
İngiliz YPG 
savaşçısı Macer 
Gifford Rojava’ya 
geri dönüyor
Geçen yıl Rojava’da YPG saflarında Daiş’e 
karşı altı ay savaştıktan sonra İngiltere’ye 
lobi çalışmaları için geri dönen, İngiltere 
vatandaşı Macer Gifford, Rojava’ya 
geri döneceğini açıkladı. Özel olarak 
görüştüğümüz Gifford, Britanya’nın Türkiye 
siyasetini değerlendirdi. 
‘‘Hayatımı Rojava’daki devrime adadım 
ve geri dönmek her zaman planlarımda 
vardı. Britanya’da çok şey yaptım, yani 
yapabileceklerimi yaptım. Kavgama 
Rojava’da devam etmek istedim. Rojava’daki 
kardeşlerimin yanına dönmek istiyorum. 
Cephede önemli bir savaş yürütüyorlar, ben 
de onların yanında olmak istiyorum’’, diyen 
Gifford, ilk olarak Kobane’ye gitmek istediğini 
anlattı.

Türk devletinin Kuzey Kürdistan’da devam eden saldırılarını 
protesto etmek amacıyla başkent Londra’da bulunan 
İktidar partisi (Muhafazakarlar) genel merkezi Kürdistanlı 
eylemciler tarafından bir süreliğine işgal edildi. Parti genel 
merkezinin dış kapısına üzerinde İngilizce olarak ‘Türk 
devletinin katliamlarına ortak olmayın’ yazılı büyük pankart 
asan eylemciler, genel merkezin içerisine de ‘Türk ordusu 
Kürdistan’da sivilleri katlediyor’ yazılı pankart astı.  Parti 
yetkililerinden Nicholas Reid ile yapılan görüşmeden sonra 
iki saat devam eden eylem sona erdi. 

Türk devletinin Kürdistan’a yönelik yoğun saldırıları yeni yılda 
da devam ediyor. Özellikle de Şırnak ve ilçelerinde yoğunlaşan 
saldırılar sonucu sivil ölümleri de devam ediyor. Silopi’de 
Pazartesi akşamı katledilen 3 kişinin DBP PM üyesi Sêvê Demir, 
Silopi Halk Meclisi Eşbaşkanı Pakize Nayır ve KJA aktivisti 
Fatma Uyar olduğu öğrenildi. Beraberinde katledilen 1 erkek 
cenazesinin de kime ait olduğu henüz netleşmedi. Yeni yılın ilk 
5 gününde devlet güçleri tarafından sokağa çıkma yasağının bir 
aydan fazladır devam ettiği Sur ve bir aya yakındır da devam 
ettiği Cizre ve Silopi’de katledilen sivillerin sayısı 10’u buldu. 
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Londra’nın nüfusu 8.6 milyona ulaştı: Yüzde 
50’si yabancı ülkelerde doğmuş

Chris Stephenson: Hendekler, özerk bölgel-
er ve barış - İrlanda’nın gerçek dersleri

britanya devleti tarafından “No Go” olarak bilinen, yani devletin güvenlik güçlerinin 
giremediği mahalleler, “Operation motorman” isimli harekatla bastırıldılar. barikat-
lar kaldırıldı. Devlet güçleri mahallelere girdi. ancak mücadele bitmedi. Tam tersi 
özerk bölgeleri elinden alınmış halk silaha zorlandı.

Sayfa 4 Sayfa 23

İngiltere’yi tehdit 
eden Daiş üyesi Doğu 
londralı çıktı

Sayfa 11

karikatürist Carlos 
latuff’un blog sayfasına 
türk mahkemesinden 
erişim engeli
carlos Latuff’un Erdoğan 
çizimlerinden seçmeler

Sayfa 25

Yeni yılın ilk  
gününde londra 
merkezde barış için 
semaha durdular

Sayfa 30

londra Merkezde  
yapılan yeni yıl 
yürüyüşünden 
renkli kareler

Sayfa 31

Haringey’deki Restoran 
İşletmecileri 2015 
yılını değerlendirdi

Sayfa 28

‘‘Annem ilk vurulduğunda haber verdiler koştuk. Varmadan amcam 
gitmek istemiş onu da vurmuşlar, gittiğimde amcamı taşıyordu 
komşular. Annnem dedim, sokakta kaldı dedi komşular. Ben gitmek 
istedim tuttular, ağladım ağladım, ağladım...

Annem sokağın ortasında kaldı öylece, önce belli belirsiz 
kıpırdıyordu. Sonra saatler geçtikçe hareketleri azaldı. Annem ne 
hissetti acaba çok canı yanmıştır. Biz sevgi nedir hiç dile get-
irmezdik, ama bir sarılması vardı dünyaya değerdi, binlerce söz 
gelse anlatamazdı o sevgiyi.’’

Taybet İnan’ın oğlunun mektubu sayfa 18’de

‘Hiç birimiz 
uyumadık 
köpekler gelir 
kuşlar konar 
diye...’
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Nüfusu 8.6 milyona ulaşan başkent Londra’da yaşayanların 
yüzde 50’si İngiltere dışında doğanlardan oluşuyor. Yayınlanan 
renkli haritaya göre başkent Londra’da Türkiye doğumlular üç 
tane bölgede çoğunluğu oluştururken, Hindistan doğumlular 
Londra’nın on bölgesinde çoğunlukta bulunuyor. 
tÜRkİYe DOĞUMlUlaR 
3 bÖlGeDe ÇOĞUNlUĞU 
OlUŞtURUYOR

Nüfusu hızla artan başkent 
Londra’da yabancı nüfusu da 
giderek artıyor. Sekiz buçuk 
milyonu aşan nüfusuyla 32 
bölgeden oluşan Londra’nın 
üç bölgesinde Türkiyeli-
ler çoğunlukta. Açıklanan 
verilere göre Londra’da Tür-
kiyede doğan vatandaşların 
yoğunlukta olduğu bölgeler 
Hackney %38.8, Haringey 
%36.3, Enfield %32.3. 

Londra büyükşehir belediye 
başkanlığının yayınladığı bu ver-
ilere göre 1939 ile 1991 yılları 
arasında Londra merkezden 2.2 
milyon İngiliz Londra dışındaki 
şehirlere taşındı. 

Londra’nın nüfusu 8.6 milyona ulaştı: 
Yüzde 50’si yabancı ülkelerde doğmuş

Mevcut verilere göre 
Londra’da yaşayan 267 bin 
İngiliz vatandaşı Hindistan’da 
doğmuş, Hindistan’ı 135 bin 
ile Polonya izlerken üçüncü 
sırayı 113 bin ile Pakistan 

doğumlular alıyor. 
Uzmanlara göre 2031 

yılında 11 milyon nüfusu bula-
cak olan Londra’da İngilizler 
azalırken, yabancıların nü-
fusu artacak.  
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İktidar Partisinin Londra’daki Genel Merkezi işgal edildi
Türk devletinin Kuzey Kürdistan’da 
devam eden saldırılarını protesto 
etmek amacıyla başkent Londra’da 
bulunan İktidar partisi (Muhafaza-
karlar) genel merkezi Kürdistanlı 
eylemciler tarafından bir süreliğine 
işgal edildi. Parti yetkililerin-
den Nicholas Reid ile yapılan 
görüşmeden sonra iki saat devam 
eden eylem sona erdi. 
Foto: Sven Kaeuler - Erem Kansoy

Salı günü öğlen 
saatlerinde parlamento 
binası önünde başlayan 
eylem yapılan basın 
açıklamasından sonra 
yürüyüşle devam etti. 
Yüzden fazla eylemci 
Türk devletinin kuzey 
Kürdistan’a yönelik to-
pyekûn saldırılarını pro-
testo ediyor. Eylemciler 
Londra merkezinde bulu-
nan İktidar Partisi genel 
merkezi binasına girip 
işgal eylemi yaptı. 

İşgal eylemi devam 
ederken Britanya Kürt 
Halk meclisi eşbaşkanı 
Türkan Budak, İslington 
belediye meclis üyesi 
Ayşegül Erdoğan ve Me-
hmet Aksoy’dan oluşan üç 
kişilik heyet Parlamento 

ününde Muhafazakar parti 
yetkililerinden Nicholas 
Reid ile görüştü. 

Yapılan görüşmede 
Kürdistan’da devam eden 
hak ihlalleri ve katliamlar 
hakkında bilgi verildik-
ten sonea, Birleşik Krallık 
hükümetinden Türkiye’nin 
Kürt halkına karşı 
saldırılarının kınanması is-
tenerek bu konuda duyarlı 
olunması talep edildi. 
Yetkili konuyla ilgili ger-
ekli parti organları ile 
görüşeceğini ifade etti. 

Yapılan görüşmeden 
sonra işgal eylemi sona 
erdi. Eylemi Russian Today 
televizyonu canlı verirken, 
independent ve Guard-
ian gibi ulusal gazeteler de 
geniş yer verdi. 
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Heyva Sor yardım kuruluşu 
yararına 8 Ocak Cuma akşamı 
Londra’nın Highbury bölgesinde 
bulunan Union Chapel’da yapılacak 
dayanışma konserinde Çiğdem 
Aslan, Habib Meftah Boushehri, 
Arash Moradi, Tahir Palalı ve Steve 
Coghlan sahne alacak. 

Kürdistan’da devam eden savaşlardan 
kaynaklı yerlerinden edilen Kürdistanlılara 
yardım çalışmaları yürüten Heyva Sor vakfı 
yararına yapılacak dayanışma konserinin tüm ge-
liri ihtiyaç sahiplerine gönderilecek. 

Islington bölgesindeki, Union Chaphel’de 
düzenlenecek konserde  Türkiye, İran ve 
Britanya’dan seçkin sanatçılar bir araya geliyor. 

Kürt Kızılayı (Heyva Sor) savaş bölgeler-
inde yerlerinden edilmiş, çeşitli bölgelerdeki 
yardıma muhtaç insanlara yardım eli uzatıyor. 
Heyva Sor özellikle Kürdistan’da çalışmalarına 
hızla devam ediyor. 

Çiğdem Aslan, Habib Meftah Boushehri, Ar-
ash Moradi, Tahir Palalı ve Steve Coghlan’ın 
da yer alacağı konser, 8 Ocak Cuma günü saat 
19:00-22:30’da gerçekleşecek. Biletler http://
store.unionchapel.org.uk/events/8-jan-16-char-
ity-benefit-concert-for-refugees-union-chapel/ 
adresinden online temin edilebilir. 

Çiğdem Aslan

Tahir Palalı

Arash Moradi

Habib Meftah

Heyva Sor Yararına Dev Konser
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Aziz Tunç: Öz Yönetimleri ertelemek katliamcı zihniyeti meşrulaştırır
Haber-Foto: Erem Kansoy

Maraş Katliamı tanıklarından 
araştırmacı yazar Aziz Tunç hafta 
sonu Kurdish Community Centre’de 
düzenlenen panelde konuştu. Maraş 
katliamı ve Kürdistan’daki son gün-
cel gelişmeleri değerlendiren Tunç 
Özyönetimin ertelenmesinin katliamcı 
zihniyeti meşrulaştıracağını ifade etti. 

Öz yönetim ve son siyasi 
gelişmelerin değerlendirildiği pan-
elde Aziz Tunç, maraş katliamı, seçim 
süreci ve HDP’nin mevcut koşullar ve 
saldırılara bağlantılı yaşadığı sıkıntıları 
da dile getirdi.

Düzenlenen panelde açılış 
konuşmasını yapan Kürt Halk Meclisi 
Eşbaşkanı Türkan Budak, özyönetim-
lerin önemine değinerek, toplumun öz 
yönetimleri iyi anlaması gerektiğini 
söyledi. 

Maraş katliamı, son siyasal süreç ve 
öz yönetimleri konu alan konuşmasına 
başlamadan önce Tunç, Londra’da 
yaşayan topluma duyarlılığından ve 
seçim sürecindeki büyük katkısından 
dolayı  teşekkür etti. 

kÜRt Halkı kazaNMaYa 
eN YakıN DÖNeMDeDİR

Aziz Tunç panelde yaptığı 
konuşmada “Kürt halkı verdiği mü-
cadelede kazanmaya en yakın olduğu 
zamandadır” ifadelerini de kullanarak 
mevcut durumu değerlendirdi. 

Tunç konuşmasına şöyle devam 
etti, “Maraş katliamı yıllarca bize şöyle 
anlatıldı, dönemin devrimci demokra-
tik mücadelesini bastırmak, 12 eylül 
darbesine giden sürecin önünü aç-
mak amacıyla yapıldığı söylendi. Bu 
doğrudur fakat eksikliği var, şöyle ki, 
evet o dönem yükselen toplumsal bir 
mücadele vardı bu mücadeleyi hazme-
demeyp bastırmak isteyen bir siyasal 
yapı söz konusu idi ancak bölgede 
yaşayan Kürt’lerin ve Alevi’lerin tas-
viye edilmek istendiğini, katliam ile 
ilgili araştırma yaptığınızda çok net ve 
somut olarak görebiliyoruz. 

“Kürtler ve Aleviler 
dinsel ve etnik özel-

liklerinden dolayı ve döne-
min toplumsal mücadelesine 
kitle olarak ciddi bir destek 
sundukları için bu  toplumlar 
için belirlenen politika tasfiye 
edilmeye yönelik olmuştur”
Maraş katliamının tartışıldığı yada 

katliamcı politikaların pratikleştirilmek 
istendiği, milli güvenlik toplantılarında 
tartışılan konu yükselen mücadel-
eci gruplar ile ilgili pek çok şey 
konuşulmuyordu. Fakat Kürtler’le il-
gili gelişmeler ve pozisyonları onları 

ciddi anlamda rahatsız ediyordu. 
Kürtler ve Aleviler dinsel ve etnik özel-
liklerinden dolayı ve dönemin toplum-
sal mücadelesine kitle olarak ciddi bir 
destek sundukları için bu  toplumlar 
için belirlenen politika tasfiye edilmeye 
yönelik olmuştur.

MaRaŞ katlİaMı bUGÜN 
De DeVaM eDİYOR

Maraş katliamı bunun için 
yapılmıştır. Tüm katliamlar bir birine 
benzer ve ayni kaynaklı politikların 
sonucudur. Maraş katliamını yapanlar 
yine o günkü amaç ve niyetlerle bugün 
katliamlara deva etmektedir. Bçlgede 
Kürtler ve Alevi’lerin daha kolay tasvih 
edilebileceğini, hesaplayarak en azından 
yapabildikleri kadarıyla o bölgeyi 
kürtsüzleştirmeye Alevisizleştirmeye 
çalıştılar.  Bunun Pratik sonucu şu oldu 
ki halen acılarını yaşıyoruz, Maraş 
katliamı döneminde mücadele veren 
kesimler önemli bir darbe yemişlerdi. 
Ayrıca bölgede önemli bir tasfiye süreci 
başlatıldı, gerek orada katledilerek, ger-
ek yaratılan korku atmosferi ile gerek 
asimilasyon politikaları ile ortaya çıkan 
sonuç şu oldu; Aleviler bölgede eskiden 
sahip oldukları sosyal ve siyasal gücü 
kaybetti. 

Maraşa bağlı  bir çok yerde Alevi-
likten söz etmek mümkün değil, bir tek 
Maraş’ta Pir Sultan derneği var ki bir 
çok konuda etkisiz ve zayıf bırakılıyor. 
Özetle Maraş katliamı ile Alevi’lerin 
bölgedeki varlıkları hem sayısal olarak 
azaltıldı hem de sosyal etki güçleri 
düşürüldü. Bu gün bölgede yaşanan 
siyasal hareketlilik ve dinamizm büyük 
ölçüde Kürt siyasal hareketinin ener-
jisi le sağlanmaktadır. Demek ki Maraş 
katliamı katliamcıların beklentilerine 
uygun bir pratiği açığa çıkardı. Maraş 
katliamı bu gün de devam ediyor diye-
biliriz. Kürdistandaki öz yönetimlerin 
ortaya çıkması ile katliamcı zihniyet 
bölgede bu gün yine katliamlarına de-
vam ediyor. 

HDP’NİN zafeRİ katlİaMCı 
zİHNİYetİN kİMYasıNı bOzDU

7 haziran sürecine gelecek olursam, 
hatırlamalıyız ki 7 Haziran seçimler-
inde HDP 90 yıllık Türkiye siyasetinde 
bir ilki gerçekleştirdi ve parlamen-
toda artık, Ermeni oldu, parlamentoda 
artık bizim arkadaşlarımız sayesinde 
Alevili’ği açıkca deklare eden vekiller-
imiz de oldu. Bizim arkadaşlarımızdan 
önce parlamentoda Kürtlerle ilgili bu 
kadar etkili faaliyet yürüten kimseler 
yoktu artık onlarda oldu. Bu 80 millet-
vekili arkadaşımız son derece zorlu or-
tamlardan çıkıp parlamentoya girmesi 
katliamcı zihniyetin kimyasını bozdu. 
Türkiye’de halklar tüm baskılara ve 
olanaksızlıklara rağmen gözlerini 
kulaklarını HDP’ye dikmişti. HDP 
umut ve güvenç ile kararlılık ve inancı 
halklara sundu. Bu halka yansıyordu ve 
etki yaratıyordu. HDP özellikle maraş 
bölgesinde ve köylerinde yaşadığı en 
büyük sıkıntı oy çalınmaları olmuştur. 
Seçim çalışmalarımızda yetersiz 
görevli sayısı ile çalışmalar yürütüyor-
duk. Bazı bölgelerde binamız dahi hiç 
olmadı. Bölgede çok fazla sandık sayısı 
vardı ve sandık görevlisi arkadaşlarımız 
sayıca her sandığa yetmiyordu.

 Oylarımızın çalınmasının en büyük 
sebebi bu oldu. 7 haziran seçimleri 
sadece bizim 80 vekil kazandığımız 
seçimler değildi, 90 yıldan beri 
süren bu katliamcı devletin artık 
durdurulabileceği noktada bir umut 
yarattı işte tam burada AKP ve dev-
letin diğer güçleri, geriletme sürecini 
başlatmaya yönelik çalışmaya başlandı. 
Örneğin AKP hükümetin kurulmasında 
zorluk çıkardı CHP de buna çanak tutu. 
1 Kasım seçimlerinde HDP’nin başarı 
oranının düşmesinde, zulüm tehdit ve 
baskılar ya da katliamlar ile göz altılar 
o kadar etkili olmadı bunun esas se-
bebi oylarımızın çalınmasıdır. Bu gün 
bunun teknik bilgilerini paylaşamıyor 
olabiliriz ama bilinmelidir ki oylar 
çalındı. AKP baskı,z orbalık ve çalarak 
tek başına iktidar olma imkanını yarattı. 

“Kürt halkı bunca yıl 
sürdürdüğü mü-

cadelede öz yönetim istemey-
ecekti de ne isteyecekti”

ÖzYÖNetİMİ eRteleMek 
katlİaMCı zİHNİYetİ 
MeŞRUlaŞtıRıR

Öz yönetim meselesini tüm 
bunları iyi anlamadan tartışmak ye-
rsizdir. Katliamların öz yönetim 
neticesi olduğu söyleniyor, öz 
yönetim gereklimiydi, olmasa 
olmazmıydı soruları ile özyönetim 
yaşanan katliamları durdurmak 
adına bu zaman diliminde değil de 
başka zaman dillendirilemezmiy di 
sorusu gündeme geldi. Öz yönetim-
leri ertelediğimiz anda katliamcı 
politikaların meşrutiyetine yol 
açarız. Yalanlar ile katliamcı zih-
niyet istediklerini gerçekleştiriyor 
ama yalanın yalan olması hiç bir şeyi 
değiştirmiyor. Kürdistan’da bugün 
katliamların bu kadar açıkça yapılıyor 
olması, Kürt siyasetinin geliştirdiği 
demokratikleştirme mücadelesini, 
HDP nezdinde elde ettiği sonucun 
devamıdır, devlet kürt siyasetinin 
mevcut durumun önünü keseceğini 
anladı. Bunun katliamcı zihniyet 
tarafından anlaşılması bugünkü 
saldırıların temel gerekçesidir. 

ŞeHİR ŞeHİR katlİaM 
YaPıYORlaR

Bu tespite vardıkları için bu gün 
Kürdistan’da şehir şehir katliam 
yapıyorlar. Öz yönetim taleplerine 
sahip çıkmalıyız. Öz yönetim ta-
leplerini savunmak ve sürdürmek 
katliamcıların katliam yapmasının 
gerekçesi değildir. Öz yönetim ta-
lepleri 3 ay önce gerçekleşmiştir. 
Eğer öz yönetim talep edilmemiş 
olsaydı bile bu devlet bu katliamları 
yine yapacaktı. Suruç katliamında öz 
yönetim tartışmaları yoktu.

kÜRDe bOYUN 
eĞDİReMeYeCeksİNİz

Bizim öz yönetimlerin ilanını bu söz 
konusu katliam süreçlerini meşruiyeti 
gibi düşünmemiz ve anlamamız doğru 
değil. Kürt halkının mücadelesi ne hen-
deklerle ne de öz yönetim le başladı, bu 
mücadele 100 yıldan beridir sürdürül-
üyor. Verilen mücadele sadece öz 
yönetim için yapılmadı.  Bu gün bu 
söylemlerle bir başkasının katliamlarını 
meşru kılamaz.  Kürt halkı bunca yıl 
sürdürdüğü mücadelede öz yönetim 
istemeyecekti de ne isteyecekti. Bu 
devletin bilmediği bir şey değildi ki.  
AKP bunun sonuçlarını fark ettiğinden 
buna karşı katliamcı saldırılarla, ön-
lemeye çalışmaktadır.  Fakat Kürt si-
yasal yapısına ve halkına kimse boyun 
eğdiremeyecektir. Aylardır süren bu 
yüce direniş içerisinde bizim herhangi 
bir tereddüte kuşkuya, düşmemizi ger-
ektiren bir durum söz konusu değildir. 
Cizre’de, Sur’da, Silopi’de tanklar 
tüfekler toplarla günlerce ahlaksızca 
sürdürdükleri, bu katliam karşısında 
söz konusu şehirlerin hiçbirinde ne bir 
gerileme ne de bir teslimiyet söz konu-
sudur. 

“Kimin ne söylediğine 
değil yaşananların 

gerçekliğine bakalım”
Devletin zulumüne ve zorbalığına 

rağmen biz şuanda kazanmaya en 
yakın olduğumuz noktadayız. Bu 
saatten sonar hiç bir baskı AKP Kürt 
siyasal yapısını ve Türkiye demokra-
tik güçlerini zayıflatamayacak. AKP 
zayıflatamadığı bu güçlerle daha büyük 
kayıplar vermek üzere masaya otura-
cak eğer oturacaksa. 

Önümüzdeki süreçlerde masada 
devlet daha büyük kayıplar verecektir. 
Unutmayın bundan önce yaşananlarda 
varlığımızı ifade edemiyorduk, 
varlığımızı koruyup büyütmek gibi bir 
sorumluluğumuz vardı, ama bugünkü 
sorunumuz büyüyen varlığımızla daha 
güçlü kazanımlar elde etmek ve kürt 
halkının istediği öz yönetim süreçler-
ini çok etkili bir şekilde bölgedeki tüm 
Kürt coğrafyasında örgütlemek gibi bir 
sürece girdik.

 Önemli olan bizlerin bu gelişmeleri 
iyi inceleyip anlamamız gerekiyor. 
Bunun böyle olmadığını idda eden-
lerin ahlaksızlıklarını sorgulayalım 
yalanlarını gün yüzüne çıkaralım. 
Bizim taviz vermeyip hiçbir beklen-
tilerine cevap olmayacağımızı 
anlamalıdırlar.  Kimin ne söylediğine 
değil yaşananların gerçekliğine 
bakalım. Dünya güçleri Kürt siya-
setinin geliştirdiği yapıya hiçbiri 
karşı değil. Dış güçler gelişmelerinde 
Kürt siyasetinin yanındadır. Hepi-
nizi uzak olmayan zaferin coşkusuyla 
selamlıyorum.” 

Yapılan soru cevap kısmından sonra 
panel sona erdi.

İşçi Partisi milletvekili Kate 
Osamor ile Kürdistan’daki 
gelişmeler tartışıldı
Türk devletinin Kürdistan’daki saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Britanya Kürt Halk Meclisi’nin 
diplomasi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında yapılan İktidar partisi genel merkezi 
işgali ile merkez yöneticileriyle yapılan görüşmeden sonra, İngiltere’nin ana muhalefet partisi olan İşçi 
Parti’nin Edmonton milletvekili Kate Osamor ile bir görüşme gerçekleştirildi.

Salı günü Britanya Kürt Halk 
meclisi eş başkanı Türkan Budak, 
İslington belediye meclis üyesi 
Ayşegül Erdoğan ve Mark Campbell’in 
katıldığı görüşmede Türk devletinin 

Kürt halkına yönelik saldırıları 
konuşuldu. Kürdistan’da yaşanan son 
gelişmelerinin aktarıldığı görüşmede 
Osamor, gelişmeleri yakından takip 
ettiğini ve Kürt halkının yanında 

olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili 
Dış işleri bakanlığı düzeyinde  gerekli 
çalışmaları yürüteceğini ve saldırıların 
devam etmesi halinde Kürdistan’a 
gidebileceğini ifade etti. 
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İngiltere’yi tehdit eden Daiş üyesi Doğu Londralı çıktı
Daiş’in İngiltere’yi tehdit ettiği ve İngiltere 
için casusluk yaptığı öne sürülen beş kişiyi 
öldürdüğü videodaki teröristin Suriye’ye git-
meden önce Doğu Londra’nın Walthamstow 
bölgesinde oturan İngiliz vatandaşı Siddhar-
tha Dhar olduğu iddia edildi. 

Videoyu inceleyen güvenlik 
güçleri de görüntülerdeki teröris-
tin kimliğinin tespiti için Dhar 
hakkındaki araştırmalara odaklanıyor. 
‘Ebu Rumaysah’ olarak da bilinen 
Dhar, 2014 yılında ‘terörizme teşvik’ 
suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra 
kefaletle serbest bırakılmıştı.

Eski iş adamı, dört çocuk 
babası Dhar, Suriye’ye gitme-
den önce Londra’nın doğusundaki 
Walthamstow’da oturuyordu. Dhar, 
Müslüman olmadan önce Hindu’ydu. 
Daha sonra ise radikal örgüt el 
Muhacirun’a katıldı.

kız kaRDeŞİ: beNzettİM, 
sONRa eMİN OlaMaDıM

BBC’ye konuşan Dhar’ın 
yakınları, videodaki sesin ‘şüphesiz’ 
ona ait olduğunu söyledi.

Dhar’ın kız kardeşi ise vide-
odaki sesi ilk duyduğunda ağabeyi 
olduğundan endişelendiğini, videoyu 
daha sonra tekrar izlediğinde ise emin 
olamadığını ifade etti.

Konika Dhar, «Şok halindey-
dim. Sesin, hatırladığım kadarıyla 
ağabeyimin sesine benzediğine 

inandım, sonra görüntüyü daha 
ayrıntılı izlediğimde tam olarak ikna 
olamadım bu da beni rahattı» diye 
konuştu.

VİDeODakİ ÇOCUk 
ta lONDRa’DaN

Videoda, İngilizce olarak ‹inançsız 
kişileri öldürmekten› bahseden 6 
yaşlarındaki çocuğun da Londra’lı 
olduğu iddia edildi. 

İngiltere’nin Channel 4 televizyon 
kanalındaki habere göre, Londra’nın 
güneyinde Sunday Dare adlı bir kişi 
görüntülerdeki çocuğu tanıdı ve to-
runu Isa Dare olduğunu söyledi. Sun-
day Dare, çocuğun, kızı Grace Dare 
tarafından Suriye›ye götürüldüğünü 
ifade etti.

Televizyon kanalına konuşan 
Sunday Dare, «O benim torunum. 
İnkâr edemem, torunum o benim. 
Çok iyi tanıyorum» dedi ve çocuğun 
propaganda ve ‹kalkan› amaçlı 
kullanıldığını söyledi.

Nijerya kökenli İngiltere vatandaşı 
‹Hadijah› olarak da bilinen Grace 
Dare, 18 yaşına bastığında Müslüman 
oldu ve 2013 yılında 22 yaşındayken 

Suriye›ye gitti.

Görüntülerde İngiltere için 
casusluk yaptıkları iddia edilen beş 
kişi çölde kafalarının arkasından 
kurşunlanarak öldürülüyor.

Beş kişiden biri, İngilizlerin 
hava saldırılarında hedef belirlemek 
üzere kendisinden Daiş çetelerinin 
konumlarıyla ilgili bilgi vermesini 
istediğini söylüyor.

Beş kişiden bazıları Rakka›dan 
olduklarını söylerken, diğerleri 
Libya›da Bingazi›den olduklarını 
ifade ediyor.

İNGİlteRe, DaİŞ’İN teHDİt 
VİDeOsUNU İNCelİYOR

İngiltere›nin güvenlik ve istihbarat 
birimleri, Daiş›in İngiltere›ye tehdit 
içeren videosunu incelemeye alıyor.

İngiltere için casusluk yaptıkları 
iddiasıyla beş kişinin de öldürüldüğü 
görülen videodaki İngiliz aksanlı Daiş 
militanı ile erkek çocuğunun kimlikler-
inin tespit edilmesine çalışılacak.

Yetkililer, videodaki sesleri Irak ve 
Suriye›ye gittiği tespit edilen kişilerin 
sesleriyle eşleştirecek.

Bağımsız kaynaklar tarafından 
teyit edilemeyen 10 dakikalık videoda 
İngiltere Başbakanı David Cameron›a 
yönelik de tehdit var.

Videoda, yaşı 6 ya da 7 olduğu tah-
min edilen bir erkek çocuğu da İngilizce 
olarak ‹inançsız kişileri öldürmekten› 
bahsediyor.

Görüntülerdeki casusluk yaptığı 
iddia edilen beş kişi çölde, kafalarının 
arkasından kurşunlanarak öldürülüyor.

Beş kişiden biri, kendisinden, 
hava saldırılarında hedef olmaları 
için ikisi İngiliz, IŞİD militanlarının 
konumlarıyla ilgili bilgi vermesinin 
istendiğini söylüyor.

Beş kişi arasından bazıları 
Rakka›dan olduklarını, diğerleri 
Libya›da Bengazi kentinden olduklarını 
söylüyor fakat hiçbiri İngiltere›den 
olduğunu ifade etmiyor.
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Bir test daha..
Çocukların en çok test 

edildiği ülkelerin başında 
gelen İngiltere Eğitim Sis-
temi, yeni bir sınavı hayata 
geçirmek için harekete 
geçti. Eğitim bakanı 
Nicky Morgan geçen hafta 
yaptığı açıklamada ilkokul 
çocuklarının şimdide 
çarpım tablosu testi 
yapacaklarını açıkladı. 
İlkokul eğitimleri bo-
yunca hazırlık sınıfından 
başlayarak hemen hemen 
her yıl test olan çocukların 
şimdide ilkokul sonunda 
SAT sınavları ile beraber 
çarpım tablosu bilgileri 
ölçülecek. İlk aşamada 
80 okulda 3000 öğrenci 
üzerinde denenecek 
uygulamanın ilerleyen 
yıllarda tüm 11 yaşındaki 
öğrencilerin üzerinde 
yapılmasına kesin gözüyle 
bakılıyor. Bu testler 
doğrultusunda çocukların 
12 x 12’ye kadar olan 
çarpım tablosu bilgileri 
bilgisayar üzerinden sor-
gulanacak. Bu konuda 
şikayetçi olan öğretmen 
ve uzmanlardan tepkilerin 
gelmesi de çok gecikmedi.  

İngiltere’de çocukların 
sınav maratonu bu yıl 
hayata geçirilen uygula-
malar ile hazırlık (recep-
tion) sınıfı ile başlıyor. 
Çocukların eğitim 
hayatından zevk aldıkları 
ve yaratıcılık yoluyla bir 
şeyler öğrenmesi yerine 
onların erken yaşta sınav 
stresine girmesini sağlayan 
ve hem çocukları hem de 
öğretmenleri eğitimden 
soğutan bu anlayış git-
tikçe ilerliyor. Çocukların 
seviyelerini belirlemek 
için öğretmen bilgisine 
başvurmaktansa sürekli 
sınavlar ile bu işi yapmaya 
çalışan İngiliz Eğitim Siste-
mi dünyada en çok sınavlar 
yer aldığı eğitim sistemi 

olarak da dikkat çekiyor. 
Tüm değerlendirmeleri 
sınav sonuçları üzerine ya-
pan hükümet öğretmenleri 
de kısıtlayıp sadece sınava 
göre öğretmeyi zorluyor.

Yeni uygulanmak is-
tenen çarpım tablosu 
testi bilgisayar üzerin-
den yapılıp çocuklara 
hemen sonucunu vermesi 
bekleniliyor. Fakat öyle 
görünüyor ki hükümetin bu 
konuda gözden kaçırdığı 
şey ise aslında 12 x12’ye 
kadar olan çarpım tablo-
sunun var olan müfredat-
ta olması. Dahası altıncı 
sınıfın sonunda yapılan 
SAT testlerinde çarpım 
tablosu sorularını görmek 
oldukça mümkün. Yani, 
aslında bu yeni olarak gös-
terilen ama hiç de yeni ol-
mayan bir başka gereksiz 
uygulama. Tek yeni olan 
yanı testin bilgisayar üzer-
inden yapılıyor olması. 

Öğretmenler çarpım 
tablosunun önemine 
her zaman değiniyor. 
Fakat öyle görünüyor ki, 
hükümet yine eğitim konu-
sunda öğretmenleri destek-
leyip onların profesyonel 
bilgi ve yeteneklerine  
güvenmektense, gereksiz 
sınav uygulamalarını hay-
ata geçirip öğretmenleri 
cezalandırmayı tercih edi-
yor. Alınacak sonuçlar 
ile hem çocuklar hem de 
öğretmenler fişlenip kat-
egorilere konulacaklar, 
buda öğrenmekten başka 
her şeye hizmet eder. 

Anne babalar olarak 
bu tür uygulamaların 
çocuklarımıza uzun 
dönemde vereceği 
zararları iyi görüp ona 
göre yaklaşmamız önemli 
olacaktır. Her yeni uygu-
lama doğru uygulamadır 
diye bir şey yok!

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

Önceki haftalarda farklı ülke örneklerinde ötekileştirilmiş, yasaklanmış 
ve devlet baskısına maruz kalmış dillerin kurumsallaşması çalışmalarını 
ele almaya başlamıştık. Bu örneklerden belki de en önemlilerinden biri 
Galler deneyimidir.
Şerif Derince 

Tarihsel bağlamı içinde Galler 
deneyimine baktığımızda birkaç 
yüzyıldır devam eden bir süreç 
görürüz. 17. yüzyıldan itibaren 
merkezi bir devlet halini almaya 
başlayan Britanya Krallığına karşı 
özellikle kiliselerde ve devletin 
erişemediği kuzeybatı bölges-
inde dil korunmaya çalışılmış. Bu 
dönemde yasak olsa da kilisede 
dini eğitim Galce verilmiş, bazı 
evler kaçak okullar haline getir-
ilerek buralarda Galce eğitim ver-
ilmeye devam edilmiş. Daha sonra 
1920’lerden itibaren dil etrafında 
toplumsal direniş örgütlenmeye 
çalışılmış ancak hareket yeterince 
güçlenememiştir. Bu hareketin 
içinde yer alan insanların bir kısmı 
tutuklanıp, cezaevlerinde işkence 
görmüş. Gizli bir şekilde Galce 
eğitimin yapıldığı evlerde, dilleri 
için mücadele eden bu insanların 
fotoğrafları duvarlara asılarak 
farkındalık yaratılmaya çalışılmış. 

1922 yılında, Galce’nin 
korunması ve geliştirilmesini 
amaçlayan bir dernek olan Urdd 
Gobaith Cymru (URDD) kurulmuş, 
bu derneğin girişimi ile 1939 
yılında bir özel okul kurulmuş, 
ilk yıl 70 öğrenciye ders verilmiş. 
Dernek, esas olarak çocuklara ve 
gençlere hitap eden etkinlikler 
düzenlemiş, oyunlarla, eğlenceli 
kamplar ve yarışmalarla Galce 
konuşulmasını teşvik etmiştir. 
Günümüzde çalışmalarına halen 
devam eden derneğin etkinlikler-
ine onbinlerce kişi katılmaktadır. 
Sadece Galce’nin konuşulduğu 
çocuk ve gençlik kampları ile her 
yaştan insanın katıldığı festival-
lerin Galce’nin gelişimine önemli 
katkıda bulunduğu söylenmekte-
dir. Bunların dışında özellikle okul 
öncesi yaş grubuna eğitim veren 
okullar kuran dernek, halen bu 
konuda Galler’deki en büyük sivil 
toplum kuruluşu durumundadır.

Siyasal alanda ise 1925‘te 
Galler Ulusal Partisi kurulmuş, 
ilk yıllarda çoğunlukla dil 

korunması üzerinden mücadele 
yürütülmüştür. Partinin iki temel 
hedefi şöyle ifade edilmiştir: Bir; 
Galce dilinin Galler’deki tek res-
mi dil olması ve bölgedeki tüm 
kamu kurumlarının dili haline 
getirilmesi, iki; ilkokuldan üniver-
siteye kadar eğitimin Galce dil-
inde yapılması. Parti, daha sonra 
Galler bölgesinin özerk statüye 
kavuşması için mücadele etmiş ve 
Galler dil deneyiminin siyasi te-
melini oluşturmuştur.

1962 yılına gelindiğinde ise 
çoğu kişiye göre Galce dil mü-
cadelesinde bir kırılma noktası 
yaşanmıştır. Bu tarihte Galce Dil 
Topluluğu isimli bir dil hareketi 
kurulmuş ve Galce dilinin statü 
kazanması için çeşitli eylemler 
yapılmaya başlanmıştır. Ayrıca, bu 
dönemde Galler’in en ünlü entele-
ktüeli ve yazarı Saunders Lewis, 
BBC Radyo’sunda ‘’Dilin Kaderi’’ 
başlıklı bir konuşma yapmış ve 
“eğer devrimci önlemler alınmazsa 
Galce’nin yakın zamanda tamamen 
kaybolacağını” çok etkileyici bir 
dille aktarmıştır. Lewis, “devrimci 
önlemler” dediği hususlar, daha çok 
kamuoyunda dil farkındalığının 
oluşturulması, İngiltere hükümeti 
üzerinde bu konuda baskı 
yaratılması ve Galce dilinin yasal 
statüye kavuşturulmasıdır. Lewis, 
devlet kurumlarında kendilerin-
den doldurmaları istenilen bel-
geleri, vergi formlarını ve benzeri 
diğer dökümanları Galce olmadığı 
sürece reddetmeleri gibi eylem-
ler yapılmasını önermiştir. Bunu 
yapacak kişilerin de para ve hapis 
cezalarına karşı hazır olmalarını ve 
devlete karşı direniş gösterilmesini 
tavsiye etmiştir.

Bu şekilde bir dizi yoğun kam-
panya ve eylemlilik sayesinde 
İngiltere devleti adımlar atmak zo-
runda bırakılmıştır. Bu adımların 
ilki 1964‘de hükümete bağlı Gal-
ler Ofisi’nin kurulmasıyla atılmış, 
sonraki dönemde Galce dili üz-
erindeki baskılar yavaş yavaş 
kaldırılmaya başlanmış, Galce’ye 
resmi statü tanınmasının ilk adımı 

atılmıştır. 1967‘de Gal Dili Yasası 
çıkarılmış ve İngilizce ile birlikte 
Galce’nin Galler topraklarında 
kullanılabileceği açıklanmıştır. 

1988 yılında bütün Britan-
ya Krallığında yapılan “Ulusal 
Eğitim Reformu” ile Galce’nin 
okullarda kullanılması teşvik 
edilmiştir. Bu reformla birlikte 
Galce Dil Komisyonu kurulmuş 
ve bu komisyon Galce’nin günde-
lik hayatta ve okullarda daha fazla 
kullanılması için strateji geliştirme 
ve uygulama ile yetkilendirilmiştir. 
1993’te ise yeni bir Dil Yasası 
çıkarılarak Galce’nin mahke-
melerde, hastanelerde ve diğer 
kamu kuruluşlarında İngilizce ile 
“eşit statüde” kullanılabileceği, 
resmi evrakların Galce dilinde de 
hazırlanabileceği kabul edilmiştir. 
Kamu kurumlarında Galce’nin 
kullanılmasını özendirmek için 
bir strateji planı hazırlanmıştır. 
1998‘de yapılan bir referan-
dum ile İskoçya ile birlikte 
Galler’e özerklik verilmiş, kendi 
özerk hükümetini kurabileceği 
kararlaştırılmıştır. Ancak 2006‘ya 
kadar yetki devri parça parça 
gerçekleştirilmiştir. Son olarak 
2011‘de maliye, dış işleri ve 
savunma bakanlıkları dışında 
tüm yetkiler Galler hükümetine 
devredilmiş. Galler, şu an 22 yerel 
yönetimden oluşmakta, her yerel 
yönetimin kendi katılımcı mecilisi 
bulunmakta, bu yerel yönetimler 
kendi iç işlerinde özgür, ancak 
bütçelerini merkez Cardiff yöneti-
minden almaktadır. 

Bu tarihsel ve siyasal bağlam 
içinde, ülkenin en önde gelen 
meselesi eğitim ve Galce dilinin 
geliştirilmesi olmuştur. Bütün 
yerel yönetimler, bütçelerinin 
en büyük kısmını dil ve eğitim 
faaliyetlerine ayırmaktadır. 
Seçimlerde de bu yönde vaatler 
halk tarafından en büyük desteği 
görmektedir. Tüm bunların so-
nucunda da dil kurumsallaşması 
açısından oldukça güçlü bir örnek 
olarak Galce deneyimi karşımızda 
durmaktadır.

Galler’de dil deneyimi
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Doktorlar greve gidiyor

İngiltere’deki 45 bin pratisyen doctor 13 
Ocak Salı günü bir günlük greve gidiyor. Brit-
anya Tıp Derneği yaptığı açıklamada hükümetle 

yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını ve 
önümüzdeki salı günü bir günlük iş bırakma eylemi 
yapılacağını duyurdu. 

50 kilometrelik tüneli yürüyerek 
İngiltere’ye giren göçmenin 
iltica talebi kabul edildi

Ağustos ayında İngiltere ile 
Fransa arasında bulunan 50 kil-
ometrelik Manş tünelini yürüy-
erek geçerek İngiltere’ye geçen 
Abdul Haroun adlı göçmenin 
iltica talebi kabul edildi. 

Sudan asıllı Abdul Haroun 
demiryollarındaki trafiği 
aksattığı için yargılanıyordu. 
İltica talebi geçtiğimiz hafta 
kabul edilen 40 yaşındaki 

göçmen hakkındaki davalrın 
düşmesi bekleniyor.   
Geçtiğimiz yaz aynı şekilde 
tüneli geçmeye çalışırken 9 
göçmen yaşamını yitirmişti. 
Güvenliğin en üst düzeye 
çıkarıldığı tünelin Fransa 
tarafında halen İngiltere’ye 
girmek için bekleyen yüzlerce 
göçmen çok zor koşullarda 
yaşamını devam ettiriyor. 

Aşırı doza karşı devlet gözeti-
minde uyuşturucu odaları

Uyuşturucu bağımlılığına savaş açan İrlandalı yetkililer ilginç 
bir yöntem planlıyor. İrlanda Devlet Bakanlığı, bağımlıların en 
azından gözetim altında ve ‘aşırı doza’ gitmeden kontrollü olarak 
uyuşturucu kullanmaları için ‘enjeksiyon odaları’ kurulacağını 
açıkladı. Bu plan yasalaşırsa, ilk ‘kontrollü enjeksiyon odası’nın, 
önümüzdeki bir sene içerisinde Dublin’de kurulacağı kaydedildi.
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İngiliz YPG savaşçısı 
Macer Gifford: 
Hayatımı Rojava’daki 
devrime adadım

Geçen yıl Rojava’da YPG saflarında Daiş’e karşı altı ay savaştıktan sonra 
İngiltere’ye lobi çalışmaları için geri dönen, İngiltere vatandaşı Macer Gif-
ford, Rojava’ya geri döneceğini açıkladı. Özel olarak görüştüğümüz Gifford, 
Britanya’nın Türkiye siyasetini değerlendirdi. 
Haber Foto: Esra Türk

Aralık 2014’te Rojava’ya YPG 
saflarında savaşmak için giden Gif-
ford, Haziran ayında dönerek, YPG’nin 
Rojava’da Daiş’e karşı yürüttüğü 
savaşa ilişkin gündem yaratıp destek 
toplamak için çalışma yürüttü.

Son altı ay içerisinde çeşitli ülkel-
erde lobi çalışmaları yürüten Gifford, 
Rojava için kullanılacak tıbbi malze-
meler için İsviçre’de bağış topladı. Mu-
hafazakar Parti ile yakın bağlantıları 
olan Gifford, hükümet içerisinde ve 
hükümete yakın isimlerle görüşmeler 
gerçekleştirdi. Gifford, ABD’ye zi-
yareti kapsamında bir çok medya ku-
rumuyla görüşmelerin yanı sıra ABD 
Kongresinde toplantılar yaptı. Gifford, 
New York’taki City Üniversitesinde de 
görüşmelerde bulundu.

‘‘Birisinin yetersiz tıbbi malzeme-
lerden kaynaklı yaşamını yitirdiğini 
görmek çok üzücü ve bunu önleye-
bilmenin yollarını aramak gerekir’’ 
diye konuşan Gifford, yaptığı çeşitli 
çalışmalarla bağış toplayarak gerekli 
tıbbi malzemeler temin ettiğini anlattı.

Rojava’dan dönüşünün her zaman 
geçici bir plan olduğunu belirten Gif-

ford, oraya geri gidip oluşan sosyal 
ve siyasal yapıyı tanıtmaya devam 
edeceğini anlattı. 

 � HAYATIMI ROJAVA’DAKİ 
DEVRİME ADADIM

‘‘Hayatımı Rojava’daki devrime 
adadım ve geri dönmek her zaman 
planlarımda vardı. Britanya’da çok 
şey yaptım, yani yapabileceklerimi 
yaptım. Kavgamı devam ettirmek 
için Rojava’ya geri dönüyorum. 
Rojava’daki kardeşlerimin yanına 
dönmek istiyorum. Cephede önemli 
bir savaş yürütüyorlar, ben de onların 
yanında olmak istiyorum’’, diyen Gif-
ford, ilk olarak Kobane’ye gitmek 
istediğini anlattı.

Bir belgesel ekibiyle Rojava’ya 
giden Gifford, özellikle, bölgede 
gelişen yaşam düzenini uluslararası ka-
muya yansıtmak istediğini ve ailesinin 
kendisini ziyaret için çağıracağını ifade 
etti. ‘‘Yapmak istediğim şeylerden biri-
si, ailemi Rojava’ya davet edip, oradaki 
yaşamı görmeleri. Ne kadar güvenli bir 
yer olduğunu onlara göstermek için. 
Ben oradayken, şehirde dolaşıp bak-
kala gidiyordum; mağazalarda rahatça 
geziyordum. Ve kendimi güvende his-
sediyordum’’ diye konuştu.

 � İLK OLARAK KOBANE’YE 
GİDECEĞİM

Devam eden yeniden inşa 
çalışmalarını bizzat görmek için ilk 
olarak Kobane’ye gitmeyi planladığını 
anlatan Gifford, Britanya’dan katkı 
sağlamak için daha örgütlü bir çalışma 
gerektiğini ifade etti. Belgesel ekibi 
aracılığıyla da yapılan çalışmaların 
uluslararası alanda daha yaygın bir 
şekilde görülebileceğini söyledi.

 � BRİTANYA’NIN HAVA 
SALDIRILARI YETERSİZ

Britanya hükümetinin Aralık ayında 
aldığı Parlamento kararıyla Suriye’de 
Daiş’e karşı savaşa katılmasını 
değerlendiren Gifford, bir ay içer-
isinde gerçekleşen operasyonların 
etkili olmadığını ifade etti. ‘‘Da-
vid Cameron parlamento kararını 
çıkartmak için elinden geleni yaptı. 
[Bu hava saldırılarının] Daiş’e karşı 
savaşı yeni bir boyuta taşıyacakmış 
ve daha fazla rol oynayacağımız gibi 
davrandı. Ama onun bilmesi ger-
eken, ve anlatılması gereken şey, bir 
kaç hava saldırısı, bir kaç bomba at-
mak Daiş’i yok etmek için yeterli bir 
strateji değil. Bir kaç cihatçının üzer-

ine bomba atıp öldürmek, savaşa za-
rar vermez ama çok etkili de değil’’ 
diye konuşan Gifford, Britanya’nın 
direk olarak YPG’ye destek vermesi 
gerektiğini anlattı. Gifford şöyle 
devam etti: ‘‘[Rojava’da] dahil 
olduğum son operasyonda 12 bin km 
kare toprağı Daiş’ten kurtardık. İki 
haftadan az bir sürede YPG 550 Daiş 
üyesini öldürdü. Britanya devleti bir 
ayda milyonlarca sterlin harcadı belki 
de ve 10 hava saldırısı gerçekleştirdi. 
O parayla malzemeye alınıp YPG’ye 
verilse çok daha faydalı olur.’’

 � DÜNYA’DA GELİŞEN 
OLAYLAR CAMERON’UN 
UMURUNDA DEĞİL

Gifford, Başbakan David Cameron 
ile Türkiye’nin ilişkisinin temelinde 
ticaret ve ekonomik çıkar olduğunu 
ifade ederek, insan hakları ihlallerine 
çok duyarlı olmadığını anlattı. Gifford, 
‘‘Cameron domestik bir başbakan. 
Dünyada olup biten çok da fazla 
umurunda değil ve üçüncü dönem 
tekrar yarışmayacağını zaten açıkladı. 
Güvenli bir çift el olarak hatırlanmak 
istiyor. İşçi Parti hükümetinden miras 
kalan kötü bir ekonomiyi düzelten lid-
er olarak hatırlanmak istiyor.’’

Cameron’ın orta yolcu bir siya-
setçi olduğunu ifade eden Gifford, 
artık ülkenin uluslararası alanda daha 
güçlü bir lidere ihtiyacı olduğunu ve 
ülkelerinde insan hakları ihlalleri olan 
liderlere kırmızı halının serilmemesi 
gerektiğini söyledi.

 � İNGİLİZ SİYASETÇİLER 
TÜRKİYE’NİN DAİŞ’E 
DESTEĞİNDEN HABERDAR

Gifford, Britanya devleti içer-
isinde konuştuğu bazı siyasetçilerin 
Türkiye’nin Daiş’e ‘göz yumduğunu’ 
itiraf ettiklerini ve bu durumdan 
rahatsız olduklarını dile getirdikler-
ini, fakat, bu fikirlerini kamuda 
açıklayamadıklarını anlattı. Gifford 
şöyle devam etti: ‘‘Almanya’dan sonra, 
Britanya Türk mallarını ihracat eden 
ikinci ülke. Milyonlarca Britanyalı 
her yıl Türkiye’ye tatile gidiyor. Brit-
anya ve Türkiye için, önemli bir ticari 
ilişkidir bu. David Cameron’ın şu anki 
önceliği de ekonomidir ve insan hakları 
ihlallerine uğrayan insanlarla çok il-
gili değil. Türkiye’nin bölgede yarattığı 
dengesizlikle de çok ilgilenmiyor ya 
da göz yumuyor. Türkiye ÖSO içer-
isindeki aşırı İslamcı grupları destekli-
yor; her fırsatta Kürtleri hedef alıyor; 
ve YPG’ye karşı Daiş’i destekliyor. 
Türkiye’nin güçlü bir istihbaratı var. 
Eğer Daiş’e göz yumuluyorsa, dev-
let içerisinde bu bilginin ne kadar üst 
düzeyden bilindiği sorgulanmalı. Bu 
bilginin Cumhurbaşkanına ulaştığından 
şüphem yok.’’

 � TÜRKİYE’NİN TAVRI 
DAİŞ’E KARŞI SAVAŞI 
OLUMSUZ ETKİLİYOR

Gifford, Türkiye’nin, Kürtlerin 
Rojava’da elde ettikleri kazanımları 
Daiş’ten daha tehlikeli olarak 
algılaması, Daiş’e karşı savaşın 
uzamasına yol açtığını ve böylece 
Daiş’in Britanya için ulusal bir teh-
dit olmaya devam ettiğini ifade 
ederek şöyle konuştu: ‘‘Türkiye’nin 
bir numaralı düşmanı Kürtler, sonra 
Assad. Daiş daha gerilerde. Türkiye, 
Kürtlerin Suriye’de bir sese sahip 
olmalarını ve hak kazanmalarını 
görmektense, Suriye’nin tümünü 
yandığını görmeyi tercih eder. Devri-
mi önlemek için elinden geleni yapar. 

Bana göre devrim artık durdurulmaz. 
YPG ve YPJ’nin Rojava halklarını 
özgürleştirmek için yaptıkları 
muhteşem şeyler dünya tarafından 
görülüyor. Dünya Suriye’de olanların 
farkına varmaya başlıyor. Türkiye’de 
kendisini dışlanmış olarak görüyor.

‘‘[Erdoğan] savaşı uzatıyor ve 
Kürtlerin Suriye’ye barış sağlamasını 
engelliyor. Savaş uzadıkça da kaç 
kişi daha ölüyor? Uluslararası terör 
ağlarına daha fazla para akıyor. Bu da 
demek ki, bir kaç yıl içerisinde Brit-
anya topraklarında korkunç saldırılar 
olabilir. Örneğin, savaş bir yıl içer-
isinde bitse önlenecek saldırılar. 
Kürtlerle ya da Britanya ile çalışsalar 
bu sağlanabilir.’’

Muhafazakar Parti’nin en eski 
ve özel kulüplerinden olan Carlton 
Club’da gerçekleştirdiği sohbetlerde, 
bireylerin kendisini destekledikler-
ini ve YPG ve Rojava’daki halkın 
istedikleri hakkında bilgi istedikler-
ini ifade eden Gifford, insanları bu 
konuda bilgilendirmenin önemini 
vurguladı. Gifford şöyle devam 
etti: ‘‘Hükümetin duruşu var, birde 
bireysel fikirler var ama kamuda 
bunları açıklamak istemiyorlar. Gü-
zel olan şey, destek bulunuyor ve 
bu destek zamanla açığa çıkar, lobi 
faaliyetleri güçlendikçe ve hükümet 
YPG’yi görmezden gelemeyeceğini 
anlayınca, ve Rojava’daki devrimin 
neler sunduğu gördüklerinde, sadece 
Rojava’ya değil de, tüm Suriye de.

 � ŞİLAN ÖZÇELİK’İN MAHKUM 
EDİLMESİ ADALETSİZLİK

Gifford, son olarak Şilan Özçelik’in 
PKK’ye katılmaya teşebbüsten 
mahkum edilmesine ilişkin soruya, 
cevabında Daiş’e karşı mücadele et-
mek isteyen ve demokrasiye inanan 
genç bir kadının hapsedilmesinin ada-
letsizlik olduğunu ifade etti. Gifford, 
şöyle devam etti: ‘‘Şilan’ın mahkum 
edilmesi adaletsiz bir mahkeme. Çok 
sinir bozucu bir durumdu. Bu nasıl bir 
mesaj veriyor? Demokrasiye ve insan 
haklarına inanan bir genç kadın, Daiş’e 
karşı savaşmak istiyor. Tekniki bir de-
taydan dolayı Şilan mahkum edildi. 
PKK’nin terör listesinde olması da tar-
ihsel ve siyasidir. Veriye dayanan bir 
karar değil. PKK, hiç bir anlamda bir 
terör örgütü olarak tanımlanamaz. Bu 
bir devrimdir. Baskı gören bir halkın 
tepkisi ve devrimidir. Ben bir real-
istim ve bunu neden yaptıklarını da 
anlıyorum ama umarım ki demokrasi-
ye inanan ve Daiş’e karşı savaşan bir-
ilerini hapsetmenin doğru olmadığının 
farkına varırlar.’’

 � SORUN PKK DEĞİL TÜRK, 
DEVLETİNİN KENDİSİ

PKK’nin terör listesinde olması 
konusunda Gifford, şunları ifade 
etti: ‘‘PKK’nin terör listesin-
den çıkması gerektiğine derinden 
inanıyorum. Türkiye’nin ve Kuzey 
Kürdistan’ın geleceği orada yaşayan 
insanların elinde tabii ki. Ama sorun, 
Türkiye’dir, Kürtler değil. Kürtler 
müzakere etmek istiyor ama bunu 
ret eden Türkiye. Türkiye ABD ve 
Britanya’ya, PKK’yi terör listesinden 
çıkartmaması için baskı uygulamaya 
devam eder. Türkiye’de barış olacak-
sa Apo serbest bırakılması gerekiyor, 
PKK’nin terör listesinden çıkarılması 
gerekiyor ve Türkiye ve Kürtler 
konuşmaya başlamalı. Kürtler bir çok 
teklifte bulundu, burada en büyük so-
run Türkler.’’
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‘Hiç birimiz uyumadık köpekler gelir kuşlar konar diye...’
O mektubu sizlerle paylaşıyoruz:

‘‘Annem ilk vurulduğunda haber verdiler koştuk. 
Varmadan amcam gitmek istemiş onu da vurmuşlar, 
gittiğimde amcamı taşıyordu komşular. Annnem dedim, 
sokakta kaldı dedi komşular. Ben gitmek istedim tuttular, 
ağladım ağladım,ağladım...

Annem sokağın ortasında kaldı öylece, önce belli belir-
siz kıpırdıyordu. Sonra saatler geçtikçe hareketleri azaldı. 
Kimi aramadık ki vekilleri kaymakamı valiyi.

Dedik çeksinler şu kargaları, öldü ölmesine de 
cenazemizi alalım. Annem ne hissetti acaba çok canı 
yanmıştır. Biz sevgi nedir hiç dile getirmezdik, ama bir 
sarılması vardı dünyaya değerdi, binlerce söz gelse 
anlatamazdı o sevgiyi.

Annem tamı tamına sokakta kaldı. Hiç birimiz uyumadık 
köpekler gelir kuşlar konar diye, o orada yattı biz yüzelli 
metre ilerisinde öldük. Bir insan bir insana ne kadar acı 
çektirebilirse, devlet bize yedi günde bunu yaptı. Yedi gün 
tam yedi gün annenizin cenazesi sokak ortasında kalsın. 
İnsan çok iyi olamıyor, insan kalamıyor. Annemin elleri 
kaskatı olmuş ve öyle sıkmış ki eşarbını belliki canı hayli 
acımış öptüm ellerinden helal et hakkını diye ama...

 Kanı kurumuş annemin, elleri yüzü düşerken toprak 
olmuş elbiseleri kandan ıslanmış sonra kurumuş, sonra 
taş olmuş annemin kokusu gitmiş. Toprakla kan kokuyor 
annem. Saçları sertleşmiş kirlenmiş, annemin canından 
can almışlar, Allah’a inananlar. Gözleri açık kalmış anne-
min, yüzü yere dönük, ayakları toplanmış bir takat gelsin 
diye belli ki çabalamış. Benim annem, siz benim annemi 
öldürdünüz. Çocuklarınız var mı bilmiyorum. Sizin yoksa 
bile sahiplerinizin var. Nasıl bir acı demeyeceğim zira 
ağır, yedi gün benim annem yedi gün kara kış soğuğunda 
kaldı. En acısı kaç saat yaralı kaldı bilememek. Keşke di-
yorum hemen ölmüş olsa. Siz benim annemi öldürdünüz....

Şırnak’ın Silopi ilçesinde komşusundan evine dönerken sokak 
ortasında vurularak öldürülen Taybet İnan’ın cenazesi bir hafta 
sokakta bekletilmiş cenazenin alınmasına olisler müsade 
etmemişti. Cenazeyi sokaktan içeri almak için giden İnan’ın 
kocası ve kardeşi de vurulmuş, kocasının kardeşi hayatını 
kaybetmişti. İnan’ın oğlu yaşananlar üzerine bir mektup yazdı.
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şahsen Kuzey İrlanda’daki barikatları 
ve arkalarındaki özerk bölgeleri zi-
yaret etmiştim. Türkiye için ne çok 
ders vardı.

60’ların ortasında tamamen sivil, 
eski İRA geleneği ile bağı olmayan bir 
insan hakları mücadelesi başlamıştı. 
Katolik nüfus ne ekonomik alanda 
ne de siyasal alanda eşit haklara sa-
hipti. İngiltere destekli Protestan ik-
tidar devlet şiddetiyle bu harekete 
saldırıyordu. 1969 başında “Halkların 
Demokrasisi” hareketinin düzenlediği 
Belfast şehrinden Derry şehrine giden 
yürüyüşe polis eşliğinde büyük bir 
saldırı düzenlendi. 

Bu saldırı ve saldırıya olan 
hükümetin ve devletin desteği Kuzey 
İrlanda’daki mücadelenin büyümes-
ini sağlayan kıvılcım oldu. Ağustos 
1969 yılında Derry şehrinde Katolik 
mahallelere polis ve protestan mili-
tanlar saldırdılar. Belfast şehrinde 
Derry’deki isyanı bastırmak için 
Kuzey İrlanda polisi zırhlı araçlarla 
mahalleleri tarayarak sivilleri ev-
lerinde öldürdü. Polisin düzenlediği 
saldırılara karşı Derry ve Belfast başta 
olmak üzere birkaç şehirde “özerk 
bölgeler” oluştu. Halk bu bölgelere 
polisi ve sonradan gelen İngiltere ask-
erlerini sokmuyordu.

Halk polisi ve devlet güçlerini bu 
bölgelerden kovdu. Yüksek barikat-
lar kuruluyordu. Derry ve Belfast’ta 
özerk radyo istasyonları kuruldu. 
Cumhuriyetçi (yani Güney İrlanda 
devletine ait) bayrak “Free Belfast” 
ve “Free Derry”  mahalleleri üzerinde 
dalgalanıyordu.

Özerk bölgeler devletin Protestan 
taraftarı politikasının bir ürünüydü. 
Diğer önemli politik etkisi de, devlet 
şiddetine karşı Katolik halk barışcıl, 
siyasi mücadeleye olan inancını 
yitirmeye başlamıştı.

“İRa - ı RaN aWaY”
“I Ran Away” yani İRA’nın is-

mini “kaçtım” cümlesine benzeten 
slogan Belfast duvarlarına boyandı. 
Şahsen o sloganı gördüm. Halk, 
silahları ve silahlı tepkisini yetersiz 
bulduğu İRA’yı eleştiriyordu. Bu 
baskı altında kısa zaman içinde İRA 
bölündü. “Resmi” “Official İRA” 
ya karşı silahlı mücadeleye ağırlık 
veren “Provisional IRA”, yani bugün 
bildiğimiz İRA kuruldu.

Neredeyse 40 senelik Kuzey 
İrlanda silahlı mücadelesi böyle 
başladı. Daha doğrusu başlatıldı. 
Britanya devleti insan haklarını 
tanımayarak, Kuzey İrlanda’da mez-
hepsel iktidara destek vererek, halkı 
şiddete zorladı.

Özerk bölgelerin kaderi
Derry ve Belfast’taki özerk bölgel-

er varlıklarını 3 yıl sürdürebildiler. 
Britanya devleti tarafından “No Go” 
olarak bilinen, yani devletin güven-
lik güçlerinin giremediği mahalleler, 
“Operation Motorman” isimli harekat-
la bastırıldılar. Barikatlar kaldırıldı. 

Devlet güçleri mahallelere girdi. An-
cak mücadele bitmedi. Tam tersi özerk 
bölgeleri elinden alınmış halk silaha 
zorlandı. 1972 yılında İRA 100’den 
fazla Britanyalı asker öldürdü, 1300 
bombalı eylem gerçekleştirdi. Yani 
özerk bölgelerin kaldırılması barışa 
yardımcı olmadı.

İlk barış Girişimi: 
sunningdale 

Ekim 1973’te Kuzey İrlanda 
için “güç paylaşımcı” yeni bir 
anayasal düzen önerildi. “Sunning-
dale Agreement” mevcut Kuzey 
İrlanda anayasasına birkaç noktada 
çok benziyordu. Ama etrafındaki 
ilişkiler, tavırlar ve samimiyet ortamı 
farklıydı. Özerk bölgelere yapılmış 
saldırı bunun işaretlerinden biriydi.  
Bu yüzden tam 25 sene sonra 1998 
yılında yapılan “Good Friday Agree-
ment” bazen “yavaş öğrenenler çin  
Sunningdale” diye tarif ediliyordu. O 
geçen 25 senede binlerce kişi İrlanda 
ve İngiltere’de öldürüldü. Yavaş 
öğrenmenin bedeli ağır olabilir.

1998 anlaşmasını başka bir 
makalede yazmıştım. Şu özellikler-
ini tekrar etmem yeterli olacaktır. 
Güç paylaşan bir anayasa yaratıldı 
-patlayıcı bulundurmaktan hap-
iste yatmış bir İRA üyesi Martin 
McGuiness’in eşbaşbakan olabildiği 
bir anayasal düzen. Yine de bu düzen 
kurulduktan sonra meşhur silahların 
betona gömülmesi ancak aşama aşama 
gerçekleşti. İRA’nın nihai silahlı mü-
cadeleden vazgeçişinin ilanı tam 
dokuz sene sonra idi. Yani samimi-
yseniz barış sabır işidir.

25 seNelİk kaYıP
Kuzey İrlanda 25 sene kay-

betti. İRA’nın güçlü olduğu mahal-
lelerde sadece devlete olan nefreti 
arttırmaya yarayan kalekollar inşa 
edildi. İngiltere’de devlet sırrı olan 
belgeler 30 sene sonra açılır. Şimdi 
Margaret Thatcher’ın İRA’nın Güney 
İrlanda’daki üssü olduğu düşünülen 
Louth ve Dundalk kasabalarını 
havadan bombalamayı düşündüğünü 
öğrenmiş oluyoruz. İngiliz devletinde-
ki daha akıllı sesler buna izin vermedi. 
O kafa çözümü getiremedi.

ÖzeRk bÖlGeleRDe ŞİMDİ
Derry’deki özerk bölgenin kendi-

sine ait bir müzesi var. Orada verilen 
demokrasi mücadelesini onurlandıran 
bir müze.  Giriş 3 pound, işsizler, 
çocuklar ve öğrenciler iki pound. Pop-
üler bir müze...

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Ab-
dülkadir Selvi’ye göre “Devlet opera-
syon yaptığı yerlerden çekilmeyecek. 
Şehir içlerine kalekollar kurulacak”. 
Yani İrlanda’daki hataları tekrarlamak 
istiyorlar. 25 sene mi sürer yoksa 30 
sene mi bilmem.

Ancak “fast forward” düğmesine 
basarak, müzakere ederek, barış 
sağlayarak, şimdiden bizim özerk 
bölgelerde benzer müzeler kurmakla 
yol açılabilir.

Ne dersiniz? Olmaz mı?

Kuzey İrlanda’nın Derry özerk bölgesinin girişinde 46 senedir bu duvar yazısı 
duruyor: “Özgür Derry’ye girmektesiniz”. Hala orada.

Hendekler, özerk bölgeler ve barış
İrlanda’nın gerçek dersleri

Chris Stephenson-t24

Bazıları sık sık İrlanda’daki barış 
sürecinden bahseder. “İrlanda’da 
olduğu gibi silahlar betona gömülsün” 
diyorlar.

Hepimizin destekleyebileceği bir 
istek. Kimse ölmesin, sorunlarımızı 
sohbet ederek, gerekirse tartışarak 
ama siyasal alanda çözelim.  

Ama hükümet çevreleri ve onlara 
destek sağlayan medya mensupları, 
demokrasinin “iyi gün dostları” da-
hil, barışın gerçeklerini görmeyi red-
dediyorlar.

Kuzey İrlanda’da silahların ni-
hai gömülüşü, barış anlaşması, yeni 
anayasanın yasallaşması, katolik 
azınlığa eşit temsil hakkını garantiley-
en özerk hükümetin kurulmasından 
tam 9 sene sonra oldu. Yani karşılıklı 
bir güven ortamından, bazen de güven 
bunalımlarından geçmiş bir süreç. Ve, 
kimse kusura bakmasın Kuzey İrlanda, 
Britanya’da kalarak özerk meclisine 
ve hükümetine kavuştu.

Ancak önemli olan artık Kuzey 
İrlanda’da bombalar patlamıyor, dini 
farkları nedeniyle topluluklar birbirini 
öldürmüyorlar. Kuzey İrlanda cennet 
olmadı ancak cehennemden bir kaç 

adım uzaklaşmış durumda. Eşitlik ve 
insan hakları mücadelesi, politik ve 
sivil alanda, silah kullanılmadan de-
vam ediyor.

Ancak demokrasinin sadece iyi 
gün dostları “Hendekler olmasın” diye 
itiraz ediyorlar. İlk sorulacak soru şu, 
“Hendekler kazılmış. Bu bir gerçek. 
Şimdi öneriniz ne? Konuşmak mı? 
Vurmak mı?”

İrlanda örneğini benimsiyorsanız 
acaba orada yaşanan 50 senelik deney-
imden bir şeyler öğrenebilir miyiz?

Kuzey İrlanda’da önce hendekler 
kazıldı mı? Kazıldı. Ağustos 1969’da 
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Öksürük ciddi 
bir uyarı
İ n g i l t e r e ’ d e 
yeni bir sağlık 
kampanyası ile 
sigara tiryak-
ileri, öksürüğü 
ciddiye almaya 
çağrılıyor.

Sağlık yetkilileri bir çok 
sigara tiryakisinin Kro-
nik Obstrüktif Akciğer 
Hastalığı (KOAH) riskinin 
hala farkında olmadığını 
söylüyor.

Solunum yollarının 
daralması anlamına gelen 
bu hastalığa yakalananlar 
merdiven çıkmak gibi çok 
basit hareketlerde bile zor-
lanmaya başlıyor.

İstatistikler Britanya›nın 
sadece İngiltere bölges-
inde 1 milyon insanın bu 
hastalıkla boğuştuğunu ve 
her 10 hastadan 9›unun 
sigara tiryakisi olduğunu 
gösteriyor.

KOAH aslında kro-
nik bronşit ve amfizemi 
de içeren bir dizi akciger 
hastalığı için kullanılan or-
tak bir isim.

Tedavisi yok

Hastalığa yakalananlar 
akciğer dokusundaki tahri-
bat ve solunum yollarının 
daralmasından dolayı nefes 
darlığı çekiyor.

Hareket edince nefes 
nefese kalmak, geçmeyen 
öksürükler ve bitmeyen 
akciğer enfeksiyonları 
hastalığın tipik belirtileri.

Fakat İngiltere’deki 
sağlık yetkilileri, yıl sonu 
kampanyasında, siga-
ra tiryakilerinin genel-
likle bu belirtileri basit 
bir sigara öksürüğüne 
yorarak alışkanlıklarını 
sürdürdüklerine ve bu 
yüzden yaşam kalitelerinin 
giderek kötüleştiğine dikkat 
çekiyor.

Hastalığın tedavisi yok 
ama sigaranın bırakılması 
ve özel bir egzersiz planıyla 
ilerlemesi yavaşlatılabiliyor.

Şeker oranını gösteren akıllı 
telefon uygulaması
İngiltere’de veliler yi-
yecek ve içeceklerde-
ki şeker oranını 
ölçen akıllı telefon 
uygulamasını kullan-
maya teşvik ediliyor.

İngiliz Sağlık Bakanlığı›na bağlı 
Halk Sağlığı Kurumu tarafından 
hazırlanan «akıllı şeker uygulaması» 
(sugar smart app) ürünlerin üstündeki 
barkotları okuyarak şeker oranını gram 
ya da kesme şeker adedi olarak veriyor.

Uygulama ücretsiz olarak indirile-
biliyor.

Yetkililer uygulamanın diş 
çürükleri, obezite ve şeker hastalığıyla 
mücadeleye katkı sağlayacağı ve 
ailelerin daha sağlıklı seçeneklere 
yöneleceğini umut ediyorlar.

Halk Sağlığı Kurumu küçük 
çocukların diyetinde şeker limitini üç 
kat aştıklarını belirtti.

Şeker uygulamasının duyurulduğu 
kampanyada 4 ve 10 yaş arasındaki 
çocukların her yıl 22 kg eklenmiş 
şeker tükettiği vurgulanıyor.

Bu beş yaşındaki ortalama bir 
çocuğun ağırlığından fazla olan 5500 
adet kesme şeker demek.

Uygulama günlük tüketilen yi-
yecek ve içeceklerde ne kadar şeker 
bulunduğunu anlamak için geliştirildi.

75 bin ürün üzerinde çalışan uygu-
lama velilere çocuklarının sağlığına 
zararlı ürünleri belirlemeleri için hızlı 
bir kılavuz sunuyor.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu’nun 
baş diyetisyeni Dr. Alison Tedstone 
çocukların beslenmelerinde çok fa-
zla şeker tükettiklerini ve bunun diş 
çürüklerine, kilo almaya ve ilerideki 
yaşamlarında ciddi sağlık sorunlarına 
yol açtığını söyledi.

Kilolu ve obez yetişkinlerin kalp ve 
şeker hastalıkları ve bazı kanser türl-
erine yakalanma olasılığı daha yüksek.

«Eğer velileri cesaretlendireceğim 
tek bir şey varsa o da çocuklarının 
beslenmelerinde şekerli içecekleri, az 
şekerli içecekler, su ya da az yağlı sü-
tle değiştirmeleridir» diyor Tedstone.

Tedstone ayrıca yoğurt ve meyve 
sularında bulunan şeker oranının da 
şaşırtıcı düzeyde olduğunu ekliyor.

Halk Sağlığı Kurumu daha önce 
şeker tüketimini azaltmak için şeker 
vergisini desteklemiş ve şekerli 
gıdaların reklamlarının azaltılmasını 
talep etmişti.

Bazı ürünlerde bulunan şeker 
oranları şöyle:

Bir kutu kola: 9 küp kesme şeker
Bir paket çikolata: 6 küp kesme şeker
Bir küçük karton meyve suyu: 5 

küp kesme şekerden fazla



Karikatürist Carlos Latuff’un 
blog sayfasına erişim engeli
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Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Brezilyalı karikatürist 
Carlos Latuff’un karikatür bloguna Ankara 3. Sulh 
Ceza Hakimliği’nce erişim engeli getirildi.

Brezilyalı karikatürist Carlos Latuff’un karikatür bloguna erişim engeli getirildi.
Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Yusuf Yerkel etiketinin erişime 

engellendiği belirtilse de karikatüristin bloguna erişim tamamen engellendi.
Latuff, 2014 yılındaki Soma iş cinayeti sonrası dönemin Başbakanlık Müsteşarı 

Yusuf Yerkel’in madenci yakınına tekme atmasına dair bir karikatür çizmişti.
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KÜRTLERİN STATÜ TALEBİNİ 
KABUL ETMEK ZORUNDASIN!
Kadim Laçin - Londra 
info@kadimlacin.com 

Yeni bir bin yılın yeni bir yılına 16. 
senesine girerken hala coğrafyamızda 
ulusal ve dinsel sorunların insan 
öldürme gerekçesi yapıldığı ilkel bir 
dünya da kopamadığımızı da belirt-
mek gerek. Gezegen de ve yaşadığımız 
doğada bütün canlıların eşit birer varlık 
olduklarına hala inanmıyor ve kendi ben-
cilliklerimiz için bir başkasını yok etme 
zalimliğini içimizde barındırıyorsak bu 
ilkel olduğumuzun göstergesidir de. 
Doğanın en Vahşi ve vampir yaratığı 
olarak insan yeryüzüne damgasını 
vurdu, ilkel komünal çağlardan sonra... 
Bir başka coğrafi şekilleniş, farklı ırk, 
farklı dil ve kültür, cins, renk, inanç, 
düşünüş ve canlı varlıkları kendimize 
düşman görüp toplu katliamlar, inkar ve 
imha planları uygulanıyorsa hala ilkel 
topluluklarız demektir! Bir başkalarını 
ötekileştirip, Üzerlerinde egemenlik 
kurmaya çalışıyorsak doğadışı varlık 
olmayı hedeflemiş ve evrenin sahibi ol-
maya çalışıyoruzdur. Toleranslı sınıf ve 
zümreler yaratarak gezegeni ve evreni 
denetim altına almaya çalışıyoruz de-
mektir. İnsan kendisini evrenin efendisi 
ilan edemez, doğanın en güçlüsü gör-
erek ezen insan barbarizmini bir sistem 
olarak inşaa etmemelidir.

En sonun da söylememiz gereken 
cümleyi önceden söylersek meseleyi 
daha iyi anlaşılır kılarız. Türk devleti 
nüfusu 25 milyon olan bir başka ulus 
üzerinde ki 100 yıllık hakimiyetini sona 
erdirip, Kürtlere bir Statü vermek zorun-
da! Yeryüzünün statüsüz en kalabalık 
ve en geniş halkı olarak Mezopota-
mya da binlerce yıldır yaşayan mağdur 
edilmiş bir ulus var. Bu ulusun varlığı 
ve geleceği güvence altına alınmazsa o 
bölgede adaletsizlik giderek büyür ve 
yerine istikrarsızlık boyutlanır.

Kürtlerin bölgede ki nüfusu 45 mily-
ondur, bu da İran ve Türkiye›den sonra 
ki en kalabalık ulus demektir. 5 devletin 
sınırlarına hapse edildi. 

100 yıl önceki parçalanma şimdi 
bütünleştirmeyle taçlandırılmalı. 

Kürtlere Özerklik veya Federasyon 
Türk devletini korumanın en yakın 
ve yumuşak projesidir! Ortadoğu›da 
Kürtler Bağımsız olmadıkça rahat yok..

Kürtlere ulusal bir toplum Statüsü 
kabul etmeyen devletler parçalanma, 
iç savaşa veya Irak ve Suriye gibi fela-
ketlere gebedir, bunu bilmeyen politikacı 
var mı? Yeryüzünde ulus devletleri 
var oldukça eninde sonunda Kürtlerin 
de bir statüsü olmak zorundadır yoksa 
istikrarsızlık devam eder, kaos ve savaş 
bölgeyi esir alır. Kapitalizm aynı za-
manda istikrarsızlıklar sistemdidir, bun-
dan beslenir, istikrarsızlıkta fırsat arar 
ancak sermaye dolaşımı, para kazanma 
hırsı olan egemenler aynı zamanda 
istikrar da arar, rahat para kazanma 
yollarını da kollar. Parası olan rahat ve 
güvenceli yere yatırım yapar. Aslında 
çağımızda ki toplumsal yapı ve işleyen 
egemen sistemler de Kürtlere statü ister. 
Kapitalizm uluslar üzerinde büyüdü, 
gelişti ve güçlendi her ne kadar bugün 
küreselleşse de..

Daha nereye kadar ve ne zamana 
kadar bir başka canlıya, bir başka in-
san veya ulusa karşı kin ve nefretini 
kusacaksın? Daha ne kadar ve ne zama-
na kadar Kürt halkını inkar edip imha 
etmek için her türlü yol ve yöntemi 

deneyeceksin? Daha ne zamana kadar 
ezeceksin, dövecekesin, işkence edip 
zindana atacaksın, yakıp, yıkıp katle-
deceksin, aşağılayıcı köle muamelesi 
yapacaksın?

Yeter, bu dünya ya, evrene, doğaya 
ve insan bilimine karşı fazla direnme, 
anlamsız  çağdışı teklik ve 500 yıllık 
Türk İslam Sentezi projende vazgeç, 
daha ne kadar kan akıtacaksın?

...önce insan, önce doğa, önce 
evrendir! 

Ne Türkiye, ne İran, ne Irak ve ne 
de Suriye devletleri parçaladıkları, işgal 
ettikleri, sömürgeleştirdikleri, asimilas-
yona tabii tutukları 45 milyonluk Kürt 
coğrafyasını daha fazla inkar ve imha 
edemezler! Kürdistan tarihsel bir ger-
çektir, Kürt ulusal varlığı yeryüzünün 
gerçeğidir, bu gerçekle yüzleşmek 
zorundasınız. O nedenle 1810»lar dan 
bu yana inkar, asimilasyon, sürgün, ta-
lan ve imha ile yüz yüze kalan Kürtler 
de artık ulusal uyanışı gerçekleşti. Din 
kardeşliği bitti !

Bölgeye sürdüğünüz IŞİD veya 
El kaide gibi şeriatçı grupları din 
kardeşliğinin bitşini hızlandırdı za-
ten. Gelişen kapitalizm, sosyalleşen 
ve toplumsallaşan halklar dinsellik-
ten de uzaklaşmak zorunda kalıyor. 
Din kardeşliği adına coğrafyasında 
bin yıldır sözüm ona köle olarak 
kullandığın, eziyet ettiğin yoksul halk 
artık başkaldırmıştır, ulusal demokra-
tik haklarına sahip olmak istiyor. 
Tıpkı diğer uluslar gibi yeryüzünün 
eşit halkı olarak topraklarında 
kardeşçe yaşamak istiyor. 

Sen hala zorla Türksün diymezsin!
Kürt ulusal varlığını kabul edip, 

geçmişte yaptığın eziyetler, katliam ve 
sürgünler için özür dileyip onlara insan-
ca yaşamaları için el uzatman gerekir. 
Eğer kardeşlik diyorsan, birlikte yaşam 
diyorsan bu erdemliliği göstermen 
gerekmektedir. Kürtleri tanımak,statü 
vermek ve normal sosyal,kültürel ve to-
plumsal yaşamları için yardımcı olmak 
aynı zamanda insani bir görevdir.

Bu ve benzeri yazıları egemen ulusa 
mensup birilerinin yazması,çizmesi 
ve gün ışığına çıkarması daha an-
lam kazanır, çünkü Ezilen ulusun 
mensupları dinlenmiyor. Peşin hüküm-
le, önyargıyla hemen en adaletsiz bir 
şekilde ellerinde ki medya gücüyle, 
güvenlik ve yargı mekanizmasıyla 
‘mahkum’ ediliyor. Başka bir ulusu 
ezen bir ulusun gücü hemen devreye 
girer ve linç kampanyası sokak, sokak, 
mahalle mahalle, ev ev ve işyeri işyeri 
devam eder. Zalimin zulmü bu olsa 
gerek! Ezilen ulusun mensuplarının 
eleştirisi, istek, arzu veya analizleri 
dikkate alınmıyor tersine bölücülük, 
teröristlik veya benzeri saçmalıklarla 
damgalanıp, suçlanıyor.. Yani ne yaz-
sak, ne söylesek egemen ulus egemen 
sınıf piyasasında kayda değeri olmuyor.

2015 yılında maalesef kötülükler 
fazlaydı. Bugünkü hükümet yeniden 
Kürtleri dıştalıyor. Ankara meclisine 
girip orada demokratik hak ve özgür-
lükler mücadelesini dillendirmeye 
çalışanlara karşı linç girişimi başlatıldı. 
Elinde kasap bıçağıyla en önde yürüy-
en ulusalcı sahte solcular, koltuğunun 
altında Kuranı kerim kitabıyla yeşil 
sarıklı ve fistanlı din tüccarlarının yok 
etme, yakma ve talan girişimine ‘cen-
nete’ gitme olarak adalndırılıyor.

Kürtleri aşağılayan, dıştalayan, 
kötüleyen ve topluma kötü gös-
teren politikalar ve programlar 
yapılıyor. Bu da etki tepki meselesine 
dönüşebiliyor ve Kürtleri kötü şeyler 
yapmaya azmettiren yayınlarla günde-
lik hayat sürekli ısıtılıyor, değiştirilip 
hedef saptırılması yapılabiliyor. 
Kürdü İnsan olarak kucaklayan, 
buluşturan, birleştiren,eşitlik ve 
adaleti paylaşan,dünya nimetler-
ini paylaştıran,yaşama teşvik eden 
yok.. Ya da böyle bir projesi olan-
lar birer küçük grup olarak ‘etkisiz’ 
leştirildiler.

Son 4 ayda 20 ilçede 58 kez ilan 
edilen sokağa çıkma yasağıyla Kürt 
katliamı, Kürtleri imha etme programı 
uygulanıyor, bu adı konulmamış bir 
soykırımdır. Yaklaşık 3 milyon insan 
yerinden yurdundan edildi.

Hem Suriye›deki Kürtler hem de 
Türkiye›deki Kürtler için kötü bir yılı 
geride bıraktık.

100 yıldır soykırım ve 
katliamalrla,sürgün ve hapislerle,açlık 
ve yoksulluk dayatmalarıyla,inkar 
ve imha politikalrıyla yok edemed-
in, Kürtleri! Tersine Kürtler daha 
güçlenip çıkmadılar mı?..Öyleyse neyi 
tekrarlıyorsun? Bir de insan ol,insana 
istediği ulusal statsünü ver, korkma 
bölünmezsin! Bıkmadın mı? Aynı 
şeyleri tekrarlamaktan..

1071›de seni Malazgirt›ten içeri 
alan Kürtler bin yıl sana din kardeşliği 
yaptı, 1299›da Osmanlı›yı kurduğunda 
yanıbaşındaydı, 250 yıl uğraştın ta 
istanbul›u ele geçirmene kadar sana hep 
yardımcı oldu. 1923›te Lozan›da Türki-
ye Cumhuriyetinin kuruluşunu onlarsız 
onaylatamadın..Savaşlarda önce 
Kürtleri öne sürdün, 600 yıl Osmanlıyı 
ve Türkleri koruma ve kollama görevi 
yaptı din kardeşliği adına şimdi sen 
ölümle mükafatlandırıyorsun!Yeter 
artık fazla uzatma bu zorraki oyunu 
ve 5 bin yıldır orada yaşayan bir millet 
var ve eşitlik istiyor,statü istiyor bu dan 
onun en doğal en insani hakkıdr! Bence 
Kürtler özgür olsunlar, kendileri karar 
versinler gelecekler i için, sen değil! 
Öyleyse ben referandum öneriyorum. 
Kürtlerin yaşadığı 22 ilde referandum 
yapılmalaıdır. Federasyon mu? Özerk-
lik mi? Otonom mu? Bağımsızlık mı? 
Birlikte mi olma? ya da ne istiyor-
larsa..karar onlarındır, bu karara saygı 
duyulmalıdır.

Kürt halkına özgürlük!
Kürtlerin geleceği, yeri yurdu, evi 

barkı, hayatı veya yaşamı hakkında 
AKP veya bir başka parti,hükümet 
veya devlet karar verme hakkına sahip 
olmasın.Kürtler terörist değildir, Kürt 
halkı terörü istemez, kardeşlik, eşitlik ve 
adalet ister bu bin yıllık ızdırabındandır, 
çektiği eziyettendir. Her ulus gibi o da 
insan olarak yeryüzünde yaşamak ister. 
Bu da onun hakkıdır! Rahat ve özgür 
bırakın! İhanet, vatan haini, bölücü, 
terörist veya benzeri yakıştırmalarla 
iktidarınızı milliyetçi,ırkçı ve şövenist 
duygularla soslamanıza gerek yok. İç 
politika malzemesi üretip ‘vatan ve mil-
let’ bölünüyor safsatalarıyla daha ne 
kadar sürecek bu gangasterlik! Birazcık 
insan olabilmeniz yeterlidir!

Bir başka insanı,halkı veya ulusu 
yok sayma,saygı göster yeter. Bu geze-
gen de onun da yaşadığını unutma ! 
Tıpkı diğer 7 milyar insan gibi, ona 
saygı göster bunu da haklarını iade 
ederek gerçekleştirebilirsin!
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‘1060 çocuk halen Daiş’in elinde’

Iraklı parlamenter Viyan Daxil, 
Şengal saldırısında kaçırılan binin 
üzerinde Ezidi çocuğun, halen 
Daiş’in elinde olduğunu belirt-
erek, çocukların kurtarılması için 
duyarlılık istedi.

Irak Kürdistan’ından seçilen parlamenter Viyan 
Daxil, Irak Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, 
12-16 yaşlarında toplam 1060 çocuğun halen 
Daiş’in elinde esir olduğunu belirtti.

Çocukların savaşmak için eğitildiğini id-
dia eden Daxil, çocukların kurtarılması için 
uluslararası koalisyon ve Irak yetkililere 
çağrıda bulundu.

Charlie Hebdo’nun katliamın 
yıldönümü kapağı 
Geçen yıl 7 Ocak’ta saldırıya uğrayan Charlie Hebdo’nun, saldırının 
yıldönümü için hazırladığı derginin kapağında kalaşnikof taşıyan ve 
Tanrı olarak yorumlanan bir çizimin yanı sıra, ‹Suikastçi hala dışarıda› 
ifadesi görülüyor.

Fransa’nın başkenti 
Paris’teki binası geçen yıl 
7 Ocak’ta saldırıya uğrayan 
Charlie Hebdo’nun, saldırının 
yıldönümü için hazırladığı 
derginin kapağı tartışma yarattı. 
Çarşamba günü çıkacak özel 
sayının kapağında kalaşnikof 
taşıyan ve Tanrı olarak yor-
umlanan bir çizimin yanı sıra, 
‘Bir yıl sonra: Suikastçi hala 
dışarıda’ ifadesi görülüyor.

Katliamın yıldönümü için 
hazırlanan özel sayıdan bir mi-
lyon adet basılacak. Ülkede tek 
tanrılı dinlerin temsilcileri yeni 
yıl tebrikleri için yaptıkları 
toplantı sonrasında, Charlie 
Hebdo saldırısının yıldönümü 
için yapacakları ortak deklara-
syonu iptal etti. 

Yemen El Kaidesi militanları 
Kuaşi kardeşler tarafından 
gerçekleştirilen saldırının 
birinci yılında anma törenleri 
düzenlenecek. Kasım›da da 
130 kişinin hayatını kaybettiği 
Paris saldırılarının yaşandığı 
ülkede, askerler, yıldönümünde 
resmi binaları ve dini mekanları 
koruyacak.
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Geçtiğimiz yıl, İngiltere ve gündemini meşgul eden sayısız olay 
yaşanırken yine İngiliz hükümetinin de politikaları ile esnafın ‘beli 
bükülme’ noktasına geldi. 

Çeşitli sektörlerde hizmet veren 
işletmeler 2015 yılı ile ilgili ekono-
mik gelişmelerden memnuniyetsizlik 
duyarken, en büyük ve önemli sektör-
lerden birisi haline gelen restorancılık 
da ekonomik sıkıntılardan nasibini aldı. 

Uzun yıllardır toplumumuzun yoğun 
olarak yaşadığı kuzey Londra’nın Har-
ingey bölgesinde hizmet veren ve sek-
törde isim yapmış bazı restoran yet-
kililerine ‘2015 yılı içerisinde sektörde 
hedeflere ulaşıldı mı? Ekonomik an-
lamda beklentiler karşılandı mı?’ soru-
sunu yönelttik. 

Özellikle İngiliz hükümetinin maddi 
yardım kesintileri, Haringey bölgesinin 
park sorunu, İngiliz hükümetinin Suri-
ye savaşına dahil olması ve işsizlik gibi 
sorunların sektörü derinden etkilediğini 
vurgulayan esnaf, belediyelerin kira 
ve kazanç masraflarını  da düşürmesi 
gerektiğini vurguladı.”

saVaŞ DeMİR- DİYaRbakıR 
RestaURaNt

“İşsizlik, pahalılık, terör olayları 
söylentisi… işlerimiz çok zayıf… 
İngiliz hükümeti Suriye çatışmasına 
girdi bundan dolayı insanlar artık rahat 
değil, burada sürekli insanlara toplu ye-
rlerde bulunmayın çağırısı yapılıyor bu 
yüzden İngilizler restoranlarımıza daha 
az gelmeye başladı.  Bu dönem böyle 
geçecekmiş gibi görünüyor. Belli ki 
2016 yılı da iyi geçmeyecek. Bu sek-
törde de hizmet verenler artık çoğaldı, 
Londra çevresinde açılan büyük 
restoranlar Haringey restoranlarını 
da etkiliyor. Çember daralıyor bu işin 
sonu iyi değil, bu sektöre herkes büyük 
yatırımlar yapıyor, evet Haringey’in bir 
potansiyeli var ama eskisine göre çok 
daha durgun. Haringey’de esnaf ancak 
ucu ucuna geçinebiliyor.”

eReN kORkMaz- Hala 
RestaURaNt

“İşlerimizde genel olarak biraz 
durgunluk var, piyasada milletin işini 
kaybetmesi, parasızlık ve en büyük se-
bep de İngiliz hükümetinin yardımları 
kesmesi durumu insanları mağdur 
bırakıyor. Sosyal yardımların kes-
ilmesi bizleri çok etkiledi. İnsanlar 
artık özellikle kalabalık yerleri ise 
‘terör’ saldırıları olabilir söylentileri 
yüzünden pek tercih etmiyorlar. Özel-
likle Paris saldırılarının ilk günlerinde 
işlerimiz çok etkilendi. Hükümetin son 
2 yıldan buyana uyguladığı gelir vergi-
si uygulamalarında hafifletmeye gittiği 
ödeme planlarını daha da rahatlatması 
gerekiyor. Biz esnaf olarak belediye 
yetkililerimize park sorununu çözme-
lerini söyledik, sorunu çözecekler-

ine harçları daha pahalı 
yaptılar, 20 dakikası 1.20 
kuruş iken şuan 17 dakikası 
1 Pound olarak belirlenen 
park ücretleri çok yüksek, 
ve işlerimize engel oluyor.” 

ORHaN tÖReN- 
GÖkYÜzÜ 
RestaURaNt

“ Bizim işlerimiz iyi 
gitti diyebilirim. Terör 
olayları söylentisi bizi et-
kilemedi, işlerimizde bir 
düşüş olmadı. İşletme 
olarak memnunuz. Belki 
diğer işletmeler ekono-
mik şartlardan dolayı iş 
kaybetmiş olabilir, bizim 
işlerimiz etkilenmedi. Hatta 
işlerimiz iyi diye yerimizi 
de büyütmeyi planlıyoruz.” 

sabRİ baRaÇkılıÇ- 
Şelale RestaURaNt

Hringey’de restorancılık 
yerleşmiş bir sektördür. 
Işlerimiz geçen yıl kötü 
değildi. Tabi ki daha iyi 
olabilirdi. Haringey’in park 
sorunu bize her zaman engel 

zaten. Hükümetin yaptığı 
maddi yardım kesintil-
eri de bizi çok az etkiledi. 
Belediyelerin derhal rates 
mekanın gelir vergisini der-
hal düşürmesi gerekiyor. 
Daha çok müşteri çekmek 
için daha kaliteli hizmet ver-
meliyiz. Biz işletme olarak 
müşterilerimize hep daha 
iyisini sunuyoruz. Müşteriler 
işletmeler arasındaki farkı 
görerek tercihlerini yapıyor. 
Haringey’de ne terör tehdidi 
ne de ekonomik sıkıntılar, 
bence tek sorun park sorunu-
dur, işlerimizin daha iyi ola-
bilmesi için Haringey’deki 
park sorunu en kısa sürede 
çözümlenmelidir.” 

Restoranları ile ünlü 
Haringey bölgesindeki 
işletmeciler Haringey’in 
park sorunu ile ilgili hem 
fikir olurken, uzun yıllardır 
bu konuda hazırlanan yü-
zlerce şikayet dilekçesi 
ve haber ve röportajlar işe 
yaramamıştı.   

Haringey’de restaurantlar
2015’i değerlendirdi



29  Çarşamba, 06 Ocak 2016

Şorbeya kêşk
Tarhana Çorbası
Bu hafta kış aylarının gözdelerinden, eşkimtrak tadı, 
insanın içini rahatlatan, ruhunu ısıtan, mutevazi ama 
bir o kadar lezzetli tarhana çorbası tarifi ile beraberiz. 

Keşk yani tarhana,  Kürtlerin 
tarihi kadar uzun bir geçmişi olan, 
Kürt mutfağının en temel gıda mad-
delerinden ve en önemlilerinden 
biridir. Tarhananın Kürt topraklarında 
keşfedilmiş buğday ve yoğurt gibi 
iki ana maddenin karışımından mey-
dan geldiğini düşünecek olursak 
geçmişinin neden bu kadar eskiye 
dayandığı daha iyi anlaşılır. 

Keşk de ona benzer pek çok yi-
yecek gibi yiyecek saklama teknikler-
inin geliştirilmesi sonucu bulunmuş bir 
yemek çeşididir. Soğutucuların henüz 
gelişmediği dönemlerde yiyecek sak-
lama tekniklerinden en yaygını güneşte 
kurutmak veya tuzlamak idi. Keşk 
in de yoğurt gibi doğal ortamlarda 
hemen bozulacak bir yiyeceğin uzun 
süre saklanması ve sütün az olduğu, 
dolayısıyla taze süt ürünlerinin hazırda 
kolayca bulunmadığu kış aylarında 
da bulundurmanın bir yolu olarak 
bulunduğu tahmin etmek güç değil. 

Dövülmüş buğday kaynatılıp 
soğutulduktan sonra süzme yoğurt,  
pûng (yarpuz) catir (kekik) veya nane 
(nane) gibi otlar ile beraber yoğrulur 
ve topaklar şeklinde veya ince bir 
tabaka şeklinde temiz bezlerin üzer-
ine serilip güneşte kurutulur.  Kend-
ine has o nadide lezzetide güneşte 
kururken ekşiyerek kuruyan yoğurt 
tan gelmektedir. 

Tarhana çeşitleri yöreden yör-
eye farklılıklar ve çeşitlilik gösterir. 
Yukarıda bahsettiğim tarhana tarifi 
Maraş usulu olarak bilinen tarhana 
çeşitlerindendir. Kürdistan la be-
raber, Orta Doğu, Orta Asya Bal-
kanlar ve Turkiyenin batısında da 
tarhanın çeşitleri yapılır. Örneğin 
Türkiyenin batısında buğday yerine 
un kullanılırken domates püresi hatta 
soğanda eklendiği görülür. 

Burda verdiğim tarif maraş usulu 

tarhana ile yaptığım top tarhanalardan 
yaptığım bir tarif.

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorumç

Şorbeya kêşk - Tarhana Çorbası
Yapılışı

Malzemeler 
4 Kişilik

• 4 top tarhana (140 gr)
• kaynamış su
• tuz & karabiber
• 1 yumurta sarısı

• 1 tatlı kaşığı ince mısır unu
• 250 gr. (1 bardak) süzme yoğurt
• 4 yemek kaşığı tereyağı
• 1 tatlı kaşığı nane ve/ya kekik
• Yarım veya çeyrek tatlı 

kaşığı kırmızı biber
• Çeyrek tatlı kaşığı 

haspir + üzeri için

Yapılışı
1. Tarhanayı kaynatacağınız tencer-

eye alın ve üzerini geçecek kadar sıcak 
suda 1 saat kadar bekletin. Daha sonra 
ocağa alıp tuz ve karabiber ekleyip orta 
ateşte arada bir karıştırarak yumuşayana 
kadar 15 dakika kadar pişirin.

2. Bu arada geniş bir kasede yu-
murta sarısını çırpın, üzerine yoğurdu 

ve unu ekleyip pürüzsüz bir kıvam 
alana kadar iyice çırpın. Kaynam-
akta olan tarhanaya çırpıcı ile sürekli 
karıştırarak yavaş yavaş ekleyin.  
Kaynama noktasına gelene kadar 
sürekli olarak çırpın ve 5 dakika kadar 
daha kaynatıp ateşten alın. Gerkirse 
biraz kaynamış su ekleyin

3.Tereyağını eritin, köpurmeye 
başladığında naneyi kekiği. biberi ve 
haspiri ekleyin ve hemen ateşten alın. 
Yağın ısısı kavrulmaları için yeterli 
olacaktır. Bu karışımı çorbanın içine 
dökün karıştırın. Tuz ve karabiberi 
ni kontrol edin 5 dakika dinlenmeye 
bırakın ve servise alın. 

Afiyet olsun....

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook          @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDime  
TisKaya
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Yeni yılın ilk gününde Londra merkezde barış için Semah dönüldü
Britanya Alevi Federasyonu öncülüğünde, 
savaşa karşı1 Ocak Cuma günü Trafalgar 
Meydanı’nda semah dönüldü. 

Yoğun ilgi gören Semah 
töreninden önce bir açıklama 
yapan BAF Başkanı İsrafil 
Erbil, “Semahlarımızı yeni 
umutlar için dönüyoruz. 
Barışa olsun gülbanklarımız. 
Çocuklar ölmesin istiyoruz. 
Savaşlar dursun diyoruz” 
dedi. Erbil şunları söyledi: 
“Biz Aleviler, inancımız 
gereği yüzyıllardır şiddet 
ve savaş karşısında direnm-
eye devam ediyoruz. Şiddet 
uygulayan, cana kıyan hiç 
kimseyi cem ibadetlerimize 
almıyoruz.

Haksızlık yapanlara ve 
adaletsizlere inancımızda 
yer vermiyoruz. ‘Savaşlara 
hayır’ demek için, cem oluy-
oruz. Yeni yılın ilk saatler-
inde yaşamaya ve mutluluğa 
olan umudumuzu büyütmek 
için dar’a duruyoruz. Hak ve 
hakikat için semahlarımızla 
göğe yükseliyoruz. Tüm 
haksızlıklar karşısında 
direnmeye devam ediyoruz. 

Tüm baskılar karşısında sev-
gi, umut ve özgürlük büyüt-
meye kararlıyız. Bu nedenle 
bugün semahlarımızla mey-
dan alıyoruz”

kÜRt HalkıNa 
kaRŞı kaPsaMlı 
bİR saVaŞ VaR

Erbil konuşmasının 
sonunda şunları belirtti; 
‘‘Türkiye’ de Kürt halkına 
karşı kapsamlı bir savaş 
uygulanmaktadır. Kürtlerden 
sonra sıra Alevilere ve diğer 
etnik ve inanç topluluklarına 
gelecektir. Kendi Ale-
visini yaratan AKP bunun 
işaretlerini çoktan vermiştir. 
Bu hükümetin Alevi inancına 
olan düşmanlığı ortadadır. 
Dolayısı ile mevcut hüküme-
tin Alevilere de açıktan 
katliam uygulaması an 
meselesidir. Halkımızı 2016 
yılında da tehlikelere karşı 
uyarmaya devam edeceğiz.”

Daha sonra BAF bünyes-
indeki Cemevi Semah Ekibi 
semah döndü.
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Londra 
Merkezde 
yapılan yeni yıl 
yürüyüşünden 
renkli kareler

Londra’daki kutlamada binlerce havai fişek

Londra 2016’ya muhteşem bir havai 
fişek gösterisi eşliğinde girdi.

Thames Nehri üzerinde gerçekleştirilen 
geleneksel havai fişek gösterisini 100 bin-
den fazla kişi izledi.

Saat gece yarısı 12’yi gösterdiğinde 
başlayan gösteri 11 dakika 15 saniye sürdü.

Güvenlik önlemlerinin yoğun olduğu 
kent merkezinde yılbaşı gecesi yaklaşık 3 
bin polis görev yaptı.

Başkent Londra’da yapılan yeni yıl yürüyüşüne 
20 ülkeden 8 bin 500’den fazla müzik grubu, acro-
bat katıldı. Bu yıl 30’uncu kez düzenlenen yürüyüş 
renkli görüntülere sahne oldu. Ülkelerine özgü 
kıyafetler giyen dansçılar Green Park’tan Parlamen-
to Meydanı’na yürüdü
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TFC Holding yönetim kurulu yayınladığı yeni yıl 
masajıyla ekonomik gelişim, barış ve mutluluk diledi
Bu yıl 36. yılını kutlayan TFC Holding’in yönetim ku-
rulu başkanı Hüseyin Uçar ve yönetim kurulu üyesi 
Deniz Suyur yayınladıkları yeni yıl mesajıyla toplu-
mumuzun yeni yılını kutladılar.

Hüseyin Uçar, yeni yıl mesajında 
şunları ifade etti: ‘‘Biten bir yılın 
ardından, umutların ve beklentil-
erin yenilendiği bir yıla girdik. Daha 
iyiye ulaşmak için her yeni yıl, yeni 
başlangıçlara daha umutla baktığımız 
yeni bir fırsat penceresi olarak 
aralanır. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm personelimizin yeni yılını en içten 
dileklerimle kutlar, sağlık, mutluluk 
ve başarılar dilerim. Yeni yılın tüm 
insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk 
ve sağlık getirmesi dileğiyle iyi senel-
er diler, saygılar sunarım’’

2015 yılında önemli adımlar ata-
rak Esin Cash & Carry’i kuran ve 
holdingleşen TFC şirketleri, daha da 
güçlenmeyi hedefliyor.

Deniz Suyur, yeni yılı mesajında 
şunları ifade etti: “2015’te bir çok he-
defimize ulaştığımızı görüyoruz. Esin 
Cash & Carry’yi açarak 2016 yılına 
başlıyoruz. Yılın devamında ise büyük 
indirimlerin ve ödüllerin olacağı bir 
yıl geçirmeyi diliyoruz.

‘‘Yıllardır büyük bir eme-
kle yatırım yaptığımız 

TFC Marketleri 8 şubesiyle 
müşterilerinin beğenisini 
kazanırken yeni açılacak TFC 

Burnt Oak şubesiyle perak-
ende sektöründeki 9 Şubesiyle 
hizmet vermeyi hedefliyor.

‘‘Bu başarılı 2015 yılı için hepinize 
tekrar teşekkür ediyorum. Ailelerini-
zle birlikte sağlıklı, huzurlu ve keyifli 
bir yıl diliyorum.

‘‘Ayrıca 2016 yılının barışla, 
huzurla, toplumsal ve 

ekonomik gelişimle, reform-
larla anılacağı bir yıl olmasını 
temenni ediyorum.”
Müşteri memnuniyetini en ön 

planda tuttuklarını ifade eden yönetim 
kurulu üyeleri teknolojik altyapılarla 
müşteri memnuniyetini sağlamaya 
başardıklarını anlattılar.

Suyur açıklamalarına şöyle devam 
etti: ‘‘Başarıyla tamamladığımız 2015 
yılındaki emekleriniz ve katkılarınız 
için teşekkür ediyorum. Çok çalıştınız, 
çok yoruldunuz ama ne mutlu ki, 
bu yıl da hep beraber hedeflerimize 
ulaştık ve değer yarattık.

Bir çok şirket yaşlandıkça dinam-
izmini kaybeder. Bu öngörünün tam 
tersi bir profil çizen TFC Holding 
yıllar ilerledikçe gençleşiyor. Bunu 
da günümüz şirketlerinin en büyük 

eksikliği olan “düşünme yetkinliği”ni 
kullanarak başarıyor.

Dünya ekonomisindeki büyüme 
dinamiklerine baktığımızda; bu di-
namikleri şekillendiren ana unsurun 
‘teknolojideki gelişmeler’ öldüğünü 
görüyoruz. Artık hizmetler sektörü 
ile sanayi sektörü arasındaki sınırlar 
kalkmak üzere. Klasik maliyet 
unsurlarından daha önemli unsur-
lar ortaya çıktı. Günümüzde maliyet 
rekabetinin temelini ‘bilgi rekabeti’ 
oluşturmaya başladı.

TFC Holding olarak 36. yılımızı 
kutladığımız 2015 yılını, kuruluşundan 
beri faaliyet gösterdiği toptan ve per-
akende satışına  cash & carry açılışıyla 
büyümeye devam ediyor.

Kaliteyi ve uygun fiyatı tüketici 

ile buluşturan Esin Cash & Carry, 
Türkiye’nin ve farklı coğrafyaların en 
kaliteli ve  güvenilir markalarını tek 
çatı altında buluşturuyor.

100’un üzerinde  aracın rahatlıkla 
park edebileceği geniş otoparkıyla 
dikkat çeken, ücretsiz oto yıkama ve 
restoranıyla müşterilerine alışverişi 
keyfe dönüştürmeleri için gerekli tüm 
imkanları sunuyor. Esin Cash & Carry, 
her gün en taze meyve – sebze, et ve 
tavuk ürünlerini raflarında tüketiciyle 
buluşturuyor.

20.000 metrekarelik satış alanına 
sahip Esin Cash & Carry, titizlikle 
seçilmiş yaklaşık 10,000lerce çeşit 
gıda, gıda dışı, alkol ve 2016’nin ilk 
aylarında satışına başlayacağımız 
tütün ürünlerini bir çatı altında topla-

yarak en uygun fiyatlarla müşterilerine 
sunmaya devam ediyor. Esin Cash 
& Carry, hesaplı fiyatlarla sunulan 
geniş ürün yelpazesi, müşterilerin ra-
hat alışveriş yapmalarını sağlayacak 
geniş koridorları ve ferah iç mekanı, 6 
kasası, 120 çalışanı, ücretsiz otoparkı 
ile müşterilerimize hafta içi her gün 24 
saat, Cumartesi günü saat 18:00’e ka-
dar açık olup Pazar 08:00 saatleri itibarı 
ile hizmet vermeye devam edecek.

Türk tüketicisinin alışveriş 
alışkanlıklarına uygun, üstün kalite, 
temizlik ve hijyen anlayışıyla modern 
bir atmosferde bir araya getiriyor. Ka-
liteli ürünleri uygun fiyatlarla, güler 
yüzlü ve etkin hizmet anlayışıyla, 
bir çatı altında müşterilerine 
sunmaktadır.’’

TFC Holding yönetim kurulu başkanı Hüseyin Uçar ve 
yönetim kurulu üyesi Deniz Suyur
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

ÇENGEL BULMACA

KARİKATÜR
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seRi ilaNlaR bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

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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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seRi ilaNlaR £20
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

Ada Cleaning
Mehtap Ada

Temizlik servisi verilir
160 flat 1 Stoke Newington road 

N16 7UY  

07448 615 070 
mehtapada_1980@hotmail.com



Navenda giştî 
ya partiya 
desthilatdar 
a li londonê 
hat dagirkirin

bi armanca protestokirina 
êrîşên dewleta tirk yên 
li ser bakurê kurdistanê, 
kurdistaniyan navenda giştî 
ya partiya Mûhafazakar a 
partiya desthilatdar a li paytext 
londonê dagir kirin.
Çalakî duh di saetên nîvro de li pêşiya 
avahiya parlamentoyê destpêkir, piştî 
daxuyaniya çapemeniyê dest bi meşê hat 
kirin. Girseyê êrîşên topyekun ên dewleta 
Tirk ên li hember Bakurê Kurdistanê protesto 
kir. Çalakvan ketin avahiya navenda giştî ya 
partiya mûhafazakar a partiya desthilatdar a 
li paytexta Londrayê û dagir kirin.

telgraf.co.uk
ROJNaMeYa HefteYÎ

Çarşem,
06/01/2016 502Hê

jm
ar

Rûpel 3Berdewama nûçeyê di rûpelê 5´an de ye

Kûjerên Sê Jinên Parîsê 
û Sê Jinên Sîlopî Yek in

Ji 3’yemîn salvegera qatlîamê Parîsê ku 3 jinên şoreşger ên 
kurd hatin qetilkirin çend roj maye, li navçeya Sîlopiyê 3 jinên 
kurd hatin qatilkirin. 3 jinên kurd Sêvê Demîr, Pakîze Nayir 
û Fatma Uyar li hemberî hovîtiya dewletê di berxwedana 
xwerêveberiyê de pêşengî kirin û hatin qetilkirin.

Di 9’ê Çileya 2013’an de li paytexta Fransayê li Parîsê 3 
jinên kurd ên şoreşger Sakîne Cansiz, Fîdan Dogan û Leyla 
Şaylemez hatin qetilkirin. Jinên kurd di 3’yemîn salvegera 

qatlîamê de li her derê Kurdistanê û cihanê ji bo salvegera 
qetilkirina 3 jinên şoreşger amadekariyên merasîmên bîranînê 
dikin. Hêzen dewletê yên ku bi rojane êrîşî xwerêveberiyên 
gelê kurd dikin di pêşeroja salvegera qatlîama Parîsê de li 
navçeya Sîlopiyê ya Şirnexê Hevseroka Meclîsa Gel a Sîlopiyê 
Pakîze Nayir, Endama Meclîsa DBP’ê Sêvê Demîr û Aktîvîsta 
Kongreya Jinên Azad Fatma Uyar ên ji bo azadiya gelê kurd û 
azadiya jinan têdikoşiyan hatin qetilkirin. 
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Helbest

Karîkatûr

Sêvê
li nav dilê botanê
li kêleka çiyayê Cudî
keçeke ruken
bi sê hevalên xwe re
banga azadiyê dike…

Aras Ararat
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Navenda giştî ya partiya desthilatdar 
a li Londonê hat dagirkirin

Bi armanca protes-
tokirina êrîşên dewl-
eta Tirk yên li ser 
Bakurê Kurdistanê, 
Kurdistaniyan nav-
enda giştî ya partiya 
Mûhafazakar a par-
tiya desthilatdar a li 
paytext Londonê da-
gir kirin.

Çalakî duh di saetên nîvro de li 
pêşiya avahiya parlamentoyê dest-
pêkir, piştî daxuyaniya çapemeniyê 
dest bi meşê hat kirin. Girseyê êrîşên 
topyekun ên dewleta Tirk ên li hem-
ber Bakurê Kurdistanê protesto kir. 
Çalakvan ketin avahiya navenda giştî 
ya partiya mûhafazakar a partiya 
desthilatdar a li paytexta Londrayê û 
dagir kirin.

Çalakiya dagirkirinê 2 saetan 
dom kir û rêveberên partiyê hevdîtin 
pejirand. Heyeta ji 3 kesan ên ku Hevs-
erokê Meclîsa Gelê Kurd a Brîtanyayê 
jî di nav de ji bo bi rêveberên di asta 
jor re hevdîtinê pêkbînin, çûn parla-
mentoyê. Li vir heyetê bi berpirsiyarê 
partiyê Nicholas Reid re hevdîtinek 
pêk anî û dosyayek pêşkêş kir. 

lı MaNCHesteRÊ JÎ 
ÇalakıYek Hat lı DaR XıstıN

Duh danê nîvro li bajarê Îngîlîstanê 
Manchesterê li pêşiya avahiya tel-
evîzyona BBC çalakiyek hat li dar 
xistin. Di çalakiyê de êrîşên dewleta 
Tirk yên li Bakûrê Kurdistanê hatin 
şermezar kirin. Bang li raya giştî jî hat 
kirin ku li hember van êrîşên hovane 
yên dewleta Tirk bertek bê nîşandan. 

bı PaRleMeNteR 
kate OsaMOR Re 
HeVDîtıN PÊk Hat

Tevî çalakiyên tên kirin di heman 
demê karê dîplomasiyê jî tê meşandin. 
Hevserokê meclîsa gel ya Brîtanya 
Turkan Budak, Ayşegul Erdogan û 
Mark Campbell bi parlementera par-
tiya Karkeran ya Edmontonê Kate 
Osamor re hevdîtinek pêk anî. Di 
hevdîtinê de Osamor anî ziman ku 
bûyerên Kurdistanê ji nêz de dişopîne 
û dê bi cihên pêwîst re bikeve têkiliyê. 
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1,1 mîlyon penaberan di sala 2015’an 
de xwe gihandin Elmanyayê

Hat îdîakirin, ku hejmara penaberên par 
xwe gihandine Elmanyayê 1,1 mîlyon e. Tê 
gotin ku rojane 1.500 het 3 hezar penaber ji 
eyaleta Bavyerayê dikevin nava Elmanyayê.

Rojnameya Saechsîche Zeîtûng, di 
nûçeya xwe ya li gorî agahiyên sîstema 
parvekirina penaberan di navbera eyaletan 
a bi navê EASY de ragihand, ku di nava 
2015’an de 1 mîlyon 90 hezar 894 penaber 
derbasî nava Elmanyayê bûne. Hat tespît-
kirin ku piraniya penaberan di ser eyaleta 
Bavyera ya li ser sînorê Awûstûryayê der-
basî Elmanyayê bûne. Li gorî agahiyan di 
meha Kanûnê de 127 hezar, di meha Mi-
jdarê de jî 206 hezar penaber derbas bûne.

Di daneyên EASY de, ku li hejmarên 
çend roj berê yên Hikûmeta Eyaleta Bavy-
era aşkere kir re tê, têkildarî kesên derbasî 
nava welêt bûne, lê di nava vê sîstemê de 

nînin, agahî nayê dayîn. Her wiha tê gotin 
ku pêkane hin penaber li gelek nuqteyên 
Elmanyayê, gelek caran hatibin qeydkirin. 
Lê ev hejmar jî nehatiye zelalkirin.

Wezareta Karên Hundir a Federal jî li 
ser hejmara penaberên di sîstema bi navê 
EASY de hatine qeydkirin ti daxuyanî neda. 
Tê payîn ku Daîreya Penaberan û Koçê ya 
Federal (BAMF) a ser bi Wezareta Karên 
Hundir di nava hefteyê de li ser hejmara 
serlêdanên penaberiyê daxuyaniyekê bide. 
Li gorî daneyên BAMF’ê heta meha Mi-
jdarê hejmara penaberên serlêdan kirin, 425 
hezar bûn.

Tevî şert û mercên giran ên zivistanê jî 
tê gotin ku ji sînorê Awûstûryayê pêla pe-
naberan a ber bi Elmanyayê ve diherike, 
dewam dike.

Hejmarê penaberên di qezaya li Egeyê 
jiyana xwe ji dest dan gihişt 31’an

Di encama noqbûyina 2 botên plastîk 
ên hewl dan penaberan bigihînin girava 

Mîdîllî ya Yewnanîstanê  de cesede 31 ke-
san ku zarok û jin jî di nav de ne, xwe da 
peravê. 12 kes jî hatin rizgarkirin.

Hate diyarkirin ku di nav ên jiyana xwe 
ji dest dane de jinek ducanî, zarokên biçûk, 
ciwan û jin hene. Hê nehatiye diyarkirin 
ku yên mirî welatiyê ku derê ne, tê gotin 
ku ji yên hatine rizgarkirin 12 kes ji Iraq û 
Cezayirê ne.

Nasrallah: Wextê diyalogê bi dawî bû
Serokê Şîa yê Lubnanî Seyîd 
Hasan Nasralah aşkere kir ku 
Erebîstana Siûdî bi îdamki-
rina  Ayetulah Nemr re dema 
diyalogê qedandiye. Nasrallah 
got: “Xwîna hatî rijandin wê 
dawî li xanedaniya Siûdî bîne.»

Seyîd Hasan Nasralah, di axaftina xwe 
ya di El- Meyaden TV de bi giranî li ser 
mijara darvekirina Ayetûlah Nemr ê ji ali-
yê dewleta Sûdî Erebîstanê hat îdamkirin, 

sekinî. Nasralah diyarkir ku Nemr kesay-
etek reformcî di hat naskirin. Nasralah got: 
«Darvekirian Sekrekterê Girştî yê Hîzbûl-
lah Ayetûllah Nemr, bûyereke ku cîhanê 
hemû hejand û mijareke ku neyê biçûkx-
istin mezine.»

WeXtÊ DıYalOGÊ bı DaWÎ bÛ
Seyîd Nasrallah di dewama axaftina 

xwe de diyar kir îmkanê diyalogê bi wan 
re bi dawî bûye û wiha got: «Xwîna hatî 
rijandin wê dawiya rêveberiya xanedan 
Siûdî bîne.» Nasrallah diyar kir ku rojên bi 
zehmet li pêşiya rêveberiya Siûdî ye.

Arjantînê ji bo giravên falklandê 
banga muzakereyê li Brîtanyayê kir

Arjantînê ji bo ji nû ve nirxan-
dina statuya hiqûqî ya Giravên 
Falklandê, ku beriya 183 salan 
ket bin serweriya Brîtanya Me-
zin, banga ‘muzakereyê’ kir.

Di daxuyaniya Wezareta Karên Derve 
de hat ragihandin, ku ji bo pirsgirêka Gi-
ravên Falklandê bi ‘aştiyane’ çareser bibe, 
tê xwestin ku bi Brîtanyaya Mezin re 
hevdîtin ji nû ve destpê bikin.

Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin, ku 
ji bo diyarkirina statuya hiqûqî ya Falk-
landê, ew ji hevdîtinan re amade ne.

Giravên Falklandê ku bi qasî 400 kîlo-
metreyî li rojhilatê Arjantînê ne, di sala 
1833’an de ji aliyê Brîtanyayê ve hatibûn 
dagirkirin û ji hingî ve bi vî welatî ve girê-
dayî tên birêvebirin.

Di sala 1982’an de dîktatoriya leşkerî 
ya Arjantînê leşker li giravan bicih kiribû 
û di navbera her du welatan de ji bo de-
meke kurt şer qewimî bû.

Di encama vî şerê ku ji her du aliyan 
900 leşkeran jiyana xwe ji dest dabûn de, 
artêşa Arjantînê têk çûbû û piştî demeke 
kurt vê yekê rê li ber hilweşîna dîktatoriya 
leşkerî vekiribû.

Ji ber ku li dora Giravên Falklandê 
çavkaniyên dewlemend ên petrolê hene, 
nîqaşên serweriyê yên navbera her du we-
latan ji nû ve destpê kiribûn.

Li Giravên Falklandê ku li qadeke ji 
12 hezar kîlometreçaregoşeyê ne û nêzî 
3 hezar mirov lê dijîn, di sala 2013’an de 
referandûm hatibû kirin û ji sedî 99,8 ê 
beşdaran xwestibûn bi Brîtanyayê ve girê-
dayî bimînin. Lê belê Arjantînê îlan kiribû 
ku ew vê referandûmê nas nake.

Ji UNHCR jibo Ewropa 
xebereke nexweş

Komîsyona Bilinda Penaberan a ser bi 
Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) nûçeyeke 
nexweş da welatên Ewropa û got, tê 
pêşbînîkirin ku di sala 2016an de koçber 
zêdetir berê xwe bidin welatên wan. 

Berdevkê UNHCR Edriyan Îdwardis 
ragihand: “Mixabin xelk ji ber şer û pe-
vçûnên dijwar direvin û ew yek jî bi dawî 
nayê. Lewma em pêşbînî dikin ku, di sala 
2016an de, dê hejmara koçberan ber bi 
Ewropa ve zêdetir bibe.” 

Edriyan Îdwardis wiha got: “Pêwîst e 
kar bê kirin ku ev pirsgirêk çareser bibe û 
dawî li şer û cengan were.” 

Pêla koçberiyê ber bi welatên Ewro-
payê ve hêj berdewam dike û tenê di çend 
rojên borî de nêzîkî 4 hezar koçber xwe ji 
Tirkiyê gihandine Yûnanistanê. 

Koçberekî sûrî bi navê Zîba Hamus ku 
profesor e di felsefeyê de, dibêje, Em bi rêya 
deryayê hatine. Keşûhewa pir xerab bû, lê 
şensê me hebû ku em di dawiyê de gihîştin.

Zanîngeha Cambridge 
dê belgeyên li ser 
Kurdan biweşîne
Zanîngeha Cambrige 
komek belge li ser 
serhildan, şer, tixûb 
û nasyonalîzma kurd 
û Kurdistanê belav dike. Tê 
gotin ku ew belge heta niha li 
ti derî nehatine belavkirin.  

Zanîngeha Cambrige a Brîtanyayê eşkere 
kiriye ku dê vê mehê (Çile) komek belege 
li ser nasyonalîzm, xebat, şerê kurdan û 
tixûbên Kurdistanê belav bike ku heta niha 
nehatine belavkirin. 

Li gorî malpera fermî ya Zanîngeha Cam-
brîge, ew belge behsa bûyerên salên 1831ê 
heta sala 1979ê dikin û ji 9 hezar rûpelan 
pêk tên.  

Li gorî malperê, ew belge ji aliyê Anîta 
Burdett ve hatiye êdîtkirin. Daxuyaniya 
Zanîngeha Cambrige li ser wan belgeyan 
wiha ye: 

“Nav: Tomarên liser kurdan, Tixûb, Ser-
hildan û Nasyonalîzm, 1831-1979  

Çavkanî: Belgeyên Brîtanî Çapa Un-
îversîteya Cambridge 

Ev belge, ku ji neh hezar rûpelan pêk tên, 
behsa serhildanên destpêkê yên gelê kurd li 
dijî desthilatên herêmî û metropolîtan dikin. 
Herwiha vedigêrrin ka peywendiyên wan bi 
gel û miletên cîran di qonaxên dîrokî yên cuda 
de çawan bûne. Ev belge bi wî teherî salixên 
reh û rîşeyên hestên neteweyî yên kurdan yên 
sedsala 19an di çarçoveya serhildanên cuda 
radixe ber çavan û di wan şopan de digihîne 
tevgerên hevgirtî û ciyawaz yên neteweyî 
ku piştî Şerê Cîhanî yê Yekem de derketin 
meydanê. Di heman arasteyê de, belge be-
ratiya terîtuwar û serzemînê ku wekî welatê 
kurdan dihêt  pênasekirin, rave dike. Qutiya 
nexşeyan nîgarên guhertina tixûbên wan, yan 
wan kertên ku berdewam di rewşa guhertin 
û nakokiyê de bûne, dabîn dike. Ev belge-
nameya 13 bergî, dê bi çap û dîjîtal online 
jî berdest be, ku ji neh hezar rûpelan û 20 
nexşeyan pêk dihêt. Hemî belgeyên Dewleta 
Brîtanî li ser kurdan di heyama salên 1831–
1979 de, bi şiroveyên lêgerbar di formata e-
pirtukê de ji bo xwandevanan berdest be.”
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Sê Jinên Kurd li Sîlopî 
Hatin Qetil Kirin

Hêzên dewletê ku 23 roj 
in li Sîlopiyê terorê didin 
meşandin û bi hovane êrîşî 
gel dikin û di 4’ê Çileyê de 
Demîr, Nayir û Uyar qetil kirin. 

Yek Jı JıNÊN Dı GReVa 
bıRÇÎbÛNÊ De PÊŞeNGÎ kıR bÛ

Sêvê Demîr a ku ji bo têkoşîna azadiya gelê 
kurd û jinê, di gelek qadan de xebat meşandibûn. 
Demeke di nava xebatên Çapemeniya Azad de jî 
cih girt. Ji ber girêdana xwe ya zimanê dayikê di 
Rojnameya Azadiya Welat de xebitî. Demîr a ku 
di nava xebatên xweser ên jinê û siyasetê de cih 
girt xebat meşand di operasyona qirkirina siyasi 
ya di 14’ê Nîsana 2009’an de di bin navê ope-
rasyonên KCK’ê de hate binçavkirin û hat girtin 
û 5 salan di girtîgehê de ma. Demîr beriya ku bi 
Rêberê PKK’ê Abdullah Ocalan re ji bo çareserki-
rina pirsgirêka kurd hevdîtin bên destpêkirin û 
tecrîda li dijî Ocalan bê rakirin di greva birçîbûnê 
ya ku girtiyan li girtîgehên Tirkiye û Kurdistanê 
di 12’ê Îlona 2012’an de dan destpêkirîn de cih 
girt û 68 rojan di greva birçîbûnê de ma. 

Demîr a ku li Girtîgeha Tîpa E ya Amedê 
ji bo greva birçîbûnê pêşengî kir yek ji 9 jinên 
girtî bû. Demîr di salvegera greva birçîbûnê 
de ji DÎHA’yê re axivîbû. Demîr wiha gotibû: 
“Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan wê demê 
di bin tecrîdê bû. Ji bo hevdîtina parêzeran jî 
destur nedihat dayîn. Dixwastin rastiya ku Oca-
lan îradeya kurdan e tune bikin. Nepêkan bû ku 
em vê yekê qebûl bikin. Ji ber ku di pirsgirêka 
kurd de muxabat Ocalan e. Em di ferqêde bûn 
ku ji bo ev pêvajoya zilmê veguhere çareseriya 

demokratîk pêwîst e. Ji bo vê yekê jî divê tecrîda 
li dijî Ocalan bihata rakirin. Ligel hemû pêkûti-
yên dewletê ji bo ku grev bê dawîkirin jî îradeya 
Kemal Pîr derket holê. Di vî çalakiyê de Ocalan 
muxatab hate girtin. ê ku çalakî bi dawî kir jî 
deriyên muzakereyê vekir jî Ocalan bû.”

Bi gotina ‘ger Botan bi ser keve dê mirovahî 
bi ser keve’ di hefizeyan de ma

Pakîze Nayir li dijî êrîşên hêzên dewletê 
yên ji bo şikandina îradeya gel bi gotina xwe 
ya “Heke Botan bi ser keve dê mirovahî bi ser 
keve” di hefizeya hemû gelê kurd de cih girt. 

Nayir li dijî bêdengiya ku di raya giştî de li 
dijî qatlîamên ku hêzên dewletê li Kurdistanê 
pêk tînin ev bangawazî kiribû: “Em ji yên ku 
dibêjin ‘Biratî’ dipirsin, ev e biratiya we? Ez 
bang li wan kesên ku xendekan dikin hincet 
dikim. Dev ji van hincetan berdin. Qirkirineke 
vekirî li Kurdan tê ferzkirin. Qirkirin li ser gelê 
Botanê tê ferzkirin. Bi rastî ez nikarim bi goti-
nan îfade bikim. Eger îro deng nedin me dibe 
sibe dereng be. Dibe bi sedan kes li vir bimire. 
Eger yên dibêjin ez demokrat im, sosyalîst im, 
mirov im vê qêrînê nebîhîsin, bila sibe tu kes 
neyê Silopî û wêneyan nekşînin. Ez bang li 
dewletê dikim. Hişê xwe bidin serê xwe. Rêve-
beriya cewherî mafê me yê bingehîn e û em 
dev ji vê mafê bernadin. Ji niha û pê ve tiştekî 
ku dewlet bide me tune ye. Ez deng li her derî 
dikim. Vê qêrînê bibîhîsin, dibe sibe pir dereng 
be. Bawer bikin eger Botan biserkeve dê hemû 
mirovahî biserkeve.”

bı 3 JıNÊN ŞOReŞGeR Re 3 
JıNÊN eVÎNDaRÊ azaDıYÊ

Niha di salvegera qatlîama Parîsê de jinên 
kurd dê bi 3 jinên şoreşger Sakîne, Fîdan û 
Leylayê re Sêvê, Pakîzê û Fatmaya evîndarên 
azadiyê bi bîr bînin. 

Demîrtaş: AKP’e wê 
fatûreya giran bide!
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Demîrtaş 
diyar kir ku dema rastî derketin 
holê, AKP’e wê fatûreya giran bide.

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş ku li Meclisê civîna çapemeniyê pêk 
anî bal kişand ser betalkirina randevûya Ser-
okwezîr a bi HDP’ê re û wiha got: “Me gotibû 
em ê cenazeyê dayika ku bi rojan li ser rê hatibû 
rawestandin bipirsin. Ew bi xwe derketiye û 
dibêje ‘ez hesap nadim’ Tu ji me reviyay lê tuyê 
çawa ji Ezrayîl birevî.” Demîrtaş wiha berde-
wam kir: “Hûn welat radestî yek zilamî dikin 
em jî radestê gel dikin. Çima ya we xayîntiya li 
dijî gel nîn e ya me wisa ye? Êdî Tirkiye bi du 
tercîhan re rû bi rû maye. Ya desthilatdarî yan 
jî rêveberiya gel ya demokratîk. Mînaka Hîtler 
dayîn serbest e lê ya Îsveçê dayîn sûc e.”

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş li Meclisê civîna çapemeniyê li dar 
xist û nirxandinên girîng kir. Li civîna ku Ser-
okwekîlên Koma HDP’ê Îdrîs Baluken û Çaglar 
Demîrel jî amede bûn, Demîrtaş axivî û got ku 
wan îro pêkanîna civîna komê ya jinan plansaz 
kirine, lê ji ber rewşa hewayê Yuksekdag nekar-
ibûye bê Enqereyê ji ber wê jî betal kirine.

Demîrtaş pişt re derbarê rojevê de ji roj-
namegeran re ev nirxandin kir: “Li beşekî welat 
ku ewqas şerekî giran heye, mirin û êşa ku tên 
jiyîn beşekî civakê û siyasetmedarên ku bêdeng 
dimînin nayê qebûlkirin. Tirkiye di rojên ji rêzê 
derbas nabe. Rojhilata Navîn jî di şert û mercên 
awarte de derbas dibe. Li welatê me jî ev rewşa 
awarte piştî hilbijartinên 7’ê Hezîranê dest pê 
kir. Kesên ku welat bi rêve dibin wekî ku tu sûc 
û gunehê wan nîn e her tişt dixin stûyê HDP’ê. 
Ev hikûmet heta niha her tim tiştên nebaş xistiye 
stûyê muxalefetê û yên baş jî wekî ku wan kiriye 
nîşan dide.”

‘kÊ GOt PÊVaJOYa ÇaReseRıYÊ 
Dı saRıNCÊ De Ye?’

Demîrtaş pirsa “Kê gotiye pêvajoya çareseri-
yê di sarincê de ye» kir û wiha berdewam kir: 
“Bila bersivê bidin vê pirsa hêsan. Kê ev pêyv 
gotibe ew ji her tiştî berpirsiyar e. Lê wekî ku 
HDP pêvajoyê daye rawestandin, xendekan ko-
landiye, tang û topan HDP›ê rêkiriye navçeyan 
daxuyaniyan didin. Ji bo xwe ji vê rewşê rizgar 
bikin hemû gunehê vî welatî dixin stûyê HDP’ê. 
Lê hûn nikarin xwe wiha rizgar bikin.”

HesabÊ kU akP bıDe 
WÊ PıR GıRaN be

Demîrtaş anî ziman ku ew ne li bendê ne ku 
her kes sedî sed bi HDP’ê bawer bibe û wiha 
pê de çû: “Lê her kesên ku xwediyê wicdan in 
divê tiştên ku diqewimin baş fêm bikin. Her 
tişt di bin destê AKP’ê de ne. Li cihê ku AKP li 

hemberî mirinan hesabê bide hesap dipirse. Dê 
fatûraya ku AKP bide pir giran be. Li gel hemû 
zilm û mirinan jî kurd hê jî ji bo jiyana bi hev re 
di nava hewldanan de ne.”

‘tU YÊ Jİ RaNDeVÛYa XWe 
Ya bİ ezRaÎl JÎ bİReVÎ?’

Demîrtaş got ku ji aliyekî ve rastiya şerekî 
giran tê jiyîn û ji aliyên din de jî binpêkirinên 
mafan tê jiyîn û ev tişt got: “Cenazeyên sivîlên 
ku tên qetilkirin li erdê ji bo rizî bibin tên raw-
estandin. Destûr nadin ku cenaze bên wergirtin. 
Cenazeyê dayika Taybet ku temenê wê 70’ê sali 
ye bi rojan li ser rê hat rawestandin. Me gotibû 
em ê pirsa rawestandina cenazeyê dayika Taybet 
bipirsin. Lê derketiye televîzyonan û dibêje ‘ez 
hesap napirsim.’ Tû ji me reviyay tû yê ji Ezraîl 
çawa birevî? Dê teqez hesabê vê yekê bê pirsîn. 
Dê ev pirs li axîretê bê pirsîn. Dayik li Amedê 
ji bo bigihîjin cenazeyên zarokên xwe dest bi 
grevên birçîbûnê kirine. Serokwezîrê vî welatî 
destûr nade. Cenazeyên li Amedê ji rizîbûnê re 
hîştine. Hin ji wan 10 roj in û hin ji wan jî 15 roj 
in li erdê ne. Qaşo em nikarin van pirsan ji Ser-
okwezîr bipirsin. Dema em dixwazin pirs bikin 
jî randevûyê betal dikin.”

‘Me alıYÊ XWe Jı zÛ Ve DıYaR 
kıRıYe: eM lı CeM Gel ıN’

Demîrtaş ji Serokwezîr re wiha got: “Hûn her 
şev ji Qesrê re hesab didin û ji vê yekê jî şerm 
nakin. Hûn ji hesapdayina gel şerm dikin gelo? 
Em ji bo hesabpirsînê hatin. Dibêjin em hesap 
nadin HDP’ê û muxalefetê. Êdî hînbûne hesab 
nadin ti kesî. Hûn hesabê qetilkirina zarok û 
pitikan nadin. Em ê li gel AKP ya ku dibêje ‘em 
ê mal bi mal paqij bikin’ cih negirin û li cem gelê 
xwe cih bigirin.”

‘bıla MafÊ DestNeWeRDaNa 
HeMÛ kesaN bÊ RakıRıN’

Demîrtaş bal gişand ser gefên mafê dest-
newedana parlementeriya wan û wiha got: “Yên 
ku ji bo DAIŞ’ê dibêjin ‘ciwanên bi hêrs’ û wan 
fêm dikin heta niha ciwanên ku xendekan kolan-
dine û li pişt barîkatan in, fêm nakin. Mirovên 
xwe fêm nakin. Her roj gefa mafê destnew-
erdana li ser parlementeriya me li me dixwe. Li 
meclisê 550 parlementer heye wê demê divê ya 
hemûyan bê rakirin.”

‘HDP Jı MUzakeReYÊ 
Re VekıRıYe’

Demîrtaş ji pirsa “Hûn banga aştiyê dikin lê ji 
bo aştiyê formulasyonek we he ye” re jî vê bersivê 
da: “Me ji parlementoyê re formulek pêşniyar kir. 
Bila li parlementoyê hemû partî bên gel hev û 
komîsyonek ava bike û vê xebatê bimeşîne. Bila 
ji vê yekê jî komîsyon berpirsiyar be. Em ti car ji 
tu diyalog û muzakereyê re girtî nîn in.”

Ji SKB’ê banga çalakiyên lezgîn
SKB’ê banga çalakiyên lezgîn kir, 
wiha got: “Em bang li guhên nabi-
hîzin, çavên nabînin dikin. Ev şerê 
hov, faşist ê ji Kurdan re rewa tê 
dîtin, tenê ji gelê Kurd re mirin, êş, 
rondik û hilweşînê nayne.”

Yekîtiya Jinên Sosyalîst (SKB) daxuy-
aniyek nivîskî weşand, wiha got: “Li Kurd-
istanê lorik bilind dibin…Bajar, jiyangeh 

tên dorpêçkirin, bomberdûman dikin… 
Qetlîam didomin…

Dewleta Tirk a mêtinger faşist bi qedex-
eyan ve hewl dide sûcê xwe yê mirovahi-
yê binuxumîne… Wahşeta li gelek bajar û 
navçeyên Kurdistanê pêk tên, niha li Cizîr 
û Silopiyayê ye… Gelê Kurdistanê bir top-
baranê, gulebaranê û qêrînan ve dibêje; ‘An 
jiyanek bi rûmet an mirin!’

Bi êrîşên dewleta Tirk a faşist ve bi sedan 
kal, ciwan, zarok hatin qetilkirin. Cenaze 

bi heftayan li nava kolanan hat hiştin… Bi 
taybet jî jin û zarok tên hedefgirtin û tên 
qetilkirin. Nexweşxane, dibistan, wargehên 
xwendekaran tên valakirin, dikin bargehên 
leşkeri û qereqolên polîsan.

Êrîşên mezin û qetlîam li benda gelê 
Kurd ê bê elektrîk, tî, birçî, mala wan tê 
gulebarankirin, tê bomberdûmankirin û di-
bin hedefa sekvanan…

Bêdeng neminin!..
Em bang li guhên nabihîzin, çavên na-

bînin dikin. Ev şerê hov, faşist ê ji Kurdan re 
rewa tê dîtin, tenê ji gelê Kurd re mirin, êş, 
rondik û hilweşînê nayne. Tevahî beşên ked-
kar, alîgirê heq, hiqûq, azadî û demokrasiye 
yên li Tirkiyeyê di bin tehdîdê de ye.

Bikevin nav tevgerê!.
Roj roja li diji faşîzmê ya qetlîaman dike 

derketina kolanan e!..
Roj roja li dijî faşîzmê mil bi mil xwişk 

û biratiyê ye!
Roj li bedena xwe, ruhê xwe û xwerêve-

beriya xwe xwedî derketinê ye!
Roj roja azadkirina kolanan, agirê îsyanê 

li tevahî erdnîgariyê belavkirinê ye!..”


