
Barış İsteyen Akademisyenler
Day-Mer panelinden ses verdi
Londra’da faaliyet gösteren 
Kürt-Türk Toplum Merkezi 
Day-Mer’de yapılan ‘Barışa 
imza atan akademisyenler 
konuşuyor’ adlı panelde 
konuşan Profesor Dr 
Şebnem Korur Fincancı 
Cizre izlenimlerini anlattı. 
Fincancı Cizre’de bir insanlık 
suçu işlendiğini belirttikten 
sonra, ‘büyük ihtimalle o 
bodrumlarda insanların bir 
yerde toplanarak belki de 
bazıları canlı bir şekilde 
yakılarak öldürüldüler, 
çünkü aynı bodrumlarda 
yanmış kemikler var ama 
aynı yerde bulduğumuz 
yünler yanmamıştı’ dedi.

Sayfa 14 & 15’de
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Ankara’da 
şiddetli 
patlama
Güvenpark, Kızılay, otobüs duraklarına yakın bir mesafede gerçekleşen, 37 kişinin 
hayatını kaybettiği ve 19’u ağır 125 kişinin de yaralandığı patlama sonrasında Ankara 
yasa boğuldu. Sayfa 2’de

HDP Bingöl 
Milletvekili Hişyar 
Özsoy Londra’da 
Galler Başbakanı 
ile Görüştü
Londra’ya bir dizi diplomatik temas için Londra’ya gelen, ve Parlamentoda gerçekleşecek Newroz 
resepsiyonuna katılan HDP milletvekili, Hişyar Özsoy, Pazartesi akşamı gerçekleşen etkinlikte, Galler 
Başbakanı Carwyn Jones ile özel bir görüşme yaptı.  Sayfa 10’da.

Haberin devamı sayfa 2’de 
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Ankara’da 5 ayda 3’üncü patlama
Ankara Kızılay’da meydana gelen 
şiddetli patlamada 37 kişi hayatını 
kaybetti, 125 kişi yaralandı.

Ankara bir kez daha 
bombalı saldırıyla sarsıldı. 
Ankara’nın merkezi sayılan 
Kızılay Güvenpark’ta otobüs 
duraklarının önünde mey-
dana gelen büyük patlamanın 
ardından yanmış yıkılmış yolcu 
otobüsü ve araçlar, camları 
patlamış binalar kaldı. 

Patlamayla ilgili 
hükümetten yapılan açıklamada 
2’si saldırıyı düzenleyen olmak 
üzere 37 kişinin öldüğü, 125 
kişinin yaralandığını bildirildi. 
Patlamanın kilometrelerce öt-
eden duyulacak kadar şiddetli 
olduğunu belirterek “kıyamet 
yeri” gibi değerlendirmesinde 
bulunan görgü tanıkları ise ölü 
ve yaralı sayısının çok daha 
fazla olduğunu söyledi. Saldırı 
gözleri bir kez daha hükümetin 
sürdürdüğü iç ve dış politikaya 
çevirirken, yaralı yakınları 
“İktidarınız, başkanlığınız ye-
rin dibine batsın” diye isyan 
etti. İllerde yapılan eylemlerde 
hükümete istifa çağrısı yapıldı.

‘İktİDar HırsıNız Da 
baŞkaNlıĞıNız Da...’

Haber alamadıkları 
yakınlarının sağlık durumu 
hakkında bilgi almak isteyen-
ler hastane önlerine akın etti. 
Yaralılar ve yaşamını yitiren-
lerin yakınları zaman zaman 
fenalık geçirdiler. Hastane ön-
lerinde bekleyenler hükümetin 
savaş politikalarına isyan et-
tiler. Hayat Televizyonu canlı 
yayınına katılan, patlamada 
kaybettiği 16 yaşındaki Des-
tina Parlak’ın yakını, “İktidar 
hırsınız da başkanlığınız da 
yerin dibine batsın” diyerek 
Hükümete ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a tepki gösterdi.

aYNı POlİtİkalarDa 
ISRAR

Saldırı sonrasında, 
Başbakan Ahmet Davutoğlu 
başkanlığındaki güvenlik 
toplantısı, Başbakanlık Resmi 
Konutu’nda yapıldı. Toplantı 
sonrasında Adalet Bakanı 
Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı 
Efkan Ala ile Sağlık Bakanı 
Mehmet Müezzinoğlu ortak 
açıklama yaptı. Patlamayı 
kimin yaptığını soruşturma 
bitince açıklayacaklarını be-
lirten İçişleri Bakanı Efkan 
Ala, “Bu tür saldılar milletin 
azim ve kararlığını ortadan 

kaldırılmayacaktır. Kesin 
olarak yapan örgüt soruşturma 
bu yönüyle tamamlanınca 
açıklanacaktır sanırım yarın 
(bugün) bu araştırmalar 
kesinleşir. Saldırı, seyir 
halinde bomba yüklü bir araçla 
gerçekleştirildi” dedi. Sağlık 
Bakanı Mehmet Müezzinoğlu 
ise saldırıda ikisi saldırıyı 
gerçekleştiren olmak üzere 37 
kişinin yaşamını yitirdiğini, 
125 kişinin de yaralandığını 
dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
patlamadan saatler sonra 
yaptığı açıklamada, bölgede 
yaşanan istikrarsızlıkların 
Türkiye’yi terörün hedefi 
yaptığını söyledi. Erdoğan, 
“Bu saldırılar, terörle mücadele 
konusundaki azmimizi asla 
azaltmamakta, kararlılığımızı 
daha da artırmaktadır. Dev-
letimiz, her türlü terör tehdidi 
karşısında, meşru müdafaa 
hakkını kullanmaktan asla 
vazgeçmeyecektir” dedi.

HDP: eN sert 
ŞekİlDe kıNıYOrUz

HDP: Ankara’da bu akşam 
meydana gelen bombalı 
saldırıyı lanetliyoruz. Sivil 
yurttaşlarımızın bulunduğu 
bir yerde yapılan bu vahşi 
saldırının sonucunda maal-
esef çok sayıda hayatını kay-
beden ve yaralanan olmuştur. 
Bütün halkımızla bu büyük 
acıyı paylaşıyoruz. Yaşamını 
yitiren insanlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz. Halkımıza yaşatılan 
bütün bu acıların bizleri 
kardeşlik duygularından 
uzaklaştıramayacağını ifade 
ediyor, saldırıyı bir kez daha en 
sert şekilde kınıyoruz.

ankara’daki patlamaya 
yayın yasağı

Ankara’da gerçekleşen 
patlamadan sonra RTÜK 
tarafından yayın yasağı get-
irildi. Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu’nca, Ankara Kızılay’da 
meydana gelen patlamaya 
ilişkin yayın yasağı getirildi. 
Geçici yayın yasağının, olay 
yerini görecek şekilde canlı 
yayın yapılmasını, olayın oluş 
anı ve hemen sonrasına ilişkin 
görüntüler ve cenaze görüntül-
erinin verilmesini kapsadığı 
öğrenildi. 
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İngiltere Halk Cephesi ‘Direniş ve Adalet 
Çadırı’nı Yürüyüş ile sonlandırdı
İngiltere Halk Cephesi uzun süredir 
devam ettirdiği Direniş ve Adalet 
çadırını hafta sonu düzenlenen 
büyük yürüyüş ile sonlandırdı. 
Erem Kansoy

‘Kürdistan’ı  ve ülkemizin her yanını kan 
gölüne çeviren ABD işbirlikçisi Katil AKP’yi 
teşhir etmek ve Kürt halkını sahiplendiğimizi 
dünya aleme duyurmak için’ çadır eylemini 
gerçekleştiren İngiltere Halk Cephesi eyleme 
22 Şubattan buyana devam ediyordu. Direniş 
ve Adalet çadırına gerçekleştidiğimiz ziyarette 
yaptığımız görüşmelerde yetkililer çadırı ziyaret 
edenlere emperyalizm ve faşizmi anlattıklarını 
vurguladı. 

İngiltere Halk Cephesinin yürüyüşü, yapılan 
“ABD işbirlikçisi Türkiye faşzminin Kürdistan’da 
ve Türkiyede yaptığı katliamlara sessiz kalma , 
haykır” çağrısıyla yaklaşık 250 kişiyi meydana 
topladı. Manor House tren istasyonu önünde 
başlayan yürüyüşe geçilmeden önce çadırın 
önünde halaylar çekildi.

Yürüyüşte, temsili olarak önlerinde Sabonun 
Kızları Berna ve Çiğdem’in fotoğraflarıyla kitleye 
yol gösterdi.

Kızıl bayraklar, dövizler, pankartlarla, alkışlar 
ve zılgıtlar eşliğinde adalet İstiyoruz diye 
haykıran Halk Cephesi, hesap sorma bilincine 
sahip olduklarını da ortaya koydular. Slogan-
lar Türkçe ve ingilizce olarak atıldı. “Kürdistan 
Faşizme Mezar Olacak, Kürdistan’ın Hesabı Sor-
ulacak, Kahrolsun Faşizim Yaşasın Mücadelemiz, 
Katil ABD işbirlikçi AKP, Katil Devlet Hesap 
Verecek, Elif Şafak Bahtiyar Yıkılacak Saraylar, 
Dilek Doğan Ölümsüzdür, Yılmaz Öztürk Ölüm-
süzdür,  Berna Yılmaz Ölümsüzdür, Çiğdem 
Yaksi Ölümsüzdür, Katillerden Hesabı Cepheliler 
Soracak,  Ne istiyoruz Adalet Ne Zaman Şimdi, 
Yaşasın Halkın Adaleti, Berkin Elvan Onbeşinde 
Bir Fidan, Berkin’in Hesabı Sorulacak, Mahir 
Hüseyin Ulaş Kurtuluşa Kadar Savaş, Kızıldere 
Son Değil Savaş Sürüyor, Kürdistanda Katliama 
Son, Kahrolsin Faşizim Yaşasın Mücadelemiz, 
Katil Terörist işkenceci Türkiye Devleti, Halkız 
Haklıyız Kazanacağız.” Sloganları ile kuzey 
Londra’ya sesini duyuran İngiltere Halk Cephesi 
çevreden büyük ilgi gördü. İngiltere 

Türkiyeli esnafların çoğunlukta olduğu Green 
Lanes’ten,  esnafların alkışları arasından geçil-
di. Yürüyüş boyunca hiç durmadan coşkuyla 
sloganlar atılmaya devam edildi. Yürüyüşün 
sonlandırıldığı Wood Green kütüphanesi önüne 
gelindiğinde Kürdistan’da ve dünyada bağımsız 
vatan ve halkların özgürlüğü uğruna şehit düşenler 
için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

 Şehit Namirin ve Devrim Şehitleri Ölüm-
süzdür sloganları ve yapılan konuşmalar iles onra 
sona erdi.

 Yürüyüş dergisi Temsilciliği ve çadırda görev 
alan kurum temsilcilerine gerçekleştirdiğimiz zi-
yarette yetkililer, “ 22 Şubat’tan beri Londra’da 
açtığımız “Direniş ve Adalet” Çadırımızla, Em-
peryalizmi ve Faşizmi Anlatıyoruz. Halktan 
Yana Olan Basını ve Tüm Emekçi Halklarımızı, 
Kürt Halkımızın Sesi Soluğu Olmaya, bu Onurlu 
direnişi sahiplenmeye bekliyoruz! Kürdistan’da  
yaşanan katliamları, ve “kavgamızın şehri” 
İstanbul’un gecekondularında düşenlerimizin sa-
hipsiz olmadığını göstermek için, adalet İstiyoruz 
diye haykırmak için, ekmeği kursağımızda, 
acısı yüreğimizde asılı kalan Berkin’imiz için, 
Bağcılarda, gülüşü karanfil kokulu, hasret 
kaldığımız bacımız Günay’imiz için, sırma saçları 
Armutlu’nun denizine yelken açan Dileğimiz 
için, direniş mahallesi Armutlu’da filinta 
delikanlılarımızın Yılmaz iradeleri için, tohum to-
hum korkuyu saçtılar düşmanın beynine… Ve her 
satırı direniş ve adalet haykıran kavga türkülerim-
ize birer mısra gibi eklenen “Sabonun Kızları”…. 

Berna ve Çiğdem için, Onların Bayrampaşa’daki 
hesap sorma cüretini daha da güçlü haykırmak için 
tüm çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.”

Yetkililer ayni zamanda katliamlara da dikkat 
çekerek Kürt halkının zulmüne ortak oldu. 

“ABD,nin emriyle AKP’nin eliyle 
Kürdistan’da Kürt halkı katlediliyor. Ayrıca 
Türkiye’nin her yerinde adalet arayışı ve mücadele 
devam ediyor. Devrimci mücadelenin yoğun 
olarak sürdüğü mahallelerimiz Armutlu, Gazi, 
Okmeydanı ve 1 Mayıs mahallesinde halklarımız 
güpegündüz AKP’nin eli kanlı katil polisleri 
tarafından kaçırılıyor, gençlerimiz katlediliyor. 
Kürt halkımız, kadını, erkeği, genci yaşlısıyla 
direndiği ve halk düşmanlarına “Kürdistan’dan 
defol” dedikleri için katlediliyorlar.

15’inde fidanımız Berkinimiz için, Armutlu’da 
katledilen Dileğimiz ve Yılmaz için, Bağcılarda 
yatağında 15 kurşunla katledilen Günayımız için, 
Kürdistanda barış çığlıklarına rağmen savaşan 
direnen Kürt halkımız için Direniş ve Ada-
let çadırımızı açtık.  Cizre’de, Sur’da, İdil’de, 
Silopi’de Haziran ayaklanmasındaki gibi, 
halkların birleşmesinde korkan emperyalizm ve 
Türkiye Faşizmine hancer gibi cevap veren bir 
şiirde dediği gibi, Berkin’le Mehmet Yavuzel’i 
birleştirip sarayların korkusunu büyüteceğiz.” 
Ifadelerine yer verildi. 

BERKİN’E
SANA GELMEK VAR ÇOCUK,
SANA KONUŞMAK VAR,
TIPKI YILDIZLARA ULAŞABİLMEK GİBİ,
EVET ÖMRÜMÜN YANGINI,
ÜLKEMİN KUTSAL EVLAD,
KAHRAMAN ÇOCUK.
YAŞAMIN RENGİ SEN...
HAYALİ SEN...
ÇOŞKUSU SEN...
SEVİNCİ SEN...
KANAYAN YARASI  SEN...
VE 
UMUDU SEN OLACAKSIN...!

(Cizre’de bodrumunda katledilen MEHMET 
YAVUZEL’İN BERKİN ELVAN için yazdığı şiir.)
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Tüm dünyada etkinlik, toplantı ve yürüyüşlerle selamlanan  
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Londra’da bir dizi etkinlik 
ve yürüyüş ile karşılandı.Hazırlanan özel programda HDP Ağrı  
Milletvekili Dirayet Taşdemir’de halkla kucaklaştı.

Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart 
Haber-Fotoğraf Erem Kansoy

 Öncelikle Million Women 
Rise etkinliği ile yoğun bir 
programa giren Londra’da 
aktif Kürdistanlı ve Türkiyel, 
kadınlar 8 Mart Platformu, son 
olarak düzendikleri yürüyüş 
ve panel ile çalışmalarına de-
vam ediyor. 

8 Mart dünya Emekçi 
kadınlar Günü etkinlikleri 
çerçevesinde ‘Savaşa, Göçe, 
Irkçılığa karşı kadınlar 
olarak öz savunmadayız’ 
şiarıyla düzenlene yürüyüş, 
StokeNewington bölges-
inde bulunan Pir Sultan 
anıtının yanında başlayarak 
dalston bölgesindeki Halk 
Evinde sonlandırıldı. Etkin-
lik kapsamında düzenlenen 
ve HDP milletvekili Dirayet 
Taşdemerin’in konuşmacı 
olarak katıldığı panel ise 
kısa süre sonar yine Halk 
Evinde başladı. 8 Martta, 
Savaşa,ırkçılığa göçe karşı 
özsavunmadayız! Başlıklı 
panel yaklaşık 70 kadının 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

Evrim yılmaz’ın 
moderatörlüğünü yaptığı pan-
elde HDP Ağrı Milletvekili 
Dirayet Taşdemir ve 8 Mart 
Platformu adına İnci Kaya 
birer konuşma yaptı. 

Türkiye ve Kürdistan’da 
mevcut durumla ilgili 
değerlendirme yapan ve 
coğrafyada yaşam sürdüren 
kadınların özsavunmada 
birleşmesinin önemine 
değinen konuşmacılar ayni 
zamanda yine coğrafyada 
yaşanan kadına yöne-
lik şiddete örnekler ver-
erek ve şiddetin faşizm ile 
ilişkisine ışık tutan ifadelerle 
katılımcılar bilgilendirildi. 

Düzenlenen panelde açılış 
konuşmasını yapan Evrim 
Yılmaz tüm devrim şehitlerine 
adanan 1 dakikalık saygı 
duruşunun ardından, “pane-
limiz göç, ırkçılık ve özsavun-
ma üzerine kuruldu. 8 Martta 
aslında kutladığımız kadının 
direnişi ve örgütlenişidir,” di-
yerek konuşmacıları tanıttı ve 
söz hakkı verdi. 

aDkH teMsİlCİsİ Ve 
8 Mart PlatfOrMU 
aDıNa İNCİ kaYa 
GÖÇ Ve ezİleN 
kaDıNı aNlattı

Kürdistanlı ve Türkiyeli 
Kadınlar 8 Mart Platformu 
adına İnci Kaya öncelikle 
söz hakkı alırken, “göçe 
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Platformu yürüyüş ve panel düzenledi

dair bir tanımlama, son süreç ve rakamlarla 
konuşmamı gerçekleştireceğim. Gelinen du-
rumun evediliğini göstermek ve hortlatılan 
ırkçılığa ışık tutmak istiyorum. Yaşanan göç 
dalgaları ile doğru orantılı olarak Avrupa’da 
da ırkçılık artıyor. Hepimiz için çok önemli 
bir konudur.” Diyerek ırkçılığın değiişik 
yönlerini ele aldı. Ayrıca Kaya, “Avrupa’nın 
mültecilere yönelik yarattığı welcome kül-
türünüün altı boş olduğunu yaşadığımız 
süreçte gördük.” Sözlerinede yer verdi. 

İnci Kayanın konuşmasının ardından söz 
alan HDP Ağrı Millervekili Dirayet Taşdemir 
ise yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında, 
“öncelikle hepinizi selamlayıp 8 Martı kut-
luyorum, kadın özgürlük direnişini sağlayan 
kadınlarımıza selam olsun. Kürdistanda 
yaşananları hepimiz takip ediyoruz, sizzler 
direnişin Avrupa ayağını oluşturuyorsunuz. 
Ben daha dar bir çerçeveden olayı 
aktaracağım. Bugün Kürdistanda yaşananlar 
faşist bir darbeden ibarettir. Faşizmin özü 
itibari ile ötekinin imhasi ötekinin yok 
edilmesidir, bugün yaşananlar faşist bir 
darbe karşısında direnen halklar, kadınlar ve 
demokratik bir güç var. 

Türkiye ve Kürdistanda kadınlar 8 Martı 
faşizme karşı direnerek selamlıyor. AKPnin 
kadın politikası ve kadınları hedef alması 
Daiş zihniyetiyle eşdeğerliğini gösteriyor. 
Örneğin direnen kadınlarımızın bedenler-
inin teşir edilmesi ve basına yansıtılması 
çok çirkindi, özgürlük mücadelesi yürüten 
kadınlara, biz teslim olmayanları bize boyun 
eymeyenlere verilmek istenen mesaj buydu. 
Ya bize teslim olursunuz yada buna benzer 
akıbeete boyunn eyersiniz idi. Kadının geri 
adım atması ve toplum iradesini bunun üzer-
inden kırmaya çalışan faşist güçler başarısız 
olmuştur.” sözlerine de yer verdi. 

HDP MİlletVekİlİ DİraYet 
taŞDeMİr GazeteMİze kONUŞtU

Panelin ardından gazetemize demeçte bulu-
nan Dirayet Taşdemir, “şuan Kürdistanda Tür-
kiyede olduğu gibi, diasporada yada Avrupa’da 
özellikle bugün Londra’da da kadın kurumları 
çok ciddi eylem ve etkinlikler içerisindedir, 
hem 8 mart dünya emekçi kadınlar gününde 
bugün kadınlar direnişteydi. Ayrıca Kürdistanda 
direnen kadınlarında yanındaydılar. Türkiye’de 
gelişen rejim ve faşizmin kadınlar üzerinde 
yarattığı etkilerin farkındalığı artmıştır. Bu 
bütün kadınlar açısında ve  kazanımlar açısında 
ayrıca kadın direniş cephesinin oluşturulması 
ile de alakalaı olarak çok önemlidir. Bu sebe-
ple Avrupa’daki kadınlarımızın mücadelesi çok 
değerlidir anlamlıdır. Farklı kadın hareketleri-
yle burada kadın hareketleriyle bir ortaklık 
dayanışma bir farkındalık ve Kürdistanda 
yaşanan kadın kıyımına yönelik bir farkındalık 
yaratılıp bir ortak cephenin oluşturulması bu 
mücadeleyi güçlendirecektir. Burada Türki-
yede yaşananlara Avrupalı kadınların duyarlı 
kılınması çok önemli, bir ortak cephe üzerin-
den bir baskı olmadığı sürece Türkiyenin bu 
politikalardan vazgeçmesi çok zor görünüyor. 
Mevcut hükümet bu politkayı destekliyor. 
Londra’da aktif hükümetteki kadınlara Tür-
kiyenin kadınlara yönelik politikası ve Kürdi-
standaki kadın katiamları anlatılması ışık 
tutulması gerekiyor. Avrupa Türkiyein bu poli-
tikalarna sessiz kalarak aslında onayladığını 
gösteriyor, yine savaşın derinleşmesinde bu 
ülkelerin ciddi bir katkısı var. Avrupadaki 
kadınlar kendi hükümetlerinin bu siyasetinde 
vazgeçdirmesi gerek hem de kadın duyarlılığı 
ve ortaklaşma üzerinden de bir ortak kadın 
hareketinin oluştrulması adına da buradaki 
kadın örgütleri ve kadın hareketleri bilgilendi-
rilmeli ve sürekli temas halinde olunmalıdır.” 
Ifadelerini kullandı. 
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İngiltere: AB ile Türkiye Arasındaki Antlaşmalar Bizi Bağlamaz
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen AB-Tür-
kiye zirvesi sonrası Haziran ayına kadar 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına AB 
vize muafiyetinin gelmesi konusu Britan-
ya parlamentosunda tartışmalara yol açtı.

Haber: Tomm Webb

Parlamento milletvekillerinin 
hükümete yönelttiği sorularda AB-
Türkiye zirvesi sonrasında ne ka-
rarlar alındığı konusunun açıklığa 
kavuşturulması istendi. Sorular, bu 
konu ile ilgili görevlendirilmiş olan 
Avrupa bakanı David Lidington’a 
yöneltildi.

Sürekli olarak benzer sorular 
yöneltilen Lidington, AB-Türkiye zir-
vesi sonrası varılan anlaşmanın AB 
ülkesi olmayan devletlerden gelen 
sığınmacıların Britanya’ya kabulüne 

ilişkin halihazırda var olan kanunlarda 
hiçbir değişim olmadığını, AB’nin 
mülteci kabulünde değişikliğe gitse 
bile Britanya’nın bu değişimi kabul et-
mek ve kendi sınırları içerisinde uygu-
lamak zorunda olmadığını defalarca 
vurguladı.

Brüksel’deki zirve sonrası pren-
sipte varılan anlaşmanın en büyük 
işlevsel tabanını Yunanistan’a ulaşmış 
her bir sığınmacının tekrar Türkiye’ye 
iade edileceği ve böylelikle insan 
kaçakçılarının en büyük pazarlama 
metodu olan Avrupa Birliği içerisinde 
herhangi bir ülkeye geçirilip sığınma 
talep edilebilmesinin engellenmiş 
olacağını açıklayan Lindington, ‘bir 

bota binip Avrupa Birliği içerisinde 
sığınma hakkı alma arasındaki link 
kırılmış olacak’ dedi.

Lidington, Avrupa Birliği karşıtı 
olarak bilinen muhafazakar parti mil-
letvekili John Redwood tarafından 
acil cevaplanmak üzere sorduğu ve 
AB-Türkiye anlaşmasının Britanya’ya 
getirmesi muhtemel finansal ve diğer 
yükleri ile ilgili soru sonrası parla-
mentoda söz aldı.

tÜrkİYelİlere 
Vİze MaUfİYetİ bİzİ 
baĞlaMıYOr

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 
getirilmesi talep edilen vize muafiyeti 
ile ilgili soruya ise, şu anda yürür-
lükte bulunan Schengen vize siste-
minde bulunmayan Britanya’nın, 
getirilmesi tartışılan bu muafiyetten 
hiçbir suretle etkilenmeyeceği, Brit-
anya tarafından sürekli olarak yapılan 
standart vize işleminin Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlarına uygulan-
maya devam edeceği yönünde yanıt 
verdi. Britanya’nın Avrupa Birliğine 
katıldığından bu yana kendi sınır kon-
trolünü yaptığı, gerekli gördüğü durum-
larda AB vatandaşlarını bile sınırdan 
geri çevirdiğini sözlerine ekledi.

keNDİ PlaNlaMaMız 
DıŞıNDa ekstra MÜlteCİ 
kabUl etMeYeCeĞİz

Konuşulan anlaşmanın Britanya’ya 
ekstra bir yük getirmeyeceğini be-
lirten Lidington, yılın başında söz 
verilen ve yıl sonuna kadar alınması 
planlanan bin adet Suriyeli mülte-

cinin ülkeye kabul edildiğini, 2020 
yılına kadar alınması söz verilen, to-
plamda 20 bin Suriyeli mültecinin 
önümüzdeki 4 yıl süresince kendi 
planladıkları gibi doğrudan bölgeden 
alınarak Britanya’da yerleşik hale 
getirileceğini belirtti.

tÜrkİYe’Ye VerİleCek 
ParaDaN 250 MİlYON 
sterlİN İNGİltere’Ye 
DÜŞÜYOr

Türkiye’ye yapılması planlanan 
toplamda 3 Milyar Euro değerindeki 
yardımın Britanya’ya düşen 250 Mi-
lyon Pound’luk kısmı dışında plan-
lanan herhangi bir ekstra ödemenin 
olmayacağını sözlerine ekleyen 
Lidington, ekstra bir yardım talebi 
olması durumunda bunun tekrar 
değerlendirilip karara bağlanacağını 
ve anlaşma sonrası verilmesi plan-
lanan 3 Milyar Euro’nun tam olarak 
ve eşit şekilde harcandığından 
emin olacaklarını vurguladı. Ayrıca 
Türkiye’nin halihazırda anlaşılmış 
olan 3 Milyar Euro’ya ilaveten 
2018 yılına kadar ödenmek üzere 
3 Milyar Euro daha talep ettiğini 
fakat bunun AB tarafından henüz 
değerlendirilmediğini sözlerine ekledi. 
Bunun üzerine İşçi Partisi milletvekili 
Keith Vaz, Türkiye’nin engellediği ve 
cezalandırdığı insan kaçakçısı oranına 
göre aldığı paranın belirlenmesi, ödel-
emerinde bu konudaki başarılarına 
göre yapılması tavsiyesinde bulundu.

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) mil-
letvekili Tasmina Ahmed-Sheikh 
Birleşmiş Milletler tarafından da gün-

deme getirilen, mültecilerin tekrar 
Türkiye’ye gönderilmesi üzerine 
yapılan bu son anlaşmanın sığınmacı 
haklarını, Avrupa ve Uluslararası 
kanunları ihlal ettiğini söyledi.

Eski bakan ve şimdiki Muhafaza-
kar Parti milletvekili Cheryl Gillan, 
Yunanistan’dan Türkiye’ye iade edilen 
her bir sığınmacı karşılığında Avrupa 
Birliğinin bir sığınmacıyı kabul ede-
cek olması üzerine kurulan anlaşmada 
sığınmacı sayısının düşmesi konusunda 
ilerlenemeyeceği hatta bu düzende de-
vam ederse anlaşmanın sonucunun kaygı 
verici durumlara ulaşacağını söyledi.

aNtlaŞMa ÇOk ÇİrkİN
Yine Muhafazakar Parti millet-

vekillerinden Bernard Jenkin, ‘bu 
anlaşmayı çok kirli bir anlaşma olarak 
görüyorum’ diye başladığı sözlerine 
şöyle devam etti; ‘Hepimiz biliyoruz 
ki devlet, özellikle kendi devletimiz ve 
bütük Avrupa Birliği devletleri mül-
teci krizini çözme konusunda çaresiz 
durumdalar. Bu kriz kendi kendine 
büyümüş bir krizdir. Schengen ülkeleri 
arasındaki sınırsız ve vizesiz geçiş 
durumu Avrupa Birliğine gelişi cazip 
kılıyor. Avrupa Birliği’nin herhangi 
bir ülkesine gelindiğinde diğer ül-
kelerin istenilen birine seyahat edilme 
imanının engellenmemiş olması kendi 
başına bir açık davet özelliği taşıyor.

 Bunu engellemek için insan hakları 
raporları çok farklı olan bir ülke ile 
kirli bir anlaşma yapılmaya çalışılıp, 
sığınmacıların kendi ülkelerine gönder-
ilme işlemi bu ülkenin taşeronluğunda 
uygulanmaya çalışılıyor.’



9  Çarşamba, 16 mart 2016



10   Çarşamba, 16 mart 2016

Muhafazakar Hükümet Engellilerin 
Yardımlarına da Kesinti Yaptı

Engelli vatandaşların yardımlarına yapılan 
kesintiler sonucunda her biri yılda 3 bin ster-
lin kaybedebilecekleri, İşçi Parti’nin yaptığı 
araştırmada tespit edildi. Muhafazakar maliye 
bakanı George Osborne’nun engellilerin aldıkları 
sosyal yardımlara uygulamak istediği değişiklikler 
Parlamento tarafından geçen hafta onaylandı.

Personal Independence Payment (PIP- 
Özel Bağımsızlık Ödemesi) yardımına yapılan 
değişikler kapsamında 200,000 engelli insanın 
yardımının kesileceği tahmin ediliyor; 400 bin 
insanın yardımı da haftada 82 sterlinden 55 ster-
line düşecek (yılda 1,400 sterlin kesinti). 

Osborne bu ve diğer sosyal yardımlara 
uyguladığı kesintilerle, bu hükümet döneminin 
sonuna kadar, 4 milyar sterlin tasarruf etmeyi 
planlıyor. Osborne’nun, bugün (Çarşamba günü), 
açıklayacağı 2016 bütçesinde bu kesintileri 
detaylayacağı bekleniliyor.

Engellileri destekleyen sivil toplum 
kurumları, Osborne’nun bu kesintilerinden, to-
plumun en savunmasız ve yardıma ihtiyacı olan 
bireylerinin en büyük zararı görecekleri konu-

sunda endişelerini beyan ettiler.
Guardian gazetesinin haberine göre, Maliye 

Bakanlığı 640,000 kişiye ödenen PIP’yi keserek, 
1.2 milyar sterlin kazanç sağlamak istiyor, bu da 
200,000 engelli insanın yardımlarının tamamen 
kesileceğinin anlamına geliyor.

PIP ödemesi nedir?
PIP, 16-64 yaşı arası, engelli bireylerin yaşam 

kalitelerinin korunması ve bağımsız yaşamalarına 
destek olmak için verilen sosyal yardım. Ver-
ilen yardım, puan sistemiyle hesaplanıyor ve, 
yeni uygulamayla, örneğin, yıkama ve tuvalet 
kullanımı için yardıma ihtiyacı olanların puanları 
kesilecek- böylece, verilen yardım azalacak, ya 
da kesilecek.

Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı, yardımları 
gözden geçirdiklerini, ve yardım alan bir çok 
insanın günlük ek giderleri olmadığını tespit et-
tiklerini açıkladı.

Yeni hesaba göre yardımların ödenmesi için, 
yardımı alan bireylerin durumları inceleniyor ve 
alacakları yardım tekrardan hesaplanıyor.

Homerton Hastanesi Doğum 
Bölümünde Kaygılandırıcı Ölüm Sayısı

Hackney’de bulunan 
Homerton Hastanesi doğum 
bölümünde 2016 yılının ilk 18 
gününde yedi bebeğin öldüğü 
ortaya çıktı.

Toplumumuzun yoğun 
olarak yaşadığı bölgede 
yer alan, hastanenin doğum 
bölümündeki ölümlerin ülke 
genelinin üzerinde olması 
büyük endişe yaratıyor.

Sağlık bakımı aktivisti, 
Christine Papalabropoulos’ın, 
Bilgi Özgürlüğü Yasası (Free-
dom of Information Act- FOI) 
kapsamında temin ettiği verilere göre, 18 Ocak 
2016’ya kadar 7 bebek ölü olarak doğdu. Bu sayı 
2015’in tümü için 51; ayrıyeten, dokuz bebek, 
doğumdan sonra, bir ay içerisinde hayatını kay-
betti. Papalabropoulos, diğer bir FOI’da doğum 
bölümünde 2006- 2015 yılları arasında, ebeleri 
Homerton Hastanesinden olan, kaç kadının 
hayatını kaybettiğini sordu. Hastane yetkilileri 
12 kadının o yıllar arasında hayatlarını kaybet-
tiklerini açıkladı, fakat tam olarak ne zaman 
öldüklerini açıklamadılar. Papalabropoulos, bu 
bilginin de açıklanması için müracaatta bulundu.

Papalabropoulos’a göre, ölümlerin ne za-
man olduğunun açıklanmamasının sebebi, 
bir çoğunun kısa bir süre içerisinde ve ka-
bul edilebilecek sağlık standartlarının dışında 
olabileceğinden kaynaklıdır.

Oxford Üniversitesinin, MBRRACE-UK 
(Mothers and Babies: Reducing Risk through 
Audits and Confidential Enquiries) araştırmasına 
göre, Homerton hastanesinde yaşanan ölü 
doğumlar ve doğum sonrası ölümler ülke genel-
inin üzerinde. Ülke genelinde her bin doğumdan 

4.26’sı ölü doğuyorken, Homerton Hastanesinde 
bu rakam 4.74. Doğum sonrası ölümler ülke 
genelinde 1000’de 1.83 iken, Homerton hastane-
sinde 1000’de iki olarak görülüyor.

Hastanenin doğum bölümü, daha önce, sekiz 
ay içerisinde beş anne adayının ölmesi sonucunda 
soruşturma altına alındı. Soruşturma başladıktan 
sonra Ocak 2015’te bir anne daha hayatını kay-
betti.

Hastane adına yapılan açıklamada şöyle denil-
di: ‘‘Doğum hizmetlerimizi kullanan kadınların 
yarısından fazlası, yaş, şeker hastalığı ve HIV 
gibi kronik hastalık, ya da obezite, ya da bunların 
birkaçından dolayı, yüksek riskli hasta olarak 
sınıflandırılıyorlar. Ölü doğumlara ve doğumda 
zorluklara yol açan faktörler bunlardır. 

‘‘Yeni doğum yoğun bakım ünitemizde-
ki uzman ekibimizden dolayı İngiltere’nin 
Güney Doğusundan bize yüksek riskli anneler 
yollanılıyor, bu da demektir ki, baktığımız be-
beklerin bazıları çok hasta ve bir çoğu erken 
doğmuş bebekler.’’
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Oktay 
ŞahBaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Pahalı telefonlara 
gerek yok! 

Çocuklarımıza hediyeler 
almak için kesenin ağzını 
açmaktan kaçınmayan bir to-
plumuz. Bazen öyle hediyler 
alırız ki gerçekten çocuğa 
mı, gence mi hatta yetişkine 
mi diye şaşırıp kalırız. Pahalı 
deri çantalar, pahalı model 
cep telefonları 11-15 yaş 
arası çocuklarımızın üzer-
inde görmemiz mümkün. 
Hatta bundan daha öteye gi-
derek bazen bu konuda eski 
model yeni model demeden 
son çıkanı telefonu, çantayı 
almaktan geri durmayız. 
Kendi kişisel gözlemlerim 
bu özelliğin daha çok bizim 
toplumuza ait olan bir özellik 
olduğu noktasında. Bu hafta 
yazımızda çocukları ödüllen-
dirme konusunda bazı bilg-
ileri sizin ile paylaşacağım, 
yardımcı ve faydalı olması 
dileğiyle. 

Çocuklarda disip-
lin sağlamada en önemli 
araçlardan biri olan ödül, 
olumlu bir davranıştan son-
ra verilen ve o davranışın 
yapılmasını pekiştiren bir 
harekettir. Aynı şey isten-
meyen bir davranış içinde 
geçerlidir, ödüllenmeyen bir 
davranış böyle bir durum-
da istenmeyen bir davranış 
olarak çocuk tarafından 
benimsenir. Anne babası 
tarafından ödül alan bir 
çocuk yaptığı davranışı çoğu 
zaman devam ettirir. Ödül-
lendirilen davranış ve başarı 
alınan hediyenin kendisi ka-
dar önemlidir. Herşeyi ödül-
lendirebilir miyiz? Tabiiki 
hayır, yapılan davranış ve 
alınan başarıda bir çabanın 
ve gayretin görülmesi ger-
ekiyor. Çünkü her ufak 
başarıda ödül verilen çocuk, 
yetişkin olduğunda ödül, 
terfi, para gibi unsurlar 
olmayınca çalışma moti-
vasyonu bulamayacaktır. Sırf 
çocuk yerinde oturmasını 

başardı diye hediye almak 
bir yanlış olduğu kadar aynı 
zamanda ödülendirmeninde 
içini boşaltan bir uygulama 
haline gelir. Dahası her ödül-
lendirme sonuç verecek diye 
bir kuralda yok. Kimi za-
man erken alınan bir hediye 
ise istenilenin tam tersine 
çocukda başka özelliklerin 
gelişmesine ve daha sıkıntılı 
olmalarına yol açabilir. Yada 
bazen gözden kaçırılan ise 
yapılan ödülendirmenin 
bütün çocuklar arasında 
farklı olması. Buda kardeşler 
arasında başka bir gerilimin 
yaşanmasına ve aile içinde 
huzursuzluğa yol açabiliyor.

Gelelim bizim ailelerim-
ize! Yukarda, girişte belir-
tigim gibi, her ödülendir-
menin pahalı yada maddi 
olması bizde görülen en 
büyük sorun. Anne baba 
başarıya maddi hediye ver-
mek yerine çocuğu temel 
sorumluluğu yerine getirdiği 
için onunla gurur duyduğunu 
söylemelisi daha isabet-
li bir davranış olacaktır. 
Başarılı rapora para veya cep 
telefonları, pahalı çantaları ile 
ödüllendirmek yerine sevin-
cine ortak olmak, başarının 
verdiği hazzın önemini vur-
gulamak gerekir. Çocuğun 
kendine güveni artacaktır ve 
sahiplendiği hissedecektir. 
İlkokula giden çocukların 
başarısını ödüllendirmek için 
çoğu zaman hediyelere gerek 
kalmaz. Bu yaştaki çocuklar 
öğretmenlerinde alacakları 
bir çıkartma yada bir ‘Well 
done’ ile motive olup eğitime 
daha fazla ilgi duyabiliyorlar. 

 Kısacacı pahalı yada son 
model cep telefonlara yada 
çantalara gerek yok. Sadece 
onların başarısını sahiplen-
diginizi ve paylaştığınızı 
gösterin yeter. Eğer hedi-
ye alacaksanız tercihinizi 
öğretmenden yana kullanın.

Irkçılık Sinmiş Ülkenin Her 
Köşesine: AmedSpor’a 
Sivas’ta Otel Yok!
Daha önce defalarca 
haksız cezalara maruz 
kalanan ve gittiği Türk 
kentlerinde ırkçı slo-
ganlarla karşılanan 
Amedspor’a, Sivas Bel-
ediyespor ile yapacağı 
maç öncesi gittiği 
şehirde hiçbir otel 
tarafından yer verilmedi.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta 
mücadele eden Amedspor, maç için 
gittiği Sivas merkezde hiçbir otele 
alınmayınca, kentin 35 kilometre 
uzağında bulunan bir otele yerleşti.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 
20. hafta erteleme maçında Si-
vas Belediyespor’a konuk olacak 
olan Amedspor kafilesine şehirde 
hiçbir otel konaklamarı için yer 
vermedi. Kafile şehre 35 kilometre 
uzaklıkta bulunan bir otelde kampa 
girdiği belirtildi.

Amedspor resmi twitter hesabın-
dan da konuyla ilgili bir açıklama 
yapıldı.
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Londra’da faaliyet gösteren 
Kürt-Türk Toplum Merkezi 
Day-Mer’de yapılan ‘Barışa 
imza atan akademisyen-
ler konuşuyor’ adlı pan-
elde konuşan Profesor Dr 
Şebnem Korur fincancı 
Cizre izlenimlerini anlattı.

Haber: Aleadin Sinayiç 
Fotoğraf:Erem Kansoy

 Fincancı Cizre’de bir insanlık 
suçu işlendiğini belirttikten sonra, 
‘büyük ihtimalle o bodrumlarda 
insanların bir yerde toplanarak belki 
de bazıları canlı bir şekilde yakılarak 
öldürüldüler, çünkü aynı bodrumlarda 
yanmış kemikler var ama aynı yerde 
bulduğumuz yünler yanmamıştı’ dedi.

 Tottenham’da bulunan NLCH, 
Kuzey Londra Toplum Merkezi 
Day-Mer binasında yapılan panele, 
Türkiye’den Türkiye İnsan Hakları 
Vakfı başkanı Profesor Dr Şebnem 
Korur Fincancı, Profesor Alex Col-
linicos, Profesor Nadje Al Ali ve Dr 
Thomas Marios konuşmacı olarak 
katıldılar. Konuşmacıların tümü barış 
için akademisyenler kampanyasına 
imza atan akademisyenlerden oluşuyor.

Panelde ilk sözü alan Profesor 
Dr Şebnem Korur Fincancı resim ve 
grafiklerle desteklediği konuşmasında 
barış isteyen akademisyenlerin 
imza kampanyasını, sonrasından 
başlarına gelenleri, Türkiye’nin 
geldiği noktayı ve Cizre izlenimlerini 
paylaştı. Fincancı özellikle Cizre’de 
insanlık suçunun işlendiğini ifade 
ederken Türkiye’de insan değerinin 
hiç kalmadığı belirtti. Fincancı’nın 
konuşmasından satırbaşları şöyle; 

kÜrt bÖlGelerİNDe 
İNsaN Hakları İHlallerİ 
kOrkUtUCU DÜzeYDe

‘‘Barış isteyen akademisyenlerden 
bahsediyoruz. Ama bu nasıl başladı 
biraz buna bakmak gerekir. Biz ayağa 
kalkıp barış istediğimizde, Kürt 
bölgelerinde gerçekten ciddi düzeyde 
insan hakları ihlalleri vardı. İnsanlar 
aylarca evlerinde hapis edildi.

Elimizde halen yeterli düzeyde ver-
iler yok. Örneğin Cizre’de halen tam 
olarak öldürülenlerin sayısını net olarak 
bilmiyoruz. Bize gelen bilgilerde her 
üç bodrumda 178 kişinin yaşamını 
yitirdiği, ancak aynı kişinin bedeninin 
parçaları iki tane bodrumda bulunduğu 
için şuanda sayıyı 176 olarak biliyoruz. 
Sorun sadece bodrumlarda öldürülenler 
değil, bir de sokaklarda öldürülen in-
sanlar var, maalesef bu yüzden net ölü 
sayısını bilmiyoruz.

barıŞ İsteYeN 
bİzlerİ HaİN İlaN eDİP 
salDırMaYa baŞlaDılar

Bizler akademisyenler olarak 
böylesi bir ortamda bir kampan-
ya başlattık. İlk başta 1128 akad-
emisyen bu kampanya dahil olduk. 
Cumhurbaşkanı bizi teröristlerin 
yanında durmak ve cezalandırılmamız 
gerektiğini söyledikten sonra sonra 
bu sayı 2212’ye çıktı bir anda. Bu-
nunla beraber İngiltere’nin de içinde 

bulunduğu dünyanın birçok ülkesin-
den de kampanyaya binlerce akad-
emisyen imza attı.

Cumhurbaşkanın emriyle 
soruşturmalar hemen başladı. Sadece 
birkaç rektör bu soruşturmaları red 
etti, onun dışında tehdit, istifaya zor-
lama, soruşturmalar, gözaltılar, işten 
kovmalar, ev ve ofisleri basmalar 
başladı. Hatta bazı akademisyenlerin 
kapıları işaretlendi. Medya tarafından 
‘Hain imzacılar, Ermeni aşığı çıktı’ 
gibi başlıklarla saldırlar başlattı.

HaCı bİrlİk CaNlı 
HalDe askerİ araCıN 
arkasıNDa Halatla 
sÜrÜkleNDİ

Belki de çoğunuz gördünüz iki 
gün önce ortaya çıkan Sur’dan ortaya 
çıkan bir fotoğraf var. Fotoğrafta bir 
grup erkek çıplak bir şekilde askerlerin 
önünde duruyor. Aynı şekilde bir süre 
önce Cizre’de bir kadın gerillanın da 
çıplak fotoğrafları servis edilmişti. Dev-
let bu fotoğrafın Cizre’den olmadığını 
iddia etmişti. Ancak kendim de Ciz-
re ziyaretimde gördüm, fotoğrafın 
çekildiği yerin Cizre olduğu çok açık. 
Orada halen kan izleri vardı. Yine Ey-
lül ayında Şırnak’ta bir genç (Haci 
Birlik) bir askeri arabanın arkasında 
boynuna ip asılarak gezdirilmişti. Bu-
nun videoları da ortaya çıktı. Devlet 
yaptığı açıklamada ‘kişi öldürüldükten 
sonra, bomba ihtimaline karşın halatla 
bağlanmış’ dedi. Bundan sonra yeni bir 
tartışma başladı; Bu ailesine yönelik 
bir işkence mi, yoksa öldürülen gencin 
kendisine yönelik bir işkence mi. Daha 
sonra avukatlarımız bağımsız gözlem-
ciler olarak gencin otopsisine katılarak 
bazı fotoğraf ve videolar çektiler. Genç 
yüz üstü bir şekilde sürüklenmiş ve 
vücudundaki kesikler bize gösterdi ki, 
canlı bir halde sürüklenmiş. Aynı za-
manda canlı bir şekilde askeri arabanın 
arkasında sürüklenirken silahla ateş 
edilmiş. Bu işkenceden de öte bir du-
rum. Bu bir insanlık suçu. Ve bunu 
yaparken videoya kayda alacaksın ve 
dağıtacaksın. İnanılmaz bir şey.

Barış İsteyen Akademisyenler 



15  Çarşamba, 16 mart 2016

2002’De sİVİl ÖlÜM sıfır 
İkeN, 2015’te 222

2002’den 2015’e kadarki sürecin 
rakamlarına baktığımızda büyük bir 
değişim görüyoruz. 2007’e kadarki süreçte 
sivil ölümler görmüyoruz. 2007’de AKP 
tarafından çıkarılan yasa ile polise silah 
kullanma yetkisi verildi. Bununla beraber 
2007’de ilk sivil ölümleri görüyoruz. Ve 
2015’te 222 tane sivil ölüm var. AKP’nin 
iktidara geldiği 2002’de sivil ölümleri 
sıfırken 2015’te 222’ye çıkmış. Buna Su-
ruç, Ankara ve İstanbul’daki bombalı ey-
lemlerde ölen siviller dahil değil.

bODrUMlar DeVletteN 
kOrUNMa Yerİ

1990’larda Cizre’de herkes devletin 
saldırılarından korunma amaçlı bodrum-
lar inşa etti evlerinde. Çünkü o zamanlar 
devletin ağır saldırıları karşısında insanlar 
sadece bodrumlar vasıtasıyla kendilerini 
koruyabiliyorlardı. Bu yüzden her evin 
bodrumu var Cizre’de.

Cİzre’De İNsaNlık 
sUÇU İŞleNDİ

Bu bodrumlarda insanlar vardı ve 
seslerini duyduk. Bunlardan birisi halk 
meclisi eşbaşkanı Mehmet Tunç’tu, diğeri 
de Asya’ydı. Bizim doktor arkadaşlarımız 
ambulans kiralayarak Cizre’ye hareket 
etti. Ama askerler geçişlerine izin vermedi.

Devletin işlediği bir suçtan 
bahsettiğimiz için incelemenin bağımsız 
heyetler tarafından yapılması gerekir. Bura-
da işlenen suçlar uluslararası mahkemeler-
de yargılanacak. Bu insanlığa karşı işlenen 
suçtur. Bu suçun zaman aşımı olmaz. Bu 
vahşet, bir soykırım girişimidir.

VartİNİs katlİaMıNı 
YaPaNlara beraat YeNİ 
katlİaMlarıN HaberCİsİ

1993’te Vartinis (Muş-Altınova) 
katliamı ile ilgili birkaç gün önce bazı ask-
erlerin duruşması vardı. İnsanlarla dolu bir 
ev yakılmıştı. Ve bu olayın canlı bir tanığı 
ve delillerimiz olmasına rağmen birkaç 
gün önceki mahkemede tüm askerler be-
raat etti. Bunların hepsi yeni katliamların 
habercisi ve verilen mesajdır.

keMİkler YaNıYOr 
aMa YÜN YaNMıYOr, Ne 
aNlaMa GelİYOr bU?

Delilleri toplamak neden önemli. 
Mesela ben Cizre’deki bodrumda şunu da 
gördüm. Bodrumda yün de vardı. İnsan 
kemikleri yanmış, gördüğümüz çeneden 
de anlaşılacağı gibi ama pamuk yanmamış 
ve bembeyaz duruyordu orda. Bu çok 
ilginç, bunu anlayamıyorum, nasıl ke-
mikler yanıyor ama yün yanmıyor. Bu şu 
anlama geliyor; büyük ihtimalle insanları 
bir yere topladılar ve başka bir materyalle 
yaktılar. Tabi şuanda bu delillerin hepsini 
topladılar.

Yine sokaklarda aynı şekilde yanan çim-
ler, yanık toprak ve izler gördük. Bu izler 
kan izleriydi. Şuan arkadaşlarımız geriye ka-
lan delilleri topluyor. Evet şuan dokunulmaz 
bir yapı var ama bu böyle gitmez. Bana göre 
şuan en önemli şeylerden birisi adaletin ye-
rini bulması. Bunun için de bunu yapanların 
cezalandırılması. Bu insanlara adalet bor-
cumuz var. Adaletin gelmesi için hepimizin 
çalışmasına ihtiyaç var.

İNsaN OlMakta 
ısrar eDeCeĞİz

Başarılı olmak için Artvin’in Cizre’nin 
birlikte mücadelesi etmesi gerekir. Yine 
de bunun kolay olmayacağını biliyoruz. 
Büyük bir güç var karşımızda ve büyük 
bir propaganda yapıyor. Ben siyasetçi 
değilim, sosyal bilimciyim. Bu büyük 
gücün karşısında elimizden geldiği kadar 
insan olmakta ısrar etmeliyiz.

PrOfesOr aleX 
COllİNİCOs: YaŞaDıklarıMız 
ÇOk kOrkUNÇ

Panelin konuşmacılarında Profesor Alex 
Collinicos yaptığı konuşmada Britanyalı 
sosyalistlere çağrı yaparak her zamankin-
den daha fazla Kürtlerle dayanışma ihtiyacı 
olduğunu ifade etti.

Collinicos şunları belirtti; ‘‘Kürtler-
le dayanışmamı göstermek için bugün 
burdayım. Bu korkunç dönemde tüm 
Britanyalı sosyalistlerin Kürtlerle 
dayanışması çok önemli. Çünkü Brit-
anya emperyalizmi bundan yüz yıl önce 
Kürtlerin kimliğini red edip, kendi kend-
ilerini yönetme haklarını elde etmelerine 
engel oldu. Son aylarda yaşadıklarımız, 
gördüklerimiz gerçekten çok korkunç, 
tarih sanki tekerrür ediyor. Kürtlere karşı 
savaşın karşısında akademisyenlerin çıkışı 
çok önemliydi. Ben akademisyenlerin 
çıkışını desteklemekten çok mutlu ol-
dum. Belki de Londra gibi güvenli bir ye-
rde benim için istediğim şeyi imzalamak 
kolay. Ancak Türkiye’deki akademisyen-
lerin aldığı risk çok büyük dayanışma ve 
desteği hakkediyor.

PrOfesOr NaDJe 
al-alİ: kÜrt kaDıN 
Hareketİ Gİbİ İlerİCİ bİr 
Hareket GÖrMeDİM

Panelin bir diğer konuşmacısı Profe-
sor Nadje Al-Ali ise yaptığı konuşmada 
Kadın mücadelesine değinerek, 20 yıllık 
kadın ve cinsiyet çalışmasında Kürt kadın 
hareketi kadar ilerici gelişen bir hareket 
görmediğini ifade etti.

Al-Ali konuşmasında şunları belirtti; 
‘‘Akademisyenlere yönelik saldırı aynı 
zamanda demokrasi ve insan haklarına 
yönelik daha geniş saldırıların sinyalini 
veriyor. Kürt sivillere, şehirlere yönelik 
saldırılar görünür olanlar, ama Türkiye 
genelinde demokrasiye ve insan haklarına 
yönelik te geniş saldırılar var.

Şuanda Türkiye’de barış aktivizmi ile 
kadın hakları aktivizmi arasındaki ilişki 
üzerine çalışıyorum. Şunu fark ettim ki 
Türk feministler biraz Kemalist ve ulusalcı 
olan eski feminist harekette değişim 
yaşanmış. Türk feministler Kürt feminis-
tlerle beraber eylemlerde Kürtçe slogan 
atıyorlar. Ve benim için çok etkileyiciydi, 
Türk feministlerin bana ‘Kürt kadın 
hareketinden çok şey öğrendik’ demeleri. 
Kürt politik hareketi uzun bir yol kat etti. 
Ve şunu söyleyebilirim ki; 20 yıldır cinsi-
yet ve kadın üzerine çalışıyorum, hiç bir 
zaman bu kadar ilerici ve gelişen bir ide-
oloji ve pratik görmedim.

Panelin son konuşmacılarından Dok-
tor Thomas Marios ise yaptığı konuşmada 
akademisyenlere yönelik saldırıların 
çok korkunç düzeye ulaştığını, AKP’nin 
demokratik açılımıyla beraber çoğumuzda 
bir umut oluştuğunu ancak, şuan Kürdis-
tan ve Türkiye’de yaşanan baskıların çok 
ciddi derecede arttığını ifade etti. Panel 
soru cevap bölümünden sonra sona erdi.

Day-Mer`in Panelinde Konuştu
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Kürt Kadın Hakları Örgütü’nden 8 Mart etkinliği
Londra’da çalışmalarını yürüten 
Kürt Kadın Hakları Örgütü 
(KWRO) Uluslararası Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlamak 
amacıyla panel ve müzik dinleti-
si şeklinde bir etkinlik düzenledi. 
Roj Kadın Meclisi üyesi Evrim 
Yılmaz panele konuşmacı olarak 
katılırken, Kürt şarkıcı Suna 
Alan dört parça Kürdistan’dan 
ezgiler seslendirdi. 

Programın açılışında Kürt Kadın Hakları 
Örgütü (KWRO) temsilcileri, uluslararası to-
plumun DAİŞ’in elinde bulunan Ezidi Kürt 
kadınlarına destek sunmasını istediler. Açılış 
konuşması ardından, Roj Kadın Meclisi üyesi 
Evrim Yılmaz, ‘’Rojava Kadınının Başarısı ve 
Kuzey’in Durumu’’ konulu panelde konuşmacı 
olarak söz aldı. Yılmaz, 7 Haziran’da HDP’nin 
başarısını hazmedemeyen AKP iktidarının ve 
sarayın, çok daha önceden almış oldukları savaş 
kararının bir devamı olarak hırçınlaştıklarını ve 
bu nedenle mevcut Barış Müzakereleri masasını 
devirdiklerini ifade etti. Yılmaz devamla ‘’Tekrar 
bir seçime giderek kendi iktidarlarını sağlama 
aldılar. Elindeki gücün  arkasına sığınarak, halk-
lara savaş açan AKP iktidarı ve saray, HDP’ye, 
Kürtlere ve demokrasi güçlerine karşı linç kam-
panyalari  geliştirdi. Milliyetçilik  mafya eliyle 
hortlatıldı. Basın üzerindeki sansür, akademisy-
enlere dönük saldırılar ve muhalif kesime dönük 
saldırı furyası arttı. Başkanlık sistemini fiilen 
hayata geçiren Erdoğan tekçi, faşist ve diktatör 
bir rejim yarattı.’’ dedi. 

Tüm bu faşizan saldırıların karşında 
direnen Kürtlere dönük ise katliamla  karşılık 

verildiğini söyleyen Yılmaz, ‘’Hendeklerle kendi 
özsavunmasını geliştiren, demokratik ve  özerk 
yönetimi uygulamaya çalışan Kürtler, kadın, 
çocuk ayırt edilmeksizin katliamla yüzyüze 
kaldı. Yüzlerce sivil bodrum katlarında günlerce 
ve haftalarca kurtarılmayı beklerken dünyanın 
gözü önünde diri diri yakıldılar. Cenazelerin 
gömülmesine izin verilmedi ve günlerce yerde 
bekletildi. Çocuklar keskin nişancılar tarafından 
bilinç bir şekilde katledildi. Kadınlar öldürülüp 
cansız bedenlerine işkence yapıldı  ve çıplak 
bir şekilde teşhir edildi. Bu teşhir barbarlığın 
teşhiridir.’’ dedi. 

Roj Kadın Meclisi üyesi Evrim Yılmaz son 
olarak Türkiye’nin giderek faşist ve diktatör bir 
ülke olmaya evrildiği  ve mevcut yaşananların 
bir iç savaş olduğunu söyledi. Yine Türkiye’nin 
katliamlarını örtbas etmek için mültecileri 

pazarlık konusu yaptığını sözlerine ekleyen 
Yılmaz ‘’Ortadoğu yeniden dizayn edilirken 
halklar katlediliyor; işte bu yüzden bu savaş 
durmalı ve tüm halklar kendi özyönetimlerini ve 
özsavunmalarını sağlamalıdırlar. Yoksa bu savaş 
giderek Ortadoğu’da derinleşecektir. Bu savaş 
Rojava Devrimi’ne ve Demokratik Özerklik 
sistemine dönük geliştirilen bir saldırıdır. Yani 
demokrasinin ve insanlığın en temel taşı olan 
kendini savunmak, kendini yönetmek hakkına 
yönelik geliştirilen bir saldırıdır. Dolayısıyla tüm 
insanlığa ve geleceğimize dönük bir saldırıdır.  
Kürtlerin birlik olması bu katliamları ve savaşı 
durdurabilir. Tüm insanlık birlikte olursa 
savaşlar engellenebilir. Türkiye barbarlığına ve 
DAİŞ işbirliğine karşı ortak mücadeleyi yükselt-
memiz gerekiyor. Avrupa sessizliğini bozmalı 
ve Erdoğan ve destekçileri yargılanmalıdır. 

Halkların ve devletsiz toplumların yönetim şekli 
olan ve şu an Rojava’da uygulanan Demokratik 
Konfederal Sistem desteklenmelidir. Rojava’nın 
tanınması ve saldırıların durdurulması ve nihai 
bir zafer için başta dört parçadaki Kürtler ve tüm 
halklar ortak mücadele ruhunu geliştirmelidir. 
Bu mücadelenin öncülüğünü yapan Kürt 
kadınının direniş  ruhu ile hareket edilmelidir.’’ 
dedi. 8 Mart tarihinin bir direniş ve isyan günü 
olduğunu vurgulayan Yılmaz, ‘’günümüzde bu 
direniş Kürt kadını öncülüğünde devam etmek-
tedir. Bunun en yalın örneği Rojava ve Bakur’da 
yaşanan muazzzam kadın direnişidir.’’ dedi.

Müzik dinletisi bölümde ise şarkıcı 
Suna Alan’ın Kürdistan’ın dört parçasından 
seslendirdiği eserler eşliğinde Kürt kadınları ren-
garenk yöresel giysileri içerisinde gönüllerince 
halay çektiler.

HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy 
Londra’da Galler Başbakanı ile Görüştü
Londra’ya bir dizi diplomatik temas 
için Londra’ya gelen, ve Parlamen-
toda gerçekleşecek Newroz resep-
siyonuna katılacak olan HDP Bingöl 
milletvekili, Hişyar Özsoy, Pazartesi 
akşamı gerçekleşen bir etkinlikte, 
Galler Başbakanı Carwyn Jones ile 
özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Esra Türk

Avrupa Kürt İşverenler Birliği (AKEE) 
ve Londra merkezli Kurdish Progress’in de 
katıldığı etkinlikte bir çok milletvekili yanı sıra, 
‘Öcalan’a Özgürlük’ kampanyasını destekleyen 
GMB sendikası başkanı Tim Roache da katıldı.

Görüşme sonrasında gazetemize konuşan 
Özsoy, Jones ile Türkiye ve Orta Doğu’daki si-
yasi gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi. 
Türkiye’de devam eden şiddet durumu ve devlet 
terörü hakkında Jones’a bilgi verdiğini dile ge-
tiren Özsoy, Galler’li siyasetçinin, Türkiye’nin 
geçirdiği dönem ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
ilgili kaygıları olduğunu anlattı. Özsoy, şöyle 
devam etti: ‘‘Türkiye’de artan otoriterleşmenin 
farkındalar. Kürt sorunu hakkında müzakere ve 

barışçıl yöntemlerle bu sorunun ele alınması 
gerektiğini, bunun hem Kürtlerin, hem Türklerin, 
hem Türkiye’nin lehine olacağının farkındalar.’’

Özsoy önümüzdeki haftalarda Almanya ve 
Galler’de yapılacak seçimler yanı sıra, Birleşik 
Krallık’ın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin ref-
erandumu hakkında da görüş alış verişinde 
bulunduklarını aktardı. Özsoy, Jones’a, Tür-
kiye ve İngiltere’de ortak çalışmalar yürüt-
mek istediklerini anlattığını ve yakın zamanda 
görüşeceklerini düşündüğünü ifade etti.

Londra’ya bir dizi diplomatik temas için 
gelen Özsoy, Birleşik Krallık’taki büyük 
partilerin temsilcileri ve önemli Lordlar ile 

bir araya gelip Türkiye’deki gelişmeleri 
değerlendireceklerini anlattı. Gezisinin önemli 
bir amacının, Kürdistan’daki durumun burada 
nasıl algılandığını anlamak olduğunu dile getiren 
Özsoy, şöyle devam etti: ‘‘Malum Avrupa’nın 
genel anlamda bir sessizliği söz konusuydu. 
Özellikle, Cizre’de Silopi’de devam eden vahşet 
karşısında istenilen düzeyde bir tepki Avrupa 
göstermemişti. Biraz aslında bunu da anlamaya 
çalışıyoruz. Ama diğer taraftan da, özellikle 
İngiltere, Ortadoğu siyasetinde son derece önem-
li bir ülke olduğu için biz buraya daha düzenli 
bir şekilde gelip- onları da tabii Kürdistan’a 
Türkiye’ye davet edip- ortak çalışma zemi-
nini yakalamaya çalışacağız. Gerçekten büyük 

bir ilgi söz konusu- bunu görüyoruz. Hem 
Türkiye’deki genel istikrarsızlık durumu, özel-
likle de, Kürtlerin hem Türkiye’de, hem bölgede 
ne yapacaklarına dahil ciddi bir ilgi söz konusu. 
Partimiz HDP’yi yoğunlukla takip ediyorlar, çok 
dikkatli bir şekilde tanıyorlar. HDP ve Kürtlere 
yönelik ciddi bir sempatinin olduğunu görüy-
oruz ve bunu önümüzdeki dönemde çok seri bir 
şekilde somut çalışmalara dökmek istiyoruz.’’

Westminster Parlamentosunda siyaseti 
bırakıp, Galler’de, 5 Mayıs’ta, gerçekleşecek 
parlamento seçimlerine katılacak olan Galler’li 
siyasetçi Huw Davies’in yararına gerçekleşen et-
kinlikte Jones ve Özsoy yanı sıra, milletvekilleri 
Mary Creagh ve Wayne David de bulundular.
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Ankara’daki patlamanın sesi 
dünya basınında yankılandı
Başkent Ankara’daki patlamayı uluslararası basından pek çok kuruluş 
manşetten duyrudu.

Çoğu ajans ve medya kuruluşu 
tarafından ‘Son dakika gelişmesi’ 
olarak duyurulan patlama dünya 
basınında böyle yer buldu:

BBC, Breaking News hesabı üz-
erinden olayı “Türkiye’nin başkenti 
Ankara’nın Kızılay bölgesinde pat-
lama oldu, yaralıların olduğu belirtili-

yor” diye geçti. 

AFP, son dakika olarak geçtiği 
tweette medya Ankara’nın 
merkezindeki patlamada çok sayıda 
kişinin yaralandığını belirtiyor dedi.

Associated Press (AP) haber ajansı, 
Ankara’daki patlamada 27 kişinin 

hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Al Arabiya’nın twitter adtresi 
aracılığıyla TRT’ye dayandırdığı ha-
berinde patlamanın bir otobüs ve bir 
aracın çarpışmasının ardından mey-
dana geldiğini belirtti.

Reuters haber ajansı, Ankara’daki 

patlamayla ilgili olarak üst düzey bir 
güvenlik yetkilisinden alınan bilgiye 
göre ölü ve yaralıların olduğunu 
söyledi. Reuters haberine göre, 
patlamanın hemen ardından silah 
sesi de duyuldu.  Yetkililer, bölgeye 
ambülansların hemen intikal ettikler-
ini belirtti. Reuters’a konuşan bir 
görgü tanığı, patlamanın gerçekleştiği 
bölgenin 2,5 km kadar uzağından bile 
dumanın görüldüğünü söyledi. Öte 
yandan Reuters TRT’ye dayandırdığı 
haberinde patlamanın bir otobüs 
surağına yakın bir noktada ve bir araç 
ve otobüs çarpıştıktan sonra meydana 
geldiğini söyledi.

İngiliz Telegraph gazetesi 
patlamayı ‘Türkiye’nin Başkenti 
Ankara’da büyük bir saldırı mey-
dana geldi, ölü ve yararlılar var’ 
başlığıyla duyurdu.

İsrail’in Haaretz gazetesi haberi 
‘Türkiye’nin başkentinde patlama 
meydan geldi. Çok sayıda ölü var’ 
şeklinde geçti.

İspanyol El Pais, Ankara’nın 
merkezinde meydana gelen patla-
ma çok sayıda kişinin ölümüne yol 
açtı. Büyük bir ihtimalle araba ile 
yapılan patlama olayı Güven parkın 
yakınlarında gerçekleşti. 

Rus basını, Ankara’da bugün 
yaşanan ve ilk belirlemelere göre 
27 kişinin hayatını kaybettiği terör 
saldırısını son dakika gelişmesi 
olarak haberleştirdi.Rus basınında, 
terör saldırısı ve gelişmeler geniş 
yankı buldu.

Rus basınında Türkiye’deki 
saldırıya ilişkin yapılan haberlerden 
şöyle;

Ria Novosti, “Türkiye’nin 

başkentindeki patlamada ölü sayısı 
27’ye yükseldi”; Ankara’da yaşanan 
terör saldırısında ölü sayısı 27’ye yük-
seldi, 75 kişi de yaralandı. Ankara’nın 
merkezindeki Güven Parkı’nda  büyük 
bir patlama yaşandı. Bir otobüs tama-
men yandı. Elde edilen ilk verilere 
göre, patlamanın sebebi bomba yüklü 
araç oldu. Başkentin merkezi tama-
men ulaşıma kapatıldı.  Rusya Ankara 
Büyükelçiliği olay sırasında yarala-
nanlar arasında Rus vatandaşlarının 
olup olmadığını araştırıyor” ifadeler-
ini kullandı.

İtar Tass: “Ankara’nın merkezinde-
ki parkta büyük patlama yaşandı, 27 
kişi hayatını kaybetti”; Türkiye’nin 
başkenti Ankara’da yaşanan patlam-
ada 27 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi 
ise yaralandı. Daha önce ölü sayısının 
25 olduğu bildirilmişti. Elde edilen 
ilk verilere göre, canlı bomba otobüs 
durağının yanında bulunan bomba 
yüklü aracı patlattı. Henüz hiçbir 
terör örgütünün olayı üstlenmediğini 
bildirdi.

İnterfax: “Ankara’daki patlamada 
27 kişi hayatını kaybetti”; Ankara’nın 
merkezindeki patlamada 27 kişi 
hayatını kaybetti. Olay sırasında 75 
kişinin yaralandığı bildirildi. Ankara’da 
dumanların olay yerinden 2,5 kilometre 
uzaklıktan görüldüğü belirtildi.

Rossiyskaya Gazeta: “Ankara’daki 
patlamada 27 kişi hayatını kaybetti”; 
Ankara’da otobüs durağında bombalı 
aracın patlaması sonucunda 27 kişi 
hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. 
Patlama yaklaşık 10 toplu taşıma 
durağının bulunduğu şehrin en canlı 
bölgesinde yaşandı. Olay yerine am-
bulanslar sevk ediliyor.
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Day-Mer’den 
kınama mesajı 

Ankara’da yaşanan acı olayın 
ardından Londra’da aktif Türk Kürt To-
plum Merkezi Day-Mer yönetimi yazılı 
bir açıklama ile saldırıyı kınadı.

Day-Mer basın açıklaması:
Ankara’daki bombalı saldırıyı kınıyoruz
Ankara beş ay içinde üçüncü kez 

bombalı saldırı ile sarsıldı. 37 kişinin 
öldüğü ve onlarca insanın yaralandığı 
bu terör eylemi, Türkiye halklarını bir 
kez daha acı ve gözyaşına boğdu. Henüz 
kim tarafından yapıldığı açıklık kazan-
masa da, savunmasız sivil halkın hedef 
alınması asla kabul edilemeyecek bir terör 
saldırısıdır.

Ve saldırıyı kim düzenlemiş olur-
sa olsun şurası açıktır ki, Kızılay’da 
yaşanan bu saldırı, ülkeyi yönetenlerin 
izlediği savaş ve yıkım politikasının 
sonuçlarından biridir. Ülke içinde ve 
ülke dışında hükümetin savaşa ve silahlı 
çatışmaya dayalı bu politikasının bedelini 
ise Diyarbakır’da da, Ankara’da da bütün 
halk ödemektedir.

Kızılay’daki bu saldırıyı şiddetle 
kınıyor, Türkiye’nin gerçekten ve kalıcı 
bir barış ortamına kavuşması için Türkiye 
halklarıyla dayanışma içinde olduğumuzu 
belirtiyoruz.

Day-MER yönetim kurulu

Day-mer’den Irkçılığa Hayır!  
Mülteciler Hoşgeldiniz yürüyüşüne çağrı  

Britanya anti faşist ve anti ırkçı 
hareketin güçlü olduğu Avrupa ülkeler-
inden biri. 2014 ve 2015 yıllarında 
Birleşmiş Milletlerin Irkçılık karşıtı 
gün olarak ilan ettiği Mart ayınin 
üçüncü haftasinda kitlesel yürüyüşler 
oldu. Ortadoğu ve özellikle Suriye’de 
IŞİD barbarlığını nedeniyle evlerini 
bırakarak göç yollarına düşen mül-
teciler Avrupa halkları tarafından dost-
lukla karşılandı. Bir çok yolu deneyip 
Britanya’ya gelmek zor olsada, bu 
ülkede yüzbinlerce insan Mültecilere 
kapıların açılmasını talep etti. Halkların 
birbirine sahip çıkmasının en önemli 
kanıtlarından biride, Avrupa’daki bu 
alanda en kitlesel yürüyüşe sahne olan 
ve Londra’da gerçekleşen 12 Eylul’de 
100 bin kişinin katıldığı “Mülteciler 
Hoşgeldiniz” yürüyüşü idi. 

zorunluluktan açılan kapılar
IŞİD’in Paris’de gerçekleştirdiği 

katliam, Almanya Köln’de yılbaşı gece-
si kadınlara yapılan taciz olaylarının 
vebali Avrupa hükümetleri tarafından 
fırsat bilinerek mültecilere kesildi. 
Aslında Almanya, Fransa ve Ingiltere 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin 
hükümetleri taa baştan mültecileri al-
maktan yana değillerdi ve Avrupa 
halkları arasında mültecilere kapıları 
açın baskısından dolayı kapılarını aç-
mak zorunda kalmışlardı. İşte yaşanan 
bu iki olay hükümetler tarafından fırsat 
bilinerek yurutulen kara propaganda 
(özellikle müslümanları hedef alan ırkçı 
söylemler, politikalar), mültecilere karşı 
oluşan sempatinin tersine dönmesine, 
ırkçı saldırıların artmasinada neden oldu. 
Fransa sınırındaki Calais ve Dunkirk’de 
mültecilerin insanlık dışı yaşam 
koşullarına rağmen mülteciler gönüllül-

erin,  ve “Irkcılığa Karşı Ayağa Kalk”, 
Day-Mer v.b. kuruluşların yardımlarıyla 
yaşama tutunmaya çalışıyor. Ingiltere 
ve Fransa hükümetleri ise orda yaşanan 
dramı görmezden geliyor, çözüm bul-
muyor. Sırf bu iki yerdeki durum bile 
aslında Avrupa hükümetlerinin gercek 
yüzünü gün ışığına çıkarıyor.

Demokrasi değil, 
ölümdür gelen

Ortadoğuya demokrasi götürüceğim 
diyerek milyonlarca insanı katleden, 
IŞİD barbarlığını doğuran Avrupa 
Birliği ve ABD, milyonlarca insanida 
evinden barkından etti. Pazar alanlarını 
genişletmek, hegemonya kurmak, petrol 
gibi ham maddelere hakim olmak için 
birbirleriyle yarışan emperyalist ülkeler, 
milyonlarca insanın göç etmesinin se-
bebidir. 3 milyon mülteci Turkiye’de 
yaşam mücadelesi veriyor, yüzbinler-
cesi Akdeniz’i Avrupaya, umut kapısına 
gitmek için ölümü göze alarak geçmek 
zorunda kalıyor. İnsanlığı kurtarmaya 
gidiyoruz diyerek Ortadogu’yu kan 
gölüne çeviren emperyalist güçler, ik-
inci dünya savaşından bu yana en büyük 
göç olduğunu söylemelerine rağmen 
kapılarını insanların suratına kapatıyor. 
Bir yandan bütçede açık var para yok 
diyerek kendi ülkelerinde işçi sınıfının 
kazanılmış haklarına azgınca saldıran 
emperyalist ülkeler, öte yandan savaş 
bütçelerine, silahlanmaya milyarca 
pound/dolar harcıyor. 

böl ve yönet 
 “Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk” 

örgütünün duzenledigi“Mülteciler Hos-
geldiniz” yürüyüşü, mültecilere sahip 
çıkılması, ırkçılığa geçit verilmeyeceği 
mesajının verilmesi açısından önem 

taşıyor.İngiliz, Siyah ve diğer ul-
ustan emekçilerle birlikte, din, dil, ırk 
ayrımıyla değil,  ezene karşı ve ezilen 
sınıfın mensubu olarak mücadele et-
memiz ve bunuda böylesi bir günde 
göstermemiz gelecek açısından büyük 
önem taşıyor. Çünkü ırkçılığın ve 
faşizmin arttığı Avrupa ülkelerinde 
esas ayrımın ezen ve ezilenler arasında 
olduğu, işçiler ve zenginler arasında 
olduğunu gözden kaçırmamız gerekiyor. 

Biz emekçileri bu gibi sünnî yol-
larla bölmek istemelerinin nedeni var. 
Bu neden sermayenin, şirketlerin daha 
fazla kar yapma isteği.. ve bunu sosyal 
yardımları keserek, sağlık ve eğitim 
gibi kamu alanlarını özelleştirerek ve 
emekcilerin haklarına yönelik diğer 
saldırılarla yapıyor, yapacak. Suçlunun 
kendisi olduğu anlaşılmasın diye, mül-

tecileri, göçmenleri neden olarak gös-
teriyor. Yerli, gocmen emekçilerin bir-
likte mücadelesini engellemek istiyor. 
Biz emekçiler yoksulluğa, savaşlara, 
açlığa, kamu alanlarının peşkeş çekilm-
esine neden olmadık. Mülteci, göçmen 
karşıtı söylemler ve ırkçılığın artması biz 
emekçileri bölmek için sıkıştıklarında 
sahneye koydukları bir oyundur. 

“Mülteciler Hoşgeldiniz” 
yürüyüşüne katılalım!

İşte böylesi bir süreçte “Irkçılığa 
Karşı Ayağa Kalk” kampanya 
örgütü önceki ırkçılık karşıtı, mül-
tecileri kapıların açılması talep eden 
yürüyüşlere bir diğerini daha ekl-
edi. BM’nin Irkçılığa Karşı gün ilan 
etmesi nedeniyle eş zamanlı diğer 
Avrupa ulkelerindede gerçekleşecek 
olan yürüyüşü Ingiltere Sendikal Kon-
feredasyonu, UCU, Ünite, Unison, 
Öğrenciler Sendikası NUS, PCS, NUT, 
CWU, NUT gibi öğretmenler, kamu 
çalışanları, posta çalışanları, yük-
sek öğretim çalışanlarının sendikaları 
destekliyor. Destekleyenler arasında 
mülteci örgütleride yer alıyor. 

Day-mer olarak bizlerinde Kürt ve 
Türk kökenli emekçileri “Irkçılığa Karşı 
Ayağa Kalk” kampanya örgütünün 19 
Mart Cumartesi günü organize ettiği 
yürüyüşe birlikte katılmaya, her ulustan 
emekçi kardeşlerimizle birlikte mü-
cadelemizi dosta düşmana göstermeye 
çağırıyoruz.   

Yürüyüş bigileri 
Tarih:  19 Mart Cumartesi
Yürüyüş toplanma noktası: 
BBC Portland Place, London 
W1A 1AA, saat 12’de 
Yürüyüş bitiş noktası: Trafalgar 
Square 
Day-mer buluşma: Londra To-
plum Merkezi (Day-mer Totten-
ham), Saat 10:30’de 



Köşe Yazısı
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Asch deneyi  
ve sonuçları...

Psikoloji alanına ilgi 
duyanlarınız mutlaka 
anımsayacaklardır, Asch isimli 
bir deney vardır. İlk kez Solo-
mon Asch tarafından 1951 
yılında Amerika’da Swarthmore 
kolejinde yapılmıştır. Deney çok 
basit bir yapıya sahiptir. 

Bir odaya 7 kişi bir 
araştırmada yer almak amacıyla 
toplanıyor. Fakat bu 7 kişinin 6 
tanesi birbirini tanıyor ve önces-
inden girecekleri deneyi biliyor-
lar. Buradaki asıl denek geriya 
kalan bir kişi. Deneyi yapan kişi 
sırasıyla iki adet kart gösteriyor. 
Bu kartların birinde dikey olarak 
çizilmiş tek bir çizgi diğerinde 
ise yine dikey olarak çizilmiş 
üç çizgi var. Bu üç çizgiden 
birisi diğer karttaki tek çizgi 
ile aynı boyda. Diğerleri farklı 
boydalar. Her çizginin altında 
1’den 3’e rakamlar yazıyor. 
Asıl denek oturma düzeninde 
en son sırada yer alıyor. Kartlar 
gösterildikten sonra herkese kaç 
numaralı çizginin ilk karttaki tek 
çizgiye eşit olduğu soruluyor. 
Önceden planlandığı için 6 kişi 
ortak olarak aynı yanlış çizgiyi 
seçiyorlar. Oysaki çok bariz bir 
şekilde seçilen çizginin doğru 
çizgi olmadığı görülebiliyor. 
Asıl denek ilk birkaç soruda ken-
di bildiği doğru seçeneği seçiyor. 
Fakat daha sonraki seçeneklerde 
grubun seçtiği yanlış seçeneği 
seçmeye başlıyor.

Asch bu deneyi o dönem 
birçok denek üzerinde uygu-
luyor. Aldığı sonuçlar yüzde 70 
oranında aynı. Yani yaklaşık 
olarak her 100 denekten 70’i 
yanlış olduğunu bildiği halde 
grubun seçtiği sonucu tercih edi-
yor. Daha sonrasında deneklerle 
sohbet edilip seçimlerini neden 
yaptıklarını soruyorlar. Ver-
ilen cevaplar size çok tanıdık 
gelecek.

Verilen cevaplarda, ‘gruptan 
ayrı düşmemek adına yaptım’ 
diyenler var. ‘Acaba ben mi 
yanılıyorum diye onlara uydum’ 
diyenler var. ‘Hatta grup aynı 
cevabı verince o cevabın doğru 
cevap olduğuna inandım’ diyen-
ler bile var.

* * * * * * * * * *
2016 yılındayız. Asch 

deneyinin ilk yapılışından 65 
yıl sonra, bu deneyin koca-

man ülkelere hatta dünyaya 
uygulandığını açıkça görüyoruz. 
Yoksa dünyanın bugünki ha-
lini başka türlü nasıl açıklarız. 
Zaten başka türlü açıklamakta 
istemiyoruz. Başka türlü 
yapmayı deneyeceğimiz her 
açıklama, insanlığın sonuna 
yaklaştığının göstergesi niteliği 
taşıyabileceğinden açıkçası 
şahsen ben bu Asch deneyini 
umut verici buluyorum.

Dünyaya bakıyoruz, ülkeleri 
yönetenler kendi keyifleri, ken-
di rahat ve refahları için canla 
başla çalışıyorlar. Hangi büyük 
şirkete ne kıyak geçerizde 
daha sonrasında nemalanırız 
savaşındalar. Kirli oyunları 
profosyonelce kurup insan 
hayatlarını hiçe saymalarından 
hiç bahsetmiyorum bile. Fakat 
bu tür yönetimler defalarca 
seçilip hükümette kalmayı 
başarabiliyorlar. Alın size çok 
güzel bir Asch deneyi.

1951 yılında Solomon Asch 
bu deneyi yaptığında bir konuda 
eleştiri almıştı. Kendi alanındaki 
diğer bilim insanları, oluşturulan 
7 kişilik gruplarda çeşitlilik 
olmadığı konusunu gündeme 
getirmişleri. Yani grup üyeler-
inin hemen hemen aynı yaşta ve 
aynı cinsiyette olmaları konusu 
deneyin sonucunu çokda etkili 
kılmıyor diye düşünüyorlardı.

Solomon Asch keşke 
yaşasaydıda günümüz Tür-
kiyesini görseydi. O zaman 
deneyinin ne kadar isabetli 
tespitler içerdiğini görmüş 
olacaktı. Koca bir ülkenin en 
az yüzde 49 buçukluk bölümü 
kendi doğrularını bilemedikleri, 
eğitimsizlikleri, kalabalığa 
uyma çabaları, ‘sivrilmeye ger-
ek yok’ hissiyatları, kıl-tüy olma 
hayranlıkları yada artık her ne se-
beptense, inatla kalabalığa uyuy-
orlar. Daha ilginci bu kalabalığa 
uyanların neler olduğunu 
göremiyor olmaları. Eğer biz 
bu durumu Asch deneyine 
bağlayamayacaksak, o zaman 
çok vahim bir durumdayız de-
mektir. Eğer öyleyse girdiğimiz 
bu dönülmez yol hepimizi yut-
maya adaydır. Özellikle son 
14 yılda yeni yetişen gençlerin 
gerçirdikleri travmalar tedavi 
edilebilir mi sorusunun cevabını 
sizlere bırakıyorum.

tOM 
WEbb

Gik-Der’de 12 Mart Gazi Anması

Britanya Alevi Federasyonu, 
Canlarımıza Kıyan Devleti 
Nefretle Kınıyoruz!
Britanya Alevi Federasyonu Gazi 
katliamına ilişkin bir basin açıklaması 
yayınladı. Gazi ayaklanması yönelikey-
lem ve protestolara geçtiğimiz gün-
lerde Türk polisinin sert müdahalesi 
olmuş ve saldırılarda birçok eylemci 
yaralanmıştı. 

BAF Basın açıklaması
“Gazi’yi Unutma Unutturma! 

Gazi katliamında kaybettiğimiz 
canların acısı, katliamı 
gerçekleştirenlerin cezalanmadığı 
sürece hergün biraz daha 
çoğalmaktadır. 

Tüm diğer Alevi ve farklı olana 
uygulanan katliamlarda olduğu 
gibi 12 Mart 1995 yılında Gazi ve 
1 Mayıs mahallelerinde yapılan 
katliamda devlet eli ile planlanmış 
ve uygulanmıştır. Aynen Maraş ve 
Sivas katliamlarında yıllar sonra 
ortaya çıkan itirafçılar, Maraş ve 
Sivas katliamlarını devlet adına 
nasıl planladıklarını ve yaptıklarını 
anlattıkları gibi. 

Bugün AKP ve Erdoğan ile ayy-
uka çıkmış olan hukukun siyaset eli 
ile yönlendirilmesine biz Aleviler 
uzun zamandır şahit oluyoruz. Gazi 
katliamı dava duruşmaları adeta 

ikinci bir katliam 
uygulaması gibi Tür-
kiye nin öteki ucuna 
Trabzona gönderildi. 
Yıllar sonra sembolik olarak az 
sayıda katilleri mükafatlandırır gibi 
cezalar kestiler. 

Acılı aileler Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine başvurdu. 
AIHM Türkiye yi yüzbinlerce 
(euro) paraya mahkum etti.  Türkiye 
tarihinde Hilafet’ten günümüze ka-
dar işlenen toplu katliam faillerinin 
hiçbirisi gereken cezayı almamış ve 
daha çok mükafatlandırılmışlardır. 
Bunun nedeni, Türkiye nin tek 
Ulus ve tek dinli bir devlet olma 
özelliğini koruma refleksi ve 
azınlıklara, eşitlikten yana olanlara 
sürekli ‘’ders’’ verme çabasından 
kaynaklanmaktadır.  Katliamlar için 
bugün Işid ve El Nusra olduğu gibi 
zaman zaman taşeron olarak aşırı 

sağ ve İslamcı guruplar kullanılmış. 
Bazende doğrudan kolluk kuvvetler-
ine ya da derin güçlere ve çetelere 
yaptırılmıştır.

Günümüzde mükafatlandırılan 
en çarpıcı katil örneği katliamcı 
Yavuz’un adının 3. Köprüye ver-
ilmesidir. Yani Yavuz’dan Erdoğana 
değişen hiçbirşey yoktur. Bu isim-
leri Topal Osman, Alpdodağan, 
Ökkeş Kenger ve Karamollaoğlu 
diye çoğalta biliriz.

Bugün Kürtlere ve Solculara 
yapılan katliam ve baskılar asırlardır 
Alevilere uygulanmaktadır. Gazi 
katliamıda devrimcileri ve Alevi 
inançlı aileleri hedef alan planlı bir 
katliamdır. Gazi Şehitlerimiz Bizim-
le Beraberdir!”

Aveg-Kon’a bağlı olarak Londra’da çalışmalarını 
yürüten Göçmen İşçiler Kültür Derneği (GİK-
DER)’de iki ayrı etkinlik gerçekleşti.

İlk olarak, her ay düzenli olarak 
yapılan Gik-Der kahvaltısıyla eme-
kçi göçmenler güne merhaba dedi. 
Dost paylaşımların ve sohbetlerin 
odağı olan kahvaltının ardından 
12 Mart Gazi Ayaklanması için 
hazırlanan programa geçildi.

“Gaziden Cizreye, Cizreden Sura 
katliamların hesabını soracağız” 

şiarıyla, Gazi katliamının 21 yıl 
dönümü nedeniyle Gik-Der’de 
bir anma etkinliği düzenlendi. 
Anma programı Gazi Komutanı 
Hasan Ocak şahsında Gazi ve 1 
Mayıs mahallelerinde ayaklan-
mada ölümsüzleşenler anısına bir 
dakikalık saygı duruşuyla başladı. 
Gik-Der Lokali Gazi Ayaklanmasını 
yansıtan direniş resimleriyle süslen-

di. Gazi ayaklanmasını anlatan si-
nevizyon gösteriminin ardından, şiir 
dinletisi gerçekleşti.

Anma etkinliğinde yapılan 
konuşmada; 12 Mart Gazi 
ayaklanması süreci anlatıldıktan son-
ra, Gazide Geziye, Cizre’den Sur’a, 
21 yıldır devletin katliamlarından 
vazgeçmediği, ezilenleri ve toplum-
sal muhalefeti bu şekilde sindirmeye 
çalıştığı belirtilerek, “ancak bunun 
karşısında da diz çökmeyen, boyun 
eğmeyen hesap sormak için örgütlü 
gücünü büyüten Türk ve Kürt 
halkları var” denildi.
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9 katliam, 606 ölüm, 0 istifa, 
yayın yasakları ve acı tablo!

Ankara Kızılay’da 
37 kişinin yaşamını 
yitirdiği bombalı 
saldırının üzerinden 
bir saat geçmeden 
yayın yasağı get-
irilince hükümetin 
daha önceki katliam-
lardaki refleksleri akla 
geldi. 
Erem Kansoy

Türkiye tarihinin en ağır katliamlarının 
yaşandığı saldırıların hiçbirinde AKP’li so-
rumlular istifa etmedi, bütün vakalarda yayın 
yasağı getirildi. 

TC devletinin sokağa çıkma yasakları ile 
katliamları ve katliamcı politikaları ülkeyi 
kaosa sürüklemeye devam ederken insanlık 
dışı saldırılarda 600’ü aşkın vatandaş hayatını 
kaybederken hükümet ve güvenlikten sorum-
lu hiçbir merciden istifa haberi çıkmadı. 

İstanbul, Sultanahmet’te gerçekleşen 
bombalı saldırıdan bir saat sonra hükümet 
saldırı hakkında yayın yasağı getirmişti. On 
Almanya vatandaşının hayatını kaybettiği 
saldırı sonrasında yetkililer saldırganın IŞİD 
ile bağlantısı olduğunu belirtmişlerdi.

Başbakanlık ofisi hızla hayata geçirdikleri 
medyanın yayın kısıtlamaları 2011 yılında 
Türk mahkemelerinin de onayladıkları 
hükümetin geçici yayın yasağı aldırabilmesi 
kararına gerekçe olarak ulusal güvenlik mese-
lesi gösterilmişti.

Özellikle katliamların sonrasında Türk 
Başbakan Davuroğlu’nun ‘çocuk kandırır’ 
cinsden açıklamaları ve özellikle basına 
dayatılan yayın yasakları ile sürekli gün-
demde kalan TC’nin insanlık ayıbı artık örtül-
emeyecek noktaya geldi. Dünya basınında da 
defalarca yer alan haberlerde TC devletinin 
yayın yasakları ve sosyal medyaya erişim 
engellerini her katliam sonrasında 2 saat içer-
isinde geleneksel olarak uygulamasına da 
geniş yer verildi. 

28 Aralık 2011 Uludere Roboski Katliamı 
ile canice kolları sıvayıp gözü dönmüş bir ca-
navar gibi ‘can alma’ işine koyulan TC dev-
leti ve AKP hükümeti politikaları son olarak 
Ankara’da 37 cana mal oldu. 

Yayın yasakları kararı her geçen sene 
biraz daha artıyor. Hükümet aynı zaman-
da yozlaşma ve politik skandalları ortaya 
çıktığında yayın yasağı getiriyor. Hürriyet 

gazetesi 2010 ve 2014 arasında 150’nin üzer-
inde habere engelleme talebi olduğunu rapor 
ediyor.

Gazetecileri Savunma Komitesi’nden 
Avrupa ve Merkez Asya program koordi-
natörü Nina Ognianova, küçük ya da büyük 
her krizden sonra hükümetin basını sustur-
mak üzere karar aldığını ifade ediyor.

Yüzlerce acılı ailenin dinmeyecek acısı, 
binlerce yaralı ve halen güvenlik adına nutuk-
lar sallayan sorunlu bir Cumhurbaşkanı ile bu 
zihniyetin çantacı takımı yarattıkları ‘yeni Tür-
kiye’ ile övüne dursun bir tek polis müdürü ya 
da istihbarat sorumlusu dahi istifa etmezken, 
bakanları bırakın istifa etmeyi her katliam 
sonrası göğüslerini kabartarak ve ‘böbürle-
nerek’ yalan,saçma açıklamalara devam ediyor. 

Işte TC devletinin 2013 yılıdan buyana 
‘ılımlı ve barış arayan’ tavrı ile yarattığı tablo;

28 Aralık 2011 Uludere Roboski 
Katliamı‘nda 34 yoksul köylü bombalanarak 
öldürüldü. Tayyip Erdoğan TSK’ya ve hava 
kuvvetlerine teşekkür etti. Siyasi sorumlu-
lardan istifa eden olmadı. Yayın yasağı get-
irildi.

11 Mayıs 2013 Reyhanlı Katliamı‘nda 
Suriye’ye sınır, cihatçı tehdidi altındaki ilçede 
yaşayan 54 kişi öldü. Siyasi sorumlulardan is-
tifa eden olmadı. Yayın yasağı getirildi.

13 Mayıs 2014 Soma Katliamı‘nda 301 
maden işçisi öldü. Siyasi sorumlulardan istifa 
eden olmadı. Yayın yasağı getirildi.

5 haziran 2015 Diyarbakır Katliamı‘nda 
5 HDP’li öldü, 400’den fazla kişi yaralandı. 
Siyasi sorumlulardan istifa eden olmadı. 
Yayın yasağı getirildi.

20 Temmuz 2015 Suruç Katliamı‘nda 
33 devrimci öldü. Siyasi sorumlulardan istifa 
eden olmadı. Yayın yasağı getirildi.

10 Ekim 2015 ankara Katliamı‘nda 100 
kişi öldü. Siyasi sorumlulardan istifa eden 
olmadı. Yayın yasağı geldi.

12 Ocak 2016 Sultanahmet Katliamı‘nda 
10 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Si-
yasi sorumlulardan istifa eden olmadı. Yayın 
yasağı getirildi.

17 Şubat 2016 ankara  Merasim Sokak 
Katliamı‘nda 29 kişi hayatını kaybetti, 61 kişi 
yaralandı. Siyasi sorumlulardan istifa eden 
olmadı. Yayın yasağı getirildi.

13 Mart 2016 ankara Katliamı‘nda en 
az 37 kişi yaşamını yitirdi, 125 kişi yaralandı. 
Siyasi sorumlulardan istifa eden olmadı. 
Yayın yasağı getirildi.

HÜkÜMet saDeCe OY DePOları 
kONUMUNDakİ YerlerDeN 
bİr ŞeYler saklıYOr

Freedom House’un Türkiye uzmanı 
Nate Schenkkan; ‘’hükümet ülkede yaşayan 
herkesin olaylar hakkında bilgi edinmesinin 
önüne geçemeyeceklerinin farkında. Sadece 
oy depoları konumundaki bölgelerden bazı 
şeyleri saklayabilmenin kazanç olduğunu 
düşünüyorlar’’ yorumunda bulundu.

Başkanlık sistemi getirerek gücünü 
arttırmayı hedefleyen Recep Tayyip 
Erdoğan’ın sert imajı destekçisi konu-
mundaki bazı medya kuruluşlarının yasağı 
harfiyen uygulamalarında yardımcı oluyor. 
Diaz-Jogeix bu konuda ‘’Erdoğan muhteme-
len kendi otoriter ve güçlü imajından mem-
nun olan destekçilerine oynuyor’’ yorumun-
da bulundu.

‘’Yayın yasağı haberlerin yayılmasını 
engellemiyor olabilir, fakat krizlerin nasıl 
haberleşeceği hakkında hükümetin daha fa-
zla kontrol sahibi olmasını sağlayacaktır.’’

‘’Hükümet bu yasaklar ile haberlerin 
bağımsız yorumculara ulaşmasını engelley-
erek yaşananlara kendi hikayesini katacak 
zamanı kazanmaya çalışıyor olabilir.’’ Diaz-
Jogeix.

Erdoğan Çarşamba günü gerçekleşen 
patlamanın hemen ardından hızlı bir şekilde 
aynı anda hem IŞİD’i hem de PKK’yi 
suçladığı açıklamalarda bulundu.

Bir terör grubunun diğerinden farkı 
olmadığını belirten Erdoğan’ın işaret ettiği 
Kürtler ve IŞİD, Suriye’de birbirlerine 
karşı savaşan iki ayrı grup. Bununla birlikte 
hükümet tarafından birden çok defa birbirl-
eri ile ilişkilendirilmeye çalışıldığına tanık 
olduk.

Yayın yasakları hükümetin yandaşlarını 
kontrol etmesini ve muhalif gazetecileri 
susturmasını kolaylaştıran bir araç olarak 
kullanılıyor.

Hükümetin ana akım medya üzerindeki 
kontrolünü arttırıyor. Yayın yasağına uyan 
ana akım medya kanalları bilgileri hüküme-
tin istedikleri ölçüde ve formatta bildirmeye 
başlıyorlar. Yasağa uymayan gazetecileri ise 
üç yıldan başlayan hapis cezası riski bekliyor.

Schenkkan, uygulanan yasakları delmenin 
halkın bir kesimi tarafından ‘’Türk karşıtlığı’’ 
ile suçlanması için yeterli olduğunu belirti-
yor. Basın özgürlüğü avukatları bu tarz bir 
etiketlemenin yasakları delmeyi düşünen 
gazetecilerin gözlerini korkutmak amacıyla 
bilinçli bir şekilde yayıldığını belirterek ekli-
yorlar, ‘’yayın yasakları Türkiye’de herkesin 
daha az güvende olmasına sebep veriyorlar.’’

Yayın yasakları yükselen tansiyonu 
dindirmekten ziyade korkuyu alevlendirmek-
te ve hızla yayılan söylentilerin gerçek haber-
lerin yerlerini almalarına vesile oluyor.
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Vanessa Lucas-Smith çok özel projeye imza atıyor
İngiltere’de yaşayan Vanessa Lucas-Smith İngiltere’nin 
en uzun soluklu oda topluluğu olan Allegri Yaylı Çalgılar 
Dörtlüsü’nün üyesi bir çellist ve aynı zamanda öğretmen. 
Lucas-Smith Kuzey Fransa’nın olumsuz koşulları ile 
meşhur Calais mülteci kampında mülteciler ile dayanışmak 
amacıyla müzisyen arkadaşları ile zaman zaman ziyaretler 
gerçekleştirip ‘Calais Oturumları Projesi’ adını verdikleri 
müzikal projeleri yürütüyor. 
SUNA ALAN 

Yakın zamanda, çoğunluğu Kürt mültecilerin 
seslerinden oluşan bir albüm ve kısa bir belge-
sel çalışmasını kamuoyu ile paylaşacaklarını 
söyleyen Vanessa Lucas-Smith, gazetemizin 
sorularını yanıtladı.

kuzey fransa’da mültecilere destek 
amaçlı faaliyetlere dahil olmanız 
nasıl ve ne zaman gelişti? 

Calais Oturumları Projesi, Eylül 2015 yılında 
başladı. Savaş ve zulüm nedeniyle evlerini terk 
etmek zorunda kalan insanlara dair görüntüler ve 
raporlar ve yine güvenli bir ortama ulaşmak için 
çabalarken kara ve deniz üzerinde karşı karşıya 
kaldıkları tehlikeli yolculuklar, bir çokları gibi 
beni de derinden etkiledi. Üç yaşındaki Aylan 
Kurdi’nin son derece rahatsız edici ve ve üzücü 
sahile vurmuş cansız bedeni, dünyada yankı 
buldu ve bir çok eyleme yol açtı. 

Bir müzisyen olarak, destek sunma ve 
dayanışmanın yolunun her zaman müzik yoluyla 
dahil olmak olduğunu düşünürüm. Şimdiye kadar 
evlerinden bakan insanların düşüncesinde, savaş ve 
zulümden kaçmak zorunda kalmak, akla gelmey-
ecek vahşetler ve tehlikeli yolculuklar yaşamış 
olmak ve ardından ‘jungle’ gibi bir yerde olmak, 
derinden üzücü bir durum ve kafa karıştırıcı.

 Muhtemelen bu tür koşullarda müziğin 
insanların ihtiyacı olan bir şey olduğunu 
hemen düşünemezsiniz fakat aslında bu pro-
jeyi gerçekleştirmek, müziğin temel bir ihti-
yaç olduğunu doğruluyor. Gerçekten bir şey 
‘yapıyor’ olma eylemi, özellikle de kendinizi 
ifade edebileceğiniz ve sesinizin olduğu müzik 
ile bunu yapmak çok önemli. Orada bulunan 
insanlar müziğin kendilerini yeniden normal 
hissettirdiğini söylüyorlar.

Kuzey Fransa, biz İngiltere’dekilere çok 
yakın ve Calais’deki ‘the jungle’ kötü bir 
üne sahip. Hepimiz bu yerde gerçekten kimin 
kalabileceğini hayretle karşıladık. Çok sayıda 
medya kuruluşunun oradaki insanları yanlış 
temsil ettiğine dair şüphemizi teyit etmek hiç 
zamanımızı almadı. Kampa ayak bastığımız 
ilk bir saat içinde Suriye’den olağanüstü bir 
şarkıcı bulduk ve profesyoneldi. O ve başka 
diğer Suriyelilerin çoğunluğu üniversite 
eğitimliydi.

kamptaki koşullar nasıldı? 
Korkunç. Çamur, derme çatma barınaklar ve 

çadırlar, elektrik yok, su kaynaklarının kirliliği ve 
koku, sadece korkunç. ‘Jungle akciğeri’ dedikleri 
çok kötü bir öksürük de dahil olmak üzere bir çok 
hastalık var. Keskin güvenlik parmaklıklarından 
geçen uyuz, yaralanmalar ve sağlıksız koşullardan 
kaynaklanan mide problemleri gibi sadece fizik-
sel hastalıklar değil; aynı zamanda özellikle 
insanların ruh hali endişe verici.

Derme çatma restoranlar, mağazalar, kafeler, 
hatta bir gece kulübü, kütüphane, tiyatro, kilise, 
karavanlara dair haberlerin hepsi hepsi doğru. On-
lar oradalar, fakat onların durdurulamaz yaşama 
isteği insan direncinin, dayanıklılığın kanıtıdır. 
Oradaki insanlar cesaret ve kararlılıkları ile dik-
kat çekiyorlar.

Grande Synthe’de (Dunkirk’e yakın), koşullar 
daha da şok edici. Derin çamur, kaymaya meğilli 
arazi, heryerde bulunan çöpler ve çok sayıda 
çocuğun varlığı manzarayı gerçekten inanılmaz 
yapıyor. Oradaki insanların çoğunluğu Irak, İran 
ve kimisi Suriye’den olmak üzere Kürt. Orada 
yine çok sayıda aile var. Belediye başkanı Fransız 
hükümetinden yardım istedi, ancak reddedildi. 
Orada bir ölümün yaşanacağından korkuyor. 

kamplardaki mülteciler için ne 
tür çalışmalar yürüttünüz? 

Yetenek ya da deneyimleri ne olursa olsun 
insanların müzik yapmasına fırsat sağlıyoruz. 
Biz kendimizi orada müzikal etkinliklerin 
gerçekleşmesi için kolaylaştırıcı olarak görüy-
oruz. Projede yer alan İngiltere’den müzisyenlerle 
birlikte kamptan müzisyenleri kapsayan enformel 
muzik dinletisi oturumlarından, yeni başlayanlara 
gitarda bir kaç akor öğretimine ve yine kampta bu-
lunan profesyonel bir müzisyenin sesini kaydetmek 
için derme çatma bir kayıt stüdyosu kurmaya kadar 
çalışmalarımız oldu. İlk birkaç gezimiz, müzisyen-
ler bulmak için ellerimizde müzik aletleriyle kamp-
ta dolaşmayı içeriyordu. 

Davulun çok dikkat çektiğini söyleyebilirim. 
Bu hiçbir zaman uzun sürmedi! Bizlerle 

müzik yapacak müzisyenler, müzik aletleri, atölye 
çalışmaları yapacak müzik eğitimcileri ile gidiyor-
uz ve orada derme çatma bir kayıt stüdyosu kurarak 
çalışmalarımızı kayıt altına alıyoruz. 

Ses mühendisimiz Damien kamp etrafında her 
gezimizde mucizeler ortaya çıkarıyor! Ses kaydet-
mek için en kolay yer olamdığı kesin. Örneğin, 
cihazlara elektrik sağlamak içinbir jeneratörün 
kullanılması zorunlu ve çok gürültülüler. O bu 
gürültüden kurtulabilmek için kimi zekice teknolo-
jik yöntemler kullanıyor.

Orada çok sayıda yeteneğin sesini kaydettiğimiz 
için, şu anda bir albüm çıkarmaya hazırlanıyoruz. 
Oradaki insanların kendi müziklerini dış dünyaya 
duyurabilecekleri bir platformu sağlamanın gerçek-
ten önemli olduğunu hissediyoruz. 

Albümün tüm geliri kampta sesini kaydettiğimiz 
mülteciler ve yine kampta daha fazla müzikal 
çalışmalar yapabilmek için değerlendirilecek. 

Genellikle kampta geçen vaktimizi filme 
alıyoruz. Birçoğu görüntülenmeyi istemiyor an-
cak kimisi de istekli yaklaşıyor ve yolculukları, 
yaşadıkları ve müzikal ilgi alanlarına dair bizimle 
hikayelerini paylaşıyorlar. Daha geniş kitlelere 
‘jungle’daki insanlara daha gerçekçi bir yaklaşımla 
bakmalarını sağlamak için bu çekimlerin önemli 
olduğunu düşünüyorum. 

Bu amaçla projede bir müzisyeni kapsayan kısa 
belgesel tarzı bir film yapıyoruz.

 Aynı zamanda bu zaman ve mekan müziğini 
belgelemek için canlı seansların film çekimlerini 
yapıyoruz.

bu ziyaretleriniz sırasında 
sizi duygusal olarak etkileyen 
herhangi bir anınız var mı?

Evet. Pek çok... Her gezi, hayata dair 
düşündüğünüzde, bir durup şöyle herşeyi 
yeniden gözden geçirdiğiniz anları getiriyor. 

afganistanlı İsmail’den taliban 
üyelerinin evinde müzik yaptığı 
sırada, evine baskın yaptığını anlattığı 
an, asla unutabileceğim bir şey değil. 

Sadece müzik yaptığı için, müzik aleti çaldığı 
kolunu kaynar suya batırmış ve vücudunun bu 
tarafına silahla ateş etmişler. Kurşun kızının 
bacağına saplanmış.

Yine, enformal bir koro oluşturan cemaatin 
kadınları tarafından söylenen geleneksel şarkıları 
dinlemek üzere Etiyopya ve Eritre kilisenin içine 
davet edilmek oldukça etkileyiciydi. Kadınların 
kendilerini  ‘jungle’da meşgul edecek çok şey 
bulduğu görülüyor. Onlarla her zaman görüşüp 
seslerini kayıt etmek isteyip istemediklerini 
görmek istiyordum. 

İsteyebileceklerini asla hayal edemez-
dim fakat kilise hizmetleri sonrası, bizimle 
İngiltere’den gelen kilisede Gospel müziği yapan  
‘Get Gospel’ grubuyla birlikte bir çalışma yapıp 
yapamayacaklarını sorduk. 

Kabul ettiler ve gelip derme çatma stüdy-
omuzda bir kaç parçayı kaydettiler. Bu süreci 
çok sevdiler ve bir dahaki sefere tekrardan ne za-
man kayıt yapabileceklerini sordular. 

Bu hikayenin üzücü sonu, bir gün sonra 
kiliselerinin yıkılması oldu. Buldozerler geldi 
ve kilisenin yerinde kalacağını vaat etmeler-
ine rağmen, yetkililer onu yıktılar. Kaydedi-
len şarkıları yaşamaya devam edecekken, çok 
sevdikleri kilise binası artık olmayacak.

Orada çocukları görüyor olmak, asla 
alışabileceğiniz bir şey değil. 9 ve 12 yaşlarında 
Afganistanlı iki küçük kız ‘jungle’daki radyo 
istasyonu için benimle röportaj yaptılar. Büyük 
birer gazeteci olmak onların kaderinde var, bun-
dan eminim. Yeni kaydettiğimiz bir şarkı icin 
ayrıca söz yazdılar. İngilizceleri çok iyi.

Mevcut ve gelecekteki plan 
ve projeleriniz nelerdir?

Hepimiz şu sıralar son altı aydır üzerinde 
çalıştığımız kayıtların albümünü çıkarmak 
içi oldukça sıkı çalışıyoruz. Albümü müm-
kün olduğunca tanıtacağız ki dünya çapındaki 
herkes Calais ‘jungle’daki yetenekleri duyabil-
sin. İnternet çağında müzik satmak çok zor fakat 
herşeye rağmen yoğun çabalayacağız.

Şimdiye kadar kamp sakinlerine 50 müzik al-
eti hediye ettik ve İngiltere’den gelip onlara birkaç 
günlüğüne ders verebilecek eğitimcileri örgütlüy-
oruz şu anda. Oradaki bir çok kişi bir müzik aleti 
çalmayı çok istediklerini söylediler bize.

son olarak eklemek 
istediğiniz bir şey var mı? 

Proje kampa müzisyenleri getirmeye 
dayanıyor. İnsanların aynı müzikal ya da kültürel 
bir dilini konuşabilen ve aynı zamanda batılı 
müzisyenler... İnsanlar şarkı söylerken, müzik 
aleti çalarken, prova alırken ve yaptıkları şeye 
-müziğe- odaklanırken canlanıyorlar. 

Böylesi zorlu koşullarda bir çıkışın olması 
önemlidir. Müzik bir insani ihtiyaç ve herkesin 
müzik yapma hakkı olmalıdır.
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Mehmet Tunç’un kızı Nalin’den mektup

Babam ve orada katledilenlerden son-
ra kendimce bir karar aldım. Babamın 
uğruna canını verdiği mücadel-
eye devam edeceğim. Ve asla pes 
etmeyeceğim.

Cizre’de 79 gün süren 
sıkıyönetim saldırıları sırasında 
‘vahşet bodrumunda’ katledilen Ciz-

re Halk Meclisi Eşbaşkanı Mehmet 
Tunç’un kızı Nalin Tunç babasının 
ardından bir mektup yazdı. 

Babasının “Bizimle gurur duyun” 
sözlerine mektubunda “Babamla 
gurur duyuyorum” diyerek atıfta bu-
lunan Nalin, yine babasının sözleri-
yle tüm Kürt halkına hitaben hitaben 
yazdığı mektubunda şunları kaydetti:  

“Benim adım Nalin. Vahşet bod-
rumunda katledilen Mehmet Tunç’un 
kızıyım. Benim babam bir halk 
kahramanıydı. Babam yüzyıllardır 
Kürt halkının çektiği zulmü ve 
köleliği gelecek nesiller çekmesin 
diye uğraşıyordu. Ve bunu başardığına 
inanıyorum. Babam son nefesine 

kadar mücadele etti ve direndi. Bu 
mücadelenin sonunda ölüm olsa bile 
babamla gurur duyuyorum. 

Eğer babamın vahşet bodrumunda 
çektiklerini dile getirmek gerekirse 50 
gün o bodrumda aç ve susuz direndi. 
Pes etmedi ve direndi. Babam son 
konuşmasında vasiyetini dile get-
irdi. ‘TC devleti bizi katlederse, bu 
zulme sessiz kalanlar cenazemize 
gelmesin.’  Babam ve orada katl-
edilenlerden sonra kendimce bir karar 
aldım. Babamın uğruna canını verdiği 
mücadeleye devam edeceğim. Ve asla 

pes etmeyeceğim. Cizre’de yaşanan 
katliamların, Sur’da, Nusaybin’de, 
İdil’de yaşanmaması için Kürt 
halkının ayağa kalkması çağrısında 
bulunuyorum. Biz bu acıyı yaşadık 
başkaları yaşamasın. Bize bunları 
yaşatanları Allah’a havale ediyoruz. 
3 ay babamı görmedim. En sonunda 
babamın yanmış bedenini gördüm. 

Babamın söylediği son cümleler 
kulağımda çınlıyor.”Biz diz çökmedik 
direndik, bizimle gurur duyun.’

Tüm onurlu ve şerefli Kürt halkının 
başı sağ olsun. Babamla gurur duy-
uyorum.”
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Maho ve Kejey’ler 
soruyor:

Sosyal Hukuk devletiniz bumudur?
Ülkemizde her şey yapay çiçek gibidir. Her 

şey gerçeğin aynısıdır ama gerçek değildir. Yazılı 
yasalarımızda: Ülkenin bir sosyal hukuk devlet olduğu, 
yani herkese eşit olanaklar, fırsat eşitliği sağlandığı ve 
kanun karşısında herkesin eşit olduğu söylenir. Kağıt 
üzerinde öyle yazılıdır. Fazlası var, eksiği yok. Bir 
yabancı devlet yetkilisi sorduğunda, bu var olan yasal-
ar gösterilir. Evrensel hukuk devletin yasalarının var 
olduğu, böbürlene böbürlene izaha çalışılır.

Var olan bu yasalar gerçek yaşamda uygulanıyor 
mu? Onu da ancak yaşayan bizler biliriz. Uygulamada: 
kişinin konuştuğu dil, doğduğu yer ve eşinin başının açık 
ve ya kapalı olduğuna göre, kişiler bir üst makama terfi 
ettirilir. Konunun daha iyi anlaşılması için bir anekdotla 
izaha çalışayım: Şimdiki gibi, 12 Eylül Faşizmi dorukta 
olduğu günlerde, Malatya’da bir yüzbaşının karşısına 
eli kelepçeli bir köylü çıkarılır. Köylü, suçsuz olduğunu 
söylemeye çalışır. Komutan “biliyorum, hiç bir şey 
yapmadın. Zaten yapamazsınız. Sana iki soru soracağım, 
doğru yanıtlarsan serbest kalacaksın” der.

İlk soru: “Sen Kürtmüsün?” Köylü büzülerek 
“evet komutanım” der. Komutan ikinci soruyu sorar. 
“Kızılbaş, yani Alevi misin?” Köylü yine mahçup bir 
şekilde “evet” deyince, yüzbaşı okkalı bir yumruk sal-
lar ve der ki: “Kürt olacaksın, üstelik Alevi olacaksın; 
birde ben suçsuzum diyeceksin. Bundan daha büyük 
suç olur mu? der. Kürtler ve Aleviler doğuştan suçlu-
dur, devlet yetkililerin nazarında.

Hangi birey, doğarken aidiyetini seçme hakkına sa-
hiptir? Biz bilmiyoruz. Bilen var mı?

Konumuza dönersek: Bu Pazar günü ülkenin dört 
bir yanında Üniversite giriş sınavı yapılacak. Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı olan her birey bu intihana girme 
hakkına sahiptir. Çünkü Sosyal bir hukuk devletiyiz(!)

Hakkari, Şırnak, Mardin, Diyarbakır yani Kürt il-
lerinde yaşıyan çocuklar; Ankara, İstanbul ve İzmir 
illerinnde yaşıyan çocuklarla aynı olanaklara sahip 
olarak mı Üniversite sınavına girdiler? Evet derseniz, 
aklınızdan zorunuz var derim.  Çünkü: İstanbul, An-

kara, İzmir ve savaş olmayan illerde yaşıyan çocuklar, 
özel dershanelere gittiler. Savaşın olmadığı bir ortamda 
güle oynaya okullarına gittiler. Dönem boyu derslerı 
boş geçmedı. Peki Kürt illerinde okuyan öğrencilerin 
öğretmenleri bakanlık emriyle memleketlerine göder-
ildi. Okulları kapatıldı ve karargah olarak kullanıldı / 
kullanılıyor halen.

Hakkari’lı Maho’lar ve Şırnak’lı Kejey’ler soruyor: 
“Bizler aylarca okula gidemedik. Derslerimizin çoğu 
öğretmensızdı. Devlet öğretmenlerimizi memleketler-
ine gönderdi. Okullarımızı kapattı. Ders çalışmak şurda 
dursun. Devlet güçleri üzerimize bomba yağdırdı ve 
halen yağdırıyor. Evlerimiz tanklarla yerle bir edildi. 
Başımızı koyacak bir evimiz kalmadı. Sabaha sağ 
çıkarmıyız korkusu tüm bedenimizi sarmış durumda. 
Bir çok yaşıtlarımız öldürüldü. Babalarımıza yasal si-
yaset yolunu kapatıyorsunuz. Bizlere okuma olanağını 
vermiyorsunuz. Bizleri dağlara  yönlendiriyorsunuz. 
Oysaki, bizlerde sizlerin çocuklarınız gibi özgürce 
okumak istiyoruz. Sosyal adaletiniz bumu? Dünyanın 
hangi platformundan eleştiri almıyorsunuz?

“Annelerimizi öldürüp çıplak bedenlerini sanal dün-
yada teşhir ediyorsunuz. Birde Müslüman olduğunuzu 
idda ediyorsunuz. Müslümanlık bu mu?

“Bir zamanlar, Cumhurbaşkanı “ Kürt sorunu yok 
dersen olmaz” mealinde bir beyanat vermişti. Kürt so-
runu halen yoktur diyor. Sorun yoksa, bu savaş neyin 
nesi? Yoksa Türk ordusu Kürdistan’a tavşan avına mı 
çıkmış? 

“Kedimizi akıllı, yabancıları salak mı sanıyoruz? 
İletişimin son çağını yaşadığımız şu ortamkda bir kasa-
bada olan bir olay, bağlı olduğu il duymadan tüm dünya 
öğreniyor.

“Sevsinler sizin Sosyal Hukuk Devletyiniz” diyorlar.
Bu gençlere kulak verin sayın yetkililer....

alİ  
ERDOĞaN 

KÖŞE YAzISI

elbistanliali@fsmail.net

Brighton’dan öz yönetim 
direnişindeki kadınlara selam
Brighton’da düzenlenen 
8 Mart etkinliğinde, öz 
yönetim direnişindeki 
kadınlar selamlandı.

İngiltere’nin Brighton şehrinde, 
Sussex Kürt Toplum Merkezi kadın 
grubu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü dolaysıyla bir etkinlik düzenle-
di. Devrim şehitlerinin anısına yapılan 
bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan 
etkinliğe çok sayıda Kürdistanlı ve 
dostları katılım gösterdi. 

Etkinlikte yapılan sunumlarla 
8 Mart›ın ortaya çıkışı ile kadının 
hak mücadelesinin dünü ve bu günü 
tartışıldı. Kürt kadın mücadelesinin or-
taya çıkışı ve özgürlük mücadelesinde-
ki rolüne değinildiği konuşmalarda, 
özellikle Rojava Devrimi ve kadının 
Rojava Devrimi’nde oynadığı role vur-
gu yapıldı. Başta Kobanê olmak üzere 
Rojava, Şengal ve tüm Kürdistan’da 
kadınların tüm insanlık değerlerini sa-
vunmak için eril zihniyetin en çıplak 
halini simgeleyen DAİŞ’e karşı ser-
giledikleri kahramanca mücadele 
tüm dünyada yankılanarak kadınların 
ufkunun açılmasını sağladığı 
vurgulandı. Ayrıca DAİŞ’in en büyük 
destekçisi AKP›nin, erkek egemen 
zihniyetin en katı bir savunucu olarak 

bugün kadınları yeniden Ortadoğu 
karanlığına mahkum etme çabasını 
geliştirdiği ve bu zihniyetin önündeki 
en büyük engel olarak gördüğü Kürd-
istan kadınları ve halkının öz yönetim 
direnişlerini katliamlarla bastırmaya 
çalıştığı vurgulandı. Bu karanlık zih-
niyete ve tüm ataerkil uygulamalara 
karşı kadın kurtuluş mücadelesini yük-
seltmek ve tüm dünya kadınlarıyla bir-
likte ortak mücadele ve dayanışmayı 
güçlendirmek gerektiğinin altı çizildi.

‹beN Ulrİke 
baĞırıYOrUM› 
saHNeleNDİ

Kürdistan özgürlük mücadeles-
inin öncü kadınları Zilanlar, Beritan-
lar, Saralar, Arinler, Sêvêler; Cizre, 
Sur, Nusaybin başta olmak üzere öz 

yönetim direnişindeki kadınlar da 
selamlandı.

Etkinlikte ayrıca Sussex Kürt To-
plum Merkezi kadın grubu, Dario 
Fo’nun ‹Ben Ulrike Bağırıyorum› adlı 
tiyatro oyununu sahneledi. Sinevizyon 
gösterimi ve okunan şiirlerle de günün 
anlamı ve önemine vurgu yapıldı.
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8 Mart etkinliğinde kadın 
dayanışması öne çıktı

Britanya Alevi Federasyonu’nuna bağlı Alevi Kadınlar 
Birliği ve ATİK Yeni Kadın tarafından örgütlenen 8 Mart Dün-
ya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği 12 Mart Cumartesi günü 
Londra’nın Harrow bölgesinde yapıldı.

Saygı duruşuyla başlayan etkinlikte Britanya Alevi Federa-
syonu Alevi Kadınlar Birliği ve Londra Yeni Kadın’ın mesajlari 
okundu.

Yeni Kadın adına okunan mesajda “2008’den beri dün-
ya genelinde şiddetle hissedilen ekonomik krize “çare” 
olarak yaygınlaştırılan esnek çalışma sistemi, çalışan yoksul 
kadın kitlesini büyütmekte. Kadınlar eskiye göre daha fazla 
çalışmakta ama daha az ücret almaktalar. Ucuz işgücü olan 
kadın emeği daha fazla yok sayılırken, kadın erkek arasındaki 
ücret eşitsizliği büyümekte. Yoksul kadın sayısı artarken, 
erkeğe bağımlılık yükselmekte, cinsiyet ayrımcı politikaların da 
yardımıyla kadına yönelik şiddet tırmanmakta.

Haksız savaşlar sonucu göç yollarında yaşamlarını yitiren-
lerin çoğunun kadın ve çocuk olmasının yanı sıra, gerek yol-
larda gerekse de zorlukla ulaştıkları ülkelerde taciz ve tecavüze 
uğrayanlar, şiddetin her türünü yaşayanlar, yine kadınlar ve 
çocuklar…

Diğer taraftan Ortadoğu’nun bir parçası ve geldiğimiz 
ülke olan Türkiye’de, gerici/yobaz iktidar sahipleri, kadının 
doğurganlığını “millî görev” olarak adlandırıp, kadının esas 
görevinin çocuk doğurmak olduğunu topluma şırınga ediyorlar. 
Kadınları istedikleri gibi terbiye edebilmek, kadın mücadeles-
ini engellemek, korkutup/sindirmek için saldırı yöntemlerinde 
sınır tanımıyorlar. Erkekler tarafından hergün üçer – beşer 
katledilenlerin yanı sıra, devlet güçleri tarafından katledilen 
kadınların çıplak bedenleri sokak ortasında teşhir ediliyor. 
,Mimarisini Hitler faşizminin oluşturduğu, “sizin dünyanız 
evinizdir; din, devlet, aile üçgeninden ayrılmayın,” mesajı ver-
ilmeye çalışılmaktadır. 1941 Nazi Almanyasında, faşizme karşı 
mücadelede esir düşen Tanya’nın, idam edildikten sonra çıplak 
bedenini meydanda teşhir eden zihniyetle, bugün Varto’da, 
Cizre’de katledilen kadınların çıplak bedenlerini teşhir eden 
zihniyet aynı faşist ideolojiden beslenmektedir.

Erkek egemen emperyalist sistemin yarattığı ve kadın be-
deni üzerinden yükselttiği savaşlara, katliamlara, ırkçılığa, 
faşizme, ataerkiye, emeğimizin ucuz emek görülmesine/ yok 
sayılmasına, kadına yönelik şiddetin her türüne karşı; kadın 

direnişini büyütmek ve egemenlerin istediği itaatkâr, erkeğin 
eklentisi kadınlar olmayacağımızı bir kez daha haykırmak için, 
bir 8 Martta daha biraradayız.

Yaşasın Kadın Dayanışması ve Direnişi, Yaşasın 8 Mart!” 
denildi.

Etkinlikte Tohum Kültür Merkezi Folklor ve Müzik Grubu 
sahne aldı. Etkinlik çekilen halaylarla sonlandırıldı.

Bİz  ARTIK  YOKUz
 YaŞar  kaYa’NıN  arDıNDaN
Berfin Yüce 

Yeni Kürd Tarihinin, önemli ve yaşayan çınarlarından 
birsini daha, Yaşar Kaya’yı, 09.03.2016, tarihinde, Özgür 
Kürdistan’ın Başkenti Hewler hastahanesinde kaybettik. İlk, 
17 Aralık 1959’da, 49’lar davasında ağır sömürgeci zulmünde 
kalmış, bu tarihte 49 Kürd Aydını yargılamasında cezaevine 
düşmüş ve sürgün yaşamıştır. Naci Kutlay, Musa Anter, Me-
det Serhat, Faik Bucak (KDP-Bakur) 1965, kurucusu ve Sait 
Kırmızıtoprak’ında aralarında bulunan, bütün Kürd aydın ve 
ileri gelenleri yargılandı. Bundan sonra ikinci saldırı olan, 27 
Mayıs 1961 darbesinin ardından, 1963 Haziran’ında, yeniden 
23 Kürd Aydını tutuklanmış ve haklarında davalar açılmıştı. 
Yaşar Kaya bunlarında arasındaydı. Bu iki davada,1938 son 
Kürd Direnişinden, sonrası ilk saldırıdır. Yıldırmacı 49’lar 
davası bitmeden, 23’ler saldırısı başlatıldı. Bu dönemde cezaevi 
ve sürgünle yüzyüze kaldı. 17 Nisan 2014 de sürgünde döndü. 
78 yaşında aramızdan ayrılan Yaşar Kaya, 1938 doğumlu. 
1991 Kürd Vakfı kurucusu, Gündem Gazetesi Yayıncısı, DEP 
(Demokrasi Partisi) Genel Başkanı, Sürgünde Kürdistan Parla-
mentosu Başkanı. Her dönem, karanlıkların ardında, Kürdlüğün 
ilk kurumlarında adı, en önde olmuştur. 

Başta, Sur Direnişi olmak üzere, bütün kışı direniş içinde 
geçiren Bakur’un direnişci bölgeleri modern zamanların en vahşi 
görüntülerine sahne oldu, oluyor. Öyle ki, tam bazı gelişmeler 
yaşanırken, 1938 sonrası, o dönemin zulüm ve hakaretler-
ini bile geride bırakan davranış  ve katliamlara tanık olundu. 
Kürd Milleti buna alıştırılmak isteniyor. Bir ‘kader’ yaklaşımı 
geliştirilmeye çalışılıyor. Unutulma düşünüldüğünde daha 
çabuk oluyor. Suruç katliamı dahil, günümüze kadar yapılanlar 
kabul edilir gibi değil. En son yaralılara yapılanlar, Ülkenin 
yeniden işgali ile, Kürd Savaşçı ve sivillere uygulananlar, en 
boyutlu savaşlarda bile tarafların birbirine uygulamadığı biçimi 
almış bulunuyor. Direnişçilerin, ayrım gözetilmeden çoçuk, 
kadın, teşhirinden tutunda her tür hakaret günlük davranış ha-
lini aldı. Bu asla kabul edilmez. Düşmanın bu zavallı davranış 

tarzını kabul etmemek birlik ve politikamızın sürekliliği ile boşa 
çıkarılabilir. Değilse mazlum edebiyatımız devam eder.

Topraklarımız talan edildi, evlerimiz, yaşam alanlarımız, 
tarihi dokularımız ayrımsız, acımasız bir tarzda, işgalci güruh 
tarafından yerle bir edildi. Yeni göç dalgaları ile topraklarımız 
bir kez daha boşaltılarak insansızlaştırıldı. İşgalcilerin bu 
davranış ve zulümleri artık bizi yokuz düzeyine getiriyor. 
Milletimiz bunun karşısında tarihi tepkisini her tür direniş ile 
vermiştir. Olması gereken temsilcilerimizin bir politika ile bunu 
ileri taşımasıdır.

Her tür eleştiri ve öneriler yapılmasına rağmen yerellik 
aşılamadı. Çözüm olarak iyi bir Milli Birlik politikası, uzun 
vadeli planlanmalı, çok ayrıntıya girilmeden, diğer parçalarla 
stratejik birlik oluşturmalı, bunun yanı sıra veya bununla be-
raber, yerelde, bütünlüklü ve sürekliliği olan Kürdi bir Milli 
politika ile hareket edilmeli. Bu tarz hareket edilmediği için her 
durum ve direniş ve dönemsel çıkışlar ortada kalıyor. Sürekli 
iniş çıkışlar ve gel-gitler yaşanıyor. Milletimizin enerjisi de bu 
tarzda boşa gidiyor. Güncele takılma ve dönemsel hareketler 
sonuç almıyor.

Çok karmaşık ve derinliği olan bir işleyişe de gerek yok. 
Yerel ve uluslararası duru,  basit, sıradan bir Kürdiliği, bu-
nun birliğini ve hak taleplerini ortaya koyan ve bunu sürekli 
hale getiern bir tarz ile  sonuç alınır. Tarihi fırsatları çeşitli 
karışıklıklarla boşa çıkarıyoruz. Her ne kadar öyle görülmese 
de,Kürtler arasında Milli Birlik ve ruh vardır. Sadece bunun 
işlerliğinde sorun çıkıyor.

Yeniden Kürd Milleti mazlum durumuna düşürüldü. Oysa 
Milletimiz, en gelişkin dönemini yaşıyor. Eksik olan Milletimi-
zi bu duruma düşüren, parçalanmışlık ve bu parçalanmışlığın 
getirdiği temsilcilerimizin politikasız davranışlarıdır. Her ne 
kadar birlik ve ortak davranış talebi, milletimizin ayrımsız 
talebi ise de ayrım daha da derinleştirilmeye çalışılıyor. Bu da 
politikasızlığın getirdiği günlük bir davranış durumudur. Oysa, 
Bağımsız Birlik ve milletin sahiplenme ruhu en üst boyutlara 
ulaşmış bulunuyor. Görüldüğü  gibi Milletimiz, ayrımsız, va-
tan için her türden zulme karşı, bulunduğu her yerde, birlik ve 
direniş tarzını ortaya koymaktadır. Bu tarz dışında, Milletimiz 
başka bir biçimi kabul etmez, edemez.
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Hijyen Notunuz İşletmenizi Batırabilir
Tüketici ve işletmeciler tarafından 

gittikçe önemi daha da artan gıda 
güvenliği üzerindeki denetimler 
artıyor. Food Standards Agency (Gıda 
Standartları Kurumu) tarafından 
puanlandırılan, restoran ve cafeler 
başta olmak üzere gıda satışı yapan 
yerlerin hijyen seviyelerini gösteren 
belgenin kapıya asılma zorunluluğu 
Galler’den sonra İngiltere’ye 
taşınabilir. Bu yönlü çalışmalar 
ise devam ediyor. Hijyen seviyesi 
düşük olsa bile belgeyi kapıya asma 
zorunluluğunda kaynaklı işletmeciler 
düşük puanı yükseltmek için bu kon-
uda profesyonel hizmet veren kurum-
lara ihtiyaç duyuyor. 

Food Standards Agency (Gıda 
Standartları Kurumu) tarafından özel-
likle restoran ve cafelere verilen hi-
jyen notları düşük olduğu takdirde 
ve kapıya asılma zorunluluğundan 
kaynaklı işletmecilerin işini çok olum-
suz etkileyeceği uyarısını yapan Gıda 
güvenliği uzmanı Haydar Berkpınar, 
bu konuda işletmelerin profesyonel 
destek almasının ne kadar önemli 
olduğunu belirtti. 

DÜŞÜk HİJYeN NOtU alaN 
İŞletMeler teHlİkeDe

Gazetemize konuşan Avesta gıda 
güvenliği kurumunun müdürü Haydar 
Berkpınar konuyla ilgili şunları belirt-
ti; ‘Bugüne  kadar işletmeler aldıkları 
düşük yıldızları kapılarına yapıştırmak 
zorunda değillerdi, fakat Galler’de 
yaşanan bir çok gıda güvenliği zafi-
yetinden dolayı hiç bir işletmenin 

bunu tüketiciden gizleme hakkı 
olmadığına karar verildi ve yasalaştı. 
Bu yasaya göre gıda işletmeleri artık 
aldıkları düşük yıldızları kapılarına 
yapıştırmadıkları takdirde yürüklükte-
ki yasayı çiğnemiş oluyorlar ve çeşitli 
ceza almaları mümkün.’’

Food Standards Agency hakkında 
da bilgi veren Berkpınar, bu kuru-
mun hükümet dışı bir organizasyon 
olduğunu ancak bu konuda en yetkili 
kuruluş olduğunu ifade etti. Berkpınar 
kurumun amacına ilişkin şunları be-
lirtti; ‘‘Ingiletere, Kuzey Irlanda, ve 
Galler›de gıda güvenliği konularında 
halkı olabilecek tehlikelere karşı 
aldığı önlemlerle korumak. 2001 
yılında Professor James›in tavsiyesi 
üzerine, yaşanan birçok salgın hayvan 
hastalığıyla mücadele etmek amacıyla 
kuruldu. Bu salgınlar mad cow disease, 
(deli dana hastalığı), bird flue (kuş 
gribi) ve domuz gribi ve niceleri gibi 
hastalıklarla daha etkin nasıl mücadele 
edilir, hükümete bağlı olan (mInistry of 
agriculture and fisheries and food) tavs-
iyelerde bulunur ve önlemler hakkında 
etkili araştırmalar yapar.’’

HİJYeN NOtUNUzU 
YÜkseltebİlİrsİNİz 

2010 yılında başlatılan Food Hy-
giene rating gıda  sektöründe hizmet 
veren kuruluşların ne kadar kaliteli 
olduğuna dair tüketiciye direkt bilgi 
veren bir çalışma başlatıldı. Bu 
çalışmada toplumda Inpsector olarak 
bilinen ( Enviromental Health Offic-
ers) EHO  gıda hizmeti sunan ve halka 

açık olan bu işletmeleri uygun bir za-
manda önceden planlamadan ziyaret 
ediyor ve gördüklerini 0 - 5 yıldızla 
sonuçlandırıyor. Buna göre 0,1,2 kab-
ullenemez derecede kotu 3 ve 4 yıldız 
kabul edilebilir 5  yıldız ise en iyi 
olarak ödüllendiriliyordu.

Bazı sivili toplum kuruluşlarının 

aynı yasanın Ingiltere›de yürüklükte 
olması için çalışma başlattılar. Düşük 
yıldızlı işletmeler bu yıldızları ser-
giledikleri takdirde ciddi maddi 
kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. 
İşletmelerin 5 yıldız almaşı için pro-
fesyonel yârdim almaları ve gerekli 
gıda güvenliği eğitimi aldıklarına dair 

sertifika almaları, yaşanabilecek mad-
di kayıplar için bir acil önlem olabilir.

Web saYfasıNDaN 
İŞletMelerİN HİJYeN 
PUaNıNı GÖrebİlİrsİNİz

Food Standards Agency (Gıda 
Standartları Kurumu) tarafından 
puanlandırılan, yemek mekanlarının 
hijyen seviyeleri http://ratings.food.
gov.uk internet sayfasından kontrol 
edilebilir. Toplum genel olarak internet 
üzere seviyeleri kontrol etmediklerin-
den, her mekanın açıkça bunu belirt-
meleri tüketici açısından güven ve 
kolaylık sağlayacağı bildirildi.

İngiltere’de 1,527 mekan, en 
düşük olan, 0 yıldız (acil ilerleme 
gerekiyor) hijyen seviyesinde işliyor. 
229,479 mekanın 5 yıldızı (çok iyi); 
78,040 mekanın 4 yıldızı (iyi); 41,343 
mekanın 3 yıldızı (genel olarak idare 
eder); 10,728 mekanın 2 yıldızı (iler-
leme gerekiyor); ve 13,183 mekanın 
1 yıldızı (çok ilerleme gerekiyor) bu-
lunmakta.

Hijyen seviyesinin zorunlu 
olarak sergilenmesinin, hijyen sevi-
yesi düşük mekanların standartlarını 
geliştirmeleri için teşvik olacağı da 
belirtildi.

FSA hijyen seviye etiketlerinin 
mecburi olarak sergilenmesi için 
dosyalarını hazırlamakta olduklarını 
belirtirken, Sağlık Bakanlığı, konuya 
ilişkin verileri değerlendirip zaman 
içerisinde karar vereceğini açıkladı.
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Anastasiadis: ‘Türkiye’yi 
Bloke Edeceğiz’

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos 
Anastasiadis, Ankara’nın Avrupa 
Birliği yükümlülüklerini yerine 
getirmemesi ve Güney Kıbrıs’ı 
egemen devlet olarak tanımaması 
durumunda Türkiye’nin tam üye-
lik çabalarını engelleyecekleri 
uyarısında bulundu.

Lefkoşa’da açıklama yapan Anastasiadis 
Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk’la 
görüşmelerde bulundu. Rum lider, şu aşamada 
Türkiye’nin tam üyelik çabalarını destekle-
menin Ada’nın yeniden birleşmesi yönündeki 
görüşmeleri baltalayacağı iddiasında bulundu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun en son 29 
Kasım 2015’teki konuşmasında Güney Kıbrıs’ı 
tanımayacağını açıkladığını hatırlatan Anastasi-
adis, “Bu noktada AB ortaklarımız, Türkiye’nin 
uzun süredir bekleyen yükümlülüklerini 
tamamlamadan taleplerini kabul etmenin, 
Kıbrıs Cumhuriyeti’ni geçersiz bir devlet haline 
getireceğini anlamalıdır.”

Kıbrıs’tan sonra Ankara’ya hareket eden 
Tusk da, Türkiye’nin üyeliğinin diğer 28 üyenin 
oybirliğiyle sağlanacağını söyledi.

Güney Kıbrıs Türkiye’den tanınma, karşılıklı 
ticaret başlatma, liman ve havalimanlarını açma 
talebinde bulunuyor.

Türkiye ise Güney Kıbrıs’tan üyelik 
görüşmelerinin beş faslını açma talebinde bulu-
nuyor. Ankara, mültecileri geri kabul anlaşması 
imzalamak için Avrupa Birliği’yle üyelik süre-
cinin hızlandırılmasını istiyor.
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AlphaGo yazılımı Dünya Go Şampiyonu Lee Sedol’u yendi.
Google’nin geliştirdiği AlphaGo 

yazılımı geçtiğimiz hafta Dünya 
Go Şampiyonu Lee Sedol’la yaptığı 
karşılaşmanın ilkinde 186 hamle, 
ikincisinde 211 hamleyle kazandı. 
Lee Sedol üçüncü maçı kazandı ve 
karşılaşma beş maça çıkarıldı ve 
önümüzdeki günlerde geri kalan 
karşılaşmalar oynanacak. 

Go, 2500 yıl önce Çin’de icat 
edilen bilinen en eski  oyunlardan 
biri olarak biliniyor. İki kişi oy-

nanan oyunda taraflar en fazla alanı 
ele geçirmeye çalışıyor ve satrançtan 
daha fazla hamle sayısı olmasıyla ve 
zorluğuyla biliniyor.  

Lee Sedol, yenilgisinden sonra 
sevenlerinden özür diledi. AlphaGo 
yazılımıyla oynadığı üç maçı son-
radan izlediğinde, özellikle birinci 
maçı kazanma şansının olmadığını, 
çünkü yazılımın yeteneklerini yanlış 
değerlendirdiğini söyledi.  AlpaGo 
yazılımı 2015 yılında Avrupa Go 

Şampiyonu Fan Hui’yi de yenmişti. 
Bilgisayarların satranç  ve benzeri 
oyunlarda insanları yenmesi çok da 
yeni bir durum değil, 1996 yılında 
IBM’in geliştirdiği Deep Blue sa-
tranç ustası Garry Kasparov’u 
mağlup etmişti. Ancak Go oyunu-
nun satrançtan çok daha zorlu bir 
oyun olduğu düşünülürse yazılım 
dünyasındaki gelişmenin oldukça 
hızlı olduğu söylenebilir.  

HER RENKTE 
YAzABILEN 
KALEM
Dijital ortamlarda kullanmayı sevdiğimiz 
bir özellik simdi hayatımızın her alanına 
girmeye hazırlanıyor. Photoshop veya 
benzer görüntü tasarım yazılımlarıyla 
uğraşanlar, görüntülerdeki istenilen ren-
kleri almaya yarayan «eyedropper» isim-
li aracı hatırlıyordur. Bu aracın gerçek 
hayatınızda da olmasını ister miydiniz? 
Yeni geliştirilen Scribble ismindeki 
kalem, dünyadaki tüm renklerde yazı 
yazabiliyor. Bu yeniliğin sahibi Mark 
Barker ve Robert Hoffman ikilisi. Yeni 
geliştirdikleri Scribble isimli kalemle 
bunu gerçeğe dönüştürmeyi planlıyor.

Bir tarafında kalem ucu, bir tarafında da RGB 
renk tarayıcı bulunan Scribble, tarayıcı ucuyla 
nesnede istenilen rengi tarıyor ve hemen kalem 
ucunu bu renge çeviriyor. Bu kalem 100 binden fa-
zla rengi hafızasında saklayabiliyor. Sadece 35 gram 
ağırlığında olan bu kalem şuan için satışa çıkmış 
değil ancak  yakında Kickstarter›de bir kampanya 
başlatılacağını belirten şirket yetkilileri, aynı zaman-
da mobil bir uygulama yaparak renklerin bu uygu-
lamaya da kaydedilebileceğini belirttiler.

Görme engelliler için akıllı eldiven geliyor.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi 
Erhan Akan, görme engellilerin el ve parmak 
hareketlerini, sensörler ve bilgisayar yardımıyla 
yazıya dökebilen akıllı eldiven geliştirdi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü 4’üncü sınıf öğrencisi Erhan 
Akan’ın “Akıllı Eldiven” adlı tez projesi 
kapsamında geliştirdiği eldiven, görme 
engellilerin ellerini bir klavye gibi kulla-
narak yazı yazmasına olanak sağlıyor.

Eldivenin her bir parmağı üzerine mon-
te edilen sensörler sayesinde, el ve par-
mak hareketleri ana bilgisayara aktarılan 
görme engelli, el ve parmak hareketlerini 
okuyan özel bir yazılım ile işaret diline 
göre kodlanmış harfleri kolaylıkla yazıya 
dökebiliyor.

Erhan Akan, yaptığı açıklamada, 
söz konusu eldiveni, görme engellilerin 
bilgisayar ya da telefona harf girmek için 
rahatlıkla kullanabileceğini söyledi.

Projenin yaklaşık bir yılda 
tamamlandığını belirten Akan, “Eldivenin 
üzerindeki sensör kıvrılınca üzerindeki 
gerilim değişiyor. Bu gerilim algılanarak 
anlamlı sembol haline dönüşüyor. Bu-
nun için bir mikro işlemci kullandık. 
Yaptığımız projeyle öncelikle görme 
engelliler, kelimeleri rahatlıkla yazıya 
dökebilecek” diye konuştu. 

Türkiye Hacker saldırılarının hedefinde.
İnsan hakları ihlalleri ve özellikle 

Kürtlere ve AKP muhalefetine yönelik 
kanunsuz ihlalleriyle gündem olmaya de-
vam eden Türkiye son dönemde birçok 
hacker grubunun hedefinde yer almaya 
devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz aylar-
da Rus uçağının düşürülmesinden sonra 
Rus hackerların hedefine de girdi. Şubat 
ayında yoğun online saldırılar alan dev-
let daireleri ve online devlet hizmetleri  
önümüzdeki dönemde de  Rus hacker gru-
bu Pawn Storm’un saldırı hedefi listesinde 
oldukça üst sıralarda yer alıyor.

Rus hacker grubu Pawn Storm daha 
önce NATO’nun askeri merkezler-
ini, Beyaz Saray’ı  ve Suriye’ye karşı 
savaşan birçok cihatçı terörist grubu he-
def almıştı. Seçtikleri hedefler ve gündem 
göze alındığında Rus politikalarına ters 
düşen hedeflere yönelmeleriyle dikkat 
çeken grup  başka hacker gruplarından 
da eleştiri alıyor zaman zaman. Hacker 
gruplarının herhangi bir hükümete ve dev-

lete doğrudan hizmet edecek sanal eylem-
ler yapılmasının ‘hacker etiğine’ aykırı 
olduğunu söyleyen birçok irili ufaklı 
hacker grubu bulunmakta. 

Geçtiğimiz yıl, Emniyet 
Müdürlüğünden tutun birçok resmi ku-
rumun oldukça büyük siber saldırılar 

almasına ve verilen hizmetlerin geç-
ici olarak durmasına rağmen ulusal 
basında pek yer bulmaması hükümetin 
bu saldırılardan çekindiğini ve basında 
çıkararak başka hacker gruplarını da 
saldırıya özendirmemeye çalışması olarak 
açıklanabilir.
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Keledoş 
Bu hafta Kürt yemeklerin-
den tarihi en eskilere day-
anan bu anlamda belkide 
Kürtlerin bir simgesi ha-
line gelmiş, özellikle Van 
ve Hakkari yöresinde çok 
sıkça yapılan çok özel bir 
yemekler beraberiz. 

Kürtlerin en önemli bayramı Newroz a 
sadece günler kaldı. Böylesine bir zamanda 
yapılacak en güzel yemeğin ona yakışır 
bir yemek olması gerektiği düşüncesiyle 
Keledoş yapmaya karar verdim. Keledoş 
karakteristik özellikleri bakımından Kürt 
mutfağının belkide en klasik örneklerin-
dendir. Öyleki Kürtlerin en esaslı yem-
ek maddelerinden biri olan yoğurt, o 
muhteşem dağlardan toplanan eşsiz yebani 
otlar ve mutfaklarda ve gönüllerdeki ye-
rini başka bir şeye kaptırmamış buğday 
karışımından yapılmış çok nadide yem-
eklerden biridir.  Bütün bu özellikleri ile 
doğanın hemen hemen bütün güzellikler-
ini bir araya getiren bu özel yemek Ne-
wroz bayramı gibi doğanın dirilişi ni kut-
layan önemli günede çok uygun bir yemek 
olduğundan olsa gerek eskiden kazanlar 
dolusu yapılıp dağıtılırmış.

Dağlık bölgeler de yaşamanın en büyük 
avantajlarından biri Kürtlerin bölgede 
yetişen yabani bitkileri mutfak kültürlerine 
kazandırmış olmalarıdır. Yoğurt ve buğday 
ise birbirleri kadar önemli iki malzeme 
olmaları ile birlikte özellikle kışlık yeme-
klerin temel ögelerinden biridir. Çortan, ku-
rut, keşk güneşte kurutulmuş süzme yoğurt 
çeşitlerinden olup,  keledoş, lebeniye, me-
hir, gêrmiya êrişte (tutmaç çorbası), kufta 
gılori (yuvarlama),  şorbe zozane (yayla 
çorbası) yemeklerin en önemli malzeme-
lerindendir. 

Keledoş ana maddesi yoğurt  ve ya-
bani otların karışımından yapılan yem-
eklerin muhtemelen ilk versiyonu idi. Bu 
yemeğin en önemli malzemesi kurut olarak 
adlandırılan, ilk bakışta beyaz taşlara ben-
zeyen ve taş kadar sert kurutulmuş yoğurt 
topakları ve yemeğe katılan kurutulmuş 
yabani otlardır. Bu otlar yöreden yöreye 
farklılıklar göstersede heliz otu, pûng (yar-
puz), catır, (Zahter, yada yabani kekik), 
sîrmok (yabani sarımsak) gezek (ısırgan 
otu) bendik (kaz ayağı) ve pincar (pancar) 
gibi otlar en çok kullanılan otlardandır. 
Şimdilerde kurut ve bu bahsettiğim otların, 
bölgeden uzakta yaşayanlarca  kolay 
bulunmaması nedeniyle yerine başka otlar 
kullanılmaktadır. 

Bu yemeğin bir diğer özelliği ise 
içine koyulan tahıllarında bölgeden böl-
geye farklılık göstermesidir. Bazı bölgel-
erde sadece dövülmüş buğday ve nohut 
kullanılırken, bazılarında yeşil mercimek 
patates, ve fasulye eklenmektedir. Bazı 
bölgelerde üzerine kavrulmuş kuru soğan 
eklenirken bazı bölgelerde sadece tereyağı 
ve kırmızı biber dökülmektedir. Çoğu za-
man etli yapılsada, sadeside aynı sıklıkta 
yapılmaktadır. Bütün bu farklılıklar böyles-
ine sevilen yemeklerin her eve, her keseye 
her damak tadına uyarlanmasının bir so-
nucu olsa gerek.

Burda verdiğim tarif kendime göre 
uyarladığım ve damak zevkime uygun bir 
tarif. Yemeğin sıcaklığı, içindeki otları ve 
huzur veren özelliği ile baharın başlangıcını 
bir lokmada hissedebiliyorsunuz bu yemeği 
yerken.  

Yeşil mercimek eklemesenizde olur de-
rim. Et olarak kuzu etinden yaptığım ka-
vurma eti kullandım. Kavurmanız yoksa 
kavurmanın miktarının iki katı kadar kısık 
ateşte yavaşça pişmiş et kullanmanızı öner-
irim. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum..... 

Keledoş
8-10 kişilik 
Malzemeler

• 75 gr kuru nohut (veya 
150 gr teneke nohut)

• 1 çay kaşığı karbonat

• 75 gr. yeşil mercimek

• Su

• 160 gr. buğday

• 2 yumurta

• 1 çay kaşığı mısır nişastası

• 750 gr. süzme yoğurt

• 500 gr. et suyu

• 300 gr. Kavurma eti

• 1 çay kaşığı kuru toz kişniş

• 2 çay kaşığı kırmızı pul biber

• 1er tatlı kaşığı tuz ve karabiber

• 6-8 tane taze pancar yaprağı- kökleri 
ve yaprakları ayrı doğranmış.

• 4 kaşık tereyağı 

• 2 tatlı kaşığı kurutulmuş zahter otu 

• 1 tatlı kaşığı kurutulmuş kekik

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 er avuç doğranmış taze 
maydanoz, kişniş, nane. dere otu.

1. Kuru nohutları akşamdan ılık su ile 
ıslatın. Ertesi gün nohutların iki katına 
çıktığını göreceksiniz. Küçük bir tencerede 

üzerini geçecek kadar soğuk su koyup 
20 dakika kadar nohutlar hemen hemen 
yumuşayana kadar kaynatın. Süzgece alıp 
üzerine soğuk su gezdirin. 

2. Mercimekleri ayrı bir tencereye alıp 
yumuşayıncaya kadar fakat hala diri kala-
na kadar kaynatın. Kaynattığığınız mer-
cimekleri süzgece alıp üzerine soğuk su 
gezdirin. Koyu renkteki su berraklaşana su 
akıtmaya devam edin.

3. Buğdayı yıkayıp yemeği yapacağınız 
geniş bir tencereye alın üzerini geçecek 
kadar soğuk su koyup kısık ateşte kaynat-
maya başlayın. Yumuşamaya yakın üzer-
ine nohutları ve mercimekleri ve pancar 
köklerini de ekleyin.

4. Bu arada yumurtaları geniş  bir 
kâseye alıp biraz çırpın. Üzerine mısır 
nişastasını ekleyip çırpmaya devam edin. 
Yoğurdu ekleyip iyice pürüzsüz bir hal 
alana kadar çırpmaya devam edin. Üzerine 
kaynamış et suyunu yavaş yavaş ekleyip 

karıştırmaya devam edin ve bu karışımı 
buğdayın bulunduğu tencereye ekleyin ve 
kısık ateşte kaynamaya başlayana kadar 
sürekli karıştırın. 

5. Kavurmayı bir tavaya alın ve orta 
ateşte etler birbirlerinden ayrışana kadar 
biraz kavurun. Üzerine 1 tatlı kaşığı kırmızı 
biberi, toz kişnişi, tuz ve karabiberi koyup 
bi dakika kadar daha kavurup tencereye 
ekleyin. 

6. Tereyağını eritip kuru otları ve 1 tatlı 
kaşığı kırmızı biberi ekleyip 20 saniye ka-
dar kavurun ve 4de üçünü tencereye ek-
leyin. 

7. Pancarı yapraklarını ve diğer 
yeşillikleri kaynamakta olan çorbaya ek-
leyip bi kaç  dakika sonra ateşten alın ve en 
az 20 dakika dinlenmeye bırakın. Servise 
alırken tabakların üzerine kalan tereyağı 
karışımından biraz gezdirin.

Afiyet olsun.....

thekurdishcook@gmail.com    thekurdishCook           @thekurdishCook

THE KURDISH COOK

FaDiME  
TiSKaya
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£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor

Manor House bölgesinde  
A3 lisanslı satılık dönerci

07590 067668

Satılık
Dönerci
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seri ilaNlar £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

tren İstasyonu karşısında - 85 m2 
Shop, ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.

Üst katında Flat bulunur.
kebap dükkanı veya boş birşekilde satılır. 

Fiyat: £85.000

Iletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)

+44 7517 499470
20 Hana mews, Goulton road, london e5 8GF

onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAzARLAMA 
DANISMANLIGI

Daha fazla bilgi için: 0795 687 3012 - 
0786 317 2517 (Haydar bey)

Kiralık Ofisler
Edmonton’da Fore Street üzerinde 

uygun fiyata kiralık ofisler.

İletişim: 0786 900 7743 - Selim Bey

Satılık Off Licence
(Liverpool Street’e yakın-Bricklane)

Haftalık Take in: 6-7 bin
Lease: 12 yıl (önü açık)

Fiyatı telefonda verilecektir.

Telefon: 0746 643 0117 / 0793 126 8415

Sezgin Coşkun
Kürtçe dil dersi verilir. 

Düğün, gece ve konserlerde  
müzik hizmeti.
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“GAV BI GAV MIROVAN 
QETIL DIKIN”
Serokê Weqfa Mafê Mirovan (TIHV) 
Profesor Dr Şebnem Korur Fincancı ya ku 
jibo civînekê li Londonê bû ji rojnameya 
me re axivî û anî ziman ku dewlet gav bi 
gav mirovan qetil dike. Fîncanci ya ku 
di demeke nêz de  bi heyetekê re çûbû 
Cizîrê di derbarê rewşa Cizîrê de dîtinên 
xwe anîn ziman. Fincanci anî ziman ku 
dewleta Tirk li Cizîrê sûcê mirovahiyê 
kiriye û din av kesên hatîn şewitandin de 
zarok jî hene. 
Fincanci nêrînên xwe wiha anîn ziman; ‘‘Hîna jî di derbarê 
Cizîrê de agahiyên berfireh di dest destê me de tune ne. 
Hîna jî em baş nizanin ku çend kes li Cizîrê hatin qetil kirin. Li 
gorî agahiyên hatîn ji me re di sê bodrûma de 178 kes hatine 
kûştin, lê ev agahî hîna ne zelal in, jiber ku parçên laşên 
heman kesî di du bodrûma de derketin. Wekî din gelek kesên 
li kolanan hatîn kûştin hene. Mixabin ji ber vê yekê em hîna 
hejmara kûştiyan nizanin.  

HESTÛ ŞEWITÎN E, LÊ HIRÎ NEŞEWITIYE
Min li wê bodrûma Cizîrê dît ku hirî heye û neşewitiye. Me 
ji hestiyên kul i wir mayîn dît ku hem hestî şewitîne lê hirî 
neşewitiye. Ev yek pir balkêş e. Em dixwazin vê fahm bikin, 
çawa hirî naşewite lê hestî dişewitin. Ev yek jî vê fikarê dixe 
serê me, gelo însanên di bodrûmê de hemû li cihekî kom kirin 
û bi meteryaleke din şewitandin?  
Dîsa li kolanan jî heman tişt hebû. Xwîn li erdê bû û giyayên 
erdê şewitî bûn. Niha hevalên me hemû bermahiyan didin 
hev. Raste niha kes nikare dest bi de hikûmetê lê helbet 
rojekê were û ew ê bên darizandin. Deynê me yê edaletê li 
hember van însanên Cizîrê heye. Jibo ku edalet were jî divê 
em hemû bixebitin.   

Me hemûyan dît kul i Sûrê komek zilam li pêşiya leşkeran bi 
awayekî bê kinc, tazî disekinin. Dîsa li Cizîrê jineke gerîlla bi 
heman awayî piştî kûştin tazî kirin û wêneyên wê kişandin 
û belav kirin. Dewletê înkar ku ew der ne Cizîr e lê me cihê 
bûyerê bi çavê xwe dît. 

Profesor Dr Şebnem Korur Fincanci di dawiyê de anî ziman 
ku ev şikestina heyî zu bi zu nikare were tamîr kirin û enceq 
edalet dikare hêrsa van însanên mexdûr hinekî nerm bike. Ew 
jî dûr xûya dike. Fincanci bang li saziyên navneteweyî jî kirk u 
li hember kirinên hikûmetê bêdeng nemînin. 

Fincanci paşê tevlî panela li Day-Mer´ê bû. Nûçeya panelê di 
rupelê 3´yan de ye

Penaberên li 
Îdomenî dikin 
nakin nikarin 
ji sînor derbas 
bibin

Iea: 
Zêdebûna 
buhayê 
petrolê dê 
dewam bike

Chomsky: 
Tirkiye li dijî 
YPG’ê xeteke 
alîkariyê ji 
daiş’ê re ava 
kiriye

Rupel 4

Rupel 4

Rupel 4

efsaneya 
Kawayê 
Hesinkar: 
Çîroka 
Newrozê

Rupel 5



Gotinên Pêşiyan
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Avirên Te
Awirên te

Tav in, birûsk in, volkan û bend in
Awirên te

Bahoz in, bager in, dax in, kemend in
Awirên te

Hespên Bedirxan in
Awirên te

şevistana Kurdistan in
Awirên te

Xetîreyên vêketî ne
Awirên te
dilê min in
Awirên te

kulîlkên ser gora min in..!

Ehmed Huseyni

Bila mirov bêtext be, lê ne bêbext be.

agir bi çiyan dikeve ter û hişk tevde dişewite.

Ger hûn nebin yek, hûnê herin yek bi yek

Gihayê hewşê tahl e.
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Fincanci: Li Cizîrê Sûcê Mirovahiyê Hat Kirin
Di panela li paytext Londonê hatî 
lidarxistin de Profesor Şebnem 
Korur Fincanci axivî û got dewletê 
li Cizîrê sûcê mirovahiyê kiriye. 

Panela ku ji hêla saziya Day-
Mer´ê ve hatî oraganîze kirin 
bi mijara “Akademîsyenên jibo 
aşitiyê îmze avêtîn diaxivin” 
hat li dar xistin. Panela ku roja 
Şemiyê li avahiya Day-Mer´ê ya 
li Tottenhamê hat li darxistin rastî 
eleqeyeke mezin hat.

Serokê Weqfa Mafê Mirovan 
(TIHV) Profesor Şebnem Korur 
Fincanci, Profesor Alex Collin-
icos, Profesor Nadje Al Ali û Dr 
Thomas Marios wekî axaftvan 
tevlî panelê bûn û di derbarê rewşa 
dawî ya Tirkiye de ramanên xwe bi 
beşdarvanan re parve kirin. 

Axaftina yekemîn Profesor 
Dr Şebnem Korur Fincancı ya 
ku di demeke nêz de  bi heyetekê 
re çûbû Cizîrê di derbarê rewşa 
Cizîrê de dîtinên xwe anîn zi-
man. Fincanci anî ziman ku dewl-
eta Tirk li Cizîrê sûcê mirova-
hiyê kiriye û din av kesên hatîn 
şewitandin de zarok jî hene. 

Fincanci di axftina xwe de ev 
yek anîn ziman;

‘‘Hîna jî di derbarê Cizîrê de 
agahiyên berfireh di dest destê me 
de tune ne. Hîna jî em baş nizanin 
ku çend kes li Cizîrê hatin qetil 
kirin. Li gorî agahiyên hatîn ji me 
re di sê bodrûma de 178 kes hatine 
kûştin, lê ev agahî hîna ne zelal 
in, jiber ku parçên laşên heman 
kesî di du bodrûma de derketin. 
Wekî din gelek kesên li kolanan 
hatîn kûştin hene. Mixabin ji ber 
vê yekê em hîna hejmara kûştiyan 
nizanin.  

HESTÛ ŞEWITÎN E LÊ 
HIRÎ NEŞEWITIYE

Min li wê bodrûma Cizîrê 
dît ku hirî heye û neşewitiye. 
Me ji hestiyên kul i wir mayîn 
dît ku hem hestî şewitîne lê hirî 
neşewitiye. Ev yek pir balkêş e. 
Em dixwazin vê fahm bikin, çawa 
hirî naşewite lê hestî dişewitin. 
Ev yek jî vê fikarê dixe serê me, 
gelo însanên di bodrûmê de hemû 
li cihekî kom kirin û bi metery-
aleke din şewitandin?  

Dîsa li kolanan jî heman tişt 
hebû. Xwîn li erdê bû û giyayên 
erdê şewitî bûn. Niha hevalên 
me hemû bermahiyan didin hev. 
Raste niha kes nikare dest bi de 
hikûmetê lê helbet rojekê were û 
ew ê bên darizandin. Deynê me 
yê edaletê li hember van însanên 
Cizîrê heye. Jibo ku edalet were jî 
divê em hemû bixebitin.   

HACI BIRLIK ZINDÎ 
HATIBÛ KAŞ KIRIN

Me hemûyan dît kul i Sûrê 
komek zilam li pêşiya leşkeran bi 
awayekî bê kinc, tazî disekinin. 
Dîsa li Cizîrê jineke gerîlla bi he-
man awayî piştî kûştin tazî kirin 
û wêneyên wê kişandin û belav 

kirin. Dewletê înkar ku ew der ne 
Cizîr e lê me cihê bûyerê bi çavê 
xwe dît. 

Dîsa di meha Îlonê de li Şirnexê 
ciwanek (Haci Birlik) li pişta ere-
beyeke leşkerî di stûyê wî de xelat 
û dihat kaş kirin. Paşê hevalên me 
ketin otopsiya vî ciwanî de. Em 
hîn bûn ku dema Haci Birlik dihat 
kaş kirin zindî bû û dema dihat 
kaş kirin jî bi dehan gule lê hatiye 
reşandin.  Ev hemû sûcên mirova-
hiyê ne û nayên qebûl kirin. 

BERAATA BERSÛCÊN 
VARTINIS PEYAMA 
KOMKÛJIYÊN NU YE

Di sala 1993´yan de li Varti-
nis (Muş-Altinova) di xaniyekî 
de malbatek zindî şewitandin. 
Leşkerên ku ev bûyer pêk anîn 
berî niha bi hefteyekê hatin be-
raat kirin. Tevî hemû delîlan jî ev 
leşker hemû bêsûc hatin dîtin. Ev 
yek peyama komkujiyên nu dide.”

Fincanci di dawiya axaftina 
xwe de anî ziman ku hêzeke xûrt 
heye û bi hemû hêza xwe li dij 
hemû aliyên mûxalîf êrîşên xwe 
berdewam dike. Divê hemû aliyên 
mûxalîf bi hev re li dijî vê hêzê 
têbikoşin. Û em ê di mirovahiyê 
de israr bikin.   

PROFESOR ALEX 
COLLİNİCOS: TIŞTÊN 
ECÊB DIQEWIMIN

Yek ji axaftvanê panele Pro-
fesor Alex Collinicos di axaftina 
xwe de bang li sosyalîstên Brîtanî 
kir ku ji hemû deme bêhtir bi 
Kurdan re piştevaniyê bikin. 

Collinicos wiha axivî; ‘‘Jibo 
piştevaniya bi gele Kurd re îro 
ez li vir im. Di vê dema xirab 
de gelek girînge ku hemû sosy-
alîstên Brîtanî bi Kurdan re di  
nav piştevaniyê de bin.  Jiber ku 
Brîtanya ya emperyalist berî niha 
bi sed salî li hember azadî û xwe 
bi rêvebirina gele Kurd bû asteng.” 

PROFESOR NADJE 
AL-ALİ: MIN TI HÊZÊN 
WEKÎ TEVGERA JINA 
KURD PÊŞKETÎ NEDÎTIN

Axaftvana din ya panelê Pro-
fesor Nadje Al-Ali li ser têkoşîna 
jinê axivî û anî ziman k udi van 
bîst sal xebatên xwe yên li ser 
zayend û jinê de, wê ti hêzên 
wekî tevgera jina Kurd pêşketî 
neditîne.

Axaftvanê dawî yê panele Dok-
tor Thomas Marios  jî di axaftina 
xwe li ser êrîşên li dijî akademîsy-
enên aşitiyê dixwazin sekini û anî 
ziman ku ev êrîş gihaştina asteke 
xeternak.

Panel bi beşa pirs û bersivan 
dawî bû. 
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IEA: Zêdebûna buhayê 
petrolê dê dewam bike

Buhayê warîla petrolê ku di meha çileyê 
de daket heta 28 Dolarî, duh careke din gihîşt 
asta 40 Dolarî. Buhayê petrolê ku ji hezîrana 
2014’an û vir ve her kêm dibû, ji nû   ve zêde 
bû.

Li gorî rapora Ajansa Enerjiyê ya Navnetew-
eyî (IEA) di encama hevdîtinên Erebistana 
Siûdî, Venezûela, Rûsya û Qatarê yên li ser 
sekinandina kapasîsteya hil-
berîna petrolê, buhayê petrolê 
wê hîn zêdetir bibe.

Di raporê de hat ragihan-
din, her çend Îran hewldanên 
xwe yên ji bo zêdekirina îx-
racata petrolê didomîne jî 
pirsgirêkên sewqiyata petrolê 
ya welatên Iraq, Nîjerya û 
Mîrnişînên Ereb ên Yekbûyî, 
buhayê petrolê wê zêde bibe. 
Zêdebûna daxwaza peydaki-
rina petrolê û kêmbûna nirxê 
dolar, weke çend ji sedemên 
zêdebûna buhayê petrolê tên 
nîşandan.

IEA’yê da zanîn, ew texmîn 

dikin ku hevsengiya di navbera daxwaza 
petrolê û buhayê wê de, dê di sala 2017’an de 
pêk were. Buhayê petrolê ku di sala 2014’an de 
warîlek 110 Dolar bû, ji hingî ve kêm bû. Di 
meha çileyê de buhayê warîlê daket 28 Dola-
ran. Vê yekê li nava welatên îxracata petrolê 
dikin Rûsya, Erebistana Siûdî, Venezûela û 
Norwêcê rê li ber krîza aboriyê vekiriye.

Rûsya ji sibehê û şûnde 
hêzên xwe ji Sûriyeyê dikşîne

Rûsya ji sibehê û şûnde wê hêzên xwe yên li 
Sûriyeyê bikşîne. Hate ragihandin ku leşkerên 
Rûs ên li Balafirgeha Hmeymîn û Bendera 
Tartûsê wê hebûna xwe bidomînin û leşkerên li 
vir wê agirbestê kontrol bike.

Piştî Serokê Dewleta Rûsyayê Vladîmîr 
Pûtîn, Wezîrê Karên Rûsya Sergey Şoygû û 
Wezîrê Karên Hundir Sergey Lavrov li hev 
civiyan, da xuyakirin ku hêzên Rûs ji bo pêva-
joya aştiyê şertên pêwîst afirandiye. Pûtîn got 
difikire ku wezareta parastinê wezîfeyên xwe 
pêk aniye, got: “Ji ber vê jî ez emir dikim ku 

ji sibehê û şûnde qismek esasî ya koma me ya 
leşkerî xwe ji Sûriyeyê bikşîne.”

Pûtîn anî ziman ku wê Bendera Tartûsê û 
Balafirgeha Hmeymîmê xebatên xwe bidomîne, 
destnîşan kir ku divê ev cih hem ji bejahî hem 
hewayî hem jî behrê baş bên parastin, diyar kir 
ku leşkerên li wir wê agirbestê kontrol bike.

Berdevkê Kremlînê Dîmîtriy Peskov ragi-
hand ku têkîldarî vekişandina leşkerên li Sûriy-
eyê Serokê Dewleta Sûriyeyê Beşar Esad agah-
dar kiriye.

Chomsky: Tirkiye li dijî YPG’ê xe-
teke alîkariyê ji daiş’ê re ava kiriye

Fîlozofê DYA’yî Noam Chomsky di pan-
ela li Massachussetts Institute of Technology a 
Bostonê ya bi serenavê “Li Tirkiye û Rojhilata 
Navîn çi diqewime?” axivî.

Chomsky da xuyakirin, hêza bingehîn a li 
hemberî DAIŞ û cîhadiyan derdikeve kurd in 
û der barê helwesta Tirkiyeyê ya li pêşberî vê 
rewşê de wiha got: “Tirkiye di nav sînorên xwe 
de herêmeke xweser a kurd naxwaze. Lewma li 
dijî YPG a ku hêza herî girîng a li dijî cîhadiyan 
şer dike, xeteke alîkariyê ji bo DAIŞ’ê ava kiri-
ye. Kirîn û firotina petrolê jî yek ji vê ye. Her 

wiha El Nûsra jî ji ber ku mîna DAIŞ’ê ‘terorîst’ 
tê dîtin, li derveyî danûstandinên navneteweyî 
ye. Ev yek jî dibe sedem ku ji erebistana Siûdî û 
Qatarê bi awayekî sergirtî destekê bigirin. Tra-
jediya li Sûriyeyê bi vî rengî her mezin dibe.”

Chomsky bazara Erdogan li ser mijara pen-
eran li hemberî Yekitiya Ewropayê dike nirxand 
û anî ziman ku ev yek qerteke xurt e di destê Er-
dogan de. Chomsky da xuyakirin, ku polîtîkaya 
neserketî ya Ewropa di mijara krîza penaberan 
de dimeşîne, ji aliyê Erdogan ve ji bo berjew-
endiyên xwe tê bikaranîn.

Penaberên li Îdomenî dikin na-
kin nikarin ji sînor derbas bibin

Li gundê Îdomenî yê Yewnanîstanê, ku li ser 
sînorê Makedonyayê ye, sekna ji neçarî ya pena-
beran dewam dike. Bi sedan penaberên hewl dan 
ji sînor derbas bibin, bi ser neketin. Beşek ji 12 
hezar penaberên li Îdomenî û derdora wê dimînin, 
duh tevahiya rojê hewl dan ji sînorê Makedonyayê 
derbas bibin. Bi sedan penaberên hewl dan ji têlên 
li ser sînor derbas bibin, demeke kurt piştî derbas-
bûna ji sînor, ji aliyê leşkerên Makedon ve hatin 
sekinandin.

Leşkeran piştre penaberên ji jin û zarokan 
vegerandin Yewnanîstanê.

Komeke din a penaberan ku heta danê êvarê 
hewl da ji sînor derbas bibe, vê carê rastî astengiya 
polîsên Yewnan hat. Polîsan nehiştin penaber ji 
çemê li ser sînor derbas bibin.

Piştî ku Makedonyayê sînorê xwe girt, bi qasî 
12-14 hezar penaberên li gundê Îdomenî û der-
dora wê dijîn, mehkûmî jiyanek li nava şert û 
mercên ne însanî de bijîn, bûn. Tevî ku hikûmeta 
Yewnanîstanê biryar daye li herêmê 7 kampên pe-
naberiyê çêbike, tê payîn ku çêkirina van kampan 
demeke dirêj dewam bike.

Heta kamp bên çêkirin, penaber wê ji neçarî li 
herêmeke gelekî baran lê dibare, di binê konên ji 
rêzê de bijîn.

Tê zanîn ku li gelemperiya vî welatî bi qasî 
35 hezar penaber hene. Ji ber ku Makedonya 
destûra derbasbûnê nade, dibe ku penaber berê 
xwe bidin rêyên alternatîf ên weke Bûlgarîstan û 
Arnavûtlûkê.

Hikûmeta Bûlgarîstanê jî beriya niha bi çend 
rojan dabû xuyakirin, ku li hemberî dibetiya 
pêleke penaberiyê ji Yewnanîstanê, ew ê ewleka-
riya sînorê xwe bişidîne.

NY: DRAMA MIROVAHIYÊ YA LI ÎDO-
MENÎ DI ASTA HERÎ BILIND DE YE

Berdevk ragihand, qada kampê ya penaberên li 
Îdomenî lê dijîn, «asta herî bilind a drama mirova-
hiyê ya li Ewropayê ye» û  anî ziman, ku penaber bi 
pirsgirêkên gelekî giran ên tenduristiyê re rû bi rû ne.

Berdevk da zanîn, ji ber barana li herêmê dibare, 
ev dram girantir bûye û da xuyakirin, ku tiwaletên 
li kampê jî di nava avê de man e. Babar Baloch 
diar kir, ji ber serma û gemara li herêmê bi dehan 
zarok nexweş ketine, rakirine nexweşxaneyê û anî 
ziman, hin ji van bi vîrûsan ketine.

Ji ber ku Makedonyayê sînorên xwe girtiye, 
zêdeyî 14 hezar penaberên li herêma Makedonya 
Navîn a Yewnanîstanê Îdomenî asê man e. Hefteya 
derbasbûyî rêveberiya Yewnanîstanê dabû xuyaki-
rin, ku ew ê 7 kampên cuda li herêmê ava bikin.

Apple û DYA-Fransa li ser nepenîtiya daneyan li hev nake
Di navbera hilberînerên telefonên mobîl-

şîrketên medya civakî û dewletan de, nîqaşên li ser 
mijara parvekirina agahiyên teknîkî yên mirovên 
sûc kirine, mezin dibe.

Piştî DYA, vê carê jî Fransa ji şîrketa Apple ne 
razî ye, ku xwe nade ber eşkerekirina kodên telefo-
nan ên sûcdarên terorê.

Tê xwestin, ku koda vekirinê ya telefona mobîl a 
çeteyê bi navê Sayîd Farûk ê li eyaleta Kalîforniyayê 
14 kes qetil kir, bê eşkerekirin. Lê belê şîrketa Apple 
bersiveke erênî nade. Di heman demê de ji bo veki-
rina koda telefonên iPhone yên hin endamên DAIŞ›ê 
yên roja 13›ê Mijdarê li Parîsê 130 kes qetil kirin, ji 

şîrketê daxwaz hat kirin, lê şîrketê alîkarî neda.
Her du welat bi israr dixwazin ku kodên tel-

efonên mobîl ên sazî yan jî kesên pêwendiya xwe 
bi çeteyên komkujî kirine hene, werin eşkerekirin.

Serokê DYA Barack Obama çend roj berê daxuy-
aniyek dabû û şîrketa Apple ya ku alîkariya teknîkî 
di vî warî de nade Îstîxbarata Navxweyî û Rêxistina 
Ewlekariyê ya Amerîka (FBI), bi tundî rexne kiribû.

Wezîrê Karên Hundir ê Fransayê Bernard Ca-
zeneûve li Zanîngeha George-Washîngton a DYA 
axivî û destek da Obama. Cazeneûve da xuyakirin, 
ku şîrketa Apple bersiveke erênî nedaye daxwaza 
wan a hevkariyê û got, «Pêwîste em di navbera 
ewlekarî û azadiyê de hevsengiyekê biafirînin.»

Li aliyê din, doza ji bo çareserkirina vê rewşa 
lihevnekirî ya navbera Apple û FBI di 22›ê Adarê 
de destpê bike.

Apple, ku ji Facebook û Google destekê dibîne, 
di wê baweriyê de ye ku eger FBI xwe bigihîne vî 
mafî wê azadiya bikarhênerên wan ên telefonên 
mobîl wê bisînor bibe.

Ji rêveberên şîrketê Eddy Cûe duh daxuyaniyek 
da û got, «Dibe ku di dema pêş de dewlet zextê li 
şîrketê bike û bixwaze kamera û mîkrofonên tel-
efonên bikarhêneran bişopînin.»

Cûe diyar kir, eger di dozê de FBI bi ser bikeve, 
wê di dema pêş de FBI karibe di dozên cihêbûn, bac 
an jî koçberan de jî, kamera û mîkrofonên telefonên 
mobîl kontrol bike û bi vî rengî wê mirov karibin bi 
hêsanî werin şopandin.
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Efsaneya Kawayê Hesinkar

Çîroka Newrozê:
Mezopotamya...
Mezopotamya, di navbera çemên 

Dîcle û Ferat de bi hemû xweşik bûna 
xwe bûbû evîna mirovahiyê. Mi-
rovahî ji Mezoptamya belavî cîhanê 
dibû.Tovê jiyanê li vir hatibûn avêtin. 
Gelek şaristanî ji nav dilê Mezopota-
mya derketin, Jibo vê yekê jêre dibêjin 
“Derguşa Şaristanîyê”.  

Roj yekemin li Mezopotamya 
hildida û bi tîrêjên xwe gerdun himbêz 
dikir. Bi Gul û çîçekên xwe, bi çem û 
kaniyên xwe û bi deşt û çiyayên xwe 
mîna bihuştekî deriyên dilê xwe ji mi-
rovahiyê re vekiribû.

Li ser vê axa pîroz xwedawend jî 
ketibûn nav şerekî bê hempa de. Li 
ser vê axa ku Ahura Mazda pîroz kirî, 
Sembola nebaşî û neqenciyê Ehrîman 
tim dixwest ku tucar zilm û zordarî li 
ser vê axê kêm nebe. 

Rojek ji rojên berê li vî welatê 
xweşik û şêrîn rojên reş dest pêdiki-
rin. Qralekê zalim bi navê Dehaq, di 
şopa xwedayê neqenc Ehrîman de 
dimeşiya. Hineka digot ku wexta ku 
Dehak di xewa xweya şêrîn de bû, 
Xwedayê neqenc Ehrîman her du milê 
wî maçî kiribû. Wê şevê zalim dehaq 
bi qîrîn ji xew şiyar bû. Êşeka dijwar 
ketibû canê wî û qîr dikir û ferman 
dida.

Zû hemu pispor û bijîjkên 
welat li vir kom bikin.      

Di wextek kin de hemu zana, pispor 
û bijîjkên wî welatî li wir kom kirin. 
Agir ji devê zalim Dehaq dibariya,

Zû dermanekî ji vê êşa min 
re bibînin, an jî ezê serê 
we hemûyan jê bikim.

Bijîjk hemu li dora Dehaq hatin û 
çûn, meyzandin çi meyzênin, Ku du 
birîn li ser her du milên wî gav bi gav 
kur dibin. Bijîjk tev matmayî man. 
Wan zana û pisporên kal ê ku ev bi 
salane gelik tişt dîtibûn lê tiştek mîna 
vê birînê ne dîtibun. Bijîjka li hev nêri 
û bû piste pista wan. Zanîbûn ku ev 
birîn ne birînek hesane. A herî nebaş 
jî bijîjka ditît kû ji her du birînê zalim 
Dehaq du marên reş mîna cinawara ji 
birînê wî hêdî hêdi têne der.  Her çaxa 
ku mar ji birîna Dehaq di derketin êşa 
dehaq mezintir dibû. 

Bijîjkan zanîbû ku dermanê vê 
birînê nîne, lê zanîbûn ku dermanekî 
ji dehaq re nebêjin wê serê wan herê. 
Bijîjkekî fesad got;

Qralê min ê hêja û mezin, tenê 
tiştek heye kû vê birînê baş 
bike û van marên li ser her du 
milê te têr bike. Ew jî mejîyên 
ciwanin. Divê tu her roj du 
mejîyên teze tu bidê van maran.

Qralê zalim Dehaq di cihde ferman 
da leşkerên xwe;

Leşkerino, zû ji min re mejiyên 
teze bînin.

Leşkera dest bi anîna mejiyên zaro-
kan kir. Her roj du zarok dikirin qur-
ban û mejiyên wan didan marên li ser 
milên zalim Dehaq. 

Roj li pey rojan , zarok li duv zaro-
kan... Rojên reş li ser Mezopotamyayê 
de hatibûn. Hemukes xemgîn û bê çare 
mabûn. Ji qîrîna giriyên dayîka çiya di 
lerizîn. Gul û çîçek nema şîn dihatin. 
Dicle û Ferat nema bi coş di herikîn. 
Zarok nema dikeniyan û Rojê bi tîrêjê 
xwe ax nema germ dikir. Dayik û ba-
van jibo zarokên wan nebin qurban 
zarokên xwe bi serê çiya ve dişandin. 

Çiyayê bi heybet û mezin Zagros bûbû 
stargeha zarokên Mezopotamya. Çi-
yayê Zagrosê di himbêza xwede kesên 
ku ji zilm û zordariya Dehaq reviya 
bûn di parastin.

Gelê Mezopotamya li ronahiyekî 
digeriyan, li paqrewanekî digeriyan 
da ku wan ji vê zilm û zordariyê xelas 
bike. Dengek dihat ji dûr, ew dengê 
çakuçê Kawayê hêsinkar bû. Kawayê 
hêsinkar bi hemû qeweta xwe çakuçê 
xwe li hesinê ku di nav agir de sorbûyî 
dida û Agir ji ber devê çakuçê wî mîna 
stêrkên şevê bi ezmana ve hildibûn. 
Her cara ku Kawa çakuçê xwe li hesinê 
sorkirî dida, te digot qey ew çakuçan li 
serê dijminê xwe dixe, Ew hers û agirê 
dilê Kawa ji lêxistina çakuçê wî dihat 
xuya kirin. Kawayê hêsinkar jî wek 
hemû cîran, mirov û hemwelatiyên 
xwe gelik zarokên xwe kiribûn qurban 
ji Dehaqê zalim re. Êdî sebr û quweta 
wî jî nemabû ku zaroka xwe ya dawî ji 
bike qurban û nema karî bû li hember 
vê zilma bê sînor bê deng bimîn e. 

Xew û ken ji Kawa dur ketibûn. 
Şev lê bûbûn roj û roj lê bûbûn şev. 
Şevek ji şevan Kawa li stêrkên ezmana 
dinêrî û sond dixwar.

Ey Stêrkên şevê, Ey 
xwedawendên baş û Tu ey 
tarîtiya bêdeng, hûn şahidê 
min bin, ez sond dixwim bi 
navê we ezê êdi nehêlim tarîtî 
bibe mêvanê vê axa pîroz û 
ezê nehêlim ku ewrên reş bi 
ser welatê min de bigerin û 
ezê nehêlim zarokên me bibin 
qurban ji mêlkemotan re.

Kawayê hêsinkar ket nava liv û 
tevgerê. Bangî gel dikir û li serê çi-
yayên zagrosê zarokên ji zilma Dehaq 

bazdayî li hev top dikirin.

Roj hatiye, êdî divê em li 
hember vê zilmê serê xwe 
rakin. Êdî bese em zarokên 
xwe dikin qurban.

Di wextek kin de tevahiya gel bi 
rêxistin kir. Plan û dezgehên ku pêwis-
tin amade kir. Roj nêzîk bu êdî. Jin, 
mêr, ciwan, zarok û hemû kes bi heye-
can man li benda roja nû. 

Rojekî serê sibehê leşkerên Dehaqê 
zalim li deriyê Kawa dixistin.  Kawa 
derî ji leşkeran re vekir. Kawa zanî bû 
ku dor hatiye zaroka wî ya dawî. Keça 
dehaq û dayika wê ji tirsa dilerizîn. 
Kawa ji leşkeran re got;

Herin ji qralê minê bi rûmet û 
mezin re bêjin, ezê bi destê xwe 
zaroka xwe ya dawî bînim û ji 
qralê xwe re bikim qurban.

Leşker bi vê gotina Kawa pir 
kefxweş bûn û vegeriyan qesra qral da 
mizgîniyê bidin Dehaqê zalim. Haya 
leşkeran û malbata Kawa ji plana wî 
tune bû. Piştî leşker ji mala Kawa der-
ketin, qîre qîra dengê keça Kawa û 
hevjina wî li seranserê çiya deng dida 
û hevjina Kawa bi dengek lerzonek 
digot;

Tê çawa zaroka xweya dawî 
bi destê xwe bikî qurban ji 
vî mêlkemotî re? Ez vê yekê 
tûcar qebul nakim, berî ku 
tu keça min a dawi ji min 
bîstîne divê tu min jî bikûjî.

Kawa ber bi keça xwe û hevjina 
xwe de çû û her du hembêz kirin. 
Destê xwe bi serê  keça xwe ya por sor 
û xingalî de anî. Çavên wê yên hingi-
vîn mîna barana payîzê hestir dibaran-
din. Kawa li çavê keça xwe nêrî û got;

Keça mina delal, bes bibarîna 
wan hêstiran ji wan çavên hin-
givîn. Zanibe ku ezê hemu de-
haqan bikim qûrbana wan ça-
van. Ezê nehelim êdî ne tu ne jî 
yek zarokê Mezopotamya bibin 
qûrban ji zaliman re. Hun qet 
xema nexwin, Roja nû hatiye. 

Kawa amedakariyên xwe yên dawî 
kirin û ji hevalên xwe re got li benda 
nîşana min bin û Kawayê hêsinkar 
rahişt çakûçê xwe û bi destê keça xwe 
girt, berê xwe da qesra qralê xwînxwar 
Dehaq. 

Gava Kawa gihişt qesra Dehaq, de-
riyên qesrê leşkeran jêra vekir. Dehaqê 
xwînxwar bi coşek mezin li benda 
Kawa bû. Gava ku leşkeran ji Dehaq 
re gotibû ku vaye Kawa wê bi destê 
xwe keça xwe ji tere bîne, gelik keyfa 
Dehaq hatibû. 

Kawa li ser çokan silav da dehaq 
û duvre gavekî ber bi Dehaq ve çû û;

Qralê minê bi rûmet û mezin, 
Tu sembola xwedawendayî 
û taca serê meyî, ezê hemû 
malbata xwe bikim qurbana 
lingên te, vaye min keça xwe 
ya dawî jî aniye ji tere.

Bi van gotinên Kawa bêhtir kêfa 
Dehaq hat û ji textên xwe rabû û ber 
bi Kawa de çû. Kawa keça xwe avêt 
ber lingê Dehaq û çakuçê xwe rakir 
hewa...

Dehaq û hemu leşkerên wî yên di 
hûndir de li benda Kawa bûn da ku 
çakuçê birî hewa li serê keça xwe bixe 
û bide Dehaq...

Lê Kawa bi hemû qeweta xwe 
çakûçê ku birî hewa li serê Dehaq xist. 
Taca serê Dehaq li erdê mîna gun-
dorekî xindirî. Hemû leşkerên Dehaq 
mat mayî mabûn. Nema zanî bûn bê 
çibikin. 

Kawa piştî vê çalakiya xwe ya me-
zin derkete serbanê qesra mezin û agir 
dada. Agir nîşaneya wî bû. Çavên gelê 
Mezopotamya li benda vê nîşaneyê 
bûn. Gava gel dît ku agir li ser banê 
qesrê pêketiye, zanî bûn ku çalakiya 
Kawa bi serkeftin derbas bûye û De-
haqê xwînxwar kuştiye. Piştî vê yekê 
hevalên Kawa ê ku li benda nîşaneyê 
bûn bi lez û bez bi ser qesrê de girtin û 
qesr xistin destê xwe.

Gel dest bi kef û şahiyan kir. Dengê 
tilîliyên jina li çiyayên Zagrosê deng 
dida. Zarokên ku ji zilma Dehaq berê 
xwe dabûn Zagrosê bi bazdanê di-
vegeriyan ber bi dê û bavê xwe ve. Li 
hemû derê agir hatibû pêxistin û dengê 
dîlanê ji herçar aliyên mezopotamya 
bilind dibû. Roj bîst û yekê adarê bû. 
Ji vê roja giring re gotin Roja Nû yanî 
Newroz...

Çemê dîcle û Ferat dîsa ji nuve bi 
coş û bi hemû heybeta xwe herikîn. 
Ewrên reş û tarî belav bûn  ji ser axa 
pîroz. Gul û nesrîn ji nû ve bi hemû 
rengên xwe şîndihatin. Ken vegeriya 
bu levên zarokan. 

Ji wê rojê pêde agir bû sembola 
azadiyê. Gelê herî qedîm ê axa Me-
zoptamya Kurd, heta îro ji bi heman 
rengî Newrozê pîroz dikin. Neviyên 
Dehaq tim xwestin zilm û zordarî li ser 
axa Mezopotamya kêm nebe, lê nevi-
yên Kawayê hêsinkar jî tim li hember 
vê zilm û zordariyê li ber xwe dan û 
hîna jî li seranserê çiyayên zagrosan û 
hemû çiya û deştên Mezopotamya li 
ber xwe didin.     

Kawayê hesinkar im ez,
Dijminê zordaran im,
Agirê Newrozê me ez,
Roja nû, tev Nûjiyan im... 




