla il-
gili olarak her alanda Fransa’ya destek olacaklarını belirten 
İngiliz Başbakan, “Her ne kadar bütün olası terör eylemler-
ine hazır olsak da aynı tehditle biz de karşı karşıyayız” dedi.

Güvenlik önlemleri arttırıldı
Öte yandan, Londra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı 

Mark Rowley, İngiliz yayın kuruşları aracılığı ile yaptığı 
açıklamada, kamuoyunun daha dikkatli olması gerektiğini 
söyledi. İngiliz polis teşkilatı ise kamuya açık yer ve 
etkinliklerde daha fazla polis görevlendirileceğini ve 
İngiltere’deki limanlarda da güvenlik önlemlerinin 
sıkılaştırılacağını açıkladı.

kraliçe’den mesaj
İngiltere Kraliçesi Fransa Cumhurbaşkanına bir me-

saj gönderdi. Kraliçe mesajında “Prens Philip ve ben de-
rin bir şok içindeyiz, Paris’teki korkunç can kaybından 
dolayı büyük bir üzüntü içindeyiz. Size, yaşamını yitiren 
ailelere ve Fransız halkına en içten başsağlığı dilekler-
imizi iletiyoruz” dedi.

İngiltere İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn Paris’te 
yaşanan katliamı “korkunç ve ahlaksız” olarak nite-
lendirdi. Corbyn, bugünkü görüşmelerini iptal ettiğini 
belirterek, Fransa’daki olayla ilgili olarak başbakanlık 
binasının bulunduğu Downing Street’te güvenlik yetkili-
lerinden bilgi aldı.

Gatwick Havaalanı terminali boşaltıldı
Londra’nın en işlek havaalanlarından Gatwick 

Havaalanı’nın kuzey terminalinde tespit edilen şüpheli bir 
paket nedeni ile havaalanı terminali boşaltıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Gatwick havaalanında 
çantasında bomba olan birinin polisler tarafından 
yakalandığını duyururken, İngiliz polisi bugün şüpheli 
hareketlerinden dolayı bir kişinin gözaltına alındığını 
açıkladı.

tüm havaalanları alarmda
İngiltere’de ülke genelindeki tüm havaalanları Paris’te 

meydana gelen terör saldırısının ardından yüksek düzeyde 
alarma geçirildi.

British Airways ve Easyjet havayolu şirketleri 
havaalanlarında alınan güvenlik önlemleri ve potansiyel et-
kileri konusunda yetkililerle koordineli olarak görüşürken, 
Fransa ve İngiltere’yi birbirine bağlayan Eurostar tren 
seferlerinin devam ettiği ancak yolcuların hareket saatin-
den bir saat önce hazır bulunmaları gerektiği belirtildi.

tower bridge’de Paris anması
Londra’nın ünlü simgelerinden biri olan Tower Bridge, 

Paris’e destek vermek ve terör saldırılarında hayatını kaybeden-
leri anmak amacı ile Fransız bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Müslim’den Fransa’da 
katliam yerine ziyaret
PYD Eş başkanı Salih Müslim Par-
is katliamınnın yaşandığı noktaya 
gelerek, yaşamını yitirenleri andı ve  
katliamı kınadı.

PYD Eş başkanı 
Salih Müslim Paris’te 
13 Kasım günü 
g e r ç e k l e ş t i r i l e n 
katliamın olduğu yere 
gelerek, yaşamını 
yitirenleri andı, 
katliamı kınadı. 

F r a n s a ’ n ı n 
başkenti Paris’te 
13 Kasım günü 132 
kişinin öldürüldüğü 
katliamın ardında 
katliamın olduğu ye-
rlere ziyaretçi akını sürüyor. PYD Eşbaşkanı Salih Müs-
lim de bugün saat 16.00’da Paris katliamında en çok can 
kaybının olduğu Bataclan konser salonunun önüne gelerek 
katliamın olduğu yere çiçek bıraktı. Bir dakikalık saygı 
duruşunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Müs-
lim “İnsanlık düşmanı barbar DAİŞ çetelerinin Fransa’da 
yapmış olduğu katliamı nefretle kınıyoruz. Bu gerici çeteler-
le iki yıldır Kürtler mücadele ediyor ve tek bir tane DAİŞ 
üyesi kalana kadar da mücadele edeceğiz. Şu anda Fransa’yı 
en iyi Kürtler anlıyor ve her zaman Fransa halkının yanında 
olacağız” diye konuştu.

Türkiye’de yapılan G20 zirvesinde DAİŞ’e karşı mü-
cadele anlamında somut bir şey çıkmadığını belirten Müs-
lim DAİŞ’e karşı mücadele için ortak bir tutum içinde ol-
mak gerektiğini de sözlerine ekledi.
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İngiltere istihbarat bütçesini artırıyor
İngiltere, IŞİD tehdidine yanıt olarak istihbarat bütçes-
ini önemli oranda artıracağını açıkladı.

Bu önlemlerin önceden planlandığı 
ancak Paris saldırıları sonrası kamuoyuna 
daha erken açıklandığı duyuruldu.

G-20 Zirvesi için bulunduğu 
Antalya’da BBC’ye konuşan İngiltere 
Başbakanı David Cameron, istihbarat 
servisleri MI5, MI6 ve GCHQ’da 1900 
kişinin daha istihdam edileceğini söyledi.

Bu rakam, personel sayısında 
yaklaşık yüzde 15’lik bir artışa tekabül 
ediyor.

Cameron, İngiltere’de de, 
Fransa’nın başkentinde Paris’te Cuma 
günü düzenlenene benzer saldırılar 
olabileceğini belirtti.

Sınır kontrollerini sürdürecekler-
ini vurgulayan Cameron, “IŞİD’e 
karşı verdiğimiz mücadelede diğer 
Avrupa ülkeleriyle bilgi paylaşımını 
artıracağız” dedi

Cameron, ülkesinin radikalizme 
karşı “bir nesil sürecek” bir mücadel-

eye giriştiğini söyledi.
Havaalanlarında ek güvenlik 

önlemleri
İngiltere havaalanlarında da güven-

lik önlemlerini artıracak ve bu alanda 
yıllık 9 milyon sterlin (yaklaşık 13 mi-
lyon 700 bin dolar) olan bütçesini iki 
katına çıkaracak.

Paris saldırılarında en az 129 kişi 
hayatını kaybetmişti.

IŞİD’in üstlendiği saldırılarda 
hayatını kaybedenlerden biri de 
İngiltere vatandaşıydı.

Tüm Avrupa ülkelerinde

16 Yaşındaki Genç 
Polisi Bıçaklama 
Suçundan Tutuklandı

Bow bölgesinde, 
Grove Road’a çevreyi 
rahatsızlık verildiği 
için gelen ihbar üzer-
ine bölgeye giden po-
lis, bir polis bıçaklandı. 
Pazar günü meydana 
gelen olayda, iki poli-
sin cevap verdiği ih-
barda, bir polis, araba 
parkında bıçaklandı.

Olay yerinde göz altına 
alınan 16 yaşındaki çocuk, 
daha sonra polisi öldürmeye 
teşebbüs suçundan ve bıçak 
taşımak suçundan tutuklandı. 
Polis, bıçağın ele geçirildiğini 
açıkladı.

Karın ve bacağından birer 
defa bıçaklanan polis memu-
ru PC Guy Sinnott’ın durumu 
ciddi ama düzeliyor.

Stratford Çocuk Mahkem-
esine çıkartılan zanlı, 1 
Aralık’ta Snaresbrook Suç 
Mahkemesine çıkacak.
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Uzun süredir İngiliz hükümeti mülteci konusunda 
tepki ve ağır eleştiriler toplamaya devam ediyor. 
Londra’da aktif özgürlükçü kurum ve kuruluşların 
destek verdiği ‘refugees  welcome here’ kampanyası 
büyük yankı uyandırdı. Sürekli eyemlilik kararı alınan 
kampanyanın devamında başbakanlık önünde topla-
nan kalabalık İngiliz hükümetine mültecilere yönelik 
daha ılımlı yaklaşması gerektiği mesajı verildi.
Haber-Foto: Erem Kansoy

Londra merkezde bulunan 
Başbakanlık binası önünde geçtiğimiz 
hafta düzenlenen eylem ile İngiltere’nin 
mülteci alımı konusunda başbakandan 
talepte bulunuldu. Özellikle Fransa’nın 
Calais liman kendtinde yaşananların 
ardından İngiliz hükümetine tepkiler gi-
derek artıyor.

Stand up to Racism ve Socialist 
Worker Party’nin girişimleri ile düzen-
lenen eylemde katılımın düşük olması 
büyük üzüntü yarattı. Böylesine önemli 
bir konuda Londra’da vatandaşların 

ne kadar duyarlı olduğunu vurgulayan 
konuşmalarda ayrıca mülteci sorunları 
ve yanlış politkanın da altı çizildi. 

Black lives matter grubunun ve anti-
polis bir grubun da desteklediği eylemin 
ilk dakikalarında Başbakanlık önünde 
güvenlik önlemi alan İngiliz polisi ile 
kısa süreli bir arbede yaşandı. 

Eylemin ilerleyen dakikalarında, 
yine ayni saatlerde Silvan ile dayanışma 
adına bir eylem düzenleyen Britanya 
Demokratik Güç Birliği bileşenleri kitlesi 
başbakanlık önüne yürüdü, kalabalık ki-
tle burada ki mültecileri destekleyen ey-
leme sloganlar ile yürüyerek coçku kattı. 

Başbakan’a Mesaj:
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‘Mültecileri ülkeye al!’



18   ÇArşAMBA, 18 KASıM 2015

PKK’nin 37. kuruluş 
yıldönümü kutlandı

Fransa’nın Lyon kentinde PKK’nin 37. kuruluş yıldönümü 
kutlandı. Fransa’nın Rhode-Alpes bölgesinde PKK’nin 
37. kuruluş yıldönümü düzenlenen bir gece ile kutlandı.

Fransa’nın Lyon kentinde PKK’nin 
37. kuruluş yıldönümü kutlandı. 
Fransa’nın Rhode-Alpes bölgesinde 
PKK’nin 37. kuruluş yıldönümü 
düzenlenen bir gece ile kutlandı.

Lyon’da yapılan geceye Cham-
bery, Grenoble kentlerinde yaşayan 
yüzlerce Kürdistanlı katıldı.

PKK’nin kuruluşu kutlamasında 

PCF (Fransa Komünist Partisi) 
Fransa Gençlik Komünist Partisi ve 
Lyon demokratik toplum merkezi 
temsilcileri katılarak, ayrı ayrı 
mesajlarını iletti.

Gecede Rojavalı Abdulrahim, 
Rojavalı Malik, Hozan Gulseher ve 
Hozan Serhat Çarneva sahne aldı. 
Gece zılgıt ve halaylarla son buldu.

Dürümcü Baba’dan ikinci şube
Kebap restaurant sektörünün 
öncü isimlerinden Dürümcü Baba 
bölgedeki potansiyel ve yoğun 
talep üzerine ikinci şubesini 
Lordship Lane’de hizmete açtı. 
(Ticari)Haber: Dilek Bozkurt

Deneyimli işletmeci-
Şef Mustafa Arslan’ın 
yönetiminde hizemete 
açılan Dürümcü Baba 
taze yiyecekleri ve 
müşteri memnuniyeti 
odaklı çalışmalarıyla 
adından söz ettiriyor. 

E n f i e l d ’ d a k i 
şubesinin henüz 2 Yılda elde ettiği büyük başarı, 
Dürümcü Baba’nın sahibi ve aynı zamanda şefi olan 
Mustafa Arslan’ı yeni bir şube açmaya teşvik etti. 

Yemek yapmaya aşık olduğunu belirten tecrübeli 
şef Mustafa Arslan, mekanda konukları için kendi 
elleriyle en özel lezzetleri hazırlıyor. Arslan aynı za-
manda kendine güvenen ve ileriyi gören bir işletmeci 
olarak da dikkat çekiyor.

Enfield şubelerinde kısa zamanda çok iyi isim ya-
pan ve damak tadı oluşturan Dürümcü Baba’nın bu 
başarısını, gelecek başarılarının referansı olarak görüyor.

“Elemanlarım Gülmezse Ben de Gülmem”
Mekana girdiğinizde ilk fark edeceğiniz şey 

Dürümcü Baba ekibinin aile gibi olması. Çalışanlarıyla 
hiyerarşiden ziyade arkadaşlık ilişkisi kuran Mustafa 
Arslan için en önemli husus mekandaki herkesin 
yüzünün gülmesi. Müşterinin yüzünün gülmesi için 
çalışanların güleryüzlülüğünün esas olduğunu belirten 
Arslan, “Elemanlarım gülmezse ben de gülmem” di-
yor ve sürekli onları motive ediyor.

Hem Dürüm Hem Restoran Konsepti

Londra’da dürüm denince akla ilk gelen, 
Türkiye’deki dürüm konseptinin aynısını Londra’ya 
ilk kez getiren mekan olan Dürümcü Baba Londra’da 
kebap sektöründe adından uzun süre daha bahs et-
tirecek görünüyor.
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Paris Başsavcısı François Molins Paris’teki saldırılarda 129 kişinin hayatını 
kaybettiğini olaylarda 99’u ağır 352 kişinin yaralandığını açıkladı. “Saldırıları 
3 ayrı terörist grubun gerçekleştirildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullanan 
Molins, “Fransa’yı güvenli kılmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Fransa’nın başkenti Paris’teki saldırılarla il-
gili soruşturmayı yürüten savcı François Molins 
saldırıların üç ayrı ekip tarafından düzenlendiğini 
söyledi. İŞİD çetelerinin düzenlediği katliam 
sonarasında önemli açıklamalarda yapıldı. 

Paris saldırısı ile ilgili dünya liderlerinden 
açıklama

Paris’te çok sayıda kişinin ölümüne neden 
olan saldırın ardından liderlerden açıklama gel-
di. Fransa’ya başsağlığı dileyen liderler, terör 
olayını ve katliamı kınadı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve BM 
Güvenlik Konseyi, Fransa’nın başkenti Paris’te 
yaşanan saldırıları kınadı.  Saldırganları yargı 
önüne bir an önce çıkaracakları konusunda 
Fransız otoritelerine güvendiğini vurgulayan 
Ban, saldırıda ölenlerin yakınlarına taziyelerini 
iletti, Fransa halkı ve hükümeti ile dayanışma 
içinde olduğunu bildirdi.

“kOrkak Ve barbarCa”
BM Güvenlik Konseyi de saldırıyı basın 

bildirisi ile kınadı. Bildiride Konsey, “korkak ve 
barbarca gerçekleştirilen saldırıyı” en şiddetli 
biçimde kınayarak, Fransa halkı ve hüküme-
tine taziyelerini sundu. Konsey, terör saldırısının 
sorumlularının yakalanarak yargı önüne 
çıkarılmasının önemini vurguladı. BM Genel 
Kurulu Başkanı Mogens Lykketoft da yazılı 
açıklamasında, saldırıyı kınayarak, tüm dünyanın 
bu korkunç saldırıya karşı Fransa ile dayanışma 
içinde olduğunu kaydetti. Lykketoft, “Hepimiz bu 
gaddarlığa karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Bu 
vahşete teslim olmayacağız çünkü bunun modern 
dünyada yeri yok” ifadelerini kullandı.

rUsYa: Parİslİler 
sİzİNle bİrlİkteYİz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 

Fransa’nın başkenti Paris’te meydana ge-
len patlamalarda ölenler için başsağlığı diledi. 
Kremlin basın sözcüsü Dmitri Peskov, “Putin, 
Paris’te meydana gelen patlamalarda ölenler için 
taziyelerini bildirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı’na 
destek ve dayanışma mesajlarını iletti” dedi.

ab kONseYİ baŞkaNı tUsk: 
ŞOk İÇerİsİNDe İzlİYOrUM

Avrupa Birliği (AB) ve NATO’dan Paris’te 
gerçekleşen saldırılar sonrasında Fransa’ya 
destek ve beraberlik açıklamaları yapıldı. 
Brüksel’deki yetkililer, Paris’teki saldırılarla 
ilgili sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki 
hesaplarından açıklamalarda bulundu. AB Kon-
seyi Başkanı Donald Tusk, “Paris’te gerçekleşen 
saldırıları şok içerisinde izliyorum. Fransa halkı 
ve yetkilileriyle tam dayanışma içerisindeyim ve 
onların acısını paylaşıyorum” ifadesini kullandı. 
AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 

“Paris’te yaşanan olaylardan dolayı derin şok 
yaşadım. Fransa’daki insanlarla tamamen birlik 
içerisinde duruyoruz” değerlendirmesinde bu-
lundu. Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Mar-
tin Schulz da “Paris’ten korkunç haberler geldi. 
Düşüncelerimiz, saldırıların mağdurlarıyla ve 
yetkililerle” açıklamasını yaptı. AB Dış ilişkiler 
ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek 
Temsilcisi Federica Mogherini, Paris’te yaşanan 
terör olaylarının acısını paylaştığını belirterek, 
“Avrupa Fransa ve Fransa halkı ile beraber” 
ifadesini kullandı.

NatO: DeHŞet VerİCİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Bu 

gece Paris’te yaşanan dehşet verici saldırılardan 
dolayı derinden şoka uğradım. Düşüncelerim 
mağdurların aileleri ve Fransa halkıyla beraber. 
Terörizme karşı mücadelede güçlü ve birlik 
halinde duruyoruz. Terörizm demokrasiyi asla 
mağlup edemeyecek” değerlendirmesinde bu-
lundu.

CaMerON: sarsılDıM
İngiltere Başbakanı David Cameron, Paris’te 

meydana gelen saldırılarla sarsıldığını belirt-
erek, “Yardım için elimizden geleni yapacağız” 
dedi. Paris’te bu akşam yaşanan saldırılara, 
İngiltere’de Başbakan David Cameron, Dışişleri 

129 ölü, 99’u ağır 352 yaralı 
Paris Katliamı



21  ÇArşAMBA, 18 KASıM 2015

Bakanı Philip Hammond ve ana mu-
halefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy 
Corbyn, Twitter aracılığıyla tepki gösterdi. 
Cameron Twitter hesabından, “Paris’te bu 
gece meydana gelen olaylarla sarsıldım. 
Düşüncelerimiz ve dualarımız Fransız 
halkıyla. Yardım için elimizden geleni 
yapacağız” mesajını paylaştı.

Dışişleri Bakanı Philip Hammond da 
paylaştığı mesajda, “Paris’te bu gece mey-
dana gelen saldırılarla derinden sarsıldım. 
Düşüncelerim kurbanlar ve sevdikleriyle. 
Rehin alınanlar olduğu yönündeki haberler 
nedeniyle kaygılıyım” ifadelerini kullandı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn
Corbyn “Düşüncelerim bu gece Parislil-

erle. Fransız halkıyla dayanışma içindeyiz. 
Bunlar alçakça ve ahlaksızca saldırılar” 
şeklinde mesaj yayımladı.

Merkel: kalbİM Parİs’tekİ 
İNsaNlarla bareber

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 
Paris’te gerçekleşen saldırılarla ilgili 
olarak derin bir üzüntü duyduğunu belirtti. 
Merkel yaptığı yazılı açıklamada, Paris’ten 
gelen haber ve görüntülerden dolayı de-
rin bir üzüntü duyduğunu vurgulayarak, 
‘’Kalbim, muhtemelen bir terör saldırısı 
sonucu hayatını kaybedenlerin yakınları 
ve Paris’teki tüm insanlarla beraber. Fransa 
hükümetiyle irtibat halindeyiz ve kend-
ilerine Almanya’daki insanların Fransa 
ile dayanışma içerisinde olduğunu ilettik’’ 
ifadelerini kullandı.

“bU VaHŞİ terÖr OlaYıNDaN 
DOlaYı ŞOke OlDUM”

Hollanda’da Başbakanı Mark Rutte, 
Fransa’daki terör saldırılarını ‘barbarlık’ 
olarak nitelendirdi. Yazılı bir açıklama 
yapan Mark Rutte, “Fransa’da yaşanan 
bu vahşi terör olayından dolayı şoke ol-
dum, tüm dualarımız Fransız halkıyla.” 
ifadelerini kullandı.

belÇİka baŞbakaNı: 
fraNsa İle beraberİz

Belçika Federal Başbakanı Charles 
Michel, Paris’te düzenlenen saldırıda ölenler-
in yakınlarına başsağlığı diledi. Michel, Twit-
ter hesabından yapmış olduğu açıklamada, 
“Paris’te yeni bir trajedi yaşandı. Ölenlerin 
ve yaralananların yakınlarına güç ve sabır 
diliyorum. Belçika, Fransa halkı ile berab-
erdir.” ifadelerini kullandı.

reNzİ:  İtalYa Parİs’tekİ 
kUrbaNlar İÇİN aĞlıYOr

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, 
ülkesinin, Paris’teki kurbanlar için 
ağladığını ve Fransız kardeşlerinin acısını 
paylaştığını belirtti. İtalyan haber ajansı 
ANSA’da yer alan habere göre, Paris’teki 
saldırılara ilişkin gelişmeleri Başbakanlık 
Sarayı’ndan takip eden Renzi, “İtalya, 
Paris’teki kurbanlar için ağlıyor. Fransız 
kardeşlerinin acısını paylaşıyor. Kalbin-
den vurulan Avrupa, barbarlığa karşı tepki 
göstermeyi bilecektir” ifadelerini kullandı.

salDırGaNlarDaN bİrİsİ 
fraNsız VataNDaŞı

 Katliamın detayları hakkında bilgi 
veren Savcı Molins, saldırganlardan birin-
in daha önce adli sicil kaydı bulunan an-
cak cezaevinde hiç yatmamış ve Paris’in 
25 kilometre güneyindeki Courcouronnes 
bölgesinden 30 yaşında bir Fransız 
olduğunu ifade etti. Molins, bu Fransız 
vatandaşının daha önce güvenlik güçleri 
tarafından radikalleştiğine dair rapor 
edildiği ancakterörle mücadele kapsamında 
soruşturulmadığını belirtti.

 bİrİNİN YaNıNDa sUrİYe 
PasaPOrtU bUlUNDU

 Bir canlı bombanın yanında iseSuriye 
pasaportunun bulunduğunu kaydeden Mo-
lins, 25 yaşındaki buteröristin Fransız güven-
lik kuvvetleri tarafından tanınmadığına 
dikkat çekti. Yunan makamları tarafından 
yapılan açıklamada iseSuriye pasaportu 
taşıyan saldırganın Leros Adası’ndan 
3 Ekim’deYunanistan’a girdiğini ve 
buradanFransa’ya gittiği belirtildi.

 salDırıDa kUllaNılaN 
sİYaH reNklİ araÇlar

 Savcı Molins ayrıca polisin saldırıda 
kullanılan iki siyah renkli araca 
odaklandığını ifade etti. Siyah renkli 
araçlardan birinin Seat marka olduğunu 
ve iki farklı noktadaki silahlı saldırılarda 
kullanıldığını söyleyen Molins, bu aracın 
hala bulunamadığını ifade etti.

belÇİka’Da YaŞaYaN 
bİr fraNsız VataNDaŞı 
kİralaMıŞ

Diğer siyah renkli aracın Bataclan kon-
ser salonu saldırısında kullanılan Volk-
swagen Polo marka olduğunu söyleyen 
Molins,Belçika plakalı bu aracınBelçika’da 
yaşayan bir Fransız vatandaşı tarafından 
kiralandığını ifade etti.

 aİlesİNİN eVİNe 
baskıN DÜzeNleNDİ

Paris’teki kanlı saldırıların 
sorumlularından birinin babası ve kardeşi, 
polis tarafından gözaltına alındı. Fransız 
polisi, Bataclan konser salonundaki intihar 
saldırısını düzenleyenlerden birinin ailesinin 
yaşadığı evlere baskın düzenledi. Romilly-
sur-Seine kasabasındaki baskındateröristin 
babası, Bondoufle kasabasına yapılan 
baskında ise erkek kardeşi gözaltına alındı. 

 terÖrİst 1985 DOĞUMlU
 Terörle Mücadele Savcısı François 

Molins, konser salonundaki saldırıyı 
gerçekleştiren kişinin kimliğinin teşhis 
edildiğini belirterek, poliste sabıkası olan 
bu kişinin, 21 Kasım 1985’teFransa’nın 
Esssonne bölgesinin Courcouronnes 
kasabasında doğduğunun belirlendiğini 
kaydetmişti. Bu arada, BFM kanalı,terörist 
saldırıyı düzenleyenlerden ikisinin daha 
önceYunanistan’dan sığınma talebinde 
bulunduğunu duyurdu. Fransız kanalı, 
güvenlik güçlerinin, Yunan yetkililerden 
söz konusu ikiteröristin dijital parmak izini 
göndermesini istediğini bildirdi. 

aDı bellİ OlDU
Paris’i kana bulayan saldırganlarından 

birinin kimliği açıklandı. Bataclan konser 
salonunda intihar saldırısı gerçekleştiren 
üç saldırgandan birinin Paris doğumlu 
29 yaşındaki Ömer İsmail Mustafai 
olduğu bildirildi.  Fransız haber ajansı 
AFP’nin haberine göre, konser salonunda 
89 kişinin ölümüyle sonuçlanan intihar 
saldırılarını gerçekleştirenden biri olan 
Mustafai’nin kimliğinin parmak izinden 
tespit edildi. Paris’in yoksul banliyösü 
Courcouronnes’da doğan Mustafai’nin 
önceden sabıkası bulunuyor.

Paris’teki saldırıda türk asıllı 
elif Doğan da hayatını kaybetti

Fransa’nın başkenti Paris’te en az 
129 kişinin ölümüne yol açanterör 
saldırılarından sonra ulaşılamayan Türk 
asıllıBelçika vatandaşı Elif Doğan’dan 
acı haber geldi.Belçika Dışişleri Bakanı 
Didier Reynders, VRT kanalına yaptığı 
açıklamada,terör saldırılarında en az iki-
Belçika vatandaşının öldüğünü söyledi.
Belçikalı Bakan, kurbanların isimlerini ise 
kamuoyuyla paylaşmadı.

Ancak aralarında Le Soir gazetesinin de 
olduğuBelçika basını, saldırılar sırasında 
Paris’te oldukları bilinen Milko Jozic ve Elif 
Doğan çiftinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. 
Doğan’ın hayatını kaybettiğine dair haber 
maalesef DHA tarafından da doğrulandı.
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KONGRA GEL: Şengal, ulusal birliğin vesilesi olsun

KONGRA GEL Eşbaşkanlığı, 
Şengal’in özgürleştirilmesine 
ilişkin açıklama yaptı.

KONGRA GEL, Şengal’in 
özgürleştirilmesine dikkat çekerek, “HPG 
ve YBŞ güçlerinin başarılarını içtenlikle 
selamlıyoruz” dedi. KONGRA GEL, Êzîdi 
halkının kendisini yönetmek ve savunmak 
istediğini, bu talebin desteklenmesi gerektiğini 
belirtti. Kürdistan Bölge Başkanlığına 
ve hükümetine çağrı yapılan açıklamada, 
“Geleceklerine yönelik öz güvenlerini yarat-
mak, yaşadıkları kutsal topraklara güvenle geri 
dönüşlerini sağlamak için Şengal halkının ken-
di öz iradesi esas alınsın” denildi.

KONGRA GEL Eşbaşkanlığı, Şengal’in 
özgürleştirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

‘HPG Ve YPG sOYkırıMıN 
ÖNÜNÜ alDı’

Yazılı açıklama yapan KONGRA GEL, 
“Yaklaşık 15 ay önce Şengal sahipsiz ve 
korumasız bırakıldığı için IŞİD barbarları 
tarafından işgal edildi ve halkı korkunç bir 
katliamdan geçirildi. HGP ve YPG güçlerinin 
müdehalesiyle büyük bir soykırımın önü alındı 
ve bütün zorluklara rağmen kutsal topraklarını 
terketmeyen bir kısım Êzîdî halkımızın Şengal 
dağında barınması ve korunması sağlandı” dedi.

Bir taraftan DAIŞ barbarlarına, diğer 
taraftan hayatın zorluklarına karşı dağ 
koşullarında direnen Êzîdî halkının, giderek 
mücadele azmini ve direnişini yükselttiğine 
dikkat çekilen açıklamada, “YBŞ güçleri ile 
kendi öz savunma iradesini oluşturdu. IŞİD 
barbarlarının yarattığı 73. Fermanla soykırıma 
uğratılmak istenen Êzîdî halkı, Şengal dağında 
yürüttüğü bu güçlü direniş ile adeta kendisini 
yeniden yarattı. Kendi öz gücüyle kendisini 
savunabileceğine, kendisini yönetebileceğine 
dair olan inancını geliştirdi ve bunun sonucu 
olarak ta Şengal Halk Meclisi’ni oluşturdu. 
Daha sonra oluşturulan Şengal Kadın Meclisi 
ile demokratik toplum mücadelesinde önemli 
bir adım atıldı” denildi.

‘ÇaĞrılara YaNıt VerİlseYDİ 
UlUsal bİrlİk saĞlaNabİlİrDİ’

“HPG ve YBŞ nin oluşturduğu ortak koordi-
nasyon güçleri tarafından Şengal’in peşmerge 
güçleri ile birlikte kurtarılması için Kürdis-
tan Bölge Yönetimine ve peşmerge güçlerine 
sürekli çağrılar yapıldı” denilen açıklamada, 
şöyle devam edildi: “Ancak maalesef bu 
çağrılar yanıt bulmadı. Bu çağrılar olumlu yanıt 
bulsaydı, Şengal sadece Êzîdî halkımız için 
değil, aynı zamanda Kürdistan halkı açısından 
da ulusal birlik ve iç sorunların aşılması konu-
sunda yeni bir dönemin başlamasına vesile ola-
bilirdi. Bu birlik sağlanamadığı için Şengal’in 
özgürleştirilmesinde ortak hareket edileme-
di. Buna rağmen 15 aydan sonra Şengal’in 
özgürleştirilmesi, başta Êzîdî halkımız olmak 
üzere tüm Kürdistan’da büyük bir sevinç ve 
mutluluk yaratmıştır. Halkımızın yaşadığı 

bu mutluluğa vesile olan, Êzidî halkımızın 
savunması ve Şengal’in özgürleştirilmesi 
sürecinde kendilerini feda eden kahraman 
şehitlerimizi minnet ve saygı ile anıyor, HPG 
ve YBŞ güçlerinin başarılarını içtenlikle 
selamlıyoruz.”

‘YeNİ bİr sÜreCİN 
baŞlaNGıCı Olabİlİr’

KONGRA GEL, açıklamasının devamında, 
şu ifadelere de yer verdi:

“Şengal’in özgürleştirilmesinde bütün 
askeri güçlerin ortak hareket etmesiyle hem 
Kürdistan halkına hem de bütün dünyaya daha 
güçlü bir mesaj verebilseydik, gerek Kürt ul-
usal birliğinde gerekse bölgesel ve uluslararası 
ilişkilerde Kürt halkı açısından yeni bir dönemi 
başlatabilirdik.

Bunu sağlamanın koşulları hala var. Şengal 
ve Êzîdî halkının kendi kendisini yönetme ve 
savunma iradesine saygı gösterilirse, bu sad-
ece Şengal için değil, tüm halkımız için yeni 
bir sürecin başlangıcı olacaktır. Halkımızın 
yüreğinde çok büyük bir yara olan Şengal, 
Kürt siyasi partileri arasındaki iç sorunların 
aşılması ve ulusal birliğin sağlanmasına da 
vesile olabilir.

bÖlGe baŞkaNlıĞı Ve 
HÜkÜMetİNe ÇaĞrı

Bunun olması için Kürdistan Bölge 
Başkanlığına ve Hükümetine çağrı yapıyoruz; 73 
ferman yaşayan Êzîdî halkımızın yaşadığı tüm 
acılara derman olmalıyız. Geleceklerine yönelik 
öz güvenlerini yaratmak, yaşadıkları kutsal to-
praklara güvenle geri dönüşlerini sağlamak için 
Şengal halkının kendi öz iradesi esas alınsın. 
Kendi meclisleri ve öz savunma güçleri ile Şengal 
bölgesini yönetmeleri için, HPG ve Pêşmerge 
güçleri, yardımcı güç olsunlar.

Kürdistan Bölge Yönetiminin bu çağrımız 
doğrultusunda bir karar alması halinde, bu 
karar tüm Kürdistan halkında büyük bir se-
vinç ve heyecanla destek bulacaktır. Bu 
coşku ve sevincin aynı zamanda Güney 
Kürdistan’da yaşanan siyasal sorunların 
aşılmasında da pozitif bir etki yaratacağına 
inanıyoruz. Böyle bir adımın atılmaması 
halinde ise Şengal’de Kürt güçleri arasında 
yaşanacak olası sorunlar tüm Kürdistan halkı 
tarafından kabul edilmeyecektir. 

‘keNDİNİ YÖNetMe talebİNe 
Destek VerİlsİN’

Êzdî halkımız, kimliğinin sembolü olan 
Şengal şehrinde özgürce yaşamak, kend-
isini yönetmek ve kendisini savunmak isti-
yor. Kürdistanlı tüm partileri, sivil toplum 
kurumlarını, akademisyenleri, aydınları ve 
Kürt basınını Êzîdî halkımızın bu meşru 
talebine destek vermeye çağırıyoruz.”

Silvan yeniden inşa ediliyor
Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Kerem Duruk, “Devlet 
eliyle Kobanêleştirilen Silvan’ı halk eliyle yeniden inşa edelim” dedi.

12 gün boyunca devlet ablukası altında 
kalan ve Türk devlet güçleri tarafından hara-
beye dönüştürülen Tekel, Mescit ve Konak 
mahallelerinde başlatılan yeniden inşa süreci 
hakkında bilgi veren Güneydoğu Anadolu Bel-
ediyeler Birliği Başkanı Kerem Duruk, “Dev-
let eliyle Kobanêleştirilen Silvan’ı halk eliyle 
yeniden inşa edelim” dedi.

12 gün boyunca Türk devlet güçlerinin 
ablukası altında kalan ve neredeyse harap 
edilmemiş tek evin bulunmadığı Tekel, Ko-
nak ve Mescit Mahallelerinde yeniden inşa 
süreci başladı. Özel harekat timleri tarafından 
kurşunların hedefi haline getirildikten sonra 
yakılan evlerin bulunduğu mahallelerde hasarın 
boyutu büyük. 

‘karŞılaŞtıĞıMız kObaNÊ 
MaNzarası OlDU’

Silvan’da 12 günlük ablukanın kaldırılması 
sonucu hasar gören mahallelerde yeniden inşa 
süreci için Amed Büyükşehir Belediyesi ve 
Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği olarak 
çalışmaya başladıklarını belirten Kerem Duruk, 
“Ablukanın kaldırılması sonucu hasar tespiti 
için girdiğimiz mahallelerde bizi karşılayan 
her haliyle bir Kobanê manzarası oldu. Üç ma-
hallede de durum aynı. Evlerin duvarlarında 
mermi ve top darbeleri yüzünden oluşan de-
likler, kırılan pencereler, kapılar ve yakılan 
evler var. Bu şekilde birçok sorunun olduğu 
mahallelerde dünden bu yana aralarında mi-
marlar, mühendisler, teknikerler, çevre ve şehir 
planlamacılarının bulunduğu 60 kişilik bir grup 
ile hasar tespiti yapıyoruz” dedi.

‘aCİl MÜDaHale eDİlMesİ 
GerekeN sOrUNlar Var’

Hasar tespiti ve ardından gelişecek 
inşa süreci için üç mahalleyi 7 ana bölüme 
ayırdıklarını aktaran Kerem Duruk, “Hasar 
tespit sürecinin daha hızlı yürümesi ve sağlıklı 
sonuçların alınması için mahalleleri 7 ana 

bölüme böldükten sonra bu bölümleri de küçük 
parsellere ayırdık. Şu an için 4 ana bölümün 
hasar tespiti tamamlandı 3 bölümün hasar tespi-
tini de bugünkü çalışmalarla tamamlayacağız” 
şeklinde konuştu. 

Mahallelerde acil olarak müdahale edilm-
esi gereken sorunların başında patlayan su 
borularının bulunduğuna dikkat çeken Kerem 
Duruk, “Bu mahalledeki insanlar 12 gün bo-
yunca patlayan su boruları yüzünden susuz 
kalmışlar acil müdahale edilmemesi durumun-
da salgın hastalıkların yayılması söz konusuydu 
bu yüzden mahallelere girdiğimizde ilk işimiz 
patlayan su borularının yerine yeni su boruları 
döşemek oldu. Yaptığımız çalışmalar sonucun-
da şu an mahallelerin yüzde yetmişine tekrar 
su akışını sağladık. Ayrıca Amed Büyükşehir 
Belediyesi’nin gönderdiği araçlar ile sokaklara 
yığılan çöp ve moloz yığınlarını da toplayıp 
sokakları daha temiz hale getirdik”  ifadelerini 
kullandı.

Şu an mahallelerdeki evlerin büyük 
çoğunluğunun kullanılamaz durumda 
olduğunun altını çizen Duruk, “İnsanlar evler-
ini kullanamadıkları için mağdur durumda. Bir 
çoğunun gidecek yeri yok. Havalar da soğuk 
bu yüzden en hızlı şekilde müdahale edip ilk 
aşamada kapı pencere ve duvar tadilatını hal-
letmeye çalışıyoruz. Bugün bir çok evin kapı 
ve pencerelerinin tadilatını tamamladık” cüm-
lelerini kullandı.

‘sİlVaN’ı Halk elİYle 
YeNİDeN İNŞa eDelİM’

Devlet güçleri tarafından bombalanıp har-
abe haline getirilen mahallelerin yeniden inşası 
için Kürdistan’daki belediyelerin de yardım ve 
katkıda bulunduklarını belirten Duruk, “Ma-
hallelerdeki hasarın boyutu büyük sadece bel-
ediyelerin katkıları yetmez o yüzden duyarlı 
tüm kesimlere sesleniyorum: Gelin devlet 
eliyle Kobaneleştirilen Silvan’ı halk eliyle 
yeniden inşa edelim” dedi.

Kobanêliler, topraklarına 
geri dönüyor
Kobanêlilerin topraklarına 
dönüşü devem ediyor. Aralarında 
Arapların da yer aldığı 500’den fa-
zla Kobanêli dönüş yaptı.

Kobanêlilerin topraklarına dönüşü devem 
ediyor. Bugün aralarında Arapların da yer aldığı 
500’den fazla Kobanêli dönüş yaptı.

Pazartesi günleri açılan Müştenur Sınır 
Kapısı’ndan topraklarına dönüş yapmak isteyen 
Kobanêliler sabahın erken saatlerinden itibaren 
kapıya akın etmeye başladılar. İki saat içer-
isinde yaklaşık 300 kişinin dönüş yaptı.

Öte yandan aralarında Arapların da 
bulunduğu 250 kişi ise kapıdan geçerek Gire 
Spî ve Hesekê’ye dönüş yaptı.

Fatma isimli kadın Hesekê’deki topraklarına 
döndüklerini belirterek Adana’da çadırlarda 
kaldıklarını ve birçok zorluk yaşadıklarını dile getirdi.

6 çocuk annesi  Cemile isimli kadın ise göç 
ettikleri Türkiye’de karşı karşıya kaldıkları zor-
luklardan sonra topraklarına kavuşacaklarını 
günü sabırsızlıkla bekledikleri belirtti.

Kobanê yönetimi Gire Spî ve Hesekê’ye 
gidecek olanlara araba temin ettiklerini çıkladı. 
Kobanê yönetimi, halkı gördükleri yabancı ci-
simlere dokunmamaları konusunda da uyardı.

YSK, HDP’nin başvurusunu reddetti
HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın Meclis’teki yemin töreni sırasında yemin metnindeki 
“Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” ifadesini kullandığı için yemini geçersiz sayıldı.

HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın 
Meclis’teki yemin töreni sırasında yemin met-
nindeki “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” 

ifadesini kullandığı için yemini geçersiz sayıldı.
26. dönem yeni meclis açılışında yemin krizi 

çıktı. Bireysel tutumu olarak kürsüye geldiğinde 

Kürtçe “Bi hêviya aştiyek mayinde” diyerek 
Erdoğan’ın bulunduğu locaya bakan ve daha 
sonra yemine başlayan HDP Ağrı Milletvekili 

Leyla Zana, yemin metninde “Türk milleti adına 
yemin ediyorum” sözlerini, “Türkiye milleti 
adına yemin ediyorum” diyerek okuduğu için 
yemini geçersiz sayıldı. 

Meclis Başkanı Deniz Baykal, metne 
sadık kalınması isteğinde bulunarak, yemi-
nin tekrarlanmasını istedi. Ancak Zana, Genel 
Kurul’dan çıktığı için kürsüye gelmedi. 

Baykal, bu durumda yeminin yapılmamış 
sayılacağını söyledi.
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BAF Büyükelçinin Cemevi Ziyaretine İlişkin Haberlere Yanıt Verdi
Geçtiğimiz hafta, Türkiye Büyük elçisi Abdur-

rahman Bilgiç’in İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve 
Cemevi’ni ziyaret etmesi, ve görüşmede konuşu-
lanlara yönelik olumsuz haberlere ilişkin Britanya 
Alevi Federasyonu (BAF) tarafından bir açıklama 
yapıldı.

‘‘Son günlerde bazı gazete ve internet sitelerinde 
yer alan, Britanya da yaşayan örgütlü Alevilerin ka-
zanımları ve bu kazanımların yok sayılması ile ilgili 
kurumlarımıza karşı olumsuz eleştiriler ve beyanlar 
yer almaktadır’’, yazıldığı ve BAF çatısı altında faa-
liyet gösteren Cemevlerinin imzalarının bulunduğu 
açıklamada, Britanya’daki Alevi örgütlenmesinin 
çalışmaları detaylandı.

Alevilerin son 22 yıldır Britanya’da örgütlendik-
lerinin ifade edildiği açıklamada, bu örgütlenmenin 
Aleviler için önemli kazanımlar getirdiği ifade edildi.

Açıklamanın devamı şöyle:
Britanya da yaşayan Aleviler olarak son 22 yıldır 

aktif örgütlenmekteyiz. Önce İakm ve Cemevi ola-
rak örgütlenen Alevi toplumu sonra yeni cemevleri 
açarak Britanya Alevi Federasyonu nu kurmuştur. 

Britanya Alevi Federasyonu ve Britanya da faa-
liyet yürüten tüm Alevi kurumlarımızın yöneticileri, 
üyeleri, hizmetlileri ve bu kurumlarımızdan hizmet 
alan Alevi toplumu ve Alevi dostlarının mücadelesi 
sonucu Aleviler Britanya coğrafyasında önemli ka-
zanımlar elde etmiştir. 

Elde edilen kazanımlarımız sadece Alevi toplumu 
için değil tüm ezilen halklar için önemli mevzilerdir. 

Bu adımlarımız aynı zamanda özellikle Türkiye 
ve çevresindeki ülkelerde baş göstermiş olan Işid, 
El Kaide, El Nusra, Öso ve benzeri Alevi düşman-
ları ve katil sürülerine karşı mücadele veren canları-
mıza önemli derecede moral olmaktadır.

Kazanımlarımız aynı zamanda, Aleviliğin ve 
Cemevlerimizin halen anayasal olarak yasaklı ol-
duğu kendi ülkemiz için emsal temsil edecektir. 
Türkiye de Aleviler halen eşit yurttaşlık mücadelesi 
vermektedir. 

Bu kazanımlar başlıca şöyledir;
• Britanya nın on iki noktasında Alevi Kültür 

Merkezleri ve Cemevleri açıldı. Yenilerinin 
açılması için çalışmalar yapılmaktadır. AKM 
ve Cemevlerimizin her biri yüzler, binler ya 
da onbinlerce canımıza hizmet etmektedir. 
Başlıca amaç ve faaliyetlerimiz, Aleviliğin 
bilince çıkarılması ve geleceğe umutla 
bakabilmek için bilinçli bireyler ve duyarlı 
toplum oluşturmaktır. Kurumlarımızda 
önemli eğitimler alan yüzlerce öğrenci vardır.

• Hakka yürüme hizmetleri için fon ve şirket 
oluşturmuştur.

• İngiltere ve Galler vakıflar kurulu tarafından 
Alevilik bir inanç olarak tanınmıştır.

• İngiltere ve Galler vakıflar kurulu 
tarafından Cemevleri bir ibadethane olarak 
onaylanmıştır.

• İlk ve Orta okullarda Alevilik diğer inançlar 
ve dinler gibi müfredat kapsamında 
öğretilmektedir.

• İngiltere Parlamentosunda Alevi sekreteryası 
hakkı alınmıştır.

• Alevilik yerel belediyelerdeki eğitim 
komitelerinde temsil edilmektedir.

• Qızılbash yayınevi kurarak çocuklara yönelik 
Alevilik kitapları yayınlamıştır.

• Britanya Alevi Gençlik Federasyonu 
kurulmuştur.

• Britanya Alevi Kadınlar Birliği kurulmuştur.
• Britanya Üniversitelerinde Alevi Öğrenci 

birlikleri oluşturulmuştur.
• Onbinlerce Can’ın tek yürek olduğu, 

festivaller gerçekleştirmiştir.
• Alevilik araştırma gurubu oluşturmuş ve 

önemli akademisyenleri misafir etmiştir.
• Yüzlerce, binlerce can’ın katıldığı Hakka 

yürüme erkanları, anma erkanları, Cemler, 
seminerler, paneller, geceler, toplantılar 
düzenlemektedir.

• Türkiye de Alevilik ve demokrasi adına 
yapılan tüm etkinlik, anma ve kurultaylara 
destek vermektedir.

• 2011-2012 yıllarında Türkiye de 
yayınlanan Alevi Hak İhlalleri Raporunun 
hazırlanmasında yer almıştır. 

• Türkiye de devlet tarafından el konulan 
ve müze ye dönüştürülmüş olan  Alevi 
Dergah’larının geri alınması için verilen 
mücadeleye destek sunmaktadır.

• Türkiye anayasasındaki Alevilerin değerlerine 
yönelik kullanılan küçültücü ve aşağılayıcı 
maddelerin çıkartılması ve yapılacak olan 
yeni anayasa da Alevilerin haklarının 
korunması için imza kampanyası ve çadır 
eylemi yapılarak TBMM ye binlerce imza 
vermiştir.

• Maraş katliamı devlet arşivleri, talep edilerek 
devletin bu konudaki gerçek yüzü ortaya 
çıkarılmıştır. Önce evet diyen devlet bu 
konudaki ısrarı ve kararlılığı gördüğünde 
‘savunma bakanlığına devrettik’ diyerek çark 
etmiştir.

• Mraş’ta Cemevi yapılabilmesi için arsa alımı 
ve inşaat çalışmalarına destek verildi.

• Avrupa Alevi birlikleri Konfederasyonu çatısı 
altında, tüm diğer yurt dışı Alevi örgütleri ile 
birlikte hareket ederek bir, iri ve diri olma 
şiarı hayata geçirildi.

• Gençlere sahip çekmak için Gençlik gelecektir 
platformu kurulmasında yer aldı.

• Britanya da faaliyet yürüten köy, yöre ve 
demokratik kurumlarla bir araya gelerek 
demokratik güç birliği oluşturuldu.

• Yol, TV10, Hayat tv, yerel gazete ve internet 
siteleri başta olmak üzere medya ile önemli 
ilişkiler kurarak faaliyet ve hizmetlerin 
duyurulması sağlanmaktadır.

ve daha yüzlerce, 
binlerce hizmetler 
tüm kurumlarımız-
ca yerine geti-
rilmektedir. Bu 
hizmetler aynı 
zamanda, toplum 
bilinci oluştura-
rak bencil ve bi-
reysel düşünceyi 
öteleyen,paylaşımı 
ve eşitliği öne çıkaran 
hizmetlerdir. 

Kendi ülkesinde yok sayılan ve Britanya da göç 
koşullarında Alevi halkı tarafından atılan bu tarihi 
adımlar, dünyanın içinde bulunduğu savaşçı, çıkar-
cı, yozlaşan ve şiddeti özendiren zaman dilimine 
karşı verilen bir kavgadır. 

Egemenlere verilen en güzel cevaptır! Küllerin-
den yeniden doğmaktır!

Tüm Alevi kurumlarımızın hizmetleri önünde say-
gı ile eğiliyor ve bu hizmetleri ya da kazanımları yok 
sayacak, yok sayılmasına çanak tutacak her kişi ya da 
kurumları da şiddetle kınayacağımızı ifade ediyoruz.

Britanya Alevi Federasyonu, Britanya Alevi 
Gençlik Federasyonu, Britanya Alevi Kadınlar 
Birliği 

İakm ve Cemevi
Croydon AKM ve Cemevi
Glasgow AKM ve Cemevi
Edinburgh AKM ve Cemevi (Pir-Der)
East Midlands AKM ve Cemevi
Bournemouth AKM ve Cemevi
Harrow AKM ve Cemevi
Sheffield AKM ve Cemevi
Doncaster AKM ve Cemevi
Nottingham AKM ve Cemevi
Hull AKM ve Cemevi
Northants AKM ve Cemevi



27  ÇArşAMBA, 18 KASıM 2015



28   ÇArşAMBA, 18 KASıM 2015

DUrSALİyE 
ŞAHAN

dursaliye2008@hotmail.com

İnce hesap Paris katliamı
Başucu kitaplarıma bir yenisi eklendi. 
Tanrı Matematikçi mi? Mario Livio yazmış.
Mutlaka okumanızı öneririm. Ayağınızı ner-

eye bastığınızı, gökyüzünde ne olduğunu bir 
çırpıda anlıyorsunuz. 

NASA’ya kulak vermeyin. Onlar hiç bir bilgi-
yi doğru dürüst paylaşmıyor. Kendileri dışındaki 
herkesi aptal sanıyorlar. Google’da ve bilumum 
medyada sık sık karşınıza çıkan “yaklaşırsanız 
öldürüleceğiniz gizli bölgeler” listesine de 
inanmayın. Bence onlar göstermelik. Çok sürmez 
yakında oralara turistik geziler düzenleyerek mi-
lyonlarca dolar kazanırlar.

Gerçek gizli bölgenin ya da bölgelerin yerini 
ben de bilmiyorum. Ama anladığım ve bildiğim 
bir şey var. Evren matematik denklemine bağlı 
bir düzen içinde. Yıldızlardan biri bir milim 
oynadığında orada kıyamet kopuyor. Ve sonra 
yeniden bir düzen kuruluyor. Evrenin matema-
tik düzenine baktığınızda büyüleniyorsunuz. 
Böylesine kusursuz bir dantelin içinde şu üz-
erinde yaşadığımız dünya bir toz zerreciği bile 
değil ama sonuç itibariyle biz de varız işte. O 
kusursuz matematiğin bir parçasıyız. 

Ve bu küçük dünyanın büyük efendileri 
olarak her yanı kan çanağına çevirmek gibi bir 
vahşetin de acımasız mimarlarıyız. (Evet hepi-
miz bu vahşetin sorumlusuyuz.)

Papa doğru söyledi. 3.dünya savaşı başlamış 
durumda. 

Ne için başladı? Onlarca sebebi var. Ancak 
dikkatli bir gözle irdelediğinizde şunu görecek-
siniz: Hiç bir sebep diğerinden bağımsız değil. 
Neden sonuç ilişkisi bir ince hesap üzerine 
gelişmekte. Evrendeki kadar büyüleyici olmasa 
da olayın analizi ancak matematikle mümkün.

İŞİD, DAEŞ, EL KAİDE, ve aklınıza gelen 
diğerleri...

Onların ipi sahnede görünmeyenlerin elinde. 
Sessizce köşelerden seyredenlere bakın.

Paris katliamından sonra; ‘uğursuz Cuma’ di-
yenler; son yıllarda Ortadoğu’nun uğurlu geçen 
tek gün yaşamadıklarını hâlâ göremeyenler.

Ali Koç da Papa gibi şaşırttı. Kapitalist sis-
temin iflas etmekte olduğunu itiraf etti. Bu çok 
umut verici. Umarım bir parmak bal değildir.

Uyanma vakti. Halklar uyanmalı.
İŞİD ya da DAEŞ Türkiye’deki katliamları 

niye üstlenmedi de Paris katliamını hemen 
üstlendi?

İŞİD’in dilinden düşürmediği Esad’ı görevden 
alsalar her şey süt liman olacak mı?

Bunca Müslüman İŞİD’e karşı bir kez tavır 
aldı mı?

Soru lisetesi çok uzun. Mesela sadece İŞİD ya 
da beriki değil. 

Evreni anlamak için gökyüzüne, dünyayı an-
lamak için görünmeyenlere bakmak gerek.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Yüksekdağ’a saldırıya karşı suç duyurusu
HDP, Yüksekdağ’ın Silvan’da saldırıya 
uğraması hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, 
“Şüpheli güvenlik güçlerince ateşli 
silahlarla yakın mesafeden ve hedef 
gözetilerek müvekkilin yaşamına kast 
edilmiştir” denildi.

HDP, 12 Kasım’da AKP’nin sivilleri katlettiği 
Amed’in Silvan ilçesine giden HDP Eş Genel Başkanı 
Figen Yüksekdağ’ın asker ve polis tarafından saldırıya 
uğramasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duy-
urusu dilekçesinde, şüpheli olarak İçişleri Bakanı Se-
lami Altınok, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, Silvan 
Kaymakamı Murat Kütük, Silvan Emniyet Müdürü, 
Silvan Jandarma Komutanı gösterildi.

‘HeDef alıNarak salDırılDı’
HDP “Tehdit”, “Hakaret”, “Kasten öldürmeye 

teşebbüs” ve “Kasten yaralama” gerekçeleriyle yaptığı 
suç duyurusu dilekçesinde, şunları kaydetti:

“Müvekkil sokağa çıkma yasağı ilan edilen 
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 12.11.2015 tarihin-
de aralarında vekillerin de bulunduğu beraberindeki 
heyetle ilçeye girmek istemiştir. İlçeye giriş güvenlik 
güçlerinin heyetin yaşamına kasta varan eylemler-
inden su ve kimyasal içerikli biber gazı kullanımı ile 
engellenmiştir. Biber gazından etkisiyle göremeyen ve 
tepeden tırnağa ıslananmüvekkile, çevredekilerin olay 
yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı anda da özellikle başı 
hedef alınarak gaz fişeği ile ateş edilmiştir.

Şüpheli güvenlik güçlerinin olay öncesi, olay 
sırasında ve sonrasındaki hareketleri, özel hareket 
polislerinin müvekkilin alandan ayrıldığı sırada tek-
bir getirip IŞİD terör örgütü lehine slogan atmaları da 
kastın belirlenmesinde ölçüdür. Yine Emniyet Müdür 
Yardımcı’sının müvekkile “bir dakika içerisinde İlçeyi 
terk etmesini aksi takdirde darp ederek gözaltına 
alacağı” şeklindeki tehdit içerikli beyanı da şüphelilerin 
müvekkile karşı tavır ve tutumlarının göstergesidir.

Şüpheli güvenlik güçlerince ateşli silahlarla yakın 
mesafeden ve hedef gözetilerek müvekkilin yaşamına 
kast edilmiştir.”

HDP, saldırıyı gerçekleştiren ve talimat veren-
ler hakkında kamu davası açılmasını ve şüphelilerin 
cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.



Almanya’da hayat durdu!

Belçika-İspanya maçından sonra, 
Almanya ile Hollanda milli futbol 
takımları arasında oynanacak olan mü-
sabaka da terör saldırısı şüphesiyle iptal 
edildi. Hannover kentindeki 49 bin kişilik 
stat, bombalı saldırı düzenleneceği 
istihbaratı üzerine boşaltılırken, maçı 
izlemeyi planlayan Başbakan Angela 
Merkel havaalanından döndü.

Almanya ile Hollanda arasında oynanması planla-
nan hazırlık maçı bomba ihbarı nedeniyle iptal edildi. 
Almanya’nın Hannover kentinde yerel saat ile 20.45’de 
başlayacak olan Almanya - Hollanda maçı öncesi terör 
alarmı verildi. Maçın başlamasına 1 saat 15 dakika kala 
karşılaşma bomba şüphesi üzerine iptal edildi. 

Almanya Futbol Federasyonu, Fransa’da yaşanan 
terör olayının ardından kritik Almanya - Hollanda 
maçı için oynanması yönünde karar almıştı. Hannover 
şehrinde ve stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri 
alındı.

Polisin ‘stadyumu boşaltın’ anonsundan sonra bin-
lerce seyirci stadyumdan dakikalar içinde ayrıldı. Han-
nover polis şefi Volker Kluwe, DPA ajansına yaptığı 
açıklamada “Birilerinin stadyum içinde patlayıcıları in-
filak ettirmeyi planladığına dair inandırıcı bir istihbarat 
aldık” dedi. Polis stadyumu karış karış ararken, şüpheli 
bir cisim bulunduğu iddia edildi.

Almanya’nın Bild Gazetesi, internet sitesinden 
maçın iptal edildiğini okurlarına duyururken, “Stat 
çevresinde şüpheli, tehlikeli kişilerin görünmesi üzer-
ine güvenlik gerekçesiyle maç iptal edildi” ifadelerini 
kullandı.

Alman medyasında da, stadyumun yakınlarında 
ambülans görünümlü bir bombalı aracın bulunduğu 
iddiaları yer aldı. Ancak bu iddialar Aşağı Saksonya 
Eyaleti İçişleri Bakanı Boris Pistorious tarafından 
yalanlandı.

Polisler Hannover Stadı’ndaki tribünlerde geniş 
çaplı bir arama yaparak şüpheli paketi bulmaya çalıştı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de 
Hannover’de dün akşam düzenlediği basın toplantısında 
istihbaratın dış kaynaklı olduğunu kaydetti. Öte yandan 
Hannover’deki önlemler stadyumla sınırlı kalmadı. 
Alman polisi kentte devriye gezerken, 14 bin kişilik 
konser salonu TUI Arena da boşaltıldı. Polis, Hannover 
tren istasyonunun bir kısmını da kapattı. 

İÇİŞlerİ bakaNı’NDaN aÇıklaMa
Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere son durumla 

ilgili açıklamalarda bulundu. Maiziere “Saldırı çer-
çevesinde bu aşamada detay bilgi vermeyeceğim, 
“tehlike sonlandı” diyemeyiz” ifadelerini kullandı. 
Bakan, “Çok zor bir karardı ama böyle bir anda 
insanların güvenliği önceliklidir o yüzden bu kararı 
aldık” diye konuştu. 

treN Garı Ve bİr baŞka 
staDYUM bOŞaltılDı

Öte yandan Almanya’nın Hannover kentinde bu-
lunan tren garında şüpheli paket bulundu, garın bir 
kısmı boşaltıldı. Polis inceleme yapıyor. Ayrıca Han-
nover yakınlarında konser amacıyla kullanılan bir sta-
dyum da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Merkel katılaCaktı
Fransa-Almanya maçı sırasında Paris’te yaşanan 

terör saldırısına rağmen Almanya-Hollanda maçının 
Fransız halkıyla dayanışmak için oynanmasına ka-
rar verilmişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in 
bakanlarıyla birlikte izleyeceği maçta, iki takımın 
oyuncuları Fransız ulusal marşı La Marsailleise’yi 
birlikte söyleyecekti. Başbakan Merkel’in maç iptali 
sırasında henüz stadyuma girmediği ve havaalanından 
döndüğü belirtiliyor.

HeDef fUtbOl MaÇıYDı
Hannover Polis Müdürü yaptığı açıklamada plan-

lanan saldırının amacının patlayıcıları Almanya-Hol-
landa maçı esnasında stadyumun içinde patlatmak 
olduğunu duyurdu.

HDı areNa YOlları kaPatılDı
Hannover Emniyet Müdürü Volker Kluwe, çok 

ciddi bir bomba ihbarı üzerine maçı iptal ettiklerini 
açıkladı. Karşılaşmanın iptal edilmesinden ve seyir-
cilerin stadyumdan tahliyesinden sonra HDI Arena’ya 
giden tüm yollar otomobil ve yayalara kapatıldı. 
Polis, basın mensupları da dahil kimseyi stadyuma 
yaklaştırmadı. Güvenlik güçleri stadyum içinde ve 
çevresindeki tüm araçlarda bomba araması yaptı.

 POlİs GÜN bOYUNCa stat 
ÇeVresİNDe kUŞ UÇUrtMaDı 

 Almanya ile Hollanda arasında oynanacak olan 
hazırlık maçı nedeniyle Alman polisi gün boyu geniş 
güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşmanın oynanacağı 
HDI Arena çevresinde gün boyu polisler devriye 
gezdi. Yaklaşık 1000 polis görev aldı. Almanya - 
Hollanda maçı nedeniyle 35 bin dolayında bilet 
satıldığı öğrenildi.
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Rezika Sevan - Elma Dizmesi
Bu hafta Diyarbakır yöresine ait alışılmadık, kendine 
has lezzetli fevkelade bir yemek tarifi ile beraberiz. 

Kürt mutfağında “rezik” yada 
Türkçeye çevrilmiş hali “dizme” 
çok kullanılan bir yemek yapma 
tekniğidir. Genelde irice doğranmış 
sebze veya meyvelerin aynı boyutta 
şekillendirilmiş kıyma etten yapılmış 
köftelerin şiş üzerine yada tepside 
peşpeşe dizilmesi yöntemi ile yapılan 
yemekleri içerir. Kullanılan sebze 
yada meyveye yakışacak baharat ve 
otlar farklılıklar gösterir ve teknik 
aynı olsada bu açıdan çok farklı 
lezzetler tatma fırsatları yaratır.

Daha önceki yazılarımda Kürt 
mutfağında yabani ot, meyve ve seb-
zelerden yapılmışyemeklerin ne kadar 
sıklıkla pişirildiğinden ve sevilerek 
yenildiğinden bahsetmiştim. Elma 
dizmesi bu tür yemeklerin en ünlül-
erindendir diyebilirim. Bu yemeğin 
bilinen ilk hali de yabani küçük ekşi 
elmalar ile yapılandır. Bu ekşi elma-
lardan aynı zamanda hoşaf türleri 
yapılırken kışın kullanmak üzere ince 
doğranıp güneşte kurutulur. 

Suffolk un doğa harikası, 
yemyeşil bir bölgesinde gezerk-
en karşılaştığım yabani elma 
ağacını gördüğüm an bu haftanın 
yemeğine karar verdim. Elmaları 
toplamak uğruna dizlerime kadar 
çamura battım diyebilirim ama 
inanın yemeğin her lokmasını da-
hada zevk alarak yedim. Yemeğin 
yapımına ne kadar emek katarsanız 
yemek bir o kadar lezzetli oluyor 
diyebilirim. Elbetteki yabani elma 
aramak zorunda değilsiniz bu yem-
ek için. çünkübildiğiniz gibi elma 
sezonu başladı ve marketlerde en-
vayi çeşit ve lezzette elmalar bul-
mak mümkün. 

Elma sezonunun avantajlarını 
sonuna kadar değerlendirin ve özel-
likle daha önce denemediyseniz bu 
yemeği deneyin derim. Ben bu yem-
ekte üzüm pekmezi ve elma suyu 
kullandım ama tatlı yemeklerden 
pek hoşlanmıyorsanız kullanmak 
zorunda değilsiniz. 

Haftaya yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorum

rezika sevan - 
elma Dizmesi
6 kişilik

Malzemeler
• 1 kg. kuzu kıyma
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 10 tane kadar karanfil- dövülmüş
• Yarım tatlı kaşığı toz tarçın
• 2 tatlı kaşığı toz yenibahar
• 2 yemek kaşığı taze 

veya kuru kekik 
• 2 tatlı kaşığı tuz + fazlası 
• 1 tatlı kaşığı of toz karabiber
• 4-5 yeşil ekşi elma 

(granny smith)
• 100 gr. küçük doğranmış 

fıstık içi + fazlası.
• Yarım limonun suyu. 
• 100 gr. Tereyağı
• 1-2 yemek kaşığı üzüm pekmezi
• 300 gr. (1 bardak) 

elma suyu veya su

Yapılışı
1. Fırınınızı 200 C. ısıtın. Geniş 

bir kâseye kıymayı, zeytinyağını, 
baharatları, kekik, tuz ve 

biberi koyun. Üzerine kabuğu 
soyulmuş yarım elmayı rendeleyin ve 
elinizle bir kaç dakika 

kadar, malzemeler iyice karışana, 
et yumuşayana ve birbirini kolay-
ca tutana kadar yoğurun. Fıstıkları 
biraz doğrayın et karışımına ek-
leyip karıştırın. Etten 2 cm kadar 
kalınlığında elmaların genişliğinde 
yuvarlak yassı köfteler yapın. Yaklaşık 
18-20 köfte çıkacaktır. 

2. Elmalarınızı yıkayın ve bir oya-
cakla ortasını daire şeklinde kesip 
çıkarın. 2 cm 

kalınlığında daireler şeklinde kesin 
ve kararmamaları için üzerine biraz 
limon suyu sıkın. 

3. Kullanacağınız fırın tepsisinde 
eşit sayıda elma ve köfteleri birbirl-
erine yapıştırarak yanlamasına dizin. 

4. Tereyağını bir tavada eritip biraz 

tuz ekleyin. kalan yarım elmayı ren-
deleyin bir bardak su veya elma suyu 
na karıştırıp terayağı ile beraber elma 
ve köftelerin üzerine dökün. 

Tepsinin üzerini alümünyom folyo 
ile kapatıp önceden ısıtılmış fırında 20 
dakika kadar pişirin. Fırının dereces-
ini 170 C ye alıp 20 dakika kadar daha 

pişirin. Folyoyu çıkarın ve üzerleri 
kızarana elmalar iyice yumuşayana ve 
köfteler pişene kadar 10 dakika kadar 
daha pişirin. Servise almadan önce 10 
dakika dinlendirin. Üzerine biraz taze 
veya kuru kekik ve fıstık serpip servis 
yapın.

Afiyet Olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FADiME  
TiSKAyA
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‘sütünü içmeden eyleme gitme’
Istanbul, Okmeydanı, 1 Mayıs... Tahmin ede-

biliyorsunuz herhalde... Savaş alanı.. Kafalara 
gözlere sıkılan gaz fişekleri, sağdan soldan yağ-
dırılan plastik mermiler, zırhlı araçlardan inen ve 
halka saldıran joplu polisler! Istanbul alışkın, Ok-

meydanı tecrübeli... Sabah erken saatllerde genç-
ler 1 Mayıs için toplanmaya başlarken saldırmıştı 
Türk polisi, gözaltılar daha 1 Mayıs yürüyüşü 
başlamadan yapılıyordu. 2 saat içerisinde Ok-
meydanı bölgesi tam bir savaş alanına dönmüştü, 
dişi kanlı polisler hunharca insanşara saldırıyor 
ve halk savunmasını meydanlarda omuz omuza 

veriyordu. Küçük bir çocuk sırtından gaz fişeği 
ile vurulmuştu tenha bir sokakta, elbet tenha so-
kak 2 dakikada insan deryasına dönmüştü, sırtı 
yanıp kabaran genç devrimciyi alel acele bir ara-
ca yerlestirip hastahaneye göndermişlerdi, tamda 
bu olayı görüntülemeye giderken eliinde süt kutu 
ile bu dünya güzeli çocuğu görünüleme fırsatım 

oldu. Kanlı meydanlarda, başı dik, elinde sütüyle 
direniyordu genç adam. Fotoğrafı çekerken bana 
bakan sanki kara kaçlı Berkin’di, Berkin Elvan! 
Berkin’in katilleri bu çocuklar göz göze geldiğin-
de dizleri vuruyordur birbirine.. ama ben gurur 
duydum ve Berkin ölmedi Berkin’ler bizimle 
diye bağırıyordum içimden...

Yazı | Fotoğraf

Erem 
K a n s o y

Haftanın 
fotoğrafı

Sudoku Basit

Sudoku Zor

AYDIN MISIN
Kilim gibi dokumada mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
Duymuyor musun

Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atmaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol

Tam çağı işe başlamanın doğan günle
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden
Her satırında buram buram alın teri
Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin değil
Yırt otuzunda aldığın diplomayı
Alfabelik çocuk ol

Yollar kesilmiş alanlar sarılmış
Tel örgüler çevirmiş yöreni
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsun
Aç iki kolunu iki yanına
Korkuluk ol 

 Rıfat ILGAZ 
7 Mayıs 1911 – 7 Temmuz 1993



MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR Bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828
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HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228
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Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

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

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı

Başlangıç ve ileri seviye grup veya özel
Bağlama ve Solfej derslerimiz başlamıştır.

İrtibat: 07405 991 540

Mehmet Yuksel Saz School



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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Bu sayfada
1 kutu ilan
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Satılık Dükkan
Londra, Stoke Newington High Street’te Koşe 

Dukkan’ın 7 yıllık lease’i (önü açık ) satılık
Kira £22,000

A1 lisans (A3 belgesi daha önce alınmış fakat 
kullanılmamış ve yeniden alınabilir) 850 metre kare
Giriş, zemin ve diğer tüm katlara ayrı giriş mevcut 

Ücret £33.000 - İrtibat: 07977129485
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Ozçelîk, piştî êrîşên çeteyên DaIş 
li hember Kobanê destpê kirin, 27’ê 
Cotmeha 2014’an ji Londonê çûbû 
Brukselê. 16’ê Çile vegeriyabû 
Londonê. Doza jina ciwan şîlan 
Ozçelîk duh li dadgeha westmînster 
magîstrates dest pê kir û tê payîn 
ku hefteyekê bidome. Ozçelîk, 
16’ê Çileyê dema ji elmanyayê 
vegeriyabû Londonê, li Balafirgeha 
Stansted hatibû binçavkirin, piştî 
îfadeyê bi awayekî negirtî bê 
darizandin hatibû berdan. Ozçelîk 11 
adara 2015´an ji aliyê westmînster 
magîstrates bi sedema hewl daye 
tevlî PKK’ê bibe hat sûcdarkirin û li 
gor xala 5 (1) (a) a qanûna têkoşîna 
bi terorê re hatibû girtin.

Di doza duh de dozger delîlên heyî 
pêşkêşî dadgehê kirin. Di rûniştinê de 
endamên jûrî jî amade bûn. Dozger 
Dan Pawson-Pounds anî ziman 
ku şîlan piştî ku ji mal veqetiyayî 
nameyek û vîdeoyek hiştiye û tê de 
aniye ziman ku armanca çûna wê 
xwesteka tevlîbûna PKK´ê ye.  Dan 
Pawson-Pounds da zanîn ku Ozçelîk 
di nameya xwe de wiha gotiye; “Dema 
ku hûn vê nameyê dixwînin ez ê di 
nav refên PKK´ê de bim. Bawer bikin 
ku tişta herî rast jibo min ev e. ez 
pir kêfxweşim bi vê biryara xwe. ez 
dixwazim hûn jî min fahm bikin. erê 
min dikarî perwerdeya xwe berdewam 
bikim û bibim parezerek, lê ez wekî 
şîlan Ozçelîk dixwazim bibim mîlîtan.”

wekî din dozger anî ziman ku 
Ozçelîk di nameya xwe de gotiye ku; 
“ev têkoşîn ne tenê jibo Kurdan, jibo 
hemû jinên cîhanê û gelên cîhanê 

ye. ev bi salane ez li benda rojeke 
wisa bûm.”

Doza Ozçelîk berdewam dike. 

Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´ya de ye

festîvala 
filmên Kurdî bi 
Coşeke Mezin 
Berdewam Dike
Festîvala Filmên Kurdî ya Londonê roja Înê bi 
resepsiyonê dest pê kir. Nehemîn Festîvala Filmên 
Kurdî li paytext Londonê bi coşeke mezin dê heta roja 
înê berdewam dike. 

Doza Ozçelîk Destpêkir
Doza keça Kurd şîlan Ozçelîk ya ku ji yazdehê adarê ve girtiye dest pê kir. 
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Berxê mirî ji gur natirse.

Bi benê dînan danekeve bîran.

Bike lê nebêje.

Bila mirov bêtext be, lê ne bêbext be.

Bi ciwanî bike, bi pîrî bixwe.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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Arjen Arî

Himbêzek ramûsan man li keviya çêm 
Te gotibû îşev ez têm, 
Îşev, beriya hîv dagere kevan... 
Ma gund raneza, ma sa ranezan 
Xayînê, tê bihata... 
Dilê min sed carî di sînor werbû!
Tu bihata, kaniyek din li Xanikan zêde d’bû 
Tu bihata, Nêrgizlokê j’êvar de rêber bû 
Tu bihata, xewlecî bû binê pirê; 
Kîjan xofê nehişt ku tu bidî rê 
Xayînê, tu bihata 
Ev dil li dû te Binxet nedibû! ....
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Festîvala Filmên Kurdî 
ya Londonê roja Înê bi 
resepsiyonê dest pê 
kir. Nehemîn Festîvala 
Filmên Kurdî li paytext 
Londonê bi coşeke me-
zin berdewam dike. 

Nehemîn Festîêvala Filmên Kurdî 
ya Londonê bi tevlîbûna 400 kesî li sa-
lona Şaredariya Hackneyê bi resepsiyona 
vekirinê dest pê kir. Di nav de Parle-
mentera Yekitiya Ewropa Jean Lambert, 
berdevkê şaredariya Hackneyê Sade Etti, 
berdevkê şaredariya Harîngeyê Ali Gul 
Ozbek, Margaret Owen û nûnerê Kurd-
istana herêmî ya Iraqê jî heyî 400 mêvan 
tevlî bernameya vekirinê bûn. 

Di resepsiyona ku roja Înê hatî li dar 
xistin de derhênerên wekî, Hishmam Za-
man, Omer Leventoglu, Erol Mîntaş, 
Kenan Korkmaz, Yuksel Yavuz, Sahim 
Omae Khalifa jî amade bûn. Di resepsi-
yonê de Jean Lambert, Margaret Owen, 
Khasro Ajgayî û Cuma Kepez axaftin ki-
rin. Di axaftinan de bal kişandin ser rewşa 
şer ya Kurdistanê û bandora sînemayê.

Piştî axaftina koma folklore derket 
ser dikê û performansek li darxist.Piştî 
resepsîyonê mêvan tev derbasî sînemaya 
Hackney Picturehouse bûn. Li sînemayê 
filmê Shawkat Amin Korki yê binavê 
“Bîranînên li ser kevirî hat nîşandan. 
Piştî film jî, çêkerê film Mehmet Aktaş 
û serlîstikvanê film Nazmi Kirik pirsên 
temaşevanan bersivandin. 

ELAQEYA MEZIN
Roja Şemiyê bi nîşandana filmê Berroj 

û Bark festîvalê destpêkir. Piştî filmê Ber-
roj yê ku berxwedana Kobanê kiriye mijar 
rastî elaqeyeke mezin hat û derhênerê film 
Omer Leventoglu pirsên temaşevanan 
bersivand. Di nîşandanê de hat dîtin ku 
gelek kes nikarîn hesirên xwe bigirin. 
Festîval di roja çaremîn de heta niha rastî 
elaqeyeke pir mezin hatiye. Heta niha 
gelek filmên balkêş mîna, ji şah re name, 
Sîwareya Şîn, Kilamên dayika min, Were 
dengê min hatin nîşandan û derhênerên 
van fîlman bersiva pirsên temaşevanan 
dan. 

Nehemîn festival Filmên Kurdî heta 
roja Înê dê berdewam bike. Kesên dixwa-
zin dikarin li ser malpera www.lkff.co.uk 
bêhtir agahî bigrin. 

Festîvala Filmên Kurdî 
bi Coşeke Mezin Berdewam Dike
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Ahmet Kaya li ser gora xwe hat bîranîn

Hunermendê Kurd Ahmet Kaya, di 16. 
salvegera wefata xwe de li Goristana Père 
la Chaise hat bîranîn.

Ahmet Kaya yê 10’ê Sibata 1999’an di 
merasîma xelatdayînê ya Komeleya Roj-

namevanên Magazîn de ji ber axaftina kir 
der barê wî de kampanyaya lîncê hat dest-

pêkirin û neçar man welêt terk bike, li pay-
texta Fransa Parîsê 16’ê Mijdara 2000’î de 
ji ber krîza dil a derbas kir jiyana xwe ji dest 
dabû. Kaya di 16. salvegera wefata xwe de li 
Goristana Père la Chaise hat bîranîn.

Bîranîna ku di pêşengiya CDK-F de pêk 
hat, bi rêzgirtinê destpê kir. Bîranîn, bi ax-
aftinên li ser gora Kaya bi dawî bû. 

‘Leyla’ li ser dikê ye!
Ekîba Reqsê ya Mezopotamya lîstika bi navê “Leyla Bedîrxan” a 
li ser jiyana Leyla Bedîrxan a weke reqsvana yekem a Kurdan tê 
zanîn, îro li Stenbolê derdikeve pêşberî hunerhezan.

Reqksvan Yeşîm Coşkun sedema ku 
Bedîrxan bikin lîstîk vegot û diyar kir 
ku ji ber ku di dema ku jiyaye ligel ku 
malbatê nerazîbûn nîşan daye û bi reqs 
û nasnameya xwe ya Kurdbûnê ji bo 
têkoşîna jinên sudewar bûye.

Leyla Bedirxan kî ye?
Leyla Bedîrxan keça Henriette 

Hornik a ji malbateke cihû û Abdul-
rezzak Bedîrxan ê ji malbata Bedîrxan 
e û di 1908’an de li Stenbolê ji dayik 
bû. Piştî sirgûna malbatê bi malbata 
xwe re koçî Misrê kirin. Piştî ku bavê 
wê jiyana xwe ji dest da bi dayika xwe 
re li Viyanayê jiyana xwe berdewam 
kirin. Bedîrxan a li Viyanayê yekem 
dersa xwe ya reqsê girt ewil li Oper-
aya Viyanayê derket ser dikê. Ji ber ku 
reqsvan bû rastî nerazîbûna malbatê 
hat jî tu caran dev ji reqsê berneda û 
nasnameya xwe ya kurd bûnê jî înkar 
nekir. Her tim bi serbilindî kurbûna 
xwe anî ziman li cihên weke “Ereb” 
hate nasandin jî her tim sererast kir û 
kurdbûna xwe anî ziman.

Gotina “Miletê Tirkiye” sond betal kir
Parlamentera HDP’ê ya Agirî Leyla Zana ku di merasîma 
sondxwarinê de li şûna “Miletê Tirk” a di metna sondxwarinê 
de got, “Miletê Tirkiye” sonda wê hat betalkirin.

Di vekirina meclîsê ya dema 26. de 
krîza sondê derket. Parlamentera HDP’ê 
ya Agirî Leyla Zana ya wek helwesta 

şexsî dema hat kursî li locaya Erdogan 
lê nihêrî û bi kurdî got: “Bi hêviya 
aştiyek mayînde” û paşê dest bi sondê 

kir, li şûna “Li ser navê miletê Tirk sond 
dixwim” a di metna sondê de ku got: “Li 
ser navê miletê Tirkiye sond dixwim” 
sonda  wê hat betalkirin.

Serokê Meclîsê Denîz Baykal ji Zana 
xwest girêdayî metnê bimîne, sondê 
dubare bike. Lê ji ber Zana ji Desteya 
Giştî derket nehat kursî.

Baykal got ku di vê rewşê de wê wek 
sond nehatiye xwarin bê hesibandin. 

Xelatên Rojnamevaniyê yên 
Şehîdên Çapemeniya Azad 
û Mûsa Anter hatin dayîn

23’yemîn Xelatên Rojname-
vaniyê yên Şehîdên Çapemeni-
ya Azad û Mûsa Anter ên ji 
aliyê Cemiyeta Rojnamevanên 
Azad ve bi merasîmê hatin 
dayîn. Xelatên ku her sal di 20›ê 
Îlonê de dihatin dayîn îsal ji ber 
êrîşên dewletê yên li Kurdis-
tanê zêde bûn hate taloqkirin 
li Odeya Sanayî û Bazirganiyê 
ya Wanê bi merasîmeke hatin 
dayîn. Hevgerînendeyê Giştî yê 
Ozgur Gundem Huseyîn Aykol, 
kurê Mûsa Anter Dîcle Anter, 
Gerînendeyê Giştî yê Evrensel 
Fatîh Polat, Serokê Komeleya 
Rojnamevanên Hemdem Ah-
met Abakay, rojnamevan Celal 
Başlangiç, Berdevkê Bloka 
Aştiyê Gençay Gursoy, parla-
menterên HDP›ê yên Wanê, 
hevşaredarên bajar û navçeyan, 
nûnerên KJA›yê, Meclîsa Day-
ikên Aştiyê û malbatên şehîdên 
çapemeniya azad, xebatkarên 
çapemeniyê û gelek welatî 
beşdarî merasîmê bûn.

Merasîmê bi rêzgirtina ji bo 
kesên di xebatên çapemeniya 
azad de jiyana xwe ji dest dan 
destpê kir. Li salonê wêneyên 
şehîdên çapemeniya azad û 
posterên Mûsa Anter û Gurbe-
tellî Ersoz hatin daliqandin

Piştî sînevîzyona li ser 
xebatên çapemeniya azad û 
şehîdan axaftina vekirinê ji 
aliyê Hevserokê Cemiyeta Ro-
jnamevanên Azad Hakki Bol-
tan ve hate kirin. Boltan got 
ku çapemeniya azad ti caran 
li hemberî pêkûtiyan serê xwe 
netewand û wê netewîne. Bol-
tan anî ziman ku çapemeniya 
azad her tim pêşengiya rastî 
derkevin holê kiriye û ji ber vê 
yekê rastî pêkûtiyan hatiye û hê 
jî pêkûtî berdewam dikin. Bol-
tan nirxandina «Divê em wekî 
kedkarên çapemeniyê bi ruhê 
Mûsa Anter li dijî operasyon, 
pêkûtî û qetlîamên li Kurdistanê 
tên kirin derkevin» kir.

Parlamenterê HDP›ê 
Lezgîn Botan jî got ku heke 
çapemeniya azad bêdeng bibe 
wê dengê karker û kedkarên ku 
têdikoşin jî bêdeng bibe. Botan 
anî ziman ku çapemeniya azad 
wijdanê gelan e.

Hevgerînendeyê Giştî yê 
Ozgur Gundemê Huseyîn 
Aykol jî bîranîneke xwe parve 
kir û wiha got: «Dema ku ez 
çûm geliyê Bekaayê. Serok 
Ocalan jî li wir bû. Em kirin 
mêvan û piştre jî rêwî kir. Ez 
her tim li aliyê wî yê çepê 
meşiyam û ez ê her tim di aliyê 
wî yê çepê de meşa xwe bi-
domînim.»

Serokê Komeleya Roj-
namevanên Hemdem Ahmet 
Abakay jî diyar kir ku roj-
namevanên li Kurdistanê li gor 
ên li Tirkiyeyê deh qat zêdetir 
rastî pêkûtiyan tên û nirxan-
dina «Berê çekan didin wan, 
ji ber vê yekê bi tena serê xwe 
xilasî tineye an bi hev re yan jî 
hîç» kir.
XELATÊN NÛÇEYÊN 
TIRKÎ Û KURDÎ 
DÎHA’YÊ WERGIRT

Di beşa nûçeyên Kurdî de 
nûçegihanê DÎHA’yê Gokhan 
Altaş bû yekemîn, Îbrahîm Bu-
lak jî bû duyemîn. Xwendeka-
ra bi navê Nurşen Butuşeba jî 
xelata teşwîqê girt.

Di beşa nûçeyên Tirkî de 
nûçegihanê DÎHA›yê Nedîm 
Turfent bû yekemîn. Hasan 
Akbaş xelata taybet a ju-
riyê wergirt. Nûçegihana 
JINHA›yê Handan Tufan jî 
xelata Nûçegihaniya Jinê ya 
Gurbetellî Ersoz wergirt.

Di beşa karîtaturê de Aşkin 
Ayrancıoglu bû yekemîn, xe-
lata taybet a juriyê Mahmut 
Ulusan wergirt.

Di beşa wêneyan de 
Ramazan Seykan bû yekemîn, 
xelata taybet a juriyê Welat Cîn 
wergirt.

Di beşa nûçeya bi dîmen 
de nûçegihanên ÎMC’ê Bekîr 
Guneş û Gokhan Çetîn xelat 
wergirtin.

Rojnamevanên xelat wer-
girtin di axaftinên xwe de 
xelatên xwe diyarî gelê Cizîr, 
Silopiya, Gever û Nisêbîn di 
serî de diyarî hemû gelên li ber 
xwe didin kirin.

Merasîm piştî xelat hatin 
dayîn bi wêneyên hatin 
kişandin bi dawî bû.

Lêkolîneke berfireh ya dîplomasiya Kurdan
Pirtûka rojnameger û 
nivîskar Faik Bulut bi 
navê “Ji dîrokê heta niha 
diplomasiya Kurdan” 
ji weşanxaneya Ev-
renselê derçû.

Di pirtûkê de Faik Bulut bersiva pirsên wekî 
“Li cem Kurdan dîplomasî çi ye, çi nîne” dide 
û berhem ji bo kesên ku dîplomasiya Kurdan 
mereq dikin jî berhemeke girîng e. Bulut ê ku 
li çar parçeyên Kurdistanê lêkolîn kirin, got: 
“Di encamê de Konferansa Neteweyî ya Kurd 
wê kom bibe. Dîplomasî pêdîvî ye. Tû pêdivî 
bi çi dibînî divê li dora wî kom bibî. Kurd jî dê 
bibin yek.”

Pirtûka nivîskar Bulut ji du cildan pêk tê. Di 
cîlda ewil de têgehên ‘polîtîkaya hundirin û ya 
derve, cudatiya siyaseta derve û dîplomasiyê’ tê 
pênasekirin. Her wiha xwendevan ji pênaseki-

rina dîplomasiyê heta Kongreya Viyanayê ya ku 
bingeha dîplomasiya Serdema Navîn e, ji wir jî 
heta dîpolomasiya Osmaniyan û cureyên dîpolo-
masiyê derdikeve rêwîtiyeke zîhnî.

Bulut di cîlda yekemîn de dîplomasiya Bar-
zanî û Talabanî jî bi berfirehî tîne ziman di 
dîroka nêz de jî bandora Şerê Kendavê ya li ser 
dîplomasiya Barzanî û Talabanî jî bi sernavekî 
digire dest.

Lêkolîneke berfireh û giştî
Di beşa duyemîn de ku ji bo kesên mijarên 

wekî di serdema navîn de mînakên dîplomasiya 

Kurdan, îsyan û şerên begtiyên Kurdan, têkîliyên 
Kurdan bi dewletên mezin re, Kurdên Tirkiyeyê, 
polîtîkaya Kemalîstan a derbarê Kurdan de, di-
hundirîne. Di vî beşê de nivîskar hemû detayên 
ku têkîliyên Kurdan ên bi dewletên mezin re dide 
xwendevanan.

Cîlda duyemîn a pirtûkê jî ji bo kesên ku 
Têkoşîna Azadiya Kurdan mereq dikin, hatiye 
amadekirin. Di vê bergê de nivîskar dadikeve 
bi nêrîna Kurdên Îran, Sûriye û Tirkiyeyê ya li 
dîplomasiyê, têkîliyên wan ên bi dewletan re, 
statuya wan a li Rojhilata Navîn û siyaseta şer 
a PKK’ê û dîplomasiya aştiyê. Dîsa dema nêz 
jî di pirtûkê de heye. Ji ber ku pêvajoya Oslo û 
bûyerên van demên dawî di siyaseta Kurdan de 
jî cih digirin.
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Ji Kerry daxuyaniya operasyonê
Daxuyaniya Wezîrê Karên 

Derve yê DYA John Kerry a “Ji bo 
ewlehiya herêmek 98 kîlometre, 
em bi Tirkiyeyê re dest bi operasy-
onê dikin” bû sedema pirsnîşanan.

Wezîrê Karên Derve yê DYA 
John Kerry da xuyakirin ku wê bi 
Tirkiyeyê re dest bi operasyonek 
hevpar bikin, bi vê jî wê ewlehiya 
98 kîlometreya sînor pêk bînin. 
Roportaja di televizyona CNN’ê 
de Kerry wiha got: “Li 98 kîlo-
metreyê sînorê Bakurê Sûriyeyê ji 
bo ewlehî pêk bê, em bi Tirkiyeyê 
re dest bi operasyonek hevpar 
dikin.”

John Kerry got, “Em ê Tirkiye 

û Bakurê Sûriyeyê ewle bikin” 
û wiha berdewam kir: “Ji sedî 
75’ê sînorê Bakurê Sûriyeyê niha 
girtiye. Tirkiyeyê bi hewldanên 
xwe herêm xistiye bin kontrolê. 
Ji bo 98 kîlometreyê maye jî bê 
girtin, em bi Tirkan re dest bi 
operasyonê dikin.”

Tê diyarkirin ku herêma 98 
kîlometre herêma ji derveyî kon-
trola PYD’ê, herêma ku çeteyên 
DAIŞ’ê lê xebatan dike ye.

Kerry der barê êrîşên li Parîsê 
jî got, “Ne normal e, wê ne normal 
be, wê neyê normalkirin” ragihand 
ku di têkoşîna DAIŞ’ê wê hevka-
riya xwe bi Rûsya re zêde bikin.

Ji Wezîrên Karên Derve 
yên YE banga yekîtiyê li 
dijî ‘terorîzmê’

Wezîrên Karên Derve yên 
Yekîtiya Ewropayê (YE), piştî 
êrîşa li Parîsê daxuyaniyeke 
hevpar dan û li dijî ‘terorîzmê’ 
banga yekîtiyê kirin.

Wezîrên Karên Derve yên 
Yekîtiya Ewropayê (YE), piştî 
êrîşa li Parîsê daxuyaniyeke 
hevpar dan û li dijî ‘terorîzmê’ 
banga yekîtiyê kirin.

Wezîrên Karên Derve 
yên Yekîtiya Ewropayê, li 
dû êrîşên 13’ê Mijdarê yên li 
Parîsê, banga yekîtiya ‘li dijî 
terorîzmê’ kirin.

Federîca Mogherînî dax-
uyanî da û got, “Dixwazin me 
ji hev parçe bikin, lê em hîn 
bêhtir li dora hev civiyan.”

Mogherînî bang li Ewropi-
yan kir ku hêza xwe bêhtir 
xurt bikin, di mijara ajanda 
siyasî de agahiyên xwe bêhtir 

bikin yek û da zanîn ku 
pêwîste li qadên dîplomatîk, 
aborî û leşkerî, yekîtiya hêzê 
hîn bêhtir bê kirin.

Mogherînî da xuyakirin ku 
ew ê banga piştgiriyê ya Ser-
okkomarê Fransayê Françoîs 
Hollande li gorî xala 42.7 a 
Peymana Yekîtiya Ewropayê li 
welatên din ên Yekîtiya Ewro-
payê kiriye, îro binirxînin.

Wezîrê Karên Derve yê 
Fransayê Harlem Desîr jî diyar 
kir ku êrîş li hemberî Fransayê 
hatiye kirin, lê bandor li teva-
hiya Ewropayê kiriye.

Desîr destnîşan kir ku divê 
saziyên hiqûq û edaletê yên 
Yekîtiya Ewropayê, li dijî 
terorîzmê biryarê werbigirin. 
Desîr ragihand ku ji bo xurt-
kirina kontrolên sînor, dosya 
Qada Hewayî ya Ewropayê bê 
avakirin.

Pûtîn: Di nava G-20’an 
de welatên destekê didin 
DAIŞ’ê hene

Serokdewletê Rûsyayê 
Vladîmîr Pûtîn, di civîna 
bilind a G-20’an a li Antalyayê 
de nerazîbûn nîşanî welatên 
destekê didin DAIŞ’ê da.

Pûtîn got, “Bi agahiyên di 
destê xwe de min li ser hêzên 
alîkariya fînansî didin DAIŞ’ê 
de, mînak da. Ev pere ji 40 we-
latan tê. Di nava van de welatên 
endamê G-20’an jî hene.”

Pûtîn navê van welatan bi 
awayekî vekirî bilêv nekir, lê 
belê bala her kesî çû ser Ere-
bîstana Siûdî û Tirkiyeyê. Ev her 
du welat bi destekkirina komên li 
Sûriyeyê sûcê li dijî mirovahiyê 
dikin, tên sûcdarkirin.

Pûtîn di axaftina xwe de bal 
kişand ser girîngiya pêşîgirtina 
li firotina petrola derveyî 
qanûnî. Serokdewletê Rûsyayê 
got, “Min gelek wêneyên ku 
ji fezayê û balafiran hatine 
kişandin, nîşanî hevkarên 
xwe da. Ev wêne asta firotina 

petrola derveyî qanûnî ji aliyê 
DAIŞ’ê ve, xuya dike.”

Weke ku tê zanîn, mi-
jara bazirganiya petrolê ya di 
navbera DAIŞ’ê û Tirkiyeyê 
de beriya niha ketibû rojevê û 
di vî warî de hin dîmen hatibûn 
weşandin.

Pûtîn da xuyakirin ku divê 
hewldanên navneteweyî yên 
li dijî DAIŞ’ê bibin yek û got, 
“Pêwîstiya me bi desteka DYA, 
welatên Ewropa, Erebîstana 
Siûdî, Tirkiye û Îranê heye.”

9 penaberên 
din fetisîn

Bota penaber tê de bûn, dema ji 
navçeya Mûgla Bodrûmê derbasî 
girava Kos a Yewnanîstanê dibû, li 
peravên Yewnanîstanê binav bû. Ji 
18 penaberên di botê de 9 kesan ji-
yana xwe ji dest dan. Her wiha 2 kes 
jî winda bûn.

Hat ragihandin ku ekîbên lêgerîn û 
rizgariyê yên peravê, ji bo rizgarkirina 
windahiyan, dest bi kar kirin.

Muslim hat cihê komkujiyê û komkujî şermezar kir

Hevserokê PYD’ê Salih Muslim hat cihê komkujiyê 
ya 13’ê Mijdarê li Parîsê pêk hat, kesên jiyana xwe ji 
dest dane bibîr anî û komkujî şermezar kir.

Hevserokê PYD’ê Salih Mus-
lim hat cihê komkujiyê ya 13’ê Mi-
jdarê li Parîsê pêk hat, kesên jiyana 
xwe ji dest dane bibîr anî û komkujî 
şermezar kir.

Piştî komkujiya 13’ê Mijdarê ya li 
paytexta Fransa Parîsê pêk hat û 132 
kesan jiyana xwe ji dest da, gelek kes 

cihê komkujî lê rû da ziyaret dikin. 
Hevserokê PYD’ê Salih Muslim jî îro 
saet 16.00’an hat ber salona konserê 
ya Batachan ku di komkujiyê de herî 
zêde kes li vir hatin qetilkirin. Muslim 
ê li vir gul danîn, piştî deqeyek rêz-
girtinê bersiv da pirsên rojnamevanan. 
Muslim got: «Em komkujiya çeteyên 

barbar a li Fransayê pêk anîn bi nefret 
şermezar dikin. Kurd ev du sal in li 
hember van çeteyên paşverû têkoşînê 
dikin û heta çeteyek DAIŞ’ê bimîne jî 
wê têkoşîna me berdewam bike. Niha 
herê baş Kurd Fransayê fêm dikin û 
wê timî li rex gelê Fransa bin.”

Muslim diyar kir ku di civîna G20 
a li Tirkiyeyê hat lidarxistin de têkil-
darî têkoşîna li hember DAIŞ’ê de 
tiştekî berbiçav derneketiye holê, ji bo 
têkoşîna li hemberî DAIŞ’ê divê hel-
westeke hevpar hebe.

Obama li dij Tirkiyeyê derket
Serokê DYA Obama di roja dawî 
ya civîna G-20 a li Antalyayê 
de civîneke çapemeniyê lidar 
xist û diyar kir ku di têkoşîna 
li dijî DAIŞ’ê de nîqaşên li ser 
‘herêma ewle’ yan jî ‘herêma ji 
firînê re qedexe’ ne kêrhatî ne.

Serokê DYA Barack Obama di roja 
dawî ya civîna bilind a G-20 a li Antalyayê 
de civîneke çapemeniyê lidar xist.

Obama got, “Di têkoşîna li dijî DAIŞ’ê 
de me biryar dan ku ‘herêma ewle yan jî ji 
firînê re qedexe’ kêrhatî nîne” û anî ziman 

ku ji bo avakirina herêmeke bi vî rengî 
pêwîstî bi operasyona li qadê heye.

Obama der barê nêrîna şandina leşkerên 
DYA ji bo herêmê jî got, “Ne tenê ez, 
şêwirmendên min ên sivîl û leşkerî jî di 
wê baweriyê de ne, ku ev yek wê şaşîtiyek 
be. Ez nabêjim ku artêşa me nikare bikeve 
Mûsil, Reqqa yan jî Ramadî û bi awayekî 
demkî herêman ji DAIŞ’ê paqij nake. Ez 
dibêjim, ya ku me beriya niha dît, dibe ku 
em careke din bibînin.”

Obama ragihand ku li hemberî DAIŞ’ê 
stratejiyeke wan a leşkerî heye û got, 
“Bi êrîşa hewayî re em dixwazin zextê li 
DAIŞ’ê bikin. Em alîkariyê didin qadê, 
perwerdeyê dikin. Ji bo qutkirina fînans-
mana DAIŞ’ê xebatên me hene. Ji aliyê 

leşkerî ve em hewl didin xebatên xwe 
zêdetir bikin. Divê stratejiyek karibe 
bê domandin. Stratejiya me, hedefgir-
tina DAIŞ’ê, kêm kirina kapîsteya wê û 
destekkirina hêzên Sûriyeyî, Iraqî û Kurd 
e. Stratejiya ku divê em bişopînin ev e. 
Ev şerekî konvansiyonel nîne. Divê em 
têkoşîna li dijî terorê bidomînin. Divê axa 
di destê DAIŞ’ê de jê bê stendin û şerê 
navxweyî yê li Sûriyeyê bê qedandin.”

Obama ji bo ‘herêma ewle yan jî ji 
firînê re qedexe’ got, “Me biryar dan ku 
herêmeke bi vî rengî wê kêrhatî nebe.”

Serokkomarê Tirk Erdogan ji bo pro-
jeya ‘herêma ewle’ ya behsa wê tê kirin 
gotibû, “Niha red dikin, lê wê sibe qebûl 
bikin.”


