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Kobane ve Genel Seçim 
sonrası türkiye ve kürtler
Marksizm 2015 konferansları çerçevesinde yapılan “Kobane 
ve Genel Seçim Sonrası Türkiye ve Kürtler” konulu panele 
katılan HDP eski milletvekili Sabahat Tuncel gündeme ilişkin 
önemli konulara değindi.
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Erdoğan Güzel Çeteler Arası 
Savaşın Kurbanı Oldu
Geçtiğimiz Cuma akşamı toplumumuzun 
yoğun olarak yaşadığı lordship lane-
Wood Green bölgesinde yaşanan silahlı 
saldırıda hayatını kaybeden kardeşler 
pastanesinin ortaklarından 42 yaşındaki 
erdoğan Güzel çeteler arası çatışmanın 
kurbanı oldu. Yoldan geçen 51 yaşındaki 
bir kadın da yaralandı. Yaralanan kadının 
hayati tehlikesi devam ediyor.  
Dedektiflerin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 
şimdiye kadar 9 kişi olayla ilgili olarak gözaltına 
alındı. Tutuklananlarda üçü erkek, üçü kadın 
olmak üzere 6 tanesi Gatwick havaalanında 
gözaltına alınırken, yaşları 55, 23 ve 26 olan üç 
kişi de Hornsey bölgesindeki adreslerde yapılan 
ev baskınlarında gözaltına alındılar. Zanlıların 
soruşturması devam ediyor. 

Soruşturmayı yürüten Dedektif Tim Duffield 
soruşturmanın çok hızlı bir şekilde devam ettiğini, 
şimdiye kadar net anlaşılan detayın ise ölen kişinin olayla ilgisi 
olmayan bir masum vatandaş olduğunu belirtti. 

Wood Green bölgesinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını 
kaybeden Erdoğan Güzel’in kör kurşuna kurban gitti. 
Saldırganların hedefinin Erdoğan Güzel’in işlettiği yerin hemen 
yan tarafında siyahiler tarafından işletilen Sweet Peppa adlı 
restoranın sahipleri olduğu düşünülüyor. 

Olayın Wood Green Boys ve Hornsey Boys olarak bilinen iki 
çete grubunun arasında yaşanan bir çatışmanın devamı olduğu 

ve olaydan iki hafta önce yine aynı restoran önünde birisinin 
silah çektiğini ancak silah tutukluluk yaptığı için bir can kaybının 
olmadığı bilgisine de ulaştık. İki hafta önceki olaydan sonra 
merhum Erdoğan Güzel  diğer Türkiyeli yan komşusuna ‘Bunlar 
yüzünden bir gün masum birisi canından olacak’ dediğinde o 
masum kişinin kendisi olabileceğini düşünmemişti. 

RAMAZAN 
BAYRMANIZ 
 KUTLU OLSUN 
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“Kobane ve Genel Seçim Sonrası Türkiye ve Kürtler” konulu panel 
Sosyalist İşçi Partisi’nin düzenlemiş olduğu “Marksizim 2015-Yeni-
likçi Fikirler” platformu kapsamında yoğun katılım ile gerçekleşti. 
Haber: Yasemin Kazan 
Foto: Erem Kansoy 

Moderatörlüğünü Sosyalist İşçi 
Partisi temsilcisi Jenny Sutton’ın 
yapmış olduğu, Kobane ve Genel 
seçim sonrası Türkiye ve Kürtler 
konulu panele; HDP eski milletvekili 
ve Halkların Demokratik Kongresi Eş 
Sözcüsü Sebahat Tuncel ve şair, yazar  
ve sosyalist aktivist Roni Margulies 
konuşmacı olarak katıldılar. 

Panelde: Kürt Hareketi, Koba-
ni zaferi ve Türkiye genel seçim-
lerinde HDP’nin zaferi konuları 
değerlendirildi. 

 ‘kürt Özgürlük Hareketi 
ortadoğu’da Yeni bir 
Yaşamı Öngörüyor’

Sebahat Tuncel’in konu ile il-
gili değerlendirmesi Kürt özgürlük 
hareketi ve Ortadoğu’da gelişen 
olaylara yönelikti. Tuncel, öncelikle 
Kürt özgürlük hareketinin dünyada 
ve Ortadoğu’da gelişen olayları nasıl 
yorumladığını aktardı.  

Tuncel, kapitalist modernizmin, 
endüstriyalizm, ulus devlet ve kapital-
izm başlıkları altında kriz yaşadığını 
ve dünya genelinde yaşanan krizlerin 
kaynağının bu üç başlık olduğunu be-
lirtti.

“Kürt özgürlük hareketi 
Ortadoğu’da yeni bir yaşamı öngörüy-
or” diyen Tuncel, 2010 yılında Kuzey 
Afrika’da başlayıp Ortadoğu’ya 

yayılan krize karşı Kürt özgür-
lük hareketinin önerilerini aktardı: 
“Endüstriyalizm krizine karşı ekolo-
jik toplumu, ulus devlet krizine karşı 
demokratik ulusu ve kapitalizme 
karşı da sosyalist ekonomiyi  yani 
katılımcı ekonomi öneriyoruz.  Biz 
paradigmamızı demokratik, ekolo-

jik ve kadın özgürlükçü olarak 
tanımlıyoruz. Dolayısıyla Rojava’da 
yaşanan gelişmeler, Kobane direnişi 
ve Türkiye’deki Kürt sorununa bu 
perspektiften bakıyoruz. Kobane’de 
savaşın mücadelesini verdiğimiz gibi, 
aynı zamanda yeni bir yaşamın da mü-
cadelesini veriyoruz.”  

“Uluslararası Güçlerin 
Hiçbir zaman kürt 
Politikası olmadı”

Tuncel, Kürtler’in Türkiye Suriye, 
Irak ve Iran’da yaşıyor olmaları ned-
eniyle, Kürt sorunun dört parçaya 
bölündüğünü ve sorunun çözümünün 
bu dört ülkeyi de yakından 
ilgilendirdiğini belirtti. Tuncel sö-
zlerine şöyle devam etti: “Kürt özgür-
lük hareketinin Ortadoğu’da hayata 
geçirmek istediği bu yeni yaşam, 
bu ülkelerin baskısıyla karşı karşıya 
kalıyor. Bu nedenle Kürtler hem bu 
ülkelerle hem de uluslararası güçler-
le baş etmek zorunda. Uluslararası 
güçlerin İran, Irak, Suriye ve Tür-
kiye politikaları dışında, bir Kürt 
politikası olmadı. İlk kez Kobane 
direnişiyle Kürtler dünyaya sesini 
duyurabildi. Avrupa ve Amerika Kürt 
sorununu bir terör sorunu olmaktan 
henüz çıkarmış değil. PKK’nin halen 
terör örgütleri listesinde olmasını bu 
ülkelerin politikalarının yansımaları 
olarak değerlendirmek lazım. Bu 
bakış açısı Ortadoğu’da Kürdistan 
sorununun çözümünü engelleyen bir 
bakış açısıdır.”

“Yeni bir Yaşam kurabiliriz”
Türkiye’de 2 yıl boyunca barış 

sürecinin devam etmesi için büyük 
çaba harcandığının altını çizen Tun-
cel , “Ancak AKP hükümeti bunu 
sürdürmek yerine Kobane direnişinde 
Daiş’i destekledi ve Türkiye’deki 
çözüm sürecini de tehlikeye soktu. 
Yıllarca terörle mücadele ediyo-
rum diye yaygara koparan Türkiye 
Daiş teröristlerine her türlü yardımı 
yapıyor; sınırlarını açmaktan, silah 
yardımına kadar…Ancak Kobane 

zaferiyle Daiş’in yenilgiye uğraması, 
egemenlere iyi bir cevap oldu, çünkü; 
egemenler yoksullara başaramazsınız 
derler. Ele ele verirsek hep beraber 
başarabiliriz, yeni bir yaşam kurabili-
riz” dedi. 

“türk Milliyetçiliği’ne 
büyük bir Darbe”

Roni Margulies, konuşmasında 
HDP’nin seçim zaferi sonuçlarını 
değerlendirirken, “HDP sadece barajı 
aşmakla kalmayıp, AKP’nin tek başına 
hükümet kurmasını da engellemiş 
oldu” dedi. HDP barajı aşamasaydı 
80 milletvekilini AKP’ye kaptırmış 
olacaktı diyen Margulies, nüfusun 
%20’sini teşkil eden Kürtler’in par-
lamentoda temsil edilmesinin elzem 
olduğunu belirtti. 

Margulies, HDP’nin bu zaferi 
aynı zamanda Türk Milliyetçiliğine 
de büyük bir darbedir diyerek, parti-
nin parlamentoda ciddi bir muhalefet 
oluşturacağını vurguladı. 

Margulies, ayrıca AKP’nin genel 
seçimlerden istediği sonucu elde ede-
memesinin sebeplerini şu sonuçlara 
bağladı: “Erdoğan Hükümeti 2 yıl 
boyunca talihsizlikler yaşadı. Bun-
lardan ilki Gezi Hareketi, daha sonra 
yolsuzluk soruşturmaları, 300 kişinin 
ölümüne neden olan Soma maden 
faciası ve bu facia karşısında AKP 
hükümetinin işverenden yana tavrının 
tepki toplaması, metal işçilerinin grev-
leri ve son zamanlarda Türkiye’yi et-
kileyen ekonomik kriz… Bu faktörler 
hükümeti  zayıflattı.”

Margulies sözlerini şöyle 
noktaladı: “Hükmedenlerin zor za-
manlar geçirdiği bu dönemde, muhalif 
hareketin ülkede fark yaratmak adına 
birçok fırsatı var.”

Kobane ve Genel Seçim Sonrası Türkiye ve Kürtler
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İstanbul’da homofobi ve transfo-
biye karşı düzenlenen 13. LGBTİ 
Onur Yürüyüşü’ne yönelik polis 
saldırısı Londra’da protesto edil-
di. TC elçiliği önünde düzenle-
nen protestoda Onur yürüyüşüne 
düzenlenen polis saldırısı kınandı. 

LGBTİ örgütlerinin düzenlediği eyleme 
Peter Tatchell Vakfı, Day-Mer ve Yeşiller 
Partisi Lideri Natalie Bennett’de destek 
verdi.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
önünde yapılan eylemde AKP Hükümetinin 
kendinden olmayan herkese saldırdığına 
dikkat çekildi.

‘Türkiye’de Devlet Şiddetine Karşı 
İstanbul LGBTİ Onur Yürüyüşüyle 
Dayanışıyoruz!’ başlığıyla eylemde or-
ganizatörler İstanbul valisinin keyfi olarak 
son anda yürüyüşü durdurmaya çalıştığını 
belirtti.

Eylemle ilgili açıklamada, yürüyüşün 
yapılacağı valiliğe aylar öncesinden 
bildirildiği ve Onur haftası komites-
ine öncesinden her hangi bir uyarının 
yapılmadığı belirtildi. Açıklama şöyle 

devam etti: ‘‘Yasağa dair önceden hiç bir 
bilgilendirme yapmadan, binlerce kişi 
Taksim alanına toplandıktan sonra keyfi 
ve mevzuata Aykırı bir şekilde son daki-
kada yasaklandığı anons edildi. Ramazan 
ayı bahane edilerek, polis binlerce kişiye, 
saldırdı.’’

 Eyleme destek veren kurumlar: Peter 
Tatchell Vakfı, Londra Türk, Kürt, Kıbrıslı 
LGBTI Topluluğu, Nar UK (Kıbrıslı, 
Türk, Kürt Toplumu LGBTQ Ağı), Nar 
UK (Cypriot, Turkish, Kurdish Commu-
nity LGBTQ Network), DAY-MER Türk 
ve Kürt Topluluk Merkezi, İslamofobi’ye 
karşı LGBTQIA, LGSM, Lezbiyen ve 
Gey Madenci Dayanışması. Haber lg-
bti.org websitesinden elde edilen bilgi 
doğrultusunda hazırlanmıştır. Otoğraflar 
Okay Sahbaz ve Jun Yokoyama.
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Onur Yürüyüşü’ne müdahale Londra’da protesto edildi
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14 Temmuz Direnişçileri Londra’da Anıldı
14 Temmuz 1982’de Diyarbakır 
Cezaevi’nde yaşanan insanlık 
dışı uygulamaları protesto 
etmek amacıyla başlattıkları 
ölüm orucunda yaşamını 
yitiren PKK’nin öncü kadroları 
Londra’da anıldı.

Britanya Kürt Halk Meclisi, Diyarbakır 
Cezaevi’nde 14 Temmuz 1982’de 
başlatılan ölüm orucunda yaşamını yitiren 
Hayri Durmuş, Kemal Pir, Ali Çiçek ve 
Akif Yılmaz’ı Haringey’de bulunan Kürt 
Toplum Merkezinde düzenledikleri bir 
etkinlikle andı. Cumartesi günü yapılan 
anma etkinliğinde Ali Boyraz 14 Tem-
muz direnişini anlattı. Boyraz yaptığı 
konuşmada şunları belirtti;

kÜrt MÜCaDelesİ beton 
Mezarlara GÖMÜlMek 
İstenİYorDU

‘‘14 Temmuz Direnişi , Kürdistan’da ve 
Türkiye’de mücadelenin en zorlu koşullarında 
yeniden ayağa kalkışın ve, “Ben de varım, bi-
zim mücadelemizi bitiremezsiniz” demenin 
adıdır.

12 Eylül 1980 faşist askeri darbe yapıldıktan 
sonra Kürdistan ve Türkiye’de devrimci 
hareket ve gruplara yönelik şiddetli bir saldırı 
geliştirilmiştir. Toplu tutuklamalar, sokak 
ortasında insanların kurşunlanarak öldürülm-
esi, stadyumlarda kitlesel göz-altılarla toplu 
işkenceye maruz bırakma, köy meydanlarında 
insanların öldüresiye dövülmesi, hukuksuz 

bir şekilde 250,000 insanın 
tutuklanması gibi insanlık 
dışı uygulamaları çoğaltarak 
sıralamak mümkündür.

Faşist askeri darbe-
nin hedeflediği tek şey, 
Kürdistan’da geliştirilen 
mücadelenin halkla birlikte 
beton mezara gömülmek 
istenmesidir.

Bu dönem bırakalım 
PKK mücadelesini, Kürtlük 
adına ne varsa yok edilmek 
istenmiştir. Bunun merkezi 

olarak da Diyarbakır 5 nolu zindan seçilmiştir.

‘VaHŞet’ kelİMesİ o DÖneMİ 
anlatMak İçİn Hafİf kalır 

Diyarbakır zindanının içinde yaşananlar 
bugün de tam olarak bilinmemektedir. Tespit 
edildiği kadarıyla 1981-1984 arasında 70 
kişi işkence sonucu yaşamını yitirmiştir. An-
cak, hepimiz çok iyi biliyoruz ki, bu sayı çok 
daha fazladır. Orada yaşayanlar, “anılarını” 
anlatırken daima “vahşet” vurgusu yapar. Ama 
Diyarbakır 5 nolu da yaşananlar vahşetle bile 
izah edilememektedir.

Bir hücrenin, bir koğuşun yan tarafta-
ki hücre ve koğuşta yaşananları öğrenme 
şansı olmamıştır. Bir çok şey yıllar sonra 
öğrenilmiştir. Yani, burada yaşayanlar bile tam 
olarak nelerin yaşandığını aylar- yıllar sonra 
öğrenebilmişlerdir.

Yüzbaşı Esat Oktay ile birlikte getirilen 
90 kişilik özel komando birliği bu zindanda-
ki direnişi ve dışarıdaki halkın da iradesini 
kırmak için özel eğitilmişlerdir.

Esat’ın kendisi de bizzat Kıbrıs’ta kontrger-
illa eğitimi görmüştür.

Diyarbakır zindanında hangi direnişten bah-
sedilecekse önce zindan ve dışarıdaki koşullara 
bakmak gerekiyor. Zindan ve dışarıda yoğun 
ve kontrolsüz bir baskı, katliam ve sindirme 
varken, PKK’nin de Kürdistan’dan yurtdışına 
çekilmiş olma gerçekliği vardır. Kaba dey-
imle, yaprağın kımıldamadığı bir süreçtir. 
Bu donemde Diyarbakır’da PKK’nin bir çok 
kadrosunun yanında 5,000 kişiye yakın tutuklu 
vardır. Yoğun bir baskı yaşanırken sürekli bir 
direniş çabası da vardır. Dolayısıyla bu süreç, 
PKK ve Kürdistan halkının mücadelesinin 
zindanda temsil edildiği bir süreçtir. Egemen-
ler de bunu bildiği için zindanda vahşette sınır 
tanımamışlardır.’’

Anma etkinliği okunan şiirler ve müzik ile 
sona erdi. 
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Siber Zorbalık  
ve Sexting

İnternet ve dijital cihazlar her zamankinden daha fazla 
kullanılıyor. Bazılarımız internetin ve bu cihazların tehlikeleri 
konusunda bilgi sahibi olsak ta bir çoğumuz internetin ve di-
jital cihazların tehlikesini anlama ve bunlara karşı korunma 
konusunda yeterince bilgiye sahip değiliz. 

Yapılan son istatistiklere göre internet kullanım yaşı gittikçe 
düşüyor. İngiltere’de son dönemlerde yapılan bir araştırmada 
7-9 yaş arası çocukların 87%’sinin internet tecrübesine sa-
hip olduğu söyleniliyor. Bunun yanında çocukların %64’nun 
internet ve dijital cihazları tek başlarına kullandıkları dikkat 
çeken bir başka konu. Son ve düşündürücü olan istatistik bilgi 
ise ailelerin internet bilgileri. Araştırmaya göre ailelerin %43 
çocuklarının internet ve dijital cihazlar kullanımında kend-
ilerinde daha iyi olduklarını söyledi. Bu haftaki yazımızda bu 
konuya değinmeye çalışacağız.

İnternetin en büyük tehlikesi Siber zorbalık (Cyberbullying) 
olarak biliniyor. Siber zorbalık, bir çocuğun veya ergenin başka 
bir çocuk veya ergen tarafından internet, interaktif, dijital ve 
mobil teknolojiler kullanılarak tehdit edilmesi, aşağılanması, 
utandırılması, taciz edilmesi veya işkence edilmesi olarak 
adlandırılıyor. Dünya “Zorbalık” kelimesini özellikle sadece 
bir çocuğun diğer bir çocuğa yaptığı davranışı kastederek 
kullanıyor. Eğer işin içine bir yetişkin girerse, yani bu tatsız 
durumlar bir yetişkin tarafından çocuğa veya ergene yapılırsa, 
ona siber taciz, siber istismar deniyor. Siber zorbalığın mutlaka 
seksüel bir uzantısı olması gerekmiyor. Ancak mesela birbirini 
kızdırma amaçlı başlayan siber zorbalığın içine bir süre son-
ra seksüel ögeler de girebiliyor. Siber zorbalık noktasında 
yapılanlar bir çocuğun hayal gücü, teknolojiyi kullanırken 
ustalığı ve erişimi ile sınırlı. Bir anlığına zorbalık yapan bir 
çocuk bir sonraki aşamada kurban yerine geçebiliyor.

Gençler ve çocuklar için internet ve dijital cihaz yoluyla 
karşılaşılan ikinci büyük tehlike ise sexting olarak biliniyor. 
Sex ve texting kelimelerinin bir araya gelmesiyle türeyen 
sexting, (seksting) özellikle ortaokul ve kolejli gençlerin 
cep telefonlarından birbirlerine yolladıkları cinsel içerikli 
görsel ve metinsel içerikler oluşturarak  göndermesidir. Bu 
gönderilen mesaj belli bir zamandan sonra farklı ortamlarda 
paylaşıldıktan sonra daha büyük bir tehlikeye yol açabiliyor. 
Mesajlar telefon aracılığıyla yada sosyal siteler olan Snapchat, 
Facebook, Instagram ve Twitter aracılığıyla paylaşılıyor. Buna 
mağdur kalan çocuklar bununla mücadele etme konusunda in-
tihardan tutunda bir çok tehlikeli yolu deneyip kendine zarar 
verebiliyor. Evet çocuklarımızın telefonlarının olması onlar 
ile iritibata geçmemiz konusunda önemli, fakat işin bu yanını 
düşünmek önemli.

Gerek sextin gerekse de Siber zorbalık konusunda ailelerin 
yapabileceği şeyler var. En temelde Siber zorbalığa maruz 
kalan bir çocuk için en iyi destek olumlu, etkin, bilgili ve 
öngörülebilir bir destektir. Bunun yanında derhal harekete 
geçin. Çocuğunuzun ona yardım edebileceğinizi ve yardım 
edeceğinizi bilmelidir. İstismarın durup durmayacağını 
görmek için beklemeyin. Çocuğunuzun fiziksel olarak risk 
altında olduğunu hissediyorsanız derhal polisi arayın ve oku-
luna haber verin. Aynı koruma methodlarını sexting içinde 
yapmanız gerekiyor. Bu konuda internet üzerinde bir çok 
eğitici bilgiye ulaşabilirsiniz, araştırma yapın ve her şeye 
kendinizi hazırlayın.

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com
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Açıklanan Bütçenin Kısa Tanımı: 
Yoksuldan Kes, Zengine Ver
Muhafazakar hükümeti 
18 yıl sonra ilk mali 
bütçesiyle yine en 
yoksulları hedef aldı.

Maliye bakanı George Osborne, 
geçtiğimiz Çarşamba günü, Mu-
hafazakar Parti’nin 18 yıl sonra 
tek başına iktidar olduğu hükümet 
bütçesini açıkladı. Muhafazakar 
Parti’nin ‘Çalışanın bütçesi’ olarak 
adlandırdığı bütçeyi, parlamentoda 
uzun bir konuşmayla açıklayan Os-
borne, seçim vaadi olan, sosyal 
güvence ödemelerine 12 milyar ster-
lin kesintinin nerelere uygulanacağını 
açıkladı.

Osborne, bütçenin “daha yüksek 
gelir, daha düşük vergi, daha düşük 
sosyal yardım” getireceğini ifade etti. 

Bütçenin temel noktaları:
• %20 olan şirket vergisi 

2020’ya kadar %18’e 
düşürülecek.

• Çalışma yaşı sosyal yardımları 
dört yıl dondurulacak.

• Sosyal yardım ödemeleri 
tabanı 26,000 sterlinden, 
Londra’da 23,000 sterline, 
ülkenin geri kalan bölgelerinde 
20,000 sterline düşürüldü.

• Tax krediler ve Universal 
krediler iki çocukla 
sınırlanacak. Üçüncü 
çocuğu Nisan 2017’den 
sonra doğan aileler üçüncü 
için çocuk desteğinden 
faydalanamayacak.

• 18-21 yaş arası gençlere 
housing benefit (kira 
yardımı) kaldırılacak.

• Üniversite burslarının 
kaldırılıp yerine borç 
getirilmesi.

• Asgari ücretin saatte £7.20 
olması, ve 2020 yılına kadar 
£9’a yükseltilmesi. (25 
yaş üzerindekiler için)

• Ulusal sağlık kurumuna 
2020 yılına kadar 8 milyar 
sterlin ek harcama.

Gençlerin maddi olarak old-
ukça etkileneceği bütçenin, milyon-
larca aile için maddi olarak kesinti 
yaşatacağı açıklandı. Mali Çalışmalar 
Enstitüsü (IFS), Osborne’ın bütçe 
açıklaması sonrasında yaptığı 
açıklamada, tax kredilerine yapılacak 
kesintilerin 13 milyon aileyi mali za-
rara uğratacağını buldukları belirtti.

İŞçİ Partİ İçerİsİnDe 
kesİntİlerle İlGİlİ 
FARKLI SESLER

İşçi Parti geçici genel başkanı 
Harriet Harman, Osborne’un sosyal 
yardımlara yapacağı kesintileri par-
tisinin destek vereceğini açıkladı. 
İşçi Parti genel başkan adayı ve 
İslington South milletvekili Jer-
emy Corbyn bütçeye karşı yapılan 
eyleme katıldı ve bütçeyi eleştirdi. 
Harman’ın açıklaması İşçi Parti içer-
isinde tartışmalara yol açarken, diğer 
lider adayları Yvette Cooper ve Andy 
Burnham’ın da kesintilere destek ver-
medikleri siyasi kulislerde belirtildi.

CorbYn: en YoksUl kesİMler 
CezalanDırılıYor

Corbyn, Osborne’ın bütçesiyle 
ilgili şöyle konuştu: ‘‘Maliye bakanı 
miras vergisini keserek zenginler için 
yine vergi kesintilerini açıkladı ve 
şirketlerin kar vergilerini kesip sosyal 
güvence yardımlarına 12 milyar ster-

lin kesinti yaparak en yoksul insanları 
cezalandırdı.’’

Corbyn, Osborne’un memurların 
maaşlarını dört yıl yüzde bir artışla 
dondurmasını ve asgari ücret artışının 
yetersiz olmasını da eleştirdi.

Enfield North milletvekili Joan 
Ryan kendi seçim bölgesinde 12 
bin çocuk dahil olmak üzere, 6,400 
ailenin tax kredilerine yapılacak kes-
intilerden dolayı zarar göreceğini 
açıkladı. 

osaMor: MalİYe bakanı bİr 
elle VerİP DİĞerİYle alıYor

Edmonton milletvekili Kate Osa-
mor bütçeyi eleştirerek Edmonton’da 
yaşayan insanlara karşı yeni bir 
saldırı olduğunu ifade etti. Osamor 
açıklamasında şunları belirtti: ‘‘Tax 
kredilerine yapılan kesintiler bin-
lerce ailenin öncesinden daha fa-
zla yoksullaştıracaktır. Asgari ücrette, 
tam zaman çalışan bir çift £1,560 
maaş alıyorlar, ama tax kredisine 
yapılan kesintilerden dolayı £2,200 
kaybediyorlar. Maliye bakanı, bir elle 
verip, diğeriyle alıyor.’’

Osamor, Osborne’nun en yok-
sul üniversite öğrencilerine verilen 
bursların, borca dönüştürmesini de 
eleştirerek, gençlerin daha fazla borca 
yitilip eğitimden soğutulacaklarını 
ifade etti.



8   ÇarşaMBa, 15 TEMMuZ 2015

Kürt Toplum Merkezinde İftar Yemeği
Britanya Kürt Halk Meclisi tarafından 
Ramazan ayı vesilesiyle Kürt Toplum 
Merkezinde bir iftar yemeği düzenlendi. 

Cumartesi akşamı Haringey’de bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde verilen iftar yemeğine çok sayıda vatandaş 
katıldı. İftrara ayrıca Haringey belediye başkanlığını temsi-
len Haringey belediye başkan yardımcısı Ali Gül Özbek ve 
belediye meclis üyesi Makbule Güneş de katıldı.  

İftar yemeğinde Britanya Kürt Halk Meclisi eşbaşkanı 
Türkan Budak kısa bir konuşma yaptıktan sonra, 
katılımcılara çorba, tavuk sote, bulgur pilavı, cacık, meyve, 
hurma ve tatlıdan oluşan bir menü servis edildi. 
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Baş sayfadaki haberin 
devamı...

Foto: Erem Kansoy 

bU İlk salDırı DeĞİl
Geçtiğimiz Cuma akşamı 

saat 5:45 dolayında yaşanan ve 
Erdoğan Güzel adlı masum bir 
Türkiyelinin hayatını kaybettiği 
olay orada yaşanan ilk olay değil. 

Bundan üç hafta önce yeni 
açılan Sweet Peppa adlı restoranın 
işletmecilerine daha önce de 
saldırı girişimi olmuş. Sweet  Pep-
pa restoranın yan tarafında bulu-
nan Türkiyeli bir işletmeci,  bun-
dan iki hafta önce aynı restoranın 
önüne gelen kimliği belirsiz bir 
saldırganın tabancayla restoranın 
işletmecisine silah çektiğini, an-
cak silahın tutukluluk yaptığını ve 
ateşlenmediğini belirtti . 

Görgü tanıkları olayın çeteler 
arası bir çatışma olduğunu söylüy-
or. Wood Green boys ve Hornsey 
Boys adlı çete grupların arasındaki 
çatışmaların uzun bir süredir 
devam ettiğini belirten görgü 
tanıkları saldırganların Hornsey 
boys adlı çetenin intikam saldırısı 
olma ihtimalinin yüksek olduğunu 
ifade ediyor.

erDoĞan: ‘bUnlar 
YÜzÜnDen bİr 
GÜn MasUM bİrİsİ 
CanınDan olaCak’

Lordship Lane’de pastane 
işleten Aksaraylı Erdoğan Güzel 
yan tarafta açılan Sweet Peppa adlı 
restorandan kaynaklı kötü şeyler 
yaşanacağını önceden hissetmiş. 
Güzel, olaydan bir hafta önce 
komşusu Mahire, işyerinin yan 
tarafında açılan Sweet Peppa adlı 
restoran için ‘Bunlar yüzünden bir 

gün masum birisi canından olacak’ 
demiş.

olaY nasıl YaŞanDı?
Erdoğan Güzel, Cuma akşamı 

saat 5:45 sularında Lordship 
Lane’de bulunan sahibi olduğu 
kardeşler pastanesinin önünde, 
amcaoğlu Adem ve komşusu Ma-
hir ile beraber oturuyorken saldırı 
gerçekleşmiş. Hemen sağ tarafında 
bulunan Sweet Peppa restoranın 
önünde duran bir araçtan Sweet 
Peppa restoranın önünde duran 
kişilere arka camdan otomatik si-
lahlarla ateş açılmış. İlk ateşten 
sonra restoranın önünde bulunan 
bir kaç kişi Erdoğan Güzel’in 
bulunduğu tarafa doğru kaçmış. 
Kişiler o tarafa kaçınca silahların 
yönü de Erdoğan’ın bulunduğu 
yöne doğru çevrilmiş. Erdoğan ile 
beraber oturan Mahir ve Adem de 
silah sesleri ile beraber kendilerini 
yere atarlar. Saldırganlar kaçtıktan 
sonra herkes ayağa kalkar ancak 
Erdoğan yerde hareketsiz halde 
kalır. Erdoğan’ın yanında bulunan-
lar kendisini kaldırmaya çalışmış 
ancak sol kolunun alt tarafından 
kanların aktığını görmüşler. Olay 
anında yine yoldan geçen bir kadın 
da kurşunların hedefi olmuş.

aMbUlans YarıM 
saat sonra GelMİŞ

Silahlı saldırı yaşandığı an 
çevredekiler polis ve ambulans 
çağırmış. Polis olaydan hemen 10 
dakika sonra olay yerine gelirk-
en, ambulansın 30 dakika sonra 
geldiği belirtiliyor. Olay yerine he-
likopter ambulans da gönderilmiş 
ancak iniş yapamamış. Olay yer-
ine gelen ambulans yaralı kadını 
hemen hasteneye kaldırırken, 
Erdoğan Güzel’e olay yerinde 
müdahale edilmiş. Ambulansın 
olay yerindeki müdahalesine 
rağmen Erdoğan Güzel’in saat 
7’de hayatını kaybettiği belirtil-

di. Hastaneye kaldırılan ve ismi 
açıklanmayan kadının tedavisi de-
vam ediyor.

erDoĞan’ın aCı HİkaYesİ 
çeVresİnDekİlerİ 
Yasa boĞDU

1999 yılından bu yana 
Londra’da yaşayan Erdoğan 
Güzel aslen Aksaray’lı. Çevre-
si tarafından çok sevilen Gü-
zel, birisi 15, diğeri 16 yaşında 
olan bir oğlan ve kız babası. 
Yan tarafında işletmecilik ya-
pan komşusu İbrahim Yurdakul 
ve işletmenin çalışanları Güzel 
hakkında şunları belirtti: ‘‘Ölen 
insanların arkasından hep güzel 
sözler söylenir. Ancak bir ölünün 

arkasından olduğu için bunları 
söylemiyorum, Erdoğan abi ger-
çekten çok temiz ve güzel bir 
insandı. Hiç kimseye zararı olma-
yan ve etrafı tarafından çok se-
vilen yardımsever bir insandı.’’

çoCUklarına 7 aY 
ÖnCe kaVUŞMUŞ

Eşinden ayrılan Güzel’in 
çocukları yıllardır Aksaray’da 
nenelerinin yanında yaşıyormuş. 
Resmi işlemlerini tamamladıktan 
sonra her iki çocuğunu da 7 ay önce 
kendi yanına getirmiş. Geçen hafta 
da çocuklar Türkiye’ye nenelerin-
in yanına tatile gitmiş. İşin en acı 
yanlarından birisi de olay günü bir 
kardeşi Türkiye’den Londra’ya 

gelmiş. Kardeşinin gelişinin se-
vincini yaşayan Erdoğan Güzel 
hem çocuklarına, hem de üçüncü 
kardeşine kavuşmasından kaynaklı 
son dönemlerde mutluymuş.

resMİ İŞleMlerDen 
sonra Cenaze 
aksaraY’a 
GÖnDerİleCek

Wood Green bölgesindeki Fatih 
Cami’de, Erdoğan Güzel için 
pazar akşamı düzenlenen anma 
programında mevlit okutuldu 
ve iftar verildi. Gerekli cenaze 
işlemleri tamamlandıktan sonra 
merhum Aksaray’a götürülüp ora-
da defnedilecek. 
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Haber-Foto: Yasemin Kazan

 İngiliz Parlamentosu’nun 
avam kamarasında yapılan  
‘HDP’nin Seçim Zaferi Gö-
zlemleri’ konulu toplantı 
Britanya’dan Türkiye’ye 
giden heyetin seçimlerle  il-
gili gözlemlerini aktarmasıyla 
gerçekleşti. 

Kürdistan’da Barış Kampanyası’nın 
organize etmiş olduğu, ‘HDP’nin Seçim 
Zaferi Gözlemleri’ konulu toplantı, Cam-
bridge Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi 
bölümü Öğretim Üyesi Dr Thomas Jef-
frey Miley, İnsan Hakları Avukatı Melanie 
Gingell, Göçmen ve Aile Avukatı Bron-
wen Jones, Gazeteci, Yazar ve Editör John 
Hunt, Foto Muhabiri Sean Hawkey, Yeşiller 
Partisi Uluslararası Koordinatörü Derek 
Wall ve diğer bazı kuruluş temsilcilerinin 
katılımıyla gerçekleşti. 

Melanie Sirinathsingh’ın yönettiği 
toplantıda, seçim sonuçlarına tanıklık ede-
bilmek için, Türkiye’nin güneydoğusunda 
beş gün geçiren gözlem heyeti; HDP’nin 
demokratik projesi olan eşitlik, çoğulculuk, 
çevrecilik, HDP’nin başarısının çözüm 
sürecine etkisi, Türkiye’de demokrasi-
nin güçlenmesi, Türkiye’nin Rojava ve 
Suriye’ye yönelik politikaları ve son olarak 
HDP’nin seçimden zaferle çıkmasının sebe-
plerini kendi gözlem ve görüşleriyle aktardı. 

Britanya’dan Türkiye’ye seçimleri gö-
zlemlemek için giden heyet; avukat, akad-
emisyen, gazeteci ve yazarlardan oluşuyor. 
Seçim sürecini Diyarbakır ve Gaziantep’te 
gözlemleme imkanı bulan ve 7 Haziran 
günü yüzlerce sandığı ziyaret eden heyet, 
beş gün süren gözlemleri boyunca, insan 
hakları aktivistleri, sendika üyeleri ve HDP 
adayları ile görüşmeler yaptı. 
‘HDP’nin zaferi Erdoğan’ın Başkanlık 
hayallerini suya düşürdü’

Türkiye’ye birlikte gittiği delegasyon 
adına gözlemlerini raporlayan Dr Thomas Jef-
frey Miley, yazmış olduğu raporu toplantıda 
katılımcılara okudu. Rapor seçim sürecini 
kapsamlı bir şekilde ele alırken,  Haziran 
ayında yapılan seçimlerin Türkiye tarihi için 
bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. 

Miley, yazmış olduğu raporda; seçim 
kampanyası boyunca ülkede siyasi tansiyo-
nun yüksek olduğunu, seçim sonuçlarının 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Başkanlık hayallerini suya düşürdüğünü be-
lirtiyor. 

Çözüm sürecinden, Kobani zaferiyle 
taçlanan Kürt hareketine birçok konuyu ele 
alan rapor, HDP’ye verilen desteğin, Türk 
Devleti ve AKP hükümetinin sindirme ve 
şiddet politikalarına karşılık verilen bir ce-
vap olduğuna değiniyor. 

Raporda ayrıca, “7 Haziran seçim 

sonuçları Türkiye demokrasisi için büyük 
bir zaferdir. HDP’nin meclise girebilmesi 
Kürt sorununun barışçıl çözümüne büyük 
katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda Türkiye 
solunun yeniden inşasında önemli bir adım 
teşkil edecektir” deniyor. 
‘Devlet destekli yapılmış bir saldırıydı’

Bir çok seçimi gözlemleme imkanına 
sahip olmuş Foto Muhabiri Sean Hawkey, 
çektiği fotoğraflarla HDP’nin Diyarbakır 
mitinginde yaşanan bombalı saldırıyla ilgili 
gözlemlerini aktararak, yaşanan bu vahşeti 
fotoğraflarıyla tüm dünyaya duyurmak 
istediğini belirtti. 

Diyarbakır mitinginde çekmiş olduğu 
fotoğraflardan birini toplantıya katılanlara 
gösterirken, bu  fotoğrafı çektikten yaklaşık 
otuz dakika sonra iki bomba patladı diyen 
Hawkey, “Bombalar patladığı andan itibaren 
polis kalabalığın üzerine biber gazı sıkmaya 
başladı. Bu durum devlet ve kurumlarının 
Kürtler ve HDP ile olan ilişkisini açıkça 

izah ediyor. HDP’nin Diyarbakır mitingine 
yapılan bombalı saldırı, herhangi birinin 
kendi başına kurgulamış olduğu bir olay 
değil, bizzat devlet eliyle destekli yapılmış 
bir saldırıydı” dedi. 
‘HDP ve Rojava’nın başarısı farklı 
kimlikleri bir araya getirebilmesidir’

İngiltere ve Galler Bölgesi Yeşiller Par-
tisi Uluslararası Koordinatörü Derek Wall, 
dünya gündeminin en önemli konularından 
birinin HDP’nin zaferi ile Rojava zaferleri 
olduğunu belirtti.

“Diğer milletlerin ve kimliklerin dahil 
olduğu konfederal bir sistemin inşa edilm-
esi konusuna değinen Wall,  “Dünyada çok 
az siyasi aktör böyle bir yapıyı inşa etm-
eye cesaret edebilir. HDP ve Rojava’nın 
başarısı; Kürt kimliğini, LGTB dahil, diğer 
bütün farklı kimliklerle bir araya getire-
bilmesidir. Bütün krizlere rağmen, farklı 
etnik grupları bir araya getirip, birbirlerine 
saygı duymalarını ve demokratik olmalarını 

sağlamak ve temel sorunların çözülebilm-
esi; ancak kendi kendini idare ile müm-
kündür. Bu gezegende bunu uygulamaya 
çalışanlar; HDP ve Rojava’dır. Bu sonuçlar 
Britanya’ya da ilham olabilir” diyerek konu 
ile ilgili gözlemlerini aktardı. 
‘Seçimin galibi HDP’de birleşenler 
oldu’

7 Haziran genel seçimlerinin tarihi bir 
öneme sahip olduğunu ifade eden avukat 
Browen Jones, HDP’nin, Türkiye’de sivil 
toplumun tüm öğelerini bir araya getirerek 
koalisyon oluşturmasının önemine değindi. 

Tüm taciz ve saldırılara rağmen, bu 
seçimlerin galibinin HDP’de birleşenler 
olduğunu belirten Jones, “HDP’nin Gezi 
ruhunu yansıttığını ve bu seçimlerde bunu 
gözlemlediğini” söyledi. 

Toplantı, heyetin gözlemlerini 
aktarmasından sonra, katılımcıların soru ve 
görüşlerini iletmesiyle son buldu. 

Parlamentoda ‘HDP’nin Seçim Zaferi 
Gözlemleri’ Konulu Toplantı
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Gazi’den Gezi’ye 
Belgeseline Ödül
Yapımcılığını Ross Domoney ve Ozan Kamiloğlu’nun 
üstlendiği Gazi to Gezi (Gazi’den Gezi’ye) isimli belgesel, 
Avrupa Bağımsız Film Festivali’nde En iyi bağımsız belgesel 
ödülüne layık görüldü. 

Senaryosunu Arkadaş Özger’den il-
hamla Ozan Kamiloğllu’nun hazırladığı, 
yönetmenliğini ayrıca kayıt ve montaj ile 
gerçekleştiren Ross Domoney’e müzikte 
Giorgos Triantafillou ve canlı müzikte ise 
İskender Ozan Toprak’ın eşlik ettiği belgese-
lin İcrasını ise Saray Karakuş gerçekleştirdi. 

Gezi günleri birçoğumuzun aklında unu-
tulmaz sahneler, görüntüler, sesler bıraktı. 
Gezi isyanının hemen ardından bir çok film 
ile karşılaştık, genel olarak polis şiddetini, 
insanların birlikte omuz omuza duruşunu, 
esprilerini, taksim komününü anlatan çeşitli 
filmler yapıldı. Gazi’den Gezi’ye ise belge-
sel niteliği taşıyan farklı bir yapım. Teorik 
olarak Gezi isyanını apolitik gençliğin po-
lis ile karşılaşması ya da bir nevi mucize 
şeklinde okumak yerine Gezi’yi var eden 
dinamiklere bakıyor. 

Bu dinamiklerin de en önemlilerinden 
birisi Istanbul’un zaten politikleşmiş olan 
mahallelerinin Gezi’deki yeridir. Gezi 
isyanı sırasında İstanbulun birçok mahalles-
inden, gecekondu semtlerinden yoksul halk 

şehre indi. Bu insanlar inançları, kültürleri 
ya da etnik kökenleri ve sınıfları sebebi 
ile yıllardır polis ile karşı karşıya gelen, 
orta sınıfların Gezi sırasında tanıdığı dev-
letin şiddet organlarını hayatları boyunca 
tecrübe etmiş kenar mahalle topluluklarıydı. 
Gazi’den Gezi’ye işte bu sebeple ana akıma 
daha yakın duran “şirketlerinden çıkıp 
Taksim’e geldiler”, “beyaz yaka isyanı” 
gibi sosyolojik bir temel oturmayan, beyaz 
yakaların polisi gerilettiğine inanan söylem-
dense, yoksulların, ötekilerin hikayelerin-
den bir parça sunuyor.

Bu film O ötekileştirilenlerden, özellikle 
bir yoksul ayni zamanda, Alevi ve Kürt 
mahallesi olan Gazi’ye bakıyor. Gazi’den 
Gezi’ye filmi aslında Gazi’de yanan o 
isyan ateşinin, Gazi Mahallesi’nin kend-
ine özgü geçmişinin, yaşadığı acıların ve 
katliamların Gezi’deki yansıması ile il-
gili. Bunu yaparken ise üç katmanlı bir 

görsel yapı kuruyor; Gezi isyanının ger-
çek zamanlı görüntülerini, söyleşiler ile 
buluştururken o güçlü imajların daha statik 
söyleşiler ile birleşmesini kullandığı şiirsel 
dil ile sağlıyor. 

Film ÉCU The European Independ-
ent Film Festival’den prestijli Best Euro-
pean Independent Documentary 2015 - En 
İyi Bağımsız Avrupa Belgeseli ödülünü 
aldığında yorumcular da tam olarak bu sin-
emada çok seyrek rastlanan üçlü yapının 
ve şiirselliğin altını çiziyorlardı. Saray 
Karakuş’un performansı, Ozan 
Kamiloglu’nun genç yaşında kaybettiğimiz 
şair Arkadaş Özger’den feyizli şiirsel metni, 
Ross Domoney’in harika görüntüleri ve 
kurgusu ile oldukça özel bir belgesel iz-
leyiciye sunuluyor Çekimlerinin bir kısmı 
Londra’da yapılan, kurgusu Londra’da 
tamamlanan film yakında özel gösterimler 
ile bizimle olacak. 
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Ülkesinden kaçanlar, ülkesine koşanlar
Bu günlerde Güney Kürdistan’dan Avrupa’ya doğru, 
çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu büyük bir göç 
dalgası yaşanıyor. Son bir ay içinde 3 bin genç 
Kürdistan’dan kaçmış. Kaçakçı şebekelerine, kişi 
başına 10 bin Dolar ödenerek Türkiye-Bulgaristan-
Romanya rotası izlenerek Avrupa’ya ulaşıyorlar.

Hükümet yetkilileri, siyasi partiler ve 
aydınlar bu büyük kaçışın önüne geçmek 
için peş peşe çağrılar yapıyor. 

Kürdistan’ı terk eden bu gençler 
basına yaptıkları açıklamalarda ülk-
edeki ekonomik krizden, işsizlikten, 
gelir adaletsizliğinden, geleceğin 
belirsizliğinden ve yaşamın olağan bir 
parçası haline gelen elektrik kesintilerin-
den yakınıyor. 

Nedeni ne olursa olsun insanın anay-
urdundan, doğduğu topraklardan kaçarak 
tanımadığı topraklara ve bilmediği yeni 
bir hayata kaçması bir trajedidir. Oliver 
Cromwell’in ,»Bir insan, hiçbir zaman 
nereye gittiğini bilmediği zamanki kadar 
uzun bir yol gidemez» diye özetlediği 
trajedi.

Kürdistan’dan medeniyete(!) kitlesel 
kaçış, beraberinde büyük bir tartışmayı 

da getirdi. Özgürlük, refah ve huzurun 
ölçüsü yemek, içmek, tüketim ve elektrik 
kesintisi midir? Bu gençlere bu yaşam 
felsefesini evde, ailede, okullarda kim 
öğretti?

Aynı Güney Kürdistan’dan bazı gen-
çler ise, Kürdistan Özgürlük mücadeles-
ine katılmak üzere Kuzey Kürdistan’a, 
bazıları Rojava’nın savunmasına 
katılmak üzere Kobanê’ye, Êfrin’e, 
Cizîrê’ye, bazıları Şengal’i savunmaya 
gidiyor. Bu gençler neden elektrik kes-
intisinden, işsizlikten söz etmiyor? Aynı 
coğrafyada, aynı sosyal ortamda yetişen 
bu gençler neden Avrupa’ya kaçışı 
değil de Kürdistan’da kalmayı tercih 
ediyor?Bunlar hangi fikirle beslendi?

Şengal’deki katliamdan sağ kurtulan 
Êzîdî Kürtler, Avrupa’ya gitmek üzere, 
yaşadıkları kamplardan kaçarak, oto-

büslerle Bulgaristan sınırına dayanıyor. 
Rojava’dan çıkan ve Türkiye’deki kam-
plarda yaşayan göçmenlerin büyük bir 
bölümü kendi topraklarına değil, bir yol-
unu bulup Avrupa’ya sığınmak istiyor.

Oysa Avrupa, hiçbir zaman hay-
al edilen yaşama yakın bir cen-
net değildir. Çünkü insanın düşlerini 
gerçekleştirebilmesinin de yegane yolu 
bu uykudan bir an önce uyanmaktır. 

Bazıları gözlerimizin önünde bu 
uyanışı gerçekleştiriyor.

Savaşın, ekonomik sıkıntıların ve 
yoksulluğun alabildiğince zorladığı 
bir kısım insan, bütün bu sıkıntıların 
ve zorlukların da bilincinde, kendi 
topraklarında yaşamakta ısrar ediyor.

Şengal’de evleri talan edilen, köyleri 
yakılan ve her birinin bir dramı olan 
yüzlerce aile göç etmiyor. Çadırlarda, 
yokluk ve yoksunluk içinde yeni bir 
hayat kurma mücadelesi yürütüyor. 
Saldırılara, katliamlara karşı genç 
kadınlar ve erkekler, analar ve babalar 
öz savunma birlikleri oluşturuyor; kendi 
okullarını açıyor, kendilerine yetecek 
üretimin yollarını arıyor.

Kobanê’de aileleri paramparça olan, 
kendi elleri ile kızlarını ve oğullarını 
toprağa gömen, doğru dürüst yiyecek ek-

mek bile bulamayan yüzlerce aile, Türki-
ye ve Kuzey Kürdistan’daki kamplardan 
kendi topraklarına dönüş yapıyor. 

Bu dönüşlerde güçlü bir irade ve 
insanlıkta ısrar bilinci var. Saldırıya 
uğramış, talan edilmiş bir hayatı yeniden 
ve eskisinden daha güçlü ve daha güzel 
kurmanın ve korumanın inancı var. 

İnsanın doğup büyüdüğü, emeğini 
kattığı, anılarını biriktirdiği topraklarını 
böyle rahatça çekip gitmesi kapitalist sis-
temin normalleştirdiği bir hayvanlaşma 
halidir. 

«İnsanın doğduğu değil, doyduğu yer 
anavatanıdır» yalanını icat edenler; doy-
mak için yola çıkan milyonlarca insanı 
birbirinin yerine ikame ederek emek 
sömürüsünü meşrulaştıranlardır.

Bu büyük yalanı kabul ettiğimiz an, 
bir ülkeden bir ülkeye, bir kıtadan diğer 
kıtaya göç eden ve sürekli verimli ot-
laklar arayan bizon sürülerinden, yaban 
öküzlerinden hiçbir farkımız kalmazdı.

İnsanlarımızı, gençlerimizi bu duruma 
kim, hangi yaşam öğretisi, hangi siyasal 
düşünceler ve hangi yönetim anlayışı ge-
tirdi?

Yanıtlanması gereken soru bu.
Ferda Çetin-Y.Ö.Politika
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Çeşitli alanlarda yıl boyunca İngiltere Ale-
vi Kültür Merkezi ve Cemevin’de eğitim alan 
öğrenciler haftasonu düzenlenen etkinlikte 
sertifikalarını aldı. 

Matematik, Fen Bilimleri, İngilizce, Türkçe, 
Gitar, Tiyatro, Bağlama, Semah, Halk Oyunları 
derslerine katılan ve 2014-2015 eğitim yılını 
başarıyla tamamlayan öğrencilere Cem Evi’nin 
Dalston’da bulunan binasında düzenlenen sertifika 
töreni ile hem yaza merhaba dedi hemde başarı 
sertifikalar ile yüzleri güldü. 

Cem Evi tiyatro eğitmeni Dilek Yorulmaz’ın 
yönetiminde çocukların hazırladığı tiyatro oyuu 
ile başlayan ertkinlik, Cemevi Başkanı Tugay 
Hurman’ın konuşması ile devam etti. Hurman 
ayrıca  ‘Bilim ve Sanat Akademisi’ logosunu tasar-
layan  Ezo Kılınç’a sertifikasını da taktim etti. 

Sırayla, Cem Evi’nde yıl boyu eğitim veren 
öğretmenlerin konuşmasının da yer aldığı etkin-
likte konuşmacılar, özellikle öğrencilerin burada 
aldığı eğitimin GCSE’lerde öğrencilere büyük 
katkıda bulunduğunu vurgulayarak öğrencilerin 
doğru tercihler ve sabırlı eğitim almaları üzerinde 
durudu.

İAKM- Cemevi eğitim sorumlusu Öz-
can Çelik ise düzenlenen sınavlarda çocukları 
yarıştırmadıklarını aksine sınav heyecanı ve 
sorumluluğunu çocuklara aşılandığını vurgula-
yarak başarılı olan öğrencilere teşekkür etti ve 
aleleiri çocukların eğitiminde sınıvda başarı yer-
ine onlardan sınava çocuklarını katmalarının daha 
önemli olduğunun öneminden bahs etti. 

Sertifikalarını alan ve tatile çıkan çocukların 
mutluluğu gün boyu yüzlerinden okundu.  

Öğrenciler sertifikalarını aldı 
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Kürdistan Bölgesel Yönetimi Temsilciliği resepsiyon verdi
Kürdistan Bölgesel Yöneti-
mi  Britanya Yüksek 
Temsilciliği,  Londra’daki 
faaliyetlerinin 11. Yılı ned-
eniyle Parlamentoda geniş 
katılımlı bir resepsiyon 
düzenlendi.

Muhafazakar Partili milletvekili Na-
dhim Zahawi’nin  ev sahipliğinde yapılan 
resepsiyona siyaset ve iş dünyasının 
tanınmış simaları katıldı. Sivil toplum 
örgüt temsilcilerinin katıldığı etkinliğe, 
Kürt Yönetimi Dışişleri Bakanı Falah 
Mustafa Bakır, Ortadoğu’dan Sorumlu 
Devlet Bakanı Tobias Elwood Jason 
McCartney, Mike Gapes, Crispin Blunt 
bulunduğu çok sayıda milletvekili ve 
Lordlar kamarası üyesinin yanı sıra Cef-
tus Direktörü İbrahim Doğuş  ve çok 
sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi de 
katıldı.

Resepsiyonda  konuşan yeni tem-
silci Karwan Jamal Tahir,  Kürdistan’ın 
Britanya’lı yatırımcılar için fırsatlar 
ülkesi olduğunu ve yatırımcıları 
destekleyeceklerini kaydetti. 

Tahir, kendisinden önceki temsilci 
olan Bayan Rahman Abdul’un Londra’da 

başarılı diplomasi faaliyetlerde bulu-
narak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ‘ni 
İngiltere’de en iyi şekilde temsil ettiğini 
söyledi ve yeni görev bölgesinde kendi-
sine başarılar diledi.  Yeni temsilci, 
Washington’a atanan Bayan Abdul’un 
Kürt-İngiliz ilişkilerinin gelişmesi 
yönünde çok büyük çabalar gösterdiğini 
ve bundan böyle aynı azim ve kararlılıkla 
ABD’de çalışacağını söyledi.

Konuşmasında, bölgedeki IŞİD terör 
örgütüne yönelik  yürütülen mücadele  ile 
ilgili de bilgi veren Tahir, Kürdistan 
bölgesinin çok büyük bir mülteci akını 
altında olduğunu söyledi.  Kürt yöneti-
minin, IŞİD vahşetinden kaçan yaklaşık 
1.8 milyon mülteciye kucak açtığını 
ifade eden Temsilci Tahir, merkezi 
hükümetten ödeneklerin yapılmadığı ve 
bölge hükümetinin kendi öz kaynaklarını 

kullandığını dile getirerek uluslararası 
kuruluşlara yardım çağrısı yaptı. Gec-
eye katılan CEFTUS Direktörü İbrahim 
Doğuş yaptığı konuşmada, bölgede 
yatırım yapacak işletmecilere rehber 
olacaklarını ve toplumlararası işbirliğin 
ve kaynaşmanın daha da etkin hale gelm-
esi için CEFTUS olarak her türlü desteğe 
açık olduklarını ifade etti. 
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Ya bilim ya Tanrı 
Mustafa Şahin Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı 
Bartın Sabri Çavuşoğlu 
Fen Lisesi’nde coğrafya 
öğretmeni.

2014 Nisan ayında 
hakkında bir soruşturma 
başlatıldı. Gerekçe: 
Öğrencilere popüler bilim 
kitapları önermiş olması.

O kitaplarda evrimden 
bahsediliyormuş. 

Bilim kitabı olup da 
evrimden bahsetmeyenini 
bulmak zor haliyle.

Mustafa Şahin tekrar 
gündemde. Mahkeme 
Milli Eğitimin kadrolu 
öğretmenine verdiği cezayı 
iptal etti. 

Haberi okurken aklıma 
Taha Akyol geldi.

Gazeteci Taha Akyol’u 
çoğunuz tanırsınız. Eski 
MHP’li. Şimdilerde iktidara 
özellikle Recep Tayyip 
Erdoğan’a yakınlığı ile 
bilinir.

Muhafazakar görüşlerine 
rağmen bir çokları gibi ben 
de televizyon programlarını 
ve yazılarını sıkılmadan 
okumuşumdur. 

Kısacası görüşlerine 
katılmasam da işini iyi ya-
pan bir gazeteci olduğunu 
söylemek durumundayım.

Şimdi gelelim Taha 
Akyol’un televizyondaki 
(sanıyorum CNN’di) tanık 
olduğum diyaloğuna. Akyol 
bir bilim adamı ile uzay, 
evren ve NASA konusun-
da sohbet ediyordu. Bilim 
adamı dünyanın oluşumuna 
büyük patlamanın neden 
olduğunu, insan neslinin ise 
evrimlerden sonra geldiğini 
filan söylüyordu ki, Taha 
Akyol gülümseyerek onları 
burada konuşmayalım dedi. 

Bir ikinci ve son örnek 
de dönemin AKP Muğla 
Milletvekili Ali Boğa ile 
ilgili haber olsun. Boğa 
şöyle bir cümle ile gazete 
manşetlerine çıkmıştı. 

“4+4+4 düzenlemesinden 

sonra bütün okulları imam 
hatip yapma şansını 
yakaladık.” 

Daha sonra aynı millet-
vekilinin torununun Fransız 
mektebine yazıldığı haberi 
çıkmıştı.

Aslında bu iki örnekten 
yola çıkarak şunu söylemek 
istiyorum.

Halka bilimin yollarını 
kapayan, onları ayakta uyu-
maya davet edenler bile bili-
yor.

Çağımız bilim çağı. 
Artık Malkoçoğlu, Batman, 
Süperman öldü. Güç bil-
imde ve bilim adamlarında. 
Teknoloji insan aklının 
ulaşamayacağı sınırları 
zorluyor. İnsansız savaş 
uçakları dünyanın dört bir 
yanında cirit atıyor.

Her gün yeni bir buluş 
günlük hayatımızı biz iste-
mesek de değiştiriyor. Bakın 
işte internet. İlk çıktığında 
ne olduğunu anlamamız 
aylarımızı hatta yıllarımızı 
aldı. Şimdi internet kullan-
madan da yaşayabiliriz de-
mek mümkün mü?

Son söz; biri size ya bilim 
ya Tanrı derse onlara sakın 
inanmayın.

Bilimi kendi çocuklarına 
en iyi şekilde öğretenler si-
zin öğrenmenizi istemiyor-
larsa burada bir yanlışlık 
yok mu?

Doğrudur, bilim 
adamlarının çoğu bilimi kut-
sal, doğaya hizmeti de iba-
det sayarlar.

Siz siz olun, her şeyden 
korkun ama bilimden asla. 

 Sağlıcakla kalınız.

Haftanın güzel sözü:
“En büyük cihad, 
zalimin karşısına 
çıkıp, sen ‘’ 
HAKSIZSIN ‘’ 
demektir”

Hz.Hüseyin

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com
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İngiltere’de enflasyon oranı yüzde 0
İngiltere’de Tüketici Fiyat Endeksi 
Haziran ayında % 0’a indi. Mayıs 
ayındaki oran ise % 0,1’di.

Ulusal İstatistik Dairesi’nin açıklamasında 
giyim ve yiyecek fiyatlarının düşmesinin sonuç-
ta etkili olduğu kaydedildi.

Uçak bileti fiyatlarında bir yıl öncesine 
kıyasla daha az artış kaydedilmesi de enflasyo-
nun düşüşünü etkiledi.

İngiltere Merkez Bankası’nın hedeflediği en-
flasyon oranı ise % 2.

Deflasyon korkusu 
Ülkede Şubat ve Mart aylarında enflasyon 

yüzde 0’dı; ardından Nisan’da eksiye inerek 
-0,1 olmuştu. İngiltere Merkez Bankası Başkanı 
Mark Carney, enflasyonun kısa erimde düşük 
kalmasının beklendiğini söyledi. Banka, en-
flasyonun yıl sonunda yeniden toparlanmasını 
bekliyor.

Ev kredisi ödemeleri ve belediye vergisi gibi 
konutla ilgili harcamaları kapsayan Perakende 
Fiyat Endeksi ise Mayıs ayındaki düzeyi koru-

yarak % 1’de kaldı.
Global Insight kurumunun İngiltere ekono-

misi uzmanı Howard Archer, son rakamların 
tüketiciler için olumlu olduğunu söyledi.

Archer «Maaşlardaki artış ve istihdamdaki 
yükselme devam ediyor. Dolayısıyla alım gücü 
gayet sağlıklı durumda.» dedi.

Enflasyonun düşük seyretmesi tüketiciler 
açısından olumlu olsa da, deflasyon düzeyine 
inmesi ekonomiye zarar veren bir unsur olarak 
görülüyor.

İnsanların mal ve hizmetlerin daha da 
ucuzlayacağı beklentisiyle harcama yapmayı 
geciktirmesinden korkuluyor. Kaynak:BBC

Londra Metrosunda Yeni Grev Kapıda
Londra’da en çok tercih edilen 
ulaşım aracı metroda çalışanlar yine 
büyük bir greve hazırlanıyor.   

Londra’da günde yaklaşık 4 milyon kişinin yolcu-
luk ettiği metrolarda görevli personel, bir kez daha 
büyük bir greve gitmeyi planlıyor. 12 Eylül’den 
itibaren 5 büyük metro hattında hafta sonları dahil 
günün 24 saati hizmet verilmesi planlıyor. Fakat 
çalışanlar, yeni uygulama kapsamında maaşlarının 
yükseltilmesini ve ek mesai ücreti ödenmesini is-
tiyor. Zam miktarında anlaşma sağlanamaması üz-
erine metro çalışanları ve makinistler, geçen hafta 
başkentteki bütün metro hatlarında 24 saatlik greve 
gitmişti. Grevin ardından sendika liderleriyle Londra 
Metrosu arasında anlaşmaya varılmadığı için Tren 
Makinistleri Sendikası (ASLEF) birlikte hareket 
ettiği sendikaları ikinci greve çağırdı. ASLEF, bütün 
metro çalışanlarının, 5 Ağustos günü yerel saatle 
21.30’da (TSİ 23.30) başlayacak 24 saatlik yeni bir 
grev yapmasını talep ediyor.   Geçen haftaki greve 

katılan Demiryolu, Deniz ve Ulaşım Sendikası 
(RMT) ve Maaşlı Ulaşım Çalışanları Birliği (TSSA) 
ise konuya ilişkin henüz herhangi bir karar almadı. 

Londra Metrosu ile yarın tekrar masaya otu-
racak sendikalar arasında anlaşma sağlanıp 
sağlanmayacağı bilinmiyor ancak sağlanmadığı tak-
dirde başkentte yeni büyük bir grevin kapıda olduğu 
tahmin ediliyor.   Başkentte, Perşembe günü Lon-
dra metrosunda görevli personel, 24 saatlik greve 
gitmiş, kentte hiçbir metro hattı çalışmamıştı. Lon-
dra Ulaşım Kurumu (TFL) greve karşılık ek otobüs 
ve vapur seferleri gibi alternatif ulaşım seçeneklerini 
sunsa da kentte ulaşım kaosa dönmüştü.

Osborne: Bu Avro 
Bölgesinin Sorunu

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne, Avru-
pa Birliği üyesi ülkelerin katkıları ile oluşturulan 
Avrupa Finansal İstikrar Mekanizmasının (ESM), 
Yunanistan’a köprü finansman sağlamak için 
kullanılamayacağını söyledi.

İngiltere Hazine Bakanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre Osborne, «Çok net olarak söylüy-
orum. İngiltere Avro Birliği içerisinde değil. Bu 
yüzden Britanyalı vergi mükelleflerinin Yunan 
anlaşması için kuyrukta olacağı düşüncesi son 
derece başarısız» değerlendirmesini yaptı.

Avro Bölgesi’nin, Yunanistan’a ilişkin so-
runun çözümünde kendi kaynaklarını kullanması 
gerektiğine işaret eden Osborne, «Avro Bölgesi’nin 
kendi hesabını ödemesi gerekiyor» ifadesini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde İngiltere 
Başbakanı David Cameron’ın da AB fonlarındaki 
İngiltere’nin katkısının, Yunanistan’a acil likid-
ite sağlanması için kullanılamayacağını belirttiği 
kaydedildi.

İngiltere daha önce Avrupa İstikrar 
Mekanizması, 2010 yılında İrlanda ve Portekiz’e 
yardım etmek için kullanılmasının ardından fonun, 
Avro Bölgesi’ndeki ülkelerin kurtarılması için bir 
daha kullanılmamasını istemişti.
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AveG-Kon’a bağlı olarak 
Londra’da Türkiyeli ve Kürdistanlı 
göçmenler arasında çalışmalarını 
sürdüren Göçmen İşçiler Kül-
tür Derneği (GİK-DER), bu yılki 
pikniğini 12 Temmuz Pazar günü 
Cambridge bölgesinde bulu-
nan Cherry Hinton Hall  Park’ta 
gerçekleştirdi. 

Piknik boyunca çocuklar ve yetişkinler için 
çeşitli eğlenceli oyun ve yarışmaların yanı sıra, soh-
betler gerçekleştirildi.

Birlikte yemeklerin yenilip birlikte za-
man geçirilen piknikte, öğleden sonra başlayan 
sağanak yağmur yüzünden programın tamamı 
gerçekleştirilemedi.

Gik-Der Geleneksel 
Pikniği Yapıldı
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‘Arcola Ala-Turka YAZ!’ Festivalini Kaçırmayın 
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2000 yılından bu yana sanatsal mükemmellik ve yenilikçi yönetimi ile iz bırakmış ve Doğu Londra’nın en saygın 
sanat kurumlarından biri haline gelen Arcola Tiyatrosu, Arcola Ala-Turka YAZ! Festivali ile sahneye çıkıyor.  

Dalston’da bulunan Arcola Tiyatro’sunun 
Türk-Kürt drama grubu Arcola Ala-Turka‘nın 
14-18 Temmuz tarihleri arasında ilk defa 
gerçekleştireceği tiyatro-edebiyat-performans 
sanatları festivali Ala-Turka YAZ! merakla 
beklenen okuma tiyatrosu programını açıkladı.  

14-15-16 Temmuz akşamlarını 
edebiyat klasikleri ve yeni oyunlara ayıran 
festivalde Yaşar Kemal, Nazım Hikmet 
gibi bir çok yazarın hikaye ve oyun ve 
öykülerinden okumalar yapılacak. 

14-15-16 TEMMUZ PROGRAMI 
14 Temmuz/Salı, 20:00: 

EDEBIYATIMIZDAN KLASİKLER - 
TÜRKÇE  
Festivalin ilk akşamında Türk 
edebiyatının değerli yazarlarından 
seçilen oyun ve öykülerden sahneleri 
Ala-Turka oyuncuları okuyor.

-TENEKE, Yaşar Kemal
-BENERCİ, Nazım Hikmet
-KEŞANLI ALİ, Haldun Taner
-SAHİBİNİ ARAYAN MEKTUPLAR, 

Ümit Yaşar Oğuzcan
-DEVLET BABANIN TONTON 

ÇOCUĞU, Muzaffer İzgü
15 Temmuz/Çarşamba, 20:00: ALA-TURKA 

YENİ OYUNLAR - TÜRKÇE 
Festivalin ikinci akşamını yeni yazarların 
yeni kısa oyunlarına ayirdik.

-CROYDON, Ece Ozdemiroğlu – 
Türkçe ve İngilizce arasında gidip gelirken 
yaptığımız çeviriler üzerinden söylediğimiz 
küçük büyük yalanlar üzerine… 

-TRAVEL by Serpil Delice – Bir seyahat 
acentesinden insan manzaraları…

- İLK GELENLER – İngiltere’ye ilk 
geldiğimizde yanımızda getirdiğimiz ve 
bir türlü atamadığımız objeler ile ilgili 
monologlar… Ece Özdemiroğlu derlemesiyle…

Oyunlara son rutuslar vurulmadi. Sizler 
de yorum yapma ve kendi hikayelerinizi 
anlatma firsati bulacaksiniz. Boyle 
interaktif bir formati olacak bu gecenin. 

14 ve 15 Temmuz okumalarimiza 
taninmis bir actor surpriz olarak katiliyor 
– ismini yakinda aciklayacagiz.

16 Temmuz/Perşembe, 20:00: ESKİ 
HAMAM YENİ TAS – TÜRKÇE 
Klasikler ve Ala-turka’nın yeni oyunlarından 
seçmeler ve müzikal bir sürpriz.

https://www.arcolatheatre.com/engagement/
participate/ala-turka/ala-turka-yaz adresinden 
yer ayırtabilir, daha fazla bilgi alabilirsiniz.
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Gençler KCC’de Bir Araya Geldi

Yoğun bir okul dönemini başarıyla geride bırakan Ciwanen Azad gençliği, haftasonu 
düzenledikleri mangal etkinliğinde bir araya gelerek yorucu eğitim yılının stresini 
atma imkanı buldu. 

Haftasonu KCC binasında düzenlenen etkinlikte, 
sınavlarını tamamlayan gençler eğitim yılını başarıyla ger-
ide bıraktı. Tatil öncesi bir araya gelip dernek ve etkinlikler 
ile ilglli de toplantı yapma imkaanı bulan gençler dernek-
teki birlik ve bütünlüğün en güzel örneğini oluşturdular. 

KCC binasında bulunan Sebahat Tuncel’de gençlerin 
etkinliğine katılarak onların sorunları dinleyerek Londra’da 
gençliğin vatana nasıl baktığını dinledi. Sebahat Tuncel ile 
oldukça renklenen mangal gününde gençler halaylar çek-
erek programı bitirdi. 



Şilokî 
Bu hafta Urfa ile adeta bağdaşlaşmış 
bir tatlı tarifi ile beraberiz. 

Ramazan bayramına sadece iki 
gün kaldı. Pek çoğumuz için bay-
ramlar, ailelerin bir araya gelip bera-
berce en güzel yemekleri paylaştıkları 
hayatlarında çok özel yeri olan gün-
lerdir. Bayramların vazgeçilmez 
tatlarından biri elbette ki tatlılardır. 
Şerbetli tatlılar Kürtlerin çok büyük 
ustalıkla yaptıkları, büyük kitleler 
tarafından bilinen ve zevkle yenilen 
vazgeçilmez tatlarındandır. Genelde 
çok ince katmanlarından yapılmış, 
baklava gibi hamur tatlıları başta ol-
mak üzere bunun yanında, kadayıf, 
künefe, zıngil , pilor da Kürtlerin 
yaptıkları şerbetli hamur tatlılarından 
bazılarıdır.

Urfa yöresine ait en eski tatlılarından 
biri olan şiloki yüzyıllardır bu yörede 
yapılan, düğün, bayram gibi özel 
günlerin yanı sıra, sıra geceler-
inin de vazgeçilmez yiyeceklerin-
den biri olarak bilinir. Günümüzde 
Urfa da restoranlarda satılan günün 
her saatinde yiyebileceğiniz, ev-
lerde de bir çok meraklısı tarafından 
yapılan çok popüler bir tatlı haline 
gelmiştir. Bu popülerliğinin, ayrıca 
yüzyıllardır unutulmadan yapılmaya 
devam edilmesinin en bariz sebe-

plerinden biri bu tatlının şerbetli bir 
tatlı olmasına rağmen inanılmaz hafif 
ve damağınızda bıraktığı, uzun bir 
süre hatırlayacağınız bir lezzetinin 
olmasıdır. 

Şilokî tatlısı şilikî, şilekî, şillik 
olmak üzere pek çok farklı isimlerle 
bilinmektedir. Şıl Kürtçe de ıslak 
anlamındadır, bu tatlı da bol şerbetli 
‘ıslak’ bir tatlı olduğundan şiloki yani 
ıslakça ismi bu tatlı ile bağdaslaşmış 
ve şilokî olarak kalmıştır.

Şilokî tatlısı bana göre Kürtlerin 
alçak gönüllülüklerinin yanı sıra 
inanılmaz düzeydeki beceriklilikler-
inin ve emektarlıklarının en gü-
zel örneklerinden biri. Un pekmez 
ve tereyağından oluşmuş oldukça 
mutevazi malzemelerden böylesine 
lezzetli, bir o kadar da ünlü bir tatlı 
yapmak bunun en güzel kanıtlarından 
biri bana kalırsa. 

Burada verdiğim tarif şilekî’nin 
denemeler sonucu vardığım en 
başarılı tarifi. Bir çok bölgede her 
krep üzerine ceviz ve şerbet dökül-
erek rulo şeklinde yuvarlanarak servis 
yapılırken, benim tarifte ben krepleri 
baklava gibi üst üste dizdim ve dilim-
ledim, Nasıl servis yapmak istediğiniz 
tercihinize kalmış. 

Sade yemenin başka bir zevk 
olmasına rağmen yanına vanilyalı 
sade dondurma veya krema müthiş 
gidiyor yanına.

Yorumlarınızı bekliyorum
Afiyet Olsun
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ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya

Şilokî
4-6 kişilik 

150 gr. sade beyaz un
100 gr. yarım yağlı süt
220 gr. ılık su
1/4 tatlı kaşığı tuz.
tereyağı- kızartmaya
60 gr. doğranmış ceviz içi

Şurubu için
120 gr. sıvı üzüm pekmezi
60 gr. su
40 gr. tuzsuz tereyağı
1. Büyükçe bir kâseye, unu, sütü, suyu ve tuzu koyup çırpıcı ile pürüzsüz ve 

akıcı bir kıvam elde edene kadar çırpın. Kâsenin üzerini kapatıp en az yarım 
saat dinlenmeye bırakın. (Şiloki’yi, benzer kreplerden ayıran en önemli fark bu 
bekleme süresidir)

2. 25cm çapında altı yapışmaz bir tavayı orta ateşte ısıtın. Fırça yardımı 

ile tavaya biraz tereyağı sürüp, hemen ardından hazırladığınız karışımdan 3-4 
yemek kaşığı kadar tavaya boşaltın ve tavanın sapından tutarak sağa sola hafif 
sallayarak karışımın tavanın her yanını kaplamasını sağlayın ki her yeri eşit 
olabildiğince ince bir katman elde edebilesiniz. (ne kadar ince olursa tatlınız o 
kadar lezzetli oluyor) Bir iki dakika pişmesini bekleyin, üst tabakanın katılaşıp 
renk değiştirdiğini göreceksiniz. Spatula ile bir tarafı pişmiş olan krepi çevirin 
ve diğer tarafını da daha az süre pişirin ve tavadan alıp soğumaya bırakın. Aynı 
işlemi karışımın hepsi bitene kadar ve en az 6 tane eşit şekilde pişmiş ince krep 
pişirene kadar tekrar edin. 

3. Bu arada bir taraftan şurubu hazırlayın; üzüm pekmezini ve suyu küçük bir 
cezve içinde orta ateş üzerinde kaynatın ve kısık ateşte bir kaç dakika kaynamaya 
bırakın. Tereyağını ekleyip çırpıcıyla karıştırarak pürüzsüz ve parlak görünümlü 
bir hal alana kadar çırpın ve kenara alın. 

4. Ilık kreplerinizi derince bir kapta dizmeye başlayın. Bir tane krepi tabağa 
alın, üzerine bir tatlı kaşığı ceviz içi serpin, üzerini yine bir kreple kapatıp tekrar 
ceviz içi serpin ve 6 parça bitene kadar katmanları bu şekilde dizmeye devam 
edin. Dizme işlemi bittiğinde keskin bir bıçakla istediğiniz büyüklükte dilim-
leyin. Üzerine hazırlamış olduğunuz şerbeti dökün 5 10 dakika dinlendirip üstüne 
kalan ceviz içlerini serpip servise alın. 
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KarİKaTÜr

Siz hiç ‘zamansız’ kaldınız mı? 
Ekim 2014, Irak-Kürdistan bölgesinde bulunan Baharka 

mülteci kampına gerçekleştirdiğim ziyaretten bir fotoğraf. 
Meslek yaşamımda hep beklediğim O gündü. Savaştan 
olumsuz etkilenen ve yerlerinden edilmiş insanlar için bir 
şeyler yapabilmek acılarına ses-söz olabilmekti özlemim. 
Kampta bir gece konaklamıştım, sabahın ilk ışıklarında yü-
rümeye ve etrafı dört gözle incelemeye başlamıştım, yalnız 
oturan kadının fotoğrafını çektim ve usulca yanına yaklaşa-
rak O’na gösterdim. Sohbetimiz ilerledikçe kampta en büyük 
sorunun ne olduğunu sordum. 

Biliyorsunuz, bizler milyonluk şehirlerde deyim yerindey-
se modern köleler olarak hep bir yerlere yetişmeye çalışıyor 
ve zamana karşı yarışıyoruz. Dakik olmalı ve zamanı iyi kul-
lanmalıyız hatta bir günün yetmediğini işlerimizi bitiremedi-
ğimizi söyleyenler dahi var. Oysa güzel kadın bana “burada 
zamanın bir anlamı yok! Gün tarih saat yer hiç fark etmiyor, 
her şeyimizi kaybettik, yaşantımız anlamsızlaştı ve zaman 
önemini yitirdi. Günler saatler geçtikçe, çaresizlik ile zaman 
ellerimizden akıp gidiyor...!” dedi ve hayatımda unutama-
yacağım bir hissi bana yaşattı. Zamansız kaldınız mı hiç? 
Hem de tüm birikiminizi kaybederek? İşe 1 dakika geç kal-
mayayım diye metrolara, otobüslere delice koşarken lütfen 
yaşamın değerini iyi bilin yoksa zamansızlık yüreğinizde acı 
dolu hatıralar bırakacaktır...

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy
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Toplumsal mücadele adına gençlerin yurt dışında yürüttüğü çalışmalar geleceğimize ve 
yaşadığımız bu zor günlere bir nebze umut oluyor.  Kürt Halk mücadelesi adına toplumsal 
çalışmalar yürüten genç aktivist Elif Sarıcan, yaşam hikayesini Telgraf okuyucuları ile paylaştı. 

Güler Yüzlü Aktivist: Elif Sarıcan

Erem Kansoy

Son yıllarda Kürdistan’da yaşanan 
acı olaylar nedeniyle, yurt dışında 
yaşayan halkımız adeta seferber olarak 
yurttaşlarımıza destek olmak için birçok 
çalışmalar yürütüyor. Toplumsal mücadele-
nin geleceğine yön vermeye çalışan diaspora 
gençleri de canla başla Kürt halkına destek 
çıkarken, Elif Sarıcan genç yoldaşlarını 
daha da duyarlı olmaya çağırıyor. 

Ailesinin 1990 yılında daha iyi ve özgür 
bir hayat kurmak için Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilinden Londra’ya göç etmesi üz-
erine, 1991 yılının Ağustos ayında dünyaya 
gelen Elif Sarıcan’ın yaşam hikayesi de 
burada başlıyor…

Sarıcan, ilkokulu Winthon Primary 
School’da okuduktan sonra orta öğrenimine 
Elizabet Garrett Anderson ve daha sonra 
Laswap Six Form okulunda devam etti. 
Middlesex Üniversitesin’de, Interna-
tional Business (Uluslararası Ekonomi) 
bölümünü başarıyla tamamladı. Şimdilerde 
ise Sarıcan, London School Of Econom-
ics Üniversitesi’nde, Social Anthropol-
ogy (Sosyal Antropoloji) üzerine Master 
programına başlamaya hazırlanıyor.  

Elvin ve Dönüş adında iki küçük kardeşi 
olan Sarıcan, bir yandan eğitimine devam 
derken, bir yandan da çeşitli sosyal aktiv-
itelerde yer alıyor.  

Yurt dışında toplumsal mücadelenin erk-
en yaşlarda içinde yer alan Sarıcan, hayat hi-
kayesini, Londra’da ki yaşamı ve gençliğin 
karşılaştığı sorunları anlatıyor:

 “Her Londra’ya göç eden aile gibi, 
benim ailem de 90 yıllarda Kürt Toplum 
Merkezi’nce (KCC) yapılan toplumsal 
çalışmalarda aktif olarak görev aldı. Tabi 
hayat telaşı zamanla onları bu toplumsal 
etkinliklerden kopardı. Maalesef benim 
ailem gibi, diğer ailelerde bir nevi mü-
cadelemizden uzaklaştılar. Kardeşlerim 
ve ben erken yaşlardan iti-
baren kimliğimizin ve 
değerlerimizin bilincinde 
ve farkındaydık. 
Mümkün oldukça 
kültürel yapımıza 
bağlı kalarak 
d e ğ e r l e r i m i z i 
y a ş a t m a y a 
çalıştık. Zamanla 
duyar l ı l ığ ımız ı 
arttıkça ve toplu-
mumuzun politik 
gerçeklerini de görm-
eye başladıkça daha da 
aktif olmaya başladık. 

13 yaşında KCC’nin folk-
lor ekibine katıldım. Bu dönem-
lerde ailelerimiz dernek çalışmalarının 
ikinci planda tutulmasını, eğitimimizin 
ön planda olmasını daha uygun buluy-
ordu. Hatırlayabildiğim kadarıyla, yine bu 
dönemlerde birçok genç arkadaşım dernek 
etkinliklerinde pek yer almıyordu. Ben 
folklor çalışmalarıma keyifle devam ettim, 
hatta folklor ekibimizin çeşitli yarışmalarda 
aldığı  dereceler ekip olarak bizleri çok 
gururlandırmıştı. 

Üniversitenin son yıllarında derneğimiz 
bünyesinde yer alan gençlik örgütünün 

sorumluluğu ile  öğrenci komitesi 
sorumluluğunu üstlendim.  Bu yıllarda 
çeşitli üniversitelerde “Abdullah Öcalan’a 
Özgürlük” kampanyasını koordine ettim. 
Özellikle kendi üniversitemde bu konu ile 
ilgili yoğun çalışmalar  yürüttüm. İmza 
kampanyası sonrası gençlerin bu konuda-
ki duyarlılığının arttığını söyleyebilirim. 

Bir şeye yeterince emek verir, 
onu sahiplenir ve mücadele 

ederseniz istediğiniz 
sonucu elde edebil-

irsiniz. Diğer sevin-
dirici gelişme ise, 
kampanya İngiliz 
kamuoyunda mü-
cadelemizi duy-
urma ve tanıtma 
imkanını yarattı.

Ç a l ı ş t ı ğ ı m 
alanda tecrü-

belerim arttıkça dış 
ilişkilerde mücadelemiz 

adına çalışmalar yaptım.   
İngiltere`de yabancı kurum ve 

kişilerle ilişkilerimizi güçlendirme 
çalışmalarını yürütmeye devam ediyo-
rum. Mesela Malkom X Film festivalinde 
yapmış olduğumuz çeşitli çalışmalarla 
gençlik örgütümüzü tanıttık ve dış kamuy-
onda bir farkındalık yaratmayı başardık. 
Çeşitli akademisyenlerle de ilişkilermizi 
güçlendirmek adına çalışmalar yürütüyo-
rum. Derneğimizde yürütülen her türlü 
eylem ve etkinliklere de sonsuz destek ver-
meye devam ediyorum. 

Bunların yanı sıra, belirli aralıklarla 
gençlerimiz için çeşitli etkinlikleri 

derneğimizde yürütmeye devam ediyor-
uz. Gençlerimizin sosyal hayatlarındaki 
eksikleri gidermeleri ve kendi toplum-
sal bağlarını güçlendirmeleri için çaba 
sarfediyoruz. Onlara olumlu örnek olmaya 
çalışıyoruz, sadece düzenlenen etkinliklerle 
değil, gençlik örgütümüzün üyeleri olarak, 
duruşumuz ve hayata bakışımızla da örnek 
olmaya çalışıyoruz. 

Londra’da yaşayan Kürt gençleri kimlik 
çatışmasını her zaman yaşıyor. Yaptığımız 
etkinliklere ve çalışmalara gençlerimizi 
dahil etmemiz onları kendi toplumsal 
değerlerine biraz daha yakınlaştırıyor, kend-
ilerine olan özgüvenlerini daha da artırıyor 
ve hayatlarını biraz daha kolaylaştırıyor.  

Bence Londra’da yaşayan gençlerimi-
zin en büyük sorunu; kapitalist düzenin 
dayattığı gençleri oyalamaya ve kimlikler-
inden koparmaya yönelik çabalardır. Birlik 
ve örgütlülükten gençleri uzaklaştırmaya 
çalışan bir düzen var Londra’da. Diğer 
ülke ve şehirlerle kıyaslandığında gençlerin 
hayatı daha zor burada, çünkü burası ka-
pitalizmin başkenti. Gençleri toplumsal 
mücadele ve örgütlülükten uzaklaştıracak 
binlerce etken burada mevcut. Ancak 
aynı zamanda Londra’nın bir fırsatlar 
şehri olduğunu görmeleri gerektiğini 
düşünüyorum. Londra’nın sunmuş olduğu 
imkan ve fırsatları görüp değerlendirmek 
kapitalizmin yaratmış olduğu sorunlara 
da çare olacaktır kanaatindeyim. Gen-
çler hayatlarının her alanında mümkün 
olduğunca, Kürt özgürlük mücadelesini 
tanıtmalı ve güçlendirmelidir.

 Londra’da Kürt toplumunun öncül-
eri bence biraz daha yaratıcı olmalılar. 
Yalnızca öğüt vermek yerine, toplumun 
sorunlarına da kulak vermeleri gerekiyor. 
Artık Kürt toplum merkezleri, toplumdan 
ne alabilirim yerine, topluma ne katabil-
irim diye düşünmelidir. Londra’nın ger-
çeklerinin farkına vararak yaşadığımız ve 
içinde bulunduğumuz dogmatik düşünce 
yapısından çıkılması gerekiyor. Kendi mü-
cadelemiz ve inançlarımızdan ödün verme-
den yaşadığımız yere de ayak uydurmalıyız. 
Maalasef her ne kadar Kürdistan’da 
yaşamayı istesekte burası Kürdistan değil. 
Mücadelemizi dünyaya duyurmak ve 
dünyanın bizleri tanımasını sağlamak isti-
yorsak, biraz yaşadığımız toprakların ger-
çeklerinin farkına varmalıyız. Bu yönde 
çalışmalar yürütüp düşünce sistematiğimizi 
geliştirmeliyiz.  

Topraklarımızda son yıllarda yaşanan 
acı olaylar diasporadaki halkımızı bire-
bir derinden etkiledi. Kobane direnişi 
yurt dışında yaşayan halkımızın biraraya 
gelmesinde çok etkili oldu. Halkımızın 
daha iyisini yapabileceğine inancım tam. 
Tüm yoldaşlarımızı ve yabancı çevreleri 
Kürdistan’da yaşanan devrime katkıda 
bulunmaya çağırıyorum. Özellikle genç 
yoldaşlarıma seslenerek, topraklarımıza el-
lerinden geldiğince katkıda bulunmalarını 
ve yardımlarını esirgememelerini istiyorum. 

HDP’nin başarısı ve Kobane zaferi, 
yıllarca bizlere başaramayacağımızı söyley-
en güçlere bir cevap niteliği taşıyor. Kuzey 
ve Batı Kürdistan’da gerçekleşen devrim 
halkımıza ışık olmalı ve  mücadelemizin 
geldiği aşamayı göstermelidir. Bu mücadel-
eye devam edilmesi gerekiyor ki halkımız 
özgürlüğüne kavuşabilsin ve Kürt halk mü-
cadelesi çağdaş ve ilerici yapısını koruyup 
bir sonraki jenerasyonlara aktarılsın.” 
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IS ILANI
Satış Pazarlama Müdürü aranıyor

HD Aluminium Ltd
Görevimiz alüminyum profil ve kulçe satmak.
İş tanımı flexible. Evden, tatilden, karavandan 
çalışabilirsiniz. Saatleri de size bağlı.
Reklam tabelacıları, mobilya üreticileri, CNC’ciler 
bir kaç müşteri gurubumuz.
İyi derecede İngilizce, temel bilgisayar bilgisi.
Basic salary ve komisyon olacaktır.

 
Lütfen CV’nizi ve ücret beklentinizi 
aşağıdaki emaile gönderiniz. 
info@hdaluminium.co.uk

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521
07405756462

MEM Painting 
and Decoration

Her türlü boya ve 
dekorasyon işi itina ile 

yapılır.

Mahmut Söylemez
07984 513 968

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

Ali 07723921216

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828
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TAKEAWAY 
SANDWICH BAR

FOR SALE
RENT: 175 HAFTALIK

RATES: YOK
LEASE: 12 YIL YENİ 
LEASE VERİLECEK

TALIGH: 1300 HAFTALIK
PRICE: 16000

6 yıldır calıştırdığım 
potansiyeli yüksek ve iyi 
bilinen işimi, üniversity 
eğtimime başlayacağım 

icin satıyorum.

07868164220

FOR SALE
DOUBLE FRONTED  
Cafe/Coffee Shop 

(NW5)

Side area with decking

40 Seatings

Take in: 3200 p/w

Rent: 14.750 p/a

Business Rate:  
5200 p/a

Protected Lease

07734209374

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya
0794 936 8228

Handyman
Temiz Handyman Services

Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, 

Plastering, Doors

ALİ TEMIZ
07460617017
07760844900
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Komîsertiya Bilind a Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) berî du hefteyan raporek eşkere kir û hejmara penaberên li çar aliyê cîhanê wek 
dokûmat amade kir. Li gor raporê hejmara penaberan di dîrokê de heta niha gihiştiye asta herî bilind û bûye nêzîkê 60 milyon kes. Va ye ev wêne 
jî aloziya gerdûnî a mirovan rasterast tîne ber çavan….
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BI WÊNEYAN DILSOJIYA PENABERAN

Herêma Kurdistanê ya Iraqê di du salan de wergeriya qempa penaberan. Bi sedan qemp jibo penaberan hatin ava kirin, lê dîsa jî têrê nekir. Yên herî zêde êşa penaberiyê dikişînin jî zarok in. awirên zarokan yên nazik li wan çekên hişk de daliqandî mane. [Erem Kansoy-Kurdistan/Iraq/TELGraF]

Piştî êrîşên çeteyên Daîş´ê bi hezaran Kurdên Kobanê derbasî serxetê bûn. Piştî berxwedana 4 mehan Kobanê hat rizgar kirin, lê mixabin ji sedî 80 xaniyên bajêr ji ber çekên giran hilweşiya-. [Ferhat arslan-Kobanê,/DIHa]

Penaberên Sûriyeyî ji deriyê sînor ê Kaniya Xezalan a rihayê 

ê derbasî Serxetê bûn. Ji şerê Sûriyeyê yê navxweyî mîlyonek 

û 800 hezar penaber xwe spastine Tirkiye û bajarên Bakurê 

Kurdistanê. [Bülent Kılıç, aFP/Getty]

Zarokên ku ji hezên ku serî hildan reviyan, li stargeheke Guluya ugandayê radizin. [John Stanmeyer, National Geographic Creative]

rohîngyayiyên misilman li Sîttweyê ji ber zilm û zordariyê malen 

xwe terikandibûn û reviyabûn. Myanmar jî ji bo wan baregehek 

avakir. Di baregehê de keçikeke birayê xwe yê ku birçî ye hildigire. 

Piraniya rohingyayinên ku ji welatê xwe reviyan, koç kirine 

Malezyayê. [Tomas Munita, The New York Times/redux]

Ev keç û dê li baregeha ku ji bo penaberên Erîtreyî hatiye avakirin rûdinin. Dema ku ev wêne hatibû kişandin, ew çend roj bûn ku birçî bûn. [John Stanmeyer, National Geographic Creative]

Sudaniyên Başûr yên ku ji mal û warên xwe reviyan, xwe 

spastin baregehên Kalma û El Selamê yên Herêma Darfurê. 

Li gorî daneyên Komîseriya Bilind a Penaberan a Neteweyên 

Yêkbuyî, mîlyonek û nîv penaberên Sudanê reviyane herêmên 

din ên welêt, nîv milyon jî reviyane welatên din. [albert Gonzalez 

Farran-unamid, anadolu ajansı/Getty]

Penaberek Efxan, li Midilliya Yewnanîstanê, li rexê rê rûniştiye. Bi hezaran penaber, ji bo ku li giravê bimînin ji rojhilata Navîn derketin û ji Behra Egeyê derbas bûn. [Soeren Bidstrup, Scanpa/aFP/Getty]

Kurdên Êzîdî yên şengalê berdestê sibehê şiyarî cehennemê 

bûn. şeytanên demê yên rûreş êrîşî şengalê kirin. Bi hezaran 

zarok, jin û kal xwe sipartin çiyayên zûha. Di encamê bi sedan 

zarok ji tî û birça li serê wan çiyan mirin yên mayîn jî tert û belav 

bûn. [aladdin Sinayic-Derik/rojava/TELGraF]

Li bajarê Gomaya Komara Kongoya 
Demokratîk, ji bo welatiyên ku ji mal û warê 
xwe reviyane baregehek hatiye avakirin. 
Zarokek, li baregeha xwe ya demkî temaşe 
derve dike. [Marcus Bleasdale, National 
Geographic]
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Di 30 saliyê de dest 
pê dike: Mirov çawa 
dikare xwe biparêze?
Heta niha lêkolîner 
di wê baweriyê de 
bûn ku bi giştî ji te-
menê 55 saliyê û pê 
de jibîrkirin dest pê 
dike, lê lêkolîneke 
nû eşkere kir ku 
jibîrkirin di 30 saliyê 
de dest pê dike. 

GELO WÊ GERDÛN ÇAWA Jİ HOLÊ RABE?
Komeke fîzîlkvan û zanyar diyar kirin ku roj û cîhan û 
galaksî tune nebin jî bivê nevê piştî 3.7 milyar sal wê 
dem bisekîne li gor hinekan jî ji bo dawiya gerdûnê hê 
bi trilyonansal hene..

Zanyar Raphael Bousso û 
hevalên wî yên ji zaningeha Berke-
ley diyar dikin ku wekî her tiştî 
dawiya gerdûn û demê jî heye.

Li gor nêrîna Bousso ji ber ger-
dûn 13 milyar sal e her diçe firehtir 
dibe û divê dawiya wê fireh bûnê jî 
were.

Dîtin û ramanên Hawking ên 
nû derbarê ka wê mirovahiyê de ka 
heta çend qonaxên din bijî, di çape-
meniya cîhanê de deng veda. Pispor 
Hawking bi rêka înternetê tevlî kon-
frensa ku Zankoya Cambridge ji bo 
derbasbûna 70 saliya wî li dar xist-
bû bû û got “Jiyana mirovayetiyê 
girêdayî pêk hatina gera di navbera 
stêrkan e.” Her wiha got “Ne li jêri-
ya lingên xwe, di hişê xwe de bi cih 
bikin ku li jora asîman dinêrin. Ez 
guman dikim ku eger em bi ser nek-
evin ji vê stêrka narîn wêdetir herin, 
em ê 1000 sal din li jînê bimînin.” 
Dîtin û nirxandina Hawking niha 
bûye mijara sereke di nava pispor û 
zanyarên gerdûnê de.

Derbarê bi dawî bûna gerdûnê 
de gelek terorî hene û li gor gelek 
teoriyan jî  dawiya gerdûnê wê bi bi 

trîlyonan salan şûnde pêk bê. Ûheta 
wê demê jî dibe ku zekayên pêşketî 
ên di gerdûnê de karibin gerdûnên 
çêkirî jî biafrînin.

jı bıG banGÊ ber 
bı bıG rıPÊ Ve

Di derbarê ji holê rabûna ger-
dûnê de ji nav gellek teoriyan 2 te-
orî derdikevin pêş.

1- Qerisîna mezin 
Li gor vê teroriyê ji ber ku 

gerdûn her diçe firehtir dibe û lêza 
firehbûna gerdûnê jî zêdetir dibe û 
galaksî û hemû tiştên di gerdûnê de 
ji hev dûrtir dibin û di dawiya dawi-
yê de ji ber vê fireh bûnê enerjiya 
her tiştî ya di gerdûnê de biqede û 
germahiya di galaksî û stêrkan de jî 
nemîne û bi vê awahî di gerdûnê de 
şertên jiyanê nemîne.

2- têkçûna mezin
Li gor vê teoriyê wê firehbûna 

gerdûnê bisekine û paşê dest bi 
biçûk bûyînê bike û di dawiyê de 
bigîhe rewşa xwe ya pêşîn û ji holê 
rabe.

Kesên feqîr nikarin 
dev ji cixare berdin
li gor lêkolînên li emerîkayê 
mirovên belengaz bêhtir girê-
dayî cixarekêşanê dibin û dest 
jê berdan ji ber ku ji bo wan 
zehmettir e. Heman tişt ji bo 
kesên dewlemend hêsan e..

Ev lêkolîn li ser 2700 kesên cixarekêş 
hatiye kirin û bi riya guhertina nerîna wan, 
ew xistine bin çareserkirina destberdana ji 
cixarekêşanê.

Piştî 3-6 hefteyan encamekî baş 
bidestxist û piştî sê mehan derket holê 
ku kesên îmkanên wan ên aborî baş in bi 
rêjeya ji sedî 60 dev ji cixare berdane.

Her wiha bi rêjeya du car û nîvan ji 
vê kêmtir piştî şeş mehan vegeriyane ser 
cixarekêşanê. Li hember vê jî kesên ku 
derfetên wan ên aborî xirab bûn, ji bo dest-
berdana ji cixarekêşanê kêmtir derfetên 
wan ên wergirtina çareserî û piştevaniyê 
hebû û li gor lêkolînê kesên feqîr li gor 
kesên dewlemend di warê psîkolojîk de 
lawaztirin.

Di rapirsiyeke derbarê jibîrkirinê de, ji sedî 
11ê beşdaran bersiv dane ku ew rastî derdê jibîr-
bûnê hatine, her ji temenê 40 saliyê ve. Ji sedî 6ê 
beşdaran jî bersiv dane ku di temenê 30 saliyê 
de kêşeya wan a jibîrkirinê hebûye.

Lêkolînê herwiha eşkere kir ku di ser temenê 
50 saliyê de tirsa xelkê heye ku rastî jibîrkirinê 
bên û rastî şermezariyê bên ji ber jibîrkirina 
tiştekî giring. Ji wan tiştên ku zêde tên jibîrkirin, 
lixwenekirina goreyan e piştî derketina ji malê, 
yan jibîrkirina peyveke naskirî ye, yan carnan 
gava kesek li cihekî xwe dide naskirin, piştî 
demekê ji nû ve navê xwe bi bîra amadebûyan 
tîne. Bûyerên jibîrçûnê gellek caran xwediyên 
xwe şermezar dikin û di wan de tiştên giring ji 
bîr dikin. Li gor lêkolînê ji sedî 92ê xelkê di ser 

temenê 50 saliyê de hewldidin bîrweriya xwe 
çalak bihêlin.

Jonathan Hancock ku mamosteyê perw-
erdeya jibîrnekirinê ye, dibêje: “Bîrewerî tişteke 
ku tu dikî, ne tişteke ku milkê te be, mejî pêk 
hatiye ji şane û masûlkeyan, diguhere bi wî 
awayê ku mirov xwe hîn dike yan kar pê dike. 
Her kes dikare mejiyê xwe perwerde bike û di-
kare jî encama wê bibîne ku çiqasî baş dibe.”

Baştirîn hokarên ku mejî çalak dikin pêk 
tên ji şîrovekirina peyvên ji hevdu veqetandî, 
hevkarîkirina zarokan di şîrovekirina dersên 
wan de ku li dibistanê distînin. Herwiha pêkanî-
na heftane ya saet û nîvekê ya spora mejî dikare 
te ji jibîrkirinê biparêze. HawarNet



Ciwanên Kurd ên li Ewropayê 18’ê Tîrmehê li bajarê 
Parîs ê Fransayê di 18. Mîhrîcana Çand û Sporê ya Ma-
zlûm Dogan a bi şîara, ‹Li Rebêrtiya xwe, Welatê xwe, 
Şehîdên xwe û Çanda xwe Xwedî Derkeve’ bên gel hev.

Komîteya Amadekar a Mîhrîcanê der 
barê amadekariyan de agahî da got:  “Îsal 18. 
Festîvala Mazlûm Dogan pêk tê. Festîvala 
ku îsal pêk tê, xwedî wateyeke cudatir e. 
Wateya pêvajoya ku em têde ne, wê hêzê 
bide mîhrîcana me. Meha Tîrmehê, tê wa-
teya dengê berxwedana ku ji zindana Amedê 
bilind dibe, tê wateya dema ku Mazlûman, 
Xeyriyan, Kemalan, Akîfan, Aliyan li tovê 
berxwedanê li xaka Kurdistanê belav kiri-
ye. Îro dîsa gotinên ‘Em bi qasî ku bimirin 
ji jiyanê hez dikin’ li Rojhilata Navîn deng 
dide. Jin û mêrên qehreman ên Kurdistanê 
îro tovên ku hatine belavkirin zêdetir belav 
dikin. Ev tov li her çar parçeyê Kurdistanê 
belav dibe. Bi dilsoziya bîr û baweriya Ma-
zlûman, Xeyriyan, Kemal, Akîf û Aliyan 
şoreş tê jiyîn. Me di 19’ê Tebaxê de li dijî 
dijmin got, em bi qasî ku bimirin ji jiyanê 
hez dikin û me li Kobanê şoreşa mirovahiyê 

pêk anî. Pêwîst e ev 3. sala pêvajoya şoreşê 
di mîhrîcana Mazlûm Dogan de bijî û em 
bidin jiyandin.”

banGa XWeDÎDerketına 
lı MÎHrÎCanÊ

Komîteya Amadekar diyar kir amadekarî 
li ber dawîbûnê ne û wiha dewam kir: “Ak-
tîvîteyên sporê (futbol, basketbol, voleybol, 
tenîsa mase, bez, box, santranç hwd.) û çand 
(govend, aktîvîteyên zarokan û bernameya 
giştî) yên her sal tên lidarxistin temam bûne. 
Ciwanên Kurdistanî yên li Ewropayê dijîn û 
ciwanên fikra sosyalîzma zanistî demokratîk 
bi wan re heye divê xwedî li Mîhrîcana Ma-
zlûm Dogan derkevin.”

Komîteya Amadekar got, «Em ê bi baw-
eriya bi Rêbertiya me û şehîdên me re bi hêza 
em ê tevlî mîhrîcanê bikin tecrîdê bişkînin.” 
Komîteya Amadekar ev agahiyên veguhas-
tina cihê mîhrîcanê parve kir.
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Ji saziyên navneteweyî alîkariya ji bo DAIŞ’ê
Piştî ku Girê Spî hat azadkirin, li depoyên 

navenda navçeyê ku ji aliyê DAIŞ’ê ve weke 
depoyên kelûmelên tibbî û xwarinê dihatin 
bikaranîn, koliyên ji aliyê welatên rojavayî û 
International Rescue Committee (Komîteya 
Rizgarkirinê ya Navneteweyî) ve hatin 
şandin, hatin dîtin. Hat hînbûn ku kargoyên ji 
derveyî welat bi rêya MNG Kargo û Atlas Jet 
hatin şandin, di destpêkê de anîn balafirge-
hên Edene û Dîlokê û ji vir jî ji deriyê sînor 
ê Karkamişê yan jî di ser Kaniya Xezalan re 
ji deriyê sînor ê Girê Spî beriya niha radestî 
DAIŞ’ê dihatin kirin.

Nayê zanîn ku heta niha ji deriyên sînor 
ên Karkamiş û Kaniya Xezalan çiqas alîkarî 
ji DAIŞ’ê re hatiye şandin. Lê belê tevî alîka-
riyên di ser Tirkiyeyê re hatine şandin, lîsteyên 
kelûmelên tibbî û alîkariya însanî yên ji aliyê 
welatên rojavayî û şîrketên kargo yên rojavayî 
ve hatine şandin, nû aşkera dibin.

Piştî ku di meha Hezîranê de Girê Spî yê li 
pêşberî navçeya Kaniya Xezalan hat azadkirin, 
cihên DAIŞ’ê weke depoyên kelûmelên tibbî û 
xwarinê bi kar dianî, yek bi yek derketin holê.

Di encama lêkolînên li depoyan hatin kirin de 
tespît bû ku kelûmelên tibbî ji aliyê şîrketên hewayî 
yên MNG Kargo û Atlas Jet ve hatine anîn.

Mînak di koliyên bi barkodên 15-0013109-
01-00017 û 15-0013109-01-00014 ên di 19’ê 
Çileya 2015’an de hatin şandin, kelûmelên tibbî 
yên ji DAIŞ’ê re hatine şandin, derketin holê. Ev 
kelûmelên tibbî, demekê li Kargeha NASCO-
Taybet Antrepo ya li Balafirgeha Dîlokê hatin 
sekinandin, dûre bi rêy bejahî di ser Kaniya 
Xezalan re ji DAIŞ’ê re hatin şandin.

Rayedarên şîrketa MNG Kargo yên ANF’ê 
xwe gihand wan diyar kirin, ku koliyên bi vê 
barkodê hatine şandin ji derveyî welat hatine 
şandin û şopandina yê şandiye û yê werdigire, 
ancax bi lêpirsîna dozgeriyê dikare derkeve holê.

kelûMelÊn koMÎteYa rızGarkırınÊ
Di depoyên li Girê Spî de her wiha kelûmelên 

tibbî yên saziyên alîkariyê yên navneteweyî jî hatin 
dîtin. Yek ji van jî kelûmelên tibbî yên ji aliyê Inter-
national Rescue Committee (Komîteya Rizgarkir-
inê ya Navneteweyî) ve hatiye şandine ku ev sazî li 
herêmên şer û koçberî lê heye, dixebite.

Nayê zanîn ku ev kelûmelên tibbî yên 
Komîteya Rizgarkirinê ya Navneteweyî çawa 
gihaştiye depoyên DAIŞ’ê. Ev rewş pirsên ‹Gelo 
alîkariyên ji rêxistinên din ên mûxalîf re hatine 
şandin ji aliyê DAIŞ’ê hatine desteserkirin an jî 
ev alîkarî yekser ji DAIŞ’e re hatine şandin?» 
xist rojevê.

Li Afganîstanê 
êrîşa xwekujî: Herî 
kêm 25 kes mirin

Li Afganîstanê di encama êrîşeke xwekujî 
herî kêm 25 kesan jiyana xwe ji dest dan, bi de-
han kes birîndar bûn.

Li nêzî bajarê Host ê li ser sînorê Pakîstanê, 
bi wesayîteke bombebarkirî li dijî baregeha 

leşkerî ya bi navê Camp Chapman êrîşek hat li-
darxistin. Di êrîşa ku herî kêm 25 kesan jiyana 
xwe ji dest dan de, nasnameya qurbaniyan ne-
hat aşkerakirin. Berpirsyariya êrîşa xwekujî heta 
niha kesî negirtiye ser milê xwe.

Rayedarekî payebilind ê herêmî diyar kir ku 
armanca êrîşê, yekîneyeke ewlekariyê ya beriya 
niha ji aliyê CIA ve hatibû perwerdekirin e. Ray-
edar bibîr xist ku li herêmê beriya niha êrîşên 
Talîbanê rû dane.

Ti agahî nehat dayîn ku li baregeha êrîş lê hat 
kirin, leşkerên biyanî hebûn an na.

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî: 
Saman Nasîm sax e!

Şaxa Rêxistina Efûya Navneteweyî ya Tir-
kiyeyê ragihand ku girtiyê PJAK’î Saman Nasim 
nehatiye darvekirin û li Girtîgeha Zanjanê tê gir-
tin. Rêxistinê daxuyand ku Nasim dawiya hefteya 
derbasbûyî telefonî malbatê kiriye.

Şaxa Rêxistina Efûya Navneteweyî ya Tir-
kiyeyê der barê girtiyê PJAK’ê Saman Nasim de 
daxuyaniyeke nivîskî weşand. Rêxistinê daxuy-
and ku Nasim ê ku 5 meh in tu agahî jê nedihat 
girtin hêj dijî û di dawiuya hefteya derbasbûyî de 
ji Girtîgeha Zanjanê telefonî malbata xwe kiriye û 
ev tişt got: «Dadgeha Bilind a Îranê serlêdana Sa-
man Nasim di cih de dît, biryara darvekirinê betal 
kir û biryara ku ji nû ve were darizandin da.»

Di daxuyaniyê de cih da nêrînên Dîrektorê 
Afrîkaya Bakur û Rojhilata Navîn a Rêxistina 
Efûyê Phîlîp Luther. Luhter diyar kir ku ji nû ve 
darizandina Nasim agahiyek gelekî baş e û wiha 
got: «Divê ji niha şûnde rayedarên Îranê delîlên 
bi îşkenceyê bi dest xistibûn û bêyî ku fikara 
darvekirinê hebe ji nû ve Nasim darizîne. Demild-
est bi parêzerên xwe re hevdîtinê bike û pêwîsti-
yên tibbî jî bi cih bînin.»

çı bıbû?
Muhafizên Şoreşa Îranê piştî şerê li Serdeştê 

ya rojavayê Azerbeycanê ya bi Partiya Jina 
Azad a Kurdistanê (PJAK) re qewimîbû, di 17’ê 
tîrmeha 2011’an de Saman Nasim hatibû girtin. 

Piştî girtinê têkiliya wî bi parêzer û malbata wî 
re hatibû qutkirin û li Wezareta Îstîxbaratê di bin 
çavan de dihat girtin. Di meha çileya 2012’an de 
Saman bi îdiaya «Dijminê Xwedê ye», «Bêexlaqê 
dinyayê ye» û li hemberî Muhafizên Şoreşa îranê 
çalakiya çekdarî li dar xistiye ji hêla Dadgeha 
Şoreşê ve cezayê darvekirinê lê hatibû birîn.

Di Tebaxa 2012’an de Dadgeha Bilind cezayê 
darvekirinê paşda şandibû û ji ber ku temenê wî 
di bin 18 salan de ye xwest dosya bişînin Dadge-
ha Cezayê. Dadgeha Cezayê di nîsana 2013’an 
de cezayê darvekirinê da Nasim û cezayê wî di 
kanûna 2013’an de ji hêla Dadgeha Bilind ve hat 
erêkirin.

Rêxistina Efûya Navneteweyî jî ji meha Îlonê 
wir ve ji bo Nasim dest bi kampanyaya çalakiya 
lezgînî kir. Şaxa Rêxistina Efûya Nevneteweyî 
ya Tirkiyeyê di çarçoveya kampanyayê de nêzî 
17 hezar îmze kom kir û radestî rayedarên Îranê 
kiribûn.

Ciwan wê di Mîhrîcana 
Mazlûm Dogan de bên 
cem hev
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Bûldan: Dibe ku Ocalan li 
dijî formata nû derdikeve

Endama Heyeta Îmraliyê Pervîn Bûldan der 
barê qedexeya li ser heyeta wan de got, “Dibe 
ku di mejiyê dewletê de nîqaşa li ser formata nû 
ya pêvajoyê hebe. Lê belê em nizanin ku wê ev 
format wê çawa be. Pêkane ku vê yekê ji Birêz 
Ocalan re dibêjin û dibe ku Birêz Ocalan li dijî 
vê derdikeve.”

Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan ku ev 
16 sal in li Girava Îmraliyê tê ragirtin, ji 27’ê 
Tîrmeha 2011’an û vir ve nikare parêzerên xwe 
bibîne. Ji 5’ê Nîsanê û vir ve jî destûr ji Heyeta 
Îmraliyê re nayê dayîn ku biçe giravê. Endama 
Heyeta Îmraliyê û Cîgira Serokê Koma HDP’ê 
Pervîn Bûldan ev mijar ji ANF’ê re nirxand.

Bûldan da xuyakirin ku tevî serlêdanên fermî 
ew hevdîtinên taybet jî dikin û anî ziman ku ji 
ber hikûmet nîne ew bi giranî bi rayedarên dewl-
etê re van hevdîtinan dikin.

Bûldan diyar kir ku rayedarên dewletê heta 
niha bersiveke erênî yan jî neyînî nedane wan û 
got, “Anî ziman ku piştî bidawîbûna danûstand-
inên koalîsyonê, avabûna hikûmetê, hingî çûyîn 
dikare pêk were. Berî avabûna hikûmetê çûyîna 
hikûmetê nabe. Me gotin ku ji bilî heyetê ‘mal-
bat an jî parêzer dikarin biçin’. Wan gotin ku ew 
ê vê binirxîni. Lê belê hînê pêşketinek nîne.”

‘DeWlet bı oCalan re 
HeVDÎtınÊ Dıke’

Bûldan da zanîn ku rayedarên dewletê ji 
wan re ragihandin e ku bi Ocalan re bi awayekî 

rêkûpêk hevdîtinan dikin û got, “Lê belê agahî 
nedan me ku kî tevlî van hevdîtinan bûne. Ji me 
re gotin ku rayedarên dewletê hefteyê carekê bi 
Birêz Ocalan re hevdîtinê dikin.”

Bûldan anî ziman ku sedema herî mezin a 
tecrîda li ser Ocalan dibe ku polîtîkayên Sûriy-
eyê bin û diyar kir ku qewimînên li Sûriyeyê, 
nêrîna neyînî ya Tirkiyeyê li rêxistinbûyîna si-
yasî ya li Rojava, tecrîda li ser Ocalan girantir 
dike.

Bûldan da xuyakirin ku berî hikûmet ava 
bibe jî çûyîna giravê pêkane û got, “Ji xwe mu-
zakere di navbera dewletê û Birêz Ocalan de tên 
kirin. Lewma li bendêmayîna avabûna hikûmetê 
ji bo hevdîtinan, nêzîkatiyeke rast nîne.”

Endama Heyeta Îmraliyê Pervîn Bûldan di-
yar kir ku xuyaye di mejiyê dewletê de li ser 
pêvajoyê nîqaşa formateke nû heye, lê belê der 
barê vê formata nû de ti agahiya wan nîne.

HDP’ê xwest bûyera li Erdexanê bê lêkolînkirin
Parlamenterên HDP’ê, bûyera li  Golan anîn 

rojeva Meclîsê. Di pêşnûmeya lêkolînê de hat 
diyarkirin ku di rojên bûyer pêk hatin li herêmê 
gelek leşker hatine komkirin.

Parlamenterên HDP’ê Meral Daniş Beştaş, 
Taşkin Aktaş, Sezaî Temellî, Gulser Yildirim, 
Garo Paylan, Ayhan Bîlgen, Huda Kaya, Altan 
Tan, Şafak Ozanli, Kiznaz Turkelî, Mehmet 
Emîn Adiyaman, Dirayet Taşdemîr, Mehmet 
Emîn Îlhan, Seher Akçinar Bayar, Tuba Hezer 
Ozturk, Lezgîn Botan, Çaglar Demîrel, Saadet 
Becerîklî, Mahmut Togrul û Asiye Kolçak der 
barê êrîşa leşkeran a li navçeya 
Gole ya Erdexanê pêşnûme 
lêkolîn dan. 

‘DaXUYanıYa WalÎtıYÊ 
bı nakok e’

Di pêşnûmeya lêkolînê de hat 
diyarkirin ku daxuyaniya ji aliyê 
Walîtiyê ve hatiye kirin bi na-
kok e û wiha hat gotin, “Îdîayên 
bi nakok û ji derveyî rastiyê ne, 
lewre di hevdîtinên li cem gelê 
Golanê hatine kirin, li herêmê ti 

pirsgirêkên avê rû nedane, ev demeke wesayîtên 
şaredariyê ne ji bo avê bibin herêma darîstanî, ji 
bo birîna daran tînin herêmê û darên ku hatine 
birîn bi wesayîtên şaredariyê hatine hilgirtin. 
Her wiha agahiya di dema bûyer pêk hatiye li 
cihê bûyerê û derdora wê sewqiyata leşkerî hati-
ye kirin jî di nava agahiyan de ne.”

‘lÊkolÎna MeClÎsÊ Hat XWestın’
Her wiha hat gotin ku mijara polîsên sivîl ên 

di bûyerê de navê wan derbas dibe, bêyî li nas-
nameya mexdûran binêrin navê wan dizanîn jî 
pêwîstî bi ravekirinê heye.

Di 6 mehan de 6 hezar 
û 912 binpêkirin mafan

ÎHD’ê rapora têkildarî 6 mehên sala 2015’an a binpêkirinên mafên 
mirovan ên li Kurdistanê pêk hatin aşkera kir. Li gorî raporê di 
nava 6 mehan de 6 hezar û 912 binpêkirinên mafên mirovan pêk 
hatin, 227 zarok hezar û 443 kes hatin binçavkirin, jê 21 zarok 325 
kes hatin girtin. Serokê Şaxa ÎHD’ê yê Amedê Racî Bîlîcî diyar kir 
ku binpêkirinên mafan dikarîn bên astengkirin ûw iha got: «Berpir-
siyarê mirinên li girtîgehan dewlet e.» Bîlîcî anî ziman ku tecrîda li 
ser Ocalan pêk tê li dijî hiqûqê ye.

Şaxa ÎHD’ê ya Amedê rapora 6 mehan 
a binpêkirinên mafên mirovan ên li Kurdis-
tanê pêk hatin bi civînekî çapemeniyê aşkera 
kir. Alîkarê Serokê Giştî yê ÎHD’ê û Serokê 
Şaxa ÎHD’ê yê Amedê Racî Bîlîcî, Nûnerê 
ÎHD’ê yê Kurdistanê Abdulselam, rêveberên 
ÎHD’ê Gazme Yalçin, Hatîce Demîr û Emîne 
Ermîn tevlî civînê bûn.

‘teCrÎDa lı ser bırÊz 
oCalan lı DıjÎ HıQûQÊ Ye’

Bîlîcî diyar kir ku pêvajoya çareseriyê ya 
du salin berdewam dike li ber nokteya raw-
estandinê ye. Bîlîcî anî ziman ku bi taybet di 
dema hilbijartinê de zimanê Serokomar bi-
karanîn civak li dijî hev anîn. Bîlîcî da zanîn 
ku tecrîda li ser Rêberê Gelê Kurd Ocalan 
careke din xistin dewreyê derî li şer vedike û 
wiha got: “Ji 5’ê Nîsanê heya niha bi Birêz 
Ocalan re hevdîtin nayê kirin. Tecrîd li dijî 
hiqûqê ye. Tecîrda li ser Birêz Ocalan li 
hemberî aştiya civakî gefekî mezin e.» Bîlîcî 
bilêv kir ku piştî pêvajo hat rawestandin li 
hermê tevgera leşkerî û hewildanên pro-
vokatîf zêde bûn. Bîlîcî bal kişand ser polîtî-
kayên li hemberî Suriyeyê tên meşandin 
û îdîayên Tirkiye piştgiriyê dide çeteyên 
DAIŞ’ê bi bîrxistin.

‘bınPÊkırın Dıkarın 
bÊn astenGkırın’

Bîlîcî da zanîn ku di nava 6 mehên sala 
2015’an de îşkence, muameleyên xirab, 
azadiya raman, azadiya çapemeniyê, mafê 
çalakiyê, şîdeta li hemberî jin û zarokan, 
aborî û civakî û gelek qadên din de binpêkir-
inên mafên mirovan pêk hatin. Bîlîcî bilêv 
kir ku ev binpêkirinên mafan dikarîn bên 
parastin.

‘jı MırınÊn lı GırtÎGeHan 
DeWlet berPırsYar e’

Bîlîcî destnîşan kir ku li girtîgehan bin-
pêkirinên mafên mirovan her diçe zêde dibin 
û girtiyên nexweş nayên darmankirin. Bîlîcî 
derberî kir ku li girtîgehan bi giştî 721 girti-
yên nexweş ên jê 282 rewşa wan giran in 
hene û wiha axivî: “Ji mirinên heya niha li 
girtîgehan pêk hatin û yên dibe ku pêk bên 
berpirsiyar dewlet e.”
33 jın 12 zarok Hatın Qetılkırın

Bîlîcî diyar kir ku şîdeta li hemberî jin 

û zarokan zêde bûye û di nava 6 mehan de 
ji ber şîdeta civakî û malbatî 33 jin hatin 
qetilkirin, 13 jin rastî îsîtmara zayendî hatin, 
12 zarok hatin qetilkirin û 7 zarok jî rastî îstî-
mara zayendî hatin.

Bîlîcî anî ziman ku binpêkirinên li hem-
berî azadiya rêxistinbûnê, raman û îfadeyê 
berdewam dikin û di nava 6 mehan de 450 
xwendekarên zanîngehê bi giştî 570 kes ji 
ber sedemên polîtîk rastî lêpirsînan hatin û 
derbarê 316 kesan de jî doz hatin vekirin û 
ceza hatin dayîn. Bîlîcî da zanîn ku di qada 
aborî û civakî de jî binpêkirinên mafan 
berdewam kirin û cînayetên kar, lêpirsînên 
îdar, sirgûn û ji kar dexistin pêk hatin.

Nûnerê ÎHD’ê yê Kurdistanê Abdulsse-
lam Înceoren jî binpêkirinên mafên miro-
van ên di raporê de cih girtin bi raya giştî re 
parve kirin.

Hin binpêkirinên mafên mirovan ên di 
raporê de cih girtin wisa ne:

*Kesên ji aliyê polîs û leşkeran ve hatin 
kuştin û birîndarkirin: 7 kesan jiyana 
xwe ji dest da 10 kes birîndarbûn.
* Kesên ji cerdevanan ve hatin kuştin û 
birîndarkirin: 2 kes hatin birîndarkirin.
*Ji ber şaştî û xemsariyên fermî mi-
rin û birîndarbûn: 7 kesan jiyana 
xwe ji dest da kesk jî birîndarbû.
*Întîxarên jinan: 17 întîxar, 
4 hewildanên întixarê
*Întîxarên zarokan: 15 întîx-
ar, hewildanekî întîxarê
*Mirinên leşker û polîsan ên bi gu-
man: 9 mirin, birîndarbûnek
*Kesên hatin binçvkirin: Jê 227 
zarok 1443 kes hatin binçavkirin
*Girtin: Jê 21 zarok 325 kes
*Îşkence û muamelay xirab: 130
*Êrîşên bûyerên civ-
akî: 44 birîndar û darp
*Lêpirsîn, doz û ceza: 332 kes
*Binpêkirinên li girtîgehan: 181
*Binpêkirinên li qada civakî û aborî: 770
* Hejmara binpêkirinên 
giştî: 6 hezar û 912

Bîrdariya Komkujiya Sêwasê 
rastî êrîşê hat

Ji bo 33 kesên li Madimak a Sêwasê, 2’yê 
Tîrmeha 1993’yan hatibûn qetil kirin, li Goristana 
Karşiyaka ku bîrdarî hatibû çêkirin, ji aliyê kesên 
nasnameya wan ne diyar hat xerakirin.

Li Goristana Karşiyaka ya Enqereyê, le-
whayên li goristana bîrdariyê ya ji bo kesên di 
Komkujiya Sêwasê ya 2’yê Tîrmeha 1993’yan 
de jiyana xwe ji dest dabûn hatibûn çêkirin, ji 
aliyên kesên nasnameya wan nediyar ve hatin 
xerakirin. Di êrîşê de navê kesên di komkujiya 
Sêwasê de jiyana xwe ji dest dane hatin raki-
rin. Parlamentera CHP’ê Zeynep Altiok a keça 

Metîn Altiok bi rêya twîtter êrîş şermezar kir. 
Altiok diyar kir ku wê têkildarî bûyerê gilî bike. 



Berdewama nuçeya rûpelê pêşîn...

´em dikarin jiyana nu ava bikin´
Sabahat Tuncel bal kişand ser pêvajoya 

çareseriyê û anî ziman ku hikûmeta AKP´ê 
piştevaniya çeteyên Daîş´ê dike. Tuncel wiha 
berdewamî axaftina xwe kir:  “Jibo berdewam 

kirina pêvajoya çareseriyê ya li Tirkiye me 
kedeka mezin da. Lê hikûmeta AKP´ê ji bedela 
berdewam kirina pêvajoyê, li dij Kobanê piştgirî 
da çeteyên Daîş´ê. Vê yekê jî pêvajo xiste xe-
tereyê. Bi sala Tirkiye di qada navneteweyî de 
propagandaya ´li hember terorê şer dikim´ kir, 
lê niha alîkariya terorîstên Daîş´ê dike. Lê tevî 

hemû hewldanên Tirkiye Kobanê neket û Daîş 
têk bir. Ger ku em dest bidin hev, em dikarin 
serkevin û jiyana nu ava bikin.”

Nivîskar û rojnamevan Roni Margulies jî 
di panelê de axivî û bal kişand ser serketina 
HDP´ê ya di hilbijartinên Tirkiye de. Margulies 
wiha axivî; “HDP´ê ne tenê benda sedî deh der-

bas kir, di heman demê de nehişt ku AKP bi 
tena serê xwe hikûmetê ava bike.”  

Roni Margulies wekî din anî ziman ku, di 
vê dema ku serdest di krîzeke mezin de ne, fer-
sendeke mezin li pêşiya mûxalîfan ye ku fer-
qeke mezin biafirînin. 

Panel bi pirs û bersivan berdewam kir.
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Berxwedêrên 14’ê Tîrmehê 
li Londonê hatin bîranîn

Kadroyên pêşeng ên 
PKK’ê yên 14’ê Tîrmeha 
1982’yan de ji bo pêkanînên 
dij mirovatiyê yên li Girtîge-
ha Amedê şermezar bikin 
dest bi rojiya mirinê kirin, li 
Londonê hatin bîranîn.

Meclîsa Gel a Kurd a 
Brîtanya, M. Hayrî Durmuş, 
Kemal Pîr, Alî Çîçek û Akîf 
Yilmaz ên 14’ê Tîrmeha 
1982’yan de li Girtîgeha 
Amedê di rojiya mirinê de 
jiyana xwe ji dest dan bi mer-
asîmeke li Navenda Civaka 
Kurd a li Harîngey bibîr anî. 

Di bîranîna ku roja 
Şemiyê pêk hat, Alî Boyraz 
berxwedana 14’ê Tîrmehê 
vegot. Boyraz got: “Berx-
wedana 14’ê Tîrmehê li 
Kurdistan û Tirkiyeyê di nav 
şert û mercên herî dijwar ên 
têkoşînê de ji nû ve rabûna 
ser piyan û gotina, ‘Ez jî he 
me, hûn nikarin têkoşîna me 
tine bikin.’”

Bîranîn bi helbest û 
muzîkê bi dawî bû. 

Erdogan Guzel Bû Qûrbaniyê 
Şerê Navbera Çeteyan
Roja Înê li herêma Wood 
Green-Lordship Lane di 
çeteyan bi çeken otomotîk 
êrîşek pêk anîn û di encama 
vê bûyera dilsoj de welatiyê 
Tirkiye Erdogan Guzel ê 42 
salî jiyana xwe ji dest da. 

Roja Înê saet derdora 5:45´an li Lordship 
Lane a Wood Greenê êrîşeke çekdarî pêk 
hat. Di encama vê êrîşê de Erdogan Guzel 
yê li pêşiya dikana xwe rûniştîbû jiyana xwe 
ji dest da û jineke di rê re derbas dibû bi gi-
ranî birîndar bû. Derket holê ku êrîş li hem-
ber restoranan cîranê Erdogan Guzel bû û 
tu eleqeya wî bi bûyerê re tune bû. Erdogan 
Guzel yê 42 salî bi eslê xwe ji Aksaray a 
Tirkiye bû tenê bû qûrbaniyê di navbera 
çeteyên reşik de.    

Erdogan Guzel û kurapê xwe pastex-
aneyek bi navê Kardeşler li Lordshipê 
bi rêvedibirin. Di kêleka dikana wî de 
restoraneke bi navê Sweet Peppa berî niha bi 
sê hefteyan vebû. Hat diyar kirin ku ev êrîş 
li hemberî xwediyên vê restorana bi navê 
Sweet Peppa bû û jibo ku xwediyên restoranê 
di dema êrîşê de bi aliyê dikana Erdogan Gu-
zel de revîn berê guleyan zivîrî aliyê wî û 

Erdogan Guzel yê li pêşiya dikana xwe bi sê 
hevalên xwe re rûniştîbû bi guleyeka li singa 
wî ketî jiyana xwe ji dest da. 

Di encama êrîşê de jineke 52 salî jî 
birîndar ket û rakirin nexweşxaneyê. Hîna 
derman kirina jina birîndar bûyî berdewam 
dike. 

Lêpirsîn û lêkolîna polêsan berdewam 
dike û heta niha kes nehatiye binçav kirin. 



Go
tin

ên
 P

êş
iya

n

Bila mirov bêtext be, lê ne bêbext be.

Bi ciwanî bike, bi pîrî bixwe.

Bike lê nebêje.”
Berxê mirî ji gur natirse.

Bi benê dînan danekeve bîran.

Gihayê hewşê tahl e.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Ji Te Hez Dikim
Li bin barana girînê 
Li bin dara evînê 

Li bin esmanê nalînê 
Li bin perdeya şevistanê 
Li bin barê Kurdistanê 

Li bin sorê şehîdan 
Li bin halana egîdan 

Li bin semageriya navê te 
Li bin velerzîna gavên te
 Ala te bilind û berz dikim 

Û 
ji hemî deman pêtir 

Ji te hez dikim...

Ehmed Huseynî
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Parlementera berê ya HDP´ê û 
berdevka Kongreya Gelan ya 
Demokratîk Sabahat Tuncel Li 
Londonê axivî û anî ziman ku Tevgera 
Kurd li Rojhilata Navîn jiyaneke nu 
wekî çareserî jibo rewşa heyî ya 
xetimî peşkêş dike. 
Di çarçoveya konferansên “Marksizm 
2015-Fikrên Nûjen” yên her sal li 
paytext Londonê pêk tên panelek bi 
navê “Piştî Kobanê û Hilbijartinan, 
Tirkiye û Kurd” hat li dar xistin. 

Parlementera berê ya HDP´ê Sebahat 
Tuncel û nivîskar Roni Margulies tevlî 
panelê bûn û rewşa dawî ya li Tirkiye 
nirxandin. 
Tuncel di panelê de wiha axivî: “Em 
paradîgmaya xwe wekî demokratîk, 
ekolojîk û azadiya jinê bi nav dikin.  
Li hemberî krîza endustriyalîzmê 
civaka ekolojîk, û li hemberî krîza 
netew dewletê jî netewa demokratîk 
pêşniyar dikin û jibo ava kirina wê jî 
xebatên xwe dimeşînin. Wekî ku li 

Rojava em têkoşînê dimeşînin, pê re 
jiyana nu jî diafirînin.  
Ev jiyana nu ya Tevgera Kur dli li 
Rojhilata Navîn ava dike, rastî gelek 
êrîşan tê. Bi berxwedana Kobanê 
cara yekemîn Kurdan dengê xwe 
bi dinyayê da bihîstin. Polîtikayeke 
hêzên navneteweyî ya Kurdan tune 
ye. Tevgera Kurd wekî terör bi nav 
dikin û bi vî awayî pêşiya çareseriyê jî 
dibin asteng. Di vî warî de divê PKK ji 
lîsteya terorê bê derxistin.” 
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Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de yeBerdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye

Erdogan Guzel Bû Qûrbaniyê 
Şerê Navbera Çeteyan
Roja Înê li herêma Wood Green-Lordship Lane 
çeteyan bi çekên otomotîk êrîşek pêk anîn û di 
encama vê bûyera dilsoj de welatiyê Tirkiye Erdogan 
Guzel ê 42 salî jiyana xwe ji dest da. 

Tevgera Kurd 
Li Rojhilata 
Navîn Jiyana 
Nu Pêşkêş Dike

Cejna 
Remezanê 
Pîroz Be

Di serî de li Rojhilata Navîn û li gelek welatên din ên cîhanê 
şerekê bê pîvan berdewam dike. Di van salên dawî bi sed 
hezaran însanan jiyana xwe ji dest dan û 60 mîlyon însan ji 
ware xwe qût bûn û li derdora cîhanê bûn penaber. 

Em wekî malbata Telgrafê di vê dema giran û bi êş de cejna 
hemû gelê xwe û alema îslamê pîroz dikin û hêvî dikin ku 
cejnên me bibin sedema aştiyê û dawî li serê cîhanê bînin. 

Malbata Telgrafê


