
Kürt toplumunun yoğun olarak yaşadığı 
Londra’nın Haringey belediyesi 
başkanlığına Ali Gül Özbek seçildi. 
Pazartesi akşamı Alexandra Palace’ta 
yapılan belediyenin yıllık toplantısında 
Özbek belediye başkanlığı görevini 
Jeniffer Man’dan devir aldı. 5 Mayıs’ta 
Londra Büyükşehir Belediye başkanlığına 
ilk defa bir Müslümanın seçilmesinin 
yankıları devam ederken, Haringey’e Alevi 
bir Kürdün seçilmesi Londra’nın kültürel 
zenginliğinin de bir sembolü oldu. 

Londra’nın tarihi binalarından birisi olan Alexandra 
Palace’ta yapılan seremoni Çocuk semah grubunun 
performansı ile başladı. Alevi deyişleri eşliğinde semah 
dönen çocukların performansından sonra Alevi dedesi 
Mehmet Yüksel tarafından Gülbang çekildi. Belediye 
başkanlığı görevini devir alan Özbek konuşmasına Kürtçe 
başlayarak katılımcıları ve meclisi selamladı. 

Haringey belediyesi ilk Kürt Alevi belediye başkanı 
seçiminin yanında şimdiye kadar yapılan en geniş katılımlı 
törene de sahne oldu. HDP Şırnak milletvekili Faysal 
Sarıyıldız’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kurum 
temsilcisi de törende hazır bulundu. Toplum tarafından 
yakından tanınan ve sevilen Özbek’in sevenleri de törende 
yalnız bırakmadı. 

Haberin devamı sayfa 14 & 15’de
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Ken Loach’tan bir başyapıt I Daniel Blake…

I Daniel Blake… kariyeri ödüllerle yüklenmiş 
Ken Loach’a tam on yıl sonra ikinci kez 
“Altın Palmiye” kazandırabilecek güçte bir 
başyapıt. Cannes’da büyük ödül için yarıştığı 
“Ben Daniel Blake / I, Daniel Blake” filmiyle 
bürokrasi çarkında ne iş ne de hastalık yardımı 
bulabilen sıradan bir marangozun kalp burucu 
öyküsünü anlatıyor.
Ali Güler - Cannes

69’uncu Uluslararası Cannes Film 
Festivali’nde Ken Loach’ın filmi “I, Dan-
iel Blake-Ben Daniel Blake” izleyicilerle 
buluştu. Haziran ayında 80 yaşına girecek 
olan Loach’ın ‘son filmim’ dediği “I, Daniel 
Blake” Londra’da yaşayan 59 yaşındaki hasta 
Daniel Blake’ın (Dave Johns) yaşadıklarını 
anlatıyor. Loach filmde modern, kapitalist 
sistemin bürokrasisinin girdabında sıkışan 
insanların hikayeleri üzerinden eleştiri 
oklarını İngiliz sistemine yönetiyor.

Televizyonlardaki diziler dışında, 1969 
yılında çektiği en önemli filmlerinden biri 
olan “Kes”ten (Kerkenez) bu yana günümüze 
kadar çektiği onlarca filminde sosyalist ve 
muhalif kimliğini her zaman öne çıkaran 

Loach, ısrarını sürdürüyor. Loach, “Ben Dan-
iel Blake” filminde de karmaşık ve zor bir 
sorunu sıradan insanı ele alarak onun günlük 
yaşamını, yaşadığı sosyal ve maddi zorlukları 
tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor.

Londra’nın kenar mahallelerinden birinde 
yaşayan 59 yaşındaki Daniel Blake, hasta bir 
marangozdur. Geçirdiği kalp krizinden dolayı 
doktordan çalışmama raporu alan Daniel 
Blake, sosyal yardım almak için gittiği eme-
klilik ve iş dairesindeki görevlilerle başı 
derde girer. Buradaki ağır, karmaşık bürokra-
si ve teknolojiye takılan yaşlı Daniel Blake 
için hayat dayanılmaz bir hal alır. Çünkü 
İnternet, E-mail, akıllı telefon gibi kavram-
lar kendisinin hayatında yoktur. Her şeyin 

online hal edildiği bir sistemde 59 yaşındaki 
bu yaşlı adam için bulunduğu durum sudan 
çıkmış bir balık halidir. Kurumdaki görevli-
lerin çıkardığı zorluklar da eklenince mevcut 
duruma Daniel Blake’ın sınır tahammülü 
sabırları aşıyor.

Bürokrasiyle savaşır
Kendisiyle benzer sorunlar yaşayan dul ve 

iki çocuk annesi ola Katie (Hayley Sguires) 
ile yolları kesişen Daniel Blake, bir taraftan 
ilerleyen yaşına rağmen kütüphanelerde in-
ternet öğrenirken diğer taraftan ise yardıma 
muhtaç olan Katie’ye yardım etmeye çalışır. 
Zaman zaman trajikomik sahnelerin olduğu 
filmde, oldukça sert mesajlar da var. Sistemin 
bütün hırçınlığına karşı mücadele etmekte 
oldukça ısrarlı olan yaşlı Daniel, hükümetin 
‘çalışmakta ısrar’ kararı sonucunda zulme 
dönüşen bürokrasiye karşı teslim olmayı 
kabul etmez. Katie’nin durumu ise daha 
dramatik. İki çocuğuyla yoksullukla boğuşan 
Katie’nin imdadına ise yine Daniel yetişir.

Mesaj net
Filmde, aynı kaderi paylaşan iki karak-

ter. Biri mücadele ediyor diğeri ise bir ka-
derine teslim olmuş. Senarist Paul Laverty 
tarafından yazılan senaryo, oldukça yalın ve 
net bir dil ile hatlar çiziyor. Ken Loach’ın 
sinema estetiğiyse filmi çekici kılıyor. Loach 
tıpkı diğer filmlerindeki gibi sadece sorunları 
aktarmakla yetinmiyor aynı zamanda vahşi 
kapitalizmin çarkında çirkinleşen düzene 
karşı mücadele ve itiraz etmenin ipuçlarını da 
gösteriyor. Ken Loach, filmin son sahnesiyle, 

bu mücadeleyi Daniel Blake’nin şahsında 
bireyin dışına çıkararak, toplumsallaştırıyor. 
Bu yolla verdiği mesaj ise oldukça açık ve 
net; taraf ve yanlı. Film, siyasi ve toplumsal 
mesajlarının yanısıra sinemasal olarak da 
oldukça etkileyici. Film, Altın Palmiye’nin 
en iddialı adayları arasında görülüyor.

esas sorun kapitalizm
Ken Loach, dünyanın en zengin ül-

kelerinden olan ve sosyal devletiyle gurur 
duyan İngiltere’den korkutucu şeyler 
anlatıyor.  ‘’Sinemamı ve hayatımı eme-
kçi sınıfına adadım ama hiç bu kadar zorlu 
dönem görmedim’’ diyen Loach  son filmiyle 
ilgili şunları söyledi:

‘’Bürokrasideki küçük iyileştirmelerle 
kurtulmayacağı kesin çünkü devlet durumu 
kötüleştirecek bir yol mutlaka bulur. Ve dev-
let yardımıyla bu iş dönmez. Zaten sistem 
onu da ürettiklerini alalım diye veriyorlar. 
Esas sorun kapitalizm! Bugün dünyayı 62 
aile yönetiyor, beş yıl önce bunun iki katıydı, 
10 yıl önce beş katı. Yani pastayı götürenler 
iyice küçülüyor, kimseye alan bırakmıyor. 
Ama sürekli üretmekten de bıkmıyorlar 
çünkü zenginlikleri buna bağlı ama bu 
malları alacak insanlar azalıyor.

Her şey teknolojik oldu. Bu festivalde 
bile artık eskisi gibi gazete ve dergi yok. 
Londra’da her köşe başında gazete satan ye-
rler vardı ama şimdi çok azaldı. Her şey diji-
tale, minicik telefonlara geçti. Gerçi haberl-
erin hepsi birbirine benziyor.
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Kürt Kadın Kocasını ‘Daiş Usulü’ 
Öldürtmek İçin Katil Kiraladı
Nurten Taycur, Cuma günü Old Bailey’de 
görülen davada, kocasını öldürtüp Daiş cinay-
eti süsü verdirme suçunu kabul ederek hapis 
cezası alsı. Taycur, beş bin sterlin ödeyerek ki-
ralamak istediği ‘katil’ gizli polis olduğundan, 
suç üstü yakalanmış oldu.

Hackney, Pembury Road’da 
oturan Taycur, altı yıl hapis cezası 
aldı.

Polisin verdiği bilgiye göre, 
Taycur hakkında aldıkları isti-
hbarattan yola çıkarak kadının 
amaçlarını ortaya çıkarmak için 

operasyon gerçekleştirdiler. Tay-
cur ve kiralık katil olduğunu 
düşündüğü polis memuru 13 
Kasım 2015 ve 11 Aralık 2015 tari-
hleri arasında altı defa buluştular. 
‘Kiralık katile’ kocasını aldattığını 
ve evliliğinden kurtulmak 

istediğini söyleyen, 28 yaşındaki, 
Taycur, buluşmalarında cinayeti 
planladığı aktarıldı. Cinayet için 
beş bin sterline anlaşan Taycur, ilk 
olarak bin sterlin ön ödeme verdi. 
Polis, Taycur’un evinde daha sonra 
yaptığı aramada dört bin sterlin 
bulduklarını aktardı.

Gizli polise kocasının fotoğraf 
ve araba bilgilerini veren Taycur, 
cinayetin işlendiği yerde bulunmak 
istediğini belirtmiş. 

Polis, Taycur’un kocasının 
kurşunlu vurulmasını istemediğini 
ve hırsızlık ya da ‘kocasının Kürt 
kimliğinden dolayı siyasi’ cinayet 
süsü verilmesini istediğini söyl-
edi. Taycur, gizli polise kocasının 
boğazının kesilip arabasına ‘İsis’ 
yazılmasını istediğini söylemiş.

Taycur’un Uber şöförü 
kocasının cinayet ope-
rasyonu süresince karısının 
planladıklarından habersiz olduğu 
aktarıldı.

MüLTeCİ SeSLer
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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.
Suna Alan

Lucas-Smith Kuzey Fransa’nın olumsuz 
koşulları ile meşhur Calais Mülteci Kampı’nda 
mülteciler ile dayanışmak amacıyla; müzisy-
en arkadaşlarıyla zaman zaman ziyaretler 

gerçekleştirip ‘Calais Oturumları Projesi’ adını 
verdikleri müzikal projeleri yürütüyor. Cal-
ais Oturumları Projesi’ne Eylül 2015 yılında 
başlayan ekip, savaş ve zulüm nedeniyle evler-

ini terk etmek zorunda kalan insanları müzikle 
buluşturuyor. Projenin yürütücülerinden biri olan 
Lucas-Smith “İnsanlar şarkı söylerken, müzik 
aleti çalarken, prova alırken ve yaptıkları şeye 
-müziğe- odaklanırken canlanıyorlar. Böylesi zor-
lu koşullarda bir çıkışın olması önemlidir. Müzik 
insani bir ihtiyaçtır ve herkesin müzik yapma 
hakkı olmalıdır” diyor.

Aylan Kurdi’den etkilendik
Lucas-Smith ve arkadaşlarını oraya götüren 

şeyse, neredeyse mülteci sorunuyla özdeşleşen bir 
görüntü; üç yaşındaki Aylan Kurdi’nin Bodrum 

sahiline vuran cansız bedeni... Sanatçı, bu 
tablonun kendilerini de çok etkilediğini ve 
bir müzisyen olarak dayanışmaya ‘müzik 
yoluyla’ dâhil olmak için bu projeyi hayata 
geçirdiklerini söylüyor.

“Kampa ayak bastığımız ilk bir saat 
içinde Suriye’den olağanüstü bir şarkıcı 
bulduk ve o profesyoneldi. Daha sonra 
onun gibi birçok Suriyelinin, üniversite 
eğitimi almış olduğunu gördük” diyen 
sanatçıya göre oradaki insanlar, müziğin 
etkisiyle kendilerini yeniden normal his-
sediyor.

Korkunç koşullar
Kampta koşulların korkunç olduğunu; 

çamur, derme çatma barınaklar ve 
çadırların bulunduğunu belirten Vanessa 
Lucas-Smith, orada ‘Jungle akciğeri’ dedi-
kleri çok kötü bir öksürük de dâhil birçok 
hastalığın olduğundan bahsediyor.

Sanatçı, kampta kendilerini etkileyen 
birçok hikâye olduğunu da şu sözlerle 
anlatıyor: “Kampta yaşayan Afganistanlı 
İsmail adlı bir kişiyle tanıştık. Hikâyesi 
gerçekten içimizi burktu. Zira bu asla 
unutabileceğim bir şey değil. İsmail, 
evinde müzik yaptığı sırada Taliban üyeleri 
baskın yapmış. Sadece müzik yaptığı için 
müzik aleti çaldığı kolunu kaynar suya 
batırmış ve vücudunun bir tarafına silahla 
ateş etmişler. Kurşun ise o an odada olan 
kızının bacağına saplanmış…”

Hem albüm hem belgesel
İngiltere’den gelen müzisyenlerle bir-

likte kamptaki müzisyenleri kapsayan 
enformel müzik dinletisi oturumlarından, 
yeni başlayanlara gitarda birkaç akor 
öğretimine ve yine kampta bulu-
nan profesyonel bir müzisyenin sesini 
kaydetmek için derme çatma bir kayıt 
stüdyosu kurmaya kadar birçok çalışma 
yapan ekip; yakın zamanda çok sayıda 
yeteneğin sesini kaydettikleri bir al-
büm çıkarmaya hazırlanıyor. Albümün 
tüm gelirini ise kampta seslerini kaydet-
tikleri mülteciler ve yine orada daha fa-
zla müzikal çalışmalar yapabilmek için 
değerlendirecekler. Çoğunluğu Kürt 
mültecilerin seslerinden oluşan bu al-
bümün yanısıra kısa bir belgesel çalışması 
yapmayı da planlıyorlar.
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Londra’dan Terolar Direnişine Destek
Maraş Pazarcık’ta Kürt-Alevi 
köylerinin bulunduğu bölg-
eye konteynır kent yapımına 
karşı başlatılan direnişe destek 
amacıyla Londra’da bir yürüyüş 
gerçekleştirildi.

Britanya Demokratik Güçbirliği’nin 
çağrısıyla 15 Mayıs günü yapılan yürüyüş 
için Manor House bölgesinde toplanıldı. 
Burada yapılan açıklamada “53 gündür 
Maraş Terolarda bölge halkı ve demokratik 
kurumlarımız el ele ve omuz omuza AKP 
Hükümetinin yarattığı mağduriyet karşısında 
direniyor.” Denildi.

“Yapılmak istenen kampın amacı, Suriye’li 
halkların savaş mağduriyetlerini gidermek 
değildir. Kamp alanının koşulları, bölgesi, 
alt yapısı ve alanın yüz ölçümü yetersizdir. 
Tüm bunlara rağmen Maraş Valiliğinin bu 
bölgedeki ısrarı AKP Hükümetinin gerçek 
yüzünü birkez daha ortaya koymaktadır.AKP 
Hükümetinin  zulmü, işkenceleri, katliamları, 
gericiliği ve hukuk tanımazlığı dünden daha 
ağır ve artarak devam etmektedir” ifadeler-
inede yer verilen açıklamanın devamında, 
ise şu görüşler dile getirildi: “Suriye başta 
olmak üzere komşu ülkeler ve ülkemizde 
savaş çıkaran AKP devleti mağdur ettiği 
Suriye halkının zor durumundan yararlanarak 
halkları karşı karşıya getirme politikasını 
Maraş Terolarda hayata geçirmek üzeredir.

Paralı çeteler aracılığı ile Suriye halklarına 
ve Kürt halkına katliamlar uygulayan AKP 
Devleti ve işbirlikçileri, ülkemizi de iç savaşa 

sürüklemektedir.Kürt halkına karşı doğrudan 
üniformalı özel timler aracılığı ile uygulanan 
katliamları ve baskıları yakından izliyoruz.

Maraş, Terolar köylüleri başta olmak 
üzere bölge halkımızın ve devrimci demokrat 
kurumlarımızın ‘’yaşam alanlarımıza dokun-
ma’’ mücadelelerini  destekliyoruz. Maraş 

halkı yalnız değildir.”
Açıklamanın ardından yüzlerce insan 

yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca Terolar-
da direnenlere destek sloganları Türkçe 
ve İngilizce atıldı. Ayrıca İngilizce olarak 
hazırlanan bildiriler dağıtıldı.

Yürüyüş Turnpike Lane bölgesine kadar 

sürdü. Yürüyüşün sonunda kurum temsil-
cileri söz alarak Terolar direnişine destekler-
ini dile getirdiler.

Ayrıca İngiltere Parlamentosu Alevi 
Sekreteryası tarafından Maraş Valiliğine 
gönderilen mektup burada okundu. Atılan 
sloganlarla yürüyüş sonlandırıldı.
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Khan Konut eksikliği ve Hava Kirliliğine 
Karşı Atacağı İlk Adımları Açıkladı
Londra Büyükşehir belediye başkanı Sadiq 
Khan, Londra’nın hava kirliliğine karşı mü-
cadele etmek için yeni bir danışma süreci 
başlatacağını açıkladı. Başkentin yeni Başkanı, 
konut sorununa ilişkin yaptığı ilk resmi 
açıklamada da eski Belediye Başkanı Boris 
Johnson’ın eleştirerek, konut inşası ve uygun 
fiyatta yeni konut sayısını eleştirdi.

Esra Türk

En son yapılan araştırmalara 
göre, Londra’da yılda 10 bin kişi 
hava kirliliği sonucunda hayatını 
kaybediyor.

‘‘Acil bir durum ortaya çıkmadan 
harekete geçmek istiyorum, ve Lon-
dra bu ölçüde bir sorunla baş ede-
cekse büyük, cesur ve bazen de 
zor olacak adımlar atmalıyız’’ diye 
konuşan Khan’ın planları arasında 
egzoz emisyonunu kontrol alanını 
(Ultra-Low Emission Zone) Londra 
merkezden A406 (North Circular 
Road) ve A205 (South Circular Road) 
sınırlarına kadar uzatmak ve bunu 
yapmak için hedeflenen 2020 yılından 
önce uygulamaya geçirmek.

Khan, Congestion Charge 
sınırlarında kullanılan ve yüksek mik-
tarda egzoz emisyonu yayan araçlar 
için de daha yüksek bir Congestion 
Charge miktarı uygulamak istiyor.

Londra Büyükşehir Belediyesi 
(GLA) tarafından yapılan açıklamada, 
Khan’ın hükümet ile çalışarak hava 
kirliliği sorununa ulusal ve uluslararası 
alanlarda da çözümler üretmeyi 
hedeflediği de belirtildi. Khan, ağır 
vasıtalı araçlar için tüm Londra’da 
düşük egzoz emisyon uygulamasını 
2020 yılına kadar başlatmak istiyor.

‘‘Kişisel deneyimden biliyorum ki 
şehrin havası insan sağlığına zararlı, 
çünkü bir yetişkin olarak son zaman-
larda astım oldum. Kirli havanın en 
yoğun olduğu bir çok bölge okulların 
çevresinde ve çocuklarımız teh-

likeli oranlarda kirli havaya maruz 
kalıyorlar, bu da onlarda, benimki 
gibi, solunum yolu hastalık riskini 
arttırıyor.

‘‘Bir önceki belediye başkanı 
bu konuda çok yavaştı ve Hükümet 
de umutsuzca etkisiz oldu ve sonuç 
olarak Londralılar mağdur edili-
yor. Çabalarımızı hızlandırmamız 
gerekiyor, o yüzden yazdan önce 
danışma sürecini başlatarak harekete 
geçeceğiz.’’

Konut sorunu
Khan’ın görev aldıktan hemen 

sonra Londra Büyükşehir Beledi-
yesinde yaptırdığı denetleme, konut 
inşaatının çok fazla düşük derecede 
olduğunu ve bunun üzerinde uygun 
fiyatta ve sosyal konutların sayısının 
daha da az olduğu tespit edildi.

Rapor, Londra’da, geçen  yıl, 
4,880 konutun inşa edildiğini ve 
bunların 738’inin düşük fiyat-
ta olduğunu gösteriyor. Konuya 
ilişkin açıklamada inşaat sektöründe 
çalışabilecek işçi eksikliğin olduğunu 
ve yeterli eğitimlerin verilmediği de 
tespit edildiği bildirildi.

Khan, uygun olan Londra 
Büyükşehir Belediyesi ve Londra 
Ulaşım Dairesine ait arsalar üzer-
inde konut inşa etme sözünü verdi 
ve bir çok insanın artık Londra’da 
konut sahibi olamadığını ifade ederek 
Londra’daki konut sorununa çözüm 
bulacağını söyledi.
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Mayıs Ayı Şehitleri Londra’da Anıldı

Mayıs ayında yaşamını yitiren Kürdistanlı ve Türkiyeli devrimciler Kürt Toplum Merkezinde yapılan bir 
etkinlikle anıldı. Anmaya çok sayıda yakınlarını kaybeden aile ve kurum temsilcileri de katıldı. 

Şehit ve Kayıp Aileleri komisyonu 
tarafından yapılan Pazar günü Kürt 
Toplum Merkezinde yapılan anma 
demokrasi ve özgürlük mücadeles-
inde yaşamını yitirenlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ile başladı. 
Yapılan saygı duruşundan sonra Mayıs 
ayı şehitlerini anlatan sinevizyon gös-
terisi yapıldı. 

Anmada sahnenin ön tarafı 
yaşamını yitiren devrimcilerin resim-
leriyle süslendi. 

Yoğun katılımın olduğu an-
maya HDP Şırnak Milletvekili 
Faysal Sarıyıldız da katılarak Tür-
kiye ve Kürdistan’daki son süreci 
değerlendirdi. Özellikle Türk dev-
letinin Kürdistan’a yönelik son 
dönemdeki saldırıları ve Cizre’de 
neler yaşandığı konusuyla ilgili geniş 
bir değerlendirme yaptı. Sarıyıldız 
konuşmasında özellikle devam eden 
kardeş aile kampanyasına değinerek 

kampanyaya katılım çağrısı yaptı. 
Sarıyıldız’ın konuşmasından satır 

başları:

KerBeLA, rOBOsKİ, 
sİVAs, ÇOrUM HePsİ 
Bİr ArADA Bİr AYDA 
Cİzre’De YAŞAtıLDı

‘‘Vahşetin barikatla hendekle 
alakası yoktu. Bu vahşete iki yıl önce 
karar verildi. Çözüm süreci devam 
ederken AKP hükümeti Genel kurmay 
başkanlığı ve özel harp dairesi ile bu 
saldırıların planını yaptı. 

Aleviler inançları gereği sürekli 
zulme karşı başkaldırmış, özgür 
yaşamak için büyük bedeller ödemiş 
bir halktır. Kerbele’dan günümüze 
kadar tarihin bir çok eşiğinde birçok 
katliam yaşamış ama buna rağmen 
teslim olmamış, direniş ruhunu 
koruyabilmiş bir halktır. Kerbela’da, 

Roboski’de, Madımak’ta, Çorum’da, 
Sivas’ta yaşananların hepsi bir arada 
bir ay içerisinde Cizre’de halkımıza 
tekrar yaşatıldı. 

Şimdiye kadar hiçbir katliam bu-
nun kadar alenibir şekilde, dünyanın 
gözleri önünde gerçekleşmedi. Siz bu 
vahşeti televizyonlarınızdan canlı izl-
ediniz. 

Cizre’deki vahşet ve oradaki 
direniş ruhu şuan başka Kürdistan 
şehirlerinde de var. Bu saatlerde bile 
Nusaybin, Şırnak ve Yüksekova’da 
devletin vahşeti devam ediyor. Ora-
da soylu bir direniş var. Binlerce ev 
yıkıldı, onlarca genç katledildi.

Cizre’deki vahşet 79 gün sürdü. 
79 günün her saniyesi devlet büyük 
bir insanlık suçu işledi. Cizre halkının 
direniş kültürü bilindiği için önce bir 
plan dahilinde 130 bin nüfuslu kenti 
boşaltmak istediler.  

Kovulan başbakan ‘o bodrumlara 
indik boştu’ diye açıklama yaptığında 
biz çocuklarımızın parçalarını topluy-
orduk. Tarihin en kirli katliamını, en 
kirli suçunu işlediklerini bildikleri 
için sürekli gerçekleri tersyüz etmeye 
çalıştılar. 

İnsanlık adına büyük bir ayıp 
yaşandı. Tüm uluslar arası kurum-
lara çağrı yaptım. Defalarca mektup 
yazdım ama herkes sessiz kaldı. O za-
man sessiz kalan BM, yeni açıklama 
yapıyor. O zaman harekete geçselerdi 
bu kadar insanımız katledilmezdi bel-
ki. Halkımız bile yeterince bu katliamı 
anlayamadı. 

Şuan AKP hükümeti tankıyla 
topuyla tüm gücüyle Kürdistan 
kentlerine saldırıyor. Ama Kürdistan 
kentleri onlar için büyük bir bataklık 
haline geldi. 

Binlerce aile evsiz yurtsuz kaldı. 
Halk çok perişan oldu. Ev sorunu çok 

üst düzeyde. Ve biz bu sorunu aşmak 
için bu kardeş aile kampanyasını 
başlattık. 

Yetim kalmış, evleri yıkılmış bu 
ailelere sahip çıkmak bizim poli-
tik, insani ve vicdani görevimiz. 
İmkanlarımız doğrultusunda dahil 
olalım. Buradan koşullarımızı zorla-
yarak bir aileye bakabiliriz. 

Bizim Avrupa’daki halkımızdan 
beklentimiz ve isteğimiz bu süreçte 
gerekli dayanışmayı göstermel-
eri ve ülkedeki halkımızı yalnız 
bırakmamalarıdır. 

Bu kampanya tamamen sizin ve 
ülkedeki aile arasında. Bağışlarınız di-
rek ailenin hesabına yatırılıyor. Biz sa-
dece ailenin bilgilerini temin ediyoruz 
sizin için.’’   

Anma daha sonra müzik dinletisi 
ve katılımcılara verilen yemek ikramı 
ile devam etti.
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    ha.twebb                       @hatwebb

Sesimizi duyan var mı?
Yaklaşık on beş yıldır müm-

kün olan her toplumsal eyleme 
katılmaya çalışıyorum. Toplum 
olarak o kadar çok haksızlığa 
uğramışız ki bırakın her haftayı 
her gün bile bir eylem, bir pro-
testo gerçekleştirsek yetmeye-
cek gibi. Son 14 yıldır başımız-
da azılı bir diktatör belası var 
ki hiç susmadan haykırsak yine 
yetersiz kalacağız.

Bugüne kadar çok etkili pro-
testo ve yürüyüşler gerçekleşti. 
En yakın zamanda olan Stop 
War on Kurds eylemi, öncesin-
de Ankara ve Suruç katliam-
ları protestoları, Başbakanlık 
önünde gerçekleşen Davutoğlu 
protestosu. Bunların hepsi ciddi 
anlamda ses getiren eylemlerdi. 
Aralarda yapılan ve katılımcı 
sayısınca az olunmasına rağmen 
etkili olduğuna inandığım, Wa-
terloo Bridge ve London Bridge 
trafiğe kapatma eylemleri de ga-
yet etkililerdi. Waterloo köprüsü 
17 dakika boyunca trafiğe 
kapatıldığında resim çekmek ve 
çevredeki insanlarla konuşmakla 
meşguldüm. Neden böyle bir 
eylemin gerçekleştiğini, neler 
olup bittiğini merak eden bir 
kitle, bundan sonra daha duyarlı 
olacaklarını belirtir açıklamalar 
yapıyorlardı.

Daha önce yazdığım birkaç 
yazıda da belirttiğim gibi, batı 
ülkelerinde yaşayan insanlar 
günlük rutinleri aksamaya uğ-
ramadıkça pek duyarlı olmu-
yorlar. Bu bir genelleme olarak 
algılanmasın. Duyarlı oldukları, 
tepki gösterdikleri durumlar var 
ama yanında olan biten hakkın-
da bir şeyler öğrenme istekleri, 
o olan biten kendi rutinlerini 
etkiliyorsa artmaya başlıyor. 
Ben bu durumu, Avrupa insan-
larının küçük yaşlarda edindik-
leri bireysel yaşamaya başlama 
durumuna bağlı olarak ortaya 
çıkan bencil olma eğilimine 
bağlıyorum. Benciller demiyo-
rum, ama zaten zorla kurdukları 
düzen, sekteye uğramasın isti-
yorlar galiba.

Göçmen halklar, özellikle 
kendi ülkesinde ezilmiş ve göç 
etmeye mecbur bırakılmış halk-
lar, bu tür toplumsal konularda 
daha duyarlı oluyorlar. Yazıma 
başlarken söylediğim gibi, sesi-
mizi yükseltmek zorunda oldu-
ğumuz konular o kadar çok arttı 
ki, istesekte susamıyoruz.

Burada, son dönemlerde çok 
yoğunlaşan bir konuyu günde-

me getirip, eleştiri-öz eleştiri 
yapmak istiyorum.

Haringey, Woodgreen, Ed-
monton, Dalston, Seven Sis-
ters, Tottenham gibi bölge-
ler Kürt ve Türk halklarının 
en yoğun yaşadığı bölgeler. 
Biz yürüyüş kortejlerimizi bu 
bölgelerde tutuyoruz. Bizim 
‘kahrolsun’ diye bağırırken 
önünden geçtiğimiz restoranda 
çalışan arkadaşlarımızda 
aslında çalıştıkları için o eyleme 
katılamamış kişilerdir. Yada evi-
nin önünden geçtiğimiz teyze-
miz aslında yürümekte zorlan-
dığı için aramıza katılamamıştır, 
fakat düşünceleri, tepkileri, hay-
kırışları bizimkinin aynısıdır. 
Kortejin arkasında oluşan araç 
kuyruğunda ve otobüslerde bu-
lunan arkadaşlarımızda aslında 
bizlerle aynı görüş ve düşünce-
leri taşıyordur.

Yani demem o ki, biz istek-
lerimizi, tepkilerimizi, eleşti-
rilerimizi birbirimize haykırıp 
duruyoruz. Kendi aramızda bir-
birimize duyurduğumuz sesten 
tatmin olup evlerimize dönüyo-
ruz. O protestoları yayınladığı-
mız gazetelerimizde yine aynı 
biz gibi düşünen arkadaşları-
mız tarafından okunuyor. Çoğu 
protestomuz son dönemlerde 
artan AKP’nin devlet terörü 
aleyhinde olmasına rağmen, bu 
protestolardan onlarla bağlantılı 
hiçbir kurumun haberi bile 
olmuyor. 

Bu eleştirim, protestoları 
bırakalım anlamına kesinlikle 
gelmesin. Bu protestoları yo-
ğunlaştırarak ve daha büyük 
katılımlarla yapmaya devam 
etmek zorundayız. Ezilen, sus-
turulmaya çalışılan, sindirilmek 
için, asimile edilmek için uğra-
şılan her bir halk özgürleşene 
kadar bu protestolar devam et-
meli. Ama kabul etmeliyiz ki, 
daha etkili, daha çok dinlenilen, 
daha çok insanın AKP’nin, Tay-
yip’in nasıl bir savaş suçlusu 
olduğu, nasıl bir katil olduğunu 
öğrenebileceği protestolar ge-
çekleştirmemiz gerekiyor. Ama 
yöntemlerimizi, özellikle bu 
protestolar için seçtiğimiz me-
kanları gözden geçirmemiz şart 
diye düşünüyorum. Unutmaya-
lım ki barışçıl olan her protesto 
hakkımızdır. Bu hakkı istediği-
miz zaman, istediğimiz yerde 
ve istediğimiz uzunlukta kullan-
mak tamamen bizim bileceği-
miz bir konudur. Protestolarımız 
özgürlüğe kadar sürmelidir.

Tom  
Webb

ÇAGrI
Sevgili dostlar Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi olarak 

bu ay kahvaltı toplantımızı Cİzre ile dayanışmak 
ve KArDeŞ AİLe KANPANYAsıNA KAtıLMAK 

üzere düzenliyoruz. Yüreği insandan,barıştan 
ve emekten yana olan herkesi bekliyoruz.

Tarih: 22 Mayıs, Pazar  2016 | Saat: 11:00 | Yer: Kırkısraklılar Dayanışma Merkezi

Deniz Naki Londra’da

Mayıs Ayı Şehitleri Kültür ve Spor 
etkinliği’nin bu yıl yine büyük ilgi 
görmesi bekleniyor. ünlü futbol-
cu Deniz Naki’nin de katılımıyla 
22 Mayıs günü düzenlenecek 
festival Ciwanen Azad UK organ-
izasyonunda gerçekleştirilecek. 

Londra’da Kürt gençleri tarafından düzenlenen festival 
kapsamında yapılacak futbol turnuvasında Sur ve Cizre 
yardım kampanyasına destek amaçlı, Amed Spor’un popüler 
futbolcusu Deniz Naki formalarını imzalayıp satışa suacak. 

Futbol, genç kadınlar veleybol, çocuk oyunları, folklör 
gösterisi, canlı müzik ve halay ile yiyeceklerinde sunulacağı 
zengin programda gençler bir araya gelecek. 

Festival 22 Mayıs, Pazar günü saat: 11:00’da, Power-
league Enfield, Great Cambridge Rd, Enfield, Middlesex 
EN1 1HQ adresinde düzenlenenecek. Daha fazla bilgi ve 
turnuvalara kayıt için 0793 0848 809 veya 0773 4360980 
numaralı telefonlara ulaşabilirsiniz.



11  ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016



12   ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016



13  ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016

eğitim Köşesi

oktyshbz@googlemail.com

okT ay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Çocuklarda artan sınav stresi 
 Mayıs ayı ile beraber gerek 

ilokul, gerek ortaokul gereksede 
kolejlerde sınavlar yapılmaya 
başladı. Çocukların anne ve 
babalarından duydukları te-
menniler he zaman aynı, iyi 
sonuçlar, iyi bir okul ve de iyi 
bir gelecek. Bir çok anne ve 
baba çocuklarının sınavlara 
her zaman hazır olduklarını 
düşünürler. Çocukların bu 
dönem yaşayabilecekleri 
sıkıntılara pek fazla kafa 
yormaz ve bu konuda topu çoğu 
zaman okula ve öğretmenlere 
atarlar. Sınav dönemi aslında 
her öğrenci için, yaşı ne olursa 
olsun, stresli olan bir döneme 
tekabül eder. Bu dönemde 
çocukların herşeyden daha çok 
ihtiyaç duyduğu şey ise anne 
ve babalarından gelecek ma-
nevi destek ve moral. Fakat bir 
çok aile kendi hayatlarındaki 
sınav stresini bir kenera bırakıp 
çocuklarında ne pahasına olur-
sa olsun iyi sonuçlar almalarını 
talep ederler – manevi destek 
sadece sınav günü dilenilen 
‘iyi şanslar’ mesajının dışına 
çıkmaz. Bu haftaki yazımda 
son dönemlerde İngiltere’de 
çocuklar üzerinde artan sınav 
stresi üzerine düşüncelerimi 
sizinle paylaşacağım, umarım 
faydalı olur.

 İngiltere’de çocuk sorunları 
ile ilgilenen en büyük vakıf 
kuruluşu olan ChildLine yaptığı 
açıklamda bu yıl sınav stresi ile 
baş etme sorunlarında büyük bir 
yükselişin görüldüğünü söyle-
di. ChildLine bir yıl içinde 3077 
danışmanlık hizmeti verirken 
bunların 1127’sinin sınav stre-
si ile ilgili sorunlar olduğunu 
açıkladı. Bir önceki yıla göre 
bu konuda %20 artış görünürk-
en bu yükselişin büyük kaygı 
verici olduğuna dikkat çekildi. 
Bir başka vakıf olan NSPCC 
ise çocuklardan başarılı olma 
hissi çocuklar üzerinde büyük 
bir etki yapıyor diyerek so-
runun ciddiyetine dikkat çekti. 
Her yaştan çocuğun yaşadığı 
bir sıkıntı olan sınav stresi 
özellikle bu yıl yürürlüğe 
giren değişiklikler ile daha da 
artış göstermiş gibi görünüyor. 
Özellikle ilkokul SATS sınavı 
esnasında ağlayan yada kaçan 

çocukların yanı sıra, çocukların 
çektiği ızdırabı görüp ağlayan 
öğretmen ve veliler ulusal 
basında geniş bir şekilde yer 
buldu. Buna benzer sahnelerin 
önümüzdeki günlerde ortaokul 
ve kolej sınavlarında yaşanması 
kimseyi şaşırtmayacak gibi.

Bu gelişmelerin yanında 
öğrencilerin söyledikleri 
ve yaptıkları yorumlar ise 
işin ciddiyetini gösterir du-
rumda. ChildLine’i arayan 
15 yaşındaki bir öğrenci 
“Sınavlarından başka bir şey 
düşünemiyorum, artık bu du-
rum ile baş edemiyorum” 
derken, yine benzer yaştaki 
bir öğrenci ise “Sınavlarımda 
kalma korkusuna karşı tüm 
gece ders çalışıyorum, kendimi 
çok yorgun hissediyorum ne 
konsantre olabiliyorum nede 
yemek yiyebiliyorum” dedi. 
Ortaokul öğrenciler bu yaşta 
bunu yaşarken daha büyük 
öğrenciler ise benzer sorunlar 
ile karşı karşıya geliyor. Yine 
ChildLine’i arayan 17 yaşındaki 
bir kolej/6.sınıf öğrencisi ise 
“Derslerime çok çalışıyorum 
ama benden beklentiler yük-
sek olduğu için iyi not almam-
aktan korkuyorum. Kimseyle 
konuşamıyorum ve nereden 
yardım isteyeceğimi şaşırdım” 
diyerek sitemde bulundu. 

 Yukarda bahsettiğimiz konu 
İngiltere’de dini, ırkı, rengi 
ne olursa olsun tüm çocukları 
etkileyen bir konu. Gençlerin 
sınav kaygılarını yenebilmes-
inde ve sınav stresi ile baş et-
mesinde, anne ve babalarını ya 
da kendilerine destek olan en 
yakın insanların sakin, huzurlu 
ve dengeli bir halde görmel-
eri, onların sınav kaygısıyla 
ve stresi ile başaçıkmasını 
ve bu kaygıyı yenmeler-
ini kolaylaştırmaktadır. Aksi 
halde, yukarda ele aldığımız 
örneklerde gördüğümüz durum 
ortaya çıkabilmektedir, bunun-
da ne çocuğa, nede daha önem-
lisi eğitime bir faydası olur. 

 Bu konuda danışmanlık 
hizmetinden faydalanmak 
isteyen çocuklar ChildLine’i 
0800 11 11 numaradan ariya-
bilirler.

DUYURU
Kürt Toplum Merkezi kongresi yapılacaktır.

Tüm üyelerimiz davetlidir.

Tarih: 29 Mayıs 2016
Saat: 13:00

Yer: Kurdish Community Centre
11 Portland Gardens, 

London N4 1HU

KCC Yönetim Kurulu

Oylama sonucu: 348 evet, 155 ret

Meclis’te 348 milletvekili “evet”, 
155 milletvekili “Hayır” oyunu 
kullandı. Gazetemizin baskiya 
hazırlandığı dakikalarda teklifin 
madde görüşmelerine geçilmeye 
hazırlanıyordu.

AKP’nin dokunulmazlıkların kaldırılması için 
getirdiği Anayasa değişikliği tasarının madde 
görüşmelerine geçilmesi için yapılan oylama sona erdi.

Buna göre, oylamaya 536 milletvekili katıldı.
348 milletvekili “Evet”, 155 milletvekili “Hayır” 

oyunu kullandı. 8 milletvekili “çekimser” kalırken, 25 
milletvekili “boş” oy attı. Oylamanın ardından yarım 
saat ara verilerek iki maddelik yasa değişikliğinin 
maddelerinin görüşülmesine geçildi.
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Londra’da İlk Kürt-Alevi 
Belediye Başkanı
Kürt toplumunun yoğun olarak yaşadığı Londra’nın Haringey belediyesi başkanlığına Ali Gül Özbek 
seçildi. Pazartesi akşamı Alexandra Palace’ta yapılan belediyenin yıllık toplantısında Özbek belediye 
başkanlığı görevini Jeniffer Man’dan devir aldı. 5 Mayıs’ta Londra Büyükşehir Belediye başkanlığına 
ilk defa bir Müslümanın seçilmesinin yankıları devam ederken, Haringey’e Alevi bir Kürdün seçilmesi 
Londra’nın kültürel zenginliğinin de bir sembolü oldu. 
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Haringey belediyesi ilk Kürt Alevi beledi-
ye başkanı seçiminin yanında şimdiye kadar 
yapılan en geniş katılımlı törene de sahne oldu. 
HDP Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da 
aralarında bulunduğu çok sayıda kurum temsil-
cisi de törende hazır bulundu.    

22 Mayıs 2014 yılında yapılan yerel seçim-
lerde İşçi Parti üyesi Ali Gül Özbek Haringey 
belediye meclis üyeliğine seçilmişti. Belediye 
meclisinin 57 üyesinden 48’inin İşçi Parti üyesi 
olduğu mecliste Pazartesi günü yapılan yıllık 
toplantıda belediye başkanlığı devri yapıldı. Çok 
sayıda kişinin katıldığı törende bir yıllığına göre-
vi devir alan Özbek açılış konuşmasına Kürtçe 
başlayarak katılımcıları selamladı. 

sereMONİ GÜLBANG Ve 
seMAHLA BAŞLADı

Londra’nın tarihi binalarından birisi olan Al-
exandra Palace’ta yapılan seremoni Çocuk se-
mah grubunun semahı ile başladı. Alevi deyişleri 
eşliğinde semah dönen çocuklar yoğun ilgi 
gördü. Dönülen Semahlardan sonra Alevi dedesi 
Mehmet Yüksel tarafından Gülbang çekildi. 
Törende Kürt sanatçı Tara Jaff’ta bir müzik din-
letisi verdi.  

KONUŞMAsıNA 
KÜrtÇe BAŞLADı

Daha sonra yıllık toplantının yapılması 
için farklı bir salona geçen katılımcılar burada 
yapılan törenle görev devri yapıldı. Görevi 
devir alan Özbek Kürtçe başladığı konuşmasına 
İngilizce devam ederek, Haringey gibi farklı kül-
türlerin bir arada yaşadığı bir bölgede belediye 
başkanlığı görevini yürütmenin büyük bir onur 
olduğunu ifade etti. Özbek’in konuşmasından 
satır başları şöyleydi;

‘
‘Haringey benim 
gururla, evim 
diyebileceğim bir yer. 

Başkanlığım süresince tüm 
Haringey sakinlerine iyi 
hizmet verip, Haringey’in 
yükselen itibarını daha da 
büyüteceğiz.

 Zor zamanlar yaşıyoruz. Nereye bakarsanız 
bir mücadele var. Ekonomik eşitik, sağlık, 
çevre için büyük mücadeleler veriliyor. Yine 
aynı şekilde iş imkanları, daha iyi bir eğitim ve 
çocuklarımızın geleceği için de hepimiz birer 
mücadele içindeyiz. 

Benim ailem buraya ilk geldiğinde 
değerlerimizi paylaşan, kültürel zenginliği olan 
bir yer arayışındaydı. Bu anlamda Haringey’den 
daha iyi bir seçenek olamazdı.’’

Bu hizmeti verecek olmanın heyecanını 
taşıdığını belirten Özbek tüm katılımcılara ayrı 
ayrı teşekkür etti. 

KeBAPÇıLıKtAN BeLeDİYe 
BAŞKANLıĞıNA;

ALİ GÜL ÖzBeK?
Haringey belediyesinin yıllık toplantısında 

Ali Gül Özbek’in özellikle Alevi Kürt kimliğine 
vurgu yapılan tanıtım konuşması İşçi partili bel-
ediye meclis üyesi tarafından yapıldı; Özbek 
için şunlar belirtildi;

‘Maraş’ın Elbistan kentinde doğan Ali Gül 
Özbek 8 çocuklu bir ailenin çocuğu. Alevi Kürt 
bir ailenin çocuğu olan Özbek 17 yaşına kadar 
Elbistan’da yaşadı. 

Alevi Kürt kimliğini inkar eden asimilasy-
oncu ve dışlayıcı devletin eğitim sisteminden 
kaynaklı Özbek gençlik yıllarına kadar kend-
isini Türk olarak tanımladı. 1980’lerde Malatya 
Üniversitesinde öğrenciyken kendi kimliği ve 
devletin Kürt Alevi karşıtı ırkçı politikalarıyla 
tanışan Özbek’in o günden sonra politik 
düşünceleri de farklı bir seyir aldı.   

Darbeci askeri sağ cunta yönetimi o dönem 
sivillere yönelik üst düzeyde zulüm, cinayet ve 
işkence uyguladı. Bu dönemde Özbek’in babası 
ve abisi de askeri cunta tarafından tutuklandı. 

Malatya’da üniversite eğitimini tamamlayan 
Özbek bir süre İstanbul’da bir şirkette çalıştıktan 
sonra İngiltere’ye göç etti. İngiltere’nin Pors-
muth üniversitesinde 3 yıl eczacılık okuyan Öz-
bek, hafta sonları da kebapçıda çalıştı. 

Daha sonra Haringey’de ilk Kürt eczacı 
olarak Med-Chem adında eczaneyi açan Özbek 
bu süreç içerisinde bir çok toplumsal ve sosyal 
çalışmalara maddi ve manevi destek verdi.’ 



Londra’da Saldırılara Karşı Direniş 
Çadırıyla Dayanışma Pikniği Yapıldı
İngiltere Halk Cephesi 
haftasonu düzenle-
nen piknikte bir araya 
geldi. Yoğun katılım ile 
gerçekleştirilen etkinlik-
te sosyalist ve demokrat 
tüm kitlelere yönelik ya-
pan saldırılar naletlendi. 
Organizasyon direniş 
çadırıyla da dayanışma 
niteliği taşıdı. 

Geçtiğimiz Pazar Highbury 
Fields’de kahvaltıyla başlayan 
piknikde her yaştan duyarlı vatandaş 
katılarak destek verdi. İngiltere’de 
sıkca rastlanmayan güneşli havanın 
tadına varan dava arkadaşları bir 
birleri ile sohbet edip gündemi 
değerlendirme fırsatı da buldular.

İngiltere Yürüyüş Dergisi 
Temsilciliği’nin piknik sonrasında 
yayınladığı bildiride organizasyonun 
içeriği değerlendirilirken , “Türkiye 
faşizmi yıllardır  küçücük bir hak 
isteme talebine bile vahşice saldırıp 
halkları susturmaya, sindirmeye ve 
kimliksiz kişiliksizleştirip itaatkar 
köle bir halk yaratma çabasında. 
Bunu sürdürebilmek için empery-
alizimden de destek alıyor. İngiltere 
de polisin demokratik kurum ve ev-
lere yaptığı baskınları halklara doğru 
bir şekilde anlatmak ve saldıranları 
teşhir etmek için bir piknik organize 
edildi.

Öğle yemeği için hep birlikte diz 
kırdık, el birliğiyle hazırlanan halk 
soframıza.  Yemekten sonra;  Türkiye 

faşizminin yaptığı baskılar, baskınlar 
yasaklar halkları susturamadı. 
Burda yapılan saldırılarda bizi 
korkutmamalı sindirmemeli. Tam 
tersi hepimiz bir adım öne atılıp 
her zamankinden daha çok sahip-
lenmeliyiz.  Suçlu olan susar.  Bi-
zim kapılarımız kırılarak içeri giri-
lecek insanlar değiliz. Adresimiz 
belli naptığımız belli. Demokratik 
haklarımız için insan hakları için, 
ırkçılga ve faşizme karşı açıktan mü-
cadele eden insanlarız, içerikli kısa 
bir konuşma yapıldı.” İfadelerine yer 
verildi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı ve 
aksam saatlerinde son bulan piknik, 
yapılan direniş çadırını sahiplenme 
çağrısıyla sona erdi.
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MI6 eski başkanı: Türkiye’ye vize muafiyeti terör riskini artırır
İngiliz Dış istihbarat Servisi 

MI6 eski başkanı Richard Dearlove 
Türkiye’ye Avrupa Birliği vize ser-
bestisinin “benzin ile ateşi yanyana 
koymak” anlamına geleceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu, Türkiye üz-
erinden Avrupa’ya giden mültecilerin 
geri kabul edilmesi karşılığında Türk 
vatandaşlarına 90 güne kadar vize 
muafiyeti getirilmesi konusunu üye 
ülkelere tavsiye etmişti.

Türkiye’nin anlaşma için geri 
kabul dışında aralarında terörle mü-
cadele yasasının da bulunduğu bazı 
yasaları gözden geçirmesi gerekiyor.

Richard Dearlove bu yorumları, 
BBC’nin ‘World On the Move’ adıyla 
göç sorununa dair düzenlediği konfer-
anstaki konuşmasında yaptı.

Türkiye’nin eski NATO büyükelçi-
si Onur Öymen ise bu yorumları “tal-
ihsiz” olarak niteledi.

‘İsyanlar yaşanabilir’
Dearlove ayrıca, eğer Avrupa ül-

keleri göçmen krizini kontrol edebi-
leceklerini gösteremezlerse isyanlar 
ile karşı karşıya kalabileceklerini be-
lirtti.

İngiltere’de yayınlanan Daily 
Telegraph gazetesi de, Türkiye 
vatandaşlarına Schengen bölgesinde 
vize serbestisi verilmesi halinde, 
“teröristlerin” Avrupa’ya saldırma 
olasılığının artacağını öne sürdü.

Daily Telegraph’ın Brüksel 
muhabiri Matthew Holehouse’ın 
imzasını taşıyan haberde, Avru-
pa Komisyonu’nun konuyla ilgili 
öngörülerini sıraladığı rapora yer ver-
iliyor.

Gazetenin ulaştığı raporda, Tür-
kiye vatandaşlarına vize muafiyeti 
sağlanması halinde, “TC vatandaşı 
olan ya da Türkiye’de yaşayan suçlu 
ve teröristlerin Schengen bölgesinde 
serbest dolaşımının artacağı, yabancı 
teröristler ve organize suçlara karışmış 
kişilerin Avrupa’ya ulaşmak için Tür-
kiye pasaportu almaya çalışacağının 

beklendiği” belirtiliyor.
İngiliz dış istihbarat servisi 

MI6’nın eski başkanının vize muafi-
yeti anlaşmasını “ateşin yanına 

barut koymak” olarak nitelediği 
hatırlatılıyor.BBC Türkçe.
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İngiliz Devletinin Politik 
Mültecilere Yönelik 
Baskıları Protesto edildi

Son aylarda Türkiyeli ve Kürdistanlı politik mül-
tecilere yönelik baskılar Londra’nın Tottenham po-
lis karakolu önünde protesto edildi. Son süreçte 
İnterpol tarafından aranıyor diye üç politik mül-
teci İngiliz polisi tarafından gözaltına alınmış daha 
sonra kefaletle serbest bırakılmtı. Türkiye’ye İade 
istemiyle açılan davaları ise devam ediyor. 

İngiliz devletinin Türk devleti 
ile yaptığı ortak anlaşmaların gereği 
olarak düşünülen bu baskıların protes-
to edilmesi için Britanya Demokratik 
Güçbirliği üyesi bir grup Tottenham 
polis karakolu önünde bir araya gel-
di.  Dün akşam saatlerinde bir araya 
gelen BDGB bileşeni kurumların 
temsilcileri yaptıkları açıklamada 
İngiliz devletinin politik mültecilere 
yönelik tutumu kınanırken, baskıların 
ve gözaltıların derhal durdurulması 
çağrısı yapıldı. 

Protesto eylemi devam ederken, 
grup adına karakoldaki yetkililerle bir 
görüşme yapıldı. Görüşmeden sonra 
grup dışarıda yaptığı açıklamada, 
eylemlerinin amacının polis yetkili-
lerine anlatıldığını ve kendilerinin de 
konuyu gerekli üstlerine bildirecekler-
ini ifade ettiklerini belirtti. 

Daha sonra Britanya Demokratik 
Güçbirliği adına hazırlanan açıklama 
okundu. Açıklamada şunlar belirtildi;

UYGULAMALAr 
HUKUKA AYKırı

‘‘Bundan kısa bir süre önce 
Londra’da gözaltına alınan 
arkadaşlarımız İlhan Karatepe, Kemal 
Denli’nin yanısıra, 10 Mayıs 2016 
tarihinde yaşamını Hastings şehrinde 
sürdüren arkadaşımız Nurhak Talay 
çalıştığı işyerinde gözaltına alınmıştır. 
Kimi zaman sabahın erken saatler-
inde evler basılarak gözaltına alınan 
insanlarımıza, Türk hükümetinin 
suçlamaları doğrultusunda terörist 
muamelesi yapılmaktadır. İnsan 
tutuklamalarının yanısıra, dernekler 
basılmakta ve kapılarına kilit 
vurulmaktadır. 

Politik ilticacı olarak Britanya’ya 
gelen devrimci insanların bu talepleri 
İçişleri bakanlığınca kabul edilerek 
sığınma statüsü verildiği ve hatta 
bazılarının Britanya pasaportlarına 
dahi sahip oldukları halde bu 

insanlarımıza karşı Britanya huku-
kuna dahi aykırı yapılan uygulama-
lar kabul edilemez. Tamamen Türk 
devlet güçlerinin yalanı, iftirası ve 
üretilmiş suçlamaları ile baskılara, ağır 
işkencelere ve uzun hapis cezalarına 
çarptırılan muhalif insanlarımız, bir 
zorunluluk olarak ülkelerini terk et-
mek etmişlerdir. Şimdi bu Britanya’da, 
üstelik Türk hükümetinin geçmişteki 
yalan ve iftiralarına dayanan is-
temi doğrultusunda Britanya İçişleri 
bakanlığının bu uygulamaları is-
ter istemez akıllara Türk ve İngiliz 
hükümetlerinin arka planda yaptıkları 
gizli bir anlaşma mı var sorusunu ge-
tirmektedir? 

BAsKıLArıN ALtıNDA GİzLİ 
ANtLAŞMALAr Mı VAr?

Gözaltına alınan ve çeşitli 
haksız uygulamalara uğrayan 
arkadaşlarımızın her biri en az on 
yıldır bu ülkede yaşamaktadırlar. 
Arkadaşlarımız, yaşadıkları süre 
zarfında bu ülkede, Britanya yasalarına 
ters düşen her hangi suçlama var 
mıdır? Yani, herhangi bir şiddet,  veya 
benzeri bir uygulama olmadığı halde 
gözaltına alınmaları, belli saatler 
dışında ev hapislerinin uygulanması 
neden? Belliki İngiliz yetkilileri, 
İŞİD destekçisi Türk hükümetinin 
isteklerini haklı görerek ve buradan 
hareketle politik sığınmacıların siyasi 
kimliklerine saldırılar yapmaktadır.  
Bu uygulamaların arka planında 
bazı çıkarların-anlaşmaların olduğu 
şüphesini akla getiriyor!

tÜrK DeVLetİNİN 
UYGULAMALArı OrtADA

Demokrasi, insan hakları vs 
söylemleri dillerinde düşürmeyen Bri-
tanya hükümetinin bu uygulamaları 
kabul edilemez. Türk Hükümetinin 
uygulamalarını çok iyi biliniyor! 
Yakın zaman önce avukat Tahir 
Elçi Diyarbakır-Sur ilçesinde, basın 
açıklaması sırasında polis tarafından si-
lahla vurularak öldürüldü. Daha henüz 
dün gazeteci Can Dündar’a mahkeme 
çıkışında gözdağı-korkutmak-
susturmak  için silahlı saldırı yapıldı. 
Kürdistan’da ilçeler devletin kolluk 
güçlerince tankla-tola vurulmakta-
kasabalar yıkılmaktadır. Yüzlerce 
muhalif insan tutuklanmaktadır. 
Gazeteler sansüre uğramaktadır. 
Maraş-Pazarcık’ta İŞİD gibi en azılı 
kanlı çeteler,  kamp adı altında Alevi 
bölgelerine yerleştirilerek Alevileri 
yok etme  saldırılarını artırdığını 
biliyoruz.  Bütün bu uygulama-
lardan  İngiliz hükümetinin haberdar 
olmadığı düşünülebilinir mi? Peki 
bütün bu olup-bitenlere rağmen in-
giliz İçişleri bakanlığı ve hükümeti 
ne yapmaktadır? Türk hükümetinin 
bu uygulamalarına sessiz kalmanın 
anlamı nedir? Ve yaşamını burada 
sürdürmekte olan politik insanlarımızı 
gözaltına almak, hareketsiz bırakmak, 
Türkiye’ye iade etmek tehditiyle yap-
mak istediği nedir? Daha kaç kişi aynı 
uygulamalarla yüzyüzedir?’’

Açıklamanın sonunda ise İngiliz 
hükümetinin tutumu kınanırken, bu 
uygulamalardan derhal vazgeçilmesi 
çağrısı yapıldı.
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Devrimci sanat ve Yılmaz Güney’in yaşantısına 
dair bir çok özel bilgi katılımcılar ile paylaşılırken 
Elif Güney babasını anlattığı sıralarda salonda duy-
gusal anlarda yaşandı.

Panelin açılış konuşmasını yapan modoratör 
Murta Yavuz  festivalin önemine değinerek, “Gik-
Der’in sekizinci kere düzenlediği Kültür ve Sanat 
Festivalinde, her yıl Türkiye’den bir sanatçıyı 
tema edindiğimiz gibi bu yıl da ‘Çirkin Kral diye 
tanıdığımız Yılmaz Güney’i ağırlıyoruz. Yılmaz 
Güney’i ve Yılmaz Güney’in yaşamını geçmişini 
anlatacağız.” Ifadeleri ile söze başladı. Ardından 
panelistler, Yılmaz Güney’in kzı Elif Güney ve 
Ave-Kon Eşbaşkanı Şafak Arabacı’yı sahneye 
çağırdı. 

Devrimci sanatçıları ve Yılmaz Güney şahsında 
hepsini anmak üzere 1 dakikalık saygı duruşunun 
ardından panelistler söz aldı. 

Öncelikle Elif Güney konuşmasına başlayarak, 
babası Yılmaz Güney hakkında değerli bilgileri 
paylaştı. ‘baba’ Yılmaz Güney ve ‘filmdeki’ Yılmaz 
Güney’I anlatan Kızı Elif Güney ayrıca Yılmaz 
Güney’in yaşantısında dönüm noktaları ve önemli 
kesitleri de katılımcılara anlattı. 

elif Güney
“Derneğimize beni Londra’ya çağırdığı ve 

ağırladığı için öncelikle teşekkür etmek isterim. 
Yılmaz Güney ile ilgili, doğumundan vefatına ka-
dar, kronolojik olarak bir hayat çizgisi çizmek is-
tiyorum. Çok yoğun bir hayat, çok hapishanelrde 
geçmiş ve zorlukarla donanmış bir hayat. Yılmaz 
Güney’I ılmaz Güney yapan yollarına koymuş 
olduğu taşlar var bunlar bilinmesi gereken en 
önemli şeyler ve sizinle paylaşacağım. 

Nisan 1937 yılında dünyaya gelir, dedem Zaza’dır 
Siverek ilçesinin Vesman köyünden 16 yaşında bir 
kan davasındna ötürü Adana’ya gelmiştir ve ırgatlık 
yaparak hayatını kazanır baba annem ise Muş, Varto, 
Cibran aşiretinden, ilk önce bir evlilik yapıyor genç 
yaşta ve 2 çocuğu oluyor. Birisi Mehmet amcam ve 
diğeri Lütfiye halam. Genel olarak Yılmaz Güney’I 
konuşurken, ailesi hakkında çok az bilgimiz var. bir 
insanın geleceğini görmek için bşrazdan geçmişini 
iyi bilmemiz gerekir. 

Baba annemin ilk evliliğinde,dedem üzerine bir 
kuma getiriyor, bir süre sonar kumayla olan hayat 
çok zor olduğu için Adana’da baba annem eşini ve 
iki çocuğunu kumasıyla bırakarak kendi başına yol 
çiziyor. O arada dedemle tanışıp evleniyorlar ve ba-
bam 1937 yılında dünyaya geliyor. 

Babam çok erken yaşta çalışmaya başlıyor, 
9 yaşında ilk mesleğim dana gütmekti der. Be-
lirli çevrelerde sezonluk ırgatlık yapıyor ve çok 
başarılı bir öğrenci idi. Yılmaz Güney çok genç 
yaşta şunu fark ediyor; dedem bir ağanın yanında 
ırgatlık yapıyordu, ağanın oğlu okulda başarısızdı 
ve babamla aynı sınıfta idi. Ağa dedeme kin besli-
yor, ‘nasıl olurda senin oğlun çok başarılı benim 
oğlum başarısız.’ Diye... İlk olarak ‘devrimci ve 
kominizm tohumları orda atılıyor Yılmaz Güney’in 
çünkü aradaki farkı görüyordu. O zamanın kül-
türünde ‘bir ırgatın oğlu bir ağanın oğlundan üstün 
olamaz’dı farkındalığı Yılmaz Güney’in bir yol 
çizmesine yardım ediyor. Bir süre sonar dedem 
başka bir kuma getiriyor. Baba annem de bir süre 

sonar kaldıramayarak Adana’ya dönüyor, hayatın 
zorlukları ile yüzleşen babam 12 yaşında sine-
malarda çalışmaya başlıyor. 

Bir köyden bir köye filmleri taşıyor, sinem-
larda gazoz satıyordu, hatta yoksul çocukları sin-
emalarda çalışırken arka kapıdan içeri alırmış 
ve onlarında film izlemesine yardımcı olurmuş. 
1950lerde Nazım Hikmetin şiirleri ile tanışıyor. O 
zaman o şiirlerle birlikte içine bir ateş düştüğünü 
söyle. Yasaklı yıllardı Nazım Hikmet kitaplardan 
değil masa altından okunuyordu. Nazım Hikmet’in 
şiirleri ile tanışan Yılmaz Güney artık kafasında 
iyice sanatla uğraşmayı kurmuş ve bende şirrler 
yazacam fikrine kapılmıştır. Edebiyatla yakın bir 
temasla hayatımı sürdüreceğim diyerek hikayeler 
yazmaya başlıyor. 

Kısa bir zaman içinde biriktirdiği paralarla, 
kitapcılardan dünya klasiklerini toplayarak okuma-
ya devam ediyor. Yılmaz Güney 18 yaşında iken 
sayısız dünya klasiğini okumuştu. Bu onun için çok 
önemli bir ufuktu. 

Yılmaz Güney 13 yaşında Ant film persontaj 
memurluğu yapıyordu, sinemalarda filmin bit-
mesini bekleyip control ediyor ve komisyoncu-
luk yapıyordu. Sırtında 20-30 kilo film bobinleri 
taşıdığını anlatmıltı. Daha o yaşlarda sinemadaki 
halkın filme tepkilerni ölçüp not etmeye başlamıştı. 
Yılmaz Güney’in sinema aşkı orada tohumlanıyor. 
Arif Çiçek bir kitabında yazdığı gibi, yine bir gün 
sinemada Güney filmi gösterirken film kopuyor ve 
filmi yeniden yapıştırıp devam etmek için gerekli 
olan 5 dakikalık sürede Yılmaz Güney sahneye at-
layarak filmi canlandırıyor, oynuyor diyalokları 
seslendiriyor. Daha o yaşlarda yeteneğinin 
zenginliğini gösteriyor. 

Yılmaz Güney 18 yaşında bir hikaye yazıyor, 
13 dergisine gönderiyor ve burad yayınlanıyor, ‘3 
bilinmeyenl eşitsizlik sistemleri’ isimli bir hikay-
eydi. O hikayeden dolayı komunizm propagandası 
yaptığı gerekçesiyle dava açılır. 1955’de açılan 
dava 1961’de sonuçlanıyor. O arada Yılmaz 
Güney Istanbul’a gelip İktisat fakültesine yazılıyor 
fakat ekonomik sebeplerden dolayı eğitimini 
tamamlayamıyor. 

İstanbula geldiği zaman yaptığı ilk şeylerden 
biri Türkiye Komünist Partisini ziyaret etmek oluy-
or. Çünkü kafasında olan şuydu ki, ‘bana komünist 
diyorlar, ben komünizm nedir bilmiyorum, ben 
ezilenin, yoksulun yanındayım, komünizm nedir 
bilmeme ama yoksulluk nedir bilirim sömürül-
mek nedir bilirim’. Özellikle kafasındaki bir takım 
soruların cevaplarını aramak için partiye gidiyor ve 
orada da sorularına cevap bulamıyor. 1961 yılında 
‘Tatlı bela’ filmi çekilirken sete polisler gelir, 
komünizmden yargılandığı dava sonuçlanmıştır ve 
Güney tutuklanır. Bunun üzerine bir bıçuk yıl hapis 
ve 6 ayda Konya’da sürgüne gönderilir. 

Konya’da sürgünde iken annemle tanışır. 
Annemle tanışması devremci bir hareket idi bunu 
paylaşmak isteri. Annem bir gazinoda assolistlik 
yapıyordu ve O dönemlerde aralarında yaşanan 
aşk ile babam annemi gazinodan çıkararak yanına 
alır. Sürgünün bitmesi ile 1963 yılında İstanbula 
gelen Yılmaz Güney 1965 yılına kadar sayısız 
film çekiyor. 1965’de zirveye çıkmış bir aktör 
oluyor. Kafasında ise her zaman yönetmen olup 

Londra’da Yılmaz Güney
Bu yıl 8’incisi düzenlenen Gik-Der Kültür Sanat Fes-
tivali çerçevesinde düzenlenen ve Yılmaz Güney 
temalı gerçekleştirilen panelde Yılmaz Güney’in kızı 
elif Güney ile Ave-Kon eşbaşkanı Şafak Arabacı da 
hazır bulundu. 

Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy
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hayat buldu halkın ezikliğini yansıtmak istediği vardı. Bunu 
içn ünlü bir aktör olup çok para kazanıp istediğim 
gilmeli yapmam gerekiyor fikri kafasına her zaman 
oturmuştu.  1968’de askere gidiyor ve öncesinde 
ilk deneyimi olan Seyithan filmini yapar bu filmed 
feudal kültür gözler önüne serilir ve Kürt kimliği 
ince bir şekilde ortaya konur ve önemli bir filmdir. 
Güney  askerdeyken de film çekmişti. Aç Kurtlar 
Muşta çekilmiştir ve askerdeyken çekmiştir. 70’li 
yıllardan sonra dahada siyasi anlamda Güney daha-
da bilinçlenerek, öğrenci akımlarına, tüm sol örgüt 
ve kurumlara destek oluyor. Hatta bazı gruplara 
silah verdiği dahi söyleniyor. 1972 yılında Mahir 
Çayan’ları çatı katında saklıyor. Polisler geliyor 
soruyorlar ihbar üzerine evi arayacaklarken Güney 
‘buyurun gelin çatı katındalar’ diyerek hep anlattığı 
hayatının en zor rolunü oynar polisleri güldürür 
ve gönderirir. Tabi birkaç gün sonar gerçek ortaya 
çıkıyor ve 2 yıl boyunca  Selimiye ceza evinde 
mahkum ediliyor. 

1972-74 yılları arasında hapishanede okudukları 
ile Yılmaz Güney ‘bilimsel sosyalizm’I öğrendiğini 
hep anlatır. Yılmaz Güney ‘benim etrafımda 
gördüğüm sosyalizm gerçek sosyalizm değil, 
her yerde bir revizyonizm var bir yine önderlik 
kavramı var, önderlik kavramında ne var itaat var 
ve bu bilimsel sosyalizime aykırı bir şey’ derdi. 
1974 yılında çıktığı zaman Arkadaş filmini yapıyor. 
Arkadaş filmi devrimci sanatının tam bir dönüm 
noktasıdır Güney için.”

Yılmaz güneyin kronolojik olarak çektiği film-
ler ve bu filmlerin taşıdığı önemlere de değinen Elif 
Güney Ayrıca Yılmaz Güney’i bir baba olarak da 
katılımcılara aktardı. 

Özellikle ‘benim babam evde pek yoktu ama 
aslında her yerdeydi’ sözleri ile babasını anlatan 
Elif Güney babasının hapiste olduğu yıllarda an-
nesi ile babasını görmeye sinemaya gittiklerini de 
anlattı. 

Yılmaz Güney’I babası olarak film perdesinden 
tanıyan Elif Güney, sözlerini “Sanatı hiç bir zaman 
davasından ayrmadı, sinama Yılmaz Güney’,n bir 
kavga silahıydı. Kendi sanatından bahs ederken 

şunu söyler, ‘sanatsal çabalar çalışmalar ve bu-
nun bir sınıf mücadelesi olan siyasal mücadeleden 
kopuk ele alınamaz. Ben bir kavga adamıyım sin-
emamada halkın kurtuluş savaşının sinemasıdır’ 
der.” Ve sözlerini tamamlar. 

Ave-Kon Eşbaşkanı Şafak Arabacı’da pan-
elde söz hakkı alarak, devrimci sanat ve Yılmaz 
Güney’in devrimci sanata katkısı ile mücadeles-
inden bahs etti. Şafak, Yılmaz Güney ile ilgili 68 
kuşağı filmleri ve Türkiye dışına devrimci sanatını 
yansıtma başarısından da bahs ederek tarihsel 
sürece dair dönüm noktalarını anlattı. 

Şafak Arabacı
“12 Eylülde halklar acı, işkence ve gözaltılar 

ile yüzleşti. Bunun yanında halkımız bu yıkımın 
dışında bakın ta 90 lara kadar sanata baktığınızda 
gerçektende bir yenilgi yılgınlık bıtkınlık ve ar-
abesk kültürü yaygınlaştı. 12 eylülden sonar maga-
zine programları patlama yapmıştır. System hal-
kalara o zaman sadece acı ve göz yaşından ziyade 
sanatınada büyük darbe vurmuştur. 

Sanatcıdan niye korkulur, sanatcı aydın kşidirde 
ayni zamanda… dolayısıyla eğer devlete karşıysa 
ezilenden yanaysa, sistemler o sanatcıdan korkar, 
onları yıldırmanın yöntemleri de hapse atmak ceza 
yağdırmaktır. Ahmet Kaya’da  Yılmaz Güney gibi 
bedeller ödemiştir bir çok sanatcı bunu yaşamıştır. 
Iktidar sanatcının elinden renklerini almak ister 
buna oynar. 

Sanat halkımızın yaşamıdır, halkın kendi özü 
olan şeyi daha profesyone ve daha yaratıcı br 
şekilde sanatın farklı alanlarında halka sunmak 
da sanatcının işidir. Devrimci sanatcı halkının 
saflarında yer tutması gerekir. Tıpkı Yaşar Kemal 
gibi.. halkın sanatcısı halkın öncüsüdür sanatıyla 
mücadeleye katkı koyar. 

Yılmaz Güney halkını perdeye yansıttı, toplum-
sal gelişmelere kendi sanat dalında müdahil olarak, 
toplumun ilerlemesine yardım etti.” Ifadelerini 
kullandı. 

Konuşmacıların panelin sonunda katılımcılardan 
gelen soruları cevaplaması ile etkinlik son buldu.
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Küresel Isınma Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’nın büyük kısmını yaşanılmaz 
duruma getirebilir

Max Planc kimya enstitüsü yöneti-
cilerinden ve Kıbrıs Enstitüsü profesör-
lerinden Jos Lelieveld geçmiş yıllara 
dayanarak yaptığı araştırmalar sonucu 
küresel ısınmanın Ortadoğu ve Afrika’nın 
kuzeyini ciddi şekilde etkileyeceği ve bu 
etkilemenin o bölgelerin büyük kısmını 
yaşanılamaz hale getireceği ön görüsünde 
bulundu.

1986 ile 2005 yılları arasında dünya 
gelenlinde yapılan ölçümleri inceleyen 
Lelieveld ve ekibi, bu süreçte dünya 
yüzeyinin 0.8 derece ısındığını tespit et-
tiler. Tespitlerini en iyi ev en kötü ihti-
maller üzerinde kuran araştırma ekibi, 
2046-2065 ve 2081-2100 yılları arasındaki 
sıcaklıklar ile ilgili yaptığı çalışmalarda 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı ilgilendiren 
çarpıcı sonuçlara ulaştılar. Buna göre 2045 
yılı itibarı ile dünya yüzeyindeki küre-
sel ısınma ile bağlantılı sıcaklık düzey-
leri düşmeye bile başlasa Ortadoğu ve 

Afrika’nın kuzey bölgeleri geceleri eksi 
30 dereceleri, gündüzleri ise 50 derece 
üzeri rakamları görebilecek. Bu derece 
değişimleri aynı günde yaşanabilecek. Bu 
durum o bölgeleri insanlar ve birçok canlı 
açısında yaşanılmaz duruma getirebilecek.

Lelieveld yaptığı değerlendirmede 
küresel ısınmanın özellikle o bölgel-
erdeki yaşam şartlarını çok kötü 
hale getireceği bununda zincirleme 
olarak büyük bölgesel göçlere sebep 
olacağını söyledi.

Amerikalı şirketlere ölüleri diriltme izni verildi
Amerika’da bulunan biliminsanlarına 

ölüleri diriltme izni verildi. İlk etapta 20 
denek vücut üzerinde yapılacak deneylerde 
hayata döndürme adına ne tür bir ilerleme 
sağlanabildiği gözlenecek. Bu çalışmaların 
hepsi insan beyninin geri dönüşümü üzerine 
planlanmış durumda. 

Çalışmaları yapan bilin gurubunun amacı, 
‘ölmüş’ olarak belirlenen beyinleri tekrardan 
çalışabilir hale getirip, ölümün beyin üz-
erinde yarattığı travmayı atlatmalarına im-
kan sağlamak. İnsanların şu anda beyinler-
ini onarmaya çalışmak gibi bir özelliğinin 
bulunmadığını söyleyen araştırmacılar, bu 
çalışmalar süresince Parkinson ve Alzheimer 
hastalıklarına çözüm bulabilmeyi hedefliyorlar.

Testlerin Hindistan’da bulunan özel 
araştırma merkezlerinde yapılması planlanıyor.

Facebook ilk mahkemede kaybetti
Bir grup Facebook kullanıcısının, kendiler-

inin izni olmadan biyometrik bilgilerinin Face-
book tarafından saklandığı şikayetiyle gittiği ilk 
mahkemede, Facebook avukatlarının davanın 
düşmesi talebine mahkemeden red yanıtı 
geldi. Böylelikle Facebook izinsiz kullanılan 
biyometrik veriler konusunda açılmış olan 
bu davanın ilk bölümünü kaybetti. Davanın 
devam edeceği ve durumun inceleneceğini 
söyleyen dava hakimi, ikinci duruşmayı ileri 
bir tarihe erteledi.

Facebook’un birkaç yıl önce hizmete 
soktuğu ve kullanıcının yüklediği fotoğraflar 
üzerinde uygulanan çeşitli algoritmalar 
sonrası kullanıcının yüzünün tanımlanması 

ve arkadaşlarının eklediği fotoğraflarında yer 
alması durumunda tavsiyelerde bulunması bu 

verilerin kimlerle paylaşıldığı sorusunu akıllara 
getirmişti.

Google’ın hakkınızda 
neler bildiğini öğrenin

Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası durumuna gelen Google 
her gün hakkımızda yeni birşeyler öğrenmeye çalışıyor. Google’a 
üye olduğumuzda verilen bedava hizmetlerin karşılığında bizde 
eklediğimiz ve kullanım bilgilerimizin reklamcılar tarafından 
kullanılmasına müsaade ediyoruz. Neler aradığımız, neler 
izlediğimiz, nerelerde gezindiğimiz gibi birçok konu Google’ı 
ilgilendiriyor. Çocuklarla ilgili bir şey satılmak isteniyorsa ailel-
er, seyahat ile ilgili bir şey satılmak isteniyorsa gezmeyi seven-
ler hedef alınıyor. ‘history.google.com’ adresini ziyaret ederek 
Google’ın sizinle ilgili tuttuğu bilgilere ulaşabilir, hatta onları 
silebilirsiniz.

Periscope artık 
yayınlarınızı 
kaydetmenize izin 
veriyor

Gezi direnişi sonrası 
ortaya çıkan ve canlı 
görüntü paylaşım 
programı olan Periscope 
artık 24 saatten daha uzun 
süre yayınların kaydedi-
lmesine müsaade ediyor. 
Geçtiğimiz yıllarda Twit-
ter tarafından tamamen 
satın alınan ve kısa sürede 
ünlenen canlı görüntü 
paylaşım programı Persicope, yapılan yayınların başlıklarına 
‘#save’ yazılması durumunda görüntülerin 24 saat sonra silin-
mesini engelliyor.

Instagram 10 yaşında 
bir çocuk tarafınan 
‘hack’lendi

Finlandiyalı 10 yaşındaki Jani isimli çocuk ünlü fotoğraf 
paylaşım sitesi olan Instagram’ı hackledi. Yaptığı kodlamalar 
ve incelemeler sonrası kullanılabilecek bir metod ile resimlerin 
altına yazılan yorumların silinebileceğini gören Jani, bu duru-
mu Instagram teknik ekibine bildirdi. Bu raporlamanın hemen 
sonrası açığı kapatan Instagram teknik ekibi, küçük çocuğu 10 
bin Dolar ile ödüllendirdi.



27  ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016



28   ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016

Londra’da aktif anarşist 
grup Class War’un da 
desteği ile United Voices 
Of The World tarafından 
organize edilen ve 
geçtiğimiz hafta sonu Ox-
ford caddesinde düzen-
lenen eylemde, TopShop 
mağazı önünde topla-
nan kitle, iş adamı Philip 
Green’i protesto etti.
Haber: Ceren Kardelen Sağır 
Fotoğraf: Can Mehmethanoğlu

Düzenlenen eyleme destek veren yaklaşık 300 kişi 
TopShop ve John Lewis gibi firmaların vergi kaçakcılığı 
yaptığı ve ayni zamanda çalışma saatleri ve ücretlerinde-
de adil davranılmadığı iddiasında bulundu. 

İngiltere vergi sisteminin açıklarından yararlanan 
‘dev’ firmalar vergilerini özellikle merkez ofislerinin 
bululnduğu ve firma olarak kayıtı bulundukları ülkelerin 
vergi sistemine girerken, ayrıca çalışanlarının çalışma 
saatleri ve saatlik ücretlerinin ‘uygunsuz’ oluşu ile sık 
sıkk gündeme geliyor. 

Geçtiğimiz vergi yılında da yine isimi listesinin son-
larında görülen Green ve sahibi olduğu firmalar toplu-
mun büyük tepkisini çekmişti.

Londra’nın turistik merkezlerinden Oxford cadde-
sinde yol trafiğe kapatılarak eylem daha da etkili hale 
dönüştürüldü. Eylemciler TopShop mağazasi önünde 
renkli meşaleleri ateşleyerek, “kendinizden utanın’ 
sloganları attı. İngiliz polisi çevrede geniş güvenlik 
önlemleri alırken, mağaza önünde toplanan Class War 
mensupları ile kısa süreli arbede yaşandı.  Daha sonra 
bölgede bulunan John Lewis binasına da eylemciler gi-
mek istedi fakat polis müdahalede bulunarak eylemci-
lerin ilerlemesini engelledi. 

Düzenlenen eylem çevrede büyük etki yaratsada İngi-
liz basınında gündeme taşınmadı. Sağ ve tutucu  kesim-
lere yakınlığıyla bilinen DailyMail hazırladığı haberde, 
eylemcileri ‘amaçsız’ ve ‘gereksiz bir eylem’ niteliği ta-
şıyan bir başlıkla okuyucuya sundu. 

United Voices
ünlü Oxford caddesinde



29  ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016

Of The World  
şok eylem düzenledi



30   ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016

Nusaybin’e kimyasal da atıyor

66 gündür Nusaybin’deki direnişi kıramayan Türk işgal güçleri, havadan bombardımanla 
da yetinmiyor. YPS, kimyasal silah kullanıldığının net bir biçimde görüldüğünü bildirdi.

Mêrdin’in (Mardin) Nisêbîn (Nusaybin) il-
çesine 66 gündür saldıran Türk devlet güçleri, 
giremediği mahalleleri havadan bombalıyor. 
Önceki gece Yenişehir Mahallesi havadan 
bombalandı. Türk güçleri, daha önce gosfor 
Nusaybin’de kimyasal da kullanmaya başladı

DİHA’ya göre Nusaybin’de yoğun 
çatışmalar devam ediyor. Dicle ve Yenişehir 
mahallelerinde şiddetlenen çatışmalarda, 
YPS ve YPS-Jin üyeleri tarafından mahal-
leyi kuşatma altına alan zırhlı araçlara dönük 
saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu bir tank ağır 

hasar gördü. Darbelenen tank bir diğer tankın 
yardımıyla ilçeden çıkartıldı. 

sıkışınca Qamişlo’ya saldırdı 
Tank, havan, helikopter ve son olarak uçak-

la saldıran Türk güçleri, sınırın öte tarafında 

bulunan Rojava’nın Qamişlo kentini de hedef 
alıyor. Nisêbîn’de tarihi direniş karşısında il-
erleme kaydedemeyen devlet güçleri, sınıra 
konumlandırdıkları tank ve zırhlı araçlarla 
Qamişloluları evlerine hapsetmeye çalışıyor. 
Sınır hattında “Sessizliğe hayır” haber nöbeti 
başlatan basın emekçilerini defalarca hedef 
alan devlet güçleri, havan, tank toplarıyla da 
Qamişlo’yu bombardıman altına alıyor. 

Qamişlo’ya düşen çok sayıda top, sivil 
yurttaşların yaralanmasına yol açarken, önce-
ki gün Wisata ve Tey mahallelerine iki hava 
topu daha atıldı. Atılan havanlar sonucu Tey 
Mahallesi’nde Fida Mihemed Elî (20) yaşamını 
yitirirken, kardeşi Eyhem Mihemed Elî (14) 
ve babası Mihemed Ehmed Elî (50) yaralandı. 
Yaralı yurttaşlar El-Selam Hastanesi’nde tedavi 
altına alındı.

Wista Mahallesi’ne atılan havan topu sonu-
cunda şans eseri can kaybı yaşanmazken maddi 
hasar meydana geldi.

füze rampası
Türk devlet güçleri, Nusaybin’e karadan füze 

rampası yerleştirmeye başladı.

Kazan bombaları
YPS Genel Koordinasyonu, dün yaptığı 

açıklamada, bütün insanlık dışı, yıkıcı, vahşi 
yönelimlerine rağmen sonuç alamayan Türk 
devletinin bir süreden beri gece saatlerinde 
özellikle Elika Mahallesi başta olmak üzere 
Nusaybin’in çeşitli alanlarına savaş uçaklarıyla 
tonluk kazan bombaları bıraktığını ve 
ayarlanmış olan bu bombaları bir biçimde daha 
sonra patlatığını belirtti.
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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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Personel 
Aranıyor

Cash and Carry 
firmamızda kasa ve 

kontrol pozisyonlarında 
çalışabilecek gece ve 

gündüz vardiyaları için 
personel alınacaktır.

info@artosfoods.com 
email adresinden iletişime 

geçebilirsiniz.

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 
çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

0776 477 8920
077 8491 6494
012 0657 1117 İletişim: ruslan Usta 07710583091

eleman aranıyor
Waterloo’daki restorana

- grill şefi
- et hazırlıkçısı/kasap 

olarak çalışacak elemanlar aranıyor



35  ÇArşAmbA, 18 mAYıs 2016

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz
İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri iLANLAr £10
0742 948 1490

Bu sayfada
1 kutu ilan

ELINArosa
Graphic and Web Design Services

Selda Kayan 
Phone +44 (0)74 35682350

+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

Bedran Ozkan
Freelance Journalist

07466770751
inanozkan49@gmail.com

İletişim: 0796 053 0714 (Mahmut)

İş İlanı
Tecrübeli Coffee Shop 

Şefi aranıyor
Mille end bölgesinde

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 ALSAN MARKETING

Gülşen Alsan 07417 398371

Services provided:

Marketing & sales 
consultancy
Graphic design
Website development

Sunulan hizmetler:

Satış ve pazarlama 
danışmanlığı
Grafik dizayn
Web tasarımı

ACİLEN
Deneyimli Resoran şefi ve 
servis elemanı aranıyor.

Yatma yeri verilir.
Adres:Cutty Sark Café and Restaurant

38 Greenwıch Church Street
SE10 9BL London
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Li navçeya Haringeyê ya Londonê cara yekemîn Kurdekî Elewî bû şaredarê herêmê. Ali Gul 
Ozbek yê ku ji aliyê civakê ve xweş tê nasîn bû şaredarê navçeya Haringeyê ya ku hejmareke 
mezin ya Kurdan lê dijîn. Ozbek di civîna salane ya şaredariyê de erka şaredariyê ji Jennifer 
Man wergirt û cilên şaredar li xwe kir û nîşaneya şaredar xist stûyê xwe. 
Piştî ku Sadiq Khan yê ku bi eslê xwe misilman wekî 
şaredarê bajarê mezin ya londonê hat hilbijartin û di 
cîhanê de bûbû rojev niha jî yekemîn Kurdekî elewî bû 
şaredar û ev yek jî rastiya pirçandiya londonê careke din 
derxist holê. meclîsa şaredariya Haringeyê ji 57 endaman 
pêk tê û 48 ji wan endamê Partiya Karkeran e. şaredar ji 
nava endamên meclîsê jibo salekê tên hilbijartin. Sala borî 
Jeniffer man wekî şaredar û ali Gul Ozbek jî wekî alîkarê 
şaredar peywir girtibûn.

Seremoniya roja duşemê li salona alexandra Palace hatî kirin 
Parlementerê HDP´ê Faysal Sariyildiz jî di nav de gelek nûnerên 
saziyên civakî amade bûn. Seremonî wekî ya herî qelabalix jî 
hat nîşan kirin. Seremonî bi Semaha zarokan dest pê kir û bi 
Gulbanga pîrê elewî mehmet Yuksel berdewam kir. Di dema 
nasandina fermî ya Ozbek de bi taybetî li ser nasnameya wî ya 
elewî-Kurd hat sekinandin û qala zilma dewleta Tirk ya di dema 
ciwantiya Ozbek de li mereşê hat kirin. Ozbek bi zimanê xwe 
yê zikmakî-Kurdî dest bi axaftina xwe kir spasiya xwe nîşan da. 

SERKEFTIN 

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Vê êvarê
Zimanê min li te nagere,

Bazbenda xwe radestî daristana dilê te dikim,
Bêrîkirina xwe li ber lingên te serjê dikim,

Serê xwe yê ji kavilan li ser çoga te datînim,
Destê te di nav porê min de zuha dibe,

Dixwazim bi agirê sînga te birînên xwe û yên te 
bişom.

Dixwazim tu min di goristana xewna xwe de veşêrî.!

Ehmed Huseynî
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Elîf Guney qala bavê xwe 
Yilmaz Guney kir

Festîvala Çand û Hunerê ya GÎK-DER a li Lon-
donê îsal diyarî Yilmaz Guney hat kirin. Di panela 
festîvalê de Elîf Guney Putun qala bavê xwe kir.

Panel di 15’ê Gulanê roja Yekşemê de li loka-
la GÎK-DER a ser bi AvEg-Konê hat lidarxistin. 
Keça Yilmaz Guney Elîf Guney Putun û Hevs-
erokê AvEG-Konê Şafak Arabaci wekî axaftvan 
beşdarî panelê bûn.

Elîf Guney da xuyakirin, ku têkildarî jiyana 
bavê wê Yilmaz Guney de li nava raya giştî aga-
hiyeke têrker nîne û got, «Agahiyên ku Yilmaz 
Guney dike Yilmaz Guney kêm tên zanîn. Halbûkî 
ya ku Yilmaz Guney dike ew, şert û mercên zehmet 
ên jiyanê ne.

Pîrka min (dayika bavê min) ji eşîra Cîbran a 
navçeya Mûş Gimgimê ye. Di emrekî biçûk de 
zewicî û 2 zarokên wê çêbûn. Lê belê hevjînê wê 
hewî anî û pîrka min a nikarîbû xwe li vê rewşê 
ragire, mal terikan û li Edeneyê bi cih bû. Kalkê 
min jî Zazayê ji Sêweregê ye. Ew jî, di 16 saliya 
xwe de ji ber dozeke xwînê Sêwereg terikand û 
li Edeneyê bi cih bû. Hevdu li wir nas dikin û li 
wir dizewicin. Şert û mercên jiyanê gelekî nebaş 
e. Kalkê min li cem axayekî paletiyê dike. Di sala 
1937›an de bavê min li Edeneyê ji dayik dibe. Di 
emrekî biçûk de (9 salî) dest bi kar dike. Paletiyê 
dike, şivantiyê ji golikan re dike, lê di heman demê 
de li dibistanê jî gelekî serketî ye.

Bavê min û kurê axê yê ku bapîrê min jê re pal-
etiyê dike, li heman polê dixwînin. Kurê axê qet 
neserketî ye, lê bavê min serketî ye. Axa nikare vê 
hezm bike. Bavê min yekemcar di vir de bi xwe 
dihese û bi vî rengî tovên destpêkê yên şoreşgerî 
lê şîn dibe.

Piştî wextekê bapîrê min hewiyê tîne ser dapîra 
min. Li ser vê yekê pîrka min gundê Yenîce dit-
erikîne û bi bavê min re diçe Edeneyê. Bavê min 
hingî 12 salî ye. Barê debara malê li ser milê wî ye. 
Li sînemayekê dest bi kar dike, gazozan difiroşe, 
bobînên fîlm ên ji 20-30 kîloyî ji sînemayekê dibe 
yeka din. Ji hingî ve nerazîbûnên gel ên li sîne-
mayê li ba xwe qeyd dike. Hezkirina wî ya ji sîne-
mayê jî hingî dest pê dike. Di sala 1950 de yanî 
di 13 saliya xwe de helbestên Nazim Hîkmet nas 
dike. Bi wan helbestan re agirek dikeve dilê wî. Ji 
xwe hingî helbestên Nazim qedexe bûn

Tevî hemû zehmetiyan jî, bi xerciyên xwe, 
klasîkên cîhanê dikire û dixwîne. Dema bû 18 salî 
gelek klasîkên cîhanê xwendibû.

Di 18 saliya xwe de çîrokek bi navê «sîstemê 
newekhev ên ji 3 xalên nayên zanîn» nivîsand û 
ji kovarekê re şand. Kovarê ev weşand û yekemîn 
doza li ser propaganda komunîzmê ji ber vê çîrokê 
lê hat vekirin.

Bavê min digot, ‹Ji min re dibêjin komunîst, lê 
ez nizanim komunîzm çi ye› û TKP ziyaret dike. 
Lê belê ji bo pirsên xwe li wir jî bersivê nabîne. Û 
lêkolînên xwe didomîne.

FÎLMÊ DESTPÊKÊ Û GIRTINA DESTPÊKÊ
Ji bo fîlmê “Bu Vatanin Çocuklari - Zarokên 

vî welatî» ku Atif Yilmaz çîroka Yaşar Kemal kir 
senaryo, li lîstikvan dihat gerîn. Yilmaz Guney li 
seta kar dibînin û wî li zarokê gel ê lê digerin, anîn. 
Hem weke asîstan, hem xebatkarê senaryoyê hem 
jî weke aktor yekemcar di vî fîlmî de cih girt.

Di sal a1961›ê de doza ji ber propaganda ko-

munîzmê bi encam bû û 1,5 sal cezayê girtîgehê 
lê hat birîn. 6 mehan li Konyayê cezayê sirgûnê 
lê hat birîn. Di dema kişandina fîlmekî de hat bin-
çavkirin û girtin.

EW JI BO MIN ŞOREŞGEREKî MEZIN E
Ji bo min ya ku bavê min dike mêrekî şoreşge 

ew e; di wê demê de li yek ji pavyonên Konyayê 
diya min a ku stranbêjî dikir derxist û pê re zewicî. 
Di sala 1963›an de kesekî din nikarîbû ev bikira.

BIRYARA ‘EZ Ê SÎNEMAYÊ BIKIM 
PARÇEYEK JI TÊKOŞÎNÊ’

Li girtîgehê lêkolînên xwe dewam kir û hin 
biryar stend. Yek ji van biryaran jî bi vî rengî bû: 
‘Dozeke min heye û divê ez bibim derhênerekî baş 
ku êşên gelê min, pirsgirêk û nakokiyên gelê min 
bi fîlman karibim nîşan bidim.›

Di salên 70›yî de nêrîna wî ya siyasî bêhtir bi 
pêş dikeve. Lê belê hînê nasnameyeke xwe ya si-
yasî nîne. Alîkariyê dide hemû şoreşgeran. Mînak; 
di Adara 72›an de Mahîr Çayan û hevalên wî li 
banê malê vedişêre. Piştre tê girtin û 2 salan li 
girtîgeha Selîmiye tê ragirtin.

Salên 72-74›an salên hînbûna sosyalîzmê bû. 
Dibêje welatên xwe weke ‹sosyalîst› pênase dikin, 
sosyalîzma rast najîn, di nava revîzyonîzmê de ne.

NASNAMEYA KURD NÎŞAN DIDE
Yek ji girîngtirîn fîlmê 68’an fîlmê ‘Seyîthan’ 

e, ku qala têkiliyên feodal dike. Bi taybetî nas-
nameya Kurd yekemcar di vî fîlmê de bi rengekî 
zirav nîşan dide. Piştre fîlmên polîtîk dikişîne ku 
bi ‘Umut’ û ‘Arkadaş’ tên asnsurkirin, doz lê tên 
vekirin.

SÎNEMA JI BO YILMAZ GUNEY 
ÇEKEK TÊKOŞÎNÊ BÛ

Bi darbeyê re, li fîlmên wî zêdeyî 100 sal ceza 
hat birîn û neçar ma welêt biterikîne. Di sala 81’ê 
de û Fransayê. Tenduristiya xwe nbaş bû, lê ji bo 
dema xwe baştir bikar bîne, girîngiyê nade ten-
duristiya xwe. Tevî hemû zor û zehmetiyan fîlmê 
xwe dikişîne.

Bi kurtasî Yilmaz Guney sînema û doza xwe ji 
hev cuda nedikir. Sînema ji bo wî çekek têkoşînê bû.»

Şehîdên Meha Gulanê li 
Londonê hatin bi bîranîn

Şehîdên meha Gulanê li 
Navenda Civaka Kurd ya li 
Haringeyê bi civîneke giştî 
hatin bi bîranîn. Parlementerê 
HDP Faysal Sariyildiz jî di 
civîna bîranînê de amade bû.

Şoreşgerên Kurd û Tirk yên 
ku di meha Gulanê de jiyana 
xwe ji dest dayîn ji aliyê se-
dan kes ve li Navenda Civaka 
Kurd hatin bîranîn. Bîranîn bi 
deqek rêzgirtin dest pê kir û bi 
nîşandana sînevîzyonê berde-
wam kir. 

Parlementerê Şirnex Fay-
sal Sariyildiz jî di bîranînê de 
amade bû di derbarê rewşa 
dawî ya Kurdistan û Tirkiye 
de şîroveyên girîng kirin. Sari-
yildiz bal kişand ser komkûji-
ya Cizîrê û hovitiya dewleta 
Tirk. Sariyildiz wekî din anî 

ziman ku karesateke mezin 
li Cizîrê derketiye holê û ev 
wehşet bi peyvan nayê ziman.

Parlementer Sariyildiz 
bang li gel kir ku tevlî Kam-

panyaya alîkarîyê ya jibo 
Cizîriyan hatî dest pê kirin kir. 

Piştî axaftinan Koma Sersî 
stranên xwe jibo berxwedêran 
û şehîdên meha Gulanê gotin. 

Berdewama nûçeya 
rûpelê yekemîn...

Seremoniya ku li Qesra 
Alexandra hat kirin bi Semah 
û Gulbangê dest pê kir. Piştî 
semah gûlbangê jibo civîna 
salane derbasî salona civînê 
bûn. Di destpêka civînê de 
şaredara kevn Jeniffer Man jibo 
şaredariyê pêşniyar xwestin. 
Di pêşniyarê de Ali Gul Ozbek 
wekî Kurdekî Elewî hat nasan-
din û qala jiyana wî ya zehmet 
li Tirkiye hat kirin. 

Piştî ku meclîsê Şaredariya 
Ozbek erê kirç şaredarê berê 
Jeniffer Man nîşane û cilên xwe 
yên şaredariyê radestî Ozbek 
kirin. Ozbek li cihê Şaredar ax-
aftina xwe bi Kurdî dest pê kir 
mêvan û endamên meclîsê silav 
kirin. 

Ozbek di axaftina xwe de 
anî ziman ku Haringey cihekî 
ku bikare jê re bibêje mal e û 
dê jibo niştecihên Haringeyê 
tim di nav xebatê de be. Ozbek 
bal kişand ser pirsgirêkên tên 
jiyan kirin û anî ziman ku ew 
ê li ser çaresariya van pirsgirê-
kan bi gel û meclîsê re din av 
hewldanan de be. 

ALI GUL OZBEK KÎ YE?
Di dema pêşniyarê de Ali 

Gul Ozbek Ji aliyê endama 

meclîsê ve wiha hat nasandin: 
“Ali Gul Ozbek li navçeya 

Elbîstan ya Mereşê hatiye dinê 
û xwedî 8 xwîşk û bira ye. Oz-
bek heta 17 salî li Elbîstanê ji-
yan kiriye û paşê li zanîngeha 
Meletî dest bi xwendina xwe ya 
zanîngehê kiriye. 

Ozbek heta dema zanîngehê 
xwe wekî Tirk dide nasîn, lê 
zanîngehê ji nu ve dikeve ferqa 
nasnameya xwe ya Kurd û zîh-
nîyeta dewleta faşîst ji nu ve di-
nase. Di dema cûnteya leşkeri de 
bav û birayê Ozbek jî tên girtin. 

Piştî perwerdeya zanîngeha 
Meletî Ozbek li Stenbol dest 
bi kar dike. Piştî demeke kin ji 
welatê xwe koç dike û tê Brîtan-
ya. Li Brîtanya ewil Îngîlîzî 
hîn dibe û paşê li zanîngeha 
Porsmuth dest bi zanîngehê 
dike. Ozbek jibo debara xwe di 
dawiya hefteyê de jî li dikanên 
kebabê dixebite. 

Piştî zanîngehê diqedîne li 
Haringeyê yekemîn dermanx-
aneya Med-Chem vedike. Oz-
bek her tim piştevaniya xebatên 
çandî û civakî dike.” 
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Demîrtaş: Dema Erdogan 
diqede; hêvî em in

Demîrtaş da xuyakirin, ku 
dema Erdogan wê biqede û 
ew ê serî li ber hewldana tes-
fiyeyê netewînin. Demîrtaş 
diyar kir, gelek parlamenter 
wê ji ‘rakirina destnedanê’ re 
bêjin ‘na’. Demîrtaş got, “Bila 
Tirkiye ti carî hêviya xwe win-
da neke. Hêvî em in.”

Civîna Koma HDP’ê ya li Meclîsê, ji ber destpêki-
rina nirxandina mafê destnedanê, îro bi beşdariyeke 
girseyî pêk hat. Ji bo piştevaniya HDP›ê Serokê Giştî 
yê Partiya Çep a Swêdê Jonas Sjostedt û ji Tirkiyeyê 
jî gelek nûnerên rêxistinên civakî yên sivîl beşdarî 
civîna komê bûn.

Hevserokê Giştî yê HDP›ê Selahattîn Demîrtaş di 
civîna koma xwe de mijarên di rojevê de nirxand. 

Demîrtaş bal kişand teqîna 12›ê Gulanê ya li gun-
dê Sarikamiş ê navçeya Hênê ya Amedê, navên kesên 
ji ber teqînê mirin yek bi yek xwend û ji bo xizmên 
wan sersaxî xwest. 

‘OCALAN Û PKK LI GORÎ 
MUTABAQATÊ TEVGERIYAN, 
LÊ ERDOGAN HEMAN 
NÊZÎKATÎ NÎŞAN NEDA’

Demîrtaş têkîldarî destnedana parlamenterên 
HDP’ê wiha axivî: “Li dijî gel darbe tê kirin. Ev 
yek parçeyek ji darbeya 8’ê Hazîranê ya Qesrê ye. 
Hevdîtinên li Îmraliyê gelekî hatin nîqaşkirin. Li Îm-
raliyê yan li Dolmabahçeyê daxwazeke çawa hebû ku 
nexwest vê bi cih bîne û mase hate qelibandin? Gelo 
ev hate eşkerekirin. Na. Ji bo qelibandina maseyê gelo 
hincetekî te yî çawa hebû? Yên ku vê pirsê nepirsin wê 
bersiva rast jî nebînin. Ji ber ku tişta jê dihat xwestin 
parçeyekî welat nebû. Welat ber bi şer birin nebû. Ji 
bo qanûneke esasî ya demokratîk çekdanîna PKK›ê bû. 

Ji Erdogan tiştekî cuda nehat xwestin. Çima mase 
qeliband? Ne îxtidarê ne jî Qesrê heta îro ev eşkere 
nekirine. Daxwaza wan bîatkirina rejîma dîktatoriyê 
bû. Dema ku fêm kirin wê nikaribin vê pêk bînin mase 
qelibandin. Birêz Ocalan û PKK li gorî mutabaqatê 
tevgeriyan. Gotin em amade ne ku çekan daynin. Lê 
ji ber ku wê nikaribû bibe yek zilam mase hate qeli-
bandin. Ma ji vê zilamê wê hesab neyê pirsîn? Li Tir-
kiyeyê rojnamevanekî wêrek pirsa ku we çima mase 
qeliband kir gelo? Her roj eqwas qala şehîdan tê kirin, 
rejîma xwe ya dîkta ava dikin. Gelo kesek vê pirsê 
ji wan neke? Me kir. Ji bo darbeyê rakin me ev pirs 
kir. Îro sedema nîqaşkirina destnedanê ev e. Ji ber ku 
tekana hêza pêvajoya darbeyê da rawestandin em in. 
Di rojên ku Erdogan xwest Qesrê înşa bike em li ser 
piyan man û me li ber xwe dan. Me got em ji dîktaya 

yek zilamî re dibêjin na. Ji bo vê yekê me li ber xwe 
da. Sedema hedefgirtina HDP›ê jî ev e.»

Demîrtaş di berdewama axaftina xwe de dîsa bal 
kişand li ser nêzîkatiyên Erdogan û wiha got:» Kesê 
ku dixwaze destnedanê rake xwedî dozeke bîrdozî 
nîne. Pisporiya wî rant bi destxistin û belavkirina 
rantê ye. Bi vî rengî li dora xwe komeke şelaf ava 
kiriye, siyasetmedarekî qesabayê yê bi vî rengî ye.»

‘YÊN DESTNEDANA ME NÎQAŞ 
DIKIN, WÊ SIBÊ HALÊ XWE BIBÎNIN’

Demîrtaş, destnîşan kir ku Erdogan dixwaze sed-
sala pêş xwe bi serê xwe bi rêve bibe û wiha got: “Ev 
mirov dixwaze di vê sedsalê de bibe mirovê bi tenê. 
14 sal in heta niha gotinek aydî wî tine ye. Dema AKP 
hat avakirin ji aliyê aqilê hevpar ve hat rêvebirin. Lê 
14 sal in li ser navê AKP’ê tiştek jî tine ye. Ti fikr 
û projeyên aydî wan tine ye. Ji ber vê yekê poten-
siyela wan a rejîmekê ava bikin tine ye. Em behsa 
serdema Erdogan dikin. Piştî Erdogan serdema wî bi 
dawî dibe. Pergalek mayînde ava nekiriye. Wê bêjin 
‘Erdogan di dîrokê de serokê herî despot bû. Ev der-
doren wî yên şeq şeq, wê halê xwe bibînin. Kesên îro 
destnedana me erê bikin wê sibê halê xwe bibînin.» 

‘ROJEK WÊ BÊ, EW Ê 
BI TENÊ BIMÎNIN’

Demirtaş, polîtîkayên Erdogan ên li hemberî 
AKP›ê jî rexne kir û da zanîn ku rojek wê bê ew ê ji 
ber van polîtîkayên xwe bi tenê bimîne û got: «Ser-
okwezîrê qulipî yê bê cube Ahmet xoçe heye ya, ew jî 
tehamul nekirin. Serokwezîrê ji bo wan ê herî heqîqî 
bû. Ew jî xaîn îlan kirin. Me ti carî li hilbijêrên xwe 
îxanet nekir. Me her dem hewl da ku layiqî hilbijêrên 
xwe bin û wekî wan wêrek bin. Eger ji ber vê yekê 
destnedana me rakin em pê serbilind in. Em di şexsê 
gelê xwe de vê vînê diparezin. Em ne meftunê kursiyê 
ne. Em ji bo kursiyê heval û hilbijêrên xwe nafiroşin.» 

‘DIVÊ TIRKIYE TI CARÎ HÊVIYÊN 
XWE WINDA NEKE’

Demîrtaş, tekîldarî nîqaşên îro li ser destnedanê 
bên kirin jî rawestiya û got: «Em bawer dikin ku gelek 
wekîl wê ji vê polîtikaya «Bê îtîbariyê re» bêjin «Na» 
Em ji darizandinê natirsin. Yên bêjin erê wê têkevin 
bin webalê. Divê Tirkiye ti carî hêviyên xwe winda 
neke. Ji ber ku hevî em in. Yên li hemberî vê hovîtiyê 
dengê xwe bilind bikin hûn in. Hêviyek heye. Divê li 
hemberî vê heviya heyî kes reşbîn nefikirin. Hevser-
okê DBP›ê Kamûran Yuksek ji ber axaftina xwe hat 
girtin. Tenê axaftina wî hincet nîşan didin. Ji ber ku 
ferman ji jor de hatiye. Ji ber vê yekê siyasetmedarên 
HDP û DBP›ê digirin. 

Demîrtaş, herî dawî anî ziman ku wan pişta xwe 
neda «Zixrê destnedanê» û neketin nava siyasetê û 
wiha dawî li gotinên xwe anîn: «Ez qet nehatime gir-
tin û di nava hevalê xwe de yê herî kêm bedel daye ez 
im. HDP bi sekna xwe rêya rast da pêş Tirkiyeyê. Me 
partiya xwe bi kesan ve girê neda. Ev pêla ku me ava 
kiriye wê rê li pêşeroja Tirkiyeyê veke. HDP wê bibe 
partiyek bi hêz û partiya pêşeroja Tirkiyeyê.» 

Ji bo darizandina Erdogan wê 50 
hezar îmze pêşkêşî NY bên kirin

Îmzeyên 50 hezar kesên dixwazin Serokkomarê 
Tirk Recep Tayyîp Erdogan li Dadgeha Ceza ya 
Navneteweyî bê darizandin wê pêşkêşî Neteweyên 
Yekbûyî (NY) bên kirin.

Ji bo darizandina Erdogan li Dadgeha Ceza ya 
navneteweyî, Partiya Ji nû ve Rizgariya sosyalîst 
(SYKP) rêxistina Ewropa ji meha Çileya 2016›an û vir 
ve bi navê ‹Erdogan tu yê bê darizandin› kampanyaya 
îmzeyan dimeşîne. Îmzeyên di çarçoveya kampan-
yayê de hatine berhevkirin wê pêşkêşî Dîwana Edaletê 
ya Navneteweyî ya NY bên kirin. Piştî mîtînga 21›ê 
Gulanê roja Şemiyê saet di 12:00 de a li ber navenda 
NY a li bajarê Swîsre Cenevreyê, wê 50 hezar îmze 
ku îmzeyên Noam Chomsky, Norman Peach û gelek 
nivîskar-rojnamevan û siyasetmedarên Ewropî jî di 
nav de hene, roja 23›ê Gulanê radestî Dîwana Edaletê 
ya Navneteweyî ya NY bên kirin.

Di mîtînga 21›ê Gulanê ya li ber avahiya NY de 
wê endamê Komîsyona Mafên Mirovan a NY siyaset-
medar û nivîskarê navdar Jean Zîegler, Serokê Giştî yê 
Partiya Kedê ya Swîsreyê (Partei der Arbeit) Gavrîel 
Pînson, Parlamenterê berê yê HDP›ê yê Şirnexê Hasîp 
Kaplan, Serokê Giştî yê Federasyona Yekîtiya Elewi-
yên li Ewropayê Huseyîn Mat û Hevserokê Giştî yê 
SYKP›ê Tûncay Yilmaz amade bin.

Kampanya ji bo darizandina Erdogan ji ber sûcên 
şer û binpêkirina mafên mirovan, li gelek bajarên 
Elmanya, Swîsre, Fransa, Hollanda û Swêdê rû bi 
rû, li gelemperiya Ewropayê jî bi rêya înternetê tê 
meşandin. Ji bo kampanya bi ser bikeve û sûcên Er-
dogan ên li Kurdistan, Tirkiye û Rojhilata Navîn kiriye 
bên deşîfrekirin, heta roja îro bi zimanên Fransî, El-
manî, Flemanî, Kurdî, Tirkî û Îngilîzî bi qasî 400 hezar 
belavok hatine belavkirin.

Tevî 50 hezar îmzeyan, wê dosyayên Cizîr û Sûrê jî 
pêşkêşî Dîwana Edaletê ya Navneteweyî bên kirin û bê 
xwestin ku Erdogan ji ber têkiliya xwe ya bi rêxistina 
terorê DAIŞ›ê û sûcê şer ên li Kurdistan, Tirkiye û Ro-
jhilata Navîn kiriye, li Dadgeha Ceza ya Navneteweyî 
bê darizandin.

NOAM CHOMSKY: DIVÊ 
ERDOGAN LI DADGEHA CEZA YA 
NAVNETEWEYÎ BÊ DARIZANDIN

Civaknas Noam Chomsky ê ji bo darizandina Er-
dogan metna kampanyayê îmze kiriye, her wiha ji bo 
mîtînga li ber NY bê lidarxistin mesajek şand. Mesaja 
Chomsky bi vî rengî ye:

«Ji bo şermezarkirina şîdet û zexta tirsnak a Er-
dogan li gelê Kurd û hemû gelên Tirkiyeyê dike, ji 
ber ku tevlî kampanya we dibim, gelekî serbilind 
im. Êrîşên Erdogan ên li hemberî mafên bingehîn, 

têkoşîna gelan û mafên hatine qezenckirin, ji aliyê me 
hemûyan ve tê zanîn. Ev demeke dirêj e hemû rêyên 
demokrasiyê dixitimîne û hewl dide rejîmeke otorîter 
a ku ew bi tenê dikare lê baxife, ava bike. Ev hewldan 
tevî her tiştî rastî mûxalefeteke mezin tê û gelên Tirki-
yeyê bi hemû hêza xwe bersivê didin planên Erdogan.

Têkoşîna we ya li hemberî Erdogan a ji ber destekê 
dide DAIŞ›ê, di vê demê de gelekî girîng e. Ji ber ku 
polîtîkayên Erdogan ne tenê zerarê dide gelên Tirkiy-
eyê, bi desteka xwe ya ji bo DAIŞ a li dijî hêviya azadî 
û demokrasiya li Rojhilata Navîn disekine re, gefê li 
derveyî erdnîgariya Tirkiyeyê dixwe.

Ji ber van hemû sedeman, ez kampanya we ya 
‹Bila Erdogan were darizandin› gelekî girîng dibînim 
û destekê didim. Têkoşîna gelên Tirkiyeyê wê bi ser 
bikeve, hêviya azadî û demokrasiyê wê li Tirkiye û 
Rojhilata Navîn mezin bibe.»

‘DIVÊ HER KESÊN DIBÊJIN ‘BILA 
ERDOGAN WERE DARIZANDIN’ 
TEVLÎ MÎTÎNGÊ BIBIN’

Di vê navberê de, têkildarî mîtînga 21’ê Gu-
lanê roja Şemiyê saet di 12:00 a li ber navenda NY, 
Komîteya Amadekar daxuyaniyek da û ev bang kir; 
«Her kesên dibêjin bila Erdogan were darizandin, divê 
tevlî mîtîngê bibin û destekê bidin.»

YNK û Tevgera Goran bi merasîmekê 
peymana xwe eşkere kirin

Peymana navbera YNK û Tevgera Goran, li Ote-
la Şarê Ciwan a Silêmaniyeyê bi merasîmekê hat 
eşkerekirin.

Li Silêmaniyê vê êvarê saet di 18:00 de li Salo-
na Otela Şarê Ciwan, peymana îro di navbera YNK 
û Tevgeran de hat îmzekirin, bi merasîmekê hat 
eşkerekirin. Di meresîmê de Serokê Tevgera Goran 
Newşîrwan Mistefa, Cîgirê Yekem ê Sekreterê Giştî yê 
YNK›ê Koret Resul Elî û bi dehan endamên polîtbu-
roya her du partiyan û nûnerên partiyên din ên Herêma 
Kurdistanê amade bûn. Di merasîmê de lihevkirina di 
navbera herdu partiyan de hat xwendin.

Piştre jî Serokê Tevgera Goran Newşîrwan Mistefa 
axivî û got: «Herêma Kurdistanê rastî komelek krîzên 
siyasî û aborî hatiye. Ev lihevkirin ji bo dadweriya 
civakê pêk hatiye. Ji bo çareserkirina pirsgirêkan pêk 
hatiye. Ji bo çareserkirina pirsgirêkên, aborî, parw-
erde, dadwerî û siyasî pêk hatiye. Ev lihevkirin ji bo 
rêxistinkirina mala gelê Kurd e. Naveroka li hevkir-
inê li gorî daxwaza xelkê Herêma Kurdistanê ye û 
ji bo vê yekê girînge.»   Piştî Serokê Tevgera Goran 
Newşîrwan Mistefa, Cîgirê yekem ê Sekreterê Giştî 
yê YNK›ê Koret Resul Elî mafê axaftinê wergirt û li-
hevkirina di nava her du partiyan de pêk hatî li hev du 
partiyan û her kesî  pîroz kir.  

 ‘ÎRO ROJEKE DÎROKÎ YE’
Piştre jî Endamê Polîtburaya YNK’ê Seedî Ehmed 

Pîre û Berdevkê Tevgera Goran Şoreş Hacî li ser navê 

her du partiyan civîna çapemeniyê li darxistin.   Di 
serî de Endamê Polîtburaya  YNK›ê Seedî Ehmed 
Pîre axivî û destnîşan kir ku îro rojek dîrokî ye û wiha 
destnîşan kir; «Îro rojeke dîrokî ye. Vê lihevkirinê 
ji sala 2012›an ve destpê kir, lê ji ber ku Mam Celal 
nexweş ket, wiha dewam kir. Di rastî de, ev lihevkirin 
pêngaveke dîrokî ye. Li Herêma Kurdistanê îro krîza 
aborî û siyasî berdewam dike. Ev lihevkirin ji bo rêx-
istinkirina mala Kurd û lihev nêzîkirina aliyê siyasî ye. 
Dîsa nehiştina krîzên li Herêma Kurdistanê hene. Ez 
spasiyê li hemû aliyên siyasî û aligirên YNK û Tevgera 
Goran dikim.»   ‘LIHEVKIRIN, BERNAMEYEKE 
STRATEJÎK A KURDISTANÎ YE’

Berdevkê Tevgera Goran Şoreş Hacî diyar kir ku 
lihevkirin bernameyeke stratejîk a Kurdistanî ye û got, 
daxwaza xelkê Kurdistanê ye û ji bo yekbûna mala 
gelê Kurd e.
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Li Cannesê surprîza derhênera 
Elman Maren Ade

69. Festîvala Fîlman a Cannes a Navnetew-
eyî, ku di destpêkê de ji ber sedemên ewle-
kariyê nîqaş li ser tevlîbûnê hatibûn kirin, bi 
beşdariya gelek stêrkên sînemayê dewam dike. 
Derhênerên weke Woody Allen, Ken Loach, 
Sean Penn, Pedro Almodorvar di festîvala îsal 
de derketin pêş.

Ji bilî fîlmê «Ez Danîel Blake» yê Ken 
Loach, fîlmê «Tonî Erdmann» ê Maren Ade, 
«Amarîkan Honey» ê Andrea Arnold» û «The 
Handmaîden» ê Park Chan-Wook bi baldarî 
hatin temaşekirin.

DIKARE XWE BIGIHÎNE 
«PALMIYA ZÊRÎN»

Di beşa pêşbirkê de, îsal di nava fîlmên sur-
prîz de fîlmê «Tonî Erdmann» ê derhênera ci-
wan a Elman Maren Ade tê nîşandan. Vî fîlmî li 
Cannesê eleqeyeke mezin dît. Sînemaya Elman 
ev demeke dirêj e li Cannesê ji xwe re cihekî 
nabîne. Ade bi «Tonî Erdmann» ev rewş şikand 
û sînemaya welatê xwe temsîl dike. Fîlmê li ser 
têkiliya bav û keçê, bi rengekî drama û komedî 
nîşan dide. Fîlmê ku noteke baş ji rexnegirên 
sînemayê wergirt, weke yek ji favoziyên xelata 
«Palmiya Zêrîn» tê nîşandan.

Tê gotin, bi fîlmê xwe yê bi navê «The 
Handmaîden» derhêner Park Chan-Wook û bi 
fîlmê xwe yê bi navê «American Honey» der-
hêner Andrea Arnold di festîvala îsal de sur-
prîzê bikin. ANF

Oxfam: Bi sed hezaran karkerên 
li DYA di nava mercên ne însanî 
de dixebitin

Rêxistina Oxfam raporek weşand û bal 
kişand ser binpêkirinên mafên mirovan ên 
li sektora li Dewletên Yekbûyî yên Amerîka 
(DYA).

Di rapora Oxfamê de hat ragihandin, ev sek-
tora li DYA her sal mezin dibe û kara şîrketan 
zêde dibe. Oxfamê diyar kir, li beramberî vê 
yekê, karker bi mûçeyeke kêm tên xebitandin.

PIRSGIRÊKÊN TENDURISTIYÊ Û 
BIRÎNDARBÛN ZÊDE DIBIN

Hat destnîşankirin, şert û mercên xebatê 
yên li şîrketên Tyson Foods, Perdue Farms, 
Pilgrim›s Pride û Sanderson Farms dûrî pîvanên 
însanî ye. 

Her wiha tê ragihandin, tempoya lez a xebatê 
û kêmaniya ewlekariya kar a li cihên servîsên 
qesab û paketkirinê, rê li ber qezayan vedikin.

Li gorî raporê, tevî birîndarî, her wiha şert 
û mercên nepaqij ên qada kar dibin sedema 
rûdana nexweşiyan. Wekî din tê gotin, di dema 
bêhnvedanê de bi têrkerî av û nan nayê dayîn û 
ji ber vê yekê pirsgirêkên tenduristiyê rû didin.

DESTÛRA BÊHNVEDAN Û TIWALETÊ 
JÎ NAYÊ DAYÎN

Saziyeke bi navê Soûthern Poverty Law 
Center, li nava 266 xebatkarên li eayleta Ala-
bama anketek çêkir û da zanîn, ku 4 ji 5 karker-
an di nava şert û mercên ne însanî de dixebitin.

Di anketê de derket holê, ku destûr ji miro-
van ren ayê dayîn biçin destavê û bêhnvedan jî 
daketiye hefteyê du caran.

Saetê Yek Euro
Li Elmanyayê, Wezîrê Kar Andrea Nahles, 

ku wextekê di nava SPD de weke ‘lîderê baskê 
çep› dihat pêşkêşkirin, têkildarî mirovên xwedî 
hatineyên kêm, pêşnûmeyek amade kir. Ev 
pêşnûme bû sedema nerazîbûneke tund.

Partiya Çep (Die Linke), partiya Keskan û 
ji sendîkayên mezintirîn ên Elmanyayê DBG li 
dijî vê pêşnûmeyê derdikeve. Di pêşnûmeyê de 
xalên li ser teqawîtiya ji neçarî, neçariya kar a 
ji bo mirovên demeke dirêj bêkar in û lênêrîna 
zarokan, hene.

Tevî ku partiyên yekîtiya xiristiyan CDU-
CSU û Partiya Sosyal Demokrat (SPD) qala 
‹hêsanîkirinê› ji bo mirovên ji Hartz IV sûdê 
werdigirin, rexne li pêşnûmeyê tê kirin ku rê li 
ber zehmetiyên mezin vedike.

Li gorî vê yekê, mirovên alîkariya Hartz IV 
werdigirin, dema bûn 63 salî wê ji neçarî teqawît 
bibin û di vê rewşê de neçarî mûçeyekî kêm ê 
teqawîtiyê bên hiştin, yan jî neçar bên hiştin ku 
ji xwe re karekî bibînin. Ji pisporên Die Linke 
Matthias W. Birkwald dibêje, di rewşeke bi vî 

rengî de mirovên alîkariya civakî werdigiri, wê 
neçar bimînin di emrê xwe yê zêde de bixebite.

Sendîkaya DGB jî israr dike ku divê teqawît-
bûna neçarî ya 63 salî ji pêşnûmeyê were derx-
istin.

WÊ NEÇAR BÊN HIŞTIN DI KARÊ 1 
EURO DE BIXEBITIN

Yek ji pêşniyarên hikûmetê yê herî zêde tê 
rexnekirin, karê saeta wê bi 1 euro ye. Mirovên 
demeke dirêj bêkar in û bi alîkariya Hartz IV 
debara xwe dikin, neçar tên hiştin di karên saeta 
xwe 1 euro ye bên xebitandin. Di rewşa heyî de 
ev mirovên alîkariya civakî distînin, di nava 5 
salan de herî zêde dikarin 24 mehan di karên 1 
euroyî de bên xebitandin.

Lê belê, eger pêşnûme bibe qanûn wê mi-
rovên di nava 10 salan de 9 salan alîkariya Hartz 
IV girtine, demeke dirêj di karên 1 euro de bên 
xebitandin.

Li gorî Partiya Keskan a li mûxalefetê, karên 
1 euro heta roja îro bi ti awayî mirov entegreyî 
bazara kar nekirine.

Penaberên tên Îtalyayê gelo 
di ser Tirkiyeyê re tên?

Hat ragihandin, bi sedan penaberên duh 
hatin Îtalyayê, di ser Tirkiyeyê re hatibin.

Piştî ku bi peymana penaberan a navbera 
Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê ve xeta 
Yewnanîstanê hat girtin, xuya ye penaberên 
Sûriye û Iraqî serî li rêyên alternatîf dane. 
Ji destpêka salê ve penaber berê xwe didin 
Îtalyayê. Bi tenê duh bi sedan penaberên Sûriy-
eyî gihaştin Îtalyayê.

Berdevkiya Îtalyayê ya Komîseriya Bilind a 
Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) da 
xuyakirin, ku hejmara penaberên duh tevahiya 
rojê li peravên girava Sîcîlyayê hatin rizgarki-
rin, 800 derbas kiriye. Yekîneyên ewlekariya 

peravan jî diyar kir, ku ev hejmar nêzî 900 kesî 
ye.

Hat ragihandin ji 342 penaberên ji du 
keştiyan hatin rizgarkirin 150 jê Sûriyeyî, 40 jî 
Iraqî ne. Lêkolîn tê kirin, ku penaber ji Misirê 
yan jî ji Tirkiyeyê bi rê ketine.

Rayedarên Îtalyayê, piştî peymana navbera 
Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê ji zêdebûna hej-
mara penaberan a tê welatê wan, bi fikar in. Tê 
gotin, bi tenê di nava 3 mehên destpêkê yên vê 
salê bi hezaran penaber gihaştine Îtalyayê. Di 
nava 40 rojên piştî morkirina peymana navbera 
Yekîtiya Ewropa û Tirkiyeyê, ev hejmar 
gihaştibû 31 hezar kesî.

Têkoşîna li dijî Boko Haram wê bi pir alî were meşandin
Duyemîn civîna bilind a ji bo têkoşîna li dijî 

çeteyên Boko Haram, li paytexta Nîjerya Abûja 
pêk hat. Di civînê de Serokdewletên Nîjerya, 
Kamerûn, Çad, Nîjer, Senegal, Gabon, Togo, 
Benîn, Serokkomarê Fransayê Françoîs Hol-
lande û wezîrên karên derve yên welatên Yekîti-
ya Ewropayê amade bûn.

Françoîs Hollande di axaftina xwe ya li vê derê 
de diyar kir, di encama têkoşîna heta roja îro lihem-
berî Boko Haram hat meşandin de, ji aliyê leşkerî 
ve ev rêxistin hatiye qelskirin û beşek ji axa dagir 
kiribû hatiye rizgarkirin. Hollande li dijî Boko 
Haram ku weke ‹rêxistina herî dest bi xwîn a sala 
2015›an› pênase kir, xwest destek ji artêşên dewl-
etên herêmê re bê dayîn û işaret bi desteka DYA, 

Yekîtiya Ewropa û hêzên din ên navneteweyî kir.
Serokdewletê Nîjeryayê Mûhammadû Bûharî 

ku malovaniyê ji civîna bilind re dike û îdîa kir, 
ku ji bo sedemên ‹firsenda belavbûna terorîzmê› 
ji holê bên rakirin, pêwîstî bi alîkariyek zêdeyî 1 
mîlyar dolarî heye.

Li aliyê din, tê plankirin ku ji Nîjerya, Kamerûn, 
Çad û Nîjerê yên li dijî Boko Haram têdikoşin, di 
nava 3 salên pêş de bi 1,7 mîlyar euroyî alîkariya 
însanî û pêşveçûnê bê kirin. Beşek ji van alîkariyan 
wê ji hêza leşkerî ya hevpar a welatên herêmê ya li 
hemberî Boko Haram têdikoşe FMM re bê dayîn.

Çeteyên Boko Haram ên ji sala 2009›an û vir 
ve êrîş dikin, ji mirina hêrî kêm 20 hezar mirovî 
berpirsyar tênd îtin.


