
Wood Green’de Çete 
Operasyonunda 
Bir Kişiyi Öldüren 
Polis Cinayetten 
Mahkum Edilebilir
Cuma sabahı, alınan istihbarat üzere gerçekleşen çete 
operasyonunda, bir el silah ateş ederek, 28 yaşındaki 
Jermaine Baker’ı öldüren polis görevinden uzaklaştırıldı.

Londra’da tren 
istasyonu işgal edildi
Britanya Kürt Halk Meclisi’nin çağırısı ile trafalgar meydanında toplanan kitle 
buradan Leicester Sq. Tren istasyonuna yürüyerek, turnike girişleri işgal edildi. 
Öz yönetime destek sloganları atan kitle, Sur, Cizre, Nusaybin başta olmak üzere Kürdistan’daki direnişi selamlandı. Sıklıkla 
‘terrorist Turkish state’ (Terörist Türkiye devleti) sloganları atıldı. 
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Nusaybin ve Di er ç Kentin 
Direnişi K r l rsa, Bunu Devlet 
De il, Normal Yaşam na De-
vam Eden K rdistan’ n Geri 
Kalan  Başarm ş Olacak.
Aras Ararat

l lerimizin çetelesini tutmaz 
oldu umuz, sinirlerimizin adeta çekilmiş 
oldu u, tepkimizin facebook ve twitter’daki 
paylaş mlardan teye geçemedi i, s recin 
eylem ve direniş ruhunun kavranmad  
ve kafalar n mu lak oldu u d nemlerden 
geçerken, Nusaybin, Cizre, Silvan ve Sur’da 
devam eden tarihi direnişe kulak t kayan, 
g z yuman K rtlere Latife Anam n bir kaç 
s z  ile yaz m za başlayal m.

ki ay içerisinde 5 seferdir t mden bir 
kentin ev hapsinde esir al nd , ekonomin-
in ç kt , baz  mahallerde elektriksiz, su-
suz ve yetersiz g dayla g nlerce karanl kta 
en a r silah sesleri alt nda yaşad , 
17 insan n, evinin bahçesinde, soka n 
ortas nda katledildi i Nusaybin’de, 70 
yaş ndaki Latife Anan n ç l  bize 
çok şey s yl yor; “Bu sald r lar sadece 
Nusaybin zerine oldu unu mu zannedi-
yorsunuz? Nusaybin şahs nda yap lan bu 
sald r lar t m K rtlere d n kt r. Nusaybin 
zaten d şmez, olur da d şerse bu utanc  biz 
de il, ses ç karamayan K rtler yaşayacak. 
Akl n z  baş n za al n ve Nusaybin’e ses 
verin. Bunu Nusaybin için de il, kendiniz 
için yapm ş olursunuz. Bizim anl m z ak, 
tarihe bir not daha d ş yoruz, buna ortak 
olmak da, utançtan boynu b k k yaşama 
da sizin elinizde”

Yine Nusaybin’den bu sefer Nuriye 
Anan n ç l n  dinleyin; “Birkaç mahall-
eye sald rarak, devlet olunmaz. Biz kendi 
topraklar m zda gasp edilen haklar m z n 
m cadelesini veren K rtler olarak bu m -
cadelede hepimiz var z diyoruz. Bat y  
zaten biliyoruz, bizim k rg nl m z K rd-
istan halklar na, topyekun bir direniş ol-
madan sald r lar son bulmaz. Art k ateş 
d şt  yeri tek yakm yor, buraya d şen 
ateş t m K rdistan’a d ş yor.”

….
Cumhuriyet tarihini geçtim, sadece 

son alt  ayda K rde yaşat lan vahşete 
bir bak n. Suruç, Amed, Ankara bombal  
sald r lar , ard ndan Cizre, Nusaybin, 
Silvan, ve Sur’da yaşatt klar  vahşete. 
Bebekleri, çocuklar , dedeleri, hamile 
kad nlar  sokak ortas nda t m d nyan n 
g z  n nde katledip, ‘ter rist’ etiketi vu-
rulurken, gençlerimiz vahşice infaz edilip 
boyunlar na halat geçirip sokaklarda 
s r klenirken, l  çocuklar m z  g nlerce 
defnede imiz için derin dondurucularda 
bekletirken, bir insan n en kutsal mekan  
olan mezarlar m z  F16 savaş uçaklar yla 
bombalay p yerle bir ederken, camiler-
imizi, kliselerimizi, ve tarihimizi a r si-
lahlarla delik deşip edip yakarken, bat da 
linç edilirken, Atat rk b st  pt r l rken, 
bat daki işyerlerimiz, otob slerimiz sa-
dece isimlerinden kaynakl  yak l rken, 
d nyan n en vahşi rg t ne s rf K rtlerle 
savaş yor diye kucak aç l rken ve daha 
nice vahşet yaşan rken

d rt bir yan ndan, SAS komandolar , 
zel harekat timleri, Ter rle m cadele 

ekipleri, TSK içindeki zel birlikleri, 
t m emniyet g c n  ve ne oldu unu ha-
len anlamad m z ‘Esadullah timi’ gibi 
g çlerini bu d rt kentte toplayarak kentleri 
yerle bir ederek o kentlerdeki insanlara ce-
hennemi yaşatmaya çal şmaktad r.

…
Suriye şahs nda şuan ç nc  d nya 

savaş  bug n vekaleten yaşanmaktad r. 
Emperyalist g çler Ortado u’daki konu-
munu g çlendirmek ad na savaşa dolayl  
olarak veya direk dahil olmuş durumda. 
T rkiye-Rusya krizi, T rklerin uluslararas  
alanda Daiş ile olan işbirli inin deşifre 
olmuş olmas  ve ter r destekçisi konumu 
K rtlerin lehinedir. K rtler bu s reci 
iyi y netti i takdirde hem Rojava’n n 
g çlenmesi, hem de Kuzey K rdistan’ n 
bir stat ye kavuşmas n n n nde hiçbir 
engel bulunmamaktad r. Evet şuan Nusay-
bin ve di er direnen kentlerde oldu u 
gibi a r bedeller denecektir. Ekonomi 
ç kecek, herkesin yaşam  direk olarak 
etkilenecek, l mler yaşanacak, T rkler 
vahşice sald rmaya devam edecek  An-
cak, topyek n direniş bu bedelleri en aza 
indirgeyecek ve ç z m  h zland racakt r.

2016 y l  K rtlerin y l  olabilir  Yet-
er ki ruhlar m z  ve d ş ncelerimizi bu 
çarp kl ktan kurtaral m

Dipnot: Nusaybin direnişinde, 
arkalar nda g z  yaşl  analar, çocuklar, 
eşler, kardeşler b rakanlar n listesi:
 4 Eyl l: Lokman S ne ( ) 

T rk n kurşunuyla
 3 Ekim: Ahmet S nmez (50) 

T rk n kurşunuyla
 3 Ekim: Şahin Turan (27) 

T rk n kurşunuyla
 2 Kas m: Mert G m ş (16) Yaşanan 

bir patlamada yaşam n  yitirdi .
 15 Kas m: Selamet Yeşilmen 

(44) T rk n kurşunuyla
 16 Kas m: Abdulkadir Y lmaz (65) 

Hastaneye g t r lemedi inden
 18 Kas m: Hasan Dal (45) 

T rk n kurşunuyla
 19 Kas m: Musur Aslan (19) 

T rk n kurşunuyla
 19 Kas m: Emin z (55) Soka a ç kma 

yasa nda, hasta ve yaşl  annesiyle 
yaşad  evde kendisini evin tavan na 
asarak yaşam na son verdi

 20 Kas m: Muhammed Altunkaynak 
( ) T rk n kurşunuyla

 20 Kas m: Nurullah Kaplan 
(45) T rk n kurşunuyla

 21 Kas m: Şerif Alper (55) 
T rk n kurşunuyla

 24 Kas m: Sedat G ng r (22) 
T rk n kurşunuyla

 6 Aral k: Cudi Teber (23) 
T rk n kurşunuyla

 6 Aral k: Mehmet Emin nan 
(55) T rk n kurşunuyla

 7 Aral k: Fehime Akt  (56) 
T rk n kurşunuyla

 7 Aral k: Mahsum Akdo an 
(19) T rk n kurşunuyla

 8 Aral k: Hakan Do an (15) 
T rk n kurşunuyla

 12 Aral k: Bilal Erdo an ( ) 
T rk n Kurşunuyla

T rk n y zde doksan  bu yaşananlara 
tepki vermeyi b rak, bunu destekliyorsa 
şu ortaya ç k yor: T rk halk n n K rtlerle 
bir sorunu var, hem de çok derin ve tami-
ri imkans z bir sorun. Geri kalan y zde 
dokuzluk s zde demokrat, solcu, ilerici, 
ayd n ve sosyaliste bakal m. Onlar bile 
bu kadar ac y  g rmek, paylaşmak ve 
buna tepki g stermek yerine, utanmadan 
bu kadar yaşanandan K rd n direnişini 
sorumlu g rmektedir. Devletin bu tarifsiz 
ve barbarca vahşetini g rmezden gelerek 
Hendeklerin-Barikatlar n ‘yanl şl n n’ 
felsefesini yapan kesimlere en do ru 
cevab  Mustafa Karasu vermiş.

ÇarPıK DÜŞÜNCELİ-rUHLULar
Mustafa Karasu bu kesimler için ‘çarp k 

d ş nce ve çarp k ruhlular’ tan mlamas n  
yapm şt : “T rk devletinin sald r lar ndan 
direnişi sorumlu tutmak, d nyaya, her şeye 
tersinden bakmakt r. T rk devletinin bu 
zalim politikas na karş  y r t len direniş 
kutsal g r lece ine, T rk devletinin 
politikalar na karş  direnildi, bunlar oldu 
demek, k leli i içselleştirmek anlam na 
gelir. Diyarbak r 5 Nolu zindan nda PKK’li 
tutsaklar direndi inde, baz  beyni ve ruhu 
teslim olmuş tutsaklar işkencelerden 
direnişçileri sorumlu tutuyorlard . Şimdi 
de T rk devletinin a r sald r lar  ve 
katliamlar ndan direnişçileri sorumlu tutan 
çarp k d ş nce ve ruhlular g r lmektedir.” 

TÜrKLErİN VaHŞETİNDE 
KÜrDÜN DİrENİŞİNİ SOrUMLU 
GÖrEN KÜrTLEr

Peki K rdistan’da çarp k d ş nceliler 
yok mu? Dolu, tonla da onlardan var. 
Ortado u’nun en s cak, savaş n en ac mas z 
oldu u bir d nemden geçerken, T rkler 
her alanda ac mas zca sald r rken, b ylesi 
bir s reçte kendisini korumak, direnmek 
ve m cadeleyi y kseltmek yerine halen 
hendek ve barikatlar  tart şmaktad r. Adeta 
devletin teslim alma dayatmas na hizmet 
eden bir tutum tak nmaktad r.

K rdistan’daki bu amans z direnişin 
elbet bir kaç kentle s n rl  kalmas n n 
yaratt  çok tehlikeli riskleri vard r. Direniş 
Nusaybin, Cizre, Silvan ve Sur’dan t m 
K rdistan’a yay lmad  takdirde T rkler 
t m g çleriyle bu d rt kente kan kustur-
maya devam edecektir. Ekonominin t m-
den felç oldu u, g nlerce elektriksiz, susuz, 
yetersiz g dayla, top ve tanklar n g lgesinde 

l me karş  direnişine devam edebilm-
esi için direnişin t m K rdistan’a yay lmas  
mecburidir. Ancak K rdistan’ n ço unlu u 
ayn  direnişi g sterdi i zaman inanç ve irade 
daha da g çlenecek, ve o zaman T rkler 
ç z me gelmek zorunda kalacakt r.

TÜrKLEr CİzrE VE NUSaYBİNİ 
92’DEN İYİ TaNıYOr

T rkler, Cizre’yi ve Nusaybin’i 92’den 
çok iyi tan yor ve tankla, topla, zorbal kla 
iradesini k ramayaca n  da çok iyi bili-
yor. Bunun için kendi yapt klar n  PKK’ye 
havale ederek, her şey g ll k g listanl kken 
PKK’nin her şeyi mahvetti ini ve K rtlerin 
PKK’ye tepki vermesini sa lama politikas  
y r terek K rtlerin iradesini k rmaya 
çal ş yorlar; T rklerin Cumhurbaşkan ; 
‘‘Buradan b lge halk na ça r da bulunuyo-
rum, ter r rg t  sizin maddi ve manevi 
varl n z  birlikte hedef alm ş durumda. 
nanc n z namusunuzdur, bizim de namu-

sumuzdur. nanc n za sahip ç k n. zg rl k 
hakk n zd r, yaşama h rriyetinize, seyahat 
h rriyetinize, ibadet, ticaret, siyaset h r-
riyetinize sahip ç k n. Ter r rg t n n ve 
onun g d m ndeki yap lar n iradenize ip-
otek koymas na asla izin vermeyin. B l c  
rg t n bu lkeyle, bu milletle, zel-

likle de sizin de erlerinizle hiçbir ortak 
yan  olmad n  art k g rm ş olmal s n z. 
Devletin, tamamen proje r n  bu rg t  
soka n zdan, mahallenizden, ilçenizden 
s k p atmas na yard mc  olun.’’

T rkler s reci tamamen bu mant k ve 
politika ile y r t yorlar. Y llar n tekrar n  
yaş yorlar, yine gerçekleri ters y z ederek, 
aşa l k ithamlarda bulunarak, i renç 
yalanlar atarak, g zlerimizin içine bak p 
akl m zla alay ederek K rde sald r yorlar. 
Aç b rakarak, rahat n  bozarak, psikolojisi-
ni bozarak, korkutarak, ld rerek sonuç al-
maya çal ş yorlar. Bu politikan n beyhude 
bir politika oldu una, yine Nusaybin’den 
68 yaş ndaki Ş kriye Anan n s zleri en iyi 
cevapt r: “ nsanlar aç ve susuz b rak larak, 
davalar ndan vazgeçirilmeye çal ş l yor. 
Y llard r topraklar m z gasp edilerek aç 
kalm ş olan halklar olarak art k açl k 
bize işlemiyor. Her g n bombalar alt nda 
yaşamaya da al şt k, aç ve susuz da kalsak 
direnmekten vazgeçmeyece iz”

Bu yaz mda s zlerinden al nt  yapt m 
ç tane anan n s reci bu denli do ru 

okumas , yaşanan eksiklikleri tespitleri, 

direnişlerindeki kararl l klar  karş s nda 
K rtlerin geneli nerde duruyor peki?

Latife anan n ve Nuriye anan n k rg n 
ve k zg n olmalar n n temelinde yatan ned-
en nedir?

Direnişin mevcut kentler ile s n rl  
kalmas . Ve bunun sonucunda ise T rklerin 
mevcut direnişi birkaç kentteki ‘kamu 
d zeni vakas ’ olarak kitlelere anlatmas  ve 
bununla beraber t m g c n  bu kentlerde 
vahşice kullanmas  bu kentlerde a r tahri-
batlar yaratmaktad r. T rklerin bu vahşice 
sald r lar  karş s nda direnişin yay lmas  
sald r lar  durduracak tek seçenek olarak 
duruyor karş m zda.

HDP’nin içerisindeki bir kesimin ha-
len s recin ruhunu tam kavrayamamas , 
direnişe anlam verememesi, hendek ve 
barikatlar n do ru-yaln şl  tart şmas yla 
kendisini meşgul etmesi, direniş karş s nda 
mu lak bir yaklaş m içine girmesi, s recin 

n ndeki en b y k engellerden birisidir 
yine. Bu tarihi d nemde HDP mevcut du-
rumda tarihi rol n  oynamaktan çok uzak 
bir pozisyondad r. Bu durum direnişin 
yay lmas n  da geciktiren di er nemli bir 
sorundur.

K rt halk n n d şardaki sesi olan 
Avrupa’da yaşayan K rtler de ayn  pasi i i 
yaşamaktad r. S recin ruhuna denk d şen 
bir anlay ş ve prati in çok gerisindedir. 
K rdistan’da yaşanan T rk vahşetini 
d nyaya anlatma konusunda sessiz, ey-
lemsiz bir konumdad r. Bu kadar vahşet 
yaşan rken k rdistan’da tek bir eylem, 
tek bir diplomasi kampanyas  lay k yla 
y r t lmemektedir. Gezi s recinde hemen 
her g n Londra’da kitlesel bir eylem vard , 
ve kitlenin y zde 70’i bizim K rtlerdi. 
Hangi K rde sorsan Gezi’de katledilen o 
gençlerin hepsinin ad n  yaş n  bilir, an-
cak iki ayd r K rdistan’da katledilen y -
zlerce insandan tek bir tanesinin ismini bile 
bilmez. Bunun yan nda Fransa katliam na 
karş  K rd n g sterdi i duyarl l  maal-
esef şuan K rdistan’a karş  g remiyoruz.

nsan haklar  kuruluşlar , hukukçular, 
sivil toplum rg tlerinin de sessiz ve tep-
kisiz olmas  bu s reçte yaşanan di er bir 
nedendir.

Durum b yle olunca, devlet daha da 
fazla vahşileşme cesaretini g stererek 
Nusaybin’e, Sura, Cizre’ye Silvan’a daha 
da şiddetli sald rmaktad r. T rkiye’nin 

Direniş Nusaybin, Sur, Silvan ve Cizre’den T m K rdistan’a Yay lmazsa

cudı teper

nurallah kaplan

hakan doğan

sedat güngör

musur aslan

selamet yeşılmen
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Londra’da tren istasyonu işgal edildi
Britanya K rt Halk 
Meclisi’nin ça r s  ile 
trafalgar meydan nda 
toplanan kitle buradan 
Leicester Sq. Tren istasy-
onuna y r yerek, turnike 
girişleri işgal edildi. 
Haber: Erem Kansoy

Y zlerce K rdistanl  ve dostlar  
nl  Trafalgar meydan nda bi-

raraya gelerek “TC’nin insanl k d ş  
sald r lar n ’ protesto etti. 

z y netime destek sloganlar  
atan kitle, Sur, Cizre, Nusaybin başta 
olmak zere K rdistan’daki direnişi 
selamland . S kl kla ‘terrorist Turk-
ish state’ (Ter rist T rkiye devleti) 
sloganlar  at ld . 

Kitle daha sonra Trafalgar 
meydan ndan Londra’n n en işlek ve 
merkezi istasyonlar ndan Leicester 
Square’  işgal etti. Burada turnikeleri 
kapatan kitle ile polis ve tren istasyonu 
g revlileri aras nda arbede yaşand . 
Kitleye yolcular alk şlarla destek verdi. 

Kitle Britanya Kürt Halk 
Meclisi’nin çağırısı ile toplandı 

Haftan n baş nda artarak devam 
eden soka a ç kma yasaklar  ve 
katliam girişimlerine tepki olarak acil 
eylem ça r s  Britanya K rt Halk 

Meclisi taraf ndan yap ld . Ça r da, 
“devlet herg n insanlar m z  katlet-
mektedir. AKP devleti teredd ts z 
bir savaş  s rd rmektedir. TC’nin bu 
insanl k d ş  sald r lar na karş  ses-
imizi y kseltmek, ve kahramanca 
direnen halk m z  sahiplenmek için 
Britanya’daki, halk m z  ve demokra-
tik t m kesimleri yap lacak eyleme 
kat lmaya ça r yoruz.” Ifadelerine de 
yer verildi. 

aktivist Mark Campell’den 
tarihi konuşma

Uzun y llard r m cadeleye b y k 
katk lar sunan ve K rt halk  ile 
ngiltere’de çok nemli bir dayan şma 
rne i g steren Mark Campell ey-

lemde, son zamanlarda yaşananlar  
zetleyen duygusal ve çok anlaml  

birde konuşma yapt . Campell, Leices-
ter SQ. tren istasyonunda turnikelerin 
işgal edildi i esnada, polis ve istasyon 
g revlileri ile yolculara y nelik yapt  
konuşma uzun s re ak llarda kalacak. 
Campell konuşmas nda, “T rk dev-
leti, K rt halk na sald rmay  derhal 
b rakmal d r. Biz biliyoruz ki TC dev-
leti Ş D’destekliyor. Bu y zden b g n 
buraday z, K rtleri Cizre’de,Suruç’da,
Nusaybin’de,Mardin’de ve T rkiyenin 
her bir ilinde K rt’ler, T rk devleinin 
sald r lar na maruz kal yor. Neden, 
Neden! ? şuanda K rt’lere sald r yorlar? 
Ç nk  K rtler Ş D’i yeniyor. K rt’ler 
Ş D’e karş  m cadele veriyor!” s zler-

ine yer vererek b y k alk ş toplad . 

-Fotoğraf: Ciwanen Azad facebook 
sayfası ve Şükrü Bolat
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Elcom’da Stresiz Yaşam Semineri Yap ld
Elcom (Elbistanl lar 
Dayan şma Derne i) Strez-
siz Yaşam’ seminerine 
ev sahipli i etti. Dr Mery-
em Kaya ve meditasyon 

retmeni G lseren zyar 
stres konusunda bilgi verip 
stresle baş etmenin y ntem-
lerini anlatt lar.

lk olarak konuşan Dr Kaya, stres-
in sa l k zerindeki etkisini anlatt . 

Meditasyon ve pozitif d ş nce 
teknikleri zerinde çal şma y r ten 

zyar, stresin olumsuz d ş ncelerden 
dolay  kaynakland n  anlatt .

‘‘K rt, Alevi, g çmen, işçi, alt 
s n f olan bir toplum olarak, ayn  
zamanda anne, baba, renci ve 
ngiliz toplumuna entegre olamayan 

bir toplum olarak bir çok y nl  stres 
yaş yoruz’’ diyen Kaya, t bbi olarak 
stresi ‘‘V cudun her t rl  fiziksel ya 
da duygusal ihtiyaçlar na karş  tepki 
g stermesidir. V cudunuza hormon 
sal p, biraz daha enerji ve g ç vererek 

sa lar. Az oranda stres yararl  olabili-
yor. rne in bir kaza an nda yararl  
olan bir şey’’ şeklinde tan mlad .

Kaya stresin yol açabilece i 
ya da daha da k t leştirebilece i 
rahats zl klar n baz lar n , baş a r s , 
y ksek tansiyon, kalp sorunlar , 
midede asit, ba ş kl k sistemin 
zay amas  olarak belirledi. Stresten 

doaly  alkol, sigara ve uyuşturucu 
kullan m n  da ak ci er, bo az, kara 
ci er, pankreas gibi kanserlerin ris-
kini artt r yor.

zyar, g n m zde yo un 
d ş nmenin yorgunlu a yol açt n  
ifade ederek, stresin de fiziksel 
rahats zl klar gibi ciddiye al nmas  

gerekti ini ifade etti. zyar, olum-
suz d ş ncelerle baş etme y ntem-
leri kullanmak gerekti ini belirt-
erek insanlar n g n  yaşamaktansa, 
daha çok geçmiş ve gelece i 
d ş nd klerini anlatt .

Seminere ev sahipli i eden Elcom 
yeleri, derne in ayl k kahvalt s n n 

ard ndan gerçekleşen seminere yo un 
ilgi g sterdiler. Kat lanlar sorular yla 
stres konusunda daha fazla bilgi edin-
meye çal şt lar.

Olumlu d ş nce teknikleri zer-
ine seminerler gerçekleştiren zyar’a 
gulseren.ozyar  uk.brahmakumaris.
org email adresinden ulaşabilirsiniz.

Esin Cash  Carry’de G rkemli Aç l ş T reni
G da ve catering sekt r nde tek adres olmay  hedefleyen 
Esin Cash  Carry nemli konuklar n n kat l m yla resmi 
aç l ş n  gerçekleştirdi.

Sal  g n , 15 Aral k, le saatler-
inde başlayan aç l ş resepsiyonuna En-
field belediye başkan  Patricia Ekechi, 
Londra’daki K rt ve T rk iş adamlar  
ve r n sat c lar  yan  s ra bir çok dav-
etli kat ld .

Aç l ş program  dahilinde TFC 
Holding’i tan tan k sa bir videonun ko-
nuklarla paylaş lmas n n ard ndan TFC 
Holding y netim kurulu başkan  H seyin 
Uçar ve başkan yard mc s  Can Uçar birer 
konuşma yapt lar. 

Gazetemize konuşan y netim ku-
rulu yesi Deniz Suyur, şirketin zel 
g n nde kendilerine destek verenlere 
teşekk r etti ve bir y l içerisindeki hede-

erini dile getirdi. ‘‘Esin Cash  Carry 
uzun zaman m z  alan, emek isteyen bir 
projeydi bizim için. Bunun karş l n  
almak, dostlar m zla bir araya gelmek, 
onun keyfini yaşamak bize mutluluk 
veriyor. Bug n bizim için çok anlaml  
bir g n ç nk  b t n dostlar m zla şu 
an birlikteyiz, onlar n s cakl n  his-
sediyoruz. Bizi bu de erli g n m zde 
yaln z b rakmad klar  için teşekk r edi-
yoruz’’ diye konuşan Suyur, en nce-
likli hede erini ş yle anlatt : ‘‘Kendi 
co rafyam zdan gelen insanlarla, daha 
s cak temas sa layarak, onlara hizme-
tin en iyisini yap p; en do al meyve 
sebzeden, etin en tazesinden, kuru g da, 
alkol, t t n; A’dan Z’ye, onlara hem 
fiyatlar n n uygunlu u hem kalitenin en 
iyi olmas  hem de hizmetimizle en iyi 
şekilde organize olmay  hede iyoruz.

Esin Cash  Carry’nin dahil 
oldu u Landmark sat ş grubu yetkilisi 
Martin Spivey’de bir konuşma yapt .

Enfield, Brimsdown b lgesinde 
210 bin sq ft toptan sat ş alan nda, tam 
kapsaml  bir hizmet sunan Esin Cash  
Carry grocery, alkol, içecek, manav ve 

kasap b l mleri dahil, g da ve market 
sekt r nde ihtiyaç olan t m r nleri, ek-
siksiz satmay  hede iyor. Esin Cash  
Carry, bakkal, restoran ve kafe sahiplerin-
in tek bir noktada A dan Z’ye ihtiyaçlar n  
karş lamak için m şterilerine geniş bir 
r n yelpazesi sunuyor.

Esin Cash  Carry ve TFC Holding 
çat s  alt nda faaliyet y r ten Eda Quality 
Food ve Tees şirketleriyle de uzun y llard r 
çal şan bir çok firma temsilcisi de aç l şa 
kat ld . T rkiye’den Mey çki export 
m d r  B lent Karab çak, Efes Pilsen 
export m d r  Sinan San, Doluca export 
muduru Selim Da lio lu, Kavakdere ex-
port m d r  Fehmi Atak ve marketing 
m d r  Cevza Başman yan  s ra Do adan, 
Eti, Koska, Duru ve nc  firmalar n n 
temsilcileri de aç l şa kat ld lar.

TFC Holding y netim kurulu 
yeleri H seyin Uçar, Can Uçar 

ve Deniz Suyur, aç l ş kurdelesini 
TC Londra Başkonsolosu Emirhan 
Yorulmazlar eşli inde kestiler.
100’ n zerinde  arac n rahatl kla park 
edebilece i geniş otopark , oto y kama 
hizmeti ve restoran yla m şterisine her 
konuda kolayl k sa layan Esin Cash  
Carry hafta içi  her g n 24 saat, Cu-
martesi g n  saat 18:00’e kadar ve 
Pazar 08:00 saatleri itibariyle hizmet 
veriyor. Esin Card sistemiyle Esin 
Cash  Carry yaln z ticari m şterilere 
sat ş yap yor.

Kasap b l m , 12 y ll k deney-
imiyle, Bahattin vgin’in y netimiyle 
Prime Quality Foods taraf ndan sunu-
luyor. Meyve ve sebze zcan Uçaro lu 
nc l nde Fresh Star Fruit  Veg ad  

alt nda m şterilere sunuluyor.
Toplum aras nda ilk olarak mar-

ketleriyle tan nan TFC Holdings, TFC 
Supermarkets, Tees Ltd, Eda Quality 
Foods ve Esin Cash  Carry’i bir çat  
alt nda birleştirdi.

TFC Holdings y neticileri ‘ka-
lite ve markan n buluştu u tek adres’ 
olarak tan mlad  Esin Cash  
Carry’de, m şterilerinin, T rkiye’nin 
en iyi markalar n  burada bulabi-
leceklerini vurguluyorlar.

zellikle Eda Quality Foods 
markas yla tan nan şirket, Eti, Ko-
ska, Tamek ve P nar gibi T rkiye’nin 
nc  markalar n n ana distrib t r . 

Sahip olduklar  di er r nler aras nda 
Mehmet Efendi, Piyale, Komili ve 
Do adan da bulunuyor.

Bunlar n d ş nda, Eda, nci, Miss, 
Arnika Foods markalar yla kuru bak-

liyat, baharat, turşu, peynir, tortilla ve 
çerez gibi bir çok r n  kendi retim-
leriyle Britanya’daki m şterilerine 
sunuyorlar.

TfC Holdings
1980 y l nda Dalston’da aç lan ilk 

Turkish Food Centre marketiyle, 35 
y ld r g da ve inşaat sekt r nde toplum 
içerisinde nemli bir yer alan TFC Hold-
ings, bug n b nyesi alt nda TFC Super-
markets, Tees Ltd, Eda Quality Foods ve 
Esin Cash  Carry olarak faaliyetlerine 
devam ediyor. Şirket, g da markalar  
yan  s ra, inşaat çal şmalar nda da 
b y yerek devam ediyor.

TFC Holdings y neticileri 
çal şmalar n  ş yle anlat yorlar: 
‘‘Y llard r s re gelen bu donem 
içerisinde, şirketimiz olarak; kendi 
vatandaşlar m z n ekonomik ve so-
syok lt rel anlamda gelişmesine 
şahit olduk. Bu gelişme içerisinde 
kendi toplumumuzun zveriyle bir 
yerlere gelmesi için g sterdi i cabaya, 
bulundu umuz sekt rde tan kl k et-
tik. sçilikten başlayan s reçte toplu-
mumuz isçilikten, is veren konumuna 
yapt  h zl  geçişi her zaman g rd k. 
Toplumumuzun g da sekt r nde; 
toptanc l k, market, off-licence, kafe 
ve restoran pazar nda h zla s z sahibi 
olmas , toplumumuz  aç s ndan gurur 
verici bir tabloydu.’’ 
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Cosmopolitan Kad n Dergisinden Meltem Avcil’a d l
Yarl’s Wood M lteci 
G zalt  Merkezinin 
kapat lmas  için m -
cadele y r ten Melt-
em Avc l, Cosmo-
politan kad n dergisi 
taraf ndan seçilen y l n 
en nihai kad nlar ’ 

aras nda yer ald . 
Avc l, 2007 y l nda, 13 

yaş ndayken annesiyle birlikte, 
ç ay, Yarl’s Wood’da tutulduk-

tan sonra merkezde çocuklar n 
tutulmalar n  yasaklamak için 
kampanya başlatm şt . M lteci 
ve kad n rg tleriyle birlikte 
y r tt  kampanyan n başar l  
olmas yla, Yarl’s Wood’da 
çocuklar n tutulmas n  dur-
duran Avc l, merkzein tamamen 
kapat lmas  için m cadelesine 
devam ediyor. 

Mart ay nda yay nlanan Chan-
nel 4 belgeseli, merkezde tutulan 
m lteci kad nlara karş  k t  mua-
mele yap ld  çekilen g r nt lerle 
ortaya ç kt . G r nt lerde g revli-
lerin, merkezde tutulan kad nlardan 
bahsederken, ‘Onlar hayvan. On-
lar canavar. Kafesteki Hayvanlar. 
Kendinle bir sopa g t r ve d v 
onlar ,’’ şeklinde konuştuklar  or-
taya ç kt .

Yarl’s Wood merkezinin 
kapat lmas  için Avc l’ n y r tt  
imza kampanya 104,097 kişi 

taraf ndan imzaland . Avc l 2014 
y l nda da Liberty kurumunun y l n 
‘en genç h rriyet m cadelecisi’ 
d l n  alm şt .

Avc l, konuya ilişkin yapt  
konuşmada, “ nsanlar iltica ed-
ince 15 y la yak n ngiltere’de 
yaşamaya izin veriliyor, sonra 
bir sabah hapse g t r yorlar. 
Senelerce suçsuz hapis yat yorlar. 
nsan haklar n n g be inde insan-

lara haks zl k. Tek istedi im bu 
insanlar n zg rl ” dedi.

Wood Green’de Çete Operasyonunda Bir Kişiyi 
ld ren Polis Cinayetten Mahkum Edilebilir

Cuma sabah , al nan istihbarat zere gerçekleşen 
çete operasyonunda, bir el silah ateş ederek, 28 
yaş ndaki Jermaine Baker’  ld ren polis g revin-
den uzaklaşt r ld . Baker’ n nas l ld r ld  
Ba ms z Polis Şikayet Komisyonu (IPCC) taraf ndan 
soruşturulurken, Londra Polis Birimi, Metropolitan 
Police, taraf nda yap lan aç klama polis memurunun 
cinayet suçlamas yla yarg lanabilece i belirtildi.

Polis, Cuma sabah , Wood 
Green Suç Mahkemesine 
çete suçlar na ilişkin g r l-
ecek davan n san klar n n 
kaç r lacaklar  istihbarat  z-
erine operasyon d zenlediler. 
Ald klar  bilgiye g re, yaralama 
ve ld rme amac yla silah taş mak 
suçundan yarg lanan, zzet Eren 
ve Erwin Amoah-Gyamfi’yi bir 
grup taraf ndan polis arac ndan 
kaç r lacaklard . 

Wood Green mahkemesi 
yak nlar nda gerçekleşen ope-
rasyonda, 28 yaş ndaki, iki çocuk 
babas , Baker araban n içer-
isindeyken vuruldu.

Baker’ n l m ne yol açan 
operasyonda d rt kişi suçlu-
nun kaçmas na yard mc  olma 
suçundan tutukland lar. Nathan 
Mason (30), G kay So ucakl  (19), 

zcan Eren (31) ve Eren Hayser 
(25), zzet Eren ve Amoyaw-Gy-
amfi kaçmalar na yard mc  olmak 
suçundan ç kar ld klar  mahkemede 

tutukland lar. Mason ve Sogucakl  
ayr yeten, maket silah taş maktan 
ve sahibinden izinsiz araca el koy-
mak suçlar ndan tutukland lar. 
D rt san k 4 Ocak’ta Wood Green 
mahkemesine ç kart lacaklar.

zzet Eren ve Amoah-Gy-
amfi 13 Ekim’de çal nt  motor-
siklet kullan rken silahl  polisler 
taraf ndan durduruldular. zerler-
inde Skorpion otomatik silah ve 
Tokarov el silah  bulunan san klar, 
ld rme ve yaralama amac yla si-

lah taş ma suçundan tutukland lar. 
Polis, tutuklaman n ‘ ld r, yarala 
ya da sakatla’ eylemine gidilirken 
gerçekleşti ini aç klad . Suçlar n  
kabul eden zzet Eren ve Amoah-
Gyamfi, Cuma g n , 14’er y l 
hapis cezas  ald lar.

Yaşanan bu son olay daha nce 
gerçekleşen T rk ve K rt çete 
cinayetlerine ba lan yor. Oktay 
Erbaşl  2009 y l nda, Ali Arma an 
2012 y l nda ve Zafer Eren 2013 
y l nda ld r ld .
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Day-Mer, Calais sorununu parlamentoya taş d
Hakimiyet kurmak 
istedikleri topraklara 
demokrasiyi cehennem 
s cakl ndaki bombalarla 
g t ren Avrupa lkeleri, 
yaşam ve demokrasi için 
kendi topraklar na ayak ba-
san m ltecilerle aralar na 
buzdan duvarlar r yor. 

Manş denizinin karş  yakas nda 
ngiltere’ye geçmeye çal şan m l-

teciler,  k şla birlikte içlerine işleyen 
so uklar kadar , Frans z ve ngliz 
h k metlerinin donmuş vicdanlar  ile 
de başetmeye çal ş yor. ngiltere’nin 
eşi inde yaşanan bu insanl k krizine 
dikkat çeken ve olanaklar  lç s nde 
Calais’deki m ltecilere yard m elini 
uzatan Day-Mer, Edmonton Millet-
vekili Kate Osamor’un ev sahipli i 
yapt  bir toplant  ile konuyu ngiltere 
Parlamentosuna da taş d . 

Londra’da yaşayan T rk ve K rt g ç-
menlerden toplad  yard mlar  17 Ekim 
ve 29 Kas m’da Fransan n s n r kasabas  
Calais ormanlar nda yaşamaya mahkum 
edilen m ltecilere g t ren, T rk ve K rt 
Toplumu Dayan şma Merkezi Day-Mer, 
m ltecilerin taleplerini  ngiltere Par-
lamentosuna da taş d . şçi Partisi Ed-
monton Milletvekili Kate Osamor’un 
ev sahipli inde 9 Aral k Çarşamba g n  
ngiltere Parlamentosunda d zenlenen 

toplant ya şçi Partisi Hackney Mil-
letvekili Meg Hillier ve Kuzey rlanda 
Sosyal Demokratik ve şçi Partisi Millet-
vekili Mike Durkan da destek verdi. 

Calais Heyeti ve Day-Mer yesi 
Z beyde Aydemir’in, Day-Mer ve Day-
Mer’in Calais’de yaşayan m lteciler 
için başlatt  kampanyaya ilişkin bilg-
ilendirmesi ile başlayan toplant da ilk 
konuşmay  Meg Hillier yapt . H k me-
tin g çmenlik ve d ş politikas n  eleştiren 
Hillier, halk n, Suriye başta olmak zere 
d nya çap nda yaşanan hak ihlalleri ve 
askeri m dahaleler karş s nda duydu u 
kayg  ve sorumlulu a dikkat çekti. Day-
Mer’in başlatm ş oldu u kampanyan n 
Calais’de ki gerçekli in g ndeme get-
irilmesi  aç s ndan nemli oldu unu ifade 
eden Hillier, toplumun bu çabas n n ko-
nunun parlamentoda dile getirilmesi için 
bir f rsat yaratt n  da belirtti. 

M ltecili in geçici bir so-
run olmad na vurgu yaparak 
konuşmas na başlayan Durkan, 
h k metin kal c  ç z mler retmek zo-
runda oldu unu ifade etti. M ltecilerin 
bombalar ve s n rlar aras nda s k şt n  
belirten Durkan, s n rlar n korunmas  
ad na insanlar n kendi kaderlerine terk 
edilmesinin utanç verici oldu unu dile 
getirerek d nyan n en varl kl  lkeleri 
olan ngiltere ve Fransa’n n bu utanca 
son vermesi ça r s  yapt . 

Topraklar n  terk edip, l mc l bir 
yolculu un ard ndan Calais’ye ulaşan 
m ltecilere yard m elini uzatman n 
bir zorunluluk oldu unu dile getiren 
Osamor, milletvekillerinin yaşananlara 
kendi g zleri ile tan kl k etmesinin 
de sorunun boyutunun anlaş lmas  
aç s ndan nemli oldu unu belirtti. 
Day-Mer’in başlatt  kampanya 
kapsam nda Calais’e yap lacak bir 
sonra ki ziyarette delege olarak gitmeyi 
kabul eden Osamor, kampanyan n tale-
plerinin kamuoyunda duyurulmas  için 
de destek s z  verdi.  

Day-Mer Calais Heyeti’nin 
ilk ziyaretin ard ndan haz rlad  
rapor içerisinde yer alan talepler de 
toplant da Heyet yesi G lten kaygun 
taraf ndan okundu. Raporun kamuo-
yunda paylaş lmas n n ard ndan, Ul-
usal retmenler Sendikas  NUT’nin 
Genel Sekreteri Christine Blower’ n 
g nderdi i destek mesaj  da toplant da 
okundu. 

Day-Mer’in toplad  yard mlar  
g n ll lerle birlikte Calais’e getirmiş 
olmas n n, m lteciler kadar, kamp n 
g n ll lerine de moral oldu unu dile 
getiren  Calais g n ll s  Serah Allan 
k resel bir krizin yaratt  sorunlar n 
sorumlulu unun genç g n ll lerin z-
erine  y k ld na dikkat çekti.  Kamp n 
g n ll lerinin tan kl k etti i trajediler-
inden bir kaç n  toplant ya kat lanlarla 
paylaşan Allan yaklaşan k ş, so uklar 
ve kampta yaşayan çocuklar n y z y ze 
kald klar  tehlikelere de dikkat çekti. 

Baroness Jenny Jones,  Birleşik 
F r nc lar ve G da şçileri Sendikas  
BFAWU’nun Genel Sekreteri an Hud-
son da kampanya ya destek verdi. 

an HUDSON BFAWU Genel 
Sekreteri

Bu sorunun ç z m  için sendikalar 
neler yapmal ?

Biz sendika olarak Calais’e yard m 
g t ren kurumlara destek olaca z. 
Ama as l olarak sendikalar n iş ye-
rlerinde sorunun gerçek boyutuna 
ilişkin bilgilendirme yapmas  gerekli. 
Medyan n g nl k olarak tek bir aç dan, 
bilinçli olarak yazd klar  yalan haber-
ler ve çarp tmalar n etkisini k rmak 
için insanlar n evlerini terk ederek 
neden Calais’e geldiklerini anlatmak 
zorunday z. 
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KCC’de Hêvî filmi g sterimi
Y netmen Y ksel Yavuz’un 
K rt kad nlar n n m cade-
lesini anlatt  ’Hêvî’ ( mut) 
belgeseli, Haringey’de bulu-
nan K rt Toplum Merkezinde 
g sterildi. 

Ciwanên Azad organizesiyle yap lan 
g sterime çok say da genç kat ld . Filmin 
g steriminden nce araşt rmac  Yeşim 
Yaprak Y ld z d nya insan  haklar  g n  
vesilesiyle  K rdistan’da 1990’lardan bu 
yanan yaşanan insan haklar  ihlalleri ile il-
gili bir sunum yapt . 

’Hêvî’ (Umut) belgeseli, PKK’nin 
kurucular ndan Sakine Cans z, Av. Eren 
Keskin, Amed Belediye Eş Başkan  G l-
tan K şanak ve DTK Eşbaşkan  Aysel 
Tu luk’un yaşam yk s nden yola 
ç k larak, K rt zg rl k Hareketi’nde 
kad n n rol  ve m cadelesinin anlat ld  
‘Hêvî’, (Umut) stanbul’da bir hukuk b ro-
sundan başlay p, Amed, Kandil da lar , 

Dêrsim ve Avrupa’da devam ediyor. Film, 
faili meçhul cinayetler, işkence, cezaevi, 
k y yakmalar, adaletsiz yarg lamalar ol-
mak zere T rkiye’nin K rdistan’daki kirli 
dosyas  beyaz perdeye aktar yor.

Şilan Kobani ve 4 arkadaş  
Londra’da an ld
2  Kas m 2014’te kom-
plo sonucu yaşamlar n  
yitiren PYD y neti-
cileri Şilan Kobani ve 4 
arkadaş  şehadetlerinin 
y l d n m nde 
Londra’da an ld . 

29 Kas m 2004’te Musul’da bir 
pusuda yaşamlar n  yitiren PYD 
y neticileri Şîlan Kobanî (Meysa 
Baqî), Zekeriya (Zekeriya Îbrahim), Fuat (Hik-
met Tokmak), Cemil (Nebo Ali) ve Ciwan(Hac  
Cuma Ali) K rt Toplum Merkezinde organ-
ize edilen bir etkinlikle an ld lar. T m devrim 
şehitlerini an s na yap lan bir dakikal k 
sayg  duruşu ile başlayan anma etkinli inde 
yaşamlar n  yitiren devrimcilerin hayatlar ndan 
kesitler sunuldu. 

PYD Britanya temsilcili i taraf ndan or-
ganize edilen anmaya çok say da kişi kat ld . 

Anmada Britanya K rt Halk Meclisi ad na bir 
konuşma yap ld . K rt Halk Meclisi ad na Ercan 
Akbal’ n yapt  konuşmada şehitler an l rken, 
zellikle Kuzey ve Rojava K rdistan’ nda K rt 

halk n n verdi i m cadele ve yaşanan sald r lara 
vurgu yapt . Akbal, K rt halk n n şehitlerine çok 
şey borçlu oldu unu ve onlar n an s na m cade-
leyi zafere taş yacaklar n  belirterek, Avrupa’da 
yaşayan K rt halk n  ve dostlar n  K rdistan’da 
verilen m cadeleye destek olmaya ça rd .  
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Avrupa K rt şverenler Birli i 3. ola an kongresi yap ld
Avrupa K rt şverenler Birli i 
(AKEE), geçti imiz hafta sonu 
yapt  3. Ola an Kongresi ile yeni 
y netimini seçti. Kongreye kat lan 
HDP Eş Genel Başkan  Demirtaş, 
ulusal birli in nemine dikkat 
çekti. Demirtaş, Geçmişe g re 
g çs z ve çaresiz de iliz” dedi.

ki g n s ren ve 12- 13 Aral k’ta Almanya’n n 
Niedernhausen kentinde yap lan kongreye, K rd-
istan ve Avrupa’dan siyasetçiler ile Avrupa’n n 
de işik lkelerinden K rt işverenler kat ld .

KaTıLıMCıLar
Ramada Otel’de yap lan kongrenin ilk 

g n , Rojava ile dayan şma etkinli i olarak 
gerçekleştirildi. Etkinli e  sviçre, ngiltere, 
Fransa, Hollanda, Belçika, Amerika, spanya ve 
Rusya’dan K rt işverenler kat ld . HDP Eşbaşkan  
Selahattin Demirtaş, PYD Eşbaşkan  Salih Mus-
lim, YNK ad na H seyin X d r, Goran Hareketi 
ad na Ali Geç, HDP Amed Milletvekili Feleknas 
Uca, HDP Urfa Milletvekili Osman Baydemir, 
Mardin B y kşehir Belediye Eşbaşkan  Ahmet 
T rk, Amed Ticaret ve Sanayi Odas  Başkan  Cel-
alettin Birtane de kongreye kat ld . 

Etkinli in aç l ş konuşmas n , AKEE Başkan  
Ferhat Hasan Yirik yapt .

DEMİrTaŞ: ÇarESİz DEĞİLİz
Demirtaş ise konuşmas nda, ‘K rtlerin ken-

di kaderini tayin etmiş, anavatan nda bir stat  
dahilinde kendi y netimiyle yaşayan bir halk 
olmad n ’ vurgulad . Demirtaş, «Bug n bizi 
bir arada tutan şey yaşad m z sorunlard r. 
Mahabad’da, Hewlêr’de, S leymaniye’de, 
Qandil’de, Qamişlo’da, Cizîr’de, Kobanê’de, 

Efrîn’de, Ardahan’da, Antep’te yaşanan sorun-
lar, hepimizi ilgilendiriyor. Bunun toplam  ulusal 
sorundur. Ulusal sorunlar sadece ulusal birlikle 
ç z lebilir. Bunun başka hiçbir ç z m yolu yoktur. 
G c n z ne kadar fazla olursa olsun, ordular n z 
ne kadar g çl  olursa olsun, ekonominiz ne kadar 
iyi olursa olsun ulusal birli iniz yoksa bunlar n 
hiçbir anlam  yoktur. Şimdi tan nan bir stat m z 
yok ama bu stat y  elde etme konusunda umutsuz 
de iliz” diye konuştu.

«Geçmişe g re g çs z ve çaresiz de iliz” di-
yen Demirtaş, şunlar  kaydetti: «Tarih şimdi bir 
kez daha c mert softras n  açm ş durumda. Bu 
defa şansl y z işte. Bu defa eskisi kadar parampar-
ça de iliz; g çs z, çaresiz de iliz. Art k kaybede-
cek zaman m z yok. Y zy l daha çocuklar m za, 
torunlar m za zul m yaşatamay z. K rdistan’ n 
her bir parças n n n nde tarihsel s reçler du-
ruyor. Rojava işte haz r olmasayd , Rojava’daki 
halk m z n rg t  g c  olmasayd  tarihsel f rsat 
ç km ş olsa bile sadece izleyeceklerdi. Şimdi 
T rkiye’de de biz tarihsel bir f rsat  zg rl k ve 
demokrasiye çevirerek kazanmak istiyoruz.”

İŞVErENLErDEN TaLEP
Demrtaş, işverenlere hitap ederken ise 

d rt nemli başl a vurgu yapt . Demirtaş, 
‘Do aya ve çevreye sayg , gelir da l m nda ve 
vergide eşitlik ve adalet, işçi eme ine sayg  ve 
kad nlar n  ekonomik alanda erkeklerle ayn  eşit 
haklara sahip olmas n ’ istedi.

AKEE y netimi, Rojavsa ile dayan şma 
etkinli inden elde edilecek gelirin Rojava’da 
yap lacak olan hastane için aktar laca n  belirtti.

YENİ YÖNETİM
Kongrede, AKEE’nin 2016 y l  yeni y netimine 

şu isimler seçildi: «Seydi Do an (Başkan), Salih 
Aç , Ali Çatakç n, Kemal Has, mer Parlayan, 

zg r Çiçek, Mesut Alis, Ali Ekber Arslaner, Mah-
mut Zilifi, Mehmet Necip Karakaş, P nar Do an, 
Mustafa ldeş, Muhittin Camuka.”
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E T M 
YA I D S

Her niversitenin kendine zg  kriterleri olmakla 
birlikte, hangi b l m için hangi derslerin ya da ders 
bileşimlerinin gerekli oldu u aşa daki tabloda genel 
hatlar yla verilmiştir. 

 Birinci s tunda herhangi bir b l me 
kabul edilebilmek için normal şartlarda 
bir renci için hangi A-level ders ya da 
derslerinin zorunlu oldu u belirtilmiştir.

 kinci s tundaki ders ya da dersleri alm ş 
olman z, ilgili b l me kabul edilmeniz 
için tavsiye edilir niteliktedir. 

 ç nc  s tundaki dersler ise ilgili b l me 
kabul edilmek için size yard mc  olabilir.  

Bir rnekle aç klayacak olursak,  niversitede 
Arkeoloji okumak isteyen birisi için zorunlu ya da 

tavsiye edilir nitelikte alm ş olmas  gereken bir A-
Level dersi bulunmamaktad r. Bununla birlikte, so-
syal bilimler, sanat ve fen alanlar ndaki baz  A-Level 
derslerinin al nm ş olmas   başvuraca n z niversit-
enin bu b l m ne kabul edilmenizde size yard mc  
olacakt r. 

Di er taraftan, Biyokimya b l m ne kabul 
edilmek için Kimya, Fen alan ndan bir di er ders 
ya da Matematik alm ş olman z zorunludur. Bunlara 
ilave olarak, en az As-Level Biyoloji ve Matematik 
dersleri alm ş olmak bu b l me kabul edilmeniz için 
yard mc  olabilecektir. 

Aşa daki tablo sadece genel bir rehber 
niteli indedir ve her niversitenin kriterleri farkl l k 
g sterebilmektedir. Detayl  bilgi için istedi iniz ni-
versitenin prospekt s ne ve websitelerine  bak n z. 

A LE EL TABLOS  ve N ERS TE B L MLER

Çocuklar n za bilgisayar 
program  yazmay  retin 

Bir ço umuz çocuklar m z n 
bilgisayar yada digital araçlar  
çok kulland ndan şikayet 
ederiz. Çocuklar m z n 
saatlerce oyun oynad ndan, 
m zik dinledi inden, mesaj 
yollad ndan s k nt lar m z 
dile getiririz ve sitem ed-
eriz. Buraya kadar hiç birşey 
yeni de il, fakat yeni olmas  
gereken ise bu bilgisayar 
yada teknoloji ba ml l n  
yada sevgisini nas l olum-
lu birşeye çevirece imiz. 
Burada ise bu hafta kendi 
çal şit m okulda çocuklar ile 
yapt m ve d nyan n d rt bir 
taraf nda milyonlarca çocu un 
kat ld  ‘Hour of Code’ in-
siyatifi sayesinde çouklarda 
g rd m baz  ozelliklerden 
bahsecem. Bu insiyatif çocuk-
lara program yazmay  sevdi-
rirken bunun yan nda onlara 
b y k sorunlar  k ç k par-
çalar halinde ç zmeyi ve daha 
mant kl  d ş nmeyi retti. 

Bilgisayarlar çok işi 
k sa bir zamanda yapabilen 
makinalard r. Her ne kadar 
komplex işler yapsalarda 
zekal k konusunda hiç bir za-
man insanlardan daha iyi 
olduklar  s ylenemez. Unut-
malimki bilgisayarlar insanlar 
taraf nda yap l yor. Bilgisa-
yarlar herşeyi veriler zerinde 
yaparlar. Veriler ço u zaman 
b y k ve komplex olabiliyor. 
Fakat bu komplex ve b y k 
veriye toplu bir sekilde ç z m 
bulmaktansa bu veriyi k ç k 
parçalar haline getirerek 
ele al rlar. K ç k parçalara 
b ld  sorunu teker teker ele 
alarak ç zer ve baş nda verilen 
b y k soruna b yle bir ç z m 
bulur. Bunu o kadar çabuk ya-
parki bizler bunun direk ekrana 
yans mas n  g r r z. Gerçek 
hayat nda ayn  mant k ile işine 
yapan kişiler her zaman işlerini 
daha rahat ç zerler. 

 Bunun ile beraber mant kl  
d ş nmeyi geliştirmek için 
bilgisayar programlar  b y k 
nem taş r. Bir bardak çay 

yapmay  ele alal m. Do ru 
s ralamay  izlemedi imizde 

çay n tad n  almam z m m-
k n olmaz. Fakat do ru bir 
s ralamayla gitti imizde 
başar l  bir çay yap p keyfimize 
bakabiliriz. Bilgisayarlar için 
talimatlar ve onlar n s ralamas  
nemlidir. Bilgisayar program  

yazarken talimatlar  do ru bir 
s ra içinde vermeye dikkat ed-
eriz, yoksa program çal şmaz. 
Buda mant n gelişmesine 
yard mc  olacak zelliklerl-
erden bir tanesidir. 

Peki çocuklar m z pro-
gram yazmay  nereden ve 
nas l renebilir? ngiltere’de 
bilgisayar dersi m fredat nda 
yap lan de işiklikler sayesinde 
art k her yaşta çocuk, ilkokul 
ve ortaokulda, program yazma 
imkan  buluyor.Bu ngiltere 
E itim Bakanl  taraf ndan 
desteklene en b y k projeler-
in baş nda geliyor. Teknoloji 
ve Bilim d nyas nda s rek-
li d nyada nderlik yapan 
ngiltere bu insiyatif ile bunu 

devam ettirmek istiyor. Bunun 
yan nda sizin ve çocu unuzun 

cretsiz kay t olabilece i ve 
bilgisayar program  yazmay  

renebilece iz baz  siteler 
şunlar: 

www.tynker.com
3-10 yaş çocuklar için 

m thiş bir kaynak. 

www.code.org
4 yaş ndan itibaren t m 

çocuklar n rahatça bilgisa-
yar program  yazmay  

renebilece iz bir site. 

 www.codeacademy.com
11 yaş  st  çocuklar n için 

zengin ve kolayca takip edi-
lecek bir siste. 

Bilgisayar program  di-
yip geçmeyelim. Hem kendi 

retmenlik deneyimim-
den hemde çocuklar m ile 
yapt m programlama ak-
tiviteleri gerçekden onlar n 
bilgisayar al şkanl n  ve 
d ş nme tarz n  de iştiriyor. 
Bir deneyelim, tecr belerinizi 
bildiriseniz sevinirim. 

E itim K şesi

Oktay
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar B l m Başkan

oktyshbz@googlemail.com

B l mler orunlu Tavsiye edilir Yard mc  olabilir
Arkeoloji ve Antropoloji 

Archaeology and Anthropology

sosyal bilimler, sanat ve Fen alanların-
daki bazı derslerin bileşimi   

combination of arts and science 
subjects

biyokimya 

biochemistry 
(molecular and cellular)

kimya ve matematik / Fen bilimleri 
derslerinden biri. 

chemistry and another science or 
mathematics

biyoloji ve en az as seviyesinde 
matematik

biology and mathematics to at least 
AS-level

biyoloji 

biological sciences

biyoloji

biology

bir diğer Fen dersi ya da matematik 

another science or mathematics
biyomedikal bilimler 

biomedical sciences

biyoloji, kimya, matematik, ya da 
Fizik alanlarından iki  ders 

two from biology, chemistry, 
mathematics or physics

derslerin bileşiminde matematik ya 
da Fizik olması tercih edilir. 

tutors would prefer to see math-
ematics or physics as part of your 
subject combination

kimya 

chemistry

kimya ve  as düzeyinde 
matematik 

chemistry
mathematics to as-level 

matematik

mathematics

bir diğer Fen dersi ya da İleri matematik

another science or Further mathematics

bilgisayar bilimleri
computer science

matematik 
mathematics

İleri Matematik ya da bir Fen 
dersi  
Further mathematics or a science

yer bilimleri (Jeoloji) 

earth sciences (geology)

matematik
 
mathematics

kimya ve / veya Fizik
 
chemistry and/or physics

biyoloji, Jeoloji, İleri matematik 
biology, geology, Further mathematics

İktisat ve İşletme

economics and management

matematik 

mühendislik

engineering science

matematik ve Fizik, kimya
mathematics and physics, kimya

ınclusion of maths mechanics 
modules

Further mathematics

İleri Matematik
tarih 

history

tarih, İngilizce

history, english

a classical language, classical civilisa-
tion, ancient history

mimarlık matematiki, Fizik, kimya
mathematics, physics, kimya

Fine arts
güzel sanatlar

tarih ve politika
history and politics

tarih, İngilizce
history, english

sociology, politics, government and 
politics

İnsani Bilimler
human sciences

biyoloji, matematik
biology, mathematics

law (Jurisprudence) İngilizce, Sosyal Bilimler

mathematics mathematics Further mathematics

mathematics and  
computer science

mathematics İleri Matematik, Fen
Further mathematics or a science

mathematics and statistics mathematics Further mathematics

tıp

medicine

chemistry with either mathematics 
or biology 
physics

music music keyboard ability to abrsm grade 
V or above

physics physics and mathematics ınclusion of maths mechanics 
module Further mathematics
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Avrupa Demokratik K rt 
Toplum Kongresi (KCD-
E), Kuzey K rdistan’daki 
direnişlere destek için 
harekete geçmeye ça rd .

KCD-E, yaz l  aç klama yaparak yurt 
d ş nda yaşayan K rt halk na seslendi. 
“Cizre, Sur, Nusaybin, Gever, Derik, Silvan 
ve Bakure Kurdistan’ n di er ilçelerinde 
yap lan z y netim ilanlar  K rt halk n n 
meşru demokratik hakk d r. z y netimler 
halk m z n kendi kendini y netme irades-
ini ifade etmektedir” denilen aç klamada, 
şunlar kaydedildi:

“K rt halk  T.C s m rgecili ine karş  
demokratik yaşam n  z y netimler ile inşa 
etmektedir. Halk m z işgalci T.C devletinin 
bask , ink r ve imha siyasetini tan mamakta, 
k lt rel ve fiziki soyk r ma direnmekte, 
s m rgecili e kars  demokratik z y netim 
iradesini aç a ç karmaktad r. Dost d şman 
herkesin bu zg rl k m cadelesinde K rt 
halk n n yan nda olmas , destek sunmas  en 
temel demokratik, insani g rev olmaktad r.

z y netim talebine karş  AKP faşist 
devletinin yapt  insanl k d ş , alçakça 
sald r lara karş  topyekûn direnmek her 
namuslu K rt insan n g revi olmaktad r. 
Direnmek, zalimin, talanc n n, işgalci ve 
s m rgecinin karş s nda durmak, m -
cadele etmek insanl k onurunun gere i 
olmaktad r.”

‘HEr YErİ EYLEM aLaNı YaPaLıM’
Aç klamada, yurt d ş nda yaşayan t m 

yurtsever K rt halk , Apocu direniş ruhu 
ile harekete geçmeye, eylem yapmaya 
ça r larak, ş yle denildi: «Bug nden sonra 
acil olarak s m rgeci AKP h k metine karş  
meşru demokratik her t r eylemi geliştirmeye, 
aya a kalkmaya, gece g nd z demeden m -
cadele etmeye ça r yoruz. Almanya, Fransa, 
sviçre, Avusturya, Britanya, Hollanda, Belçi-

ka, talya, skandinavya başta olmak zere 
Japonya’dan Balkanlar’a, Avustralya’dan 
Kanada’ya kadar diasporada bulunan t m 
halk m z  bulunduklar  yer yeri eylem alan na 
çevirmeye, d nyay  z y netim direnişi için 
harekete geçirmeye davet ediyoruz.

‘KaYBEDECEK zaMaNıMız YOK!’
Her insan m z hiç beklemeden ey-

leme geçmeli, kendi yaşam n  z y netim 
ilanlar na sahip ç kma temelinde rg tleme-
lidir. Kaybedecek zaman m z yoktur. Art k 
yeter diyoruz. Reber Apo’nun zg rl  
için direnişi b y telim. S m rgecili e karş  
demokratik z y netimleri sahiplenelim. 
K leli e karş  zg rl  kazanal m.”

KCD-E, son olarak, aç klamas nda şu 
ifadelere de yer verdi: «Demokratik alevi 
hareketlerini, ezidi halk m z , samimi ger-
çek M sl manlar , kad nlar , gençleri, il-
erici, demokrat ve insani de erlerden yana 
olan herkesi K rt halk n n bu meşru ve 
demokratik m cadele s recine destek ver-
meye, z y netim direnişine kat lmaya, ey-
leme geçmeye, zg rl k ve eşitlik m cade-
lesini b y tmeye ça r yoruz.”

KCD-E’den eylem ça r s : z y netim için harekete geçelim
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skoçya erilen 
S zlerin Yerine 
Getirilmesini Bekliyor

skoç Ulusal Partisi’nin (SNP) li-
deri ve skoç b lgesel h k metinin 
başbakan  Nicola Sturgeon, ngiltere 
Başbakan  David Cameron ile bir araya 
geldi.Başkent Londra’daki Başbakanl k 
binas nda gerçekleşen g r şme, 
g r nt  al nmas n n ard ndan bas na 
kapal  devam etti.

Cameron-Sturgeon toplant s n n ar
d ndan g r şmeye ilişkin aç klamada 
bulunan ngiltere’nin skoçya’dan 
Sorumlu Bakan Yard mc s  Lord 
Dunlop, ikilinin ngiltere- skoçya 
aras ndaki g venlik ve istihbarat 
işbirli i ile skoçya’ya yetki devri çer-
çevesinde mali konular  ele ald klar n  
bildirdi. Lord Dunlop, Birleşik 
Krall k genelindeki ter rle m cadele 
çabalar  çerçevesinde ngiltere-
skoçya aras ndaki g venlik ve is-

tihbarat alanlar nda işbirli inin 
art r lmas nda anlaş ld n  belirt-
erek, Londra’daki Ortak Ter rizm Ana-
liz Merkezi’nin (JTAC) skoç h k meti-
yle daha fazla bilgi paylaşmas nda 
karara var ld n  aktard . skoçya’ya 
daha fazla yetki konusunu da masaya 
yat ran Cameron ve Sturgeon’un bu 
kapsamda zellikle mali mevzulara 
de indiklerini belirten Lord Dunlop, 
“Birleşik Krall k h k metinin hem mali 
konular hem de skoçya Yasa Tasar s ’na 
ilişkin y r tt  t m çabalar , Smith 

Komisyonu’nun ilkelerine dayal . Bun-
lar bizim yaklaş m m z  y netiyor ve 
yaklaş m m z de işmeyecek. skoçya 
ve t m Birleşik Krall k geneli için adil 
olacak bir anlaşmaya ihtiyac m z var. 
Zamana yenik d şmeyece iz” dedi.

referandum Öncesi Cameron 
Yetki Sözü Vermişti

Başbakan Cameron 18 Eyl l 2014’de 
skoçya’da yap lan ba ms zl k ref-

erandumundan “hay r” karar  ç karsa, 
skoçya’ya daha fazla yetki verilece i 

vaadinde bulunmuştu.18 Eyl l 2014’de 
skoçya’da yap lan ba ms zl k ref-

erandumunda seçmenlerin y zde 55’i 
ba ms zl a “hay r” demiş, y zde 45’i 
ise ba ms zl ktan yana oy kullanm şt . 
skoç b lgesel h k metinin 

başbakan  Nicola Sturgeon ise bunun 
yeterli olmad n , maaşlar, sosyal re-
fah, iş vergisi, ulusal sigorta gibi konu-
larda da skoçya’ya yetki devrinde 
bulunulmas  gerekti ini dile getiriyor.

1999 y l nda kurulan skoç zerk par-
lamentosu, e itimden sa l a, tar mdan 
sanata kadar baz  alanlarda kendi 
politikalar n  uygulayabiliyor ancak 
ngiliz parlamentosunun skoç mil-

letvekilleri zerinde vergilendirme, 
sosyal refah, d ş politika, savunma, 
g ç, kamu yard mlar , enerji gibi bir-
çok konuda s z hakk  bulunuyor.

Palermo’dan calan’a vatandaşl k d l
talya’n n Palermo Beledi-
yesi K rt Halk nderi Ab-
dullah calan’a “Onursal 

atandaşl k” d l  verdi. 
Belediye binas nda yap lan 
t rende konuşan Palermo 
belediye başkan  Leoluca 
Orlando, “ calan bizim 
için bar ş elçisidir. Bu 

d l  onun şahs nda K rt 
halk na veriyoruz” dedi.

mral  adas nda 17 y ld r esaret alt nda tutulmas na 
ra men bar ş ve demokrasi m cadelesini srarla 
y r ten K rt Halk nderi Abdullah calan’a 
talya’n n Palermo Belediye Senatosunun karar yla 

“Onursal Vatandaşl k” d l  verildi. d l t reni 
bug n tarihi Palermo Belediyesi Konseyi binas  
Plazzo del Acquile’de gerçekleşti. Palermo Belediye 
başkan  Leoluca Orlando, Meclis yeleri, calan’ n 
avukatlar ndan Ebru G nay, Mahmut Şakar olmak 

zere çok say da kişi kat ld . Bug n yap lan d l 
t reni ncesi kentte 3 g n boyunca “ calan ile 3 g n” 
slogan yla bir dizi etkinlik yap ld . Panel, seminer ve 
y r y şlerin yap ld  etkinliklere kat lan K rt Halk 

nderi Abdullah calan’ n avukatlar  Ebru G nay 
ve Mahmut Şakar, calan’ n içerisinde bulundu u 
koşullar, Rojava ve Kuzey K rdistan’da yaşananlara 
ilişkin talya kamuoyunu bilgilendirdi.

‘BİzİM İÇİN ÖCaLaN BarıŞ ELÇİSİDİr’
Etkinlik çerçevesinde bug n de d l t reni d zen-

lendi. Palermo Belediye Başkan  Leoluca Orlando 
verdi i d l  avukatlar ad na Ebru G nay ald . 
Başkan Leoluca Orlando, «Onursal Vatandaşl k d l-

n  calan şahs nda K rt halk na verdiklerini be-
lirterek, «Devletler ve sistemler calan ve PKK’yi 
ter rist olarak g rebilir ama biz halklar, onu bar ş elçi-
si olarak g r yoruz. Bu d lde bunun g stergesidir. 
Biz b t n K rtlerin temsile bu d l  calan’a veri-
yoruz. Bu zg rl k K rdistan ve T rkiye halklar na 
bar ş getirir. Bunu diliyoruz” dedi. Başkan Leoluca 
Orlando d l n n asl n n belediyelerinde kalaca n  
da belirterek, « d l belgesini avukatlar na verdik. 
Asl  bizdedir. calan, bir g n zg rl ne kavuşup 

d l  kendisine vermek istiyoruz” diye konuştu.

‘ÖCaLaN ıSrarLa BarıŞ 
MÜCaDELESİ VErİYOr’

d l  alan Ebru G nay ise b yle bir d lden 
duyduklar  memnuniyeti dile getirerek şunlar  s yl-
edi: “Palermo’yu Akdeniz’in bar ş kenti olarak bili-
yoruz.Dayan şma için bunun bir başlang ç olarak 
kabul ediyoruz. Say n calan tecrit alt nda olmas na 
ra men srarla bar ş m cadelesini veriyor.”Avukatlar, 
Palermo Beledile Başkan  Leoluca Orlando’ya Ab-
dullah calan’ n yazd  ve talyancaya terc me 
edilmiş kitaplar  verdi. 
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Londra’da eylem: Suriye’yi bombalamay  b rak n’
ngiltere’nin başkenti Londra’da 
y zlerce kişi soka a d k lerek 
Suriye’de d zenlenen hava 
sald r lar n  k nad . Eylem, şçi 
Partisi lideri Jeremy Corby’nin 
daha nce başkanl n  yapt  
Savaş  Durdurun Koalisy-
onu (Stop The War Coalition) 
taraf ndan organize edildi.

Başkent Londra’daki ngiltere parlamento-
su n nde ‘Stop The War Coalition’ adl  sivil 
toplum kuruluşunun d zenledi i protesto g s-
terisinde “Suriye’yi bombalamaya hay r’ dedi. 

ngiliz yay n kurumu BBC’nin n nde to-
planan protestocular ellerinde, “Suriye’yi bom-
balamaya son verin”, “Savaşa hay r” yaz l  
çeşitli pankartlar taş yarak ve sloganlar atarak, 
ngiltere Başbakanl  n ne kadar y r d . Pro-

testo olays z sona erdi.  ngiliz Parlamentosu 
geçen hafta, uluslararas  koalisyonun Suriye’de 
DAEŞ’e y nelik y r tt  hava operasyonlar na 
Birleşik Krall k’ n kat lmas na izin veren tezk-
ereyi kabul etmişti. ngiltere geçen haftadan bu 
yana Suriye’de baz  petrol sahalar n  hedef alan 
hava sald r lar  d zenliyor.

Bas n aç klamas  yapan sivil toplum 
kuruluşu yesi Lindsey German, “Biz k saca 
burada Suriye’yi bombalamay n demek için 
topland k. Suriye’yi bombalayarak lkeyi 
daha nce oldu undan bile daha k t  bir du-
ruma getirmeyin” şeklinde konuştu.

MİLLET VEKİLLErİDE KONUŞTU…
ngiltere parlamentosundan ana muhalefet 

şçi Partisi, skoç Ulusal Parti (SNP) ve Yeşil 
Parti milletvekilleri de protestoda haz r bu-
lundu. Protestoya kat lan bir SNP milletvekili, 
“Rakka’da at lan bombalar birçok sivilin 
ld r lmesine neden oluyor. Şunun fark nda 

olmal y z; Bizim IŞ D’i hede eyen bir sa-
vunma plan m z yok. E er bombalamaya 
başlarsak daha çok sivilin lmesine neden 
olaca z” dedi.

ngiltere’nin aş r  solcu partisi Respect’in 
eski M sl man Başkan Yard mc s  Salma 
Yaqoop ise parlamento n nde toplananlara 
teşekk r ederek, “Buraya gelen sa duyulu, 
hoşg r l , savaşa hay r ve ‘benim ad ma de il’ 
diyen herkese teşekk r ediyorum” diye konuştu.
Fotoğra�ar: Sven Kaeuler
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YDG-H, faşist AKP h k metinin z y netim alanlar na 
karş  başlatm ş oldu u sald r lar n n 14 Aral k itibar  
ile yeni bir aşamaya ulaşt n  kaydederek, t m 
K rdistan gençli ini de topyekun çete sald r s na 
karş  topyekun seferberli e ça rd .

Yurtsever devrimci Gençlik Hareketi (YDG-
H) faşist AKP h k metinin K rdistan halk n n 
z y netim alanlar na karş  başlatm ş oldu u 

sald r n n 14 Aral k 2015 itibar  ile yeni bir 
aşamaya ulaşt n  belirtti. YDG-H, Amed’in 
Sur ilçesinde topyekun savaş s reçlerinde g r l-
en bir biçimde havadan ve karadan kontrgerilla 
ve çetelerin de kat ld  sald r n n bug nde de-
vam etti ini vurgulad . 

YDG-H, “Mahallerde ilerleme sa layamayan 
çeteler evleri ateşe vererek ilerlemeye 
çal şmaktad r. 

YDG-H nc l nde direnen Sur halk n n to-
pye n direnişi ile karş laşan çetelerin t m sald r lar  
ve mahallelere girişi engellenmiştir” dedi.

ŞEHİrLErİMİzİ SaVUNaCaK 
GÜÇTEYİz

Cizre ve Silopi ilçelerinde de çetelerin T rk 
ordusunun deste i ile b y k bir savaş haz rl  
y r tt ne dikkat çeken YDG-H, “T m K rd-
istan halk  ve dostlar  bilmelidir ki bu t rden 
sald r larla alanlar m za girmeye çal şmak nafile 
bir çaba olmaktad r. ncelikle T rk ordusunu 
uyar yoruz, biz bug ne kadar hiç bir biçimde 
milli bir ordu oldu unu s yleyen T rk Silahl  
Kuvvetlerini hedef almad k ve alamayaca m z  
da ifade ettik. T m T rkiye toplumunu korumak 

ve savunmak zere anayasal yetkisi olan bir ku-
rumun şehirlere girmesi askeri olarak bir işgal 
girişimidir ve buna tepkimiz sert olacakt r. T rk 
ordusu hiçbir biçimde AKP’nin bu kirli savaş si-
yasetine alet olmamal , kendisini halk karş s nda 
taraf haline getirmemelidir.

Herkes bilmeli ki kahraman Cizre ve Silopi 
halk m z  ve şehirlerimizi savunacak g çteyiz. 
Şiddetin boyutu ne olursa olsun kimse zorla 
halk m z n iradesini k ramayacak ve zorla hiç 
bir yere giremeyecektir. Buna teşebb s eden 
çeteler halk m z n engin g c yle karş laşacak ve 
amaçlar na asla ulaşamayacaklard r” diye belirtti.

HEr MaHaLLE VE SOKaĞı 
DİrENİŞ aLıNıNa ÇEVİrELİM

YDG-H aç klamas  şu ifadelerle son buldu:
“T m K rdistan gençli ini de topyekun 

çete sald r s na karş  topyekun seferberli e 
ça r yoruz. Cizre ve Silopi’den başlayarak t m 
şehirlerimizi savunarak zy netimlerimizi inşa 
etme s reci 14 Aral k itibari ile yeni bir s rece 
girmiş bulunmaktad r. 

Bundan b yle K rt gençli i sistemin Cizre 
de Silopi’de ortadan kald rm ş oldu u e itim 
kurumlar n  t m K rdistan’da boykot ederek 
direnişe geçmeli, her mahalle ve soka  bir 
direniş alan na çevirmelidir.”

YDG-H: Çete sald r lar na karş  topyekun seferberli e
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Tan mlar n tesinde ahşet
T rkiye’nin El-Nusra deste i o kadar uç noktadaki, Pentagon yetiştirdi i d zinelerce savaşç y  
g nderdi inde, T rkiye bariz bir şekilde El-Nusra’y  uyard , onlar da yetiştirilen savaşç lar  ortadan 
kald rd . El-Nusra ve yak n m ttefik Ehrar El-Şam, ayn  zamanda ABD m ttefikleri Suudi Arabistan ve 
Katar taraf ndan desteklenmekte ve g r n şe g re, CIA’den gelişmiş silahlar temin edebilmekte
C.J. Polychroniou

‘Ter rle m cadele’ kula a 
mant kl  geliyor mu? Kendisi et-
kili bir politika m ? Mevcut ‘te-
r rle m cadele’ s reci, s ras yla 
Ronald Reagan ve George W. 
Bush d neminde y r t len n-
ceki s reçlerden ne kadar farkl ? 
Dahas , ‘ter rle m cadele’den 
kim gerçekten kazançl  ç k yor? 
ABD savunma sanayii ve savaş 
aras ndaki ba lant  nedir?

C.J. Polychroniou’nun, d nya-
ca nl  ABD d ş politika eleştir-
meni Noam Chomsky ile yapt  

zel r portaj  sizler için çevirdik.

 � C.J. Polychroniou: Noam, 
bu röportajı gerçekleştirdiğimiz 
için teşekkür ederim. Terörle mü-
cadedeki son gelişmelerle ilgili 
görüşlerini dinleyerek başlamak 
isterim; reagan yıllarına uzanan, 
ve sonrasında George W. Bush 
ile beraber, basitçe tahmin edile-
meyecek sayıda masum sivilin 
hayatına mal olan ve uluslararası 
hukuk ve dünya barışı için 

şaşılacak biçimde şiddetli etkileri 
olan (İslamofobik) bir ‘Haçlı Seferi’ 
doktrinine dönüşen bir politika. 
Görünüşe göre, aBD ve bazı müt-
tefiklerinden farklı siyasi gündem-
leri ve çıkarları olan diğer ülkelerin 
kavgaya katılmasıyla, terörizm 
karşıtı savaş yeni ve muhteme-
len daha tehlikeli bir sürece giri-
yor. Öncelikle, üstte bahsedilen 
terör karşıtı savaşın evrimi 
görüşüne katılıyor musunuz, eğer 
katılıyorsanız, kalıcı bir küresel 
terörle mücadelenin, Batılı toplum-
lar için, olması muhtemel ekono-
mik, sosyal ve politik sonuçları 
nelerdir?

‘Ter rle m cadele’nin iki saf-
has , bir can al c  nokta d ş nda 
birbirinden epey farkl . Reagan’ n 
savaş  aniden kanl  bir ter r sa-
vaş  haline d nd , ‘unutulup git-
mesi’nin sebebi de b y k ihti-
malle bundand . Reagan’ n ter r 
savaşlar , Orta Amerika, Kuzey 
Afrika ve Ortado u için korkunç 
sonuçlar do urdu. Endirekt hedef 
olan Orta Amerika, pek dile ge-
tirilmeyen mevcut m lteci krizi 

gibi ana sebeplerden t r  halen 
belini do rultamad . Ayn  sebep 
ikinci safha için de geçerli, Geor-
ge W. Bush taraf ndan 20 y l son-
ra, 2001’de tekrar deklare edildi. 
Direkt taaruz, b y k b lgeleri 
harap etti ve ter r yeni bir forma 
b r nd . Bunlardan en nemlisi, 
Obama’n n ter r kronolojisinde 
yeni rekorlar k ran k resel sui-
kast (drone) kampanyas yd  ve 
di er uygulamalarda oldu u gibi, 
zanl lar  ld rmektense bir amaca 
adanm ş ter ristler yaratmak ko-
nusunda daha başar l  oldu.

 � ‘Terörle mücadele’ 
etrafında dönen aBD politikası 
tartışmalarında, aleni ve gizli ope-
rasyonlar arasındaki fark hemen 
hemen kayboldu. Bu sırada, 
terör gruplarının tanımlanması 
ve terörü destekleyen aktörl-
erin veya devletlerin seçilmesi 
tamamiyle gelişigüzel gibi görün-
müyor, ancak bazı durumlarda 
bile tanımlanan zanlılar ‘terörle 
mücadele’nin terör karşıtı ger-
çek bir savaş olup olmadığı veya 

küresel fetihleri mazur göstermek 
için bir sis perdesi olup olmadığı 
hakkında kuşkulara yol açmaya 
başladı. Örneğin, El-Kaide ve ıŞİD 
su götürmez bir biçimde terörist 
ve ölüm saçan örgütler iken, Su-
udi arabistan ve Katar gibi, hatta 
Türkiye gibi NaTO üyesi ülkelerin 
ıŞİD’i desteklemesi ana akım me-
dya ve aBD politikalarını üretenler 
tarafından gözardı edilmiş veya 
önemsiz gösterilmiştir. Bu konu 
hakkında her hangi bir görüşünüz 
var mı?

Ayn  durum Reagan ve 
Bush’un ‘ter rle m cadele’ versi-
yonlar  için de geçerliydi. Reagan 
için, Orta Amerika’ya m dahele 
bir bahaneydi, başpiskopos Os-
car Romero’yu suikast sonucu 

ld ren Salvadorlu piskopos Ri-
vera y Damas’ n s yledi i gibi; 
‘savunmas z bir sivil toplumun 
imha ve soyk r m savaş yd .” Gu-
etamala’da ise durum daha da k -
t y d , Honduras’da ise oldukça 
korkunçtu. Nikaragua kendini 
Reagan’ n ter ristlerine karş  sa-
vunabilecek durumda olan bir 

orduya sahip tek lkeydi; di er 
lkelerde ise, g venlik g çleri te-

r ristti.
G ney Afrika’da, ‘ter rle m -

cadele’ korkunç bir faturayla bir-
likte b lgedeki ve kendi evindeki 
G ney Afrikal  suçlar  destekle-
mek için bir bahane yaratt : Ni-
hayetinde, uygarl  ‘k t l y-
le n salm ş ter rist gruplardan 
biri’ne karş  savunmam z gere-
kiyor; Nelson Mandela  (Afrika 
Ulusal Konseyi)  ABD’nin ter r 
listesinde 2008’e kadar bulundu. 
Ortado u’da, ‘ter rle m cadele’ 
srail’in kanl  L bnan istilas n  

ve daha bir ço unu desteklemek 
için yol g sterdi. Bush’un elinde, 
Irak’  istila etmek için bir baha-
neydi. Ve bu b yle devam etti.

Suudi Arabistan, y llard r, 
sadece finansman olarak de il, 
radikal islamc  Vahabi doktrin-
lerini Kuran okullar , camiler ve 
vaizleri arac l yla yayarak, ci-
hatç  hareketlerin en b y k des-
tekçisi oldu. Patrick Cockburn, 
pek haks z say lmayacak bir bi-
çimde, S nni slam’ n ‘Vahabi-
leşmesi’nin d nemin en tehlikeli 
gelişmelerinden biri olarak g r-
d n  aç klad . Suudi Arabis-
tan ve Emirlikler, gelişmiş askeri 
g çleri olmas na ra men IŞ D’e 
karş  savaşla pek ilgilenmediler. 
Ancak büyük bir insani felaket 
yaratt klar  Yemen’de operasyon-
lar yapt lar, benzer bir şekilde, 

nceden de oldu u gibi, ‘ter rle 
m cadele’mizde hedef tahtas na 
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koyabilece imiz m stakbel ter -
ristler yaratarak. Bu s rada b lge 
ve insanlar  mahvolmaktayd .

Suriye için tek zay f umut ş , 
IŞ D’i d ş nda oldu u ilgili taraf-
lar n aralar ndaki m zakerelermiş 
gibi g r n yor. Ancak gerçekten 
korkunç insanlar  içermeli, rne-

in (Suriye Devlet Başkan  Beş-
şar Haf z el-) Esad gibi; isteyerek 
intihar etmeyecek olan ve e er 
ulusal intihara giden d ng  uza-
maz ise m zakerelere kat lmak 
zorunda kalacak olan. Sonunda, 
Viyana’da bu y nde at lan topal-
layan ad mlar var. Daha yap labi-
lecek çok şey var ancak diploma-
siye geçiş nem arzediyor.

 � Terör karşıtı denilen küre-
sel savaşta Türkiye’nin rolü, di-
plomasinin modern seyri içinde 
karşılaşılabilecek en ikiyüzlü 
davranışlardan biri olarak görül-
meli, ve Vladimir Putin, rus 
jetinin düşürülmesinin ardından 
Türkiye’yi ‘teröristlerin suç 
ortakları’ olarak tanımlarken sö-
zlerini sakınmadı. aBD ve Batılı 
müttefiklerinin, ıŞİD gibi terör 
örgütlerine Körfez ülkelerince gös-
terilen desteğe bilinçli olarak göz 
yummasının nedeni petrol, ancak 
Türkiye’nin İslami köktendinci 
terörizm’e desteğini sorgulamak-
tan kaçınmasının sebebi nedir?

T rkiye, muazzam jeostrate-
jik de eriyle her daim nemli bir 
NATO m ttefiki olmuştur. T rki-
ye 1990’larda, sahip oldu u K rt 
pop lasyonuna açt  savaşta, en 

korkunç vahşilikleri uygulad -
 s rada, ABD silahlar n n nde 

gelen ( srail ve M s r’  farkl  ka-
tegoride oldu u için d ş nda tutu-
yoruz) al c s yd . Bu ilişki arada 
s rada, zellikle 2003’te, h k met 
pop lasyonun 95’inin tutumu-
nu benimseyerek ABD’nin Irak 
sald r s na kat lmay  reddetti in-
de, stres alt ndayd . T rkiye ‘de-
mokrasi’nin anlam n  kavramak-
taki başar s zl  y z nden ac  bir 
şekilde mahkum edildi. Medya 
taraf ndan Bush y netiminin ‘baş 
idealist’i olarak g klere ç kar lan 
Paul Wolofitz, T rk ordusunu, 
h k metin bu şok edici rotan n 
peşinden gitmesine m sade etti i 
için f rçalam ş ve z r dilemesini 
istemişti. Ancak ilişki genellikle 
oldukça yak n s rd . Son zaman-
larda, IŞ D’e karş  savaşta ABD 
ve T rkiye bir antlaşmaya vard : 
T rkiye ABD’nin T rkiye’deki 
Suriye’ye yak n olan slerine eri-
şimini onaylad , ve karş l nda, 
IŞ D’i vurmay  vaat etti, ancak 
onun yerine IŞ D’ n K rt d ş-
manlar na sald rd .

 � İslami köktendinci teröristlerin 
favori hedefi fransa olmuş gibi 
görünüyor. Bunun açıklaması nedir?

Asl nda kat be kat fazla Afri-
kal , slami ter r taraf ndan ld -
r ld . şin gerçe i, Boko Haram 
k resel bir ter r rg t  olarak 
Ş D’e g re daha fazla skor elde 

etti. Avrupa’da Fransa ana hedef 
oldu, bunda Cezayir Ba ms zl k 
Savaş ’n n b y k pay  var.

 � ıŞİD’in önayak olduğu türden 
İslami köktendinci terör, Ha-
mas ve Hizbullah gibi örgütlerce 
kınanmakta. ıŞİD’i diğer terör 
örgütü diye adlandırılanlardan 
ayıran nedir, ve ıŞİD gerçekten ne 
istiyor?

‘Ter r rg tleri’ derken daha 
dikkatli olmal y z. Nazi karş -
t  partizanlar ter r  kullanm şt . 
George Washington’ n ordusu o 
kadar çok kulland  ki, onu ‘şehir 
y kan’ olarak adland ran yerel 
toplum bir yana, pop lasyonun 
ço unlu u Washington’ n ter r  
korkusuyla kaçt . Ter r uygula-
mayan bir ulusal kurtuluş hare-
keti bulmak zor. Hizbullah ve 
Hamas srail işgal ve sald r lar na 
cevap olarak şekillendi. Ancak 
hangi kriteri kullan rsak kullana-
l m, Ş D bir hayli farkl . B lgeyi 
şekillendirerek bir slami hilafet 
kurmaya çabal yor. Bu di erlerin-
den epey farkl  bir durum.

 � 2015’teki Paris Katliamı’nın 
ardından Obama, fransa 
Cumhurbaşkanı Hollande 
ile katıldığı ortak bir basın 
açıklamasında ‘ıŞİD yok edilme-
lidir’ dedi. Sizce bu mümkün 
mü? Cevap evet ise nasıl? Hayır 
ise neden?

Elbette Bat ’n n, IŞ D kontro-
l ndeki b lgelerde yaşayan her-
kesi katledecek kapasitesi var, 
ancak bu bile IŞ D’i, veya daha 

nce bahsetti im dinamikler so-
nucunda yerine geçebilecek daha 

sald rgan herhangi bir hareke-
ti yok etmeye yetmez. Ş D’in 
amaçlar ndan biri ‘Haçl lar’  
M sl manlar’a karş  savaşa s -
r klemek. Bu felakete kat labili-
riz, veya sorunun k kenine inip 
IŞ D vahşetinin b lgedeki g çler-
le stesinden gelindi i koşullar n 
sa lanmas n  deneyebiliriz.

D şar dan m dahele uzun 
zamand r s regelen bir bela ve 
muhtemelen bu şekilde devam 
edecek. Bu s reci başar l  bir 
biçimde y netebilecek neriler 
var, sadece b lge hakk nda de-

il, ABD h k met planlamas n n 
y ksek kademelerinde zengin 
deneyimleri olan iyi bir Orta-
do u uzman  William Polk’ n 

nerisi gibi. zellikle Scott At-
ran’ nki gibi IŞ D’in cazibesiy-
le ilgili en titiz araşt rmalardan 
sa lam destek g rmekte. Maa-
lesef, nerinin ciddiye al nma 
şans  oldukça az.

 � Son bir soru. ‘Terörle 
mücadele’yi sona erdirmenin 
naif ve yanlış olduğu görüşünü 
sürdürenler hakkında ne 
söyleyebilirsiniz?

Cevap basit: neden? Ve daha 
nemli bir soru: neden ABD’nin 

‘ter rle m cadele’ maskesi alt n-
da k resel ter rizme nemli kat-
k lar sunmaya devam etmesi ge-
rekti ini d ş n yorsunuz?

 � Türkiye’nin   El Nusra desteği 
çok uç

Suriye korku hikayesinde 
meydana gelenler izah edilemez. 
IŞ D’e karş  savaşan ana kara 
kuvvetleri, ayn  Irak’ta oldu u 
gibi, ABD ter r listesinde olan 
K rtlerdir. Her iki lkede de, 
NATO m ttefikimiz olan, ayn  za-
manda Suriye’deki El-Kaide ye-
si El-Nusra Cephesi’ni destek-
leyen T rkiye’nin sald r lar n n 
ana hedefiydiler. Aralar nda çete 
savaş  olmas na ra men El-Nus-
ra, IŞ D’den pek farkl  g r nm -
yor. T rkiye’nin El-Nusra deste i 
o kadar uç noktada ki, Pentagon, 
yetiştirdi i d zinelerce savaşç y  
g nderdi inde, T rkiye bariz bir 
şekilde El-Nusra’y  uyard , onlar 
da yetiştirilen savaşç lar  ortadan 
kald rd . El-Nusra ve yak n m t-
tefik Ehrar El-Şam, ayn  zamanda 
ABD m ttefikleri Suudi Arabis-
tan ve Katar taraf ndan desteklen-
mekte ve g r n şe g re, CIA’den 
gelişmiş silahlar temin edebil-
mekte. Esad’ n ordusuna ciddi 
yenilgiler tatt rmak için CIA ta-
raf ndan sa lanan TOW anti-tank 
silahlar  kulland klar  y n nde 
raporlamalar yap ld , muhteme-
len bu Ruslar’  m daheleye teş-
vik etti. T rkiye halen cihatç lar n 
s n r zerinden IŞ D’e kat lmala-
r na m sade ediyor.

Kaynak: https://zcomm.org/znetar-
ticle/horror-beyond-description/

Çeviri: Haziran Günel
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pro Web design’dan take away işletmeleri için devrim niteliğinde bir online sipariş sistemi

Y zde 100 sana ait Y zde 0’ Komisyon
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Pro Web Design, geliştirdi i zel yaz l mla, take away sahiplerini, Just 
Eat gibi firmalara y zde 30’a varan sat ş komisyonu ve di er ek cretleri 

demekten kurtaracak. Take Away Sipariş Sistemi  işletmelere; y zde 
s f r komisyon, online men , online printer ve 24 online takip’ gibi 
sa lad  pek çok avantajlar  var.

take away işletmecilerinin yaşadığı en büyük 
sorun; Just eat gibi firmaların kestiği yüksek 
komisyonlar… yüzde 20 satış komisyonu ve diğer 
işletme ücretleri de hesaplanırsa bu oran yüzde 
30’u bulabiliyor ve çoğu take away işletme sahibi, 
ödediği bu yüksek ücretlerden mutsuz… pro Web 
design; geliştirdiği özel yazılım ile take away sahip-
lerini, Just eat gibi firmalara yüzde 30’a varan satış 
ve diğer ek komisyonları ödemekten kurtaracak.

S STEM N ELL  NED R
take away sistemi sayesinde, yemek siparişi 

vermek isteyen internet kullanıcılarına güncellenmiş 
en son menü ulaştırılıyor ve direkt size ait web site 
üzerinden sipariş alınıyor. Verilen bu sipariş en geç 
15 saniye içinde son teknoloji aletler kullanılarak il-
gili restaurant/take away sahiplerine iletiliyor.

KOM SYON DEYECEK M Y M
pro Web design’ın hizmeti tamamen ‘yüzde 

sıfır’ komisyon seklinde çalışıyor ve müşteriler öde-
meyi direkt olarak restauranta yapıyor. pro Web 
design ücrette herhangi bir kesinti yapmıyor. 

NEDEN B  S STEM  ALMALIYIM
bu sisteme kayıt olmanın birçok yararı var. birin-

cisi; satılan ürünün tüm geliri restauranta ait. İkincisi; 
firma sadece kendi reklamını yapacağı için haliyle 
buradan gelecek kazanç da sadece kendisine ait 
olacak. yani başka bir firmanın reklamı yapılıp onun 
marka değeri yükseltilmeyecek. ayrıca; bu sisteme 
kayıtlı take away işletmeleri müşterilerine yapacağı 
özel indirimleri mesaj da atabilecek.

NASIL S PAR Ş ER LEB L R
pro Web design ilk olarak take away işletmesi 

adına web site adresi satın alıyor. örneğin; www.
bestkebabpizza.com, ve güncellenmiş en son menü 
sipariş programına yükleniyor. bulunulan bölge/
semt üzerine reklam çalışması yapılarak müşteriler 
bu web sitesine yönlendiriliyor. müşteriler menüden 

dilediği ürünü seçtikten sonra ödemeyi ister inter-
netten direkt sizin banka hesabınıza, isterse cash 
on delivery veya collection şeklinde yapabiliyor.

S PAR Ş ALDI IMI NASIL 
B LECE M

pro Web design, sisteme giren take away 
işletmesine internetle çalışan bir termal printer temin 
ediyor ve gelen her siparişin bir kopyası print alınabiliyor. 
e-mail ile birer kopya müşteriye ve işletmenin e-maline 
iletiliyor. bunun dışında istenirse sms programı da sis-
teme dahil edilebiliyor.

DEMEY  K M ALACAK
pro Web design, take away işletmesinden her-

hangi bir komisyon kesmiyor. dolayısıyla müşteri; 
ödemeyi ister nakit, isterse internet üzerinden direkt 
yemek aldığı işletmeye yapıyor. 

S STEM N MAL YET  NED R
sistem yeni olduğu için fiyatlar da buna göre 

oldukça uygun tutuldu. daha fazla kullanıcıya 
ulaşıldığında ortak bir platform kurulacak ve bütün 
müşterilere ücretsiz yer verilecek. şu anki sistem 
fiyatı; kurulum ve printer ücreti £599. teknik destek 
ve bakım ücreti ise aylık £30. bunun dışında 
müşteriye herhangi bir ek ücret yansıtılmıyor.

“S STEM M  G RMEDEN 
KARAR ERMEY N”

bu sistemi yaklaşık bir yıldır planlayan pro 
Web design, birçok take away işletmecisinden de 
fikir edindi. müşterilerin ek çok yaşadığı sorunları 
öğrenen firma, sistemi de buna göre tasarlayıp 
yazdı. kullanılan yazılım tamamen pro Web 
design’a ait ve başka bir açık yazılım kullanılmadı.

pro Web design, take away sahiplerine, “bu sis-
temimizi ve size özel yapacağımız işin demosunu 
görün ve ondan sonra karar verin” tavsiyesinde 
bulunuyor.

B Y K KAMPANYA Pro Web Design; Telgraf gazetesi okuru take away işletme sahiplerine,  pound 
de erindeki bu sistemi y zde 0 indirimle sadece 300 pound karş l nda kuracak.

BÜYÜK KaMPaNYa: Pro Web Design; Telgraf 
gazetesi okuru take away işletme sahiplerine, 
599 pound değerindeki bu sistemi yüzde 50 
indirimle sadece 300 pound karşılığında kuracak.
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K rt Halk n n direnişi s recektir
K rt halk  23 Temmuz’dan bu yana T rk devletinin inkar ve imha sald r lar na karş  direnmektedir. 
AKP’nin “K rt sorunu da yok, masa da yok” yaklaş m  karş s nda zy netim ilan  ve demokratik 

zerklik inşas  çal şmalar  ve buna karş  sald r lara y nelik kahramanca direniş de aylard r s rme-
ktedir. K rt halk  T rk devletinin K rt sorunundaki ç z ms z politikas na karş  kendi ç z m n  
pratikleştirmektedir. Bug n K rdistan’da T rk devletinin inkar ve imha politikalar na karş  K rt halk n n 
kendi ç z m n  direnişiyle gerçekleştirmesi yaşanmaktad r.
Hüseyin Ali / Ö. Gündem

Y z y ll k inkar ve imha politikas na 
karş  K rt halk n n direnişinin ulaşt  
d zey bug n bizzat halk n kendi 
ç z m n  gerçekleştirmesi biçiminde 
ortaya ç km ş bulunmaktad r. Bundan 
daha hakl , meşru ve hiç kimsenin 
hiçbir gerekçeyle itiraz edemeyece i 
bir direniş g stermek d nyada 
az bulunur. E er T rk devletinin 
s m rgecili i meşru g r lmez ve 
yapt  uygulamalar işgalci bir g c n 
uygulamalar  olarak ele al n rsa halk n 
direnişi daha do ru anlaş l r ve anlam 
kazan r.

Hiç kimse K rt halk n n diyalog 
ve m zakerelerle ç z m aray ş  da-
hil hiçbir y ntemi kullanmad n  
s yleyemez. Hatta T rk devletinden 
yalvar rcas na bu sorunun ç z lmes-
ini istemiş ve dilinde t y bitercesine 
bar ş bar ş denilmiştir. K rt zg r-
l k Hareketi, bu tutumu nedeniyle 
birçok kesim taraf ndan eleştiriye 
tabii tutulmuştur. Hiç kimse K rt 
halk ndan bask , zul m, inkar ve tas-

fiye politikalar n  seyretmesini istey-
emez. Hiç kimse K rt Halk nderine 
a r tecrit ve a r psikolojik bask  
uygulan rken başka yol ve y ntemin 
varl ndan s z edemez. Hiç kimse 
AKP h k metinin bir y ldan fazlad r 
yeniden asayişi sa lamak ad na 
tutuklamalar  artt rmas  ve bask lar  
yo unlaşmas na sessiz kal nmas n  
gerektirecek tek bir neden ortaya koy-
amaz. K rt halk na karş  şiddetli bir 
savaş başlatan ve bunu sonuna kadar 
s rd rece ini s yleyen AKP h k me-
tidir. Bir y ld r her g n tehditlerini 
tekrarlayan ve pratikte de sald r lar n  
yo unlaşt ran bu h k mettir. 

AKP h k meti bu d zeyde 
sald r rken bu politikalara sessiz 
kal nmas n  sal k vermek, ya da 
neden direniyorsunuz demek, teslim 
olun demektir.

Kuşkusuz AKP’nin politikalar na 
sessiz kal nsayd , sindirme ve tas-
fiye politikalar  seyredilseydi tabii ki 
bu d zeyde tank ve top aç k biçimde 
kullan lamazd . Tabii ki d nyada bo-
yun e ene çok şiddetli zor araçlar  
kullan lmaz. Boyun e en zerinde 

farkl  politikalar uygulan r.
 Ama itiraz ve direniş varsa zal-

imler sald r ya geçerler. Zalimler, 
s m rgeciler,  hiç kimsenin kendi 
zulm  ve haks zl na karş  durmas n  
istemezler. D nya tarihi de, K rd-
istan tarihi de bu yal n gerçe i bin-
lerce defa g zler n ne sermiştir. Bu 
nedenle zalimler ve s m rgecilerin 
uygulamalar  karş s nda direnenlere 
d n p, “Siz direnmeseydiniz bunlar 
olmazd ” denilmez. Bu, gerçeklere 
ters bakmakt r.

D nyada K rtler gibi zerinde 
k lt rel soyk r m uygulanan bir halk 
bug nk  direnişi g sterseydi herkes 
sahiplenir ve alk şlard . B yle bir 
direniş o halk için tarihi g r l rd . 
B yle bir direniş T rk devleti gibi 
K rt sorununu ç zmeyen, k lt rel 
soyk r m politikas  izleyen ran, Suri-
ye ya da Irak’ta yap lsayd  acaba ne 
tutum g sterilirdi? Bunu hem geçmiş, 
hem de gelecek için belirtiyoruz. 

E er T rkiye demokratiktir, başka 
yollardan sorun ç z lebilir deniyorsa 
bu da AKP h k meti ve yandaşlar  

gibi d ş nmek olur. Kald  ki AKP 
h k metine K rt sorununu ç zmesi 
için fazlas yla şans tan nm şt r. yle ki, 
sab rl  ve makul yaklaş larak Dolma-
bahçe Mutabakat  ortaya ç kar lm şt r. 
Ama bunu reddeden ve K rt sorunu 
kalmam şt r diyen bu h k mettir. Bu 
politikas  da s rmektedir.

Bu h k metin K rt sorununda 
bir ç z m politikas  yoktur; sadece 
direnen K rt’e karş  y r t len bir 
zel ve psikolojik savaş vard r. Baz  

K rtlere g l c kler da t l yorsa sa-
dece bunun içindir. KDP ve Mesut 
Barzani de PKK’ye karş  bu nedenle 
kullan lmaktad r. Mesut Barzani ilk 
nce M T’le g r şt r l yor; baz  

yalakalar bu utanç verici durumu gi-
zlemek için “ mral ’ya g r şmeye 
gitmiştir” gibi yalanlar uyduruyorlar. 

Çirkinlik ve kirlilik o kadar diz 
boyudur ki, bunun st n  rtmek için 
yalan makinesini devreye koyuyorlar. 
Bir K rt liderinden beklenen ilk şey, 
bu şehirler neden kuşat l yor, insan-
lar neden ld r l yor, neden yak l p 
y k l yor demesiydi; zy netim ve 
zerklik K rtlerin en do al hakk d r 

demesiydi. Bu denilmiyor; halk n 
direnişi b rak lmas  vaaz ediliyor. 
Bunun g ncel de erlendirmesini 
yapm yoruz; tarihin yarg s na 
b rak yoruz.

K rt halk  bu k lt rel soyk r mc  
s m rgecili e karş  direnmektedir. 
K rk y ld r dedi i a r bedelleri unu-
tup sald r lara boyun e meyecektir. 
K rk y ld r T rk devleti karş s nda t m 
kesimler direnmiştir; bedel demiştir. 
Buna ba l l n gere i her kesimden 
K rtler direnişini s rd recektir. Yurt-
severlik ve K rtl k bug nlerdeki tu-
tumla belli olmaktad r.

Bug n K rt halk n n direnişini 
k ramayan T rk devleti; şimdi halk  
g çe zorlamaktad r. Bunun için çok 
y nl  bir psikolojik savaş y r t lmek-
tedir. 1990’l  y llarda gerilla direnişini 
bo mak için halk  k ylerden g çerten-
ler şimdi de şehirden g çertmekte-
dirler. Suyu kurutup bal  yok etme 
politikas  y r t lmektedir. K rt halk  
40 y ll k m cadeleden ç kard  der-
slerle kesinlikle evini, soka n , ma-
hallesini ve ilçesini terk etmemelidir. 

zg r ve demokratik yaşam d l n  
kazanmak için bulunduklar  yerlerde 
kalmal d rlar. Yaşan lan topraklar  
terk etmemek de en kutsal direniştir.  
ster barikatla, ister barikatsiz K rt 

halk n n t m direnişi kutsald r. Bari-
katlar arkas ndaki direniş ise K rt 
halk tarihinin en meşru ve en onurlu 
direnişidir. K rt halk  zy netim 
direnişini başlatm şt r; art k bu direniş 
K rt halk n n demokratik zerk 
yaşam  kabul edilene kadar s recektir.
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201 ’de de Maraş 
Katliamlar  Devam 
ediyor!

Halklar, yaşamlar nda u rad klar  katliamlar n 
neden ve niçinlerini irdeleyip ondan ders 
ç karmazlarsa; yeni katliamlara davetiye ç karm ş 
olurlar. T pk  Alevi toplumundan oldu u gibi.

Tarih tan kl k etmiştir: Geçmişini unutan ve onu 
unutturan halklar, tarih sahnesinden yok olmaya 
mahkümdürler.

Alevi toplumunun tarihi katliamlarla doludur. 
Tarih sayfalar na g z att m z da, Yavuzlar, k l çtan 
geçirmiş. Defterleri d r lm ş. Yurt içi ve yurt 
d ş  s rg nlere yollanm ş ve ac mas z bir şekilde 
asimilasyona tabi tutulmuş. Zorla k ylerine cami 
yapt r lm ş. Baz  H z r Paşalar buna n ayak olmuş 
ve ne ac d r ki halen olmaya devam ediyorlar. Alevi 
çocuklar na zoraki slami dindersleri okutulmuş ve 
halen okutulmakta.

Cumhuriyet tarihinde Alevi halk , Dersim’de, 
Koçg ri’de, Sivas, Çorum, Gazi, Malatya ve 
K r khan’da devletin organize etti i katliamlara 
u rat lm ş.

Yaz n n konusu olan Maraş Katliam ’da 19 
Aral k 1987 y l nda yap lm şt r. Yine devlet 
destekli binlerce guruh Maraştaki Alevi mahallel-
lerine sald rm ş. Evleri, iş yerleri yak lm ş. Mallar  
ya malanm ş. Hamile kad nlar n kar nlar  deşilmiş. 
Ç kar lan ceninler a açlara çivilenmiş. Ve y zlerce 
insan ld r lm şt .

şin nemli yan , T rkiye Cumhuriyeti 1923’de 
kurulurken, bir gaye u runa kurulmuş. Oda şu: 
T rkiye’de yaşayan herkes T rkt r. Dili T rkçe. 
Dini slam (S nni) olacak. Olmak zorunda. O 
g nden bu yana T rk olayan veya T rkl  ben-
imsemiyenler tekileştirildi. S rg ne g nderidi. 
Katliamlara u rat ld .

Son 35-40 senedir lkede ad  konmam ş bir iç 
savaş devam ediyor. K yler boşalt ld , yak ld , hari-
tadan silindi. Y zbinin zerinde insan ld r ld  ve 
halen ld r l yor.

Herg n onlarca Maraş olaylar  devam ediyor, 
K rdistan b lgesinde. K rsal b lgede baraj ve 
heslerle k ylerin işi bitirildi. Şindi s ra kasaba ve 
şehirlerde. Etraf  devlet g çlerince çevrilmiş du-
rumda. Helikopterlerden evler bombalan yor. Z rhl  
araçlarla mahallare giriliyor. (Belki de Z rhl y  s ren 
asker veya zel timci o evin evlad . Eskiden ayn  eve 
iki kardeşin cenazesi birlikte gelmedi mi? Biri Ger-
illah, b r  askerdi.) Evlerin kap lar  k r larak içeri 
dal n yor. n ne ç kan  tar yor. Vatamdaş cenazes  
kokmas n diye buzdolab na koyuyor. 

Soka a ç kma yasaklar devam ediyor. Halk aç, 
susuz, elektriksiz. Nefes almak için pencereye ç kan 
kim olursa olsun keskin nişanc lar eliyle vuruluy-
or. len hiç birinin hesab  sorulmuyor. Analar n  
belleyen kad , şikayetlerini kime yapacak misali.

Bunca katliam n sebebi ise: Halk tekçili e boyun 
e miyor ve Erdo an’  başkan seçmiyor. Bat daki 
halk ise bu olup bitenlere seyirci kal yor. “Boş verin, 
nas l olsa onlar K rt halk d r” dercesine bu vahşeti 
g rmezden, duymazdan gliyorlar.

Sizlere bir hat rlatma yapmak istiyorum: Alman 
Faşizmi h k m s rerken, Rahibin biri demişki: 
“Faşistler nce Koministleri ld rd ler. Bize ne, on-
lar zaten Kominist dedik. Sonra Liberallar  g t rd l-
er. Bize ne dedik. ...S ra bize gelince etraf m za 
bakt k ki, yard m edecek kimse kalmam ş” demişti.

nsanl k tarihi nice derslerle doludur say  de er 
okurlar!!!
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K ŞE YA ISI

elbistanliali@fsmail.net

Y ksek Mahkeme son noktay  koydu: Evlilik yoluyla 
Britanya’ya gelenler ngilizce bilmek zorunda  

Evlilik yoluyla Britanya’ya 
gelecek kişilerin temel ngilizce 
testini geçmelerini zorunlu k lan 
yasaya insan haklar na ayk r  
oldu u gerekçesiyle aç lan davan n 
Y ksek Mahkeme taraf ndan ret 
edildi ini belirten K l ç  K l ç 
Avukatl k B rosunun direkt rlerin-
den Avukat Cihan K l ç, T rkiye’de 
ngiliz vatandaş  bir kişi ile evlilik 

yaparak Britanya’ya yerleşmek 
isteyen kişilerin bu lkeye gelme-
den nce temel ngilizce s nav n  
geçmeleri gerekti ini vurgulad . 
Avukat Cihan K l ç konu ile ilgili 
olarak ş yle konuştu. 

“2010 y l nda çişleri 
Bakanl ’n n (Home Office) 
ç kard  bir yasa ile evlilik yoluyla 
Britanya’ya gelenlere temel d zeyde 
ngilizce testini geçme zorunlulu u 

getirilmişti. Ancak 2011 y l nda bu 
yasaya karş  yerel mahkemeye bir 
dava aç lm ş ve davac lar mahkemeyi 
kaybetmişti. Davay  Y ksek Mahke-
meye taş yan davac lar n davas  ev-
lilik yolu ile Britanya’ya gelecekler 
için emsal dava zelli i taş yordu. 
Dava geçti imiz hafta sonuçland . 
Mahkeme yasan n insan haklar na 
ayk r  olmad na h kmetti.”

ngiliz vatandaş  iki kad n n 
yurtd ş nda evlendikleri eşlerinin 
ngilizce bilmedikleri için evlilik 

vizesi alamamalar  zerine ilgili 

yasal d zenlemenin Avrupa nsan 
Haklar  S zleşmesinin aile ve zel 
hayat hakk n  d zenleyen 8. mad-
desine ayk r  oldu unu iddia ederek 
itiraz başvurusunda bulunduklar n  
ifade eden K l ç, “Y ksek 
Mahkeme temel ngilizce bilme 
zorunlulu unun insan haklar na 
ayk r  olmad na h kmederek, l-
keye evlilik yoluyla gelen kişilerin 
temel d zeyde ngilizce bilmesinin 
bu lkede hayat kurabilmesinin te-
mel gerekliliklerden biri oldu unun 
alt n  çizdi” şeklinde konuştu. K l ç 
s zlerini ş yle s rd rd :

“Ancak Y ksek Mahkeme 
yarg çlar  her ne kadar yasan n Avru-
pa nsan Haklar  S zleşmesinin aile 
ve zel hayat hakk n  d zenleyen 8. 
maddesine ayk r  olmad na h k-
metse de, çişleri Bakanl ’ndan 
y netmeli in mevcut haliyle 
uygulanmas  s ras nda kimi sp-
esifik durumlarda hak ihlali mey-
dana gelmemesi için y netmeli in 
yeniden d zenlenmesinin uygun 
olaca n  vurgulad . Yani Y ksek 
Mahkeme kimi spesifik durumlar-
da bir t r muafiyet uygulanmas n  
tavsiye etmiş oldu. Yasan n genel 
anlamda kişinin aile kurma hakk na 
ayk r  oldu u iddias n  ise yerinde 
bulmad .”

Başta Ankara Anlaşmas  olmak 
zere g çmenli in her alan nda 

hizmet veren K l ç  K l ç Avukatl k 
B rosu’na 020 8888 8341 veya 
07903315188 numaral  telefonlardan 
ulaş labilirsiniz. Bu g ne kadar birçok 
zorlu dosyay  m vekkilerinin lehine 
sonuçland ran K l ç  K l ç Avukatl k 
B rosu Aile Hukuku ve G çmenlik 
hukuku alanlar nda Legal Aid (yasal 
yard m) hizmeti de veriyor.  

Firman n adresi: 307 West Green 
Road, N15 3PA, London. 

Email: info@kilicandkilic.com

 avukat Cihan Kılıç
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Devletlerin yapmad n  DAYMER 
yapt , yard m eli uzatt ...

ngiltere’nin başkenti Londra’da faali-
yet g steren T rk-K rt Toplum Merke-
zi DAYMER, 10 Ekim 201  tarihinde 
Ankara’da gerçekleştirilen “Bar ş 
y r y ş ” s ras nda meydana gelen 
patlamalardan yaralananlar n tedaviler-
ine destek verebilmek için y r t len 
kampanya ve 2011 y l ndan bu yana 
Suriye’de s ren savaştan kaçarak 
yaşama tutunma m cadelesi veren 
m ltecilerin kald  ransa’n n Cal-
ais M lteci Kamp na yapt klar  yard m 
kampanyas  hakk nda bas n aç klamas  
yap larak kamuoyuna bilgiler verildi.
Haber-Şükrü Bolat 
Foto:Erem Kansoy

Londra Toplum Merkezi’nde, yap lan bas n 
aç klamas nda Oktay Şahbaz, Asl  G l ve Z beyde 
Aydemir yap lan kampanyalar ile ilgili bilgiler verdiler.

DAYMER ve DAYMER gençlik taraf ndan y r t len 
Ankara katliam  yard m kampanyas nda 32 200 ngiliz 
sterlini, 100 Euro ve 100 T rk liras  yard m topland n  
belirten yetkililer, toplanan yard mlar n EMEK Partisi 
arac l  ile iletilece ini ifade ettiler.

Daymer başkan  Asl  G l Ankara katliam na 
Londra’daki toplumun ellerinden geldi i lç lerde genç, 
yaşl , çocuk demeden katk  sunarak destek verdi ini be-
lirtiyor ve s zlerine ş yle devam ediyor. 

“Sendikal konfederasyonlar n toplant lar  oldu, 
bu toplant lara kat ld m zda bizden de konuşmac  
ça rd lar, T rkiye’deki g ndem zellikle Ankara 
katliam  ile ilgili. Biz orada Ankara katliam ndaki 
yaral lar için ba şlar toplad k. Sendikalar bu anlamda 
destek verdi.”

Fransa’n n Calais M lteci Kamp na daha nce 
gerçekleştirdikleri ziyaretlerde orada yaşam m cadelesi 
veren insanlar n neler ile karş  karş ya kald klar n , Fran-
sa h k metinin hiç bir yard mda bulunmad  m lteci 
kamp nda yaşam koşullar n n ne kadar zor oldu unu be-
lirten yetkililer, kampta g rev yapan g n ll lerin mevcut 
olan içme suyundan içmediklerini, içtikleri takdirde 
hastaland klar n , kampta yaşam savaş  veren genç, yaşl  
ve çocuklar n hastal klarla karş  karş ya kalmalar n n 
d ş nda yaklaşan k ş nedeni ile de so uk ile m cadele 
etmeye çal şt klar n  dile getirdiler.

Paris’te meydana gelen sald r lar sonras nda m l-
tecilerin daha kayg l  oldu unu belirten Z beyde 
Aydemir; m ltecilerin boş bir alanda kald n , g ven-
liklerinin olmad n  bir, iki çad r n yand n  s yl y-
or. Kampta bulunan m lteciler Fransa’daki Paris 
sald r lar nda lenleri kendi aralar nda d zenledikleri 
anmalar ile onlar n ac lar na ortak olduklar n  da 
konuşmas na ekliyor.

Fransa’n n Calais M lteci Kamp na yard m amac  
ile y r t len kampanyada yaklaş k olarak 500 kutu 
yard m nda bulunduklar n  bununla birlikte kampta 
insanlar n hiç bir şekilde ihtiyaçlar na yaramaya-
cak eşyalar nda yap lan kampanya ile geldi ini ve bu 
eşyalar n sat ş ndan 409 sterlin gelir elde edildi ini be-
lirtirlerken insanlar n kendi kişisel çabalar  ile de destek 
verdiklerini s ylediler.

Reading’de Dilan Taş’ n kendi okulunda 
gerçekleştirdi i m lteci dayan şma gecesinde 308 ster-
lin toplayarak kampanyaya destek verdi ini aç klayan 
Daymer yetkilileri toplanan t m yard mlar n kamp yet-
kililerine bizzat teslim edildi ini duyurdular.

9 Aral k 2015 tarihinde ngiltere parlamentosunda 
gerçekleştirdikleri bir konuşmada Fransa’n n Calais 
M lteci Kamp nda yaşanan olaylar  ve sorunlar  ngiliz 
milletvekillerine ileten Daymer yetkilileri, milletvekill-
erinden bu konuyu parlamento g ndeminde dileget-
ireceklerine dair s z ald klar n  ifade ettiler.

Oktay Şahbaz, Daymer’in Fransa’ya yapt  kamp 
ziyaretleri s ras nda g rm ş olduklar  her 1 kilometrede 
bir polisin araçlar içerisinde silahlarla bekledi ini ve 
kampa yaklaşt kça sorular n ve g venlik kontrollerinin 
artt n  belirtirken Frans z halk n n oradaki m lteciler 
ile ilgilenmedi ini de s zlerine ekliyor.



28   Çarşamba, 16 aralık 2015

ngiltere 
Trump’a Tepkili
Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday aday  Donald 
Trump’ n M sl manlar n lkeye girişini yasaklayal m’ 
ç k ş na tepkiler s r yor. skoçya, Trump’ n işadam  
temsilcili ini geri al rken, fahri doktoral k nvan  
d ş r ld . D nya eski a r siklet boks şampiyonu Mu-
hammed Ali de Trump’ n s zlerine tepki g sterdi. Ancak 
Trump, başkanl k yar ş ndan çekilmeyece ini belirtti.

Şükrü Bolat

İngiltere’de tepki topladı
M sl manlar n ABD’ye girişinin 

tamamen engellenmesi gerekti i 
aç klamas yla d nya çap nda 
eleştiriler ve tepkilerle karş  karş ya 
kalan Cumhuriyetçi Parti başkan 
aday aday  Donald Trump, daha 
nce de Londra’n n baz  b lgelerine 

polisin radikal slamc lar y z nden 
giremedi i iddias nda bulunmuştu. 
ngiltere’de b y k tepki toplayan bu 

iddia zerine Londra Polis Teşkilat  
Donald Trump’  “gerçekleri g rebilm-
esi için” Londra’ya davet etmişti.

ngiltere çişleri Bakan  Theresa 
May, Trump’in aç klamalar  ile ilgili 
yorum yapmaktan kaç n rken, Lon-
dra polisinin sokaklarda g venli i 
sa lamaktan korkmad n  dile getirdi.

Başbakan Cameron kınadı
ngiltere Başbakan  David 

Cameron’dan Harry Potter yazar  J. K 
Rowling’e kadar birçok kişi Trump’ n 
ngiltere ile ilgili iddialar n  k narken, 

Londra Belediye Başkan  Boris Johnson 
da tart şmalara kat lm ş ve iddialar n n 
tamamen “saçmal k” oldu unu 
s ylemişti. Boris Johnson, “Hem New 
York’ta hem de Londra’da suç oran  
d zenli olarak d ş yor. Benim New 
York’un baz  b lgelerine girmekten 
kaç nmam n tek nedeni Trump’a rast-
lama olas l m” şeklinde konuşarak, 
Trump’ n Amerikan başkanl na uygun 
biri olmad n  belirtti.

İskoçya’da fahri 
doktoralık geri alındı

skoçya’da b y k golf yat r mlar  
yapan Cumhuriyetçi Parti başkan 
aday aday  Donald Trump’ n, skoçya 
Başbakan  Nicola Sturgeon taraf ndan 
işadam  temsilcili i g revi geri al nd . 
skoçya’daki bir di er tepki ise Ab-

erdeen kentindeki Robert Gordon 
niversitesi’nden geldi. niver-

site, Donald Trump’a 2010 y l nda 
verdi i fahri doktora unvan n , ni-
versitede Trump’ n nefret uyand r c  
aç klamalar na tepki olarak topla-
nan 70 bin imzan n ard ndan geri 
al nd n  aç klad .

Trump: “İngiliz siyasetçiler 
bana teşekkür etmeli”

Cumhuriyetçi başkan aday aday  
Donald Trump, ngiliz siyasetçilerinin 
kendisine teşekk r etmesi gerekti ini 
s yledi. Trump, Twitter’dan yapt  
aç klamada, “ ngiltere M sl manlarla 
olan sorunlar n  çok zor tart ş yor, 
herkes ne oldu unu biliyor, çok k t , 
d r st olun” ifadelerini kulland .

İngiltere’de imza 
kampanyası 400 bini aştı

te yandan ngiltere 
Parlamentosu’nun web sitesi zer-
inden Susan Kelly adl  bir kişinin 
başlatt  imza kampanyas , Trump’ n 
ngiltere’ye girişinin engellenmesini 

talep ediyor. Kampanyaya kat lanlar n 
say s  400 bini geçti.

ngiltere’de vatandaşlar, parla-
mentonun web sitesi zerinden çeşitli 
kampanyalar başlatabiliyor. mzac  
say s  10 bini geçti inde h k metin 
konuyla ilgili bir aç klama yapmas  
zorunlu. Bu say  100 bini geçti inde 
ise kampanya konusu parlamentoda 
aç lan bir oturumda tart ş l yor.

Kanunlar herkese 
uygulanmalı

ngiltere’de daha nce birçok bi-
reyin lkeye girişinin kulland klar  ne-
fret s ylemi nedeniyle yasaklad  be-
lirtiliyor. Kampanya kapsam nda “Ayn  
prensipler, ngiltere’ye girmek isteyen 
herkes için geçerli olmal d r. ngiltere, 
lkeye girmek isteyenlere ‘kabul edile-

mez davran ş’ kriterini uygulamaya 
devam edecekse, bunun zengine ve 
fakire, g çl ye ve g çs ze adil bir 
şekilde uygulanmas  gerekir” deniyor.

 “Ne olursa olsun, kenara 
çekilmeyeceğim”

“Radikal slam tehdidine karş  
kapsaml  bir politika geliştirilene ka-
dar M sl manlar lkeye al nmamal ” 
s zleriyle tepki toplayan Cumhuri-
yetçi aday aday  Donald Trump ise 
Washington Post gazetesine “Ne 
olursa olsun, kenara çekilmeyece im” 
ifadesini kullanarak başkanl k yar ş n  
b rakmayaca n  aç klad .

Trump’ n M sl manlar  hedef alan 
aç klamalar n n ard ndan Beyaz Saray, 
Trump’ n başkanl k yar ş ndan diska-
lifiye edilmesi gerekti ini aç klam şt .

Boris Johnson: Putin ve 
Esad ile birlikte çal şmal y z
Londra Belediye Başkan  
Boris Johnson, Daily 
Telegraph gazetesinde 
yay nlanan yaz s nda, 
IŞ D’i yok edebilmek için 
So uk Savaş zihniyetini 
bir kenara b rakmalar  
gerekti ini belirtiyor.

ngiltere parlamentosunun geçen 
hafta lkenin, Suriye’de IŞ D he-
de erini vuran koalisyona kat lma 
karar  almas n n ard ndan sokakta 
insanlar n kendisine neden buna 
destek verdi ini sordu unu belirten 
Johnson, yaz s na bu karar  savu-
narak başl yor:

“Ben savaş için oy kullanmad m, 
savaş n son bulmas  için koy 
kulland m. Suriye’de s regiden bir 
savaş var, 10 binlerce kişi ld r l-
d . IŞ D’li sap klar n ter rist 
savaş n  sonsuza kadar s rd rmes-
ine istemiyorum”.

Oylamada koalisyona kat lma 
karar n n al nmas n n ard ndan mil-
letvekillerinin sevinç g sterisinde 
bulunmad n  ç nk  IŞ D’in sa-
dece havadan at lan bombalarla 
yenilemeyece ini bildiklerini 
belirten Johnson, “kuraca m z 
koalisyonlarla ilgili daha yarat c  
olmal y z” diyor.

Bu durumun kendilerini Rusya 
Devlet Başkan  Vladimir Putin ile 
işbirli i yapmaya zorunlu k ld n  
belirten Johson “Putin ac mas z ve 
manip latif bir zorba. Ama bu ahlaken 

onunla çal şman n imkans z oldu u 
anlam na m  geliyor?” diye soruyor.

Johnson’ n yaz s  ş yle devam 
ediyor:

“Başarmak istedi imiz so-
nuca odaklanmal y z. Amac m z 
IŞ D’i yok etmek. Bunu muharebe 
alan nda bulunan kara kuvvetleri 
olmadan yapamay z. Bat  asker 
g ndermeyece ine g re elimizde 
tek şans var: Esad ve ordusu. (...) 
Bunu Putin’e g vendi im ya da 
Esad’  sonsuza kadar Suriye’nin 
baş nda g rmek istedi im için 
s ylemiyorum. Ama herşeyi bir 
anda yapamay z.”

Johnson bu nedenle So uk 
Savaş zihniyetinin art k bir kenara 
b rak lmas  gerekti ini, IŞ D’den 
kurtulma amac n n yan nda di er t m 
amaçlar n ikincil oldu unu belirtiyor.



Dolmeya Parsûyan 
Kaburga Dolmas
Bu hafta Mardin ve Diyarbak r y relerinin zel g nlerine damgas n  vuran, 
ihtişaml  g r n ş  ile zihinlerde yer b rakan, nam  çok uzaklara kadar gitmiş 
eşsiz lezzetlerinden biri olan Kaburga dolmas  tarifi ile beraberiz. 
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Fadime 
tiskaya

D n, bayram gibi b y k 
kutlamalar n yan  s ra di er zel dav-
etlerin de en g zde yemeklerinden olan 
kaburga dolmas  sofralar  tam anlam yla 
ş lene d n şt ren, bu anlamda benzeri az 
olan yemeklerdendir. 

Bu fevkalade lezzetli ve g n llerde taht 
kurmuş yemekle ilgili neler yazabilirim 
kayg s  tarifini vermeye karar verdi im an-
dan itibaren başlad  diyebilirim. ncelikle 
hangi y reye ait oldu u konusunda dikkatli 
olmam ve bu yeme i yak ndan tan yan ve 
bilenleri bu konuda k rmamak gerekti i z-
erine d ş nd m. Fakat hemen ard ndan bu 
çok zel tad n K rt mutfa nda nemli bir 
yerinin olmas n n tam olarak hangi y reye 
ait oldu undan çok daha nemli oldu una 
karar verdim. Bu nadide yeme in k kenini 
bulmaya çal şman n ise ak l alacak bir iş 
olmad na Mardin veya Diyarbak r’ n 
k lt rel kaynaşmalar n  g z n nde 
bulundurdu unuz da hemen karar verebil-
irsiniz. Pek çok farkl  etnik k ken ve dinden 
gelen toplumlar n bu şehirlerde y zy llard r 
beraber yaşad klar n  d ş nd m zde 
hangi toplumun hangisine retti i sorusu 
do rusu çok gereksiz geliyor. Ama Alt n’ n 
çizilmesi gereken en nemli nokta bu nl  
yeme in “y resel” bir yemek olmad  K rt 
mutfa nda y zy llard r pişen çok zel bir 
kutlama yeme i oldu udur. 

Bu yeme in lezzetiyle ilgili ne yaz labilir 
ki? Bir kere g r n m  aç s ndan bir yemekle 
ilgili beklentilerinizin çok fazlas n  sunuyor. 
Masaya getirildi i andan itibaren g zler-
inizle doyuyorsunuz nce. Servis edilmesi 
için eti kemiklerinden didikleyerek ay rma 
aşamas n  kendinden geçmişçesine izleyen 
g zlerle izlemek lezzeti ile ilgili beklentil-
erinizi on kat na daha ç kar yor. Ve lezzeti? 
D ş k s da yavaş yavaş pişen et kemiklerden 
yle kolayca ayr l yor ve a zda da lacak 

kadar bir yumuşakl a var yor. Kemik ve 
etin lezzetlerini içine çekmiş pilav içindeki 
baharatlar ve bademlerle kar şarak yeme i 
komple bambaşka bir lezzete çevriliyor. 

Bug n kurban bayram  ve bir ço umuz 
için çok zel bir yere sahip olan bu nemli 
g nde başka yemek tarifi vermek pek do ru 
gelmedi aç kças . zel g nlerinizde unu-
tulmaz bir ziyafet vermeyi d ş n yorsan z 
bu yemek tam anlam yla arad n z şey. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak dile i 
ile yorumlar n z  bekliyorum.

Heşandina Persuyan
Dolmeya Parsûyan / Kaburga Dolması

8-10 kişilik
Yapılışı:
300 gr. baldo pirinç
4 yemek kaş  tereya
100 gr. Badem içi - Haşlanm ş kabuklar  
soyulmuş. 
1 şeker kaş  toz yeni bahar 
1 2 şeker kaş  toz tarç n.
1.5 şeker kaş  kuru reyhan
2 avuç dolusu ince do ranm ş taze 
maydanoz. 
Tuz karabiber
2 kg Kuzu veya o lak kaburgas . - D ş 
taraftaki ya  zerinde ve kemiklerle et 
aras nda bir cep aç lm ş. (kasab n z bunu 
sizin için hazrlayacakt r) 

Marinesi için:
1 yemek kaş  yo urt 
1 yemek kaş  domates salças
1 yemek kaş  ac  k rm z  biber
3 diş sar msak- d v lm ş
Tuz karabiber

1. Pirincin zerini iki parmak geçecek 
kadar kaynam ş su d k n ve su so uyana 
kadar, pirinçler hemen iki kat na ç kana 
kadar bekletin. Su so udu unda pirin-
çleri s z n. 

2. Bademlerin kabuklar n  soymak için 
k ç k bir tencerede kaynam ş suya koyup 
5 dakika kadar kabuklar yumuşayana kadar 
kaynat n orta ateşte kaynat n. So uduktan 
sonra yumuşam ş kabuklar  soyun ve bir ke-
narda bekletin.

3. Geniş bir tencerede tereya n  eritin 
ve bademleri ekleyip hafif sararana kadar 
k zart n ara ara kar şt rarak k zart n. Pirinci 
ekleyip bir kaç dakika kadar pişirmeye de-
vam edin. Maydanoz ve baharatlar  ekleyin 
kar şt r n ve 150 -200 gram kadar kaynam ş 
su ekleyin tuz karabiberini kontrol edin 
ve kapa n  kapat p pirinç suyunu tama-
men çekene kadar pişirin. (Pirinçler yar m 
pişecek, o y zden hala serttir)

3. Haz rlad n z ve l m ş pilav , 
kaburgalar n kemikleri ve d ş y zeyinin 
aras na aç lm ş “ceb” in içine dikkatlice 
doldurun. Çok doldurmamaya dikkat edin, 
ç nk  pirinç tamamen pişti inde daha da 

şişecektir. Bu cebin a z n  ya b y k bir 
i neye takt n z kal n bir iple dikin yada 
paket sarar gibi, a z  sa lam bir şekilde ka-
panacak şekilde kal n bir iple her taraf ndan 
s k ca sar n. ç pilav n pişme esnas nda için-
den d k lmemesi gerekir. 

4. F r n n z  190 C derece s t n. Marine 
malzemelerini kar şt r n ve kaburgan n her 
taraf na g zelce ovun. F r n tepsinizin içine 
metal ayakl  teli yerleştirin ve kaburgay  z-
erine yerleştirin. Tepsinin içini yar s na ka-
dar ete de meyecek kadar kaynam ş su ile 
doldurun, al m nyom folyo ile kaburgan n 
zerini tamamen kapat n ve dikkatlice f r na 

yerleştirin. 5 dakika sonra f r n n derecesini 
145 C e indirin ve kaburgan n b y kl ne 
ve  etin k rpeli ine g re 4-6 saat aras  
pişirin. 2 saat kadar sonra kontrol edin 
tepsideki su azalm şsa su ekleyin. 4 saat 
sonra et kemikten kolayca ayr lacak kadar 
yumuşam ş durumdaysa, f r n n dereces-
ini 185 C ye y kseltip folyoyu kald r n ve 
kaburgan n st  k zarana kadar 20 dakika 
kadar daha pişirmeye devam edin. Servis et-
meden en az yirmi dakika dinlendirin. Ipleri 
dikkatli bir şekilde kesin, etleri didikleyip iç 
pilavla ve salata ile servis yap n.



Aç k Gazete Gecesi renkli geçti
Aç k Gazete geçti imiz hafta 
sonu Tottenham’daki DAY MER 
Salonu’nda d zenledi i gec-
eye 1 0’ye yak n konuk kat ld .

Gecede; Erol Parlak’tan nce 
Onur Çabuk, An l Duman, Dursun 
Can Çak n, B lent Demirci ve Mu-
rat Sezgin sahneye ç karken “Harika 
çocuk” Ezo keman yla “resmi olma-
yan rekor denemesi” yapt , K br s 
k kenli sanatç  Osman Bal kç o lu 
da skeçleriyle geceye renk katt . 
Gece Mehmet Karakuş ve Erkan 
Okumuş’tan oluşan davul zurna ekibi 
eşli inde halayla sona erdi.

 “TOPLUMUN rENKLErİ 
Bİr araDa”

Aç k Gazete Edit r  Faruk 
Eskio lu da siyasi ve ekonomik olarak 
ba ms z bir gazete olarak ayakta 
kalabilmenin bir başar  oldu unu be-
lirterek, “Mesle e ad m atal  40 y l 
olmuş. Gazetecilik ser venim boyun-
ca ekonomik olarak bizim de irmene 
hep başka de irmenlerden su taş d m. 
Kasapl k, çiçekcilik hatta tabelac l k 
bile yapt m ama meslekten inad na hiç 
kopmad m” dedi.

Toplumda iz b rakanlar  biraraya 
getirmekten memnun oldu unu 
vurgulayan Eskio lu gecenin baz  
konuklar n  da ş yle tan tt : “Toplu-
mun ilk vicdani redcisi nam  di er 
Mimi Day , Mehmet Karafistan’ n 
yi eni aram zda. Mimi Day  2’nci 
D nya Savaş ’nda ngiliz ordu-
suna kat lmay  reddetti i için 6 ay 
hapis yatm şt . 1950’lerde K br s’ta 
faşistlerin l m listesindeki devrim-

ci sendika PEO yesi Kamil Ahmet 
de burada. 1970’lerde permili işçi 
olarak gelen ve 1973’de k t  çal şma 
koşullar ndan dolay  6 ay veremden sana-
toryumda yatan Mustafa Ali’nin bilgisa-
yar m hendisi torunu Hakan Bilgiç 
ve ailesi de aram zda. Toplumumuzun 
mihenk taş  1973 Wimpy Grevi’nde 
yer alan Mustafa Dil, Baki D zg n ve 
Mustafa Topkaya da aram zda. Lon-
dra Regency niversitesi’nde B l m 
Başkan  brahim Sirkeci ve Middlesex 

niversitesi B l m Başkan  Mehmet 
Ali Dikerdem de konu umuz. 68’ler, 
78’ler ve 88’ler ile 2004’l  k zlar m da 
burada. Biz insan haklar , adalet, zg r-
l k ve kardeşli i ilk kez 1789 Frans z 
Devrimi’nden renmiştik. Bug n Suri-
ye ve Afrikal  g çmenler aç ve aç kta ça-
murda yaş yor. Robespierre’nin torunlar  
s n fta kald . Onlara Londra’dan battani-
ye ve çad r g t ren yi it arkadaşlar m da 
burada. Hepiniz hoşgeldiniz...”

Gecede gazeteci Erem Kansoy, 
Irak’ta çekti i zafer işareti yapan K rt 
çocu un foto raf n  meslek dayan şmas  
olarak Eskio lu’na hediye etti. DAY 
MER ekibi her zaman oldu u gibi 
gecedeydi...

Ezo’dan rekor denemesi
Aç k Gazete Gecesi’nde “harika 

çocuk” Ezo Sar c  (13), keman yla nl  
Rus besteci Nikolay Rimsky-

Korsakov’un tan nm ş eseri “Flight 
of The Bumblebee   Ar lar n Dans ” z-
erinde daha nceki keman virt zlerinin 
erişti i h z  aşmaya çal şt . Resmi olma-
yan rekor denemesinde “Harika çocuk 
Ezo” konuklar n cep telefonlar nda 
tuttuklar  kronemetre eşli inde 65 san-
iyelik rekorunu 40, 34 ve 30 saniyeye 
indirmeyi başard . Ezo, daha nceleri 
de Aç k Gazete gecelerinde bir çok de-
falar sahneye ç km ş, k ç k yaşlardaki 
sempatik performanslar  ile izleyenlerin 
yo un ilgisi ile karş laşm şt .
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D nya Ter r Listesi Aç kland
Şükrü Bolat

Filipinler’den M s r’a kadar geniş 
bir co rafyada faaliyet g steren; Irak ve 
Suriye’de ter r estiren, Ankara, Paris ve 
Beyrut’taki eylemleriyle de faaliyet alan n  
genişleten IŞ D’e toplam 42 uluslararas  
grubun destek verdi i ortaya ç kt .

İngiliz “The ındependent” 
gazetesi açıkladı

ngiltere’nin nde gelen gazetelerinden 
Independent’ n D nya Ter r Listesi’nden 
yararlanarak haz rlad  haritaya g re, 
IŞ D, Filipinler’den M s r’a kadar geniş bir 
co rafyada kendine destek buluyor. rg te, 
d nya zerinde 30 ayr  grup ba l l klar n  
sunmuş durumda iken, 12’den fazla rg t 

ise arkas nda duruyor. Bu rg tler, listede 
ter rist rg t kategorisinde yer al yor.

Hedef yurtdışından militan toplamak
Modern zamanlardaki en zengin ve 

ac mas z rg t olarak kabul edilen IŞ D, mali 
kaynak yaratmada bundan nceki birçok 
rg t n kullanmad  yollara başvurmas n n 

yan s ra yurtd ş ndan militan toplamak için 
de kayda de er bir strateji y r t yor.

Libya’da slami Emirlik ilan eden Ensar 
El Şeria, M s r’da Sina Yar madas ’ndaki 
cihatç  grup Sina Vilayeti, zbekistan 
slamc  Hareketi, Endonezyal  Ebu Sayyaf 

grubu gibi rg tler, IŞ D’e deste ini ve 
ba l l n  aç klayanlardan sadece baz lar .

Cezayir ve Gazze’de yoğun
D nya Ter r Listesi’ne g re, IŞ D 

sempatizan  gruplar n Cezayir ve Gazze’de 
yo unlaşt  g r l yor. Elde edilen ver-
ilerde ayr ca, Suriye ve Irak’taki savaşlara 
Afganistan ve Pakistan’dan da çok say da 
militan n kat ld  belirtiliyor.

te yandan IŞ D, geçti imiz aylarda 
Rusya’ya gidişi s ras nda Sina Yar madas ’na 
d şen ve 217 kişinin hayat n  kaybetti i 
yolcu uça n  kendilerinin d ş rd n  
aç klamas na ra men, Rusya bir s re son-
ra uça n IŞ D’e ba l  grup taraf ndan 
d ş r ld n  aç klam şt .

Küresel Terör en yüksek seviyede
Uluslararas  Ekonomi ve Bar ş Enstit s  

(The International Institute of Economics 
and Peace) ile haz rlanan D nya Ter r Lis-
tesi, k resel ter r n şu zamana kadarki en 
y ksek seviyesine ulaşt n  ve ng r le-
meyen bir oranda b y d n  tespit ediyor.

En çok sivil Müslüman ülkelerde ölüyor
K resel ter r n farkl  co rafyalara 

yay ld  ancak buna ra men hala ter rist ey-
lem sonucu en çok sivilin yaşam n  yitirdi i 
yerlerin aras nda 5 M sl man lkesinin yer 
ald , bu lkelerin Irak, Suriye, Afganistan, 
Pakistan ve Nijerya oldu u belirtiliyor.

Kanlı örgüt Boko Haram
Listeye g re, 2014’ n en kanl  rg t  

Boko Haram. rg t, IŞ D’e ba l l k 
bildirdikten sonra askeri e itim, propaganda 
ve sosyal medya alan nda da destek sunmaya 
başlad . Boko Haram, IŞ D’in ncesinde El 
Kaide’ye ba l  bir grup olarak biliniyordu.

18 bin kişi yaşamını yitirdi
2014’teki en kanl  sald r lar n y zde 

74’  ise, Boko Haram, IŞ D, Taliban, Fu-
lani militanlar  ve Somali’deki El Şebab 
taraf ndan gerçekleştirildi. Toplamda 18 bin 
444 kişi bu sald r larda hayat n  kaybetti.

s r a i l ’ d e n 
G a z z e ’ y e 
hava sald r s
srail jetleri Gazze’de zzeddin 

el-Kassam Tugaylar ’n n 
e itim alan n  vurdu.

srail ordusuna ait bir savaş uça n n, 
Gazze’nin kuzeyinde Hamas’ n silahl  kanad  
zzeddin el-Kassam Tugaylar ’n n e itim alan na 

iki hava sald r s  d zenledi i bildirildi.
G rg  tan klar ndan al nan bilgiye g re, 

srail ordusuna ait bir savaş uça , Gazze’nin 
kuzeyindeki Sudaniyye ve ez-Zeytun b lgesinde 
Kassam Tugaylar ’na ait e itim alanlar na 2 hava 
sald r s  gerçekleştirdi. Sald r  sonucu çevredeki 
binalarda hasar meydana gelirken, len ya da 
yaralanan olmad .

srail’in branice yay n yapan Kanal 2 tel-
evizyonunda yer alan haberde, Gazze’den 
srail’in g neyindeki Şair Negev yerleşim birimi 

yak nlar na roket at ld  ne s r lm şt . Olayda 
len ya da yaralanan n olmad n  belirtilmişti.

srail ordusunun, Kud s ve Mescid-i Aksa’da 
gerginli in artmas  nedeniyle, Gazze’den at lacak 
f zelere karş  “Demir Kubbe” hava savunma sis-
temine ait bataryay  Gazze Şeridine yak n Aşdod 
b lgesine konuşland rd  aç klanm şt . 
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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

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

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

ALİ TEMİZ
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521
07405756462

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

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

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

07841 872310

Satılık Kuaför 
Dükkanı
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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



Li Dijî Hovitiya Dewleta 
Tirk Li Londonê Çalakî

Hovîtîya dewleta Tirk ya li ser Bakûrê 
Kurdistanê li qada Trafalgarê bi meşekî hat 
şermezar kirin. Duh saetên êvarî tevî barana 
zêde li qada Trafalgarê bi sedan Kurdistanî 
kombûn û hovîtiya dewleta Tirk şermezar kirin. 

Piştî daxûyaniya li Trafalgarê girse heta qada 
Leicesterê bi sloganan meşek li dar xist. Piştî 
meşê çalakvana îstasyona trenê ya Leicesterê 
dagir kir û da sekinandin. Çalakvanan bê 
navber sloganên wekî ´Terorîst Tirkiye´ hatin 
avêtin. Wekî dûin di belavokên hatî belav kirin 
de ji raya giştî hat xwestin ku li hember kirinên 
dewleta Tirk bêdeng nemînin. 

JI KCD-E BANGA SEFERBERIYÊ  
Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdên 
li ewropayê (KCD-e), ji bo destekkirina 
berxwedana li Bakurê Kurdistanê banga 
çalakiyan kir.
KCD-e daxuyaniyeke nivîskî weşand û bang li 
gelê Kurd ê li derveyî welat kir. Di daxuyaniyê 
de hat gotin, “Xwerêveberiyên li Cizîr, Sûr, 
nisêbîn, Gever, Dêrik, farqîn û navçeyên din ên 
Kurdistanê hatine ragihandin, mafê demokratîk 
û rewa yê gelê Kurd e. Xwerêveberî nîşaneya 
vîna rêvebirina xwe bi xwe ya gelê me ye” û ev 
xal hat destnîşankirin:

“Ji îro û pê ve em bang dikin ku bi lezgînî li 
dijî hikûmeta aKP’ê ya mêtînger, her şêwe 
çalakiyên demokratîk ên rewa bên lidarxistin, 
her kes rabin ser piyan û bi şev û roj têbikoşin. 
em bang li gelê xwe yê li elmanya, fransa, 
Swîsre, awûstûrya, Brîtanya, Hollanda, 
Belçîka, Îtalya, Skandînavya, ji Japonya heta 
Balkanan, ji awûstralyayê heta Kanadayê bang 
li tevahiya gelê xwe yê li dîasporayê dijîn dikin 
ku her cihê lê ne veguherînin qada çalakiyê û 
ji bo berxwedana xwerêveberiyê cîhanê bixin 
nava tevgerê.” 

Rûpel 3

Bi Wêneyan Hovîtîya Dewleta TIrK li 
Sûr´a amed´ê

Rûpel 7

Yekîtiya Karsazên Kurd ên ewropa  
3. Kongra xwe li dar xist

Rûpel 5

Li Palermoyê ji bo Ocalan xelata 
hemwelatiyê

Rûpel 4

şîlan Kobanê û 4 Hevalên Xwe Li 
Londonê Hatin Bîranîn

Rûpel 2
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Karîkatûr

Dibe ku niha
gulleya leşgerekî tirk 
dilê min î kovî hez bike,
Tiving bi cezba evînê bikeve
û laşê min careke din axê maçî bike...

Fatma Savci
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Kurd Li Londonê Jibo Berxwedana Kurdistanê Li Qadan Bûn
Piştî daxûyaniya li Trafalgarê girse heta qada 
Leicesterê bi sloganan meşek li dar xist. Piştî 
meşê çalakvana îstasyona trenê ya Leices-
terê dagir kir û da sekinandin. Çalakvanan bê 
navber sloganên wekî ´Terorîst Tirkiye´ hatin 
avêtin. Wekî dûin di belavokên hatî belav kirin 
de ji raya giştî hat xwestin ku li hember kirinên 
dewleta Tirk bêdeng nemînin. 

Li îstasyona Trenê Leicesterê di 
navbera çalakvanan û polêsan de de-
meke kurt alozî derke. Tevî vê yekê jî 
girseyê çalakiya xwe berdewam kir. Li 
ser navê girseyê Mark Campbell ax-
aftinek kir û bang li dewleta Tirk kir û 
êrîşên xwe yên hovane li ser gelê Kurd 
bide sekinandin. Campbell di axaftina 
xwe ev gotin: “Bila dewleta Tirk dev ji 
êrîşên xwe yê hovane berde. Dinya tev 
dizane ku Tirk alîkariya çeteyên Daîşê 
dikin û ev êrîşên wan li ser Kurdan jî 
piştevaniya bi Daîşê re ye. Çima dewl-
eta Tirk êrîşî Kurdan dike? Jiber ku 
Kurd Daîşê têk dibin.”

Piştî axaftinan û  sloganan çalakî bi 
çepikan hat qedandin. 

‘EM HER CIHÎ BIKIN 
QADA ÇALAKIYÊ’

KCD-E jî bang li Kurdên Ewropa 
kir ku her cihî bixin qadên çalakiyê. 
Di daxuyaniyê de bang li gelê Kurd 
ê welatparêz ê li derveyî welat dijîn 
hat kirin, ku bi ruhê berxwedanê yê 
Apoyî bikeve nava tevgerê, çalaki-
yan li dar bixe û hat gotin, “Ji îro û 
pê ve em bang dikin ku bi lezgînî li 
dijî hikûmeta AKP’ê ya mêtînger, her 
şêwe çalakiyên demokratîk ên rewa 
bên lidarxistin, her kes rabin ser pi-
yan û bi şev û roj têbikoşin. Em bang 
li gelê xwe yê li Elmanya, Fransa, 

Swîsre, Awûstûrya, Brîtanya, Hollan-
da, Belçîka, Îtalya, Skandînavya, ji Ja-
ponya heta Balkanan, ji Awûstralyayê 
heta Kanadayê bang li tevahiya gelê 
xwe yê li dîasporayê dijîn dikin ku her 
cihê lê ne veguherînin qada çalakiyê 
û ji bo berxwedana xwerêveberiyê 
cîhanê bixin nava tevgerê.

Xemsarî, bêçalakîtî û temaşekirina 
li van êrîşan, gunehê herî mezin e. Li 
dijî zalim û zilmê, mîna Kobanê divê 
wezîfeya me ya bingehîn cihgirtina li 
cem berxwedanê û hêza çalakiyê be. 
Her mirovekî me bêyî bisekine divê 
bikeve nava tevgerê, jiyana xwe li ser 
bingeha xwedîderketina li xwerêve-
beriyan birêxistin bike. Demeke ku 
em bi xemsarî bibihurînin nîne. Em 
dibêjin êdî bes e. Ji bo azadiya Rêber 
Apo em berxwedanê mezin bikin. Li 
dijî mêtîngeriyê em xwedî li xwerêve-
beriya demokratîk derkevin. Li dijî 
koledariyê, em azadiyê qezenc bikin.”

KCD-E herî dawî bang li tevahiya 
Tevgerên Elewî yên demokratîk, ci-
vaka Êzidî, Misilmanên rasteqîn, jin, 
ciwan, mirovên pêşverû, demokrat 
û alîgirê nirxên însanî kir ku destekê 
bidin têkoşîna demokratîk û rewa ya 
gelê Kured, tevlî berxwedana xw-
erêveberiyê bibin, bikevin nava çala-
kiyan û têkoşîna azadî û wekheviyê 
mezin bikin.

Şîlan Kobanê û 4 Hevalên Xwe Li Londonê Hatin Bîranîn
Şîlan Kobanê û 4 hevalên xwe 
yên sala 2014´an li Musilê bi 
awayekî komplo hatin şehîd 
xistin li Navenda Civaka Kurd 
bi merasîmekî hatin bîranîn. 

Rêvebera Partiya Yekîtiya Demokratîk-
PYD Meysa Bakî binasnav Şîlan Kobanê 
ya 29›ê Mijdara sala 2004›an di encama 
êrîşekê de tevî 4 hevalên xwe jiyana xwe 
ji dest da bû, bi organîzasyona Nûnerti-
ya PYD´ê ya Brîtanya li KCC hatin 
bîranîn.  Bi rasthatina salvegera koça dawî 
ya Şîlan Kobanê û Hevalên wê li Londonê 
merasîmeke bîranînê hat lidarxistin.  29›ê 
Mijdara sala 2004›an rêvebera PYD Şîlan 
Kobanê û 4 hevalên wê li bajarê Musilê 
rastî êrîşeke çekdarî tê û di encamê de ji-
yana xwe ji dest dide. 

Di merasîma bîranînê de li ser nave 
Meclîsa Gelê Kurd ya Brîtanya Ercan Ak-
bal jî axaftinek kir û bal kişand ser êrîşên 
li ser Kurdistanê û anî ziman ku xwedî der-
ketina şehîdan li xwedî derketina doza wan 
re derbas dibe.



4   Çarşem, 16 BerfanBar 2015

AKP’e 80 sivîl qetil kir; miz-
geft, mala cem û dêr şewitand
AKP’ê bi hinceta “ewlehiya raya giştî” li Kurdistanê 80 
sivîl qetil kir. 30 ji van di temenê zaroktî de bû. AKP’ê ya 
ku hêstên olî yê civakê îstîsmar dike, mizgeft, mala cem 
û dêr kirin hedef.

Bi hinceta “ewlehiya raya giştî” AKP’ê 
konsepta şer xist meriyetê, li Bakurê Kurdis-
tanê li hember gel sûcan pêk tîne.

AKP’e ya ku di beyannameya hilbijartinan 
a xwe de gotibû, “Ji bo heq-hiqûqa gel bê par-
astin, bi tehkîmkirina nîzama raya giştî, ava-
kirina hevsengiya azadî-ewlehiyê pêwîstiyek 
teqez e”, bi taybet di mehên dawî de, pratîkên 
cîdî yên ewlehiya raya giştî û azadiya îhlal 
dike pêşkêş kir.

30 JÊ ZAROK 80 SIVÎL QETIL KIRIN
AKP’e ji 16’ê Tebaxê 2015’an heta niha li 

7 bajar û 17 navçeyan de bi temamî 54 caran 
qedexeya kolanan îlan kir. Li gor daneyên 
Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê (TÎHV) ji 
polîtîkayên di bin navê “ewlehiya raya giştî” 
pêk tên de, nêzî mîlyonek û nîv mirov ban-
dor bûne û herî kêm 500 hezar mirov yekser 
bandor bûn. Di ‘qedexeyên kolanan’ ên li 
Kurdistanê de heta niha herî kêm 80 sivîl ji 
aliyê hêzên dewletê hatin qetilkirin. Beşek 
sivîlan ên mezin ên ku ji aliyê hêzên dewletê 
hatin qetilkirin, di temenê zarokatî de bûn. 30 
zarokên di nav de pitika 35 rojî jî hebû, bi vî 
şiklî hatin qetilkirin.

BÎLANÇOYÊN LI HIN NAVÇEYAN
Hin encamên polîtîkayên şer ên li hin 

navçeyên Kurdistanê yên AKP’ê pêk anîne 
wiha ne:

Sûr: Bi giştî 6 caran qedexeya kolanan hat 
îlankirin. Dema qedexeya demek dirêj li Sûrê 
berdewam kir de, cihê dîrokî zerar dîtin, mizgeft 
hatin şewitandin, xanî hatin wê astê ku êdî nema 
tên bikaranîn. Heta niha 6 sivîl hatin qetilki-
rin. Kerboran: 2 caran qedexeya kolanan hat 
îlankirin. Di qedexeyan de 3 kes hatin qetilkirin.

Cizîr: Heta niha 4 caran (ji bilî îro) qedex-
eya kolanan hat îlankirin. Di qedexeya 9 rojan 
berdewam kir de 22 kes bi guleyên polîsan 
hatin qetilkirin. Di nav kesên hatin qetilkirin 
de pitikek 35 rojî û zarokên di sarincê de hatin 
veşartin hebûn.

Farqîn: Di çarçoveya qedexeya bi rojan 
berdewam kir de mal êdî hatin wê astê ku nema 
hatin bikaranîn.

MIZGEFT ŞEWITAND, GORISTAN 
BOMBERDÛMAN KIR

Her wiha goristanên li Dêrsim, Gimgim û 
Sûrê, mizgeft û mala cem jî tê de, 11 goristanên 
gerîla hatin bomberdûmankirin; kevirên goran 
hatin texrîpkirin.

AKP’e ya ku hêstên olî yên civakê îstîsmar 
dike, di êrîşên hewayî yên li dijî navçeya Sûrê 
ya Amedê de, Mizgefta Kûrşûnlû ya dîrokî 
şewitand. Her wiha bi êrîşa li hember Mînareya 
Çar Ling ve, dêr, mizgeft, malên Amedê, he-
mamên dîrokî yên di nav Sûrên

Amedê de ku di lîsteya Mîrateya Çanda 
Cihanê ya UNESCO de ye, di bin xeteriyê de ne.

Li Palermoyê ji bo Ocalan 
xelata hemwelatiyê
Şaredariya Palermo ya 
Îtalyayê xelata “ Hem-
welatiyê ya Birûmet” da 
Serokê Gelê Kurd Ab-
dulah Ocalan.

Şaredariya Palermo ya Îtalyayê xelata “ Hem-
welatiyê ya Birûmet” da Serokê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan. Serokê Şeredariya Palermoyê Leoluca Orlan-
do di merasîmê de axivî û wiha got: “ Ocalan ji bo me 
nûnerê aştiyê ye. Ev xelat di kesayeta wî de ji bo hemû 
gelê Kurd e.”

Rêberê Gelê Kurd Abdulah Ocalan, ev 17 sal in di 
girava Îmraliyê di nava tecrîdê de tê ragirtin û têkoşîna 
xwe ya aştî û demokrasiyê bi israr bi rê ve dibe, bi 
piraniya dengan a Senatoya Şaredariya Palermo ya 
Îtalyayê xelata “ Hemwelatiyê ya Birûmet” hat xelat-
kirin. Merasîma xelatê îro li avahiya Plazzo del Acq-
uile ya Konseya Şaredariya Palermo ya dîrokî de pêk 
hat. Serokê Şaredariya Palermo, Endamên Meclîsan, ji 
Parêzerên Ocalan Ebrû Gunay, Mahmut Şakar û gelek 
kes beşdar bûn. Îro ji beriya merasîma xelatê li bajar 
3 rojan bi dirûşmên “ Bi Ocalan re 3 roj” rêzeaktîvîte 
hatin lidarxistin. Di aktîvîteyan de panel, semîner û 
meş pêk hatin, parêzerê Rêberê Gelê Kurd Abdulah 
Ocalan Ebrû Gunay û Mahmût Şakar, têkildarî mercên 
rewşa Ocalan di nav de û bûyerên li Rojava û Bakurê 
Kurdistanê tên jiyîn, çapemeniya Îtalya agahdar kirin. 

‘ JI BO ME OCALAN NÛNERÊ AŞTIYÊ YE’
Di çarçoveya aktivîteyan de îro jî merasîma xe-

latan pêk hat, xelata ku Serokê Şaredariya Palermo 
Leoluca Orlando da, li ser navê parêzeran Ebrû Gu-
nay girt. Serok Leoluca Orlando diyar kir ku Xelata 

hemwelatibûyîna birumet di kesayetiya Ocalan de ji bo 
hemû gelê Kurd e. Wiha got: “ Dewlet û sîstem dikarin 
Ocalan û PKK’ê wek terorîst bibînin, lê em gel, wî wek 
nûnerê aştiyê dibînîn. Ev xelat jî nîşaneya wê ye. Em 
vê xelatê wek nûnerê hemû gelê Kurd pêşkêşî Ocalan 
dikin. Ji ber ku Palermo bajarê Akdenizê ye, yê aştiyê 
ye. Em vê xelatê wek daxwaza ji bo azadiya Ocalan 
didin. Ev azadî wê ji bo gelên Kurdistan û Tirkiyeyê 
aştiyê bîne.” Serok Leoluca Orlando wiha axivî: “ Xe-
lata rastî wê li Şaredariya me bimîne, belgeya xelatê 
me daye parêzeran, ya rast li gel me ye. Eger Ocalan 
rojekê gihişt azadiya xwe, em dixwazin xelatê bidin 
destê wî bi xwe.”

‘OCALAN BI ISRAR TÊKOŞÎNA 
AŞTIYÊ DIDE’

Parêzera Ocalan Ebrû Guney ji bo girtina xelatek 
bi vî awayî spasiya hemû kesan kir û wiha axivî: “Em 
Palermoyê wek bajarê aştiyê yê Akdenîzê dizanin. Xe-
latek bi vî awayî dayina kesayeteke ku hemû jiyana 
xwe diyarî aştiyê kiriye, pir bi wateye. Ji bo piştgiriyê 
em wek destpêkekê dipejirînin. Tevî ku Ocalan di nava 
tecrîdê de ye jî bi israr têkoşîna aştiyê dimeşîne.”

Parêzeran, pirtuka Abdulah Ocalan nivîsandî û 
wergerandî zimanê Îtalyanî pêşkêşî Serokê Şaredariya 
Palermo Leoluca Orlando kir.

YDG-H li dijî êrîşan banga serferberiya topyekun kir
YDG-H destnîşan kir ku êrîşên 
hikûmeta AKP’ê ya faşîst ên li dijî 
qadên xwerêveberiyê ji 14’ê Kanûnê 
ve derbasî merheleyek nû bûye, 
li dijî êrîşên çeteyan ên topyekûn 
banga seferbertiya topyekun li 
tevahî ciwanên Kurdistanê kir.

Tevgera Ciwanên Welatparêz Şoreşger (YDG-H) 
destnîşan kir ku êrîşên hikûmeta AKP’ê ya faşîst ên li 
dijî qadên xwerêveberiyê yên gelê Kurd ji 14’ê Kanûnê 
2015’an ve derbasî merheleyek nû bûye. YDG-H diyar 
kir ku êrîşên hewayî û bejahî yên kontrgerîla û çeteyan 
ên li navçeya Sûrê ya Amedê ku di pêvajoyê şerê to-
pyekun de tê dîtin, îro jî didomin. YDG-H wiha got: 
“Çeteyên nikarin li taxan pêş de biçin, bi şewitandina 

malan ve hewl didin pêş  biçin. Çeteyên ku rastî berx-
wedana topyekun a gelê Sûrê ya ku di pêşengiya YDG-
H li ber xwe dide hat, tevahî êrîş û hewldanên wan ên 
ketina taxa vala hatiye derxistin.”

EM DIKARIN BAJARÊN XWE BIPARÊZIN
YDG-H bal kişand ku çete li navçeyên Cizîr û Si-

lopiyayê jî bi piştgiriya artêşa Tirk, amadekariyên şerekî 
mezin dimeşînin, wiha domand: “Bila tevahî gelê Kurd-
istan û dostên wê bizanibin ku hewldanên ketina qadên 
me yên bi van cure êrîşana ve hewldanên vala ne. Em 
di serî de artêşa Tirk hişyar dikin, me heta niha Hêzên 
Çekdarî yên Tirk yên dibêjin ku artêşeke mîlî ne, bi ti 
awayî hedef negirtiye û me diyar kir ku em nakin he-
def jî. Saziyek li ser destûra bingehîn ji bo parastin û 
ewlehiya civaka tevahî Tirkiyeyê bikeve bajaran, ev 
hewldanek dagirkirina leşkerî ye û wê li hember vê jî 
bertekên me hişk bin. Pêwîst e artêşa Tirk bi ti şêwazî 
nebe amûrê siyaseta şerê qirêj ê AKP’ê, divê xwe li dijî 
gel bi cih neke.

Bila her kes bizanibe ku em xwedî wê hêzêne ku em 
dikarin gelê xwe yên Cizîr û Silopiya yên leheng û ba-
jarên xwe biparêzin. Asta şîdetê çi dibe bila bibe, wê ti 
kes nikaribe bi zorê îradeya gelê me bişkîne û bi zorê 
bikeve ti deran. Çeteyên hewldanên wiha jî raber bikin 
wê bi astengiya gelê me re rû bi rû werin û wê ti carî 
negihêjin armancên xwe.”

EM HER TAX Û KOLANÎ VEGUHERÎNIN 
QADA BERXWEDANÊ

Di berdewamiya daxuyaniyê de wiha hat gotin:
“Li hember êrîşên çeteyan ên topyekun, em banga 

serbertiya topyekun li tevahî ciwanên Kurdistanê dikin. 
Pêvajoya avakirina xwerêveberiyên me, di serî de Cizîr 
û Silopiya bi parastina bajarên xwe ji 14’ê Kanûnê ve 
derbasî merheleyek nû bûye. Ji niha û şûn de divê ci-
wanên Kurd saziyên perwerdeyê yên ku sîstemê ji 
Cizîrê û Silopiyayê ji holê rakiriye, li seranserî Kurd-
istanê boykot bike û derbasî berxwedanê bibe. Pêwîst e 
her tax û her kolanî veguherîne qasa berxwedanê.”

Ji KCD-E kampanya ji bo azadiya Ocalan
Li dijî tecrîda li ser Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan, KCD-E dest 
bi kampanya azadiyê kir. Hevs-
erokê KCD-E Mûrat Ceylan bang li 
hemû hêzên demokratîk, bi taybetî 
jî Kurdan kir, ku li dijî tecrîdê dak-
evin kolanan.

Tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan ku bi 
komployeke navneteweyî re ev 17 sal in li girava Îmraliyê 
tê ragirtin, bi awayekî girankirî dewam dike. Kongreya 
Civaka Demokratîk li Ewropayê (KCD-E) li hemberî 
tecrîdê, bi dirûşmeya «Ji bo azadiya Rêber Apo em berx-
wedanê mezin bikin» û «Li dijî mêtîngeriyê bijî xweserî, 

li dijî koledariyê bijî azadî» dest bi kampanyayê kir. 
Hevserokê KCD-E bang li Kurdan û hêzên demokratîk ên 
li Ewropayê dijîn kir, ku ji bo azadiya Ocalan tevlî kam-
panyayê bibin. Ceylan ragihand ku mifteya çareseriya 
pirsgirêka Kurd Ocalan e û destnîşan kir ku eger tê xwes-
tin, pirsgirêk li Tirkiyeyê bi rêyên demokratîk û aştiyane 
çareser bibe, divê tavilê tecrîd bê rakirin.

ÇALAKIYÊN BÊN LIDARXISTIN
Daxwazên sereke yên kampanya «Ji bo azadiya 

Rêber Apo em berxwedanê mezin bikin» û «Li dijî 
mêtîngeriyê bijî xweserî, li dijî koledariyê bijî azadî» a 
KCD-E bi vî rengî ne:

-Navendên Civaka Demokratîk ên li Ewropayê, xwedî 
li azadiya Rêber Apo û xweseriya demokratîk derkevin.

-Li dijî terorîzekirina gelê Kurd, ku di şexsê PKK›ê de 
tê kirin, were derketin.

-Li hemberî operasyonên siyasî yên li Ewropayê çala-

kiyên demokratîk bên lidarxistin.
-Di 9›ê Çileya 2016›an de tevlîbûn li meşa navendî ya 

li Parîsê were kirin.
-Di salvegera komploya navneteweyî ya li hemberî 

Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan de, di navbera 9-13›ê 
Sibatê de li hemû paytextên welatan û yên eyaletan, tev-
lîbûn li meşên dirêj bên kirin.

-Di 13›ê Sibata 2016›an de tevlîbûna girseyî li meşa 
navendî ya li Strasboûrgê were kirin.

-Di hemû çalakiyên jin, ciwan û xebatên dîplomasi-
yê de azadiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan û 
xwedîderketina li xwerêveberiyên demokratîk esas werin 
girtin.

-Weke pêkhateyên KCD-E em bang li hemû alîgirên 
projeya jiyana bi hev re ya azad û demokratîk dikin, ku 
ji bo azadiya Rêber Apo û xwedîderketina li xwerêve-
beriyên demokratîk, vîna xwe nîşan bidin.»

Dûran Kalkan: 
Gotina ‘biratiya 
hezar salî’ êdî 
veguheriye 
sefseteyê

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Dûran 
Kalkan, di MED NÛÇE de bû mêvanê bernameya 
Polîtîk Alan û li ser bûyerên di rojevê de bersiv da 
pirsên rojnamevan Ersîn Çelîk.

Kalkan bal kişand ser hebûna leşkerên Tirk 
ên li Başûrê Kurdistanê û Iraqê û got, “Ne tenê 
li Başîka, li nava Mûsilê bi xwe jî leşkerên Tirk 
hene. Tirkiye dibêje ‘Em ji bo perwerdekirina 
pêşmergeyan çûn’. Rêveberiya PDK jî dibêje ‘Ew 
Ereban perwerde dike’. Di rastiyê de ev hêz çi dike 
û kê perwerde dike? Ji sedî kes perwerde û rêx-
istinbûyînekê dike, lê li ser navê çi dike? Tirkiye 
rastiyan berevajî nîşan dide. Tirkiye pêşmergeyan 
perwerde nake, hewl dide hêzeke nû ya Sûnî-Ereb 
perwerde bike.”

BIRATî DEREW E
Gotina ‘biratiya hezar salî’ êdî veguheriye sef-

seteyê. Biratiya çi? Ez ji her kesên li Tirkiyeyê dijîn 
dipirsim: Kanî biratiya Kurd-Tirkan! Mêrik radibe bi 
awayekî vekirî dibêje ‘ez ê hezar carî we bitepisînim’. 
Li hemberî vê yekê deng ji kesî dernakeve.

PKK, dewam û encama berxwedana li dijî 
komkujiyên ji aliyê Osmanî û TC ve hatin kirin, e. 
Yên xwedî li wan derketin, bila xwedî li vê jî derk-
evin. Yên ji xwe re dibêje Kurd im û xwedî rûmeta 
Kurdîtiyê me, girîng e xwedî li berxwedanê derkevin 
û tevlî berxwedanê bibin. Kî kujeran biparêze, ti 
eleqeya wan bi Kurdîtiyê nîne û ew dijminê Kurdan 
e. Li hemberî van jî divê bi her awayî têkoşîn were 
meşandin. Rewş hatiye vê radeyê. Temaşekirina li vê 
rewşê, hevkariya heman sûcî ye.”



Yekîtiya Karsazên Kurd ên Ewropa 3. Kongra xwe li dar xist
Yekîtiya Karsazên Ewropa 
(AKEE), di 3. kongreya xwe ya di 
dawiya hefteya borî lidarxistin de 
rêveberiya xwe ya nû hilbijartin.

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş beşdarî kongreyê bû, bal kişand ser 
girîngiya Yekîtiya Neteweyî û Demîrtaş wiha 
got: “ Li gor berê, ne bê hêz û bê çare ne.”

Kongreya ku 12-13’ê Kanunê li bajarê 
Niedernhausen ê Elmanyayê du rojan berde-
wam kir, ji gelek bajarên cuda yên Ewropa 
karsazên Kurd, ji Eweropa û Kurdistanê jî si-
yasetmedar beşdar bûn.

BEŞDARVAN
Roja yekemîn a Kongreya li Otela Ramada 

hat lidarxistin, akîivîteyek ji bo piştevaniya bi 
Rojava re pêk hat. Karsazên Kurd ên ji Siwîsre, 
Îngiltere, Fransa, Hollanda, Belçîka, Amerîka, 
Îspanya û Rûsya jî beşdarî akîivîteyê bûn. Hevs-
erokê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş, Hevserokê 
PYD’ê Salih Muslîm, li ser navê YNK’ê Huseyîn 
Xidir, li ser navê Tevgera Goran Alî Geç, Par-
lamentera HDP’ê ya Amedê Feleknas Ûca, Par-
lamenterê HDP’ê yê Rihayê Osman Baydemîr, 
Hevşaredarê Bajarê Mezin ê Mêrdînê Ahmet 
Turk, Serokê Odeya Sanayî û Bazirganiyê Cela-
ledîn Bîrtane jî beşdar bûn. Axaftina vekirina ak-
tîvîteyê, Serokê AKEE’ê Ferhat Hasan Yîrîk kir.

DEMÎRTAŞ: EM NE BÊ ÇARE NE
Demîrtaş diyar kir ku ‘Kurd ne gelekî ku 

xwe bi xwe qedera xwe tayîn kirîne û xwedî 
statuyek ku di welatê xwe de bi rêveberiyên 
xwe jiyane.’ Demîrtaş wiha got: “ Tiştê ku îro 

me anîne gel hev, pirsgirêkên me yên bi hev-
parî tên jiyînin. Pirsgirêkên ku li Mehabad, 
Hewlêr, Silêmaniye, Qendîl, Qamişlo, Cizîr, 
Kobanê, Efrîn, Erdexan û Dîlokê tê jiyîn, me 
hemûyan têkildar dike. Ev pirsgirêk bi teva-
hiya xwe neteweyî ye. Pirsgirêkên neteweyî, 
tenê bi yekîtiya neteweyî çareser dibe. Ji bilî 
vê ti rêyên çareseriyê tinene. Hêza we çiqas 
zêde hebe jî, artêşa we çiqas bi hêz jî be, abo-
riya we çiqas baş jî be, eger yekîtiya neteweyî 
ne be, ti wateya van tineye. Niha statuyek me 
tineye, lê di mijara bidestxistina statuyê de jî 
em ne bê hêvî ne.” 

Demîrtaş wiha berdewam kir: “Em li gor 
berê, ne bê hêz û bê çare ne” û got: “ Dîrokê 
carek din sifreya merdan vekirî ye. Vê care 
em bi şans in. Vê carê ne wek berê parçe par-
çe ne; bê hêz û bê çare ne. Êdî ti demê ku 
em winda bikin tineye. Em nikarin sedsalên 
din vi zilmê bi zarokên xwe, nevîyên xwe 
bidin jiyîn. Li pêşiya her parçeyekî Kurdis-
tanê pêvajoyek dîrokî heye. Rojava eger ne 
amade bûya, rêxistina hêzên me yên Rojava 
nebûya, derfetên dîrokî çê jî bibûna, wê tenê 
temaşeker bibûna. Niha jî li Tirkiye der-
fetekî dîrokî em dixwazin veguherin azadî û 
demokrasiyê û bi ser bikevin.”

JI KARSAZAN DAXWAZ
Demîrtaş bang li karsazan kir û bal kişand ser 

çar sernivîsên girîng. Demîrtaş daxwazên xwe 
wiha anî ziman: “Li hember derdor û xwezayê 
rêzdar bin, di parvekirinê dahatê û bacê de bi 
edalet û wekhevî, li hember keda karker rêzdar 
bin û di herêma aboriyê de jin û zilam xwedî he-
man mafan bin.” 

Rêveberê AKEE’ê diyar kir ku di aktîvîteya 
piştgirî dayina Rojava de dahatuya bê bidestxis-

tin, wê ji bo nexweşxaneya li Rojava bê avakirin 
bê şandin.

RÊVEBERIYA NÛ
Di kongreyê de, rêveberên nû yên AKEE’ê 

yên sala 2016 ev in: “ Seyîd Dogan (serok), Salih 
Açîg, Alî Çatakçîn, Kemal Has, Omer Parlayan, 
Ozgur Çîçek, Mesût Alîs, Alî Ekber Arslaner, 
Mahmût Zîlîfî, Mehmet Necîp Karakaş, Pinar 
Dogan, Mustafa Uldeş û Mûhîttîn Camûka.”
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Yuksekdag: Eger em li ber xwe nedin, em ê di 
nav tarîtiyê de bifetisin!
Yuksekdag di civîna koma xwe ya li Amedê de axivî. Li 
hember polîtîkayên qetlîamê yên li Kurdistanê yên AKP’ê 
bertek nîşan da. Ji rayedarên hikûmetê re wiha got: “We li 
ser vê axê rewatiya xwe winda kiriye.”

Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen 
Yuksekdag li Amedê di komcivîna par-
tiya xwe de axivî û bal kişand ser rewşa 
awarte ya li Kurdistanê. Yuksekdag, diyar 
kir ku bi xwerêveberiyê forma jiyana nû 
tê avakirin û wiha got “Eger em dixwazin 
demokrasî û azadî bi ser keve, ne ew ê 
bidin me, em ê bigirin. Ji bo demokrasiyê 
em ê di çeperên xwe de li ber xwe bidin.” 

Partiya Demokratîk a Gelan (HDP) ji 
bo balê bikişîne ser êrîş, qedexe û dor-
pêça li Kurdistanê, komcivîna partiya 
xwe ya vê hefteyê li Salona Şaredariya 
Bajarê Mezin ê Amedê pêk anî û 
pêşketinên dawî nirxand. Di komcivînê 
de Hevseroka Giştî ya HDP’ê Fîgen Yuk-
sekdag axivî.  Yuksekdag di destpêka ax-
aftina xwe de Şerdil Cengîz (21) û Şiyar 
Salman (19) ên duh li Amedê ji aliyê tî-
men taybet ve hatin qetilkirin, bi bîr anî 
û wiha got: “Eger duh li kolanên Amedê 
zilmek mezin nehata jiyîn wê her du ci-
wanên me Şerdil û Şiyar îro li vê derê 

bûna, wê her du hevalên me her tim bi 
me re bin û di navenda siyaseta me de 
cihên xwe bigirin.”

‘EM Ê DI ÇEPERAN 
DE TÊBIKOŞIN’

Yuksekdag bal kişand ser sedema 
şerê li hember gel hatiye destpêkirin û 
ev tişt got: “Êdî ev gel li dijî desthilat-
dariya yekperestî dibêje, ‘demokrasiya 
pirengî’. Li Tirkiyeyê bernameyên rêve-
beriyê dane pêşiya me. Bi israr dixwazin 
rejîma yekperestî li ser me ferz bikin. Li 
hember vê yekperêstiyê, em bernameya 
demokrasiyê didin pêşiya gel. Me ber-
nameyek jiyana nû ava kir. Di nav vê 
bernameyê de ji bo desthilatdariya hin 
kesan tevgerandin tineye. Tenê gel heye 
û ew dikare xwe bi rê ve bibe. Îro fikra 
xwerêveberiyê dikeve pratîkê. Jiyana nû 
ya li Rojava hat dîtin, li Kobanê hat jiyîn 
û wê ev bername li vê derê jî bê jiyîn. Em 
ê ji bo mafên xwe yên ku nedane me, ji 
bo bistînin di çeparan de têbikoşin. Gel 

li dijî tarîtiya Tirkiyeyê ji bo ronahiyê 
têdikoşe û em vê yekê silav dikin.”

‘RÊBAZA EM HERÎ BAŞ 
DIZANIN BERXWEDAN E’

Yuksekdag di dawiya axaftina xwe 
de bang li gel kir û got tinê vebijêrek 
wan heye, ew jî berxwedan e û ew tişt 
got: “Rêbaza ku em herî baş dizanin jî 
ev yek e. Êdî ji bo me ev vebijêrka bi 
rûmet e. Hûn li Başûr û Bakur şerekî me-

zin didin destpêkirin. Ji bo hûn hêza xwe 
nîşan bidin hûn amedekariya vê yekê 
dikin gelo? Em îro li Amedê ne, lê divê 
bajarên Tirkiyeyê jî dengê me bibihîze. 
Ev li hember Kurdan tenê nayê kirin. 
Amedekariyek mezin a şer tê kirin. Wê 
bandorê li ser hemû civaka Tirkiyeyê jî 
bike. Bi tfaqên qirêj pêşeroja gelê Tirkiy-
eyê ji bo tarî bike, projeyek siyasî xistiye 
meriyetê. Divê li dijî vî şerê qirêj em mil 
bidin hev.”
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Bang Kî-Moon: Ji bo bicihanîna 
armancên avhewayê banga lezgîn kir
Di civîna bilind a avhewayê COP21 a hefteya derbasbûyî li Parîsê 
hat lidarxistin de, ji bo parastina avhewayê hin armanc hatin 
destnîşankirin. Lê belê fikarên li ser bicihanîna van armancan, 
hînê dewam dikin.

Di civîna bilind a avhewayê COP21 a heft-
eya derbasbûyî li Parîsê hat lidarxistin de, 
ji bo parastina avhewayê hin armanc hatin 
destnîşankirin. Lê belê fikarên li ser bicihanîna 
van armancan, hînê dewam dikin. Sekreterê 
Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Ban Kî-Moon 
bang li welatan kir, ku ji bo bicihanîna sozên 
dane, bikevin nava tevgerê.

Seekreteê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî Ban 
Kî-Moon li New Yorkê daxuyaniyek da çape-
meniyê û ji bo bicihanîna peymana avhewayê 
ya li Parîsê hat qebûlkirin xwest, ‹ji îro û pê 
ve› her kes hemû welat bikevin nava tevgerê. 
Ban Kî-Moon got, «Ji bo sozên (Di konferansa 
Avhewayê de) hatine dayîn veguherin aksiyonên 
bi biryar û lezgîn, ez ji hikûmetan û hemû sek-

torên civakê bawer dikim» û destnîşan kir ku pe-
ymana avhewayê ji bo cîhanê ‹sîgorta jiyanê› ye.

Ban Kî-Moon da zanîn ku ji bo îmzekirina 
peymana avhewayê ew ê di meha Nîsanê de ser-
emoniyekê lidar bixe û di 5-6›ê Gulana 2016›an 
de jî bi beşdariya nûnerên şîrket û civaka sivîl 
planeke ‹asta bilind a çalakiyan› derxînin. 
Ban Kî-Moon diyar kir ku di civîna bilind a 
meha Gulanê de, ji bo ‹zelalkirina› armancên 
li Parîsê hatin qebûlkirin, wê nexşerêyekê bê 
destnîşankirin.

Di civîna bilind a avhewayê COP21 a di 
navbera 30›ê Mijdarê-12›ê Kanûnê ya li Parîsê 
de, ragirtina germahiya global di bin 2 dereceyî 
de, weke armanc hatibû destnîşankirin.

Esad civîna Riyadê rexne kir
Serokomarê Sûriyeyê 
Beşar El Esed daxuy-
and ku ew qebûl nakin 
bi koma muxalefetê ya 
ku ji Kongreya Riyadê 
saz bûye re danûstandi-
nan bikin. 

Esed da zanîn ku ev muxalefet ji aliyê 
hêzên derve yên mîna NY, Qeter, Fransa 
û Siûdiya Erebîstanê hatiye amadekirin û 
temsîla gelê Sûriyeyê nake. Di hevpey-
vîneke Ajansa Nûçeyan a Spanî (EFE) re 
Serokomarê Sûriyeyê Beşar El Esed 26 
pirsên ajansê yên der barê nêrîna wan a ji 
kongreya Riyadê, şandeya ku ji wir der-
ketiye ji bo di demên pêş de danûstandi-
nan bi rejîmê re bike û çawaniya têkbirina 
DAIŞ li Sûriyeyê, bersivandin. 

Beşar El Esed, di destpêka axaftina 

xwe de welatên mîna Siûdiya Erebîstan 
û Neteweyên Yekbûyî bi gotina “Dixa-
zin komên terorîst tevli danûstandinan 
bikin” tewembar kir û wiha domand: 
“Beriya vê hikûmeta Sûriyeyê bi hin 
koman re civiyabû, (weke kom ne rêx-
istin) û ji wan daxwaz kiribû ku dev ji 
çekên xwe berdin. Ev jî riya tekane ya 
danûstandina bi wan re ye. Lê em qebûl 
nakin weke aliyekî siyasî bi wan re bidin 
û bistînin.” Esed bal kişand ku ji bo danû-
standineke serkeftî û bi encam pêk were, 
divê ew bi muxalefeteke niştîmanî ya ras-
teqîne ku nûnertiya gel bike û ne girêdayî 
hêzên derve be, re rûnên. Li ser pirsa roj-
namevanê spanî ya li gorî nêrîna we ji bo 
têkbirina DAIŞ’ê divê çi gav bêne avêt-
in?” Esed ev bersiv da: “Di gava yekemîn 
a têkbirina rêxistinên terorîst li hundir 
Sûriyeyê de divê em li pêşiya derbasbûna 
wan ji herêmê re bisekinin. Bi taybet jî 
ji aliyê Tirkiyeyê ve. Dîsa li pêşiya der-
basbûna alîkariya madî a ji Siûdiyê û ya 
lojostîk ji Tirkiyeyê bisekinin. Tirkiye da-
mara jiyanî ya DAIŞ’ê ya terorsît e.”

Firotina çekan li 
cîhanê kêm bû, lê di 
nava şîrketên Tirk û 
Rûs de zêde bû
Li gorî rapora firotina 
çekan a 2014’an a En-
stîtuya Lêkolînên Aştiyê 
ya Stockholmê (SIPRI), 
li gelemperiya cîhanê fi-
rotina çekan kêm bû. Lê 
li nava şîrketên Rûs, El-
man û Tirk de qat bi qat 
zêde bû.

Li gorî raporê, di sala 2014’an de 
şîrketên çekan bi 401 mîlyar dolarî çek fi-
rotin. Ev firotin nîşan dide, ku li gorî sala 
2013’an bi rêjeya ji sedî 1,5’an firotina 
çekan kêm bûye.

Di rapora SIPRI de zêdebûna firotina 
çekan di nava şîrketên çekan ên Rûs de 
balê dikişîne. Li gorî vê yekê, hilberînerên 
eçkan ên Rûs, li gorî sala 2013’an ji sedî 
48 firotineke zêde kirin.

Di nava 100 şîrketên herî zêde çekan 
difiroşin de di rêzên destpêkê de Lock-
heed Martîn û Boeîng ên Amerîkî, di 
rêza sêyemîn de jî şîrketa BAE Systems a 

Îngilîz hene. Şîrketa Lockheed Martîn bi 
37,5 mîlyar dolarî, Boeîng bi 28,3 mîlyar 
dolarî û BAE Systems jî bi 25,7 mîlyar 
dolarî çek firotin. Saziya hevpar a welatên 
Ewropayê EADS jî bi firotina ji 14,5 mîl-
yar dolarî re di rêza heftemîn de cih girt.

TIRK Û ELMANAN HILBERÎNA 
ÇEKAN ZÊDE KIRIN

Li gorî rapora SIPRI, tevî ku li gelem-
periya cîhanê kêm bûye jî, hilberîna çe-
kan a li Elmanya û Tirkiyeyê zêde bûye. 
Li gelemperiya Ewropayê firotina çekan 
ji sedî 7,2 kêm kir. Lê belê zêdebûna hil-
berînên şîrketên Elmanya Rheinmetall, 
TyhssenKrupp û Krauss-Maffei Weg-
mann, balê dikişîne.

Li Tirkiyeyê jî, şerê li dijî Kurdan ban-
dora xwe li hilberîna çekan kir. Aselsan 
cara yekemîn cihê xwe di rêza 73. de girt. 
Hilberînerê çekan ê navê Turk Havacilik 
ve Uzay Sanayîî A.Ş. (TUSAŞ) di rêza 
89. de cih girt.

Di raporê de hat ragihandin ku firo-
tina çekan ji aliyê Aselsanê ve di navbera 
salên 2005-2015’an de bi 3 qatan, firo-
tina çekan a TUSAŞ’ê jî bi 11 qatan zêde 
bûye. Di raporê de hat destnîşankirin, ku 
sedema vê yekê jî ‘daxwaza bazara navx-
weyî’ ye.

Iraq: Bila dewleta Tirk 
leşkerên xwe bikşîne
Daxuyaniya Tirkiyeyê ya ku 4’ê Kanûnê beşek ji leşkerên şandinê ba-
jarê Mûsilê yê Iraqê vekişandine, rêveberiya Bexdayê tatmîn nekir.

Di daxuyaniya ji Serokwezirtiya Iraqê hate ki-
rin de hat xwestin ku bila leşkerên Tirk ên li herê-
ma Başîka bi temamî ji axa Iraqê bên kişandin.

Di daxuyaniyê de wiha hat gotin: “Rewşa 
rêzgirtina welatê cîran Tirkiyeyê ji bo serweriya 
neteweyî ya Iraqê û bi temamî xwe ji axa Iraqê 

kişandin hê jî rewşek derbasdar e.”
Ji ber Tirkiye bi meqamên Bexdeyê re 

neketibû nav koordînasyonekê û leşker şandibû 
Mûsilê rastî bertekên mezin ê rêveberiya 
Bexdeya hatibû, rêveberiyê jî ev mijar biribû ro-
jeva Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî.

Endamê PE’yê Mîke: Tirkiye petrola 
DAIŞ’ê bi nîv buhayî dikire
Parlamenterê Polonyayî 
yê ji Parlamenta Ewropa 
Yanoj Korvîn Mîke diyar 
kir ku Erdogan û malba-
ta xwe hevkarên petrola 
qaçax a DAIŞ’ê ne.

Parlamenterê Polonyayî yê ji Parla-
menta Ewropa Yanoj Korvîn Mîke diyar 
kir ku Erdogan û malbata xwe hevkarên 

petrola qaçax a DAIŞ’ê ne û wiha axivî: 
“Tirkiye petrola ji rêxistina terorî DAIŞ’ê 
bi nîv buhayî dikire. DYA jî ji petrola 
qaçax sûdê werdigire.”

Mîke got, serokên Lubnanî ev agahî 
piştrast kirine.

Wezareta Parastinê ya Rûsya dabû 
xuyakirin ku DAIŞ bi tankeran ji Sûriy-
eyê petrolê derbasî ser axa Tirkiyeyê dike 
û ev petrolê dişîne welatên cîhanê yê sêy-
emîn. Di heman daxuyaniyê de dîmenên 
sewqiyata petrolê jî hatibû weşandin.

Li Nîjerya qetlîam: 300 mirî
Leşkerên Nîjerya, li eyaleta Ba-
kurê Kandûna li hember Şîayên 
torena şînê pêk tanîn, êrîş kirin. Di 
êrîşan de 300 kesên Şiî yên sivîl 
jiyana xwe ji dest dan.

Li gorî agahiyên ji herêmê hatin girtin, di en-
cama êrîşên çeteyên Boko Haram de di dema 
torena ku ji bo bîranîna kesên ku jiyana xwe ji 
dest dane ya li bajarê Zariya de leşkerên Nîjerya 
li ser girseyê gule reşandin. Di encama bikaranî-
na çekan de 300 kesên Şiî yên sivîl jiyana xwe 
ji dest dan.
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