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Nefret Suçlarıyla Mücadelede 
Yeni Tedbirler
Birleşik Krallık İçişleri 
Bakanı Amber Rudd, 
Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden (AB) ayrılması 
(Brexit) kararının verildiği 
referandumla ülkede artış 
gösteren nefret suçlarıyla ilgili 
olarak, “Nefretin masada yeri 
yok. Bunun kökünü kazımak 
için elimizden gelen her şeyi 
yapacağız.” dedi. Haberin devamı sayfa 8’de

Alison Buckley: “Kürt kadınları bu 
kadar yiğit olmasaydı, Kürtler şu 
anda DAİŞ’i yenen öncü zemin güç 
o l a r a k 
h a y a t t a 
kalmazdı”
Suna Alan’ın 
reportajı sayfa 
9’da

Londra Büyük Öcalan 
Yürüyüşüne Hazırlanıyor
Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan için 
Avrupa genelinde 
yapılan eylemler devam 
ederken, Londra’da 
yaşayan Kürdistanlılar ve 
dostları Cumartesi günü 
yapılacak büyük eyleme 
hazırlanıyor. Haberin devamı sayfa 23’de

North Middlesex Hastanesi Acil Servis 
Krizi Halk Toplantısında Değerlendirildi

Ulusal Skandal
North Middlesex hastanesinin 
acil bölümüne ilişkin kriz durumu, 
Edmonton milletvekili Kate 
Osamor’ın düzenlediği, halk 
toplantısında değerlendirildi. 
Osamor, North Middlesex hastanesi 
acil bölünde yaşanan krizin ulusal 
bir skandal olduğunu ifade ederken, 
NHS’e (Ulusal Sağlık Kurumu) 
yapılan genel kesintilerin bu 
sorunlara yol açtığı da ifade edildi.
Nisan ayında Care Quality 
Commission tarafından yapılan 
inceleme sonucunda hastanenin 
acil bölümünün ‘yetersiz’ ve 
hastaların hayatlarını tehlikeye 
attığını raporlaması üzerine 
harekete geçen bölge milletvekilleri, 
Pazartesi günü (25 Temmuz), 
Edmonton’da bir halk toplantısı 
düzenlediler.
Green Towers Community 
Centre’da gerçekleşen toplantıda, 
Osamor yanı sıra, Wood Green 

& Hornsey milletvekili Catherine 
West, North Middlesex hastanesi 
strateji direktörü Richard Gourlay, 
Edmonton Green bölge encümeni 
Abdul Abdullahi ve Enfield 
Healthwatch başkanı Deborah 
Fowler mevcut durumu anlattılar.
Osamor, hastaneyi kullanan 
tüm bölgelerin milletvekillerinin 
ortaklaşa çalışarak hastanenin acil 
bölümünün hizmetini düzeltmeye 
çalıştıklarını ifade etti ve toplantıdaki 
ilk amaçlarının konuyla ilgili diyaloğu 
başlatmak olduğunu dile getirdi.
Acil servisteki durumun açığa 
çıkması üzerine, hastane adımlar 
atarak özellikle doktor sayısının 
neden olduğu uzun bekleme 
zamanlarını azaltmak için önlemler 
alıyor. Hastane yetkilisi Gourlay 
acildeki doktor sayısının arttığını 
ve kalıcı olarak çalışacak deneyimli 
doktorlar aradıklarını belirtti.
Haberin devamı sayfa 17’de
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Yeni Başbakan Theresa 
May’in Kürt Karnesi Zayıf!
Avrupa’nın son yıllardaki en önemli 
gelişmelerinden birisi olarak kabul 
edilen Birleşik Krallık’ın Avrupa 
Birliği’nden çıkma kararı özelde Birleşik 
Krallık siyasetinde adeta deprem 
etkisi yaratmış, AB’nin geleceğini de 
tartışmaya açmıştı.  24 Haziran’da 
yapılan referandumdan yüzde 52 ile 
çıkma taraftarlarının zaferle çıkması 
Birleşik Krallık siyasetinde tüm 
dengeleri alt üst etmiş ve ülkeyi yeni bir 
rotaya sürüklemişti.
Aladdin Sinayiç’in haberi sayfa 6’da...

‘Rojava Devrimi 
Mücadelemize Işık Tutuyor’

Rojava Devrimi dördüncü yılında 
Londra’da, Suruç şehitleri anısına 

açılan çadırda hatırlandı.
Esra Türk’ün haberi sayfa 16’da…

Demirtaş: Kandırılmadınız, 
Birlikte Tüm Türkiye’yi 
Kandırdınız

Partisinin grup toplantısında konuşan 
HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, 
AKP’nin ‘devleti demokratikleştireyim’ 

demesi halinde bugünlere 
gelinmeyeceğini belirtti.
Haberin devamı sayfa 4’de

Türkiye’de Yaşanan Darbe 
Girşimine Londra’dan Bir Bakış
15 Temmuz Cuma akşamı Türkiye’de 
adı önce Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından ‘Kalkışma’ olarak 
nitelendirilen ve daha sonra da darbe 
olarak adlandırılan bir askeri cunta 
girişimi yaşandı. Yaşanan darbe 
girişiminden sonra bir televizyon 
programına katılan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tüm kitlesini alanlara davet 
etti.

 Bedran Özkan’ın haberi sayfa 11’de

Kutlu Adalı gerçeği ve Türkiye’nin 
Kıbrıstaki kirli oyunları 
TC devletinin,Kıbrıslı faşist kanallar 
ortaklığıyla Kıbrısta katlettiği sayısız 
önemli isim arasında,  St. Barnabas 
İncil’ini araştırması ve Türk derin devleti 
tetikcileri tarafından katledilip 20 yıldır 
faili mechul ilan edinilmesi ile öne çıkan 
Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı’yı ve Kıbrıs 
Türkünün, Türk yönetimlerinden çektiği 
zulmü okuyucularımız için araştırdık. 

Erem Kansoy’un haberi, Bölüm 
1. Sayfa 14 ve 15’te...
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Demirtaş: Kandırılmadınız, Birlikte Tüm Türkiye’yi Kandırdınız

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eşbaşkanı Selahattin 
Demirtaş, AKP’nin ‘devleti demokratikleştireyim’ demesi halinde 
bugünlere gelinmeyeceğini belirtti. İktidara, ‘Paralel sızdı diyor-
lar. Nasıl sızdı? HDP’ye neden sızamadılar peki? Bunlar sızmadı, 
siz süzerek oralara getirdiniz. Siz beraber Türkiye’yi kandırdınız” 
sözleriyle yüklenen Demirtaş, 15 Temmuz sonrasında Türkiye’de 
yeni bir durumun ortaya çıktığını ifade ederek, hükümet ve PKK’ye 
mevcut durumu yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’te par-
tisinin haftalık grup toplantısında gündemdeki 
konulara dair değerlendirmelerde bulundu. 
Demirtaş, konuşmasında ilk olarak 15 Temmuz 
darbe girişimi üzerinde durdu. HDP’nin dar-
belere amasız ve tereddütsüz karşı olduğunu bir 
kez daha yenilen Demirtaş, darbecilerin yüzlerce 
insanı katlettiğini hatırlatarak, “Halkın direnme 
hakkı ne kadar önemlidir birkez daha ortaya 
çıktı. Özsavunma dediğimiz halkın kendisini 
savunma hakkı, her canlının en doğal hakkıdır” 
ifadelerini kullandı.

‘Darbelerle YÜzleŞılMıYOr’
Demirtaş, verilen önergeler doğrultusunda 

Meclis’te bugün kurulması beklenen komisyo-
na da değindi. Demirtaş, “Umut ediyorum, 
bu komisyon hakikati ortaya çıkaracaktır. 
Düşünün ki seçilmiş bir Meclis var. Beğenirsiniz 
beğenmezsiniz. Seçilmiş bir Meclis varken nasıl 
olur da birlileri Meclis’e el koymaya kalkar. 
Neden demokratik ülkelerde bu düşünülmez de 
bizde olur? Bunu biz iyi analiz edemezsek, bu 
rezaletle bir kez daha karşılaşacağız” dedi.

AKP ‘DEVLETI 
DeMOkratıkleŞtıreYıM’ 
DESEYDI...

Yine “Geçmiş dönemlerde darbelerden 
sonra darbelerin nimetlerinden faydalanıldığı 
için hiç bir zaman darbelerle yüzleşilmedi” 
diyen Demirtaş, Türkiye’yi darbe girişimine 
götüren temel hatanın AKP’nin 14 yıldır ik-
tidarda olmasına rağmen geçmişten ders 
çıkaramaması olduğunu söyledi. AKP’nin sivil 
demokrasinin kıymetini anlayamadığını ve 
devleti ele geçirmeyi iktidarının temel hedefi 
yaptığını belirten Demirtaş, “Bu, son derece 
meşru, normalmiş gibi davrandılar” dedi. Dev-
letin halkın hizmetinde olması gereken bir aygıt 
olduğunu ifade eden Demirtaş, iktidarların bu 
aygıtı ele geçirmeye çalıştığında devlet içinde 
çatışmaların başladığını dile getirdi. 28 Şubat 
darbesini hatırlatan Demirtaş, AKP’nin iktidara 
geldikten sonra ‘geçmişte hatalar yaptık ve 
bunları düzeltmek istiyoruz’ diyerek devleti ele 
geçirme mesajı verdiğini belirterek, “Bu dev-
leti ele geçirmiş olanlara karşı ‘Onları tasfiye 
edin devleti ben ele geçireyim’ demek yerine, 

‘Devleti demokratikleştireyim’ deselerdi bugün-
lere gelmeyeceklerdi. Ne yaptılar tasfiyelere 
başladılar” şeklinde konuştu.

‘OrDU katletMeYe 
baŞlarsa ŞaŞırMaYalıM’

Demirtaş, darbe girişiminde bulunan askerler-
in Kürdistan kentlerinde insanlığa karşı işlediği 
suçları birkez daha hatırlattı. Demirtaş, “Darbe 
istemeyen bu ülkede Kürt sorunu demokrasi 
içerisinde çözülmelidir. Ordu Kürtleri ezsin di-
yorsan, buna göz yumuyorsan ordu Kızılay’da, 
İstanbul’da katletmeye başlarsa şaşırmayalım. 
Çünkü Cizre’de, Şırnak’ta, Nusaybin’de hergün 
katlediyorlar. Bizim dilimizde tüy bitti bunları 
anlatmaktan ‘vatan haini’ ilan edildik” ifadeler-
ini kullandı.

‘DarbeYe karŞı ÇıkMak 
DeMOkrat OlMak ıÇıN 
Yeterlı DeĞıl’

“Darbeye karşı çıkmak, demokrat olmak 
için şarttır, ama yeterli değildir. Sadece darbeye 
karşı çıktınız diye demokrat olmazsınız” diyen 
Demirtaş, demokrasiyle alakası olmayanların 
da darbeye karşı çıkabileceğini, bunun doğru 
ancak eksik olduğunu vurguladı. Demirtaş, 
yine 7 Haziran seçimlerinden bu yana Meclis’in 
lağvedildiğini belirterek, bir yıldan uzun bir 
süredir sivil bir darbenin yürürlükte olduğunu 
kaydetti.

‘Darbe DeMOkrası 
MÜCaDelesıNe YaPılDı’

Darbe girişiminde bulunan askerlerin, 
demokrasi için harekete geçmediğinin altını çizen 
Demirtaş, “Parlamentoyu bombalamalarından 
ve sivilleri katletmelerinden belliydi. Ama 
Türkiye’de o akşam zaten demokrasi yoktu. 
‘Demokrasiye karşı darbe yapıldı’ deniliyor. 
Hayır, darbe demokrasi mücadelesine karşı 
yapıldı. Türkiye’de demokrasi zaten yoktu. 
Darbe tehlikesi geçtiğinde de otomatikman 
demokrasiye geçmedik” diye belirtti.

‘Cemaatle beraber Türkiye’yi kandırdınız’
Darbe girişimi sonrasında AKP’nin devreye 

koyduğu tasfiye operasyonlarına da değinen 
Demirtaş, şöyle devam etti: “Paralel sızdı di-
yorlar. Nasıl sızdı? HDP’ye neden sızamadılar 

peki? Çünkü bunun adı sızma değil, süzmedir. 
Bunlar sızmadı, siz süzerek oralara getirdi-
niz. Hepsini süze, süze kendi elleriyle devlete 
yerleştirdiler. Bunlar olmamış gibi davranıyorlar. 
Aklımızla, hafızamızla alay ediyorlar. Özür dile-
mek, özeleştiri erdemdir erdem. Korkmayın, 
kandırıldık demeyin. Siz beraber Türkiye’yi 
kandırdınız. Çıkın özür dileyin. Sadece 
Ankara’da Büyükşehir Belediyesi’nin cemaate 
sunduğu imkânların haddi hesabı yok. Bütün 
şehirlerde komiteler vardı, ablalar abiler, vali-
ler de vardı bu komitelerde. Şehrin gündemini 
bunlar belirliyordu. Kimler işe alınacak, kimler 
atılacak, kimler ihale alacak bunlar belirliyor-
du. Vali olmak mı istiyorsunuz? Uçurduğunuz 
şeyhten bir selam geldi mi yeterli.”

‘GeNelkUrMaY baŞkaNı 
ıstıfa etMelıDır’

Demirtaş, darbe girişimin ardından 
yaşanılanlar ve yapılan açıklamalardaki 
çelişkilere de dikkat şekti. Demirtaş, “Tek 
bir şeyden eminiz, darbenin ardındaki si-
yasi çizgi biz değiliz. Gerisi belli değil. 
Genelkurmay’ın açıklamalarını dinliyorsunuz, 
Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları ile çelişiyor. 
MİT’in açıklamalarına bakıyorsunuz, hepsi 
çelişiyor. Bir kere Genelkurmay Başkanı neden 
hala görevde. Darbe olmuş engellememişsin, 
neyin kahramanlığını yapıyorsun. Ben olsam 
istifa ederim. Kuvvet komutanlarına düşen istifa 
etmektir. Cumhurbaşkanı; ‘eniştemden duydum’ 
diyor. Şaka gibi ama hakikat bu. Enişteyi MİT 
müsteşarı yapalım. Hayır, darbe girişimi olduğu 
kesin, bu senaryo değil, ama açıklamalar hepsi 
şaibeli bunların hepsinin ortaya çıkarılması 
lazım. İyi soruşturulursa AKP içinden de şu 
ya da bu şekilde darbeden olmuş siyasi kişiler 
çıkacaktır” şeklinde konuştu. Son iki gündür 
HDP-Cemaat ilişkisi iddiasıyla farklı bir takım 
yazılar yazan kimi AKP yandaşı gazetecilere 

de yüklenen Demirtaş, “Siz neyi gizlemeye 
çalışıyorsunuz. Bunu yazıp çizenler bu darbe-
nin altından siz çıkarsanız hiç şaşırmam. Darbe 
girişimi başarıya gitseydi, bugün hükümetin 
etrafında olan yalakalar, darbeyi desteklemek 
için bayraklarını alıp sokağa çıkacaklardı” dedi.

‘İDaMıN YarıN kıMe 
UYGUlaNaCaĞı bellı OlMaz’

Demirtaş, darbe girişimi sonrasından 
Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesi ve ortaya 
çıkan işkence görüntülerine dair de “OHAL yet-
kilerin parlamentodan alınıp tek bir kişiye ver-
ilmesidir. Zaten bunun heveslisi çok vardı ülkede. 
Sadece darbeciler değil, binlerce insan gözaltına 
alınıyor. Bugün ‘işkenceye karşı çıkmayalım, 
onlar darbe suçlusudur’ dersek ilkelerimizi yitiri-
riz. İşkence insanlık suçudur. Kime yapılırsa 
yapılsın. Adalet Bakanı’nın iddiaları ciddiye 
alması lazım, kendisi biliyor ne olduğunu. Yine 
idam tartışmaları, milleti kandırmanın bir alemi 
yok. Şimdi çıkarırsanız, hiçbir darbeciyi idam 
edemezsiniz. Yasalar geriye doğru işlemez. 
İdam gelirse darbecilere uygulanmaz, yarın kime 
uygulanacağı belli olmaz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Pkk Ve HÜkÜMete ÇaĞrı
“Kürt sorunu halen bir yaradır. Bu yara dur-

dukça kaşıyanlar olur. Bu yaranın kapatılması 
ve çözüm sürecine dönülmesi lazımdır” di-
yen Demirtaş, Türkiye’de yeni bir durumun 
ortaya çıktığına dikkat çekerek, hükümet ve 
PKK’ye mevcut durumu değerlendirmeleri 
çağrısı yaptı. Demirtaş, konuşmasında darbe 
girişimi sonrasında ortaya koydukları 9 mad-
delik çözüm önerilerini bir kez daha yeniledi. 
Bu kapsamda çözüm sürecine yeniden dönül-
mesi ve İmralı’daki tecridin derhal kaldırılması 
gerektiğini söyleyen Demirtaş, siyasi parti lider-
leriyle Meclis çatısı altında bir zirve çağrı yaptı.
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Yeni Başbakan Theresa May’in Kürt Karnesi Zayıf!

Avrupa’nın son yıllardaki en önemli gelişmelerinden birisi olarak 
kabul edilen Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkma kararı 
özelde Birleşik Krallık siyasetinde adeta deprem etkisi yaratmış, 
AB’nin geleceğini de tartışmaya açmıştı.  24 Haziran’da yapılan 
referandumdan yüzde 52 ile çıkma taraftarlarının zaferle çıkması 
Birleşik Krallık siyasetinde tüm dengeleri alt üst etmiş ve ülkeyi 
yeni bir rotaya sürüklemişti.

Aladdin Sinayiç

Eski başbakan David Cameron 
bu yeni rotada dümenin kendisinde 
olmasının doğru olmayacağını söyley-
erek istifa etmişti. Referandum önc-
esi yazılarımızda özellikle Cameron’a 
başbakanlığı getiren referandum 
vaadinin aynı zamanda kendisinin 
siyasi hayatına mal olabileceğini 
yazmıştık. Aslında Brexit kararı sa-
dece başbakanı değil, tüm Birleşik 
Krallık siyasetini derin bir krize 
sürüklemişti. 

Sosyalist kimliğiyle Birleşik 
Krallık siyasetinde yeni bir heyecan 
yaratan  Ana Muhalefet Partisi li-
deri Jeremy Corbyn’e karşı parti içi 
savaş başlatılmış ve yapılan güven 
oylamasında İşçi partili milletvekill-
erin yüzde sekseni Corbyn karşıtı oy 
kullanmış, ama buna rağmen özel-
likle parti tabanının büyük desteği ile 
Corbyn istifa etmeyerek mücadeleye 
devam etme kararı almıştı. Brexit 
kampanyasının adeta sembolü haline 
geline ırkçı politikalarıyla bilinen 
UKİP lideri Nigel Farage tam da si-
yasi anlamda yıldızının en parladığı 
dönemde ‘görevimi tamamladım’ gibi 
bir söylemle herkesi şaşırtarak parti 
liderliğinden istifa etmişti. İktidar 
partisi olan Muhafazakarların başına 
Brexit kampanyasının başını çeken-
lerden birisi olan Boris Johnson’ın 
gelmesine kesin gözüyle bakılırken, 
kendisinin bu görevi yapmak için 
doğru kişi olmadığını ifade ederek lid-

erlik yarışından çekilmişti. 

Ülkenin Yeni rotasında 
Yeni bir Demir lady!

Yukarıda –mişli zamandaki 
cümlelerle Birleşik Krallık siya-

setinde yaşanan derin krizin son 
bir ayını kısaca anlatmaya çalıştık. 
Böylesi derin bir krizin yaşandığı 
bir dönemde başbakanlık koltuğuna 
kimin oturacağına tüm dünya 
kilitlenmişken, son altmış yıldır en 

uzun dönemli İçişleri Bakanlığı ya-
pan Theresa May tüm Brexitçi raki-
plerini geride bırakarak ülkenin yeni 
rotasında dümenin başına geçti. Ülk-
enin ikinci kadın başbakanı ünvanını 
alan May yeni oluşturduğu kabined-
eki önemli bakanlıkları (İçişleri, 
Adalet, Eğitim, Kültür Medya 
Spor, Çevre, Uluslararası Gelişme 
bakanlıklara ve Lordlar Kamarası 
Liderliği) kadınları getirerek uzun 
bir zamandır savunduğu ‘feminist’ 
kimliğine gönderme yapıyordu. 
Hatta başbakan olarak parlamentoda 
yapılan ilk soru-cevap oturumunda, 
ana muhalefetin, ‘Muhafazakarlar 
bugüne kadar kadınlar için ne yaptı?’ 
sorusuna, ‘kadınları başbakan yaptı’ 
sözüyle cevap vererek aslında ik-
tidar partisinin toplumsal anlamda 
kadına çok birşey vermediğini de 
söylüyordu. 

Gerekirse 100 bin İnsanın 
Ölümünü Onaylarım!

Başbakanlığının ilk haftasında 
yani geçtiğimiz hafta parlamentoda 
ilk icraatı 40 milyar sterline mal 
olacak Nükleer silah başlıklı savaş 
füzelerini taşıyan 4 tane denizaltı 
gemisinin yenilenmesi kararı oldu. 
Nükleer silahların yenilenmesinin 
tartışıldığı oturumda SNP millet-
vekili George Kerevan’ın ‘Yüz bin 
masum insanın ve çocuğun ölümüne 
neden olacak nükleer saldırıyı bi-
reysel olarak onaylamaya hazır 
mısınız?’ sorusuna karşılık May’in 
hiç düşünmeden ‘evet, gerektiğinde 
yaparım’ demesi bir yanda kendisini 
Demir Lady’e (Margaret Thatch-
er) benzetenlerin çok ta haksız 
olmadığını gösteriyordu, zira bugüne 
kadar hiç bir politikacı bu soruya 
bu denli direk onaylayan bir cevap 
verme cesaretinde bulunmamıştı. 

theresa May’in kürt 
karnesi zayıflarla Dolu

Biraz geç te olsa yazımızın 
ana konusu olan ülkenin yeni 
başbakanının Kürtler ile ilgili nasıl 
bir sınav vereceğine gelirsek, İçişleri 
bakanlığı dönemindeki pratiğinden 
kaynaklı umutsuz bir tablo ile karşı 
karşıya olsak ta son dönemde Tür-
kiye ile gerilen iplerin Kürtlere nasıl 
yansıyacağını kestirmek zor. 

Başbakan May İçişleri bakanı 
olduğu dönemde Kürt kurumları 
ve aktivistlerine yönelik kriminal-
ize etme çalışmaları tavan yaptı. 
Mesela 17 yaşındaki genç Kürt kızı 
‘PKK’ye katılmaya teşebbüs et-
mek’ suçlamasıyla hapis cezasına 
çarptırıldı. Bu PKK’nin ‘terör’ listes-
ine alındığı 2001 yılından bu yana bir 
ilk olarak kayıtlara geçti. 

Yine May’in İçişleri bakanı 
olduğu son altı sene içerisinde Kürt 
kurumları sayısız defa soruşturmalara 
maruz kaldı, bazı yöneticileri 
gözaltına alındı. Yine Avrupa 
vatandaşı olan birçok Kürt aktivist 
sınır dışı edildi. Bu dönemde on-
larca Kürt kurumu çalışanının yasal 
olarak bir sorun teşkil edilmediği 
halde hiç bir gerekçe gösterilme-
den vatandaşlık başvuruları red 
edildi. En yaygın olan baskılardan 
birisi yine onlarca Kürdün yurtdışı 
yolculuklarında havalanlarında 
maruz kaldıkları keyfi sorgulamalar, 
uçaktan indirmeler, üzerlerindeki 

küçük miktardaki paraların dahi 
alınmasının tavan yapması. Yine bir 
süre önce Paris katliamı anmasına 
gitmek için giden kadınların sınırda 
saatlerce bekletilerek bazılarının üz-
erlerindeki 5 sterlinin dahi alınması 
Kürtlere yaklaşımın diğer açık bir 
örneğiydi. Ve bunlara benzer bir çok 
girişim...

türkiye İle Gerilen siyasi 
İlişkiler Normalleşir mi!

Referandum döneminde eski 
başbakan Cameron’un defalarca 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ancak 
3 bin yılında girebileceğini söylem-
esi iki ülke arasında gerginliğe ned-
en olmuştu. Cameron’un 3 Bin yıl 
belirlemesi referandumda, Brexit 
taraftarlarının kampanyalarında 
Türkiye’nin AB’ye üye olup 70 
milyon vatandaşının İngiltere’ye 
geleceği propagandasına karşın 
bir hamle olarak ortaya çıksa da 
aslında Türkiye gerçeğini ortaya 
koyuyordu. Yine Cameron parla-
mentodaki başbakanlığının son 
konuşmasında gider ayak Kürtler 
için, ‘Kürtler inanılmaz bir şekilde 
cesur savaşçılar’ diyerek 3 bin yılı 
belirlemesi ile Erdoğan’ı daha da 
kızdırmıştı.  Bu dönemde gerilen 
siyasi ilişkiler devletlerin siyasetleri 
karşılıklı çıkarlar üzerine kurulu 
olduğu için  mutlaka bir süre sonra 
tekrar rayına oturur, oturmasına da 
Boris Johnson’ı nereye koyacağız 
emin değilim. 

erdoğan sapık Diyen, 
Pkk’ye sempati Duyan 
bir Dışişleri bakanı!

Hepimizin bir zamanlar ‘Osmanlı 
torunu Londra büyükşehir bel-
ediye başkanı oldu’ haberlerinden 
tanıdığımız Londra eski belediye 
başkanı ve yeni dışişleri bakanı Bo-
ris Johnson bir süre önce Birleşik 
Krallık’ta The Spectator dergisi 
tarafından yapılan ‘Erdoğan’a hakaret’ 
şiir yarışmasını kazanmıştı. Şiirinde 
Erdoğan için sapık gibi ağır hakaretler 
barındıran terimler kullanan John-
son havuz medyasında manşetlere 
taşınmıştı. 

Johnson belediye başkanlığı döne-
minde Daily Telegraph köşesindeki 
yazısında Kürdistan devletinin 
kurulmasının Britanya tarafından 
engellendiğini ve Kürtleri bastırmak 
için Britanya’nın kimyasal gaz 
kullandığını itiraf etmişti. Johnson 
Kürtlerin karşı karşıya kaldığı insanlık 
trajedisine Britanya’nın sessiz 
kalmaması gerektiğini ve biran önce 
harekete geçmesi gerektiğini ifade 
etmiş ve bunu ahlaki bir görev olarak 
tanımlamıştı.  

Yine PKK’ye katılmaya teşebbüs 
etmekten ceza alan genç Kürt kızının 
davasıyla ilgili ulusal bir kanala demeç 
veren Johnson, mahkemenin kararını 
saçmalık olarak değerlendirmiş, PKK 
ve Peşmerge’ye sempati duyduğunu 
açıklamıştı. 

Şimdi bir yanda referandum süre-
cinde gerilen siyasi ilişkiler, bir yanda 
da Johnson’un dışişleri bakanı olması, 
Birleşik Krallık ile Türkiye ilişkilerini 
nereye götüreceğini hep birlikte 
göreceğiz. Üzerine de Erdoğan’ın 
darbe girişimi bahanesi ile Türkiye’de 
yarattığı korku imparatorluğu....  
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İşçi Partili Milletvekili: Türkiye’deki Gidişattan Kaygılıyız

İşçi Parti Londra-Walthamstow mil-
letvekili Stella Creasy Birleşik Krallık 
Dışişleri bakanı Boris Johnson’a Türk 
devletinin Kürtlere ve Alevilere yönelik 
saldırılarından duyulan kaygılarını bir 
mektupla ileterek, Birleşik Krallık’ın bu 
konuda girişimde bulunmasını talep etti. 

İşçi Parti milletvekili Stella 
Creasy, Dışişleri bakanı Boris 
Johnson’a yazdığı 23 Temmuz 
tarihli mektubunda Türkiye’de 
yaşanan başarısız darbe 
girişiminden sonra Türk devletinin 
Kürt ve Alevi toplumuna yöne-
lik tehditlerinin daha da arttığını 
ifade etti. Creasy mektubunda 
kendi seçim bölgesinde yaşayan 
çok sayıda Türkiyelinin kendi-

sine ülkelerinde yaşanan tehlikeli 
gidişattan duyulan kaygılarını 
ilettiklerini ifade ederek, darbe 
girişimi sonrası Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın çağrısıyla sokağa 
çıkanların Kürtleri ve Alevileri he-
def alan saldırıların gerçekleştiğini 
belirtti.

Creasy mektubunda şunları 
ifade etti; ‘‘Türk devleti tarafından 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a muha-

lif olan kesimler ‘hain’ ilan ediler-
ek saldırılara maruz kalmaktadır. 
Üç aylık olağan üstü hal ilan 
edilmesi  ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin askıya alınması bu 
yönlü kaygıları büyütmektedir.’’

Creasy mektubunun sonunda 
Birleşik Krallık hükümetinin bu 
konuda Kürt ve Alevi toplumunun 
korunmasına yönelik girişimlerde 
bulunmasını talep etti. 
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Nefret Suçlarıyla 
Mücadelede 
Yeni Tedbirler

Birleşik Krallık İçişleri 
Bakanı Amber Rudd, 
Birleşik Krallık›ın Avrupa 
Birliği›nden (AB) ayrılması 
(Brexit) kararının verildiği 
referandumla ülkede artış 
gösteren nefret suçlarıyla 
ilgili olarak, «Nefretin 
masada yeri yok. Bu-
nun kökünü kazımak için 
elimizden gelen her şeyi 
yapacağız.» dedi.

İçişleri Bakanı Amber Rudd, Birleşik 
Krallık›ın Avrupa Birliği›nden (AB) ayrılması 
(Brexit) kararının verildiği referandumla ülkede 
artış gösteren nefret suçlarıyla ilgili olarak, «Ne-
fretin masada yeri yok. Bunun kökünü kazımak 
için elimizden gelen her şeyi yapacağız.» dedi.

Ulusal Polis Müdürlüğü Konseyinin (NPCC) 
verilerine göre, 23 Haziran›da yapılan AB ref-
erandumunun yaklaşık bir hafta öncesinden 14 
Temmuz›a kadar geçen sürede İngiltere, Galler 
ve Kuzey İrlanda›da 6 binden fazla nefret suçu 
bildirildi. Verilere göre ülkede nefret suçları 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttı.

Gelişmelere ilişkin açıklamada bulunan 
İngiltere İçişleri Bakanı Rudd, nefret suçlarıyla 
nasıl baş edildiğine yönelik emniyet güçlerinin 
çalışmalarının yeniden inceleneceğini kaydetti.

Rudd, «Nefret saçanlar, diğer insanların mil-
leti, ırkı veya dini öz geçmişlerinden dolayı 
(onlara) taciz ve saldırıda bulunmanın uygun 
olduğu mesajını veriyor. Bu kişilere çok net 
bir mesajım var: Bunları sineye çekmeyeceğiz. 
21. yüzyıl Büyük Britanyasında nefrete hiçbir 
şekilde yer yok. Nefretin masada yeri yok. Bu-
nun kökünü kazımak için elimizden gelen her 
şeyi yapacağız.» diye konuştu.

Rudd ayrıca, nefret suçlarıyla mücadele 
çerçevesinde hükümetin hazırladığı «Nefret 
Suçu Hareket Planı» adlı yeni uygulamayı 
detaylandırarak, ülkedeki polislik faaliyetlerini 
bağımsız olarak inceleyen Majestelerinin Em-
niyet Müfettişliğinin de emniyet yetkililerinin 
nefret suçlarını daha iyi nasıl kavrayabileceği 
ve nefret suçu olaylarında nasıl hareket edebi-
lecekleri yönünde incelemede bulunmak için 
görevlendirileceğini aktardı.

Hükümetin yeni uygulamasıyla nefret suçu 
teşkil eden olayların yetkililere daha fazla bildi-
rilmesi amaçlanıyor.

Hükümetin, özellikle toplu taşımada 
yaşanan nefret suçlarının nasıl önlenebileceği 
yönünde toplumlarla çalışmalarda bulunulması 
planlanırken, okullardaki nefret ve ön yargıyla 
mücadele kapsamında da eğitimcilerle 
çalışılması öngörülüyor.

Hükümet ayrıca, ülke genelinde dini 
toplumların endişelerini dikkate alarak, ibade-
thanelerin korunmasının güçlendirilmesi için 
2,4 milyon sterlin değerinde güvenlik önlemi ve 
ekipman fonu oluşturulacağını duyurdu.

Referandum süresince ülkenin AB›den 
ayrılması yönünde yürütülen kampanyanın önde 
gelen isimleri, dikkatleri özellikle göç konusuna 
çekerek ırkçılık ve yabancı düşmanlığını «hort-
latmakla» suçlanıyor.

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve 
İskoçya’dan oluşan Birleşik Krallık›ta AB ref-
erandumuna giden süreçte özellikle göçmenlere 
karşı ırkçı söylem öne çıkmıştı.

Yüzde 52›lik bir oranla AB›den ayrılma so-
nucunun alındığı referandumun hemen ardından 
camilere ve göçmenlerin kültürel merkezlerine 
yönelik saldırılar meydana gelmişti. Temmuz 
ayının ilk haftasında Londra›da 3 camiye içerisinde 
beyaz toz bulunan paketler yollanmış, bir camiye 
de içi çürümüş domuz eti bulunan torba fırlatılmıştı.

NEFRET SUÇLARINDA YÜZDE 20 ARTIŞ
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması (Brex-

it) sonucunun çıktığı referandum sürecinde ve 
ardından, ülkede nefret suçlarında artış yaşandı.

Ulusal Polis Müdürlüğü Konseyi’nin veriler-
ine göre, 23 Haziran’da yapılan referandumdan 
yaklaşık bir hafta öncesinden 14 Temmuz’a 
kadar geçen sürede İngiltere, Galler ve Kuzey 
İrlanda’da 6 binden fazla nefret suçu bildirildi. 
Güncel verilere göre ülkede nefret suçları geçen 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 arttı.

16-30 Haziran tarihlerinde 3 bin 192, 1-14 
Temmuz tarihlerinde ise 3 bin 1 ihbar alındığı 
belirtilen açıklamada, günde ortalama 200 ne-
fret suçu işlendiğine dikkat çekildi. Resmi ver-
ilere göre en fazla nefret suçunun işlendiği gün 
289 ile referandum sonucunun ilan edilmesin-
den bir gün sonra, yani 25 Haziran oldu.  Nefret 
suçları içinde çoğunluğu şahsa karşı suçların 
oluşturduğu belirtilen açıklamada, bunların 
da daha ziyade taciz, fiziksel saldırı, hakaret, 
tükürme şeklinde ortaya çıktığı kaydedildi. Bu 
suçları ise kamu düzenini bozan ve mülke zarar 
veren suçların izlediği ifade edildi.
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Alison Buckley: Kürt kadınları bu 
kadar yiğit olmasaydı, Kürtler şu 
anda DAİŞ’i yenen öncü zemin 
güç olarak hayatta kalmazdı

Avustralyalı yazar 
Alison Buckley, siya-
set ve tarih alanında 
sanat dereces-
ini tamamladıktan 
sonra İngilizce ve 
tarih öğretmenliği 
yaptı. Hukuk ve din 
araştırmaları eğitimi ardından öğrenimine sosyal bilim-
ler ile devam etti. Onun antik Ortadoğu Zerdüşt Kürtler-
inde feminizmi konu edinen ilk iki romanı, Kürdistan›ın 
bugünkü DAİŞ›e karşı mücadele eden kadın gerilla 
savaşçıları üzerine olan Rite of Honour (Onur Ayini) 
isimli üçüncü roman çalışmasının ilham kaynağı oldu. 
Önümüzdeki birkaç ay içinde Avustralya’nin Sydney, 
Melbourne ve Brisbane bölgelerinde ve sonrasında da  
İngiltere ve Avrupa’da kitabın tanıtımını başlatmayı plan-
layan yazar Buckley gazetemizin sorularını yanıtladı.

SUNA ALAN / LONDRA

Öncelikle sizi biraz 
tanıyabilir miyiz? 

Avustralya’nın iç bölgesinde bir 
çiftlikte büyüdüm. Çocukken ka-
famdan hikayeler yazardım fakat 
kompozisyonlarımı sonunda bir ke-
nara bırakıp üniversitenin siyaset ve 
tarih denemelerine vakit ayırmam 
gerekiyordu. Annemin eğitimime 
dair desteği, hayatın büyük sorularına 
yonelik cevap arayışlarımı tetikledi ve 
20li yaşlarımın ortalarında lisede tarih 
ve İngilizce öğretmenliği yaptığım za-

manlarda beni Eski Ahit tarihine yön-
lendirdi. Evlilik, annelik ve mesleğim 
yazma tutkumun üstünü örttü fakat 
yaptığım daha fazla din ve hukuk 
araştırmaları bakış açımı genişletti 
ve psikolojik danışmanlık ve sosyal 
politika dahil olmak üzere sosyal bil-
imler okumak amacıyla öğretmenliğe 
verdiğim ara beni insan hakları 
konularında daha bilinçli hale getirdi. 
Yaklaşık dört yıl önce, dört çocuğumun 
sonuncusu evden ayrılana kadar ciddi 
şekilde yazmaya başlamadım. Bunun 
öncesinde, bir roman yazmak sad-

ece insanların gerçek olacağını asla 
düşünmediği hayallerden biriydi. Ben 
aynı zamanda Ortadoğu’da Kürtler ve 
diğer bölgelerdeki halk için demokrasi 
ve insan haklarının desteklenmesinin 
önemi hakkında politikacılar ve diğer 
etkili grupları bilgilendiren Avustralya 
Kürt Lobisi üyesiyim. 

kürtler ve özelde kürt kadını 
ile tanışmanız nasıl oldu? 
Ve onların mücadelesine 
ilişkin yazmaya nasıl 
karar verdiniz? 

Kürtleri ilk Halepçe vahşeti ile 
duydum. Başlangıçta onların sad-
ece silik bir aşiret grubu olduğunu 
düşünmüştüm; yoksa batılı güçler 
böylesi bir katliamı durdururdu. 
hükümetim ve batı ittifaklarının 
insanlık için doğru olanı yaptığına dair 
artık güvenmiyorum.

Keşfettiğim ilk Kürt kadını Yahudi 
Eski Ahit Esther Kitabı’nda geçen 
Kraliçe Vaşti idi. Kitaptaki birçok 
kadın karakter gibi o da görünüşe 
göre erkeklere meydan okuyabi-
lecek hiç bir hakka sahip değildi 
ve erkeklerin belirlediği acımasız 
kararların kurbanıydı. Bu kadınlara 
empati ve ilgi eksikliğinin beni hay-
retlere düşürmesi üzerine, internetten 
Kraliçe Vaşti’yi araştırmaya başladım 
ve Kürt bir adamın ismine google’da 
rastlayana kadar inandırıcı hiçbir şey 
bulamadım. Onun halkının tarihine 
yönelik kısmen Esther ve Daniel 
Eski Ahit kitaplarından tamamladığı 
çalışmalarını inceledikten sonra, 
Vaşti’nin bir Med olduğu ve 

 antik çağ insanlarının Kürtlerin 
ataları olduğu inancı şu anda baskın 
geliyor. 2013 yılında basılan ve 
yeniden basılacak tarihsel romanlarım 
‘Antik Medler Kraliçesi: Vaşti’ ve 
‘Medler’in Gizem Kraliçesi: Esther’ 
için kültürel, dilsel ve tarihsel pek 
çok bilgiyi o tedarik etti. Vaşti’ye dair 
başka herhangi bir kitabın olmayışı 
ve İngilizce olarak onun medeni-
yeti hakkında çok az kaynak bulu-
nuyor olması nedeniyle, bu kitaplar 
aracılığıyla hem bugünün Kürtlerinin 
profilini, onların başarılarını hem de 
onların meşrulukları ve bir etnik grup 
olarak önemlerini tanıtmak istedim.

Vaşti ve Medler’in Zerdüşt 
olduklarını öğrendiğimde, kadın 
eşitliği ölçüsü ile Kürt kadın 
gerillalarını duydum.  Bu keşif, 
Vaşti’nin kocasının aşağılayıcı 
talebine itaat etmeyi reddetmesi ve 
kendisinin tarihten belirgin şekilde 
kaybolması ile Kürtlerin kendi 
topraklarını ve kültürlerini, kimlikler-
ini ve eşsiz maneviyatlarını korumak 

için 2500 yıllık uzun mücadelesi ile 
bağlantılıdır. Onların özerklik ve insan 
hakları için gerici İslami temelli rejim-
lerle olan çağdaş mücadelelerinin hi-
kayesi içine çekildim.

Ortadoğu’daki kürt kadın 
mücadelesi hakkında 
ne düşünüyorsunuz?

Kadın savaşçılar fikrine anında 
ısındım çünkü ben erkek ve kadının 
hemen hemen aynı işi yaptığı bir 
çiftlikte büyüdüm.  Üniversitede batı 
feminizminin ikinci dalgası sırasında 
eğitim gördüm ve eşit haklara 
olmuştum. Ancak nispeten güvenlikli 
bir ortamda yaşayan Avustralyalı bir 
kadın olarak, Kürt kadınlarının aile, ev 
ve kariyer kapsamındaki arzularından 
vazgeçip yaralanma ve ölüm riskine 
rağmen uzak dağ kamplarında 
yaşamaları nasıl olur diye merak edi-
yorum. Fakat bununla birlikte,  Med 
İmparatorluğunun çöküşünden ve 
özellikle son yüz yıldan bu yana, 
Kürtlere yönelik şiddetli zulüm ve 
sürekli hak ihlallerine dair daha fa-
zla bilgi edindiğimden, gerillaya 
katılmanın onlar için ne kadar özgür 
ve karşılayıcı bir şey olduğunu fark 
etmeye başladım.

Kadın savaşçıların Sakine Cansız 
ve yoldaşlarının kadın hareketini 
başlatmasından bu yana ilerlemesinin 
onların kararlılık, güç, örgütlülük ve 
serok Apo›nun liderliği ve yazıları 
ışığı altında güçlendiğine inanıyorum. 
Onların mücadelesini sadece tarihsel 
ve politik değil aynı zamanda gene-
tik olarak görüyorum. Kürt kadınları 
yüzyıllardır özgürlük savaşçıları 
olarak dünyaya gelmiştir ancak sa-
dece son zamanlarda bu denli büyük 
ve başarılı sayıda savaşçılar haline 
gelmiştir. Kürt kadınları bu kadar yiğit 
olmasaydı, Kürtler şu anda DAİŞ›i 
yenen öncü zemin güç olarak hayatta 
kalmazdı diye düşünüyorum. Ken-
di kız kardeşleri ve dünya çapında 
ataerkil baskıya ve istismara maruz 
kalan kadınları kurtarmak için Kürt 
kadınlarının sarsılmaz çabaları, 
onların geçirdikleri en iyi vakitleridir 
ve bu mücadelelerini sürdüreceklerdir.

Kürt kadın savaşçıları en üstün nite-
liktedir ve özgür bir halkın oluşturduğu 
bir ulusu doğurmada gerekli olan tüm 
cesareti göstererek kadınlığı başka bir 
seviyeye taşımışlardır.  

kitabınızı yazmadan önce, 
ne tür kaynaklar kullandınız 
ve kimlerle görüştünüz? 

Başlangıçta ana kaynağım, ilk 
iki kitabımı yazarken bana bilg-
iler sağlayan Kürt araştırmacı idi 
fakat nihayetinde fark ettim ki onun 

Kürdistan’dan uzun yıllar uzak-
ta kalmış oluşu bilgi boşlukları 
bırakmıştı. Uzun bir süre gerilla 
savaşçıları ile iletişim kurmaya 
çalıştım ve sonunda Avrupa’dan eski 
bir Kürt savaşçı ile internet üzerinden 
tanıştırıldım. O zamandan sonra ger-
illalar ve ideolojileri hakkında bilgi 
edinmek için online makaleleri ve 
Serok Apo’nun yazılarını okumaya 
başladım fakat her zaman doğal hal-
lerinde gibi göründüklerinden onların 
videolarını izlemeyi oldukça yararlı 
buldum. Bir kez gerçek bir gerilla ile 
bir görüşmem ardından kitabın ikinci 
bölümünün çoğunu değiştirdim ve 
ayrıca Avustralyalı bir Kürt yetkilinin 
yorumu da daha fazla düzenlemelere 
ihtiyaç olduğunu gösterdi.

kitabınızın içeriği nedir?
Yaklaşık dört yıl önce Sydney 

Teknoloji Üniversitesi’nde Kürt Vizy-
onu Günü’nde ilk romanım hakkında 
konuşma yapmam istendiğinde, Kürt 
kadınları ve milliyetçilik üzerine 
kitabı için araştırmalar yapmak üzere 
Kürdistan’da yaşayan Avustralyalı bir 
kadın akademisyenle tanıştım.  Bana 
günde dört Kürt kadınının namus ci-
nayeti adı altında katledildiğini söyl-
edi. O zamandan bu yana bu adaletsi-
zlikle mücadele ediyorum. Saddam 
Hüseyin’in aile üyelerinin, tecavüzü 
Kürtlere karşı nasıl bir savaş silahı 
olarak  kullandığını öğrendiğim za-
man, Kürt kadınlarını esaret ve 
utancın ötesinde, tümden bağımsız ve 
zafer halinde yazmaya hazırdım.

Dolayısıyla kitap kadının 
takip edeceği yolunu, yerini ve 
güvenebileceği inançlarını bulması 
için travma, güçsüzlük ve Kürt 
hükümeti ile olan çatışmadan  
kurtulması yoluyla kurgusal bir karak-
teri izliyor. Bir yürüyüş sırasında sivil 
istihbarat toplamak için Bakur›da mü-
cadele eden, özel birlik operasyonları 
eğitimi alan ve Kürtler Rojava›da 
özerklik ilan etmeden önce Halep›te 
DAİŞ›e karşı savaşan ve daha sonra 
kendisi de gerilla güçlerine katılan 
Avustralyalı bir hemşire tarafından 
yaraları sarılan Evin Feili durduru-
lamaz bir güç haline gelir. 

Mesaj nedir?
İlk mesaj, Kürtlerin kendileri 

ve insanlık adına, baskı ve insan 
hakları ihlallerine karşı mücadele 
eden kültürel, etnik ve politik 
olarak önemli ulus olduğudur. Bir 
diğeri de, kadınların maruz kaldığı 
aşağılanmaya karşı her türlü engeli 
aşabilecekleri ve haklarını elde edip 
diğerlerinin de haklarını savuna-
bilme konusunda yeterince güçlü 
olabilecekleri mesajıdır. Kitap aynı 
zamanda özerklik için Kürt özgür-
lük mücadelesi ve arzusunun tüm 
dünya çapında insanların desteğini 
aldığını savunmaktadır. İyi ve kötü 
arasındaki savaşın şiddetlendiğini ve 
Kürt devrimci hareketinin adaletsiz 
ve sömüren dünya ekonomisi, siyasi, 
dini ve sosyal statükoyu korumayı 
amaçlayan gerici güçlerin önünde 
engel olduğunu ileri sürmektedir.

Özünde kitap, durumları birbirin-
den çok farklı olsa bile, insanların 
karşılıklı empati  kurabilecekler-
ini ve insanlığın kardeşliğinin 
kötülükten daha güçlü olduğunu 
söylüyor. Ve hatta daha ileriki say-
falarda terörist olmaktan çok uzak-
ta,  Kürt gerilla savaşçılarının tüm 
Ortadoğu›da insani ilkelere dayalı 
yeni bir çesit toplumu inşa ettiklerini 
ileri sürmektedir. 
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Financial Times Yazarı David Gardner: 
Gelecekteki Rotayı Erdoğan Çizecek
İngiliz Financial Times gazetesinin dış 
haberler editörü David Gardner bugünkü 
köşe yazısında Türkiye›deki son gelişmeleri 
değerlendirdi. Gardner, Türkiye›nin 
gelecekteki rotasını Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan›ın çizeceğini ancak 
onun önceliklerinin Batı›nın öncelikleriyle 
örtüşmediğini yazdı.

Aynı zamanda gazetenin eski Tür-
kiye muhabirlerinden olan Gardner’ın 
yazısının başlığı, “Türkiye’nin kaderi 
Erdoğan’ın ellerinde”.

Gardner yazısına, Türkiye’nin 
başarısız darbe girişimi sonrası travma 
yaşadığı tespiti ile başlıyor. Daha son-
ra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve kendi deyimiyle “onun 
neo-İslamcı partisinin”, yaşananlardan 
sorumlu tuttuğu “rakip İslamcı harekete 
karşı” kapsamlı bir tasfiyeye giriştiğini 
belirtiyor.

“Türkiye’nin Avrupa ve Atlantik 
ittifakındaki ortaklarının, Türkiye’nin 

gidişatından kaygı duymaları için 
yeterli nedenler var. Hatta, Batı’nın, 
Avrupa ve Asya arasındaki bu 
merkezi ülkeyi kaybedip kaybedip 
keybetmeyeceği tartışılıyor.” diyor 
Gardner. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
daha önce, Türkiye’nin, Avrasya 
Ekonomik Birliği ya da Şangay 
İşbirliği Örgütü’ne katılmasını gün-
deme getirdiğini ekleyerek...

Yazıdan bazı satırlar şöyle:
“Türkiye’nin esasında Batı’dan 

uzaklaşması 2013’te başladı. O 
dönem, üç dönemdir görevde olan bir 
başbakanın ülkeyi yönetim şekline 

karşı başlatılan sivil ve Avrupa tipi bir 
isyan, güç kullanılarak bastırıldı.

“Sayın Erdoğan, o yılın Aralık 
ayında, eski müttefiki olan ABD’de 
yaşayan din adamı Fethullah Gülen ile 
sert bir mücadele içindeydi. Gülen’in 
devlet içindeki gizli şebekeleri, 
Erdoğan’ın çok yakın çevresine uzanan 
bir rüşvet soruşturması başlattı. İslamcı 
iki taraf arasındaki güç mücadelesi öyle 
şiddetliydi ki, yargı gibi bazı kurumlar 
çöktü. Şimdi de, darbeden Gülencilerin 
sorumlu tutulması ve her üç general-
den birinin tutuklanması ile ordunun 
bütünlüğü ortadan kalktı.”

‹erdoğan ve akP, 
ıŞİD›i sadece güvenlik 
tehdidi olarak görüyor›

Bazı bakanların ve Erdoğan yanlısı 
medya kuruluşlarının ABD’yi darbe-
nin arkasında olmakla suçladıklarını 
da belirtiyor David Gardner.

Financial Times yazarına göre, 
60 binden fazla kişinin görevden 
uzaklaştırılması, Türkiye’nin AB’yle 
ilişkilerinin kesilmesini hızlandıracak.

“Üstelik görünen o ki Türkiye, 
darbe girişimi sırasında kapalı olan 

İncirlik Üssü’ne erişim ile ABD’nin 
Gülen’i iade etmesi talebini yerine ge-
tirmesi arasında da bağ kuruyor” diyor 
Gardner.

Financial Times’taki yazı şu 
satırlarla noktalanıyor:

“Ortada net bir gerçek var: 
Sayın Erdoğan’ın öncelikleri, 
Batı’nınkilerden farklı. Kend-
isinin önceliği, Gülencilere ve Kürt 
isyancılara karşı yürütülen savaşlar, 
IŞİD’e karşı savaş değil...Sayın 
Erdoğan ve onun partisi AKP, IŞİD’i 
sadece bir güvenlik tehdidi, Gülen-
cilerin ‘paralel devletini’ ve Kürt 
isyancıları ise varlığına yönelik teh-
ditler olarak görüyor.

“Sayın Erdoğan 2014’te 
Cumhurbaşkanı olmasından bu yana 
AKP’nin Sünni, İslamcı ve Türk 
kimliğini keskinleştirdi. AKP’yi, farklı 
muhalif partiler altında kümelenen et-
nik Kürtlere ve yarı-Şii Alevilere karşı 
kutuplaştırdı...Meclis’teki muhalefet 
partileri ise ordunun isyanı karşısında 
ona destek verdi. Cumhurbaşkanı 
şimdi ya onlarla yeni bir demokratik 
uzlaşma sağlayacak, ya da İslamcılar 
ve aşırı milliyetçiler sokaklardayken 
yurt içindeki ve dışındaki muhalifler-
ine karşı bugüne kadarki politikalarını 
sürdürecek.”

AABK: Meşru Müdafaa Hakkımızı Kullanacağız
Avrupa Alevi Bir-
likleri Konfedera-
syonu başkanlar 
divanı toplantısının 
sonuç bildirgesinde 
Alevilerin saldırılar 
karşısında meşru 
müdafaa haklarının kullanılacağı belirtildi. 

Avrupa’da örgütlü tüm Alevi 
birlikleri başkanlarının katıldığı 
olağanüstü toplantıda Türkiye’de 
yaşanan darbe girişimi ve Alevilere 
yönelik olası saldırılar karşısında 
alınması gerek tedbirler tartışıldı. 
23 Temmuz’da yapılan toplantınının 
sonuç bildirgesi şöyle;

‘‘Avrupa Alevi Hareketi olarak 
geçen 14 yıllık süreçte AKP 
İktidarı’nın, demokrasiyi araç olarak 
gören gizli bir ajandası olduğunu 
dünya kamuoyuna aktarmaya 
çalıştık. Ana hedefi; Siyasal İslam’ı 
Türkiye’de hakim kılmak olan bu 
gizli ajanda kapsamında, Gülen 
Hareketi başta olmak üzere birçok 
gerici cemaat tarafından devletin 
tüm kademeleri işgal edildi. Bugün 
Türkiye’de yaşanan çatışma ise bir 
‘demokratikleşme mücadelesi’ değil, 

gerici iki gücün rant çatışmasıdır.
Hedefte her zaman Aleviler, 

Kürtler ve Solcular olmuştur.
1960 ve 1980 Askeri Darbeleri’nden 

sonra darbecilerin hedefinde her za-
man Aleviler, Kürtler ve Solcular yer 
almıştır. Bugün Türkiye’de Siyasal 
İslam’ın bu kadar çok güçlenmesinde-
ki en büyük etmen, söz konusu darbel-
erle ilerici güçlerin tasfiye edilmesidir. 
Devlet yönetiminde hâkim bu anlayışa 
ilaven, AKP’nin Suriye politikası 
nedeniyle Alevilere yönelik nefret 
söylemlerinde ve saldırı girişimlerinde 
artışların yaşandığını da daha evvel 
kamuoyuyla paylaşmıştık.  

15 Temmuz’da yapılan darbe 
girişiminin ardından da İstanbul’da 
Gazi Mahallesi, Okmeydanı, Ar-
mutlu, Sarıgazi ve Eyüp ilçelerinde, 
Ankara’da Tuzluçayır ve Dikmen il-

çelerinde, Malatya Paşaköşkü Mahal-
lesi, Hatay’ın Samandağ ve Armutlu 
İlçelerinde Alevilere dönük saldırı 
girişimleri oldu. Her daim gerici ce-
maatlere karşı cephe almasına rağmen 
Alevilerin hedef seçilmesinde, devlete 
egemen olan Türk-İslam sentezinden 
kaynaklı bu anlayışın yattığını bilme-
kteyiz. 

OHAL uygulaması başkanlık sis-
teminin provasıdır

OHAL uygulamasına geçildiği gün 
hükümet sözcüsü tarafından Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin askıya 
alındığı açıklandı. OHAL uygulaması 
kapsamında Türkiye’de askıya 
alınacak tek şey Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi de olmayacak. Anayasa’da 
koruma altına alınan birçok hak-
larda kısıtlanacak ve önümüzdeki 
günlerde Kanun Hükmünde Karar-
namelerle temel özgürlükler ortadan 
kaldırılacaktır. Bu durumu; AKP 
Hükümeti ve Erdoğan’ın 2013 yılında 
yaşanan Gezi Direnişi’ne öncülük 
eden kesimlerle hesaplaşmak için 
bir fırsat olarak değerlendireceğini 
aklıselim herkes görmektedir. Ayrıca 
Erdoğan, OHAL uygulamasını 
başkanlık sistemine geçişin bir provası 
olarak değerlendirecektir.

Olası katliamlar karşısında meşru 
müdafaa hakkımızı kullanacağız 
Avrupa Birliği üye ülkeleri başta 
olmak üzere dünya siyasetinin 

Türkiye’deki bu kötü gidişat 
karşısında sessizliklerini koruyor 
olması da endişeleri artıran bir diğer 
durum olarak karşımıza çıkıyor. 
Suriye iç savaşı sonrası gelen mülteci 
akınının yarattığı sorunları çözme 
konusunda büyük sıkıntılar yaşayan 
Avrupalı Devletler, Türkiye’de 
oluşacak bir iç karışıklık sonrasında 
derinden sarsılacaklardır.  Alevi 
toplumu olarak yeni katliamların 
kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz. 
Olası katliam girişimleri karşısında 
meşru müdafaa hakkımızı sonuna 
kadar kullanacağız. Tüm Avrupa ka-
muoyunu ve siyasetçilerini bu teh-
likeli süreç karşısında duyarlı olmaya 
çağırıyoruz.’’
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Türkiye’de Yaşanan Darbe Girşimine 
Londra’dan Bir Bakış
Haber: Bedran Özkan

15 Temmuz Cuma akşamı 
Türkiye’de adı önce Başbakan 
Binali Yıldırım tarafından 
‘Kalkışma’ olarak nitelendirilen 
ve daha sonra da darbe olarak 
adlandırılan bir askeri cunta 
girişimi yaşandı. Yaşanan 
darbe girişiminden sonra bir 
televizyon programına katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
tüm kitlesini alanlara davet 
etti.  Erdoğan’ın çağrısı üzer-
ine meydanlara çıkan kitle ile 
askerler arasında çatışmalar 
yaşanmış ve yüzlerce insan 
yaşamını yitirirken Türkiye 
tarihine kara bir leke daha 
eklenmiş oldu.
Avrupa’da yaşayan Türkiyeli  
Kürt, Sosyalist ve Demokrat 
yurttaşlar da  yaşanan darbe 
girişimini değerlendirdi. 

‘Darbede başka kesimlerin ve 
NATO’nun da parmağı var’

İngiltere’de İngilizce yayın yapan Kurd-
ish Question Editörü  Memed Aksoy darbenin 
karışık bir pot-pori darbe olduğunu, devletin 
bu darbeyi Fethullah Gülen üzerine yıkmaya 
çalıştığını ifade ederek, ‘Devlet diğer kesimlerle 
uzlaşmaya çalışsa da, darbede başka kesimlerin 
ve NATO›nun da parmağı var. İlk günlerde, bu 
meselenin de Ergenekon soruşturmaları gibi 
sulandırılacağı görülüyor. 70,000›den fazla insan 
görevden uzaklaştırılmış veya gözaltına alınmış 
durumda. Yani AKP-Erdoğan darbeye karşı 
darbe yapıyor. Hatta darbenin AKP içine doğru 
yönelmesi büyük olasılık. Aslında devlet tüm 

kurumlarıyla çökmüş durumda ve dikiş tutacağa 
benzemiyor. Devlet-hükümet-asker tümüyle suç-
lu ve darbenin sorumlusu, ilişkiler de reformlarla 
düzelecek gibi görünmüyor. Bu anlamda Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Ortadoğu›daki diğer dev-
letler gibi ‹failed nation-state› yani başarısız bir 
ulus-devlet olarak görülebilir» dedi.

‘Avrupa’ daki Kürtler ve sosy-
alistler olarak Rojava›daki 
gibi Kuzey›de  de üçüncü yol 

savunması yapmalıyız›
Aksoy mevcut sistemden bir demokratikleşme 

hamlesisinin çıkmayacağını söyleyerek 
tüm demokrasi güçlerinin bir blok etrafında 
toplanması önerisinde bulundu ve bu anlamda 
HDP›nin çağrısının da önemli olduğuna vur-
gu yaptı. Bunun da yetersiz kalabileceginin 
altını çizen Aksoy,  «İç savaş tehlikesinin 
önümüzdeki aylarda-yılda gündeme gelm-
esi büyük bir olasılık. Bunun engellenmesi için 
herşey yapılmalı ama demokrasi güçlerinin 
durdurabileceğini düşünmüyorum. Bu durumda 
Kürtlerin öz-yönetimlerini ve savunmalarını 
daha fazla geliştirmeleri gerekiyor. Rojava, 
Kuzey Kürdistan için bir örnek bu anlamda. 
‘Üçüncü yol’un savunulması her anlamda 
önemli ve gerekli. Bizde Avrupa’daki Kürtler, 
demokratlar ve sosyalistler olarak buradaki 
örgütlülüğümüzü güçlendirip, gelişecek devrim-
sel bir sürece elimizden gelen katkıyı sunmamız 
gerekiyor. Tartışmalar, hazırlıklar şimdiden 
yapılmalı» ifadelerini kullandı.

‘Darbe mekaniği 7 
Haziran’dan sonra devreye 
konuldu’

Londra’daki Kürt Toplum Merkezi Eş Başkanı 
Evrim Yılmaz ise, Kürt sorununun çözüm 
görüşmelerinde PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
darbe sürecini ön gördüğünü ve uyarıda 
bulunduğunu belirterek, “Öcalan  eğer çözüm 
süreci başarıya ulaşmazsa bir darbe mekanığı 
gelişecektir demişti ve nihayetinde görününen ve 
yaşanan da bu olmuştur. Darbe mekaniği çözüm 
görüşmelerindeki samimiyetsizlik, 2014 sonun-
da MGK’da alınan savaş kararı ve 7 Haziran 
HDP başarısı sonrası devreye girdiği söylenebil-
ir” dedi.  Yılmaz,  Kürdistan’ın  aylardır bu darbe 
sürecini yaşadığını,  sokağa çıkma yasağı, 
Kürtlere dönük katliamlar (Sur, Cizre, Gever, Si-
lopi ve Nusaybin’de olduğu gibi), milletvekili 
dokunulmazlıklarının kaldırılması, DAİŞ 
barbarlarının AKP destekli Kürtlere saldırıları 

daha sayfalarca ifade edebilecek birçok yönelim-
ler hepsi sıkıyönetim ve ohal yöntemleri 
olduğunu söyledi.

‘Kirli iktidar savaşının bir 
parçası olmayacağız›

Hükümetteki çatlağın son dönemde 
daha belirgin hale geldiğini kaydeden Yılmaz, 
“Erdoğan iktidarda kalmak için Kürtlere savaş 
açtı. Darbe mekaniğı asıl o zaman başladı. Ordu 
Kürdistan’da yoğun bir savaşın aktörü oldu ve 
darbe yapabilecek gücü kendinde gördü. Siya-
seti yeniden dizayn etme girişimine kalkıştı. Bu-
nun diğer nedenleri olarak ise AKP politiklarına 
karşıtlık, dış ilişkilerin Türkiye ye kazandırdığı 
kötü imaj, iç rahatsızlıklar vb olarak da görül-
ebilinir.  Erdoğan bu rahatsızlıkları ve olası bir 
hareketliliği gördü ve bu yüzden de dış politika 
değişikliğine gitti. Rusya ve İsrail ile özür diley-
erek yeniden ilişkilerini düzeltme çabası şimdi 
daha iyi anlaşılıyor” dedi.  Yılmaz, “Yapılan bu 
darbe girişimi her kimden gelirse gelsin bizler 
darbe anlayışına karşıyız. Demokrasinin alter-
natif olduğu görüşündeyiz. Türkiye yıllardır bir 
darbeler ülkesi durumundadır. Az yaşamadı bu 
darbeleri ve sonuçlarını bugün dahi yaşıyoruz. 
Hiç bir zaman halkların yararına, Kürt halkının 
ve demokrasi güçlerinin çıkarına olmadığı kes-
indir. Bu anlamda karşısında olduğumuzu, bu 
kirli iktidar savaşının bir parçası olmayacağımızı 
çok net ifade ediyoruz” dedi.

‘Yaşanan olaylar tümüyle 
AKP iktidarını güçlendirmeye 
yönelik’

Kürt Toplum Merkezi diğer Eş Başkanı Ali Poy-
raz da  yaşanan darbe sürecine ilişkin  şunları dile 
getirdi.

15 Temmuz darbe pratiğinin klasik darbel-
erden farklı olduğunu ve darbenin yapılmaya 
çalışıldığı gecede iktidarı devirmeye yönelik bir 
adım olmadığını belirterek,  “İleleyen saatlerde 
de görüldü ki tüm çabalar, RTE›yi desteklemeye 
ve güçlendirmeye yönelikti. Bundan dolayı yer 
yer komik pozisyonlar yaşandı.  İlk andan iti-
baren darbeden de AKP›den de yana olmadığımız 
bir çok kurumumuz tarafindan  kamuoyuna 
açıklandı» dedi. Yaşanan olayların tümüyle AKP 
iktidarını güçlendirmeye yönelik olduğunu, bu 
darbenin esas aktörlerinin  AKP›nin derin güçleri 
olduğunu kaydeden Poyraz, «Her iki durumda 
da baş aktör, RTE›nin kendisidir. İktidarını  ve 
diktatörlüğünü  güçlendirme ugruna insanların 
katledilmesini göze almıştır. Askerliğin 
a›sini bilenler gece saat 8-10 arasi  darbenin 

olmayacağını çok iyi bilir. Yine bu darbe ise, 
neden  hareket başlamadan 14 saat önce camiler-
in maaşlı imamlarina email gönderilmiştir” di-
yerek planlı bir çalışmanın yapıldığını savundu. 

  Sonuç olarak 15 Temmuz  gecesinin RTE›nin  
tek adamlığını  resmileştirdiğini ve bunun şuanki  
uygulamalardan rahat bir şekilde anlaşıldığını 
belirten Poyraz, «Bu nasıl bir darbe  girişimidir 
ki  gözaltına alınan zanlıların daha sorgusu bit-
meden bir çok değişik alandan 30.000›den  fa-
zla kişi görevinden  alındı ? Bu organizasyon 
uzun bir hazırlığın  ürünüdür. AKP yandaşları ve 
medyası her ne kadar kabul etmese de bu darbe 
bekleniyor ve biliniyordu. Daha Nisan ayında 
Washington Pos›ta çikan bir haberde,»RTE ken-
di elini güçlendirmek için bir darbe girişimi yap-
tirabilir»  denilmişti» diyerek darbe girişiminin 
gelişim sürecininin bilindiğini savundu. 

    ‘Ne darbe Ne de AKP!’

İngiltere’deki Göçmen İşçiler Derneği(GİK-
DER)  Başkanı  Helin Peköz de “Ne darbe ne 
AKP faşizme karşı birleşik direnişe” sloganıyla 
bu darbeye karşı olduklarını belirtti.  AKP ile 
Erdoğan kliğinin iktidarını sağlamlaştırmak için 
önce ittifaklar yaptığını belirten Peköz, “Erdoğan 
iktidarının cephe aldığı kesimlerin giriştiği ask-
eri darbe, faşist zulüm ve barbarlığın başka 
güçler eliyle sürdürülme çabasından başka bir 
şey değildir. İkisi de halklara, işçi ve emekçilere 
düşman. Kürdistan’da kentleri yerle bir etti. Yü-
zlerce insanı barbarca katletti, binlercesini 
tutukladı, yüz binlercesini göçe zorladı. IŞİD›e 
verdiği destekle gerçekleşen ve yüzlerce insanın 
katledildiği Suruç, Amed, Ankara, İstanbul-
Sultanahmet ve Atatürk Havaalanı katlaimları 
dosyalarına gizlilik kararı koydurarak örtbas et-
meye çalışıtı» dedi.

‘Avrupa ‘ daki işçi ve eme-
kçiler olarak birleşik mü-
cadeleyi büyüteceğiz’

Askeri darbe girişiminde bulunanların da 
bugüne kadar halklara faşist zulümler  uygu-
layanlar olduğunu belirten Peköz, «Darbe 
girişiminde bulunurken, tıpkı 1980 faşist darbes-
inin başı Kenan Evren gibi ‹›sulh›tan, barış››tan 
bahsetmeleri, onların faşist zulmünü gizley-
emeyecektir. Onlarda AKP-Erdoğan›dan farklı 
değildir. Bundan dolayı ne askeri faşist darbe, 
ne de AKP-Erdoğan faşizmi! Avrupa›da yerli 
göçmen işçi ve emekçiler faşist Türk devletinin 
halklarımıza uyguladığı zulme, insanlık dışı 
uygulamalara karşı birleşik mücadeleyi yük-
seltecektir” dedi.
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Bir Kurtuluşa İhtiyaç Var
Türkiye sınırları içerisinde 

ki hareketlilik, darbeydi değildi 
konuları, sonrasında Tayyip’in 
klasik Tayyip halleri filan darken 
çök önemli bir gündem arada 
kaynayıp gitti.

İngiltere parlementosu geçen 
hafta yeni başbakanını belirl-
edi. Halkın iradesi filan kim-
senin umrunda olmadı. Eski 
başbakan David Cameron’ın 
Avrupa Birliği referandumundan 
hemen sonra istifa edeceğini 
açıklaması sonrasında bu sürecin 
Eylük sonuna kadar uzayacağını 
düşünüyorduk. Fakat süpriz bir 
şekilde süreç daha hızlı işledi ve 
Cameron’ın istifasının hayata 
geçmesi daha hızlı oldu.

Bir anda eski Londra Belediye 
Başkanı Boris Johnson’ın adı 
potansiyel bir başbakan olarak 
anılmaya başladı. Bu durum 
birçok kişide büyük kaygılar 
yarattı. Boris konuşmasını be-
recemeyen, nerede ne diyeceğini 
nasıl davranacağını pek bilmey-
en birisi olduğundan, böyle bir 
insanın bizi yönetme ihtimali bile 
şaka gibiydi. Fakat şakanın daha 
büyüğü o kadar hızlı bir şekilde 
geldi ki, şokta kaldık.

Yeni başbakan Theresa May 
oldu. May’in bugüne kadar mil-
let vekilliği sürecindeki sivri 
çıkışlarını unutmadık. Özellikle 
mültecilerle ilgili sergilediği 
katı tavır çok can sıkıcıydı. 
Cameron’ın gidişiyle tam kur-
tuluyoruz darken artık başbakan 
olarak tam karşımızda.

Kabinesini komple yeniledi. 
Yenilenen kadroda asrın şakasını 
yaptı. Boris Johnson’ı dış işleri 
bakanı olarak atadı. Başımıza ne 
geleceği konusunu merakla bekli-
yorum.

May’in gelişi ile birlikte 
yaptığı ilk icraatını gelecek 50 
yıl boyunca konuşacağız galiba. 
Hemen onuda anlatayım.

Trident isimli bir programı 
daha önce duymuş olma ihtima-
liniz var. İhtimal diyorum, çünkü 
konu her Trident programına 
gelişide bir şekilde günden 
değişip arada kaynayıp gidi-
yor. Trident projesi 5 adet deniz 
altından oluşuyor. Bunlar klasik 
deniz altı değiller. Bu deniz 
altıların her birinde toplam 8 adet 

füze ve 40 adet nükleer başlık bu-
lunmakta. Bu deniz altılar 1994 
yılından bu yana Birleşik Krallık 
çevresinde devriye geziyorlar.

Irak’ta nükleer silah var diye 
milyonlarca insanın hayatına 
mal olan, İran’da nükleer silah 
hazırlıkları var diye yıllardır 
baskı uygulayıp, aynı oyunları 
Suriye üzerinde düzenlemeye 
çalışırken oylama beklediği gibi 
gitmeyen Birleşik Krallık yöneti-
mi şimdilerde ellerinde bulunan 
onca nükleer silahı yenilemeyi 
planlıyor. 

Şimdi bunu duyan ülkeler 
demokrasi getiriyoruz diye 
Britanya’ya saldırmaya kalksa 
ne yapacağız? Malum hiç ilgi-
si olmadığı halde bazı ülkeler 
diğerlerine demokrasi getirmeye 
çok düşkünler. Ya şimdide birileri 
böyle birşeye girişse ne duruma 
düşeceğiz.

Nükleer silahları insanlık üz-
erinde uygulama ihtimali bile çok 
korkunç gelirken, May, yaptığı 
açıklama sırasında Millet Vekill-
erinin bir tanesinin, ‘diyelimki 
gerek gördünüz, yüzbinlerce 
insanın öleceğini bile bile saldırı 
emir verirmiydiniz?’ sorusuna hiç 
tereddüt etmeden ‘hayır’ yanıtı 
verdi.

Bunlar yetmezmiş gibi birde 
bu yenileme olayının masrafları 
var. Bir yenileme için 200 mil-
yar Pound para harcanması 
gerekiyor. Yani NHS, eğitim 
sistemi, sosyal hizmetler gibi 
konularda dünya birincisi olma 
ihtimalimiz  varken, Trident gibi 
saçma sapan, savaşı ve ölümleri 
meşrulaştırmaya çalışan insan-
larla uğraşıyoruz hergün. 

Öte yandan bizim bütün 
yaşama haklarımız adım adım 
elimizden alınmaya başladı bile. 
Yakın zamanda işsizliğin had 
safhaya çıktığını açıkça gördük. 
Daha gelecek olanlarda cabası 
olacak. Biz ne yazıkki nerdeyse 
elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. 
‘Nerdeyse’ diyorum çünkü çözüm 
için bir yolumuz var. 

Şimdiki İşçi Partisi liderinin 
Jeremy Corbyn benim gözümde 
daha güzel bir ülke ve dünya için 
en çok çabalayabilecek halktan 
birisi olarak bu saçmalıklara dur 
diyebileceğine inanıyorum. 

Köşe Yazısı

Tom 
Webb

Calais’de Bir Mülteci  
Karşıt Grupların 
Kavgasında Öldürüldü
Fransa’nın kuzeyinde yer alan Calais kentinde-
ki mülteci kampı yakınlarında 1 mülteci, karşıt 
grupların kavgası sırasında öldürüldü.

Yerel yetkililer, Calais’deki 
İngiltere’ye geçmek isteyen mül-
tecilerin konakladığı bölgede 
çıkan kavgada 1 Eritreli mülte-
cinin göğsünden bıçaklanarak 
öldüğünü duyurdu.

Kavganın dün gece Sudan, Eri-
tre ve Etiyopyalı bir grupla Afgan 
bir grup arasında çıktığı belirtildi.

Birçok insan hakları derneği 
tarafından eleştirilen ve başta 
UNICEF olmak üzere birçok ku-
rumun hakkında rapor hazırladığı 
“Jungle” mülteci kampı, dünyanın 
en tehlikeli kamplarından biri 
olarak biliniyor.

Calais Belediye Başkanı Nata-
cha Bouchart, geçtiğimiz haftalar-
da, nüfusu yaz mevsimiyle beraber 
7 bine çıkan kampın yakın bir 
zamanda tamamen dağıtılacağını 
duyurmuştu.

Ancak açıklamada, mülteciların 
nereye yerleştirileceğine dair her-
hangi bir detay verilmemiş ve 
akıllara yaklaşık 7 bin mültecinın 
ortada kalabileceği sorusunu 
getirmişti.

Fransa’nın Manş denizi 
kıyısında yer alan Calais ken-
tine 5 kilometre mesafede bulu-
nan Jungle kampındaki mülteci-
lar, İngiltere’nin Dover kentine 
yaklaşık 55 deniz mili (101 kilo-
metre) olan mesafeyi kaçak yollar-
la aşıp bu ülkeye ulaşmak istiyor.

Mültecilar, bunun için 
Calais’den deniz altındaki tünelle 
İngiltere yönüne giden kamyon ve 

tırlara tırmanmaya çalışırken ba-
zen de insan kaçakçılarının ağına 
düşüyor.

Fransa ise mültecilerin kendi 
imkanlarıyla oluşturduğu Jungle 
mülteci kampına neredeyse hiçbir 

yardım yapmamakla suçlanıyor.

Fransız polisi bu kavgaları 
engellememekle suçlanıyor.

Foto: Erem Kansoy-TelNews 
Arşiv Calais Ocak 2016 
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Çocuğunuzla tatilde 
neler yapmalı

Ve bir okul döneminin daha sonu-
na geldik. Bazılarımız okulların bit-
mesiyle soluğu Türkiye’de alırken 
bazılarımız ise gerek maddi koşullar 
gereksede memleketteki siyasal du-
rumdan dolayı İngiltere’de kalmayı 
tercih ediyoruz. Peki ama bu kos 
koca 6 haftalık tatilde çocuklarımız 
ile neler yapabiliriz? Bu soru aslında 
hepimizin kendimize sorduğu bir 
sorudur. Bazılarımızın buna cevabı 
kolay olabilir, mesele başka bir yere 
tatile gidecem gibi. Bazılarımızın 
ise bu soruya verecek çok fazla bir 
cevabı yoktur ‘tüm yaz evde ol-
acaz’ demekten başka. Bugünkü bu 
yazımda sizlere yazın çocuklarınız 
ile yapacağınız bazı etkinlikler 
hakkında bilgi vermeye çalışacağım. 
Bunu yaparken ilk olarak Londra ve 
çevresinde ziyaret edebileceğiniz 
müzeler hakkında sizlere bilgi 
verecem. Umarım her zamanki gibi 
yardımcı olur. 

Tatillerde en kolay ve en 
masrafsız zaman geçirmenin yolu 
müze ziyaretidir. Londra ve çevresi 
bu konuda bir çok olanağı ailelere 
ve çocuklara sunuyor. Tabiiki 
buradan size Londra’daki tüm mü-
zeler hakkında bilgi verme şansım 
çok zor. Bunun için seçdiğim bir 
kaç müze hakkında bilgi verip sizin 
ve çocuğunuz istek ve arzularına 
hitap edecek seçimler yapmanızı 
sizden rica edecem. Londra’da 
yaşamanın en güzel yanlarından 
bir tanesi bu konuda bir zenginliğe 
sahip olduğumuz gerçeği. Tari-
hten Bilime, Ulaşımdan Bilgisa-
yar dünyasında kadar bir çok 
konuda müzelerin ve aktivitelerin 
olduğu bu şehirde çocuklarımız ile 
yapacağımız bir etkinlik her za-
man vardır, yeterki bu konuda bir 
araştırma içinde olalım. 

Bu anlamda ziyaret edilecek 
ve benimde en çok sevdiğimin 
müzelerin başında Science Mu-
seum yane Bilim Müzesi geliyor. 
Bilim Müzesi South Kensington 
Bölgesinde Exhibition Road’da 
bulunuyor. 1857’de bulunan bu 
müze yıl boyunca 3.3 milyon zi-
yaretçiyi kabul ediyor. Kamu 
tarafından finanse edilen diğer mü-

zeler gibi Bilim Muzeside ücretsiz 
fakat müze içinde bazı bölüm-
ler ve gösteriler için ücret talep 
ediliyor. Teknoloji den Tarıma, 
Kimya’dan Tarihe bir çok konuda 
bulimsel gelişmeleri öğrenip çok 
değerli bilgilere sahip olabilirsi-
niz. Çocuklar için yapılan inter-
aktif oyunlar ve etkinlikler sayes-
inde buraya ziyaret eden herkese 
zevk alıp bilim konusunda bilgi 
sahibi olabilir. Bu müze hakkında 
daha fazla bilgi almak için www.
sciencemuseum.org.uk internet 
adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 Size önereceğim ikinci müze 
ise benim öğrencilerim ile zi-
yaret etmekten büyük memnuniyet 
duyduğumu The National Museum 
of Computing yane Ulusal Bilgiyar 
Bilimler Müzesi. Londra’ya yarım 
saat uzaklıkta olan Milton Keynes 
şehrinde bulunan bu müze Bletch-
ley Park bölgesinde yer alıyor. 
Müze bünyesinde dünyadaki ilk 
bilgisayar olmak üzere bu konuda 
1940, 50, 60 ve günümüze kadar 
olan tüm bilgisayar teknolojisine 
ev sahipliği yapıyor. Bu müze 
Bilgisayar dünyasındaki tarih-
sel ve günümüz teknolojisini bir 
araya getirip çocukların öğrenceği, 
etkileneceği ve zevk alacağı bir or-
tam sunuyor. Yeni ve eski bilgisa-
yar sistemleri görmenin yanında 
aynı zamanda bunları kullanarak 
program yazma, onları çalıştırma 
ve işlem yapmalarını görmek bir 
çok çocuk için etkili olacaktır. 
Müze ayrıca yaptığı festivaller, özel 
programlar ve konuşmacılar ile eski 
ve yeni bilgisayar teknolojilerini 
herkesin öğrenmesi için etkinlikler 
düzenliyor. Bu müze hakkında daha 
fazla bilgi almak için www.tnmoc.
org internet adresini ziyaret edebil-
irsiniz. 

 Bu iki müze ziyaret edebileceğiniz 
yerlerden sadece ikisi, diğer ziyaret 
edilebilinecek yerler konusunda 
aşağıdaki internet adresinden bilgi 
alabilirsiniz:

 http://www.dayoutwiththekids.
co.uk/things-to-do-family/london/
museums-and-galleries  

 İyi gezmeler ve iyi öğrenmeler..  

Zehra Doğan’a sahip çıkalım

Üç gün önce tutukla-
nan JINHA editörü Zehra 
Doğan’ın gazeteciliğine 
tanıklık eden Nisêbîn 
Belediye Eşbaşkanı 
Sara Kaya, “Şengal’den 
Nisêbîn’e kadar haber ve 
çizimleriyle katliamları ka-
muoyuna duyurdu. Çok 
cesur bir gazeteciydi” 
dedi.

Mêrdîn’in Nisêbîn ilçesinde bir yıla yakındır 
süren saldırılar süresince ilçede kalarak 
yaşananları aktaran JINHA editörü Zehra Doğan, 
habercilik faaliyetleri nedeniyle önceki gün tu-
tuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne konuldu. 
Saldırılar sırasında ilçede bulunan HDP Mêrdîn 
Milletvekili Ali Atalan ve Nisêbîn Belediye 
Eşbaşkanı Sara Kaya, Doğan’ın gazeteciliğine 
tanık olduklarını ifade etti. 

Zehra Doğan ile son yasağın başlangıcından 
itibaren yan yana olduklarını ifade eden Kaya, 
Doğan’ın Nisêbîn’de yaşananları tüm dünyaya 
duyurduğunu, gazetecilik görevini yapmak için 
ilçede bulunduğunu aktardı. Doğan’ın hem il-
çede yaşanan durumu ve kadınların özgün olarak 
yaşadıklarını aktardığını dile getiren Kaya, 
“Zehra sadece haber yapmakla da yetinmiyordu. 
İlçede yaşanan saldırı ve katliamları çizerek 

kamuoyuna aktarıyordu. Kelimeler kalmamıştı 
zaten yaşananları aktaracak. 100’üncü günde 
yaşananları resmetmişti. Cizîr’den Nisêbîn’e 
yaşananları çizimleriyle kitaplaştırmak gibi bir 
amacı vardı. Ancak kentten çıktığı gün gözaltına 
alınarak tutuklandı” dedi. 

‘zehra serbest bırakılsın’
Doğan’ın cesur bir kadın ve gazeteci 

olduğunu da vurgulayan Kaya, “Çok cesur bir 
kadındı, Şengal’den Nisêbîn’e kadar bütün olay-
lara tanıklık etmişti. Biz de onun tanıklığından 
memnun kaldık” diye ifade etti. Kaya Doğan’ın 
derhal serbest bırakılmasını isteyerek, “Zehra 
gazetecidir, ressamdır. Bu şekilde elde bir delil 
olmadan tutuklanması hukuksuzdur” dedi. 

‘O sorumluluğunu yerine getirdi’
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mêrdîn 

Milletvekili Ali Atalan da, saldırılar sırasında 
Doğan’ın kamuoyuna yönelik sorumluluğunu ye-
rine getirdiğini ve hakikati duyurduğunu söyledi. 
Doğan’ın gazetecilik mesleğini yerine getirdiğini 
kaydeden Atalan, “Nisêbîn’de yaşanan saldırılar, 
katliam ve yakıp yıkmaları dünyaya duyurdu. 
Gazeteci Doğan bu nedenle tutuklandı. Gerçeği 
ve hakikatin bilinmesi istemeyenler, katliam 
politikalarının gerçek yüzünün dünya kamuoyu 
tarafından bilinmesini istemeyenler, rağmen 
gazetecilik faaliyetini sürdürüyor” dedi.

‘Savaş gerçeğini yansıttığı için tutuklandı’
Kürdistan, Türkiye ve uluslararası basın 

örgütlerine ve kamuoyuna gazeteci Zehra 
Doğan’a sahip çıkılması çağrısında bulunan Ata-
lan, “Zehra’nın serbest bırakılması için hemen 
harekete geçilmelidir. Basın özgürlüğünün gi-
derek kısıtlandığı, gerçeklerin karartıldığı bir 
süreci yaşıyoruz. Zehra’nın tutuklanmasının 
sebebi de savaşın gerçek yüzünün kamuoyuna 
yansıtılmasıdır” diye konuştu
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Kutlu Adalı cinayeti, Kıbrıs’ın 
kuzeyinde 1974 sonrası Türkiye 
Cumhuriyeti devleti tarafından 
oluşturulan rejimin, asker, mafya 
ve devlet bağlamında en bariz 
örneklerinden birisidir.

Geçtiğimiz hafta 20 Temmuz 
günü, ada TC devleti işkalinde 
bçlünmüşlüğünün 42. Yılına girdi.

Araştırma Dosya - Erem Kansoy

Kıbrıs adası gerek stratejik konumu gerekse tarihi 
zenginliği ile tarih boyunca herzaman dış güçlerin 
ilgi odağı olmuştur. Ortadoğu’da adeta yüzen bir 
savaş gemisi gibi dış güçler tarafından kullanılan 
adanın yakın tarihinde ise Osmanlı imparatorluğu 
ile başlayan, İngiliz sömürgeciliği ve Türk 
yönetimi ile devam eden uluslararası bir politik 
kriz Kıbrıslıların üzerine kara bulut olarak çökmüş 
durumda. 

Kıbrısn yakın tarihinde 1974 yılıyla başlayan TC 
işkali ise bir çok sayısız kirli oyunun başlangıç 
noktası olarak bilinsede adada Türk zihniyeti 
ile hazırlanmış çıkar oyunları 1950’li yıllarda 
başlamıştır. İngiltere, Yunanistan, TC, Vatikan, 
Amerika, İsrail gibi güçlerin ada üzerindeki çıkar 
oyunları ise tarihsel süreçte Kıbrıslıların yok 
oluşunu hızlandırmıştır.

Kıbrısın karanlık yıllarında tüm gerçekliği ile 
parlayan sayısız detay 1974 yılındaki adaya yapılan 
Türk müdahalesi ile çok uzun yıllar saklanılmayı 
başarsada, Kıbrıs toplumlarının dönüm noktası 
olan bir çok yaşanmışlık günümüzdesu yüzüne 
çıkmaya devam ediyor. Uzun yıllardır baskı ve 
izolasyonlar ile ambargolar altında yaşam sürdüren 
Kıbrıs Türkü acı gerçektirki Türkiyenin gazabına 
uğrayarak Kıbrıslı Rumlardan daha şansız bir 
yaşam sürdürmüştür. Faşist saldırılar, katliamlar 
ve soykırımlar ile tarihinde övünen Türki zihniyet 
1974 sonrasında adayı bölmesi ile işe koyularak bu 
tarihten itibaren Ortadoğu, Akdeniz ve Avrupa ile 
ilişkili kirli oyunlarını Kıbrıs üstünden yürütmeye 
başladı. 

Elbette dişi kanlı bu zihniyet ve yönetimler 
emellerine ulaşmak için Kıbrıslılarıda katletmiş, 
asimile etmiş ve Türkleştirme politikaları ile 
ambargolar altında bırakmıştır. 

Var olduğu dönemlerde Osmanlı imparatorluğu 
adaya gemileri ile çıkartma yapıp işkalci zihniyetle 
adaya hükmetti, daha sonraki dönemlerde 
ise ada İngilizlere olan borçtan dolayı İngiliz 
krallığına kiralanmış ve bir İngiliz kolonisi haline 
dönüştürlmüştür. Adanın yerlileri olan, Kıbrıslı 
Rum ve Kıbrıslı Türklerin, her ne kadarda kendi 
kendini yönetemediği bir tarihleri olsada Kıbrısta, 
Kıbrıslı toplumların ortak yaşantıları İngiliz 
sömürgeciliğinin son bulmasıyla noktalanır. 

Faşist İngiliz sömürgeciliğine karşı maden 
ocaklarında işçi haklarını savunan grev ve 
eylemleri, hasat zamanı köylülerin dayanışma 
örneği, iki toplumlu folklerik özellikler ve kültür 
bütünleşmesi ile oluşan ortak dil, binlerce evlilik, 
adadaki taşınmaz mal ortaklığı ve şehirleşmedeki 
tapulandırmalar günümüzde halen Kıbrısta 

ortak yaşamın tarihte izlerinin kanıtı olarak 
öne çıkarken, bugünün şartlarında ise adaya 
bölünmüşlük hakim. 

Kıbrısın tarihi sürecinde öne çıkan 
dönüm noktaları ve bilinmesi 
gerekenler
1950’li yıllardan itibaren Kıbrıs’ın önemini 
arttıran temel faktörlerden biri Ortadoğu 
petrolleriydi. Bir diğer faktörse Kıbrıs’ın yine 
aynı bölgedeki karışıklıklara yakın olması 
nedeniyle müdahale olanağı sunuyor olmasıydı. 
Doğu Akdeniz’deki üslerini tek tek kaybeden 
İngiltere açısından Kıbrıs’ın önemi çok büyüktü. 
Türkiye ile Yunanistan 1952 yılında NATO’ya 
üye olmuştu. Mevcut statükonun korunmasından 

TC devletinin,Kıbrıslı faşist kanallar ortaklığıyla 
Kıbrısta katlettiği sayısız önemli isim arasında,  
St. Barnabas İncil’ini araştırması ve Türk de-
rin devleti tetikcileri tarafından katledilip 
20 yıldır faili mechul ilan edinilmesi ile öne 
çıkan Gazeteci-Yazar Kutlu Adalı’yı ve Kıbrıs 
Türkünün, Türk yönetimlerinden çektiği zulmü 
okuyucularımız için araştırdık. 

Kutlu Adalı 
Kıbrıstaki 
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yana bir tutum takınan TC, Kıbrıs meselesi 
yüzünden Yunanistan’la karşı karşıya gelerek, 
NATO üyeliğini tehlikeye atmak istemedi. Ayrıca 
NATO’nun yarattığı anti-komünizm dalgası da, iki 
devlette de ağır basıyor ve politikayı daha çok bu 
histeri tayin ediyordu

1954’te Yunanistan, İngiltere’nin Kıbrıs’ın “kendi 
kaderini tayin hakkını” tanıması için Birleşmiş 
Milletler’e başvurdu. Yapılan görüşmelerde 
Türkiye, adanın İngiltere’ye ait olduğunu 
belirterek İngiltere’nin yanında saf tuttu ve başvuru 
reddedildi.

1957 başlarında ateşkes ilân eden EOKA, 
Makarios’un serbest bırakılmasıyla silahlı 
eylemlerini geçici olarak durdurdu. Öte yandan, 
aynı aylarda NATO da, Türkiye ile Yunanistan 
arasında “arabuluculuk” yapma bahanesiyle adaya 
el attı. Bundan sonra süreç hızla ilerleyecek ve 
tertiplerin ardı arkası kesilmeyecekti. 27 Ekimde 
Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonunun başına 
eski savcı yardımcısı Rauf Denktaş getirildi.

29 Kasımda Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ilk 
bildirisini dağıtarak adını duyurdu. Bir yıl sonra 
EOKA tekrar faaliyete geçerek saldırılarını arttırdı. 
Buna karşılık TMT de Rumlara savaş ilân etti. Ne 
var ki TMT’nin hedef aldığı kitlenin içinde, adada 
barışı ve bağımsızlığı savunan Türk emekçiler 
de bulunuyordu. Kıbrıslı Rumların ve Türklerin 
ortak düzenledikleri bir mitingin ardından, TMT, 
sendikalı Türk işçileri katletmeye başladı. 

Solcu Rum işçiler de söven Rumlarca katledildiler. 
Emperyalist planların hayata geçmesi için, daha 
önce barış içinde yaşayan işçi sınıfının ve emekçi 
halkların kardeşlikten, barıştan ve bağımsızlıktan 
yana tutumunun kırılması gerekliydi.

1959’da imzalanan Zürih-Londra Garanti ve 
İttifak Antlaşmalarıyla, Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere, Kıbrıs anayasasının garantörleri olarak 
ilân edildiler.

1960’tan sonra Sovyet yanlışı AKEL’in adadaki oy 
oranı giderek artmaya başladı. Kıbrıs Cumhuriyeti, 
Bağlantısızlar Hareketi Zirvesinde kurucu üye 
unvanını aldı. Bağlantısızlar hareketi, SSCB’ye 
yakınlığıyla tanınıyordu. Bütün bunlar, Türkiye’yi 
ve adada emelleri olan tüm emperyalistleri korkuttu.

Bu “tehlike”nin yarattığı korku, Kıbrıs üzerinde 
oynanan oyunların daha da sertleşmesine neden 
olacaktı.

Kasım 1963’te cumhurbaşkanı Makarios 
anayasada 13 maddelik bir değişiklik yapmak 
istedi. Değişikliklerin çoğu, mevcut anayasaya 
göre Türk tarafına verilen hakları kısıtlayıcı 
nitelikteydi. Anayasa iki toplumun varlığına göre 
düzenlenmişti.

13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni 
(KTFD) kurdurttu ve basına Denktaş’ı oturttu. 
Aynı yıl yapılan anlaşmalarla güneydeki Türkler 
kuzeye, kuzeydeki Rumlar da güneye geçtiler ve 
ada halkı fiilen etnik kökenlerine göre iki ayrı 
bölgede toplanmak zorunda bırakıldı. 15 Kasım 
1983’te ise bir adım daha ileri gidilerek, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) adında bağımsız 
bir devlet kurulduğu ilân edildi..

Böylece uluslararası alanda kimsenin tanımadığı 
kendinden menkul bir “cumhuriyet” oyunu 
sahneye koyulmuş oldu.

Türkiye’nin 1974 işgaliyle fiili durum yaratarak 
adayı bölmesinin ardından, Rum kesimiyle Türk 
kesimi arasında onlarca kez görüşme yapıldı ve bir 
türlü anlaşmaya varılamadı.

Türk devletinin kanlı eylemlerinden biri; 20 
Temmuz 1974 Kıbrıs İşgali

Kıbrıs adasında 1974 yılı öncesinde 1950’li yıllara 
dayanan iki toplumu düşmanlarştırma ve koparma 
çalışmaları başlamıştı. 1960-63 yılları ise Yunan, 
İngiliz ve Türk derin devletlerinin politik oyunları 
ile tuzağa düşürülen Kıbrıslılar 1974 yılında ise 
Türk devletinin adaya ‘Ayşe tatile çıktı’ parolasıyla 
yaptığı çıkartma ile ada son halini almıştır. Bugün 
ada Yeşil Hat ile ikiye bölünmüş ve adada hem 
İngiliz hem de Birleşmiş Milletlere ait toprak 
parçaları bulunurken, Kuzey bölümde Türk 
yönetimi Güneyde ise Rum yönetimi mevcuttur. 

Kıbrıstaki bölünmüşlüğün sebebi ise Türk 
ordusunun bugün halen, garantörlük anlaşmalarına 
aykırı olsada adada askerini bulundurması ve 
işkalci konumunu korumasından kaynaklıdır. 

İki toplumlumunda oy verdiği 2003 AB 
referandumu sürecinin ardından Kıbrıs, Kıbrıs 
Rum yönetimi çatısı altında tüm ada olarak AB’ye 
girsede, kuzey bölüm ‘işkal toprakları’ stattüsünü 
halen koruyor. 

Kıbrıs Harekâti TSK kod adı: Atilla Harekâti,  
20 Temmuz 1974’te Türk ordusunun Kıbrıs’ta 
başlattığı ve 14 Ağustos’ta Türk ordu Birlikleri’nin 
başkent Lefkoşa’ya girmesiyle sonuçlanan askerî 
işgal hareketi.

Kıbrıs’ı işgal eden Türk devleti adına Başbakan 
Ecevit, işgalin adına ‘‘Barış Harekatı‘‘ demişti. Her 
konuşmasında adaya ‘‘barış, kardeşlik, özgürlük‘‘ 
getirmek için çıktıklarını söyledi. 40 bin asker, 
zırhlı araç ve ağır silahlarla gerçekleştirilen bu 
işgal sırasında binlerce insan hayatını kaybedip, 
onbinlercesi sakat kalırken, 200 bine yakın Rum 
da topraklarından sürgün edildi.

Kutlu Adalı, St. Barnbas İncili Abdullah Çatlı, 
Galip Mendi’yi anlatan ve Adalı’nın eşi İlkay 
Adalı ile Derman Saraçoğlu, Hamza Irkad’ın 
demeçlerini içeren araştırmanın devamı gelecek 
sayımızda.

Kutlu Adalı 
Kıbrıstaki 

gerçeği ve Türkiye’nin 
kirli oyunları 
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‘Rojava Devrimi Mücadelemize Işık Tutuyor’
Rojava Devrimi dördüncü 
yılında Londra’da, Suruç 
şehitleri anısına açılan 
çadırda hatırlandı.

Esra Türk

Sosyalist Kadınlar Birliği, Gikder ve Kürt Halk 
Meclisi’nin ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte 
yapılan konuşmalarda Rojava’da gerçekleşen 
devrimin, Kürdistan’ın her parçasındaki mü-
cadeleye ışık tuttuğu ifade edildi.

Geçen yıl, 20 Temmuz’da Suruç›ta Daiş›in 
bombalı saldırısı sonucunda hayatını kaybeden-
lerin anısına, Manor House›da açılan çadırda, 
19 Temmuz Salı günü, gerçekleşen anmada, 
PYD adına bir konuşma yapıldı.

Kürt Halk Meclisi eşbaşkanı Ali Boyraz’ın 
sunduğu programda, Gik-der temsilcisi Ke-
mal Denli, Kürt Halk Meclisi eş başkanı Evrim 
Yılmaz, Gik-der temsilcisi Helin Pekgöz ve 
Ciwanan Azad UK temsilcisi birer konuşma ya-
parak, Rojava devrimini- günümüzde gelişen si-
yasi süreçte- değerlendirdiler.

Konuşmaların ardından, İbocan ve Hakan 
Kobane ve Rojava devrimi üzerine yazılan 
türküler seslendirerek bir müzik sunumu yaptılar. 
Etkinlik çadırda bulunan halkın halayları 
eşliğinde sona erdi.

Boyraz açılış konuşmasında AKP hükümetinin 
Rojava devrimine karşı olumsuz tavrının 
başarısız olması sonucunda Kürdistan’daki 
savaş politikasını ağırlaştırdığını ifade ederek, 
şunları söyledi: ‘‘Rojava’da başarısız olan AKP 
faşizmi, özellikle Kürdistan’da, Sur, Gever, 
Silopi, başta olmak üzere bir çok öz yönetim 
alanlarını- Şırnak gibi şehirleri- yerle bir etti. 
Rojava’da Kürtlerin direnişini kıramayan, 
Kürtlere boyun eğdiremeyen AKP faşizmi 
özellikle Kürdistan’da bunu yapmaya çalıştı. 
Kürdistan’da da özellikle öz yönetim ve direnişte 
olan kitlemize boyun eğdiremediği zaman 
şehirlerimizi, ormanlarımızı, tarihimizi bom-
balayarak yok etmeye çalıştı. Bugün aynısını 
Türkiye halkına da yapmaktadır. Özellikle Daiş 
aracılığıyla Rojava’da yapılmak istenen, bugün 
çok fazlasıyla Kürdistan’da ve Türkiye’de 
yapılmak isteniyor. Özellikle Kürtlere, muhal-
iflere ve sosyalistlere yapılmak isteniyor. Bunun 
karşısında ancak tek bir yolla durabiliriz. Daha 
fazla örgütlülük, daha fazla direniş.’’

Rojava devrimini değerlendiren Denli RO-
java devriminin Orta-Doğu halkları için önemine 
değinerek, özellikle kadınların öncülük etmeler-
ine vurgu yaptı.

Denli şöyle konuştu: ‘‘Bundan tam dört 
yıl önce Rojava’da, Kobane kantonunun ilan 
ettiği bir öz yönetim vardı. Kobane kantonu 
kendi meclislerini ilan etti. Dört yılın öncesine 
gittiğimizde Suriye’deki Kürtlerin durumunu 
hepimiz çok iyi biliyoruz. Adları, kimlikleri, 
yaşamları olmayan bir halkın dört yıl içinde ken-
di devletlerini kurduğu kendi yaşamlarını örgütl-
ediklerine tanık olduk. Bu bize şunu gösteriyor 
öncelikle: nerede olursak olalım, kim olursak 
olalım direnişin, mücadelenin, kararlılığın, 
örgütlülüğün, bize çok kısa zamanda çok büyük 
başarılar kazanıldığını gösterdi. 

‘‘Özellikle kadınlar başka bir anlam ifade 
ediyordu Orta-Doğu coğrafyasında. Onun 
içindir ki, Rojava devriminin özelliklerinin 
en temelinde kadın devrimi olmasıdır. Rojava 
halkı, özellikle kadın yoldaşlarımızın, kadın 
gerillaların sırtından başka bir noktaya taşındı. 
Bugün Orta-Doğu’da Rojava devriminden bah-
sederken aynı zamanda kadın devriminden bah-
sediyoruz. Kadının özgürlüğünün ve gücünün ne 

olduğunu bize Rojava’daki yoldaşlarımız çok 
iyi gösterdi. Biz bunu bugün Kürdistan’ın çok 
yerinde yaşıyoruz. Kürt Ulusal hareketinin bize 
kazandırdığı bu başkaldırıyı kadınların kendi 
omuzlarında sürdürmesi başka bir anlam ifade 
ediyor.

‘‘Gençlik zaten Kürdistan’ın dört bir 
parçasında da bunu yıllardır yapıyor; bedeller 
ödüyor. Bu güne kadar Kürdistan coğrafyasında 
binlerce gencimizi kaybettik; on binlerce gen-
cimizi tutsak verdik; yüz binlercesi yaralandı, 
gazi oldu.

‘‘Rojava’nın özgürlüğü başka bir anlam ifade 
ediyor. Dünya halkları için gerçekten bir özel 
yan taşıyor. Dünyanın bir çok ülkesinde devrim-
ler, kalkınmalar oluyor ama Rojava devriminde 
özgün olarak şöyle bir şey yaşandı. Dünyanın 
bir çok ülkesinde devrimciler, demokratlar so-
syalistler, Rojava devrimine katıldı. Rojava 
devrimi Orta-Doğu halkları için de bir umut 
oldu. İspanya’dan, İrlanda’dan, Avusturalya’dan, 
Amerika’dan, Kanada’da, Nepal’den, Cin’den, 
Türkiye’den bir çok insan Rojava devrimine 
katılmak için Kürdistan’a geldi. İngiltere dahil, 
bir çok ülkeden Rojava’ya giden devrimciler, 
Rojava devrimini ileri taşımak için mücadele 
veriyorlar.

‘‘Türkiye’de bugün iktidarın iki gücü arasında 
kavgada biz yine devrimle çıkacağız. Hiç kimse 
umutsuzluğa kapılmasın. Biz zaten Kürdistan’da 
yıllardır askeri darbeyi yaşıyoruz. Devrimciler 
zaten Türkiye’de yıllardır öldürülüyorlar, katl-
ediliyorlar, ceza evine atılıyorlar. Bunlar kendi 
aralarındaki kavga. Bizim avantajımız, devleti 
ortadan kaldırdılar; devlet geleneği diye bir şey 
kalmadı. Devrimciler ve yurtseverler bunu bir 
adım ileri taşımak zorundalar. Rojava devrimiyle 
Türkiye ve Kürdistan’daki devrimi birleştirmek 
zorundalar. Artık zaman o zaman. Onun için 
umutsuzluk değil. Umudumuzu büyüteceğimiz 
umutlarımızı daha da büyüteceğimiz bir döneme 
girdik. Sorumluluklarımız artacak.

‘‘Daha bir kaç ay önce Lice’de katledildik. 

Cizre’de yakılarak katledildik. Ve hala devam 
ediyor bunlar. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki, 
mücadelenin örgütlülüğü, bizi ileriye taşıdığı 
gibi, bizi devrime de taşıyacak. Rojava’nın 
ışığını Türkiye ve Kürdistan’a taşımalıyız ve 
taşıyacağız.’’

‘‘Türkiye devrimci hareketinin bir çok bölüğü 
bugün Rojava’da Kürt Ulusal Hareketiyle bir-
likte hareket ediyor; şehitler veriyor, gaziler veri-
yor. Rojava devrimini kendi devrimleri olarak 
görüyorlar. Bugün burada 33 tane pıril pıril 
genç insandan bahsediyoruz. Bunlar Rojava’nın 
üçüncü yıl dönümünde Rojava’ya ses olmak 
için, Rojava’ya hareket ettiler. 19 Temmuz günü 
bir kısmı Rojava’ya girebildi, bir kısmını Türk 
devleti geçmelerine izin vermedi. Geri kalanlar 
bunu protesto etmek ve Rojava devrimini an-
mak, Rojava devrimiyle dayanışmak için basın 
açıklaması yapmak istediler ve katledildiler. 

‘‘Bizim için bir milat oldu bu. Son bir yıl 
yaşanılan süreç, Kürdistan devriminin Türkiye 
devrimiyle iç içe geçtiği bir sürece dönüştü. 
Bunlar Türkiye devrimci hareketinin çok değerli 
insanlarıydı. Hepsi gençti, hepsi yetenekliydi, 
hepsi geleceğin devrimci önderleriydi. Biz 
bu devrimci önderlerimizden aldığımız ışığı 
Kobane’ye taşıdık. Onlarla beraber giden ve bir 
gün önce Kobane’ye giden bütün gençlerimiz 
bugün Kobane’de savaşıyorlar. Hepsi Kobane’nin, 
Rojava’nın mücadelesinin bir parçası olmuşlar. 
Onların ışığını bizler de taşıyoruz.

‘‘Rojava devrimi var olan bir gerçek ve Orta-
Doğu’da bir ışık yarattı. Dune kadar görevimiz 
Rojava ışığını korumaktı. Bugün, Rojava devri-
mini Orta-Doğu, Türkiye ve Kürdistan’ın dört 
parçasına yaymak gibi temel bir görevimiz var.’’

Yılmaz kadınların Rojava devrimini bi-
reysel olarak herkesin kendi hayatlarında 
yaşatmalarının önemine vurgu yaparak, şöyle 
konuştu: ‘‘Öncelikle 19 Temmuz Rojava devri-
minin mimarı olan başta Başkan Apo’nun, yine 
enternasyonalist tüm devrimci şehitleri, Türkleri, 
Kürtleri, başta kadınlar olmak üzere, burada 

tekrar tekrar anmak gerekiyor. Rojava devrimi 
başta Kürt halkı olmak üzere, tüm halklara, tüm 
insanlığa, kutlu olsun.

‘‘Kadın devrimi olması özelliğiyle tüm 
kadınlara kutlu olsun diyoruz. Orada bir devrim 
yapıldı, bir insanlık devrimi yapıldı. Bu devrim 
toplumun değişimi, dönüşümü; bu devrim direniş 
devrimi; bu devrim diktatörlüğe, kapitalizme, 
tüm egemen sistemlere karşı yapılan bir devrim; 
bu devrim bir halk devrimidir. Bütün halkları 
buluşturdu. Tüm Orta-Doğu’da, tüm Dünya’da 
bütün halklara bir umut kaynağı oldu. Bizlere 
nefes açtı. Bu anlamda bu devrimi sahiplenmek 
hepimizin boynunun borcudur. Bu devrimin 
aynı zamanda bütün alanlarda, başta bizlerde 
olmak üzere zihniyetimizde, yaşam tarzımızda 
ve örgütlülüklerimizde kendini göstermesi 
gerekiyor. Büyük bir kahramanlığın sonucu 
büyük şehadetler sonucu oluşan bir devrimdir. 
Önümüzü aydınlatan, geleceğimizi aydınlatan 
bir devrim.

‘‘Rojava devrimini bütün alanlara yayarak an-
lam bulur. Kadın olarak da daha güçlü sahiplen-
mesi gerektiğini düşünüyorum.’’

Pekgöz de konuşmasında kadınların Rojava 
devrimini daha fazla sahiplenmeleri gerektiğini 
ifade ederek, Suruç’ta öldürülen genç kadınların 
Rojava devrimi ve devam eden mücadelelerine 
ışık tutacağını ifade etti. Pekgöz şöyle devam etti: 
‘‘Rojava devriminin bir kadın devrimi olduğunu 
söylüyoruz ama maalesef kadınlar olarak belki 
de yeterinde sahiplenmiyoruz. Rojava’da düne 
kadar, kadınlara güven olmayan bir süreçte 
Rojava’da kadınlar direnişin başına geçtiler, 
önderlik yaptılar. Rojava devrimi Batı’yı ve 
Kürdistan’ı birleştirdi. Batı’da, Kürdistan’da 
kadınlarımız direnişlerin başına ve öz savunma-
ya geçtiler. 33 canımız şehit düşerken, içlerinde 
hayatlarını yitiren Polen’lerimiz, Ezgi’lerimiz, 
Hatice’lerimiz Rojava’ya giderken şöyle dediler, 
‘biz kadın cephesine, silkilerek gideceğiz, orada-
ki kadın mücadelesini kuşanarak gideceğiz’, 
dediler. Ve giderken de şehit düştüler. Bunlar 
bize ışık tutacaklar.’’
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North Middlesex Hastanesinin 
Acil Servisi İçin Halk Toplantısı
Esra Türk

Osamor, bölge seçmenlerinin endişeli 
olarak hastanedeyken kendisini arayıp 
‘annemi buraya getirdim, kalayım mi 
başka bir yere mi gideyim’ dediklerini ve 
bunun kabul edilmez olduğunu ifade etti 
ve yedi saat acilde bekleyen hastaların 
olduğunu duyduğunu söyledi.

Osamor, bölge milletvekilleri olarak 
Sağlık Bakanlığından sorularına cevap 
alamadıklarını ifade etti. ‘‘Parlamenterler 
olarak devamlı sorular sorduk. Ulusal bir 
müdahale istedik çünkü bu sadece North 
Middlesex hastanesinde olmuyordur. Bu 
sadece yerel bir sorun değildir. Ulusal bir 
skandaldır.’’

‘Hastane çalışanlarını 
suçlamıyoruz’

Osamor, özellikle hastane çalışanlarını 
durumdan sorumlu tutmadıklarına vurgu 
yaparak, ‘‘Hastane çalışanları çok zor 
durumlar altında çalışıyorlar. Hastanede 
yapılan incelemeler sorunların neler-
den kaynaklandığını ve nelerin düzelm-
esi gerektiğini gösteriyor. Biz kesinlikle 
çalışanları suçlamıyoruz. Onlar, bazı za-
manlar, acilde günde 600 hastayı görüyor-
lar. Çok zor şartlarda, en iyi hizmeti ver-
mek için, ellerinden geleni yapıyorlar.’’

Acil servis gereğinden fazla 
kullanılıyor

Osamor, hastaneyle ilgili raporda öne 
çıkan önemli bir konunun acil bölümüne çok 
fazla bir bağlılık olduğunu ve bunun ma-
halle doktoru gibi ilk etap sağlık hizmetlerine 
ulaşmaktaki sorundan kaynaklandığını anlattı: 
‘‘Acil bölümün gereğinden fazla kullanılması 
bu sorunun hastanenin dışında da yaşandığını 
gösteriyor. Yerel halkın mahalle doktorlarına 
erişimlerine bakmamız gerekiyor. Rahatsız 
olduğunuzda mahalle doktorunuzdan randevu 
alamadığınızda kendinizi acilde bulursunuz. 
Mahalle doktorlarının nasıl işletildiğine 
bakılması gerekiyor. Bir randevu için iki, üç 
hafta bekleyenler var.’’

Osamor bölgedeki sosyoekonomik du-
ruma da dikkat çekti: ‘‘Diğer bir sorun, 
Edmonton’ın bazı bölgelerinde insanlar çok 
uzun yaşamıyorlar. Aynı belediyenin diğer 
bölgelerinde insanlar daha uzun yaşıyorlar. Ve 
bizler buna da bakmamız gerekiyor.’’

Ülke genelinde acil servislerde bekleme 
saatlerinin gerilediğini söyleyen West, bir 
çok doktorun iş bırakmasının bunda büyük 
etkisi olduğunu dile getirdi: ‘‘Yurt dışına 
taşınıp çalışmak isteyen doktorların sayısı 
çok yükseldi. Ciddi bir sağlık elemanı 
takviye sorunu var. AB’den ayrılma kararı 
durumu daha da kötü götürebilir. Hastaneler 
Portekiz gibi ülkelerden doktor ve hemşire 
getirtmek istiyorlar çünkü bu ülkede yeterli 
sayıda yok. Hükümet, hemşire eğitimine 
ayırılan bütçeyi kesti.’’

West, ambulans ve mahalle doktoru 
hizmetlerinde de kesintiler yapılmasının 
ülke genelinde acil hizmetlerindeki sorunu 
büyüteceğini ifade etti.

West, şöyle devam etti: ‘‘Biz devamlı 
olarak, Enfield ve Haringey için daha geniş bir 
bütçe talep ediyoruz çünkü geleneksel olarak 
Enfield, Haringey ve Barnet’e ayırılan sağlık 
ekonomisi Londra’nın diğer bölgelerine göre 
daha düşüktü.’’

Hastane yetkilisi Gourlay, son aylarda acil 
bölümünde durumu nasıl düzelttiklerini ve 
daha da neler yapacaklarını anlattı.

Gourlay, Eylül 2015 yılında acil serviste 
bekleme saatlerinde gerileme yaşandığını 
ve hastaların sadece yüzde 60’ının dört saat 
içerisinde muayeneye alındığını anlattı. Ni-
san ayında bu rakamın %78 son dört haftada, 
%80 üzere ve son iki haftada %90’ın üzerinde 
olduğunu anlattı. Hükümetin acil servislerdeki 
bekleme hedefi, kullanıcıların %95’inin dört 
saat içerisinde doktor tarafından görülmeler-
idir.

Ülke genelinde bir acil servis sorunu 
olduğunu tekrarlayan Gourlay, ‘‘Londra’nın en 
yoğun hastanelerinden birisiyiz. Ülke genel-
inde de en yoğun acil hizmeti olan hastanel-
erden birisiyiz. Günde ortalama 500 hasta acil 
servisi ziyaret ediyor, ve daha önce belirtildiği 
gibi, bu sayı 600’e de ulaşabilir. Günde 100, 
bazen 130 ambulans geliyor’’ dedi.

Gourlay, North Middlesex acil bölümünün 
kapanma tehlikesine ilişkin şöyle konuştu: 
‘‘Acil bölümün kapanma tehlikesi var. Ama 
benim düşüncem, geleceğe baktığımızda, 
North Middlesex hastanesinin üzerinde kes-
inlikle bir acil bölüme ihtiyaç vardır. Bir çok 
sağlık kurumu da buna bağlılar. Kapatılması 
durumunda bölgedeki hastaneler yeterli 
olamazlar.’’

Gourlay, acil hizmette bekleme saatler-
inin özellikle doktor sayısının az olmasından 
kaynaklandığını ve bu durumu düzeltmek için 
harekete geçip yeni doktorlar işe aldıklarını 
anlattı.

Mahalle doktoru kayıtınız 
yoksa yardım alabilirsiniz

Bir çok kişinin GP kaydının olmadığından 
kaynaklı, rahatsızlandıklarında acil bölüme 
gitmek zorunda kaldığını anlatan Fowler, 
Healthwatch Enfield’in bu konuda destek 
verebileceğini söyledi. Fowler, mahalle 
doktoru kaydının kolay bir prosedürle 
yapılabileceğini fakat, kendi yaptıkları 
araştırmalarda konuştukları insanların 
%70’inin kaydının olmadığını söyledi.

manşetin devamı
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Theresa May Kuzey İrlanda’da

Başbakan Theresa May, Kuzey İrlanda bölgesel yöneti-
minin Brüksel ile yürütülecek “Brexit” görüşmelerinde 
yer alacağını belirterek AB üyesi olarak kalacak İrlanda 
ile birlikten çıkacak Kuzey İrlanda arasındaki sınırla ilgili 
çıkarlara uygun bir çözüm bulmaya çalışacaklarını söyledi.

Başbakan olduktan ve ülkedeki “Brex-
it” kararından sonra Kuzey İrlanda’ya 
ilk ziyaretini yapan May, Kuzey İrlanda 
bölgesel yönetiminin Başbakanı Arlene 
Foster ve Başbakan Yardımcısı Martin 
McGuinness ile bir araya geldi.

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’taki 

görüşme sonrası konuşan May, 
görüşmenin yapıcı geçtiğini kaydederek 
Kuzey İrlanda’nın Birleşik Krallık’ın 
“değerli bir parçası” olduğunu ifade etti.

Birleşik Krallık’taki “Brexit” kararını 
görüşmede ele aldıklarını söyleyen May, 
“Brexit, Brexit demektir. Bundan başarı 
elde edeceğimize inanıyorum. Kuzey 
İrlanda özerk yönetimi de yapacağımız 
Brexit görüşmelerinde yer alacaktır. 
Kuzey İrlanda’nın, AB üyesi olarak kala-
cak İrlanda ile sınırı olduğunu biliyo-
rum. Ama hem Kuzey İrlanda’nın hem 
de Birleşik Krallık›ın çıkarına olacak bir 
çözüm bulacağımıza inanıyorum.” diye 
konuştu.

Theresa May, kimsenin çatışmaların 
yaşandığı dönemdeki gibi sınırların olduğu 
bir döneme dönmek istemediğini belirt-
erek Birleşik Krallık ile İrlanda arasında 
«ortak seyahat alanı» bulunduğunu ve 
bunun her iki ülke de AB üyesi olmadan 
önce oluşturulduğunu belirtti.

May, Kuzey İrlanda ziyareti öncesinde 
yaptığı açıklamada, Kuzey İrlanda›nın 
istikrarı ve barışının İngiliz hükümetinin 
her zaman önceliği olduğunu dile 
getirmişti.

Birleşik Krallık›ta 23 Haziran›da 
yapılan AB referandumunda, ülke genel-
inde «AB›den ayrılalım» kararı çıkmış 
ancak Kuzey İrlanda halkının yüzde 56›sı 
birlikte kalmaktan yana oy kullanmıştı. 
AB ülkesi olan İrlanda ile sınır paylaşan 
Kuzey İrlanda›nın birlikten ayrılmasının 
her gün on binlerce kişinin geçtiği 
sınıra kontrol getirilip getirilmeyeceği 
belirsizliğini koruyor.

İngiltere’de 2 Kişi 
Koli Basilinden Öldü
İngiltere’de koli basili 
(E.coli 0157:H7) bakterisi, 
150 kişinin hastalanmasına, 
2 kişinin de ölmesine sebep 
oldu. Uzmanlar, hastalığın 
daha çok yayılmasından 
endişe duyuyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, ülkede 150 
koli basili vakası yaşandı. Bunlardan 
144’ü İngiltere’de, 6’sı Galler’de, 1’i de 
İskoçya’da görüldü. Yetkililer, virüsten et-
kilenen kişilerin roka gibi yeşil salatalıkları 
iyice yıkamadan yemeleri sebebiyle enfek-
siyon kapmış olabileceklerini açıkladı.

İngiltere Halk Sağlığı İdaresi (PHE), 
yeşil salatalık tüketirken dikkat edilmesi 
gerekenler konusunda uyardı. PHE, üreti-
cilerin hazır karışık salata paketlerinin içine 
roka koymaması, tüketicilerin de koli basili 
salgınından dolayı yeşil yapraklı sebzeler 
tüketirken dikkatli olması çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı, mevcut salgına 
neyin yol açtığını belirlemeye çalışırken, 

koli basili virüsü kapmış olacağını 
düşününlerin en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmasını istedi.

kOrUNMak İÇİN 
Ne YaPılMalı?

Koli basili virüsü, yeterince 
iyi pişirilmemiş et ve yumurtadan 
geçebileceği gibi, doğal gübreyle 
yetiştirilmiş salata ve sebzeden de 
bulaşabiliyor.

İshale neden olan bakteri, daha 
ciddi durumlarda anemi ve böbrek 
yetmezliğine yol açabiliyor.

Tüm bunlardan korunmak için 
bunları yapın:

• Tuvaleti kullandıktan sonra, yi-
yeceklere dokunmadan önce ve son-
ra ellerinizi yıkayın.

• Çiğ yenecek bütün sebze ve 
meyveleri yıkayın.

• Sebze ve salataları saklamadan 
önce bütün kir ve toprağı temizleyin.
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Suna Alan

Fadime Tişkaya Britanya Ulusal Sağlık Kuruluşu’nda (NHS) Londra 
merkezli çocuk ve genç ruh sağlığı merkezlerinden birinde aile tera-
pisti olarak çalışıyor. İngiltere’nin prestijli gazetesi The Guardian’ın 
yemek dergisinde Kürt mutfağından oldukça zengin tarifleri yeralan 
ve övgüyle karşılanan Tişkaya, ‘’Özellikle İran, Türk hatta Yunan ve 
Akdeniz mutfağı gibi dünyada iyi bilinen mutfakları çok derinden et-
kilemesine rağmen Kürtler üzerine uygulanan yok sayma politikaları 
sebebiyle, maalesef Kürt mutfağının dünyada aynı derecede kendi 
namıyla tanınmaması durumuyla karşı karşıyayız. En büyük dileğim 
ve umudum Kürt mutfağının dünya mutfakları arasında çok gecikmiş 
de olsa hakettiği yeri almasıdır’’ dedi. Tişkaya, Kürt mutfağına yöne-
lik ilgisinin nasıl başladığına ve geliştiğine, yine Kürt mutfağına dair 
görüşlerini gazetemiz ile paylaştı.

Yemek yapma sevgi ve ilginiz 
kaynağını nereden alıyor? 

Yemek yapmaya olan sevgimin en önemli 
kaynaklarından biri yemeğe meraklı bir aile ve 
kültürden gelmemdir. Yemek yapımı ve misafir 
ağırlama pek çok Kürt ailesi gibi bizim ailenin de 
yaşamınn en merkezinde yer alırdı. Çocukluğumda 
hatırladığım en belirgin manzaralardan biri 
küçücük evimzi dolduran misafirlere yapılan ve 
yer sofralarında servis edilen yemek merasimleri 
idi. Bu durum uzun yaz aylarını geçirdiğim köyde 
de böyleydi. Babaannem Aşşey, bizim köydeki 

o dönemin belki de en büyük, en verimli ve en 
bakımlı bostanına sahipti. O bostanda yetişen 
binbir çesit sebze ve ottan çok çeşitte yemekler 
yapar, fazla yetişen sebzeleri de komşulara bolca 
dağıtırdı. Domates, salatalık, fasulye, kabak vs. 
çeşitlerinin yanında, havuç, şeker pancarı, bezelye 
gibi o dönemde pek çok kimsenin yetiştimediği 
sebzeler de yetiştirirdi. Bununla da kalmaz 
dağlarda yetişen yabani ot ve sebzeleri de toplar 
ve bunlarla inanılmaz lezzetli yemekler pişirirdi. 
Hayatımda hiç unutamayacağım kereng, ya da 
Türkçe adıyla kenger ve gazzik (ısırgan otu) 
ile yapılmış pilavlarını bir daha hiç bir yerde 
rastlamamın mümkün olmadığının farkındayım. 

Kürt mutfağını dünyaya tan
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Uzun yazların yanı sıra, çocukluğumun ve ergenlik döne-
mimin önemli bir bölümü de Antep’te geçti. Bu olağanüstü ilg-
inç şehir çevresindeki pek çok kültürden her anlamda etkilenmiş. 
Pek çok farklı etnik kökenden insanın bir arada yaşadığı ve 
köy yaşamından pek uzaklaşmamış bir kenttir. Bu faktörlerin 
etkisi doğal olarak yemek kültürünü de yakından etkilemiştir. 
Öylesine zengin bir mutfağı olan bir şehirde yaşamanın yem-
ek yolculuğumda kuşkusuz çok önemli bir yeri olduğunu 
düşünüyorum. Yaşadığımız bölge hiç bir şekliyle göz alıcı bir yer 
olmasa da, günlük sebze meyvenin bol olduğu, yerel zeytinyağı, 
salça imalathanelerinin çokça bulunduğu bir yerdi. Öyle ki annem 
ne yemek pişireceğine pazara gittiğinde karar verirdi. Pazardan 
gelirken kasaba uğrar, fırından taptaze pişmiş ekmeği de alır eve 
dönerdi. Pazar yolculukları bizler büyümeye başlayınca çocuk-
lar olarak üstlendiğimiz bir görev haline gelmişti. Annemin 
hemen alışveriş poşetlerini apar topar geri getireceğini bildikler-
inden, kasap en taze eti, sebzeci en güzel sebze meyve ile bizi 
yolcularlardı eve. Böylesi ortamlarda büyümek, doğal olarak 
yemeğe olan ilgimi arttırdı diyebilirim. 

londra gibi çokkültürlü bir atmosferde 
bulunmanın bu ilginizi beslediğini 
düşünüyor musunuz? 

Londra gibi çok kültürlü bir kentte 15 yıl gibi uzun bir 
süre yaşamak yıllarca içimde yatan yemek ilgimi tetiklediğini 
rahatlıkla söyleyebirim. Londra, farklıkların barındığı ve 
bu farklılıkların çok büyük bir tutkuyla kutlandığı eşsiz bir 
memleket. Bu muhteşem şehrin yemek kültürü de bu çok 
kültürlülüğün en önemli göstergesi haline gelmiştir. Böylesine 
bir kentte yaşamak, Hindistan mutfağından, İtalyan, Çin, Mek-
sika, Vietnam İspanyol vs. mutfağına hemen her mutfaktan 
yemekleri tatma ve kendi mutfağımda pişirme fırsatları verdi. 

kürt mutfağını dünya yemekleri 
arasında nerede görüyorsunuz? 

Kürt mutfağı maalesef dünya mutfakları arasında namı 
hemen hiç bilinmeyen bir mutfak.  Kürtler olarak asimile 
edilmemek için yüzyıllardır inanılmaz bir uğraş ve savaş ver-
dik ve vermeye devam ediyoruz. Kültür ögelerimizin özel-
likle edebiyat, müzik ve diğer sanat alanlarında daha fazla 
yaşatılma olanağı varken maalesef yemek alanında pek kayda 
değer ciddi bir çalışma yapılmamış. Bu da elbette ki yaşam 
savaşı vermenin doğal bir sonucu. 

Özellikle İran, Türk hatta Yunan ve Akdeniz mutfağı gibi 
dünyada iyi bilinen mutfakları çok derinden etkilemesine 
rağmen Kürtler üzerine uygulanan yok sayma politikaları 
sebebiyle, maalesef Kürt mutfağının dünyada aynı derecede 
kendi namıyla tanınmaması durumuyla karşı karşıyayız. En 
büyük dileğim ve umudum Kürt mutfağının dünya mutfakları 
arasında çok gecikmiş de olsa hakettiği yeri almasıdır. Benim 
naçizane çalışmalarım da bu hedefe yönelik katkı sunarsa 
dünyanın en mutlu insanlarından biri olurum.

kendi çabalarınızla kürt mutfağına ait 
yemekleri kayıt altına alıyorsunuz. bu nasıl 
başladı? Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? 

Londra’da yaşamaya başladıktan sonra, benim için 
paha biçilmez olduğunu düşündüğüm, dünya mutfaklarını 
keşfetme ve yakından tanıma fırsatım oldu. Bu yeni keşifler 
büyüdüğüm bölgelerin yemeklerini de yeniden keşfetmeme ve 
aynı zamanda kendi mutfağıma aktarma çabasını da başlattı. 
Bütün bu yemek serüvenleri Kürt yemeklerine farklı bir gözle 
bakmama mahal veren bazı düşünceleri de uyandırdı. Örneğin 
Kürt yemeklerinin dünya mutfakları arasında “sessiz kahra-
manlar” rolünü oynadıklarını ve bunun Kürt kimliğine ve 
kültürüne olan genel bir tutumun sonuçlarından sadece biri 
olduğunu gördüm. Nasıl ki Kürt kimliği Orta Doğu toplumları 
arasında yok sayılmışsa, Kürt yemekleri de çevresinde bulu-
nan, egemenlikleri altında oldukları ülkeler tarafından ya yok 
sayılmış ya da kendilerine mal edilmiş olduğunu farketmeye 
başladım. Bu düşünceler ile Kürt yemeklerinin sadece ken-
dim için değil, toplum genelinde de kayıtlarının yapılması 
gerekliliği sorumluluğu ile başladım işe. Böylece Londra’da 
Kürtçe ve Türkçe yayın yapan Telgraf gazetesi aracılığı ile 
kendi çabalarımla biraraya getirmeye başladığım yemek 
tariflerinin tanıtıldığı Kürt mutfağından yemek tariflerini her 
hafta The Kurdish Cook (Kürt Aşçı) isimli köşeye taşıdık. 

İlgi ne düzeyde? sizinle kürt mutfağından 
yemek paylaşımında bulunanlar oluyor mu? 

Gazete köşesine yönelik aldığım ilgiden inanılmaz dere-
cede memnunum. Gelen mesajlar, çevreden aldığım yorum-
lar çok teşvik edici ve doğru yolda ilerlediğimin en büyük 
göstergesi diye düşünüyorum. Konuştuğum pek çok kim-
seden kültürel anlamda çok önemli ve eşsiz bir boşluğu 
doldurduğumu duymak çok hoşnut edici bir durum. Yemek 
tariflerimi uygulayanlar ve benimle iletişime geçenler de 
oldu. Hatta kendi yemek tariflerini benimle paylaşmak istey-
enler de vardı. Yemek öyle bir şey ki çok söze gerek kalmadan 
sohbet ve iletişim ortamları yaratabiliyor.

The Kurdish Cook köşesinin başlaması ile hayatımda ilk 
defa kullanmaya başladığım sosyal medya ile de tanıştım. 
Yarım yamalak kullanmayı öğrendiğim facebook, twitter ve 
instigram gibi sosyal medya araçları ile de daha geniş bir kitl-
eye ulaşma fırsatları oluştu. 

kürt mutfağı kapsamında gerçekleştirdiğiniz 
diğer çalışmalarınız nelerdir?

2014 Temmuz ayından itibaren İngiltere’nin en saygın 
gazetelerinden The Guardian gazetesinin yemek dergisinde 
pek çok yemek tariflerimi paylaşmaktayım. Gönderdiğim 
tarifler arasında geleneksel Kürt yemeklerinden ve büyük ilgi 
duyduğum dünya mutfaklarından esinlenerek, kendi tarzımda 
hazırladığım pek çok klasik ve modern tarifler bulunmakta. 
Kırkın üzerinde yemek tarifim bu dergide basıldı. Bunlardan 
bazıları haftanın en iyi tarifi olarak seçildi. Böylesine prestijli 
büyük bir gazetenin yemek yazarlarının gönderdiğim tariflerini 
kendi mutfaklarında denemeleri, beğenmeleri ve yayınlamaları 
inanılmaz heyecan ve mutluluk verici bir durum.

The Guardian’a yazdığım yemek tariflerinin pek çoğu 
doğal olarak Kürt yemeklerinden esinlenerek yaptığım yeme-
klerdir ve bu yemeklerin özellikle ilgi görmesi ve beğenilmesi 
elbette çok daha özel bir durum. Tariflerimin yayınlandığı bu 
köşenin en güzel yanlarından biri ise yemeklerin hikayesi 
ile birlikte yazmak. Bu hikayeler yemeklerin meraklılarının 
hafızalarında daha iyi yer etmesine ve bununla birlikte Kürt 
kültüründen kesitler okumalarına imkan sunmakta. Bu anlam-
da Kürt yemeklerinin dünya mutfakları arasındaki hak ettiği 
yeri alması için verdiğim çabalardan biri olarak gördüğüm bu 
çalışmanın önemi günden güne artmakta.

farklı plan ve projeleriniz var mı? 
Çok sayıda proje fikirlerim var ve bunu da yemek ve 

özellikle de Kürt yemekleri alanındaki büyük heyecanıma 
bağlıyorum. Uzun dönemli projelerimden biri Birleşik 
Krallıkta yaşayan, Kürdistan’ın dört bir yanından gelen 
Kürtlerle görüşüp onlardan kendi yörelerine ait yemek tari-
flerini öğrenmek, filme çekmek, bir belgesel hazırlamak ve 
aynı zamanda bu tariflerin yazılı bir kaydını tutmak. 

Kürtler olarak göç etmeye mahkum edilmiş bir toplumuz. 
Göçün kaçınılmaz sonuçlarından biri de kültür unsurlarının 
zamanla kaybolması olarak görülmekle beraber, yemek, 
yerleşilen coğrafyalarda kültürün yaşatılması, devamı 
ve en önemlisi gelinen köklere bağlılıkları benimseme 
bakımından çok önemli bir rol oynar. Bu anlamda göç edilen 
coğrafyalardan biri olan Birleşik Krallık’ta yaşamlarını de-
vam ettiren Kürtlerin bu coğrafyada yemek kültürlerini nasıl 
yaşattıkları konusunda bir araştırma başlatmanın önemli bir 
başlangıç olduğunu düşünmekteyim. Bu yöntemle kaybolma-
ya yüz tutmuş tarifleri de kayıt altına alma fırsatları yaratmayı 
düşünüyorum. Bu elbette ki çok kapsamlı bir proje ve ciddi 
bir planlama gerektiriyor. Bu çalışmanın şu an itibari ile te-
melleri üzerine çalışmaktayım. Daha uzun vadede ise oldukça 
kapsamlı bir Kürt yemekleri kitabı yazma projem var. Bu ki-
tap üzerinde tahmin edemiyeceğiniz düzeyde fikirlerim var 
ve güvendiğim dostlarımın yanında profesyonel anlamda da 
pek çok kişi ile fikir alışverişlerim devam etmekte. En nihai 
hedefim ve arzum ise bu kitabın Kürtçe ve İngilizce olarak 
basılması ve başta Avrupa ve Kürdistan olmak üzere çok 
geniş ve uluslararası bir kitleye ulaşması diyebilirim.

Başta da bahsettigim gibi daha geniş bir kitleye ulaşmak 
ve projelerim ve yemek tariflerim hakkında fikir alışverişleri 
yapmak bütün bu çalışmaların ana noktası. Bu sebeple okuy-
uculardan bu konuda görüş alışverişi yapmak beni çok mutlu 
eder. Benimle iletişime geçmek isteyen bu konuya ilgili 
meraklı kimseler aşağıdaki yollarla ulaşabilirler.

Facebook: TheKurdishCook
Twitter: TheKurdishCook
Email: thekurdishcook@gmail.com

ıtmayı amaçlıyor
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Nottinghamshire Polisi Kadın 
Düşmanlığını Nefret Suçu Sayacak
İngiltere’de Nottinghamshire 
polisi, nefret suçu tanımını kadın 
düşmanlığını (misogoni) da dahil 
ederek genişletiyor.

Uygulamayla, kadınların yaşadıkları 
taciz vakalarını polise bildirmelerinin ce-
saretlendirilmesi ve mağdurların desteklenmesi 
amaçlanıyor.

Polis merkezi, sokak tacizinden istenmey-
en fiziksel yaklaşmalara, fiziksel ya da sözlü 
saldırılardan istenmeyen mesajlara, ıslıklı 
tacizden kişinin izni olmadan fotoğrafının 
çekilmesine kadar, her türlü taciz ve suistimalin 
kendilerine bildirilebileceğini belirtiyor.

Nottingham Kadın Merkezi de, bu yeni 
uygulamayla tacizlerin polise bildirilmesinde 
artış olacağını umduklarını söylüyor.

Eviçi şiddet suçunun protokolü farklı
Polis birimi, misogonist nefret suçunu 

şöyle tanımlıyor: “Erkeklerin kadınları, sadece 
kadın olmalarından kaynaklı olarak hedef alan 
davranışlarını içeren olaylar.”

Nottingham Kadın Merkezi, polis 
merkezindeki personeli ve çağrı merkezi 
çalışanlarına bu konuda eğitim verdi.

Polis, eviçi şiddetin misogonist nefret suçu 
kategorisinde sayılmayacağını çünkü eviçi 
şiddet suçuna özel bir protokolün zaten var 
olduğunu söyledi.

Britanya’da nefret suçu kategorileri
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da po-

lis, nefret suçlarını yıllık olarak beş kategoriye 
göre raporluyor:

* Engellilik
* Cinsiyet kimliği
* Irk, etnisite ve ulus
* Din ve inanç
* Cinsel yönelim. (ÇT)
* Nottinghamshire, İngiltere’nin Doğu Mid-

lands bölgesinde nüfusu 1 milyon civarında bir 
shire tipi kontluk.

* Bu haberi Nottinghamshire polisinin web 
sitesinden derledik.SizeHaber

İngiltere’de 7 yılda polis 
sayısı 20 bin azaldı

Haber: Şükrü Bolat - Fotoğraf: Erem Kansoy 

İngiltere İçişleri bakanlığının açıkladığı ver-
ilere göre İngiltere ve Galler’de görev yapan 
polis sayısında azalma olduğu görüldü. İçişleri 
bakanlığının verilerine göre 2009 yılında en 
yüksek polis sayısı ile görev yapılırken 2016 
yılında bu rakam yüzde 14 oranında azaldı. 
İngiltere ve Galler’de yedi yıl önce 143 769 

polis görev yaparken, bu rakam 2016 yılının 
Mart ayına gelindiğinde yaklaşık olarak 20 000 
düşüş göstererek 124 066 olarak %14 oranında 
bir azalma olduğu gözlemlendi.

Uzun süreli hastalık izni kullanan 
memurların sayılarında artış gözlemlenirken; 
İngiltere ve Galler’de Polis Federasyonu yaptı 
açıklamada rakamların “derin endişe ve hayal 
kırıklığı” olduğunu söyledi
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Londra Büyük Öcalan Yürüyüşüne Hazırlanıyor

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan için Avrupa 
genelinde yapılan eylemler devam ederken, 
Londra’da yaşayan Kürdistanlılar ve dostları Cu-
martesi günü yapılacak büyük eyleme hazırlanıyor. 

Londra’da örgütlü Kürt kurum-
ları, Türkiye’deki darbe girişiminin 
ardından Kürt Halk Önderi Abdullah 
Öcalan’ın durumuna ilişkin kaygıların 
arttığını belirterek, tecridin derhal kal-
dırılmasını talep etmek amacıyla 30 
Temmuz Cumartesi günü Londra’nın 

Edmonton bölgesinden başlayacak 
büyük bir yürüyüş organize 
edileceğini duyurdu. Kürt kurumları 
tarafından yapılan açıklamada, tüm 
Kürdistanlılar ve dostlarının büyük bir 
duyarlılıkla yürüyüşe katılması çağrısı 
yapıldı. 

Geçtiğimiz hafta KCDK-E de bir 
açıklama yapmış ve halkı duyarlı ol-
maya çağırmıştı. Darbe girişiminin 
ardından Öcalan’dan herhangi bir 
haber alınamadığına vurgu yapılan 
açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

«Kimin eli kimin cebinde olduğu 
belli olmayan ve hala ne olacağı bilin-
meyen bu kritik süreçte Başkan Abdul-
lah Öcalan’ın durumunun Kürdistan 
halkı açısından temel endişe konusu 
olduğu aşikardır. Bu endişe, ailesi ve 
hareketi olduğu kadar, Kürt halkı ve 
kamuoyu açısından da oldukça yük-
sek bir düzeye varmış bulunmaktadır. 

Ancak buna rağmen Erdoğan’ın, 
hükümetin ve devletin diğer yetkili 
kesimlerinin yaklaşımı, Kürt halkının 
bu derin kaygı ve endişesini giderecek 
durumda değildir.

Hükümetin, bakanların, kabi-
nenin, adalet bakanın ve devletin 
sorumluluğu gereği, Kürt halkının 
taşımış olduğu derin endişeyi giderme 
temelinde, bir an önce Başkan Abdul-
lah Öcalan ailesi, avukatları ve barış 
heyeti ile görüştürülmelidir.

Baştan beri Başkan Abdul-
lah Öcalan’ın konumunu hareke-
tine ve Kürt halkına karşı bir şantaj 

aracı olarak kullanmaya çalışan 
AKP hükümeti önce barış sürecini 
sonlandırmış, sonra tecrit politikasını 
devreye sokmuş, ardından da 
Kürdistan’ı yakıp yıkma stratejisi-
ni geliştirmiştir. Son bir yıllık katı 
tecrit politikası ve 15 Temmuz’dan 
sonra derinleşen kaos ve bunalım 
ortamında yaşanan gelişmeler hem 
Kürt halkını, hem de bizleri son derece 
kaygılandırmıştır.»

Londra’da yapılacak yürüyüş 
30 Temmuz Cumartesi günü saat 
15:00’te Edmonton’da bulunan Angel 
Corner’dan (Lidl önü) başlayacak. 
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Kürt Halk Önderi Apo’nun özgürlüğü 
için Harringay trafiğe kapatıldı!
Komalen Ciwan Avrupa Koor-
dinasyonunun çağrısı üz-
erine Londra’da Ciwanen 
Azad UK gençliği şok eylem 
gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 
hafta Haringey ana caddes-
ini trafiğe kapatarak bir bildi-
ri okuyan gençler Abdullah 
Öcala’ın üzerindeki tecirdin 
derhal kaldırılması ve Kürt 
halk önderinin özgürlüğünü 
istediler. 

Erem Kansoy

Komalên Ciwan Avrupa Koordinasyonu: 
‘Tecride karşı fedai ruhla seferber olalım’

Komalên Cîwan Avrupa Koordinasyonu 
yazılı açıklama yayınlanarak, Kürt Halk Ön-
deri Abdullah Öcalan özgürlüğüne kavuşmadığı 
sürece, yaşam gençler için mümkün olmadığı 
açıkladı.

Komalên Cîwan Avrupa Koordinasyonu 
açıklaması şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi 18 yıldır Önderliğimiz faşist 
Türk devletin en ağır tecrit koşulları altında 
tutulmaktadır. Önder Apo ile 5 Nisan 2015’den 
bu yana hiçbir görüşme olmamıştır. Bu tecridin 
arkasında sadece faşist Türk devleti değil, NATO 
karanlık güçleri de Önderliğimizin şahsında 
Kürt özgürlük mücadelesini tasfiye etmek 
çabasında. Bu gerçeklik sömürgeci düşmanın 
vahşi gerçekliğini açığa çıkarıyor. Kürt özgürlük 
mücadelesini ve Kürt halkına topyekun savaş 
başlatılmış durumda ve bizim kırımızı çizgimiz 
olan Önderliğimizi hedef almakta. Tecrit 
her alan ve meydanda yüksek sesle protesto 
edilmeli. Kürdistan’da yükselen devrim ateşin 

sıcaklığıyla Kürt gençleri fedai ruhla meydan-
lar akmalı. Kendine Apocuyum diyen herkes 

Önderliğe karşı bağlılığını ve sorumluluklarını 
yerine getirmeye çağırıyoruz. Apoculuk sö-

zle değil, yaşamsallaşan çaba ve pratikle 
gerçekleştirilir.”

ABD’den vatandaşlarına Türkiye seyahati uyarısı
ABD’nin Anka-
ra Büyükelçiliği, 
Türkiye’yi ziyaret 
etmeyi düşünen 
ABD’lilere ‘seyahat 
planlarınızı gözden 
geçirin’ uyarısını 
yaptı.

Açıklamada hem büyükelçiliğin 
hem de Dışişleri Bakanlığı’nın 
Türkiye’deki darbe girişimi sonrası 
süreci ve olağanüstü hâl ilanını 
yakından takip ettiği ifade ediliyor.

Ankara’daki büyükelçilikte ve 
İstanbul’daki başkonsoloslukta 
görevli personelin isteklerine bağlı 
olarak ABD’ye dönmesine de izin 
verileceği belirtiliyor.

Açıklamada ayrıca 3 aylık 
olağanüstü hâl döneminde 
Türkiye’ye giden ABD’lilerin 
normalin üzerinde güvenlik ted-
biriyle ve seyahat kısıtlamalarıyla 
karşılaşabileceği vurgusu da yer 
alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayy-
ip Erdoğan gerekli görülmesi 
halinde olağanüstü hâl süresinin 
uzatılableceğini söylemişti.

Türkiye’yi ziyaret eden 
ABD’lilere ise ülkenin güneydoğu 
bölgesine gitmemeleri tavsiye edili-
yor. BBC Türkçe
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Facebook vergi 
kaçırıyor iddiası

Sosyal medya devi Facebook için ABD, 
vergi kaçırmış olabileceği açıklayarak 
araştırma başlattı.

Dünyanın sosyal medya devi Facebook 
için Amerika’dan kara haber geldi.

faCebOOk VerGİ 
kaÇırıYOr İDDİası

Reuters’ın haberine göre; ABD’li 
şirketlerin hesaplarını denetleyen İç Ge-
lir Kurumu (IRS) Facebook’un şirketini 
İrlanda’ya taşıyarak vergi kaçırmış 
olabileceğini ifade etti. İrlanda’da ku-
rumlar vergisinin yüzde 12.5 olmasından 
dolayı (ABD’nin bazı eyaletlerinde bu 

oran yüzde 35) dünya devlerinin bazıları 
şirket merkezlerini bu ülkelere taşıyor.

İDDİaları reDDettİ
Facebook, İrlanda’da kurumlar 

vergisi kaçırdığı iddialarını reddetti. 
Şirketten yapılan açıklamada, “Facebook 
çalıştığı ülkelerdeki bütün kurallara uyar” 
açıklamasında bulundu. Şirket geçen sene 
4 milyar doların üzerinde gelir elde etmişti.

tÜrkİYe’De De VerGİ 
ÖDeMİYOr

Türkiye’de de para kazanan Facebook 
burada şirket merkezi olmadığı için ku-
rumlar vergisi ödemiyor.

İran’da mobil uygulama 
üzerinden geçici nikah

İran’da mobil 
mesajlaşma uygulamasında 
kurulan gruplar üzerinden 
belli bir ücret karşılığında 
geçici nikah yapılıyor.

elegram adlı mobil 
mesajlaşma uygulamasında 
kurulan gruplar üzerinden 
geçici nikah (muta nikahı) 
yapılıyor.  İran’da reform-
istlere yakınlığıyla bilinen 
İbtikar gazetesinin haberine göre, söz ko-
nusu gruplara üye olanlar, geçici nikah 
yapmak istediği kişiyi özelliklerine göre 
kategorilendirilen listeden seçiyor.

1 saatteN 99 Yıla kaDar 
NİkaH YaPılabİlİYOr

Ardından seçilen kişiye “mihr” 
adı altında, grubun yöneticilerine de 
“danışman” hizmeti karşılığı belli bir ücret 
ödenerek 1 saatten 99 yıla kadar nikah 
yapılabiliyor.

GeÇİCİ NİkaH İÇİN 180-1200 
lİra ÜCret ÖDeNİYOr

Söz konusu grup üzerinden geçici ni-
kah kıymak isteyen erkeklerin 2 milyon 
riyal (yaklaşık 180 TL) ila 15 milyon riyal 
(yaklaşık 1200 TL) ücret ödemesi gereki-
yor. Gruba üye olan erkekler için yaş da-
hil hiçbir şart bulunmuyor. Geçici nikah 
kıymak isteyen kadınlar ise gruba üye ol-

mak için kimlik bilgilerini ve özelliklerini 
belirten bir form doldurmak zorunda.

İbtikar gazetesine konuşan bir kullanıcı 
“Kadınların onurunu korumak için kim-
lik bilgileri sadece merkezde saklı tutu-
luyor ve başka hiçbir yerde kayıt altına 
alınmıyor. Bunun yanı sıra grupta hiçbir 
kadının fotoğrafları da paylaşılmıyor.” 
ifadelerini kullandı.

7 bİN kİŞİYe UlaŞılDı
Haberde, Telegram’daki grubun kuru-

cusunun yaptıkları işi ülkedeki medeni ka-
nuna uygun olarak nitelediği ve kısa süre 
önce oluşturulan grubun şimdiye kadar 7 
bin kişiye ulaştığı da aktarıldı.

Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla 
birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği 
muta nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir 
süre ve ücret (mihr) karşılığında anlaşarak 
başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak 
İran’daki medeni kanuna göre yasal olarak 
uygulanıyor.

Etiyopya’da sosyal medya 
yasağı

Etiyopya hükümeti 
tüm ülkede sosyal me-
dya hesaplarına girişleri 
engelledi.

Etiyopya’da hükümet, 
sosyal medyanın sınav 
sürecinde öğrencileri ders 
çalışmaktan alıkoymaması 
ve yanlış söylentilerin 
yayılmaması için erişim 
yasağı getirildiğini söyledi.

ÜNİVersİte 
sıNaVıNa kaDar..

Etiyopya hükümet 
sözcüsü Getachew Reda, 
sosyal medya siteler-
inin üniversiteye giriş 
sınavı gerçekleşene kadar 

birkaç gün erişeme kapalı 
olacağını söyledi.

“GeÇİCİ bİr 
ÖNleM”

Reda, “Çarşamba 

gününe kadar geçerli ola-
cak geçici bir önlem. So-
syal medyanın öğrenciler 
için dikkat dağıtıcı 
olduğu kanıtlanmış bir 
şey” dedi.

Pokemon Go oynayanlara 
kötü haber

Tüm dünyayı kasıp ka-
vuran Pokemon Go oyu-
nunu telefonuna yükleyip 
Gmail ile oturum açanların 
tüm mailleri okunuyor.

Pokemon Go’yu 
telefonlarına kuranlar 
mecburen Gmail hesapları 
üzerinden oyuna erişim 
sağlayabiliyor. Kullanıcılar 
şifrelerini vererek Poke-
mon Go’ya girerken diğer 
yandan Google hesabına 
da tam erişim sağlıyor.

tÜM Maİller 
OkUNUYOr

Bu da Pokemon Go’nun 
yapımcısı Niatic Labs’ın 

tüm maillerinizi okuması bir 
yana mail dahi gönderebi-
lecek kadar yetkilendirildiği 
anlamına geliyor. Örneğin; 
iPhone’a yüklenen Google 
Maps ile iPhone’lar Goog-
le hesabına tam erişim 

sağlarken, kullanıcı bu tel-
efona güvendiğinden bunu 
yapıyor. Ancak güvenilir ol-
mayan bir uygulamaya tam 
yetki verildiğinde sonunu 
kestirebilmek oldukça güç 
ve güvenlik riski var.
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Turizm artık seneye kaldı!

Savaş konsepti ve yaşanan patla-
malar sonrası gelen darbe girişimi 
ve OHAL, kötü bir sezon geçiren tu-
rizm sektörünü neredeyse bitirme 
noktasına getirdi.

Kültür ve Turizm İzmir İl Müdürlüğü’nün açıkladığı 
verilere göre, İzmir’e 2015’in Haziran ayında 146 bin 
turist gelirken geride bıraktığımız Haziran ayında bu 
rakam yüzde 50 düşüşle 73 bine geriledi. 6 aylık peri-
yotta ise geçen sene toplam 425 bin turist kenti ziyaret 

ederken, 2016 yılınan ilk yarısında bu rakam yüzde 
41 düşüşle 249 bin oldu. Kruvaziyer turizminde dev 
firmaların Türkiye seferlerini iptal etmesiyle deniz 
ulaşımında ise yüzde 88 düşüş gerçekleşirken, son 
dönemde yapılan anlaşmalarla cazip hale gelen havayo-
lu ulaşımında ise yüzde 38 gerileme yaşandı.

15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin 
ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kararı 
ile birlikte yerli turistlerinde tatil bölgelerini terk etm-
eye başladı. Kamu çalışanlarının yıllık izinlerinin iptali 
ve ülkedeki kaos ortamı nedeniyle Bergama, Dikili ve 
Çandarlı’da kısmi oranda düşüş söz konusu iken bölge 
esnafı da yaşanan durumdan dolayı huzursuz.

Sadr: İngiliz Askerlerini 
İşgalci Olarak Görürüz

Iraklı Şii Lider Mukteda es-Sadr, Musul’un 
kurtarma operasyonu çerçevesinde İngiltere 
tarafından ülkeye gönderilmesi kararlaştırılan 
askerleri “işgalciler” olarak göreceklerini söyle-
di. Yazılı açıklama yapan Sadr, “Musul operasy-

onuna katılan İngiliz güçleriyle işgalciler olarak 
muamele edeceğiz” dedi. İngiltere Savunma 
Bakanı Michael Fallon, Irak’a gönderecekler-
ini ve askerlerinin sayısını 500’e yükselteceğini 
duyurmuştu.
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Gazetecilik  
bir aşktır!
Erem Kansoy

Dünyanın neresinden hangi dil,din veya 
ırkatan olursanız olun yaptığınız işin adı 
gazetecilikse, bir çok yönüyle bu mesleğin 
özde çalıştığınız kurum, genelde okuyucuya 
karşı sorumluluklarınız olduğunu bilmek 
durumundasınız. Elbette gazeteciliğin san-
atsal bir boyutuda vardır, gazetecinin sanatı 
detayları iyi kullanmasıyla renklenir ve 
güçlenir.

Örneğin, kişi yaşamındaki 
alışkanlıklarını, politik görüş ve ideolo-
jilerini yaptığı işe yansıtırken gazeteci 
bunu tarafsızlık ilkesi ile ustaca yapabilme 
sanatını başarıyla icra edebilendir. 

Gazetecinin, bilgi ve belgeye dayalı 
yazdığı haberler kamuoyunda ciddi 
sonuçlar doğurur. Gazetecinin politikacılara 
sorduğu sorular önemli lobi çalışmalarının 
zeminini oluşturur, gazetecinin halk 
arasındaki araştırmaları örgütlenmeyi ve 
bilinçlendirmeyi güçlendirir, gazetecilerin 
çektiği fotoğraflar yüz yıllarca belge niteliği 
taşıyan unsurlar olarak saklanır ve bir çok 
yönden kıymetlidir. Gazetecilik zahmetli 
iştir! Hele hele yaşadığımız bu dönemde, 
canınız ip üstünde. Tarihteki örnekleride 
gazetecilerin yaşantısına ışık olmaktadır, 
Metin Göktepe’ler, Hrant Dink’ler, Kutlu 
Ada’lılar gazetecilik ile ölüm arasındaki 
ince çizginin ta kendisi! Katledileninden 
tutunda, tutsak edileninden, ülkesinden 
edinelinden, tehdit ve baskılarla yaşam 
sürdüren bir gazeteci ordusu yaratılmış 
bugün.

Tüm bu onurlu duruş içerisinde gazete 
ve gazetecilik camiasında elbette kendini 
bilmez haysiyetsizlerde başa koşmaktadır. 

Yalan,yanlış ve yandaş  haberler, şişirme 
haberler, ekonomik kaygıyla hazırlanan 
yazılar, saçma salak makaleler, bilgisiz ve 
içi boş yayımlanan düz yazılar, görsel us-
luba uymayacak rezalet fotoğraflar, ilk okul 
çocuğu eğitim seviyisendeki hazırlanmış 
soruların çok önemli pozisyonlardaki insan-
lara reportaj diye sorunlar ve bize yuttur-
maya çalışanlar.. varda var.. Fakat gazete-
cilik, yürekten yaşantısını gazeteci gibi 
yaşayan gazetecilerin onurlu duruşu, temiz 
kişilikleri ve dünyaya kattıkları güzellikleri 
sayesinde halen böylesi çömezler zaman za-
man moda olsada gazetecilik ayaklar altına 
alınmamıştır, çünkü yürekli gazeteciler ha-
len işinin başındadır!.

Bu nedenle gazetecilik mesleğini ye-
rine getirenlerin; insani değerleri güçlü, 
ahlaki olgunluğu yakalamış, güvenilir 
kişiler olması bir mecburiyettir. Gazetecinin 
kaleme aldığı her yazı ya da haber, çeşitli 

çevrelerden tepki almaya, gazeteciyi güç 
odaklarıyla karşı karşıya getirme potan-
siyeline sahiptir. Gazeteci bu durumlarda, 
gerektiğinde iktidara ve güç odaklarına 
karşı zorlu mücadeleyi göze alan insandır.

Gazetecilik doğası gereği gruplara men-
faat bağıyla bağlı olmamayı, dürüstlüğü, 
önyargılardan, fanatizmden kurtulmuş ruh 
halini, insan haklarına, inançlara saygılı 
davranmayı gerektirir.

Yasama, Yürütme ve Yargı’dan oluşan 3 
devlet gücünü denetleyen ‘denge’ olarak ka-
bul edilen medya sektörünün bu hayati dere-
cede önemli görevini tatmin edici düzeyde 
yapabilmesi için her anlamda güçlü bir 
yapıda olması gerekir... 

Demokrasilerin vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan Gazetecilik 
mesleğini icra eden insanların, baskı 
odaklarına boyun eğmeden, tarafsız olarak 
mesleklerini yerine getirmeleri oldukça 
önemlidir. Bu da gazetecilerin ekonomik ve 
sosyal haklarının iyi olmasına bağlıdır... 

Güçlü gazeteci iktidar için de ülke için 
de çalıştığı kurum için de ciddi bir kazanım 
demektir... 

Sedat Simavi’nin gazetecilere bir öğüdü 
var, “Genç gazeteci arkadaşlarıma” diye 
başlar ve şöyle devam eder: 

‘Bu meslek yorucu bir meslektir. Ama 
insan büyük bir zevkle çalışır. Kalemine 
daima efendi kal, uşak olmamaya gayret et. 
Mecbur kalırsan kır, sakın satma.’ 

Evet, gazetecilik yorucu bir meslek, işe 
başlama saatiniz vardır ama çıkış saatiniz 
belli değildir.

Salonların yerine, sokakları tercih edersi-
niz çoğu zaman... 

Yeri gelir bir feryadın, yeri gelir bir 
acının içinde bulursunuz kendinizi... 

Bazen de içiniz kan ağlarken, cebi-
nizde beş kuruş yokken; şen kahkahaların 
atıldığı bir zevk masasının halini 
ölümsüzleştirirsiniz objektifinizde.

Sevmezseniz, aşkla koşmazsanız haberin 
peşinden çabuk yorulursunuz.

Annenizi, babanızı, eşinizi hatta 
çocuğunuzu saatlerce bekletirsiniz ama 
habere yetişmek veya haberi yetiştirmek için 
yeri gelir tüm zaman limitlerini zorlarsınız.

Yani kısacası… 

İçinizde aşk yoksa 
yapamazsınız bu işi... 
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Bacane Rejîsandin 
Sıcak yaz aylarında tadına doyamayacağınız 
bir patlıcan salatası tarifi ile beraberiz. 

Kürt mutfağında ateş üzerinde di-
rek pişirilmiş yada közlenmiş sebze 
yemekleri saymakla bitmez. Gazlı 
ocakların kullanılmasından önceki 
dönemlerde yemek pişirmek için 
kulanılan tek aracın ateşin olması 
ateş üzerinde direk pişirilen yeme-
klerin kolay ve çabuk hazırlanması 
bu yemeklerin yaygınlığının önem-
li bir faktörüdür. Ateş üzerinde 
direk pişirmek gibi doğal bir yol 
elbetteki yemeklerin gelişmesinde 
çok önemli bir yer almıştır. Bu 
yolla pişirilen yiyeceklerin doğal 
lezzetlerini fazlasıyla arttırması 
belki bugün bile hala aynı yöntem-
leri kullanarak yapılmasının en 
önemli sebebidir. 

Antep te taş fırınların 
yaygınlaşması ile, ekmeğin yanında 
ateş veya kor üzerinde pişirilen se-
bzeler ve bir çok başka yemekde bu 
fırınlarda pişirilmeye başlandı. 

Sadece ekmekle kendi başına 
servis yapabileceğiniz bu lezzetli 
salatayı et ve balık yemeklerinin 
yanında da sunabilirsiniz. 

Haftaya yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile yorumlarınızı 
bekliyorum......

bacane rejîsandin 

4 kişilik

• 3 Tane patlıcan

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 3 yemek kaşığı nar ekşisi

• Yarım limon suyu 

• Tuz ve karabiber

• 1 ince doğranmış taze 
acı kırmızı biber. 

• 1 tane incecik dilimlenmiş 
kırmızı soğan. 

• Bir avuç dolusu ince 
doğranmış maydanoz 
ve taze nane.

• Bir avuç kıyılmış ceviz içi

• Yarım narın taneleri

1. Eğer gaz ocağınız varsa 
patlıcanları tüm olarak üzerine 
yerleştirip yüksek ateşte her yanı 
siyahlaşana kadar çevirerek pişirin 

ve soğumaya bırakın. Gaz ocağınız 
yoksa fırını 180 C ısıtıp patlıcanlara 
bıçak veya çatalla küçük delikler 
açıp tepsiye yerleştirin ve 30-40 
dakika kadar üzerleri hafif yanana 
ve yumuşayana kadar grilin altında 
çevirerek pişirin ve soğumaya 
bırakın. 

2. Patlıcanlar soğuduğunda 
kabuklarını soyun gerekirse mus-
luk altında biraz yıkayın. Sularının 
iyice süzülmesine dikkat edin ve 

sonrasında bıçakla iyice doğrayın 
be bir çatal yardımı ile ezin 

2 Patlıcanları geniş bir kâseye 
alın, üzerine ceviz ve nar hariç 
bütün malzemeleri ekleyip iyice 
karıştırın. Tuzunu ve karabiberini 
kontrol edin ve cevizleri ekleyin ve 
servis tabağına alın. Üzerine nar ta-
nelerini serpin ve servis yapın. 

Afiyet Olsun.........

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
Tiskaya
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

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

İletişim: Ruslan Usta 07710583091

Veli Alp 07535 584 797 

İletişim: 07776266555

Eleman aranıyor

Blue Bead 
Handyman Services 

Eleman aranıyor

Waterloo’daki restorana
- grill şefi

- et hazırlıkçısı/kasap 
olarak çalışacak elemanlar aranıyor

All Aspects of home and garden maintenance covered. 
Bütün ev ve bahce dekorasyonu itina ile yapılır. 

Waterloo’daki restaurant için;
- coffee shop şefi (kahvaltı şefi)

- grill şefi - et hazırlığı/kasap 
- şef yardımcıları - mutfak ara elem
- garson (bay ve bayan) - barmen

- barista Olarak çalışacak elemanlar aranıyor.

BAZ Fresh Fruit & Veg

Free Delivery
Mazlum: 07859 999 958
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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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Tevî ku li tevahiya ewrûpa çalakiyên jibo rêberê Gelê 
Kurd abdullah Ocalan berdewam dikin, Kurdistanî 
û dostên wan jî jibo çalakiya mezin ya roja şemiyê li 
Londonê were li darxistin xwe amade dikin. Çalakî dê 30 
Tîrmehê roja şemiyê saet 15:00´yan li edmonton-angel 
Corner were li dar xistin. 

Saziyên Kurd banga tevlîbûnê li çalakiyê kir û daxûyaniyek 
weşand. Di daxuyaniyê de hate destnîşankirin ku heta 
xeberek teqez ji Ocalan bê girtin û hevdîtina bi malbat 
û parêzeran re pêk were, pêwîst e Kurd bikevin nav 
çalakiyan, hate bi bîr xistin ku pêkhateyek ku avahiyên 
emniyetê, meclîs, Qesra ak bombe kirin, dibe ku zerar 
dabin Ocalan jî.

Di daxûyaniyê de bang li Kurdistanî û dostan kirk u roja 
şemiyê di çalakiyê de amade bin. Rûpel 3

531

Piştî referanduma ku biryara derketinê 
(brexit) ya Brîtanya ji Yekîtiya ewrûpa 
derket, sûcên nefretê ji sedî 20 zêde bû. Di 
nav 20 rojên piştî referandûmê de li Brîtanya 
ji 6 hezaran bêhtir sûcên nefretê hatin 
ragihandin. Tê gotin ku ev hejmar tenê yên 
ku polês hatine agahdar kirin in, hejmara 
rastîn û nehatî ragihandin du qet ser vê 
hejmarê re ye. 

Li gorî rapora Konseya Gerînendeya Polêsan 
Neteweyî ji 23 hezîranê heta 14 Tîrmehê ji 
şeş hezaran bêhtir sûcên nefretê bi zimanê 
din êrîşên nîjadperestî hatin ragihandin û li 
gorî îstatîstîkên berê ev tê wateya ji sedî 20 
zêdebûnê. Li gorî raporê di nav van sûcan 

de piranî, êrîşên fîzîkî, heqaret, tifî kirin, tacîz 
û êrîşên li dijî milkê mirovan hene. 

LI DIJî SÛCÊN NeFreTÊ TeDBîrÊN NU

Wezîra karê hundir ya Brîtanya amber rudd 
da zanîn ku piştî referandûmê nîjadperestî 
bilind bûye û wekî hikûmet ew li ser tedbîrên 
nu dixebitin. rud da zanîn ku, jibo qelandina 
koka sûcên nefretê tişta ji destê wan were 
ew ê bikin. 

rudd di derbarê mijarê de wiha axivî; “Kesên 
nefretê belav dikin, peyama ku êrîş kirina jibo 
nîjad, reng û dînê kesan wekî rast e didin. ez 
dixwazim ji van kesan re vê bibêjim:em ê van 
qebûl nekin, di sedsala 21´an de li Brîtanya 
cihê van sûcan tune ye. Cihê nefretê li ser 

masê tune ye. Jibo qelandina koka wê em ê 
her tişta ji destê me tê em ê  bikin.”

rudd wekî din detayên ´plana têkoşîna li 
dijî sûcên nefretê´ aşkere kirin. Li gorî planê 
lêkolînên nu dê werin kirin. Wekî parçeyekê 
planê jibo sûcên nefretê û êrîşên nîjadperestî 
bêhtir werin ragihandin dê xebat were kirin. 
Di çarçoveya van xebatan de dê li dibistanan 
bi hîndekaran re jî were xebitîn. 

Wekî din jibo parastina cihên olî yên îbadetê 
wekî mizgeftan dê foneke ji 2.4 mîlyon 
sterlin pêk tê hatiye veqetandin.  Piştî ku 
alîgirên Brexitê ji sedî 52 di referandûmê  
de serketibûn bi taybetî li dijî koçberan û 
mizgeftan êrîşên nîjadperestî pêk hatibûn..

Piştî Referandûmê Nîjadperestî 
Ji Sedî Bîst Zêdebû

Li Londonê 
Ç a l a k i y a 
Mezin Jibo 
Ocalan
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Qêrîna Nisêbînê…

Fîrawûnên demê
Tofan barandin
Li ser
Bajarê zarokatiya min
Kolanên ciwaniya min
Û 
Bîranînên evîna min
…
kûştin,
hilweşandin,
fetisandin, 
û
ji hêlînên me
şikêrên keviran ava kirin
li ser hêviyên min…

Aras Ararat



Qedexeya 134 rojan li Nisêbînê 
li hin taxan ‘rabû’
“Qedexeya derketina derve” 
ya li Nisêbînê ku ji 14’ê Adarê 
û vir ve dewam dike, ji bilî 
taxên Abdulkadîrpaşa, Fi-
rat, Dîcle, Yenîşehîr, Zeynel 
Abîdîn û Kişlayê, li taxên din 
hat rakirin.

“Qedexeya derketina derve” ya li Nisêbînê 
ku ji 14’ê Adarê û vir ve dewam dike, îro li 
10 taxan hat rakirin. Şeş taxên ku hîna qedexe 
berdewam dike bi têlan hatin dorpeç kirin. Ji 
wêneyan tê xûya kirin ku ev şeş tax bi tevahiya 
ji hêla çeteyên dewleta Tirk ve hatine rûxan-
din.

Walîtiya Tirk a li Mêrdînê bi daxuyaniyekê 
diyar kir ku li taxên wek Yenî Tûran, Yeşîl 
Kent, Mor Yakûp, 8 Mart, Gîrnavas, Devrîm, 
Selahaddîn Eyubî, Çatalozu, Îpekyolu û Barişê 
qedexeya ku hatibû îlankirin, bi dawî bûye. 

Her wiha wê heta 30 roja li van taxan di 
navbera 21.00 û 05.00›an de bi awayekî qismî 
qedexe bidome. 

Li gel vê li taxên Abdulkadîr Paşa, Firat, 
Dîcle, Yenîşehîr, Zeynel Abîdîn û Kişlayê yên 
ku herî zêde êrîşên dewletê xwe lê dan der, qe-
dexe wê dewam bike.
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Berdewama rûpela pêşîn…

Di daxûyaniyê de hat ragihandin ku piştî 
teşebûsa darbeyê, hikûmetê hewl da rewşa Oca-
lan veşêre û tecrîda heyî kûrtir bike, got, “Serok 
Abdullah Ocalan her tim behsa klîka darbeyê kir 
û diyar kir ku dema pirsgirêka Kurd neyê çare-
serkirin îxtîmala darbeya leşkerî heye û ragihan-
diye ku çawa li dijî zihniyeta Erdogan e, her wiha 
li dijî praktîka darbeya leşkerî ye jî. Elbet ên dar-
beya leşkerî kirine wê destpêkê Serok Abdullah 
Ocalan ji xwe re bikin hedef. Her wiha ne pêwîst 
e bê gotin ku generalên Tirk ên ku 30 sal in ji 
Serok Abdullah Ocalan derbeyên mezin dixwin, 
wê hewl bidin tolê jê wergirin.”

Di daxuyaniyê de ev bang hate kirin: 
“Pêkhateyek ku avahiyên emniyetê, Qesra Ak- 
Meclîs bombe kir, xeterî gelek mezin ku zer-
arê bidin Serok Abdullah Ocalan jî. Ev rewş 
gelê Kurd, dostên wan û raya giştî ya pêşverû 
ya cîhanê dixe nav fikarên gelek mezin. Lewre 

em careke din banga xwe nû dikin ku pêwîst e 
demildest malbat, parêzer û heyeta HDP’ê biçin 
gel Serok Abdullah Ocalan. Her wiha nayê fêm-
kirin ku çima saziyên navneteweyî yên xwedî 
berpirsiyartî ne, bangên me paşguh dikin. Li 
ser vî esasî em careke din wezîfe û berpirsiyar-
tiyên saziyên navneteweyî bi bîr dixin û banga 
pêkanînê lê dikin, em bang li gelê xwe, dostên 
xwe, jin, ciwan û her kesên ku dibêje ‘ez mirov 
im’ dikin ku heta agahiyek teqez ji Serok Abdul-
lah Ocalan bê girtin, malbat û parêzer wî bibînin, 
bênavber û bêdem, bêyî guhdarkirina şev û roj, 
di her şert û mercî de bikevin nav çalakî û ak-
tîvîteyên demokratîk.”

Dîrok: 30/07/2016

Saet: 15:00

Cih: Edmonton-Angel Corner
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Simko: Ji 1905’an heta 1930’an
Wî rewşenbîrên kurd li dora 
xwe dicivandin û daxwaz dikir 
ku rojnameyeke kurdî derbix-
in û di sala 1912’an de Ebdul-
rezaq Bedirxan kovara KURD-
ISTAN bi piştgiriya wî ya madî 
û manevî çap kir

Kakşar OREMAR-A Welat

Sala 1919’an ji Urmiyê qûtiyeke şîrînayî bi 
navê, xelat ji Simko re dişînin kela Çariyê. Kurê 
wî di nav israra ku paketê zû veke û xelata ku li 
ser navê dapîra wî hatiye, bibîne de dimîne. Lê 
ew xelat ne şîranî, belkî bombeya kuştinê bû ku 
ji hêla berpirsên hikûmeta Îranê yên li Urmiyê ve 
hatibe. Karê ku li dijî bapîr û heft pêşiyên Simko 
kiribûn û bi awayekî ku ji bapîr, bav û birayên wî 
kes bi emrê xwedê nemiribû, belkî tev hatibûn 
kuştin..! Vê carê jî Elîxanê birayê Simko di biha-
ra jiyana xwe de bi teqîna wê bombeyê tê kuştin. 
Bi van kiryarên terorîstî re, serhildana Simko 
li dijî dewleta Îranê ya wê demê derbasî pêva-
joyeke nû dibe. Êdî ew ne tenê li pey tolhildanê, 
belkî li pey doza xwe ya neteweyî dikeve. Hingî 
Simko ciwanekî 18 salî ye. Pê re sal bi sal di karê 
xwe de kemilî û peywendiyên xwe yên civakî-
dîplomatîk berfirehtir dike.

Simko siyasetmedarekî karîzmatîk, rewşenbîr 
û xwedî bîr û ramanên kurdistanî bû.

Di 43 salên temenê xwe de pêngavên girîng 
hilanîn:

-Li dijî pergala desthilatdar pêkanîna konfed-
erasyona eşîrên kurdan pêş dixe.

-Şerên giran li dijî Qacarî û Pehlewîyan dike.
-Nîvê axa rojhilatê Kurdistanê ji destê îranîy-

an azad dike.
-Bi awayekî fêrmî sînorên destçêkirî nasnake 

li pey peymana Syks Picot re.
-Bi hevkariya Rûsya û Ebdulrezaq Bedirxan 

avakirina yekemîn xwendingeha modern li ba-
jarê Xoyê yê rojhilatê Kurdistanê.

-Weşandina yekemîn kovar û rojnameya 
kurdî li rojhilatê Kurdistanê. Kovara KURDIS-
TAN û rojnameya KURD bi du zimanên farsî û 
kurdî (zaravayên kirmancî û soranî) li Urmiyê 
dihatin weşandin û KURD zimangeha desthilat-
dariya Simko bû.

-Urmiye bibû navenda kurdîniyê û navenda 
desthilatdariya wî.

-Avakirina komela bi navê GIHANDANÎ bi 
merema perwerdekirinê û bilindkirina sewiya 
rewşenbîrya civakî-siyasî ya kurdan.

-Hewldanên dîplomasî bi Ingilîz, Rûsya, 
Fransa, Tirkiye, ereban û îraniyan re ku kurd jî 
pê re bigehin xweziyên xwe yên siyasî.

Û li pey salên dirêj roja 2’yê tîrmeha sala 
1930’an, dema ku dixwest rêyeke çareseriyê ji 
bo pirsgirêka kurdan li Îranê peyda bike, di halê 
hevdîtinên bi rayedarên derewîn û hîlebazên 
ên îranî re li bajarê Şino hat kuştin.Wê salê Dr. 
Qasimlo li bajarê Urmiyê hat dinê.

Simko û gotinên balkêş
Simkoyê Şikak, li gor nêrîna gelek kesên 

wekî nemir Dr. Qasimlo ‘‘bavê nasyonalîzma 
kurdî li rojhilatê Kurdistanê” ye.

Ew vê rastiyê bi gotinên xwe yên xwedî 
naverokeke siyasî û dûrbînane îspat dike. Sim-
koyê Şikak ji îraniyan re wiha dinivîse: ‘‘Em pir 
baş dizanîn ku hinek netewe di cîhanê de hene 
ku hejmara wan nagehe çaryeka kurdan, lê ew 
gihiştine daxwaza xwe ku mafê otonomiyê ye. 
Birastî ger neteweya kurd li Îranê negihije mafê 
xwe, êdî mirin û neman jê re baştir e ji jiyan û 

mayînê. Di vê roja ku em tê de dijîn, dewleta 
Îranê bixwaze yan jî nexwaze, em mafê xwe yê 
otonomiyê dixwazin. Êdî ev xweziya hemû mi-
rovekî kurd e û ji gelê me re jî jiyaneke nû ye…”

Her wiha ew li devereke din wiha dibêje: 
“Hemû kes dizane ku gelê kurd heya niha çi bi 
ser de hatiye. Mirovên wan ên mezin kesên wekî 
Simayîl Xan û Elî Xan bi şêweyên gelek zali-
mane ji aliyê îraniyan ve ji nav me çûne. Ez niha 
ji bo gelê kurd têkoşînê dikim, lê tolhildana ji 
zordar û bedkaran hê jî maye û ji bîra me naçe…”

Ji hêla din ve jî ew li dijî netifaqiya kurdan 
gelekî dilgirane û pirî caran gazinên xwe kirine: 
“Îngilîz û tirk her du ji bo çareserkirina pirsgirê-
ka kurd an jî serxwebûna Kurdistanê derewan li 
gelê me dikin, ew me dixapînin. Îngilîz dixwaze 
tevaya kurdan mîna xulam ji bo armanc û dax-
wazên xwe yên çewt bikar bînin û bixebitînin. 
Ew dixwazin me mîna meymûnan ji xwe re bi-
reqsînin û ew jî bi me bikenin. Ew dixwazin me 
li hemberî neteweta me şermezar bikin, ev ne 
karê min e, ez xiyanetê li gelê xwe nakim. tirk û 
îngilîz her du ji hev xirabtirin, lê ji her kesî zê-
detir kurd ji bo xwe xirabin, Kurd pişta hev nagi-
rin, hînî xizmetkariyê bûne, baweriya wan bixwe 
tune û mezinatiya hevdu napejirînin.”

Bi van gotin û nêrînan nasnameya serhildana 
Simko bi rûyê rastîn dide xuyakirin. Sedema ku 
îranî ewqas li dijî wî sekinîne û dehan pirtûk li 
dijî wî nivîsandine, vedigere rastiyên ku heta em 
kurd jî kêm li ser sekinîne. Zindî mayîna navê 
Simko bi salên dirêj, deriyê gelek rastiyan ve-
dike. Di dîroka Îranê da bi qasî hemû lîderên doza 
azadîxwaziya kurd, li dijî Simko û armancên wî 
pirtûk û gotar hatine belavkirin. Kêm kes hene 
ku wijdana xwe naxin bin piyan û rastiyên wê 
serdema ku Simko li rojhilatê Kurdistanê tirseke 
mezin xistibû nav dilê rayedarên Tehranê, bini-
vîsin. Hezaran kesan navê zarokên xwe kirine 
Simko. Şehîd Simko Rojhilat yek ji damez-
rînerên PJAK’ê bû. Di nav HDK. Îranê da hêza 
bi navê Simko xwedî kedeke dîrokî bû. Pêşewa 
Qazî di roja ragihandina komara Kurdistan da 
qala qehremaniyên Simko dike. Û Dr. Qasimlo 
bi serfirazî dinivîse ku ez wê salê hatime dinê ku 
Simko ji hêla îraniyan ve hat şehîdkirin.

Salên pirbar û dijwar
Salên herî pirbar ên jiyana Simkoyê Şikak ji 

1919’an heya 1922 ne. Berî wî jî û ji bo durist-

kirina zemîna hinek armancên mezintir, pên-
gavên girîng hilanîbûn. Bi hevkariya Ebdul-
rezaq Bedirxan û rûsan li bajarê Xoy komela 
perwerdeyê didamezrîne ku komele xwedî 
armancên rewşenbîrî û siyasî bû. Dîsa li bajarê 
Xoy xwendingeh bi awayê modern û şêwaza 
perwerdeyê li Ewropa damezrand. Heya niha 
çend kes ji xwendevanên wê xwendingehê bûne 
ku qala wan salên xweş dikin. Pilanên Simko 
dûr û kûr bûn. Wî rewşenbîr li dora xwe civ-
andin û sala 1912’an Ebdulrezaq Bedirxan ko-
vara KURDISTAN bi piştgiriya wî ya madî û 
manewî da çapkirin. Simko di sala 1922’yan de 
ji rewşenbîrên kurdan daxwaz dike ku li navenda 
hukumdariya wî (bajarê Urmiyê) rojnameyeke 
kurdî biweşînin. Ev bû yekemîn rojnameya kurdî 
li rojhilatê Kurdistanê derket.

Îdiaya şaxdarê heye ku dibêje berê navê ro-
jnamê; ‘‘Roja kurd û şeva Ecem” bûye, ji rastiyê 
dûre. Hejmara yekemîn a rojnamê di destê me de 
ye û navê wê tenê “KURD” hatiye nivîsandin.

Hinek karên wî bala biyanîyan jî kişandine. 
Bejna wî bilind, kincên wî delal û paqij, bawerî 
bi xwe di rûyê wî yê tije girnijîn da xûya ye. Dax-
waza wî ya yekemîn çêkirina hikûmeteke kurdî li 
Kurdistanê ye. Carna daxwaza serxwebûn û car-
na jî li gor şertên qada siyasî daxwaza otonomiyê 
dike. Lê xwedî bername û stratejîyek diyar bûye.

Ji hêla Îran, Tirkiye, asûrî û heta hinek kurdên 
xwenenas ve li dijî Simko xwedî naveroka wekî 
hev in.

Seyîd Teha, Mela Mihemed Turcanîzade, 
Mela Ehmed Turcanîzade, Mihemed Cemaledîn 
El-Hekarî û Mîr Ebdulrezaq Bedirxan ew kesay-
et û rewşenbîrin ku li dora Simko ne. Li gor zan-
yariyên mamoste Konê Reş: “Ebdulrezaq kurê 
mîr Mihemed Necîb Paşa Bedirxan e. Ew yek ji 
pêşengên dîplomatên kurd û yek ji rewşenbîrên 
bejin bilind di împaratoriya Osmanî de ye. Di sala 
1906’an de, ligel mamê xwe mîr Elî Şamîl Paşa, 
Mihemed Axa, (Bavê Simko axayê Şikak) û çend 
kesên din, li Stenbolê, bi gunehê kuştina Rizwan 
Paşa, serokê emniyeta Sultan Ebulhemîd, hatin 
girtin û di encam de sirgûnî Afrîkayê, bajarê 
Terablûsê bûne. Di salên 1912 û 1913’an de, wî 
û Simko Axayê Şikak dibistaneke kurdî, li ba-
jarê Xoyê, bi alîkariya rûsan vekirine û di wan 
salan de, li Urmiyê kovarek bi navê (Kurdistan) 
weşandine. Di sala 1916’an de, mîr Ebdulrezaq 

Bedirxan, li Musilê ji rex waliyê wê Silêman 
Nezîf ve hatiye girtin û piştre bidarvekirine. Ew 
di goristana biyaniyan de hatiye veşartin.

Kovara Kurdistan: ‘‘Kovareke kurdî û tirkî 
bû, cihê weşandina wê li bajarê Urmiyê bû, xwedî 
û berpirsyarê wê şehîd Mîr Ebdirezaq Bedirxan 
bû. hejmara 1ê di sala 1912’an de çap bûye; ya 
dawîn di sala 1914’an de; di sala 1913’an de piştî 
ku Mîr Ebdirezaq Bedirxan çûye Saint Peters-
borgê, Simko Axayê Şikak bi berpirsyariya ko-
varê rabûye û weşandina wê berdewam kiriye.”

Di wan salên dijwar û bêîmkaniyên mezin 
de xwendin bi awayê modern û şêwazên perw-
erdê li Ewropa, ne karekî hêsan bû. Dema Simko 
piştgîriyê dide karên wiha girîng, qîrîn û hewarên 
rayedarên Îranê li Tehran û Tebrîzê digihin asîman. 
Ew zû dest bi çalakiyên siyasî û leşkerî dikin û 
pêngavên wekî xeteriyeke mezin destnîşan dikin. 
Bi taybetî jî dema dizanin ku li bajarekî wekî Xoy 
karên wiha mezin digihin encamê, ew pilanên 
xwe yên guherandina demografî û asîmîlasyonê li 
dijî kurdan, sernekeftî dibînin.

29 kes ji zarokên axa, giregir, mezin û 
dewlemendên kurd xwendevanên wê xwend-
ingehê bûne. Têkiliyên Ebdulrezaq û Simko bi 
akademîsyenên wekî Orbêlî, M. Mar re hebûne û 
daxwazên wî ji wan hebûne.

Di Îraneke xwedî pergala xan-xanî yan jî 
melîk El-Tewayêfî da kesek li beşeke Kurdistanê 
rabe û dest bi avêtina hinek pêngavên nûxwa-
zane bike, li gor şertên dema xwe ev bi serê xwe 
ronesanseke. Xwendingeh bi awayê modern, 
çapkirina kovar û rojnamê bi du zaravên zimanê 
kurdî, sûd standina ji teknîka ragihandinê wekî 
telefon, teşwîqkirina axa û gire-girên kurd ku di 
bin sîwanekê da bibin yek û li hemberî dijmin 
çêkirina konfederasyona eşîretên kurd, zane-
bûna Simko bi me dide îspatkirin. Ji tevaya van 
karan girîngtir wî karî dê hêza eşîretên kurd wekî 
artêşeke milî li dora hev kom bike.

Piştre di eniyekê da komkirina wan û şerê bi 
dewleteke wekî Îranê re, wan bigehîne hev.

li pey şêx Ubeydullahê Nehrî ev cara duyêm 
bû ku rêberekî kurd ji bo armancên doza Kurdis-
tanê eşîretên kurd digihandin hevdu, dikirin yek.

Di para duyêm a nivîsê da ez ê bêtir li ser 
bername û armancên Simko binivîsim… (Dê bi 
dome)
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Demîrtaş: Bila hevdîtin bi Ocalan re bê 
kirin, pêvajo ji nû ve bê nirxandin
Hevserokê Giştî yê 
HDP’ê Selahattîn 
Demîrtaş, di civîna 
koma partiya xwe ya li 
Meclîsê de mijarên di 
rojevê de ne nirxand.

HEWLDANA DARBEYÊ
Demîrtaş da xuyakirin, ku ew bê 

şik û guman li dijî darbeyan e û got, 
“Darbekaran bi sedan mirov qetil ki-
rin, bi hezaran mirov birîndar kirin. 
Ez, her kesên li dijî darbeyê bi wêrekî 
sekinînin, careke din pîroz dikim. 
Careke din derket holê bê mafê berx-
wedanê yê gel çiqasî girîng e. Xwepar-
astin tê wateya mafê xweparastina gel. 
Parastina mafê xwezayî yê her zindî 
ye. Ez, her kesên ev maf bi kar anîne 
silav dikim, pîroz dikim.”

‘YÊN DARBEYÊ NAXWAZIN 
DIVÊ PIRSGIRÊKA KURD 
ÇARESER BIKIN’

Demîrtaş di dewama axaftina xwe 
de got, “Ji ber ku piştî hemû darbeyan 
sûd ji nîmetên darbeyê hat girtin, ti 

carî hesab ji darbeyan nehat stan-
din. Şaşiya bingehîn a Tirkiye ber bi 
hewldana darbeyê ya 15’ê Tîrmehê 
ve bir ew e; hikûmeta ku ev 14 sal 
in li ser desthilatdariyê ye, ti ders ji 
demên bihurî dernexistiye. Qîmetê 
demokrasiya sivîl qet fêm nekiriye. 
Bidestxistina dewletê timî bûye 
armanca desthilatdaran. Mîna ku ev 
yek gelekî meşrû û normal e, tevgeri-
yan. Bidestxistina dewletê mekanîz-
mayek nîne. Tişta ku jê re dewlet tê 

gotin, amûrek divê xizmetê ji gel re 
bike ye. Dema desthilatdaran hewl 
da vê amûrê bi dest bixin, hingî di 
navbera dewletê de şer destpê kir. Di 
28’ê Sibatê de darbeya postmodern 
hatibû kirin. AKP a di sala 2002’an 
de hat ser desthilatdariyê, mesaja 
‘me berê şaşî kirin û em dixwazin 
van sererast bikin’. Li şûna bêjin ‘ez 
ê dewletê bi dest bixim’ eger bigota 
‘ez ê dewletê demokratîk bikim’, wê 
rewşa îro neqewimiya.”

Demîrtaş got, “Yên darbeyê nax-
wazin, divê pirsgirêka Kurd di nava 
demokrasiyê de çareser bikin. Eger tu 
bêjî bila artêş Kurdan bieciqîne, eger 
vê yekê ji nedîtî ve were, wê çaxê 
dema artêşê li Kizilayê, li Stenbolê 
dest bi qetlîamê kir, divê tu matmayî 
nemîne. Ji ber uk li Cizîrê, li Şirnexê, 
li Nisêbînê her roj qetil dikin. Dema 
em van bilêv dikin radibin ji me re 
dibêjin ‘xayin’.

Demîrtaş diyar kir, rabûna li ber 
darbeyê ji bo demokratbûnê şert e, lê 
belê têrê nake û got, “Ev nêzîkatî rast 
e, lê kêm e.”

Demîrtaş da zanîn, ji hilbijartinên 
7’ê Hezîranê û vir ve bi tevizandina 
Meclîsê re ev saleke darbeyeke sivîl 
li ser kar.

NERAZÎBÛN NÎŞANÎ 
ÎŞKENCE Û NÎQAŞÊN 
LI SER ÎDAMÊ DA

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattîn Demîrtaş, li ser Rewşa Awarte 
ya piştî hewldana darbeyê hat ragi-
handin û dîmenên îşkenceyê yên der-
ketin holê ev nirxandin kir: “Rewşa 
Awarte tê wê wateyê ku hemû erk ji 
destê parlamentê bê girtin û radestî 
şexsekî bê kirin. Ji xwe gelek kes 
li vî welatî heye xweziya xwe bi vê 

dikin. Ne tenê darbekar, b hezaran 
însan hatin binçavkirin. Eger em îro 
bêjin ‘em li dijî îşkenceyê dernek-
evin, ew jî sûcdarên darbeyê ne’ wê 
çaxê wê pîvanên me binpê bibin. 
Îşkence sûcekî li dijî mirovahiyê 
ye. Li kê tê kirin bila bê kirin. Divê 
Wezîrê Edaletê îdîayan bibîne. Ji 
xw ew dizane rewş çi ye. Wekî din 
nîqaşên li ser îdamê hene. Pêwîstî bi 
xapandina mirovan nîne. Hûn niha 
derxînin jî, hûn ê nikaribin ti dar-
bekarî îdam bikin. Qanûn li ser dema 
bihurî bêhikum in. Îdam were nikare 
li hemberî darbekaran bê bikaranîn. 
Nayê zanîn wê sibe li hemberî bê bi-
karanîn.”

PÊVAJO Û BANGA OCALAN
Demîrtaş got, “Pirsgirêka Kurd 

birînek e. Dema ev birîn hişk bibe, 
wê gelek kes bixwaze bixurîne. Divê 
ev birîn bê pêçandin û veger li pêva-
joya çareseriyê bê kirin.” Demîrtaş 
da xuyakirin, ku li Tirkiyeyê rewşeke 
nû derketiye holê û bang li hikûmetê 
û PKK’ê kir ku rewşa heyî binirxînin.

Demîrtaş destnîşan kir, ku divê 
tecrîda li Îmraliyê derhal were rakirin 
û bang li lîderên partiyên siyasî jî kir, 
ku di bin sîwana Meclîsê de li hev bi-
civin.

Li Derya Spî drameke 
nû ya penaberan

Bi gurbûna şer û pevçûnên li Rojhilata 
Navîn re her ku diçe pêla penaberên ku 
ji ber şer û pevçûnan xwe li cihê ewle 
ên wekî Ewropayê digirin zêde dibe, pê 
re hejmara kesên di deryayan de jiyana 
xwe ji dest didin jî her ku diçe zêde dibe

Drama penaberên hewl 
didin di Derya Spî re ji Ba-
kurê Afrîkayê xwe bigihînin 
Îtalyayê, dewam dike. Di opera-
syonên roja pêncşemê de zêdeyî 
hezar penaber hatin rizgarkirin. 
Lê belê herî kêm 17 cenaze 

hatin dîtin.

Keştiyên dewletên Ewro-
payê yên li Derya Spî xe-
batên rizgarkirinê dimeşînin 
û keştiyên saziyên alîkariyê, 
roja pêncşemê hezar û 128 

penaber rizgar kirin. Ji bo 
destekê bidin yekîneyên ewle-
kariya peravan ên Îtalyayê, 
saziyên alîkariyê yên ingilîz, 
îrlanda û alman jî tevli opera-
syonê bûn. Di vê operasyonê 
de cesedên 17 penaberan ji 
nav avê hatin derxistin.

Ev penaberên li perava 
nêzî Sîcîlyayê hatin rizgarki-
rin, hewl didan bi 5 botên 
plastîk û 3 keştiyan xwe bigi-
hînin Îtalyayê.

Hejmara penaberên ji roja 
Sêşeme û vir ve li peravên 
Îtalyayê hatine rizgarkirin 4 
hezar 500 derbas kir. Roja 
Çarşemê jî cenazeyên 22 pe-
naberan hatin dîtin, ku 21 ji 
van ên jinan bûn.

Piştî peymana navbera 
Tirkiye û Yekitiya Ewropayê, 
koça penaberiyê li şûna Yew-
nanistanê di ser Îtalyayê re 
dewam kir. Hejmara pena-
berên ji destpêka vê salê û vir 
ve xwe gihandine Îtalyayê 80 
hezar e. Bi qasî 3 hezar kesî jî 
jiyana xwe ji dest dane.

Ji sala 2014’an û vir ve 
hejmara penaberên li Derya 
Spî jiyana xwe ji dest dan, 10 
hezar jî derbas kir.

1,6 mîlyon jinên ducanî di-
karin bi vîrûsa Zîka bikevin
Vîrûsa Zîka ku ji 
par û vir ve bi tay-
betî li Latîn Amerî-
ka û Karabîkê be-
lav bû, rîsk heye 
li nava 1,6 mîlyon 
jinên ducanî belav 
bibe. Tê texmînki-
rin ku di nava 
bi deh hezaran 
zarokên nû ji dayik 
bibin de rewşa ne 
normal hebe.

Li gorî lêkolîn-xebatek li 
kovara Natûre Mîcrobîology 
hat weşandin, vîrûsa Zîka ya 
bi rêya kelmêşa Aedes aegyptî 
û gelek cureyên din bi miro-
van û bi jinên ducanî dikeve, 
zerarê dide fonksiyonên mejî 
yên pitikan. Hat ragihandin, 
xeterî heye 1 mîlyon 650 hezar 
jin bi vîrûsa Zîka bikevin.

Li gorî lêkolîna bi 
pêşengiya Zanîngeha Notre 
Dame du Lac a li Îndîanayê 

hat kirin, li gorî ‘senaryoya 
herî nebaş’ rîsk heye vîrûs bi 
zêdeyî 90 mîlyon mirovên 
li Latîn Amerîka û Karabîkê 
bikeve, herî zêde jî wê ban-
dorê li pitikên nû ji dayik bi-
bin, bike. Hat ragihandin, rîsk 
heye vîrûs bi 1,6 mîlyon jinên 
ducanî bikeve û eger pê bik-
eve, wê pitikên ji van jinan ji 
dayik bibin, serê wan ji rewşa 
normal biçûktir be.

Di vê lêkolînê de tê gotin, 
gelek kesên bi vê vîrûsê ke-
tine, haya wan jê nîne ku pê 
ketine.

Li gorî senaryoya nebaş 
a di lêkolînê de hat tespît-

kirin, pêkane vîrûsa Zîka li 
Brezîlyayê bi zêdeyî 37 mîly-
on mirovan bikeve. Rîsk heye 
ku li Meksîkayê 15 mîlyon, li 
Venezûelayê 7,4 mîlyn kes bi 
vê vîrûsê bikevin.

Beriya niha Zanîngeha 
Lancaster a li Îngilîstanê 
jî lêkolînek kiribû û di vê 
lêkolînê de hatibû ragihandin, 
ku di nava jinên ducanî de 
pitikên ji sedî 29 ê van jinan, 
wê ne normal bin. Eger en-
camên lêkolîna li Îngilîstanê 
piştrast bibe, rîsk heye hej-
mara pitikên mejiyê wan ne 
normal bixebite, wê bigihêje 
nîv mîlyonî.


