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ZERGELE’DE  
ÖlÜM sessİzlİĞİ
31 Temmuz sabahı kazan ve roketlerle Zergelê köyüne 
hava saldırısı düzenleyen Türk savaş uçakları, köyde 
bulunan 6 evi yerle bir ederek, 8 sivil insanı katletti. 
Saldırıda biri ağır toplam 11 kişi de yaralandı.
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Birleşik Krallık ve Fransa arasındaki Göçmen Krizi haberi sayfa 9’da
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UMUt YOlcUlUğUnUn Ölüm 
Yolculuğuna Dönüştüğü
aKDEnİZ

Avrupa ülkeleri yasadışı göçe karşı her gün içte ve dışta yeni önlemler 
almaya devam ederken Akdeniz’deki göçmen mezarlığı daha da büyüyor. 
Son yedi ay içerisinde Avrupa’ya varabilmek için Akdeniz’den geçmeye 
çalışan mültecilerden 2000’den fazlası yaşamını yitirdi. 
Uluslararası Göçmen Kurumunun 
açıkladığı son veriler Akdeniz’in en ölümcül 
göçmen güzergahı olduğunu gösteriyor. 
Ortadoğu’da ve Afrika’da devam eden 
savaşlar ve açlıktan kaynaklı Avrupa’ya 
yüzünü dönen binlerce göçmenim umut 
yolculuğu ölüm yolculuğuna dönüşüyor. 
Geçen yıl aynı güzergahta yaşamlarını 
yitiren göçmenlerin sayısı 3,279’du, bu yıl 
bu sayının ikiye katlanacağı gözüküyor. 
Geçen yıl yaşanan ölümlerin çoğunluğu 
İtalya ile Libya’yı birbirine bağlayan Sicilya 
kanalında gerçekleşmişti.  

bİrleŞİk krallık eN 
ÇOk GÖÇMeN alaN Ülke 
sıralaMasıNDa 7’İNCİ
Avrupa genelinde büyük bir krize dönüşen 
göçmenlik sorunu Birleşik Krallığın da 

gündeminin birinci sırasında. Özellikle 
Fransa ile Britanya arasında bulunan Manş 
tünelinde son dönemlerde çok sayıda 
göçmen hayatını kaybetti. Fransa’nın 
liman kenti Calais’te Britanya’ya geçmeyi 
bekleyen yüzlerce göçmen bulunuyor. 
Britanya ve Fransa hükümetlerinin 
aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen 
hayatlarını riske atan göçmenler 
Britanya’ya ulaşmaya çalışıyor.  Hükümet 
tünel güvenliğini artırmak amacıyla bu hafta 
içerisinde ekstra 100 güvenlik görevlisini 
daha görevlendirmeyi kararlaştırdı. 

4 aY İÇerİsİNDe 9,285 GÖÇMeN 
İltİCa baŞVUrUsU YaPtı
Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen 
Ocak-Nisan ayları arasında 9,285 göçmen 

Birleşik Krallık’ta resmi iltica başvurusu yaptı. 
Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı verilerine göre 
2014 yılında toplamda 31,945 iltica başvurusu 
yapıldı. İltica başvurusu yapanlardan yüzde 
44’ünün başvurusu kabul edilirken, diğerlerinin 
mahkemeleri devam ediyor. Birleşik Krallığa 
iltica başvurusu yapanların çoğunluğunu 
Eritre, Pakistan ve Suriye’den gelen göçmenler 
oluşturuyor.  İçişleri Bakanlığı verilerine göre 
Suriye ve Eritre’li göçmenlerin yüzde 85’inin 
iltica başvuruları anında kabul edildi. 

alMaNYa: GÖÇMeNlerİ 
YerleŞtİreCek Yer bUlaMıYOr
Avrupa ülkeleri içerisinde göçmenlikle başı en 
çok dertte olan ülke Almanya. Son açıklanan 
verilere göre Almanya’ya yerleşen göçmen sayısı 
11 Milyonu aştı.  28 Avrupa ülkesi içerisinde en 
çok göç alan ülkeler arasında Almanya birinci 
sırada. Bu yılın ilk dört ayında 97,640 göçmen 
Almanya’da iltica başvurusu yaptı. Bu yılın ilk dört 
ayında en çok göç alan ilk 10 Avrupa Birliği ülkesi 
şöyle; Almanya:97,640, Macaristan:39,295, 
Fransa:19,945, İtalya:19,745, İsveç:14,840, 
Avusturya:13,425, Birleşik Krallık:9,285, 
İsviçre:5,410, Belçika:4,570, Bulgaristan: 4,310.
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KüRDün ölüSüYlE BİlE SaVaşan DEVlEt, 
KüRDün YaşaYanI İlE BaRIşaBİlİR Mİ?
Kürdün ölüsüne bile tahammül 
edemeyen, Kürdün mezarına bile 
savaş açan bir zihniyet Kürdün 
yaşayanı ile barışabilir mi?
Alaattin Sinayiç-Telgraf

Cevabını sona bırakarak devam edelim. 
Devletin askerleri bu hafta içerisinde Bagok 
dağındaki 43 Gerilla mezarının bulunduğu 
şehitliği tahrip edip, Nusaybin halkının 1 
Eylül dünya barış gününde o şehitliğe defin 
ettiği Agit Suruç’un cenazesini yanlarında 
götürdü, daha doğrusu kemiklerini. Çünkü 
Agit 2010’da yaşamını yitirmiş yirmi yıllık bir 
gerillaydı...

Bu olay Kürtler açısından ilk değildi. Daha 
önce de Kürdün ölüsüne yapılmadık hakaret 
ve zulüm bırakmadılar, Ölüye işkence ettiler, 
organlarını kesip resimler çektirdiler, tecavüz 
ettiler, kafalarına ayaklarına ipler geçirip 
gezdirdiler, gezdirilirken kafalarına tekmeler 
attılar, alanlarda bırakıp kurtlara köpeklere 
yem ettiler ve daha nice barbarlık…  Bu dev-
letin ölülerimizle savaşı hep vardı. Nesiller 
değişti ama zihniyet hiç değişmedi..

Yıl 1970’ler, yer yine Nusaybin,  Yine 
TEMMUZ ayıydı…

Mahmud adında bir ortaokul öğrencisi. 
Okuduğu okul yakılıyor, suçu, Mahmud 
ve birkaç arkadaşının üzerine atıyorlar. 
Mahmud’un arkadaşları tutuklanıyor ama 
Mahmud kendini mayınlı tarlaya vurup 
Nusaybin’in kardeş kenti Qamişlo’ya kaçıyor. 
Bir yanda zindan diğer yanda mayın tarlası. 
Çocuk yaştaki Mahmud devletin ne ka-
dar zalim olduğunu daha o yaşta biliyor, bu 
yüzden de o barbarların eline geçmektense 
mayınlı tarlayı tercih ediyor.

Bir süre Qamişlo’da kaldıktan sonra 
Anasını ve kardeşlerini özleyen Mahmud 
Nusaybin’e geri dönmeye karar veriyor. Ge-
lirkene de kız kardeşine küçük bir ayna ve 
erkek kardeşine de bir gömlek alıyor. Gece 
12’de Mahmud tellerden geçip mayınlı Alana 
geçiyor. Bu arada nöbetçi askerler onu fark 
edip ateş ediyor. Askerlerin açtığı ateş sonucu 
Mahmut yaralanıyor.

Tellerin arasında yaralı halde dur-
madan çığlık atıyor. Nusaybin sınırın sıfır 
noktasındadır, Mahmud’un ailesinin evi de 
tam tellerin bitişiğindedir. Tellerin yanındaki 
tüm mahalle Mahmud’un çığlıklarıyla dam-
lara çıkmıştır. Damlara çıkanların arasında 
Mahmud’un annesi de vardır. Annesi sesi 
tanır ve yüreğine bir hançer gibi iner ama 
diğer çocukları onun Mahmud olmadığına 
ikna eder. Tüm mahelleli o gece mahmud’un 
çığlıklarıyla damlarda sabahlar. Etraf 
kızıllaşmaya başlamıştır, güneşin ışınları etrafı 
aydınlatmaya başlar. Mahmud sesi kısılmış 
halde halen çığlık çığlığadır, gözü annesinin 

evindedir. Annesini ve kardeşlerini damda 
gören Mahmud, “Hawar, hawar yadê, ez lawê 
te Mehmûd, qey ji êvara xwedê ve tu dengê 
lawê xwe yê di nav xwînê de nakî”(İmdat 
imdat, Anam, ben senin oğlun Mahmud, 
akşamdan beri bu kanlar içinde inleyen 
oğlunun çıklıklarını duymazmısın!!!) 

Tüm gece çığlık çığlığa olan kişinin 
yavrusu olduğunu anlayan Anne oracıkta 
bayılır. Kendisine geldikten sonra tellere 
doğru koşar, ama askerler bırakmaz. Tellere 
yaklaşan herkese ateş açar askerler. Anne ateş 
açılmasına rağmen koşar Mahmud’una doğru 
ama millet bırakmaz öğleden sonra çığlıklar 
susar, kan kaybından ölmüştür Mahmud…

Tüm girişimlere rağmen kimsenin cenazeyi 
almasına izin vermez askerler. İbret-i alem 
olsun diye cenazenin orda kalmasını ister 
komutan, başına gece gündüz nöbetçi koyar. 
Temmuz ayının sıcağı etrafı kavurmaktadır. 
Köpeklerin Mahmud’un cenazesini yediğini 
damından izleyen anne aklını yitirir. Ve dur-
madan sokakta o uçtan diğer uca ‘Hawara! 
Hawara! Lawo!’ diye sürekli haykırır. 

14’üncü gününde Anne bir fırsat bulup 
kendisini sınıra vurur ve Mahmud’una yetişir. 
Farkeder askerler, ateş açarlar Anaya, o an sa-
dece bir kolu kalmıştır oğlundan geriye kalan, 
ana’nın elinde kalan Mahmuduna ait tek bir 
kol, onu da tellere takıldığında komutan elin-
den alır ve beyaz tülbentine bağlayarak tellere 
asar…

16’ıncı gününde Ana tekrar Mahmud’una 
doğru koşar mayınları dinlemeden. Mahmud 
sadece birkaç kemiktir artık. Mahmud’unun 
kemiklerini eteğine doldurup kaçar, gelir tell-
erin diğer tarafına. 

Nöbet tutan asker devlet babanın verdiği 
kutsal akbabalık görevini layıkıyla yerine 
getirmediği için tanrı-devletin yer yüzünde-
ki yansıması olan üstlerinin hışmına uğrar.  
Komutan nöbette uyuyan askeri Cemsenin 
arkasına bağlar ve karakola kadar sürükler. 
Askerin de öldüğü söylense de netleşmedi du-
rumu. 

Bu arada Ana’nın evine asker baskın 
yapar kemikleri geri almak için, kemikler 
saklanmıştır. Askerler kemiklerin yerini 
söylemesi için Ana’ya yapmadığı eziyeti 
bırakmaz. Ama Ana’nın ağzından tek ke-
lime çıkmaz, Ana’yı mahkemeye verirler. 
Mahkeme Ana’nın akli dengesinin bozuk 
olduğuna karar vererek serbest bırakır…

Eslîxan Yildirim”in “Kurdistan û Sînor” 
adlı kitabında,bu olayın her dakikasının 
canlı tanığı olan 60 yaşındaki bir ana 
anlatıyor. Okurken içim titredi, o anları 
hayal etmeye gücüm yetmedi, düşünsenize 
O Ananın yavrusunun cansız bedeninin kö-
pekler tarafından yeyilişini izlerken çektiği 
dayanılmaz acıyı! Düşünemezsiniz, çünkü 
çoğunuzun bünyesi bu olayın gerçekliğini 
kabul etmeye bile yetmez.

İşte devletin halkına reva gördüğü zulüm 
ve hakaret. Binlerce Ana hala Kürdistan’da 
çocuklarının kemiklerinin özlemiyle nefes 
alıyor yarı yaşar bir halde… Şimdi BaşNebbaş 
erdoğan’ın ve korosunun Mısıra, Suriyeye, 
Filistine ağladığını görünce kelime kıtlığı 
yaşıyorum o zaman. Agid’in amcasının 
BaşNebbaş Erdoğana cevabı; ‘‘Lanet olsun 
sizinle aynı yerde nefes bile alışımıza, 
Vicdanınız kurusun’’

Kürdün diline, kültürüne, yaşam tarzına, 
toprağına ve kimliğine saldıran bir tari-
hin sahipleridir onlar. İşte böyle bir tarihin 
mirasçıları ve o zihniyetin torunlarıdır Bagok-
taki mezarlığı yıkan, Agit’i mezarından çıkarıp 
kaçıran, NEBBAŞ’lar ve GORNEBAŞLAR...

Başlarken sorduğum sorunun hepimizdeki 
gerçek yaşamdaki karşılığı Agid’in amcasının 
cümlesidir; ‘LANET OLSUN SİZİNLE 
AYNI YERDE NEFES BİLE ALIŞIMIZA’... 
05.09.2013

YILLAR GEÇER AMA ZİHNİYET 
DEĞİŞMEZ

Evet tam iki sene önce yazdığım bir yazı. 
Yine aynı böyle bir dönemdeydi.. Türk dev-
letinin Kürdün ölüsüyle uğraştığı bir dönemdi. 
Devletin Kürdün ölüsüyle olan imtihanının 
hiç bitmediği dönemler. Düşünsenize bir 
devletin ÖLÜSEVİCİ yöneticileri yıllardır 
Kürdün herşeyi ile uğraştığı yetmiyormuş gibi 
ölüsüyle uğraşmaktan zevk alır bir duruma 
gelmiş. 

‘Mêrxas Kawa, Êrîş Colemêrg, Canda Çar-
çela, Derwîş Patnos, Dilbirîn Qoser, Kurtay, 
Berxwedan Eylem, Berxwedan Besta, Serhed 
Botan, Welat Munzur, Çiya Agir, Dilsoz Bihar, 
Gabar Farqîn’

Yukarıdaki 13 ismin size hiçbirşey ifade 

etmediğini biliyorum. Ancak sadece 13 isim-
den ibaret değil durum. Onalarında sarılıp 
öpmeye doymadığı anaları, gözlerine bak-
maya doyamadıkları sevgilileri, eş dostları, 
arkadaşları, yaşamları vardı.. Ortaçağ 
karanlığının yeniden hortlatıcısı olan AKP’nin 
teşaron işçisi olan Daiş çetelerine karşı 
Rojava’da savaşırken yaşamını yitiren 13 
gencecik insan…

Hayatlarının baharında güzellik uğruna 
çirkinliğe karşı ölüme giden bu gençlerin 
cansız bedenleri 10 gündür Güney Kürdis-
tan-Türkiye arasındaki Habur sınır kapısında 
bekletiliyorlar… 

Devleti yöneten ÖLÜSEVİCİ 
GORNEBAŞLAR güruhu ülkeyi kan gölüne 
dönüştürdüğü yetmediği gibi ölülerimizle 
alay ediyor. Kürt halkının gururu ve onuruyla 
oynuyor. Aynen İstanbul’da evinde şafak vakti 
katlettiği Günay Özarslan’ın cenazesinin üç 
gün boyunca defnedilmesine izin vermediği 
gibi… 

Müslümanlar ile Haçlılar arasındaki 
büyük savaşlarda bile sadece her taraf ölüler-
ini defnedebilsin diye savaşa ara verirlerdi… 
İnanın Muhammed yaşıyor olsaydı şuan sizin 
temsilini yaptığınız İSLAM’dan istifa ederdi… 

Ve utanırdı, onun adına yaptığınız bunca 
vahşetten, barbarlıktan, alçaklıktan, ölüsevi-
cilikten… 

Biraz önce izlediğim bir videoda; o 13 
gençten birisinin Anası, Habur sınır kapısında 
diğer tarafa geçmeye çalışıyor, oğlunun 
cansız bedenine gitmeye çabalayan ama Türk 
polisi tarafından engellenen Ananın çığlığı 
kulaklarımda çınlıyor; 
‘SİZ İNSAN MISINIZ???’
05.07.2015
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aKP Hükümetinin Savaş Politikaları 
Başbakanlık önünde Protesto Edildi
cumartesi günü öğlen 
saatlerinde İngiltere 
Başbakanlık binası önünde 
bir araya gelen grup 
aKP hükümetinin savaş 
politikalarını protesto etti.

İngiltere başbakanlık binası önünde 
çadır açan grup Türk devletinin iki 
haftadan fazladır devam eden saldırılarını 
protesto etti. Britanya Demokratik 
Güçbirliği çağrısıyla toplanan grup Türk 
devletinin Suruç katliamından sonra 
başta Kürt özgürlük hareketi olmak üzere 
sol-sosyalist kesimlere dönük saldırıları 
protesto edildi. 

Suruç katliamı ve ardından gelişen 
infaz ve tutuklama furyası başta olmak 
üzere Türk savaş uçaklarının bugün 
Kandil’de bulunan Zergele köyüne 
yönelik hava saldırısı sonucu 9 sivilin 
yaşamını yitirmesi de protesto edildi. 

Başbakanlık binası önünde çadır 
açan grup hazırlanan ingilizce bildirileri 
yoldan geçen insanlara dağıttı. Yapılan 
açıklamalarda ‘AKP’nin seçim yenilgisi 
ile beraber seçim olmamış gibi halen eski 
iktidarını sürdürdüğünü ve iktidarı elden 
bırakmamak için ülkeyi bir savaş alanına 
dönüştürdüğü’ ifade edildi. Kürt halk 
önderi Abdullah Öcalan’a yönelik uygu-
lanan tecrit, Açıklamada ayrıca, Gazi ce-
mevine yönelik saldırılar, Kürt özgürlük 
hareketine dönük hava operasyonları, 
yaşanan tutuklamalar, yargısız infazlar 
ve Suruç katliamının bir biriyle ilişkili 
olduğu ve hepsinin de AKP’nin savaş 
konseptinin bir parçası olduğu belirtildi.  
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londra Metrosu Bir ay İçerisinde 
İkinci Defa Grevde

Sendikalar ve londra ulaşım Dairesi (tfl) arasında, gece metrosuna dair 
görüşmelerinden sonuç almamasından sonra 5 ve 6 ağustos’ta planlanan grev 
gerçekleşecek. 

Bugün (Çarşamba) saat 18:30’da 
metro hizmetleri durdurulacak. 
Perşembe günü tüm gün trenler 
çalışmıyor olacak- hizmetlerin 
Cuma sabahı normale dönmesi 
bekleniyor. 

Londra Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Boris Johnson 
geçtiğimiz aylarda Londra metro-
sunun hafta sonları 24 saat hizmette 
olacağını açıklamıştı, fakat metro 
çalışanlarını temsil eden sendi-

kalar RMT, Aslef, Unite ve TSSA, 
TfL’in sunduğu çalışma koşullarını 
kabul etmiyor. Son olarak yapılan 
görüşmelerin de sonuç vermemesi-
yle grev kararı kesinleşti. 

Sendikalar, gece hizmetine 
karşı olmadıklarını, fakat, sunulan 
maaş artışının yetersiz olduğunu ve 
çalışma koşullarının tren sürücül-
erine yeterli dinlenme zamanı 
vermeyeceğini ve bunun halk için 
tehlikeli olacağını savunuyorlar. 

Gece metrosunun 12 Eylül’de 
hizmete girmesi bekleniliyor. 
Sendikalar, çalışma koşullarında 
anlaşmaya varılması için bu tarihin 
ertelenmesini öneriyor fakat TfL 
buna sıcak bakmıyor. Önümüzdeki 
haftalarda 48 saatlik bir grev olma 
olasılığı da gündemde. 

Londra Metro ve TfL yet-
kilileri, sunulan koşulların adil 

olduğunu ve hafta sonları gece 
çalışmak istemeyenlerin zorunlu 
çalışmayacaklarını savunuyorlar.

Bu grev bir ay içerisinde 
metro çalışanları tarafından 
gerçekleştirilen ikinci grev- 8 
Temmuz’da metro hizmetleri tüm 
olarak durdurulmuştu. 

London Overground, DLR, 
şehirler arası trenler, otobüsler ve 
tramvaylar hizmete devam ede-
cekler, fakat, daha önceki grevde 
olduğu gibi, aşırı kalabalık olmaları 
bekleniliyor.

Londra ulaşımını kullananların 
www.tfl.gov.uk adresinden bilgi 
almaları öneriliyor.
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dönen 21 yaşındaki genç kız Jamila Henry, 
Suriye’den geldiğini kabul etse de, terörle 
mücadele ekipleri tarafından sorgulandıktan 
sonra serbest bırakıldı. MI5 tarafından 
sürekli denetim altında olmasına rağmen, 
bu yıl Mart ayında tekrar Daiş’e katılmak 
üzere Türkiye’ye giden Jamila, Türk poli-
si tarafından tutuklanıp İngiltere’ye sınır 
dışı edildi. İkiz kız kardeşinin pasapor-
tuyla Türkiye’ye giden Jamila, geçen hafta 
görülen mahkemesinde 12 ay hapis cezasına 
çarptırılmış olsada hakim tarafından ‘ikinci 
bir şans’ verilerek serbest bırakıldı. 

JaMİla bİr tÜrk İle eVleNMİŞ
Londra’da doğup büyüyen Jamila, Kato-

lik bir ailenin kızı. 14-15 yaşına kadar Kato-
lik inancı ile büyür ancak daha sonra Müs-
lüman olur. 18 yaşında Kıbrıslı bir Türk ile 
evlenir. Eşiyle birlikte Londra’nın Waltham-

stow bölgesinde yaşarlar. Türk eşinden 
Mustafa adında bir çocukları olan Jamila, 
geçtiğimiz yıl Daiş’e katılmak için Türki-
ye üzeriden Suriye’ye geçer. İki yaşındaki 
oğlunu da beraberinde götüren Jamila, 
Daiş’in Suriye’deki merkezi olan Raqqa 
kentinde 6 ay kaldıktan sonra, geçtiğimiz yıl 
Aralık ayında İngiltere’ye geri döner. 

Mı5 sÜreklİ GÖzetİM 
altıNDa tUtMUŞ!

Jamila, Raqqa’da altı ay kaldıktan sonra, 
İngiltere dönüşünde havaalanında 8 saatlik 
bir sorgulamadan sonra serbest bırakılır. 
Genç kıza, polis takibi için akıllı bir tel-
efon verilir. Ancak, geçtiğimiz Mart ayında 
ikiz kız kardeşinin pasaportunu alarak, tek 
başına Türkiye’ye üzerinden Suriye’ye 
gitmek isterken, Türk güvenlik güçleri 
tarafından tutuklanarak sınır dışı edilir. 

İkİNCİ bİr ŞaNs
Geçtiğimiz hafta Londra’da görül-

en mahkemesinde 12 ay hapis cezasına 
çarpıtılan, ancak hakim tarafından cezası 
ertelenen Jamila serbest bırakıldı. Hakim 
Christopher Moss QC kararını açıkladıktan 
sonra genç kadına; “Senin davanda istisna 
bir karar veriyorum, bu karar; sana ailenle 
yeniden bir hayat kurma ve yaşamını düzene 
sokma şansı veriyor.”

MaHkeMe aYNı HassasİYetİ 
GeNÇ kÜrt kızıNa GÖsterMİYOr

Mahkeme tarafından Jamila Henry’e 
gösterilen hassasiyet, genç Kürt kızı Şilan 
Özçelik’e gösterilmediği gibi, 7 aydır da 
hapis yatıyor.

Kobane’nin Daiş çeteleri tarafından ağır 
bir saldırıya uğradığı dönemde, Rojava’ya 

gidip Daiş çetelerine karşı savaşma 
kararı alan Şilan Özçelik, Avrupa’dan 
Rojava’ya gidemeden İngiltere’ye geri 
döndü. Özçelik, 16 Ocak’ta Almanya’dan 
Londra’ya gelirken Stansted havaalanında 
gözaltında ifadesi alındıktan sonra, tutuk-
suz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 11 
Mart’ta Westminster Magistrates’ mahkem-
esinde görülen davada, ‘PKK’ye katılmaya 
teşşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine 
konuldu. Merkezi Kriminal Mahkemesi, 
Old Bailey’de, 1 Nisan’da gerçekleşen ik-
inci duruşmada hakim Justice Sweeney, 
savcılığın talebi üzerine Özçelik’in tutuklu 
yargılanmasına karar vermişti.

Yedi aydır haksız bir şekilde cezaevinde 
tutulan Özçelik, 7 Eylül’de tekrar hakim 
karşısına çıkacak.
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eYleM ÇaĞrısı
‘akP HÜkÜMetıNıN saVaŞ POlıtıkalarıNı Ve 

salDırılarıNı PrOtestO eDıYOrUz’
tarih: 08.08.2015 (Cıumartesi)   /  saat: 15:00  /   Yer: bbC Önü (Oxford Circus-W1a 1aa)

Britanya Demokratik Güçbirliği Platformu

Jamila Henryşilan özçelik

İnGİlİZ MaHKEMESİnDEn ÇİFtE StanDaRt!
altı ay boyunca Daiş 
çetelerinin kontrolündeki 
Raqqa’da kalan, İngiltere’ye 
döndükten sonra ikinci kez 
Daiş’e katılmak için giderk-
en, türkiye’de tutuklanıp 
İngiltere’ye iade edilen Jami-
la Henry, mahkemece serbest 
bırakıldı. ‘Yaşamını yeniden 
kurması’ için Jamila’ya şans 
veren mahkeme, aynı has-
sasiyeti genç Kürt kızı şilan 
özçelik’e tanımıyor. şilan 
özçelik, 11 Mart 2014 tari-
hinden bu yana ‘PKK’ye 
katılmaya teşebbüsten’ 
londra’daki bir hapishanede 
tutuklu bulunuyor. 

Geçtiğimiz yıl, 6 ay boyunca Daiş kon-
trolündeki Suriye’nin Raqqa kentinde Daiş 
çetelerine katılan ve daha sonra İngiltere’ye 
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Kosta’nın Yoldaşları, Mezarı Başında Gözyaşı Döktü

Rojava’nın Qamîşlo 
kentine bağlı til 
Berak’ta 2 Mart’ta 
yaşamını yitiren Brit-
anya vatandaşı YPG’li 
savaşçı Konstandinos 
Erik Scurfield’in (Ke-
mal) cephe arkadaşları 
mezarını ziyaret etti.

İngiltere’nin Nottingham 
kentinde bulunan mezarını ziyaret 
eden Macer Gifford, Jac Holmes ve 
Jordan Matson cephe arkadaşları 
Konstandinos Erik Scurfield için 
göz yaşı döktü. Ailesinin Kosta, 
mücadele arkadaşlarının ise Ke-
mal dediği Konstandinos Erik 
Scurfield 2 Mart’ta Rojava’nın 
Cezire kantonunda Daiş’e karşı en 
ön cephede savaşırken yaşamını 
yitirmişti. 

Kosta’nın ailesinin de katıldığı 
mezar ziyaretinde duygusal an-
lar yaşandı. Gözyaşlarına hakim 

olan YPG’li uluslar arası gönüllü 
savaşçı Jordan Matson çiçeklerle 
mezara bıraktığı notta şunları 
yazdı; 

‘‘Seni gerçekten çok özlüyorum 
büyük çocuk. Sen gerçekten hepi-
mizin en iyisiydin kardeşim. Ben de 
oraya geldiğimde giriş kapısında 
görüşürüz. 

Seni Seviyorum. Jordan’’
Aslen Amerikalı olan Jordan 

Matson uzun bir süredir Rojava’da 
YPG saflarında savaşıyor. 
‘Rojava’nın Aslanları’ olarak 

bilinen uluslararası gönüllülerin 
sembolleri haline gelen Jordan 
Matson kısa bir süredir Avrupa’da 
bulunuyor. 

İngiliz Macer Gifford ve 
Jac Holmes ise geçtiğimiz 
ay Rojava’dan dönmüşlerdi. 
Rojava’da aylarca Daiş’e karşı en 
ön cephede savaşan Macer Gif-
ford İngiltere’ye döndüğünden 
bu yana çeşitli toplantı ve basın 
kuruluşlarında Rojava’yı ve 
YPG’nin direnişi kamuoyuna 
anlatarak Rojava için destek 
çağrıları yapıyor. 

‘Son dönemlerde Kürdistan ve Türkiye’de gelişen 
olaylar, AKP hükümetinin savaş politikaları, yaşanan 
son saldırılar, Ortadoğu’yu bekleyen tehlikeler ve buna 
karşı verilecek mücadele’ konulu gerçekleştireceğimiz 

toplantıya tüm halkımız davetlidir.

Tarih: 06.08.2015 Perşembe
Saat: 18:00

yer: Kürt Toplum Merkezi-KCC Haringey

Tüm üyelerimiz yapacağımız kahvaltıya davetlidir. 
Tarih: 09.08.2015 Pazar

Saat: 10:30
yer: Halkevi-Dalston(E8 3DF)

Halkevi Yönetim kurulu

ÜYelerİMİzle kaHValtıDa 
bUlUŞUYOrUz ÇaĞrı

Halk tOPlaNtısı

Britanya Kürt Halk Meclisi



9  ÇArşAMbA, 05 AğUStOS 2015

Fransa İle Birleşik Krallık arasındaki 
Göçmen Krizi Gittikçe Büyüyor

uzun bir süredir ülke gündemini meşgul eden göçmen krizi her 
gün biraz daha büyüyor. Fransa’nın liman kenti calais’ten bu tarafa 
geçmeye çalışan göçmenler hayatlarını büyük riske atıyor. 

Haftalardır Fransa’nın Birleşik 
Krallığa açılan kenti Calias’de 
Eurotunnel’den Birleşik Krallığa 
geçmek isteyen göçmenlerin dramı de-
vam ederken, olaylar Manş denizinin 
diğer yakasına da sıçradı.

Eurotunnel’in Birleşik Krallık 
tarafı Folkstone kentinde göçmen 
karşıtları ile onları destekleyenler 
karşılıklı eylem yaptılar. Aynı alanda 
eylem yapan taraflar arasında yer yer 
sert tartışmalar çıktı. Ellerinde “Göç-
men ölümlerini durdurun” pankartıyla 
gösteri yapan gurup, Birleşik Krallığın 
göçmenlere daha çok destek vermesini 
talep etti.

Göçmelere destek veren gruptan 
birisi; “Birleşik Krallık, mevcut du-
rumda, sığınmacı alma ve sığınma 
taleplerini değerlendirme konusunda 
üzerine düşenleri yeterince yerine 
getirmiyor. Yani sınırı geçerek hay-
atta kalmak isteyen insanlara verilen 
yanıt korkunç. Bunu söylemek için 
buradayım.” dedi.

Ancak göçmenlere karşı eylem 
yapan gurup ise, artık hükümetin kon-
trolsüz göçe son vermesi gerektiğini 
savunuyor.

“Kontrolsüz göçe karşıyız. 
Göçmelere evet. Ama kontrollü göç-
menlere… Ülkemize gelen göçmen-
lerin dil bilmesi, eğitimli ve meslek 
sahibi olmaları gerekir. Bu, Birleşik 
Krallık’ta çalışabilecekleri anlamına 
gelir. Bu aynı zamanda ülkede vergi 
ödeyebilecekler demektir.”

ekstra GÜVeNlİk 
ÖNleMlerİ alıNaCak

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı 
Philip Hammond, Manş Tüneli’nde 
yaşanan kaçak göçmen sorunuyla il-
gili önlemlerin artırıldığını, bu çerçe-

vede Fransa tarafına ilave 100 güven-
lik görevlisi gönderileceğini bildirdi. 

Hammond, binlerce kaçak 
göçmenin Fransa ile İngiltere’yi 
bağlayan Manş Tüneli’nden geçm-
eye çalışmasına ilişkin düzenlenen, 
hükümetin acil kabine toplantısı 
“Cobra”ya başkanlık etti.

Toplantının ardından Twitter 
hesabından açıklama yapan Ham-
mond, yasa dışı göçle mücadele 
kapsamında, Manş Tüneli›nin 
işletmesini yürüten demiryolu şirketi 
Eurotunnel›ın gözetleme ve güvenlik 
önlemlerinin artırılacağını kaydetti. 

Hammond, «Güvenlik ve koordi-
nasyonun artırılması kapsamında Eu-
rotunnel şirketi, olayların neden-
inin köküyle mücadelede de Fransız 
hükümetiyle yakından çalışıyoruz. Eu-
rotunnel, Birleşik Krallığın önümüzde-
ki birkaç gün içinde Fransa›nın Calais 
bölgesinde ilave 100 koruma görev-
lisinin yerleştirilmesi teklifini kabul 
etti. Tel örgüler de halihazırda kuru-
luyor” yazdı.

Konuyla ilgili basına da 
açıklamalarda bulunan Ham-
mond, Fransız yetkililerle işbirliği 
içinde olduklarını söyledi.

İki ülkenin aldığı önlemlerin et-
kisinin görülmeye başladığını ak-
taran Hammond, «Alınan önlem-
lerin etkilerini önümüzdeki 1-2 gün 
içinde daha fazla görmeyi bekliyo-
rum. Krizin denetimini ele aldık diye 
düşünüyorum» dedi.

9 kİŞİ HaYatıNı kaYbettİ
Hayatlarını tehlikeye atarak 

tünelden geçmeye çalışan kaçak göç-
menler, iki ülke arasında ulaşımın 
aksamasına neden oluyor. Bu yaz tüne-
lin Fransa tarafından Birleşik Krallığa 

geçmeye çalışan 9 kişi hayatını 
kaybetmişti. İngiliz basını 3 bin 
500›den fazla kaçak göçmenin geçen 
hafta tüneli kullanarak, Fransa›dan 
Birleşik Krallığa geçmeye çalıştığını 
bildirmişti.

Yine geçen hafta Birleşik Krallık 
ile Fransa arasındaki Manş Tüneli›nde 
yaşanan kaçak göçmen sorunuyla il-
gili önlemlerin artırılması kapsamında 
Fransa Cumhurbaşkanı François 
Hollande ile görüşen Başbakan Da-
vid Cameron, Fransa tarafına daha fa-
zla tel örgü ile özel eğitimli köpeklerin 
yer aldığı ekipler yerleştirileceğini 
söylemişti. 

İçişleri Bakanı Theresa May ile 
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Ca-
zeneuve da Calais›te güvenliğin 
artırılması için 7 milyon sterlin 
ek kaynak sağlanması konusunda 
anlaşmıştı.

ÇOĞUNlUĞU afrİka 
Ve sUrİYe’DeN

Yasa dışı yollarla Fransa›nın 
kuzeyindeki liman kenti Calais›e 
gelen kaçak göçmenlerin sayısı hiç 
azalmıyor. Çoğunluğu Afrika ve 
Suriye›den gelen göçmenler, koşulların 
daha iyi oluğunu düşündükleri Birleşik 
Krallığa geçmek için canlarını tehlik-
eye atıyorlar. Öyle ki, yetkililer sadece 
pazar gecesi yaklaşık bin 700 kişinin 
tünelden Birleşik Krallığa geçmeye 
çalıştığını duyurdu.

Göçmenler İngiliz televizyonlarına 
yaptıkları açıklamalarda; «Şimdi 
çitlerden geçmek çok zor. Polis geçm-
eye çalışanlara biber gazı sıkıyor ve so-
palarla vuruyor. Birçok kişi Afrika›ya, 
Sudan›a, İran›a gönderildi. Sanırım bu 
uğurda öleceğiz. Fakat bu şekilde de 
yaşayamayız. İngiltere›ye gitmek isti-
yoruz.» dediler.

Geçtiğimiz haziran ayından bu 
yana sadece trenlerin ve araçların 
geçtiği Manş Tüneli›nde 10 göçmen 
hayatını kaybetmişti.

Giderek içinden çıkılmaz hale ge-
len göçmen sorunu tünelin İngiltere 
tarafındaki Folkestone kentinde pro-
testo edildi.

kaÇak GÖÇMeNlere 
eVlerİNİ kİralaYaNlara 
HaPİs Cezası

Mevcut göçmen krizi devam 
ederken Muhafazakar hükümet bir 
yandan sınırlarını daha sıkı korumaya 
çalışırken diğer yandan içte önlem-
ler almaya devam ediyor. Yasadışı 
göçmenlikle mücadele kapsamında 
hazırlanan yeni yasa tasarısına göre 
ev sahiplerine oturma izni olmayan 
ya da sığınma başvurusu reddedilen 
kiracıları evden çıkarma yetkisi ver-
iliyor.

Kiracılar mahkeme iznine gerek 
duyulmadan evden çıkarılabilecek.

Evini yasal oturma izni olmayan 
göçmenlere kasten kiralayan ev sahip-
lerine de hapis cezası yaptırımı uygu-
lanacak:

“Evlerini yasal olmadığını bildiği 
halde bilerek kaçak göçmenlere kira-
layan ve böylece göçmenlik sistemini 
istismar eden ev sahiplerini bundan 
sonra mercek altına alacağız. Gelecek-
te ev sahipleri evini kiralayacakları 
kişilerin oturma izninin olup 
olmadığına bakmak zorunda kalacak-
lar. Aksini yapanlar cezalandırılacak.
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Gençler aKP Hükümetinin Saldırılarını Kınadı

aKP hükümetinin son bir aydır türkiye’yi savaş alanına çeviren politikaları 
ve son olarak Kandil’e yönelik sivillerin katledilmesiyle sonuçlanan saldırıları 
Manor house istasyonunda kurulan çadır eylemi ile protesto edildi.

Ciwanen Azad (Özgür Gen-
çlik) tarafından organize edilen 
çadır eylemi Kuzey Londra’da 
bulunan Manor house istasyo-
nunda gerçekleşti. Çadırın önü 
Cumartesi sabası Türk savaş 
uçaklarının Kandil’de bulunan 

Zerıgele köyüne yönelik hava 
bombardımanında yaşamını 
yitiren Kürt köylülerinin 
fotoğraflarıyla donatılırken, üz-
erinde ‘Türk devleti sivilleri ka-
tlediyor. Neden?) yazılı büyük 
bir pankart asıldı. 

Tüm gün devam eden ey-
lemde gençler etraftan geçenleri 
Türk devletinin son bir aydır 
yürüttüğü savaş politikaları ve 
saldırıları konusunda bilgilendi-
rirken, aynı konu içerikli bildir-
iler dağıtıldı. 

AKP’nin savaş politikalarını 
kınamak amacıyla önümüzdeki 
Cumartesi günü saat 3’te Bri-

tanya Demoktratik Güçbirliği 
öncülüğünde BBC televizyonu 
önünde bir eylem düzenlenecek. 

31 SGDF’li gencin 
yaşamını yitirdiği Su-
ruç katliamı ile başlayan 
saldırılar tc londra 
Büyükelçiliği önünde 
protesto edildi. 

Geçtiğimiz hafta TC Londra 
Büyükelçiliği önünde Black Dissidents, 
Ciwanen Azad, Rojava Solidarity ve 
Peace in Kurdistan, çağırısı ile düzen-
lenen eylemde Türk devletinin son 
saldırıları ve savaş politikaları protesto 
edildi. 

Gençlerin yoğunlukta destek verdiği 
eylem katılımın düşük olmasına rağmen, 
ana caddenin yaklaşık 1 saat trafiğe 
kapatılması ile ses getirmeyi başardı. 
Elçilik karşısında bir süre ‘katil devlet 
halka hesap verecek, terörist Erdoğan’ 
sloganları atıldı. Ardından yolu trafiğe 
kapatan kalabalık burada büyük bir 
yaftanın üzerine anı mesajlarını yazdı. 

Eylemde yapılan konuşmalarda 
saldırılar protesto edilirken, AKP 
hükümetine de saldırılarına son verme 
çağrısı yapıldı. Bir saat süren eylemden 
sonra grup dağıldı. 

türkiye’nin londra Büyükelçiliği önünde Protesto 
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İşçi Parti lideri Seçiminde 
oy Hakkı İçin 12 ağustos 
Son Kayıt tarihi
7 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde Muhafaza-
kar Parti’nin aldığı oy çoğunluğuyla seçimi 
kaybeden İşçi Parti lideri Ed Miliband’ın istifa 
etmesiyle, liderlik yarışı başlamıştı.

Yeni lider seçimi ve genel seçimlerde-
ki başarısızlığın sebeplerinin tartışmaları 
eş zamanlı devam ediyor. Öne çıkan ve 
tartışmalara şekil veren ana konu partinin sağa 
mı yoksa sola mı yönünü çevirmesi yönünde.

Ön elemeler sonucunda yarışa devam eden 
dört aday- Jeremy Corbyn, Yvette Cooper, 
Andy Burnham ve Liz Kendall- arasında, parti 
üyelerinin oylamasıyla İşçi Partinin yeni lideri 
seçilecek. Corbyn partinin sol ve sosyalist pren-
sipler yönünde siyaset yürütmesi gerektiğini 
savunurken, diğer üç aday Cooper, Burnham 
ve Kendall merkez sağ siyasetini savunuyorlar.

Kürt toplumunun yakından tanıdığı, 
İslington milletvekili Corbyn, partinin sol 
tabanını temsil etmek ve liderlik yarışında tam 
kapsamlı bir tartışma yaşanmasını sağlamak 
amacıyla, son anda yarışa katılmıştı. Başarılı 
bir kampanya sürdüren Corbyn, parti yöneti-
minden bazıları tarafından eleştirilse de, 
üyleler arasında favori aday olarak görünüyor. 
Britanya’nın en büyük iki sendikası, Unite ve 
Unison, yanı sıra, çeşitli sendikalar, Corbyn’e 
desteklerini açıkladılar.

Adaylar
Jeremy Corbyn- İslington 
North milletvekili

Kürt ve Türk toplumunun yakından tanıdığı 
Corbyn, eski sendikacı ve sosyalist kimliğiyle 
tanınıyor. Tasarruf politikalarına karşı 
olduğunu ifade eden Corbyn, ekonominin adil 
bir yapılanmayla güçlenebileceğini savunuyor. 
Özellikle gençler arasında büyük destek gören 
Corbyn’nin lider olma olasılığı oldukça yük-
sek görünüyor. İşçi Parti içerisinde buna karşı 
büyük tepkiler de var. Bir çok İşçi Parti’li mil-
letvekili, Corbyn lider seçilirse gölge kabine-
sinde yer almayacaklarını açıkladılar.

Yvette Cooper- Normanton, 
Pontefract and Castleford 

milletvekili
Cooper Çalışma ve Emeklilik Bakanı ve 

Gölge İçişleri Bakanı görevlerini üstlendi. To-
plum içerisinde eşitliği savunan Cooper, bu-
nun merkez sağ siyasetle mümkün olacağına 
inanıyor. Cooper devletin mali açığının göz 
arda edilemeyeceğini, ve toplumsal sorunların 
ekonominin güçlenmesiyle düzeltileceğini sa-
vunuyor.

andy burnham- leigh milletvekili
Liverpool’da doğan Burnham, 2001 

yılından itibaren Leigh milletvekili. İşçi Parti 
hükümetinde Sağlık Bakanı ve Kültür, Medya 
ve Spor Bakanı görevlerini ve muhalefette 
Gölge Sağlık Bakanı görevini üstelendi. Burn-
ham İşçi Parti’nin seçim kazanması için merkez 
siyaset yürütmesi gerektiğini savunuyor. İşçi 
Parti’nin üst tabanı arasında liderlik yarışında 
önde gelen aday.

liz kendall- leicester 
West milletvekili

Kendal adaylar arasında en sağcı olarak 
görülüyor. Çalışma ve güçlü bir ekonomiyi 
önemseyen Kendall, İşçi Parti’nin modern bir 
yapılanma geçirmesini ve çözüm üretmesini 
önemsediğini belirtiyor.

Oylamaya Katılmak İçin:
İşçi Parti’nin yeni lider seçimine dahil ol-

mak için 12 Ağustos’a kadar https://support-
ers.labour.org.uk/leadership/1 adresinden kayıt 
yaptırarak seçme hakkını elde edebilirsiniz.

Cep telefonunuzdan sms ile 78555’e ‘Sup-
port’ yazıp mesaj atarak da kayıt işlemlerine 
başlayabilirsiniz.

12 Ağustos’a kadar Parti’ye kaydınızı 
yaptırırdıysanız oy pusulanız posta yoluyla size 
yollanacaktır. Oyunuzu içeren oy pusulasını 
10 Eylül’e kadar İşçi Parti’nin eline geçmesi 
gerekmekte. 12 Eylül’de özel bir konferansta 
sonuçlar açıklanacaktır.

Britanya eski Başbakanı da 
pedofili skandalına karışmış!
Britanya’da on yıllarca süren 
pedofili skandalına ilişkin 
soruşturmalarda, 1970-1974 
yılları arasında başbakanlık 
yapan Edward Heath’in de 
adının geçtiği bildiriliyor. 2005 
yılında ölen Heath’in de skan-
dala dahil olduğuna dair bilg-
ilerin polisin elinde olduğu 
tahmin edilirken, bu bilginin 
şimdiye kadar neden ve nasıl 
saklandığı araştırılıyor.

Pedofili skandalına ilişkin soruşturmayı 
yürüten bağımsız komisyonun verdiği bilgilere 
göre, dönemin Başbakanı Edward Heath’in 
de adının geçtiği kaydedildi. Komisyona 
göre, daha önceki polis soruşturmalarında adı 
geçen bir şüpheliye yönelik araştırmalara son 
verilmişti. Komisyon, bu kişinin eski Başbakan 
Edward Heath ile bağlantısı nedeniyle 
soruşturulmasının durdurulduğunu düşünüyor.

Büyük Britanya’da 1960’lı yıllardan itibaren 
önde gelen tanınmış şahsiyetlerin de içerisinde 
olduğu geniş bir ‘pedofili ağı’ oluşturulduğu 
biliniyor. Bu kişilerden 76’sının siyasetçi 
olduğu, yaklaşık 200 kadarının ise kamuoyunca 
bilinen kişiler olduğu bildiriliyor.

Geçtiğimiz ay yayınlanan bir rapor, 
Britanya’daki her 20 çocuktan birinin cinsel is-
tismara maruz kaldığını ortaya koymuştu.

On yıllar süren ve polisin veya siyasi irad-
enin üstünü örttüğü skandalın içinde siyasetçil-
er, din adamları, sinema ve sahne dünyasından 
kişiler ile kamuoyunca bilinen kişilerin de 
olduğu ortaya çıkmıştı.

Birleşik Krallık RBS’deki 
Hisselerini Sattı

Birleşik Krallık Hazinesi, 
Royal Bank of Scotland’daki 
(RBS) yaklaşık 2,1 milyar 
sterlin değerindeki yüzde 
5,4’lik kamu hissesinin 
satıldığını duyurdu.

Hazineden yapılan yazılı açıklamada 
RBS’deki kamu hisselerinin satışı sürecinde 
ilk satıştan yaklaşık 2,1 milyar sterlin gelir elde 
edildiğini kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Birleşik 
Krallık Maliye Bakanı George Osborne 
ise  “Bu işlem, bankanın özel sahipliğe geri 
döndürülmesi açısından önemli bir adım. İngiliz 
vergi mükellefleri ve işletmeler yönünden 
bakıldığında da gerekli bir adım. Yapılan 
satış finansal istikrarımıza katkıda bulunacak, 
bankacılık sektörümüzde rekabet ortamını 
artıracak ve ekonominin geneli için pozitif bir 
katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Osborne, “Artık RBS’nin kendisini dev-
lete bağımlı olmayan, fakat halka hizmet et-
meyi sürdüren ticari bir banka olarak yeniden 
konumlandırması için şu an doğru bir zaman” 
dedi.

Osborne, RBS için yapılan kurtarma ope-
rasyonu döneminde Maliye Bakanı olmadığını 
hatırlatarak, bankanın hisselerinin satışının 
ekonomiye mevcut durumdan daha fazla katkı 
sağlayacağını vurguladı.

Pazartesi günü Finansal Yatırımlar (UKFI) 
biriminin Maliye Bakanı George Osborne’a 
RBS’deki kamu hisselerinin satış süre-
cinin başlatılması tavsiyesinde bulunduğu, 
Osborne’un da satış sürecinin başlatılmasını 
onayladığı bildirilmişti.

Birleşik Krallık 2008 finans krizinin 
ardından 45 milyar sterlin yatırım yaparak 
RBS’yi iflastan kurtarmıştı.

Hükümetin satış öncesinde RBS›de yüzde 
62 oranında olan payı, satış sonrasında yüzde 
56,6’ya gerilmiş oldu. Birleşik Krallığın bu 
yılın sonuna kadar RBS›deki tüm kamu hisse-
lerinin satışının tamamlanması bekleniyor.
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Hampshire’da  düşen uçak  
Bin ladin’in ailesini taşıyordu
cuma günü İngiltere’de 
iniş yapmak isterken 
Hampshire kentinde 
bir otomobil pazarının 
üzerine düşen özel bir 
jette bulunanların Bin 
ladin’in aile bireyleri 
olduğu bildirildi.

İtalya’nın Milan kentinden hava-
lanan Suudi Arabistan kayıtlı özel bir 
jet, Cuma günü İngiltere’nin Hamshire 
bölgesindeki Blackbushe Havaalanı’na 
iniş yapmak isterken düştü.

Uçak havaalanı yakınındaki açık 
bir otomobil pazarının bulunduğu yere 
çakıldı. Polise göre uçakta bulunan pi-
lot ile üç kişi öldü. Kurtulan olmadı. 
Uçağın düşmesi sonucu yerde herhangi 
bir yaralanma olmadığı bildirildi.

İngiltere’deki Suudi Arabistan 
Büyükelçiliği ölenlerin El Kaide’nin 
şefi Usame Bin Ladin’in aile bireyleri 
olduğunu doğruladı.

Büyükelçilik, Twitter hesabında 
yaptığı açıklamada Bin Ladin’in 
oğullarına ve yakınlarına başsağlığı 
diledi. Büyükelçilik, ölenlerin kimlik 

bilgileri konusunda herhangi bir detay 
vermedi

Uçağın düşün nedeni konusunda 
henüz bir açıklama yapılmadı. 
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Zergelê’de ölüm sessizliği
şu anda ise tam bir 
ölüm sessizliği hakim 
köyde, çocuk sesleri 
yükselmiyor, mey-
ve bahçeleri boş... 
Zergelê’de şu anda 
çocuk gülüşleri de, 
Soranice stranlar da 
yükselmiyor...

ALİ GÜLEr-ANF

Kandil dağları silsilesinin 
arasındaki derin bir vadide bulunan 
Zergelê köyü güzelliğiyle adeta göz 
kamaştırıyor. Yüzlerce yıllık tarihe 
sahip olan Zergelê, son 50 yılda Irak, 
İran ve Türkiye’nin saldırılarında on-
larca çocuğunu veren bir köy…

Kandil, irili ufaklı onlarca 
dağlardan oluşuyor. Coğrafik olarak 
700 km bir alanı kapsayan Kandil’in 
denizden yüksekliği ise 3 bin 587 me-
tre. Kandil bölgesinde, Zergelê, Enzê, 
Lewcê, Bokrîska, Bolê, Pirdeşalê, 
Suredê ve Xelatê olmak üzere yü-
zlerce köy  bulunuyor.

Yüz yıllardır burada insanlar 
yaşıyor. Hep savaşların ortasında 
kaldı. Ancak ısrarla, inatla savaşlara 
direnerek topraklarını bırakmadılar. 
Burada yaşayan Kürtler, daha çok 
hayvancılık, tarım ve çiftçilik ile 
uğraşıyor. Zergelê ise bu yüzlerce 
köyden sadece bir tanesi.

Güney Kürdistan ve Doğu Kürd-
istan ana yolu üzerinde bulunan 
Zergelê, iki dağ vadisinde kurulmuş. 
Köy, Mele Mustafa Barzani, Dr. Ab-
durahman Qasimlo başta olmak üzere 
hep Kürt özgürlük savaşçılarına ev 
sahipliğini yapmış. Bundan dolayı da 
sürekli olarak Irak ve İran saldırılarına 
maruz kalmış. Bu saldırılara Türkiye 
ise 1997 yılında PKK gerillalarını 
gerekçe göstererek, başta Zelê ol-
mak üzere Zergelê ve Kandil’in diğer 
köylerine saldırılarda bulunuyor. Bu 
saldırılarda çok sayıda köylü yaşamını 
yitirirken onlarca kişi de yaralanmış... 
Hala birçok köylünün vücudunda 

Türk savaş uçakları, İran’ın havan 
saldırıları ve Saddam Hüseyin’in 
bombalarının açtığı yaralar var.

Derin bir vadide nehir kenarında 
bulunan Zergelê, 40 hanelik bir köy. 
Toplam 250 kişi yaşıyor. Camisi, oku-
lu, sağlık ocağı olmak üzere bakkal, 
çocuk parkı bulunuyor. Köylüler, yazın 
köyün üst tarafına bulunan yaylalarda, 
kışın ise Zergelê’ye yaşıyorlar. De-
rin bir vadide kurulan köy, üzüm, nar, 
elma erik gibi meyveleriyle biliniyor. 
İçinde geçen Zergelê deresiyle tam 
bir cennetini andıran köy, bölgede-
ki bütün köylerin uğrak yeri adeta. 
Son yıllarda çocuk parkının olduğu, 
yazlık evlerinin inşa edildiği köyde, 
şehirlerde yaşayan insanların yazları 
akrabalarının yanlarına gelerek, ta-
tillerini geçirmesi köyün çekiciliğini 
gösteriyor...

zerGele’Ye İlk salDırı 

1963 YılıNDa YaPılDı
Kimse köyün tam olarak ne za-

man kurulduğunu bilmiyor. Köyün 
en yaşlılarıysa  birkaç kuşaktan 
beri köyün olduğunun bilgisini 
veriyor. Tarih boyunca hep  Kürt 
direnişçilerine ev sahipliği yapan 
Zergelê ilk olarak, 1963 yılında Irak 
devletinin saldırılarına maruz kalıyor. 
Kürt peşmergelerini gerekçe gösteren 
Irak rejimi yüzlerce asker ve toplar-
la köye saldırarak, tam bir katliam 
gerçekleştiriyor. Bu saldırı da kadın, 
çocuk olmak üzere çok sayıda kişi 
yaşamını yitirir, onlarca kişi de bu 
saldırılarda yaralanır.

Sonrasında saldırılar ard arda de-
vam eder. Peşmergeleri gerekçe gös-
teren Irak rejimi ve Saddam Hüseyin, 
1990 yılına kadar saldırılarına ara 
vermeden sürekli sürdürür. Saddam 
Hüseyin saldırılarının devam ettiği 

yıllarda, İran rejimi de Dr. Abdurah-
man Abdurahman Qasimlo’yu gerekçe 
göstererek, havan toplarıyla Zergelê 
ve çevre köyleri dövmeye başlıyor.

Bu durum, 1991 yılına kadar devam 
eder. Ancak Körfez Savaşı’ndan sonra  
Saddam Hüseyin Güney Kürdistan’da 
çekilmesiyle  Zergelê ve Kandil 
köylüleri bir nebze de olsa nefes alır. 
Bu sakinlik, 1997 yılında Türk devleti, 
KDP’nin desteğiyle PKK gerillalarına 
yönelik Kandil’e düzenlediği ope-
rasyon ile son bulur. Zargelê ve diğer 
Kandil köylüleri için eski kabus yıllar 
yine geri gelir. Bu sefer saldıran artık 
Türk devletinin hedef gözetmeyen 
savaş uçaklarıdır.

Bu operasyon çerçevesinde 
Türk tankları, 1997 yılında Zergelê 
köyüne kadar giriyor.  Köye  yapılan 
saldırılarda, bir çok kişi hayatını 
yitirirken onlarcası da yaralanır. Bu 
tarihten 4 yıl sonra yani 2001 yılında 
köy bu sefer Türk savaş uçaklarının 
hedefi olur. Rastgele köy evlerinin he-
def alındığı saldırı da 1 köylü hayatını 
yitirir, 2 kişi de yaralanır.

2007 yılında ise Zergelê yine savaş 
uçaklarının bombardımanlarının 
altında kalır. Bu sefer tesadüfen kimse 
hayatını kaybetmez ama birçok kişi 
yaralanır. 2011 yılında ise Türk savaş 
uçakları, aynı yöntem ile yine bu 
köyü hedef alır. Bu sefer köyde bu-
lunan Jilemo Gençlik Kültür Merke-
zi, bombalanır. Tesadüfen kimsenin 
hayatını yitirmediği bu saldırıda kültür 
merkezi yerle bir edilir.

ZERGELE’DE ÖLÜM 
sessİzlİĞİ

31 Temmuz sabahı ise Türk 
devletinin, Medya Savunma 
Alanlarına yönelik düzenlediği hava 
saldırısının 6’ncı gününde bir katliam 
gerçekleştirdi.

Sabah saat 04:05 sularında kazan ve 
roketlerle Zergelê köyüne hava saldırısı 
düzenleyen Türk savaş uçakları, köyde 
bulunan 6 evi yerle bir ederek, 8 sivil 
insanı katletti. Saldırıda biri ağır to-
plam 11 kişi de yaralandı.

Saldırının üzerinden 2 gün geçmes-
ine rağmen köyün yamacında bulunan 
ormanlar hala yanıyor, dağlarda du-
manlar yükseliyor...

Saldırıda yerle bir edilen evlerin 
arasında barut kokusu yükselirken 
özellikle enkaz altında çıkan çocuk 
oyuncakları, elbise ayakkabı ve yanmış 
karneleri yürek burkuyor. Bu da 
saldırının boyutunu gözler önüne seri-
yor.

Zergelê deresi, meyve  bahçeleri-
yle köyün evlerinde yükselen Soranice 
stranlarla bir cennet görünümde olan 
köy bir çocuk bahçesiydi adeta.  Şu 
anda ise tam bir ölüm sessizliği hakim 
köyde, çocuk sesleri yükselmiyor, mey-
ve bahçeleri boş... Sokakta kimseye 
rastlanmıyor, sadece bombardıman et-
kisinde kırılan camların arasındaki boş 
ve gri duvarlar asılı siyah-beyaz çer-
çeveli fotoğraflar dışında...

Zergelê’de şu anda çocuk gülüşleri 
de, Soranice stranlar da yükselmiyor...

türk savaş uçakları 9 Sivil Kürdü Katletti
Medya Savunma alanları’na bağlı Kandil alanı cumartesi sabah 
saat 04:00’ten itibaren türk savaş uçakları tarafından bombalandı. 
türk savaş uçakları sivil yerleşim yerlerinden Kandil’e bağlı 
Zergelê köyünü hedef aldı. Bombardımanda içlerinde bir çocuk 
ve hamile kadının da olduğu 9 köylü yaşamını yitirdi. 

 Türk devletine ait savaş uçaklarının hedef 
aldığı Kandil’in Zergelê köyünde, sivil halktan 
9 kişinin yaşamını yitirirken ve 14 kişi ağır 
yaralandı. 8 roketin isabet ettiği 

Katliamda yaşamını kaybedenlerin isimleri 

şöyle: Nedim, Piro, Necip, Salih, Karox, Hem-
ine, Êyşê,  Mihemed Emin ve Abdulkadir.

zerGelÊ ‘terÖrıst kaMPıYMıŞ’!
Güney Kürdistan’ın Kandil bölgesinde bu-

lunan Zergelê’de 9 Kürt köylünün Türk savaş 
uçakları ile katledilmesinden yaklaşık on saat 
sonra Türkiye Dışişlleri Bakanlığı katliamı 
meşrulaştırmayı amaçlayan bir açıklama yaptı. 
Gün boyu susan bakanlık, akşam da Zergelê’yi 
“terörist kampı” ilan etti, katliama da “iddia” 
diyerek, bu iddiayı araştıracaklarını açıkladı.

GeNel kUrMaY Da beNzer 
bİr aÇıklaMa YaPtı

Genel kurmay başkanlığı yaptığı 
açıklamada; ‘‘Basında yer alan iddia yeniden 
değerlendirilmiş, vurulan hedefin bir köy 

olmayıp Bölücü Terör Örgütü mensubu teröris-
tlerin barınma alanı olduğu, bombanın tesir 
alanı içinde ve yakınında sivil yerleşim alanı 
bulunmadığı belirlenmiştir.’’ denildi.

arıNÇ DaHa Da İlerİ Gİttİ
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 

olayın tüm görüntüleri ortadayken, sivillerin 
vurulduğunun bir yalan olduğunu ve bu yalanı 
söyleyenlerin ‘alçak’ olduğunu ifade etti; ‘’Son 
günlerde Zergele ismindeki bir yere yapılan 
operasyonda sivillerin hedef alındığı söylendi. 
Bu PKK’nın alçakça bir yalanıdır’’ 
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londra’nın bisiklet 
turu bu yıl hit yaptı

Geçtiğimiz 3 yıl içerisinde düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Ridelon-
don’ organizasyonuna bu yıl toplam 86.000 bisikletçi kayıt yaptırarak 
geçtiğimiz hafta sonu yollara döküldü. 

Merkez Londra’da organizasyonun bir parçası 
olarak düzenlenen ‘FreeCycle’ etkinliğinde ise bin-
lerce bisikletçi renkli görüntülere sahne oldu. Pruden-
tial RideLondon-Surrey 100 ve Prudential RideLon-
don FreeCycle isimleriyle düzenlenen iki günlük dev 
organizasyonda, yetkililerden yapılan açıklamaya 
göre yaklaşık 1 Milyon katılımcı hazır bulundu. 

Olimpiyat etkinliklerinde yarışacak bisikletçileri 
belirlemek üzere son 3 yıldır düzenlenen RideLondon 
organizasyonu giderek büyüyor. Bu yıl da 3 farklı or-
ganizasyonu içinde barındıran etkinlikte, ailelerin ve 
çocukların katılımını sağlayan FreeCycle, yarı pro-
fesyonellerin mücadele verdiği yarışma GrandPrix ve 
profesyonel yarışçıların mücadele verdiği London-
Surrey arasındaki RideLondon yarışmalarında, elde 
edilen gelir ile de bisiklet ile ilgili çalışmalar yapan 

vakıflar ve Olimpiyat bisiklet takımları için ayrılacak. 
Dünyaca ünlü  London Marathon’da geçtiğimiz 
yıl  50 Milyon Pound toplanırken, daha yeni olan 
RideLondon organizasyonunda geçtiğimiz yıl 10 
Milyon Pound ve bu yıl ise 12 Milyon Poundluk bir 
gelir elde edildi.  



16   ÇArşAMbA, 05 AğUStOS 2015



17  ÇArşAMbA, 05 AğUStOS 2015

Bir Müslüman öldü
Yıllar ve yıllar önceydi. 

Çocuk yaşlardaki gençlerdik. 
Günün modası bugünden 

farklıydı. Ve biz popüler modayı 
iplemezken, o modaya uyanları 
da küçümserdik.

Böyle ispanyol paça, bol 
pantolan modası vardı mesela 
ki zinhar dokunmazdık. Hatta 
Amerika’ya inat bilumum 
kotları da yasaklar listesine 
almıştık. Kadifeler revaçtaydı, 
mümkünse eski ve solgun ren-
kler tercih edilirdi.

Sevgililer gününü 
hatırlamıyorum ama sevgili 
olan çiftlere; ‘bunlar konuşuyor’ 
filan derdik. Haliyle erminoloji 
de farklıydı.

Lisede, devrimci 
delikanlıların yanındaki 
‘bacılar’ olmuştuk.

İşsizlik yine vardı da bu ka-
dar vahşi boyutlarda değildi. 
Bu günkü gibi çöp bidonlarının 
başında böylesine güzel, masum 
yüzlü çocuklar yoktu.

Annem yarım eşarp bağlardı. 
Sokağa çıkarken pardesü filan 
giymezdi ama mutlaka hırkasını 
alırdı. Kaneviçe işlemeli bir 
namazlığı vardı. Rahmetli ba-
bam cumaları aksatmazdı. 
Oruç tutar, zekat fitre verirler, 
hacdan dönenleri ziyarete bizi 
bile götürürlerdi. Çocukken 
öğrendiğim dualar hâlâ ezber-
imdedir.

Ulu orta Kürdili hicazkar de-
mek bile yasaktı. O kadar diy-
eyim. Gerisini siz düşünün. 

Darbeli yıllar filan derken biz 
büyüdük. İnternet çağı gelmişti, 
her şey çok hızlı değişiyordu.

Bizim dinimizin modadan 
nasibini ne vakit almaya 
başladığını hiç fark etmedik. 

Tesettür geldi. Biz hoş geldi 
sefa geldi, herkese özgürlük 
varsa tesettüre niye olmasındı 
ki?

Eşarplarının boyutları ile bir-
likte bağlama şekilleri birbirin-
den ayrılıyordu ama bize neydi? 
Tesettür sembolleşiyordu. Pard-
esü boyları çoktan topuklara 
inmiş, tarikatlar yerin altından 
üstüne çıkmış gibiydi. Biz, 
bize ne diyorduk ama radikal 
tarikatler kendi adamlarını bile 
işkenceyle öldürmekten çekin-
miyordu. Ne olduğunu anlamak 
zordu.

TC kimliklerimizde Müslü-
man yazıyordu ama birileri bize 
kafir demeye başlamıştı.

Havaya is, barut, kin karışımı 
sinsi bir koku yayılmaya 
başlamıştı.

Saflar ayrılmış, cepheler 
artmıştı. Dostu düşmanı seçe-
mez olmuştuk.

Siyasete de yeni bir moda 
gelmişti. Stand up modası! Gü-
zel konuşan kazanıyordu.

Eğitimde ahiret kaygısı 
başlamıştı.

Barış, demokrasi, 
bağımsızlık, özgürlük, devrim, 
eşitlik sözcükleri yavaş yavaş 
demode oldu.

Şeytan taşlanır gibi sanat 
taşlanmaya başladı. 

Büyük resme baktığımızda,  
sokaktaki Müslüman ile evler-
imizdeki Müslümanın farklı 
olduğunu anladık.

Artık grubu, cemati, tarikatı 
olmayan Müslüman garipseni-
yordu.

Sonra ben ablamı tanıdım. 
Zehra Şahan din konusunda 
çok hassastı. Çocukluğunda 
başladığı namazını hiç 
aksatmıyordu. Saçının bir telini 
bile görmek mümkün değildi. 

Ablam dinini modaya göre 
değil, inancına göre yaşıyordu.

Bardağında bir damla su 
kalsa lavobaya dökmek yerine 
saksıdaki çiçeğin dibine dök-
erdi. Ekmek kırıntılarını toplar 
kuşların olduğu tarafa silkel-
erdi.  Dudaklaından dua eksik 
olmazdı. Misafir ağırlamayı, 
çocukları sevindirmeyi, 
hayvanları beslemeyi , temizliği 
severdi.

Onunla birlikte iftar 
sofrasına oturmaktan zevk 
alırdık. Okuduğu kuranın 
sesi evimize huzur veriyordu. 
Etrafındaki nur hepimize ışığını 
yayıyordu.

Biz geçen hafta ablamı, 
dünya da gerçek bir Müslümanı 
kaybetti.

Kim bilir dünya da her gün 
kaç tane gerçek Müslüman 
hakkın rahmetine yürüyor? Kaç 
tane de Müslüman kisvesinde 
şaşkın ölüyor?

Derler ya, imanın kimde 
olduğunu Allah bilir.

Ablam ve bütün gerçek Müs-
lümanlar nur içinde yatsın.

Faşizan modanın kölesi olan 
popüler Müslamanları da Allah 
ıslah etsin diyorum.

arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com

HDP-cHP Görüşmesi: 
Çatışmasızlık sağlanmalı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın çağrısı 
ile bir araya gelen HDP ve cHP heyetleri, çatışmasızlık 
ortamına geçilmesini istedi. toplantıda, toplumsal barış 
için neler yapılması gerektiğinin konuşulduğu öğrenildi.

HDP ve CHP heyetleri arasında 
“çözüm sürecinin sürdürülmesi ve 
çatışmaların sona erdirilmesi” amacıyla 
yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 
sonrasında yapılan açıklamalarda 
silahların susması çağrısı yapıldı. 

CHP’lİ altaY: barıŞa 
Nasıl UlaŞaCaĞıMızı 
kONUŞtUk

CHP Grup Başkanvekili Engin Al-
tay, “Görüşmede koalisyonun değil, 
bugün Türkiye’de barışa nasıl ulaşırız 
ile ilgili görüş alışverişinde bulun-
duk” diyerek şunları söyledi: “Ülkenin 
içinde bulunduğu vahim durumla ilgili 
kaygılarını ortaya koydular. Akan kanın 
durması ile ilgili yapılabileceklerle il-
gili verimli bir görüş alışverişinde bu-
lunduk. Türkiye asla ve asla bölünmey-
ecek. Kardeşlik ve barış içinde yoluna 
devam edecektir” diye konuştu.

balUkeN: ÇatıŞMasızlık 
OrtaMıNa GeÇİlMelİ

HDP Grup Başkanvekili İdris 
Baluken ise yaptığı açıklamada 

olumlu ve verimli bir görüşme 
gerçekleştirdiklerini belirterek, “Di-
yalog kanallarının açık tutulması 
yönünde büyük bir beklenti var. 
Bugünkü görüşme halklarımızın bu 
beklentisini yerine getirmek ve toplu-
mu rahatlatmak için son derece önem-
lidir. Dayatılan bu savaş ortamına karşı 
hiçbirimiz mecbur ve mahkum değiliz” 
dedi. 

Yaşanan durumdan çıkmak 
için “siyaset kurumunun yoğun bir 
çabası” olduğuna işaret eden Bal-
uken, “İçerisine girilen bu çözüm-
süzlük girdabından çıkılabileceğini” 
düşündüklerini söyledi. 

Baluken, şunları kaydetti: “Şu an 
savaş ortamının temel nedeni AKP’nin 
ve Erdoğan’ın iktidar arayışıdır. 7 Haz-
iran sonrasında halk tarafından verilen 
mesajların gözardı edilmesidir. Bu 
görüşmede son derece değerli görüş 
alışverişleri oldu. Toplumsal muhalefet 
adına değerli fikirler görüşüldü. AKP, 
Erdoğan’ın istikbali için ortaya koy-
ulan bu çatışma ortamını bölünme 
korkusu üzerinden halka anlatmaya 

çalışıyor. Toplum kesinlikle emin 
olsun böyle bir tehdit ve tehlike yok-
tur. Silahların devreden çıkacağına ve 
siyasi çözümün devreye gireceğine 
inanıyoruz. Bu yönlü görüşlerimizi 
CHP ile paylaştık. Kendilerinin de 
çözüm için kararlı bir iradeye sahip 
olduklarını gözlemlemekten memnun 
olduk. Çatışmalardan dolayı siyase-
tin gücünün azaldığını görüyoruz. 
Silahların devreden çıkması gerektiğini 
düşünüyoruz. Her iki tarafın da eller-
ini tetikten çekmesi gerekiyor. Mut-
laka çatışmasızlık ortamına geçilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. Farklı toplum-
sal kesimlerle farklı STK’larla daha 
önce yaptığımız verimli görüşmeler 
yaptık daha önce. Türkiye halkları bu 
savaşa mecbur ve mahkum değildir. 
Bizim bu savaşı durduracak gücümüz 
buna karşı güçlü demokratik öner-
ilerimiz vardır. Toplumun bu kon-
uda bir duruşunun ortaya çıkması 
önemlidir. AKP’nin bu çözümsüzlük 
politikalarına karşı bu yaklaşım ortaya 
çıkarsa, Genel olarak görüşmenin çer-
çevesi bu şekildeydi.” 

‘tOPlUMsal barıŞı 
YÜkseltMelİYİz’

Koalisyon görüşmelerine de dikkat 
çeken Baluken, CHP’nin içinde yer 
alacağı bir koalisyon olasılığına işaret 
etti. “CHP’nin dahil olacağı bir koalisy-
on seçeneğinin kutuplaştırma, toplumu 
birbirine düşmanlaştırma durumundan 
çıkarabileceğini düşünüyoruz. AKP-
CHP koalisyonu, Türkiye’nin geleceği 
açısından sağlam bir programla birlikte 
güçlü bir çıkış sunacaktır” diyen Bal-
uken, erken seçim tartışmalarına dönük 
olarak ise şunları ifade etti: “Erken 
seçimden çok koalisyon görüşmelerden 
sonuç alınması gerekiyor. Parti olarak 
şunu söyledik: Cumhurbaşkanı erken 
seçim istiyor, AKP yönetimini baskı 
altında tutuyor. Biz her türlü seçeneğe 
parti olarak hazırız.”

Baluken, “Biz bu görüşmeyi 
en sıcak en acil gündemi olan kan 
ortamının şiddet ortamından çıkılması 
amacıyla yaptık. Bu gidişata karşı to-
plumsal barışın nasıl yükseltileceğini 
görüştük” dedi. 

HDP: MHP Saray’ın ırkçı kalkanlığını yapıyor
HDP, MHP’nin kendilerine oy verenlere 
yönelik hakaretlerine tepki gösterdi. 
MHP’nin Erdoğan’ın sözcülüğünü 
yaptığını ve yine aKP ile işbirliği 
yürüttüğünü belirten HDP, yaşanacak 
olumsuzluklardan MHP yöneticilerinin 
sorumlu olacağını vurguladı.

HDP Grup Başkanvekilleri İdris Baluken ve Pervin 
Buldan, ırkçı parti MHP’nin partilerine dönük hakaret ve 
tehdit içeren söylemleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

“Açıklama ve demeçleri küfür, hakaret ve terbiyesi-
zlik içeren; diplomatik nezaket başta olmak üzere tüm 
insani nezaket kurallarından yoksun olan partinin genel 
sekreteri, partimiz ve Eş Genel Başkanımız Selahattin 
Demirtaş hakkında kendi çizgilerine gayet uygun, ama 
ülkemizde barış isteyen, aralarında çok sayıda MHP seç-
meninin de olduğu milyonların asla kabullenemeyeceği 
yazılı bir açıklama yapmıştır” ifadelerinin yer aldığı 
açıklamada, şunlar kaydedildi: 

‘saraY sÖzCÜlÜĞÜNe sOYUNDUlar’
“MHP yöneticileri, partimize ve Eş Genel 

Başkanlarımıza karşı aldıkları bu tutumla ülkemizin 
içinde bulunduğu durumu anlamadıklarını açıkça ortaya 

koymuşlardır. Sadece dünya görüşü ve ülkemizin temel 
sorunlarına yaklaşımda değil, insani değerlere sahip olma 
konusunda da evrensel kimi ölçütlerle uzaktan yakından 
ilgisi olmayan Genel Sekreter, son günlerde partimize 
yönelik çirkin üslubun dozunu giderek arttıran, seviyeyi 
de en aşağılara çeken bu açıklamasıyla partisinin siyasi 
düzeyini de ele vermiştir.

Partimize yönelik bir algı operasyonunun parçası 
olan, seçmenlerin tehdit edildiği yalanına sarılarak adeta 
Saray sözcülüğüne soyunan MHP Genel Sekreteri’nin 
bu açıklaması, partisi ve yöneticileri hakkındaki 
değerlendirmemizde ne kadar haklı olduğumuzun adeta 
bir belgesi niteliğindedir. Ancak bu haklılığımızdan mut-
luluk duymuyoruz. Besbelli ki, herhangi bir utanma ya da 
sıkılma belirtisi olmadan yazıldığı anlaşılan, baştan sona 
düzeysizliklerle dolu metni doğrusu biz okurken, yazan 
adına utandık.

MHP yöneticilerinin bu nefret söylemi pek çok seç-
meni ve 7 Haziran seçimlerinde partimize oy vermiş 
olanları, hatta inanıyoruz ki siyasette ve ülkede huzur 
isteyen başta MHP seçmenleri olmak üzere taraflı tarafsız 
herkesi rahatsız etmektedir; diğer partilerin seçmenleri 
de bu durumdan son derece rahatsızdır. MHP sözcüler-
inin bu pervasız yaklaşımları, halklarımıza kin ve nefret 
tohumları saçmaktadır. Ancak bu amaçlarında başarılı 
olamayacakları nettir. Türkiye her alanda olduğu gibi si-
yasette de yapıcı ve barışçıl bir üslup beklemekte ve bunu 
da hak etmektedir.”
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aBD’nin iklimsel değişimlere 
karşı hedefleri açıklandı ama...

Bugüne kadar küresel ısınmayla mücadelede 
geri pozisyonda duran Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), elektrik üretiminin yüzde 40’ına yakınını 
sağlayan kömür santrallerine ilişkin planını res-
men duyurdu. Başkan Obama, “küresel ısınmaya 
karşı birşeyler yapabilecek son nesil biziz” diyerek, 
sera etkili gazların salınımını düşürmeye kararlı 
olduklarını vurguladı.

Hükümetin açıkladığı hedefler küresel ısınmayla 
mücadelede önemli olarak görülürken, kömür 
santralleri işletmecileri ve Cumhuriyetçilerin mu-
halefeti nedeniyle başarı şansının ne olacağı kestir-
ilemiyor.    

ABD’de geçtiğimiz gün detayları açıklanan 
iklimsel değişimlerle mücadeleye ilişkin plan 
resmen duyuruldu. Başkan Barack Obama’nın 
duyurduğu plana göre, elektrik üretiminde önemli 
bir yeri olan kömür santrallerinden salınan karbon-
dioksit (CO2) miktarı 2030 yılına kadar yüzde 32 
oranında düşürülecek. Bunun için ise 2005 yılındaki 
salınımlar baz alınacak.

kÖMÜr DıŞıNDakİ tÜM 
tÜrler teŞVİk eDİlİYOr

Obama’nın planında ayrıca kömürden 
vazgeçilerek, nükleer santraller ile küresel ısınmada 
kömürden ‘daha az zararlı’ olarak görülen gaz san-
trallerine yönelinmesi bulunuyor. Yine rüzgar ve 
güneş gibi yenilenebilir enerjilerin tercih edilmesi 
isteniyor.

ABD yönetimi, kömürden diğer enerji türlerine 
geçişin Amerikalıların ‘elektrik faturalarına düşüş 
olarak’ yansıyacağını da öngörüyor.

Halen ABD’de kullanılan elektiriğin yüzde 20’si 
nükleer santrallerden, yüzde 13’ü ise yenilenebilir 
enerjilerden (rüzgar, güneş, su) sağlanıyor. Obama 
yönetimi, yenilenebilir enerjilerin toplamdaki payını 
2030’a kadar yüzde 28’e çıkarmayı hedefliyor.

kÖMÜr sektÖrÜ ŞİMDİDeN 
İsYaN baYraĞı Çektİ

Ancak 2017’de bir daha aday olamayacak 
olan Obama’nın açıkladığı bu hedefe yönelik ağır 
eleştiriler enerji sektöründen geldi. Halen yıllık 73 
gigawattlık üretimle en az 36 milyon hanenin ele-
ktrik ihtiyacının karşılandığı kömür santrallerinin 
2022’den itibaren terkedilmesi gerekecek.

Obama’nın planına ilişkin konuşan Ameri-
ka ‘Temiz Kömür’ Koalisyonu adlı sendikanın 
üyesi Laura Sheehan, “Bu illegaldir ve bu plan 

geri çekilene kadar muhalefet etmekten geri 
durmayacağız” dedi. İklimsel değişimler ve 
getireceği felaketleri görmezden gelen Sheehan, 
“Başkan’ın iklim için başlattığı bu (Haçlı) seferi, zor 
şartlarda çalışan, fahiş elektrik faturaları ödeyecek 
ve işlerini kaybedecek Amerikalıların önceliklerinin 
önüne geçemez” sözlerini sarfetti.

Kömür santrallerini işleten ve neredeyse 
tümü özel sektörden olan şirketlerin plana karşı 
çıkmasının en önemli nedeni ise, bugüne kadar inşa 
edilen birçok santralin henüz maliyetlerini amorti 
etmemiş olması.         

PlaNıN MalİYetİ kÜresel ısıNMaNıN 
MalİYetİNDeN 4 İle 7 kat DaHa az

Obama’nın duyurduğu yeni plan tümüyle Çevre 
Koruma Ajansı (EPA) tarafından yürütülecek ve 
eyaletlerin plana uyup uymadığının kontrolü de 
yine bu ajans tarafından yapılacak. Plan gereği ey-
aletler 2018’e kadar karbon azaltımına ilişkin kendi 
planlarını kabul edecekler ve uygulama için ise son 
tarih olarak 2022 yılı olacak.

Bu tarihten itibaren uygulamaya geçmey-
en eyaletlere Washington tarafından yaptırım 
uygulanması öngörülürken, sanayicilerin savunu-
cusu konumundaki Cumhuriyetçiler buna karşı 
çıkıyor.

Kömürden kaynaklı karbon salınımının 
azaltılmasının ABD ekonomisine maliyeti 8,4 mil-
yar dolar olarak hesaplanıyor. Ancak, şimdiden ön-
lem alınmaması durumunda iklimsel değişimlerle 
mücadele için ileride bunun 4 ile 7 katı daha fazla 
harcanmak zorunda kalınacak.

Dünya nüfusunun yüzde 5’inden az bir kısmının 
yaşadığı ABD, atmosfere salınan sera etkili gazların 
yüzde 20’sinden sorumlu.

Bir günde 1800 göçmen İtalya’ya ulaştı
Akdeniz’den bir günde İtalya’ya 1800 göçmen 

geldi. 7 gemi, boz vb. araçla gelen göçmenlerden 
bazıları ise yaşamını yitirmişti.

İtalya Sahil Güvenliği, bir günde 1800 göç-
menin İtalya’ya ulaştığını açıkladı. Göçmenlerin 
taşıyan 7 araçtan birisi şişme bir bottu ve 212 kişiyi 
taşıyordu. Bu botta 5 kişi öldü.

İtalya Sahil Güvenliği sözcüsü, bu insanların 
neden öldüğü konusunda şimdilik bir bilgiler-

inin olmadığını, cesetleri, göçmenleri kurtarmaya 
çalışırken bulduklarını söyledi.

Akdeniz göçmenler için en tehlikeli geçiş 
yollarından biri olmaya başladı. Resmi rakamlara 
göre geçen yıl Akdeniz’i kaçak geçmeye çalışan 
3500 kişi yaşamını yitirirken, bu sayı 2015 yılının 
ilk yedi ayında 2000’e ulaştı.

İtalya’ya 2015 yılı başından bu yana 90 bin 
göçmen ulaştı. 

Yoksulları aşağılamak suç sayılacak
Fransa’da fakirleri aşağılamanın suç sayılmasını öngören yasa tasarısı 
parlamentonun üst kanadından geçti. Parlamentonun alt kanadı da on-
aylarsa, ülkede yoksullara ayrımcılık yapmak suç sayılacak.

İngiltere’de yayımlanan Times gazetesinin haber-
ine göre ırk, din ve cinsiyet temelli ayrımcılık Fransa 
yasalarına göre suç sayılıyor.

Ancak bir kişiye sosyal sınıfından ötürü ayrımcılık 
uygulamak ya da bu nedenle aşağılamanın cezai bir 
yaptırımı bulunmuyor.

Belçika ve Bolivya dahil birkaç ülkede, sosyal ve 
ekonomik sınıfa göre ayrımcılık yapmak suç.

Yasalaşması halinde, yasayı çiğneyenler en fazla 3 
yıla kadar hapis ve 45 bin euro para cezası alabilecek.

Times, teoride bu yasayla Cumhurbaşkanı 
François Hollande hakkında da dava 
açılabileceğine dikkat çekti.

Eski partneri Valerie Trierweiler, Hollande›ın, 
dişlerini yaptıramamalarına gönderme yaparak yok-
sullardan ‹Dişsizler› diye söz ettiğini söylemişti.

Yasa tasarısı, bazı yardım örgütlerinin yoksulluğa 

karşı ayrımcılığı ortaya koyan raporlarından sonra 
gündeme geldi.

Yoksulluk sınırı yıllık 11.916 euro
ATD Quart Monde’un raporuna göre, süper-

market ve diğer mağazalarda işe alınanların yüzde 
17.3’ü orta sınıftan, yüzde 11’i ise yoksul kesim-
lerden.

Başka bir araştırmaya göre de, aile hekimlerinin 
yüzde 9.1’i, diş kliniklerinin yüzde 31.6’sı ve gö-
zlükçülerin yüzde 32.6’sı özel sağlık sigortası olma-
yan ve devletten yardım alan kişileri kabul etmiyor.

Doktorlar, paralarını alamayacakları endişesiyle 
bu kişilere bakmaya istekli olmadıklarını söylüyor.

Fransa’da yıllık kazancı 11.916 euronun altında 
olanlar resmi olarak yoksul sayılıyor.

Ülkede nüfusun yüzde 14.3’ü yoksulluk sınırının 
altında yaşıyor.

almanya’daki Göçmenlerin 
Sayısı 10 Milyonu aştı

Almanya’ya yerleşen göçmenlerin sayısı 2014 
yılında 10 milyon 900 bin sınırına dayanarak rekor 
düzeye ulaştı.

Almanya’da göçmen kökenlilerin sayısı, son 
dönemde hızlı bir artış yakalayarak rekor seviy-
eye ulaştı.   Nüfusun hızla yaşlandığı Almanya’da 
ülkeye göç edenlerin çoğunluğu, yüksek eğitimli 
kişilerden oluşuyor. Ancak, savaş ve kriz ül-
kelerinden gelen göçmenlerin sayısında da ciddi 
artışlar yaşandı. Almanya İstatistik Dairesi’nin 
dün açıkladığı rakamlara göre, Almanya’da göç-
men kökenlilerin sayısı, 16,4 milyona ulaşarak re-
kor seviyeye çıktı. Buna göre Almanya nüfusunun 
beşte biri göçmen kökenli insanlardan oluşuyor. 
Sadece son dört yılın rakamlarına bakıldığı za-
man Almanya’ya göç edenlerin sayısı yüzde 10,6 
seviyesinde artarak, 1,5 milyona ulaştı. Göçmen-
lerin yarısından fazlası ise Alman pasaportunu 
taşıyor.   Öte yandan, 2011 yılından beri göçmen 
kökene sahip olmayanların sayısı ise yaklaşık bir 
milyona azaldı. Almanya geneline bakıldığı za-
man göçmenler, eşitsiz şekilde dağılmış durumda. 
Baden-Württemberg ve Hessen eyaletlerinde göç-
menlerin oranı yüzde 30’u geçerken, Batı Alman-
ya ve Berlin’de bu oran yüzde 10 ile 30 arasında 
seyrediyor. Ancak, son dönemde yabancı karşıtı 
grupların merkezi haline gelen Doğu Almanya’nın 
tek bir şehrinde bile göçmen kökenlilerin oranı 
yüzde 10’u geçmiyor. 

     Demografik yapının değişmesiyle yaşlanan 
nüfusa sahip Almanya, yüksek eğitimli insanların 
akışına da uğruyor. Buna göre, 2011 yılından bu 
yana Almanya’ya göç etmiş 25 ile 35 arasındaki 
insanların yüzde 43,7’si üniversite diplomasına 
sahip. Bu oran, 1990 yılındaki aynı yaş gruplar 
için sadece yüzde 18,1 seviyesinde kalmıştı.   Fed-
eral İstatistik Dairesi’nin verilerine göre, göçmen 
kökenli olmayan nüfusun sadece yüzde 24,1’i 
üniversite mezunu sayılıyor. Buna rağmen, 2011 
yılından bu yana göç edenlerin yüzde 27,8’i hiçbir 
eğitime sahip değilken, bu oran göç kökenli olma-
yanlarda sadece yüzde 9 seviyesine denk geliyor.   

Almanya’ya, Avrupa Birliği (AB) ülkelerin-
den göç edenlerin oranı yaklaşık yüzde 18,3 se-
viyesinde arttı. 620 bin göçmenin çoğunluğunu 
Polonya, Romanya, Italya ve Bulgaristan’ın yanı 
sıra Macaristan’dan gelen göçmenler oluşturuyor. 
Ayrıca, AB dışındaki ülkelerden Almanya’ya göç 
edenlerin sayısı da belirgin şekilde arttı. En çok 
savaştan etkilenen Suriye kökenli göçmenlerin 
sayısı 35 bine ulaşarak, yüzde 100 arttı. Çinlilerde 
bu rakam yüzde 54’e denk gelerek 38 bini bu-
lurken, Hindistanlıların sayısı yüzde 60 artarak 28 
bine ulaştı.   Almanya’daki göçmenlerin milletler-
ine bakıldığında, ilk sırada 2,86 milyonla Türkler, 
ikinci sırada 1,6 milyonla Polonyalılar ve üçüncü 
sırada ise 1,18 milyonla Ruslar bulunuyor.

İran : Petrol üretimi hedefimiz 
günlük 3,9 milyon varil

İran, Batılı ülkeler tarafından uygulanan 
ekonomik yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte 
petrol üretimini arttıracağını duyurdu. Petrol 
Bakanı’nın verdiği bilgilere göre, üretim hedefi 
günlük 3,8 ile 3,9 milyon varil olarak konuldu.

Devlet televizyonuna konuşan İran Petrol 
Bakanı Bijan Zangane, ülkesinin günlük pet-
rol üretiminin 500 bin baril arttırılacağını söyl-
edi. Bunun için ülkesine uygulanan yaptırımların 
kaldırılmasını beklediklerini kaydeden Zangane, 
önümüzdeki aylarda günlük 3,8 ile 3,9 milyon 
varil arasında petrol üretmeyi hedeflediklerini 
dile getirdi.

İran’ın Temmuz ayında günlük 2,85 milyon 
varil petrol ürettiği tahmin ediliyor.

Avusturya’nın başkenti Viyana’daki müzak-
erelerde 14 Temmuz’da varılan anlaşma sonucu, 
İran’ın nükleer programını denetime açması 
kararlaştırılmıştı. Bu anlaşmaya göre, İran’a 
uygulanan ekonomik yaptırımlar da aşamalı 
olarak kaldırılacak.

Hindistan nScn-IM gerillaları ile barış imzaladı
Hindistan Başbakanı Narenda Modi, ülkenin 

kuzeydoğusunda 60 yıldır süren çatışmaları bitiren 
antlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Anlaşma, Nagaland’ın bağımsızlığı için 
mücadele eden Nagaland Ulusal Sosyalist 
Konseyi’nin (NSCN) en önemli faksiyonlarından 
biri olan NSCN-IM ile Hindistan Federal Hükümeti 
arasında imzalandı.

Başbakan Modi, NSCN-IM’nin Genel Sekreteri 
Th Muivah’ın bizzat imzaladığı barış anlaşmasıyla 
birlikte eyalette  60 yıldır süren çatışmaların 
tümüyle bitmesi yönünde önemli bir adım atılmış 
olduğunu söyledi. Modi, barış anlaşmasının ülkede 
faaliyet gösteren diğer gerilla hareketlerine örnek 
olmasını da istedi.

Hükümet ile NSCN-IM arasında imzalanan 
barış anlaşmasının detaylarının çok kısa bir sürede 
kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi de verildi.

NSCN-IM’nin 1988 yılında ayrıldığı NSCN 
adlı örgüt ile Hindistan merkezi hükümeti 
arasındaki çatışmalar son 60 yıldır devam ediyor. 
Son olarak geçtiğimiz Haziran ayında Nagaland 
eyaletinde NSCN gerillalarının bir pususu sırasında 

en az 20 Hindistan askeri yaşamını yitirmişti. Ordu 
tarafından yapılan açıklamada, çatışmadan 3 hafta 
sonra yakalanan Khumlo Abi Anal adlı gerilla li-
derinin saldırıdan sorumlu olduğu iddia edilmişti.

Nüfusu 2 milyon civarında olan Nagaland eyal-
etinde çoğunluğu Birmanyalılara yakın olan Naga 
halkı oluşturuyor.

Hindistan’da halen 7 eyalette bağımsızlık veya 
siyasi yönetim değişikliği amacıyla faaliyet gös-
teren 12 gerilla grubu bulunuyor.
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74. Ferman!

Hüseyin ALİ

Geçen yıl 3 Ağustos’ta Êzîdîler bir fermanla daha 
karşılaştılar. Êzîdîler başlarından geçen katliam ve 
soykırımlara ferman demektedirler. 2007 yılına kadar hep 
72 ferman yaşadıklarını söylemişlerdir. Êzîdî klamları 
ve öyküleri 72 fermanda yaşadıklarıyla doludur. 2007 
yılının 14 Ağustos’unda 500’den fazla insanın öldüğü 
bir katliam daha yaşadılar. Buna da 73. Ferman denildi. 
Son ferman ise 2014 3 Ağustos’unda gerçekleşti. Binlerce 
Êzîdî yaşamını yitirdi; yüz binlercesi Êzîdîliği var eden 
Şengal topraklarından göç etmek zorunda kaldı. Binlerce 
kadın ve çocuk kaçırılıp köle pazarlarında satıldılar. Êzîdî 
Kürtler ağır bir travma daha yaşadılar. Adaletin, vicdanın, 
ahlakın ve manevi uygarlığın coğrafyası olan Ortadoğu’da 
Êzîdîler insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük adaletsi-
zlik, vicdansızlık ve ahlaksızlıkla karşılaştılar. 

Geçen yıl yaşadıkları bu katliam da kendine İslam 
devleti diyen IŞİD deccalları tarafından gerçekleştirildi. 
Bu katliam ve soykırım bile İslam dünyasının büyük bir 
sorgulama içine girmesini zorunlu kılmaktadır. Başta 
İslam alimleri, din önderleri olmak üzere İslami kurumlar 
bir sorgulama ve özeleştiri içine girmeden bu katliamın 
gölgesinde İslamiyet de travmatik bir ruh hali ve yaşamdan 
kurtulamayacaktır. Sadece «Bunlar İslam değildir, 
İslam karşıtıdır» demek yetmez. Bu tür katliamların ve 
vahşetlerin İslam adına nasıl yapılabildiğini sorgulamak 
gerekir. Bırakalım Êzîdîlerin katledilmesini, farklı mez-
hepten İslam toplumlarının neden bu düzeyde birbirine 
düşman olduğu ve edildiği sorgulanmalıdır. Bilindiği 
gibi Avrupa’da da Katolikler ve Protestanlar arasında 
çıkan savaşlarda yüz binlerce insan ölmüş; sonunda 
Hıristiyanlık dünyası, içine düştüğü bu illeti sorgulayarak 
kendini bu hastalıktan önemli düzeyde kurtarmıştır.

Şu kesindir, Ortadoğu’da son iki yüzyılda yaşanan 
bu tür katliamlardan esas olarak maddi uygarlığın mo-
dernitesi ve onun milliyetçi fitnesi sorumludur. Çünkü 
modernite, dincilikle milliyetçiliği harmanlayarak dünya 
tarihinin en insanlık dışı zihniyetini ortaya çıkarmıştır. 
Son iki yüzyıla kadar bu topraklarda Ermeniler, Êzîdîler 
ve Süryaniler büyük topluluklar halinde yaşarken, Batı 
kaynaklı modernist milliyetçiliğin bu topraklara bir fitne 
olarak girmesiyle birlikte Süryaniler, Êzîdîler ve Er-
meniler yok olmakla karşı karşıya kalmışlar ya da yok 
edilmişlerdir. Kapitalist modernite bu topraklara girip 
milliyetçilikle dinciliği harmanlayıp ucube bir zihniyet 
ortaya çıkarmadan önce bu coğrafyada farklı inançlar 
bazı sıkıntılar yaşasalar da varlıklarını hala güçlü biçimde 
sürdürüyorlardı. Süryaniler ve Ermenilerin yüz yıl önces-
ine kadar bu topraklarda çok yoğun olarak yaşaması bu 
gerçekliğin kanıtıdır. Bu nedenle bu katliamlardan esas 
olarak İslamiyet’i sorumlu tutmak tarihsel gerçekliğe 
uygun düşmemektedir. Kuşkusuz dinlerin dogmatizmi 
ve sadece kendini tek doğru görmesi, diğer inançlar 
üzerinden bir baskı ve asimilasyon düzeni oluşmasını 
sağlamıştır. Ancak bu durum bile hiçbir zaman kapitalist 
modernitenin milliyetçiliği kadar yok edici ve soykırımcı 
olmamıştır. 

Bu gerçeklik şu anda İslam adına savunulanların 
büyük çoğunluğunu dincilik ve milliyetçiliğin 
birleştirilmesinin ortaya çıkardığı zalim bir zihniyeti 
ifade etmektedir. Özellikle devletlerin savunduğu 
ve temsil ettiği İslam kesinlikle topluma ait olan 
kültürel İslam değildir. Milliyetçilikle dinciliğin 
harmanlanmasıyla yaratılmış, kültürel İslam’la alakası 
olmayan insanlık dışı bir zihniyeti ifade etmektedir. 

AKP›nin savunduğu İslam da IŞİD’in savunduğu 
İslam da dincilikle milliyetçiliğin birleşmesini ifade 
eden farklılıkları yok etme zihniyetidir. IŞİD kend-
inden olmayanı yok ederken, Tayyip Erdoğan da her 
gün tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek devlet di-
yerek yüzyıldır Ortadoğu›yu kana bulayan modernist 
zihniyeti savunmaktadır. Tayyip Erdoğan ile Ebubekir 
Bağdadi zihniyet ikizidirler. İkisi de milliyetçilikle 
dinciliğin birleşmesinin ucube kişilikleridir. Zaten 
Şengal Katliamı›nda IŞİD ile AKP’nin suç ortaklığı 
vardır. IŞİD Hewlêr’e yöneldiğinde, KDP›nin can ciğer 
dostu ve müttefiki olan AKP›nin kendine sırt çevirdiğini 
söylemesi bile bu gerçekliği kanıtlamaktadır. 

Êzîdî Katliamı sadece Kürtlerin değil, tüm 
Ortadoğu halklarının ve insanlığın travmasıdır. 
Şengal özgürleşmeden, Êzîdîler özgür ve demokratik 
yaşama kavuşturulmadan Kürtlerin özgür ve demokra-
tik yaşama kavuştuk diyemeyecekleri gibi, başta 
Ortadoğu halkları olmak üzere tüm insanlık özgür 
ve demokratik yaşama kavuşamaz, rahat uyuyamaz. 
Kürtleri, Ortadoğu halklarını ve insanlığı bu travmatik 
durumdan çıkarıp rehabilite edecek tek şey, Şengal’in 
özgürlüğü temelinde Êzîdîlerin özgür ve demokratik 
yaşama kavuşturulması olacaktır. 

Êzîdîler, tarihin ve insanlığın başta Kürtler olmak 
üzere Ortadoğu halklarına bıraktığı mirastır. Kürtler, 
kendilerine sahip çıkması için bırakılmış olan Êzîdîleri 
koruyamadan kendileri de özgür ve demokratik 
yaşama kavuşamazlar; başları dik yaşayamazlar. Bu 
açıdan tüm Kürtlerin tarihin kendilerine mirası olan 
Kürtlerin en küçük inanç grubu Êzîdîleri sahiplenme 
ve koruma sorumluluğu vardır. Bunun için de Êzîdîler 
Kürdistan içinde özerk yaşama kavuşmalı ve kendiler-
ini savunan öz savunma güçlerine sahip olmalıdırlar. 
İşte o zaman bir yıl önceki soykırımı yapanlara doğru 
bir cevap verilmiş olur. Êzîdîlere karşı var olan 
sorumluluklarımız yerine getirilmiş olur. 

Genelkurmay, yine büyük bir yalan söyleyerek 
Zergelê Köyünü gerilla kampı olarak göstermiş. Hem 
de katledilen köylülerin görüntüleri ve resimleri göz 
önündeyken! Genelkurmay kendi dediğine inanıyorsa, 
başta genelkurmay ve yandaş basını olmak üzere tüm 
Türk basınını Zergelê Köyüne göndersin. KCK Yürüt-
me Konseyi, tüm Kürt basınını Zergelê’ye gelip incel-
eme yapmaya çağırdı. Ya gelip inceleme yapmalıdırlar; 
gelmiyorlarsa hiç değilse utanmadan yalan söylemes-
inler. Zergelê Köyü başta Türk basını olmak üzere tüm 
dünya basınına açıktır. 
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İnegöl Home Furniture’da 
Büyük Kampanya
Mobilya sektöründe iddialı marka İnegöl Home, ‘Eskisini 
Getir Yenisini Götür’  Kampanyası ile Kanepeler, Yatak 
odaları, Çocuk odaları, Bazalar ve Yemek Masalarında 
%50’ye varan indirimleri ile nakit fiyatına %0 faiz taksitli 
satışlarına başladı. 

Müşterilerine zengin ürün yelpaz-
esi, konforlu ve cıvıl cıvıl renkleri ile 
birbirinden farklı seçenekler sunan 
İnegöl Home, ünlü markaların, yemek 
masası, yatak odası, koltuk, çocuk odası 
ve daha birçok ürünü Güney Londra’nın 
Croydon bölgesindeki modern showroo-
munda sergiliyor. 

‘eskİ MObİlYaNızı 
£1,000 alıYOrUz’

İngiltere’nin en çok ürün yelpazesine 
sahip firması İnegöl Home Furniture en 
kaliteli ürünlerini sizin beğenize sunuyor. 
İngiltere’nin hangi bölgesinde olursanız 
olun nakliye ücreti eklenmeden, eski 
mobilyalarınızı £1,000 sayıp sizi İnegöl 
Home Furniture kalitesi ile buluşturuyor. 
Fırsatlardan yararlanarak, hem yepy-
eni mobilyalarınıza kavuşacak hem de 
yuvanızı Inegol Home Furniture kalitesi 
ile bütünleyeceksiniz. 

İÇ DekOrasYON 
HİzMetİ baŞlaDı

Hizmetlerinde hız kesmeyen Inegol 
Home Furniture müşterilerinden ge-
len yoğun talep üzerine iç dekorasyon 
hizmetlerine de başlamış bulunmaktadır. 
Evinizin, Ofisinizin , Mağazanızın ve 
Marketinizin iç dekorasyon hizmetler-
ini Inegol Home Furniture kalitesinde 
yaşamanızı sağlamaktadır. Ev tek-

stil ve dekorunda kalitenin ve şıklığın 
öncüsü Inegol Mobilya kalitesi ile yeni 
başlangıçlara hazırlanın. 

Mobilya sektöründe iddialı marka 
İnegöl Home, geçtiğimiz Nisan ayında 
Londra’nın Croydon bölgesinde sek-
törün ünlü markalarını bir araya getirerek 
hizmete açılmıştı. 

Kaliteli ürünleri ve cazip ödeme 
seçenekleri ile vatandaşların keyifli 
alışveriş yapabileceği mağaza, evlerini 
yenileyecek veya romantik tasarımları 
ile yeni evlenecek olan çiftler için birçok 
seçenek sunuyor. 

Oldukça şık tasarımları ve ekonomik 
fiyat seçenekleri ile evlerin atmosferl-
erini değiştirecek olan ürünler ilgi çeki-
yor. Sektörün öncü markalarını bir araya 
getirerek adeta “Mobilya Ailesi” kuran 
İnegöl Home’da herkese hitap edecek 
ürünü bulmak mümkün.

Müşteri memnuniyetine de önem 
veren İnegöl Home, satış sonrası da 
müşterilerine hizmet sunmakta.  Ayrıca 
deneyimli Tasarım Ekibi ile evlerini di-
zayn etmek isteyenlere yardımcı oluyor. 

Müşterilerin tercihlerinin ön plan-
da tutulduğu  İnegöl Home, deneyimli 
ekibi ile 79 High Street, Croydon, Lon-
don CR0 1QE adresinde müşterilerine 
hizmet vermekte.  
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londra’da Papasian’ın Gariné opereti
arcola tiyatrosu, tabu-
lara baş kaldıran üç ce-
sur kadının öyküsünün 
anlatıldığı “leblebici 
Horhor ağa” operetini 140 
yıl sonra, ‘Gariné’ adıyla 
londra’da sahneleniyor.

SUNA ALAN 

Londra’da çalışmalarını 
sürdüren Arcola Tiyatrosu 
‘Gariné’ adlı opereti seyirciyle 
buluşturuyor.

Londra’da çalışmalarını 
yürüten Arcola Tiyatrosu ‘Leb-
lebici Horhor Ağa’ operetinin 
140. yıldönümünde ‘Gariné’ adlı 
Dikran Çuhacıyan ve Gerald Pa-
pasian adaptasyonunu, 14 ve 15 
Ağustos tarihlerinde seyirci ile 
buluşturuyor. ‘Leblebici Horhor 
Ağa’ opereti, 1875’te ilk kez 
‘Osmanlı Operası‘ tarafından sah-
neye konuldu. 

‘Gariné’, 1923 ve 1934 
yıllarında, Muhsin Ertuğrul ve 
Nazım Hikmet tarafından filmi 
çekildi. Operet, adı Verdi ve Of-
fenbach gibi ünlü besteciler ile 
birlikte anılan, Avrupa ve Doğu 

müzik geleneklerini yeni ve ben-
zersiz bir biçimde sentezleyen 
Dikran Çuhacıyan tarafından 
bestelendi. Arcola Tiyatrosu, o 
günlerden bugüne değişik biçim-
lerde sahnelenen operetin ‘Gariné’ 
adlı Gerald Papasian adaptasyo-
nunu 14-15 Ağustos tarihlerinde 
seyirci ile buluşturuyor. 

armen’in hikayesi
Gerald Papasian’ın yönettiği 

Gariné, popüler sokak tiyatrosu 
geleneğini kırarak, İstanbul’daki 
ilk büyük tiyatro kumpanyasını 
kurup, büyük yazarların eserler-
ini sahneleme hayalleri olan genç 
adam Armen’in hikayesi. Tiya-
trosunun açılış gecesinde, başrol 

oyuncusu, rakip tiyatronun ekib-
ine katılarak, onu yüzüstü bırakır. 
Bu kadar kısa sürede onun yerine 
başka birisini bulmak imkansız 
görünür, ta ki Gariné sahnede be-
lirene kadar. Bu genç kadının sesi 
ile büyülenen Armen, onu açılış 
gecesinde şarkı söylemeye ikna 
etmeye çalışır, fakat Gariné’nin 
tiyatrodan nefret eden babası buna 
çok büyük bir engeldir.

Papasian, Leblebici Horhor 
Ağa’nın 140. yılında bu eseri 
kendi dönemlerinin tabularına baş 
kaldıran üç cesur kadın sanatçıya 
adıyor. Arousyak Papazian (1841-
1907); Osmanlı’nın ilk pro-
fesyonal kadın oyuncusu, Şazik 

Köylüyan (1854-1895); Leblebi 
Horhor Ağa’da Fatime’yi oynay-
an profesyonel opera sanatçısı ve 
Afife Jale (1902 – 1941); ilk Müs-
lüman kadın oyuncu.

Papasian’ın adaptasyonu olan 
Gariné opereti, operanın halk 
tarafından ulaşılamaz ve elit-
ist bir sanat dalı olduğu algısına 
meydan okuyan Grimeborn Fes-
tivali dahilinde gün için Arcola 
Tiyatrosu’nda oynanacak. Daha 
önce Paris Theatre of Saint-
Maur ve Marsilya Theatre de 
L’Odeon’da sahnelenmiş ve 
eleştirmenlerden tam not almış 
olan Gariné, İngiltere’de ilk kez 
İngilizce olarak sahnelenecek ve 
prömiyerini yapacak.

Arcola Tiyatrosu’nun genel 
sanat yönetmeni Mehmet Ergen 
düşüncelerini şöyle özetliyor: 
“Dokuzuncu yılında Grimeborn 
Opera Festivali, ulaşılabilir ve 
ekonomik bir şekilde en heyecan 
verici opera sanatçılarının işlerini 
sergileyecek. Puccini, Verdi ve 
Strauss gibi klasiklerin yeniden 
düşünülmüş versiyonları yani sıra, 
Çuhacıyan’ın Gariné’si gibi az 
bilinen şaheserleri de görebilecek, 
operanın kültürümüz içindeki 
canlılık ve devamlılığına tanık 
olabileceksiniz.”



Rezika Bacanan 
Patlıcan Dizmesi
Bu hafta patlıcan sevenlerinin çok seveceği, 
yine antep yöresine ait bir lezzet ile beraberiz.

Antep’te patlıcanın çok farklı, 
bir o kadar da özel,lezzetli cin-
sleri yetiştirilmektedir ve “patlıcan 
söğürme” gibi közlenmiş patlıcan 
çeşitlerinden patlıcan reçeline kadar 
bin bir çeşit yemeği yapılır.    Sıcak 
güneşin altında, kendine has o güze-
lim rengini ve lezzetini alan patlıcan 
yaz aylarının gözde sebzelerindendir.  
Durum böyle olunca, Antepli olup 
yada Antep’te yaşamış ve patlıcan 
sevmeyen kimse kolay kolay görül-
mez. Antep’te uzun yıllar yaşamış biri 
olarak benimde bir patlıcan meraklısı 
olup olmadığımı açıklamayı bu nok-
tada gereksiz görüyorum.

Kürt mutfağında “rezik” yada 
Türkçeye çevrilmiş hali “dizme” 
çok kullanılan bir yemek yapma 
tekniğidir. Genelde irice doğranmış 
sebze veya meyvelerin aynı boy-
utta şekillendirilmiş kıyma etten 
yapılmış köftelerin şiş üzerine yada 
tepside peşpeşe dizilmesi yöntemi ile 
yapılan yemekleri içerir. Kullanılan 
sebze yada meyveye yakışacak baha-
rat ve otlar farklılık gösterir. “Rezi-
ka bacanan” yada patlıcan dizmesi 
Antep yöresinin en sevilen, en pop-
üler ve dolayısıyla en iyi bilinen 
çeşitlerindendir. Bu yemeğin şiş üz-
erinde korda pişirilmiş haline genel-
de patlıcan kebabı adı verilir ve bu 
sebeple tepside yapılan halide bazen 
aynı şekilde adlandırılır.

Patlıcan cinsleri, pişirilme şekilleri 
ve yemeğe verdiği lezzet açısından 
çok farklılıklar gösterir, dolayısıyla 
doğru patlıcanı doğru yemekte kul-
lanmak çok önemli bir ayrıntıdır.  
Rezika bacanan için kullanılacak 
ideal patlıcan ise uzun, kabaktan bi-
raz daha kalın, koyu renkte Antepte  
“Birecik patlıcanı” olarak da bilinen 
patlıcanlardır.  Ingiltereye sadece It-

alyadan ital edilen benzer cins ve lez-
zette olan bu patlıcanlar bugünlerde 
hemen her Türk dükkanında bulun-
makta. Eğer yaşadığınız bölgede 
bu patlıcanları bulamayacaksanız 
marketlerde bulabilecrğiniz standart 
patlıcanların ince olanlarından seçip 
bu yemeği yapabilirsiniz.

Yapılışı çok kolay lezzeti de bir 
o kadar harika olan bu yemeği,  ilk 
denemeden sonra yemek listenizin 
başlarına  koyacağınızdan şüpheniz 
olmasın.

Yorumlarınızı merakla bekliyo-
rum.

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
üzere.
Afiyet olsun
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rezika bacanan
6 kişilik
İçindekiler

1 kg. orta yağlı kuzu kıyma
1.5 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı karabiber
1/2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
4-5 tane uzun patlıcan
3 tane orta boy domates
6 tane çarliston biber
1 yemek kaşığı karışık domates ve 

biber salçası
1 su bardağı kaynamış su

Yapılışı
1. Fırınınızı 185 C ısıtın. Ete tuz kara-

biber ve kırmızı biberi ekleyin ve eller-
inizle biraz yoğurarak karıştırın.

2. Patlıcanların saplarını ve uç 
kısmlarını kesip 3-4 cm uzunluğunda 
parçalara doğurayın. Hazırladığınız 
etten patlıcan parçalarının yarısı 

büyüklüğünde parçalar alıp yuvar-
lak yassı köfteler yapın ve patlıcanın 
kesilmiş kısmına yerleştirip beraberce 
fırın tepisine yanlamasına yerleştirin. 
Aynı şekilde bütün patlıcan ve eti 
yerleştirerek tepsinizin orta kısmı boş 
kalacak şekilde dizin.

3. Domatesleri ortadan ikiye bölüp 
sonra her yarımı üçe bölün. Biberlerin 
saplarını kesip iki üç parçaya bölün ve 
tepside bıraktığınız boşluğa yerleştirin.

4. Salçayı kaynamış suyun içinde 
biraz eritin ve patlıcanların üzer-
ine dökün ve tepsiyi fırının orta 
rafına yerleştirip 40 -50 dakika ka-
dar patlıcanlar yumuşayıncaya kadar 
pişirin. Patlıcanların piştiğini anlamak 
için bir kaşıkla hafif bastırın kolayca 
basabiliyorsanız patlıcanlar pişmiş de-
mektir.

Pilav yada lavaş ekmeğiyle servis 
edebilirsiniz.
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Çölyak Hastalığı
Çölyak hastalığı veya 
gluten enteropatisi, 
İngilizce ‘coeliac Dis-
ease’, olarak bilinen 
bir hastalıktır. 
Çölyak nedir?

Çölyak hastalığı bir insanın 
kendi bünyesinin glüten proteinine 
aşırı tepki vermesidir, yani büny-
eniz kendisine saldırıp kendisini 
incitmesi oluyor, aynen romatizma 
ve kemik erimesindeki gibi. Fakat 
önemli fark şudur ki bünyenin 
tepkisi glüten proteinin vücuda 
alındıktan sonra ortaya çıkması. 

Normalinde yemek yenildikten 
sonra vücudun sindirim yolun-
dan geçer, yani ağızdan, yemek 
borusuna, mideye, ince bağırsağa, 
kalın bağırsağa ve de dışa idrar 
ve dışkı olarak vücuttan artık ma-
muller çıkar. Mide yediklerimizi 
ufak parçalara ayırdıktan sonra, 
ince bağırsağa yollar. Sindirim 
sisteminde en büyük rolü ince 
bağırsak gerçekleştirir, çünkü 
ince bağırsak vücuda gerekli olan 
mamulleri ayırır ve vücutta tu-
tar, gerekmeyen mamulleri artık 
olarak büyük bağırsağa yollar. 
Vücut genelde çok akıllıdır – eğer 
vücut yediklerimizde kötü bakteri 
veya virüs olduğunu hissederse, 
ince bağırsaklar alarma geçer- 
çünkü zararlı şeylerin kana karışıp 
vücudun her tarafına dağılıp zarar 
vermesini istemez- hiç bir şeyi 
ayırmadan su ekleyip isale çevirir 
ve çok çabuk vücuttan dışarı atma-
ya çalışır. Çölyakteki sorun, vücu-

dun (özellikle ince bağırsakların) 
glüteni yanlışlıkla zararlı bir mam-
ul olarak görüyor olması; yenilen 
mamulleri yararlı ve yararsız 
diye ayırmadan isale çeviriyor, ve 
vücuttan hızlıca atıyor. Buda gıda 
yetersizliğine, özellikle vitamin 
ve mineral eksikliğine, yol açıp 
aşağıda belirlendiği gibi çeşitli 
semptomlara yol açıyor. 

Glüten nedir?
Glüten bir çeşit protein-

dir ve özellikle arpa, çavdar ve 
buğday içinde bulunur. Hamur 
yoğururken, hamurun sakız gibi 
çekilmesi ve lastikleşmesi glüten 
proteininden dolayı oluşur.  

Çölyakın semptomları nedir?
Glüten içeren mamulleri yedik-

ten sonra bazı semptomlar belirir. 
Bunlar aşağıdaki semptomların 
hepsi veya birkaçı olabilir ve bazı 
insanlarda az etki yaparken, bazı 
insanlarda çok sert tepkiye yol 
açabilir:

• İshal 
• Karında gaz ve şişme
• Karın ağrısı
• Kilo kaybı/zayıflama
• Yetersiz beslenmeden oluşan 

hastalıklar (demir eksikliği 
anemi, folat eksikliği, 
vitamin B12 eksikliği, ve 

bunlardan dolayı diğer 
hastalıklar ve kendini her 
zaman yorgun hissetmek)

• Ellerde ve ayaklarda 
karıncalanma ve uyuşma

• Vücutta su birikmesi 
ve şişme, özellikle 
kollarda ve bacaklarda 

Özellikle çocukları, yukardak-
ilerin yanı sıra, etkileyen semp-
tomlar ise:

• Kusma
• Yaşıtları gibi büyümemek 

ve genel olarak 
büyümekte zorlanmak

Çölyak genelde kimi etkiler?
Çölyak herkesi, yani bayan, 

erkek ve çocukları etkileyebilir, 
fakat özellikle bayanları etkiliyor. 
Semptomların ağırlığı kişiden 
kişiye değiştiği için çölyak teşhisi 
bazen uzun sürer, ve ya yapılmaz. 
Size tavsiyem, yedikleriniz sizi 
rahatsız ediyorsa, yediklerinizi 
bir zaman çerçevesinde (mesela 
2 hafta, her gün, üç öğün) gün-
lük tutup yazınız ve ne zaman 
ve nasıl rahatsız ediyorsa onu da 
yazınız. Daha sonra yediklerini-
zle karşılaştırıp arada bir bağlantı 
olduğuna bakınız – mesela her 
zaman unlu/hamurlu bir mamul 
yedikten sonra karın ağrısı, gaz, 
şişme ve isal olmak gibi. Yedikler-
inizi günlüğe yazdıktan sonra 
doktorunuza götürüp, herhangi bir 
teşhise daha çabuk varabilirsiniz.    

Çölyakın tedavisi nedir?
Tedavisi aslında çok basit, 

ömür boyu diyet değişimi gerek-
tiriyor, yani glüten içeren hiçbir 
mamul yenilmiyor. Bu ilk başta 
düşündüğümüz kadar kolay ol-
mayabilir. Yukarıda sizlere glüten 
arpa, buğday  ve çavdar gibi mam-
ullerde bulunduğunu söylemiştim. 
Ne kadar makarna, börek gibi 
un mamullerini diyetinizden 
çıkarsanız bile, bazı mamullerde 
(özellikle hazır mamullerde) ufak 
da olsa içinde, glüten bulunabili-
yor- mesela birçok sosta, hazır 
yapılmış burger veya köfte ma-
mullerinde. Bu yüzden birçok 
süpermarket glüten içermeyen, 
İngilizce ‘Gluten Free’ mamuller 
yapıp satıyor. Şuan çeşitler es-
kisinden daha çok ve glütensiz ek-
mek, makarna, un, soslar, kek ve 
pasta kolaylıkla satın alabilirsiniz. 
Bunun yanı sıra dışarıda yemek 
yerken dikkatle yediklerinizin 
içerisindekini sorup çölyak hastası 
olduğunuzu belirtebilirsiniz ve size 
hangi mamulleri yiyebileceğinizde 
yardımcı olurlar. Bazı bölgel-
erde glüten içermeyen kafeler ve 
restoranlarda var, bunu internetten 
araştırabilirsiniz. 

Bazı insanlar diyeti tam olarak 
uygulamıyorlar ve bu ilerde 
bağırsak kanserine yol açıyor. Te-
davisi basit bir diyetle yapılırken 
ve şuan glüten içermeyen, tadı gü-
zel ve çeşidi bol olan bir sürü ma-
mul varken diyeti uygulamamak 
ve kanser gibi çok daha ciddi bir 
hastalıkla savaşmak gereksiz olur. 
Bu yüzden tavsiyem glütensiz di-
yetinizi uygulayın!

Sağlık Köşesi

ÖzleM  
BozTepe

Bu İlaç alzheimer’ı Yavaşlatacak
İngiltere alzheimer araştırma 
kuruluşundan Dr. Eric Kar-
ran, alzheimer hastalığıyla il-
gili en umut verici ilaç kabul 
edilen ve beyin işlevlerinin 
çöküşünü yavaşlatması umulan 
solanezumab’un ‘çok önemli ya-
rarlar sağlayabileceğini’ belirtti.

BBC Sağlık Editörü James 
Gallagher’ın haberine göre Alzheimer 
hastalığında kullanılan mevcut ilaçlar 
hastalığın belirtilerini yavaşlatıyor olsa da 
beyin hücrelerinin ölmesini engelleyen bir 
ilaç bulunamadı.

İngiltere Alzheimer araştırma 
kuruluşundan Dr. Eric Karran 
solanezumab’ın “çok önemli yararlar 
sağlayabileceğini” belirtti. Bunama ile il-

gili araştırmalarda büyük umutlar bağlanan 
ilaç, Alzheimer hastalığı sırasında beyinde 
yığılan amyloid adlı deforme olmuş pro-
teinleri hedef alıyor. Beyindeki sinir 
hücreleri arasında yapışkan amyloid 
tabakalarının oluşmasıyla beyin hücreler-

indeki tahribatın ve hücre ölümünün 
başladığı düşünülüyor. Solanezumab 
denemeleri 2012’de başarısız sonuçlar 
alınması üzerine durdurulmuştu.

Ancak Amerikan Eli Lilly şirketi, 
verileri daha dikkatle inceledi ve 

ilacın, hastalığın ilk evrelerinde olan-
larda yararlı olabileceğine dair ipuçları 
saptadı. İlacı almayı sürdüren kişilerdeki 
gelişim, Uluslararası Alzheimer Birliği 
Konferansı’nda açıklanacak. Bu ilaçların 
bunamayı durdurma, yavaşlatma veya te-
davi etmede sonuç verip vermediği hala 
bilinmiyor.

2012 verilerinin daha yakından tahl-
il edilmesiyle, tüm hastalarda beyin 
işlevlerinin gerilemeye devam ettiği 
ama ilaç kullananlarda kötüleşmenin 
daha yavaş seyrettiği görüldü. Bunamayı 
yavaşlatabilecek bir ilaç geliştirilmesi 
bu alanda büyük dönüm noktası 
oluşturacak. Bunama başlangıcının 5 
yıl geciktirilmesinin, vakaları üçte bir 
azaltacağı tahmin ediliyor. Alzheimer 
Derneği, İngiltere’de bunama hastalığına 
yakalanmış 850 bin kişi bulunduğunu, 
bunların % 62’sinde Alzheimer hastalığı 
görüldüğünü belirtiyor. Uzmanlar 
geliştirilen yeni ilacın piyasaya sürülebilir 
aşamaya gelmesinin birkaç yıl alacağını 
söylüyor.
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Dart tahtasındaki  HDP ve Barış Süreci
Selma DUMAN-Telgraf

Son günlerdeki  milliyetçi, ayrılıkçı, 
savaşı kızıştıran tutuma bakılırsa AKP 
Hükümeti ve Erdoğan barış ihtimalin-
den ve HDP’nin  barışçıl, halkları, din-
leri, mezhepleri kapsayıcı siyasetinden 
korkmaktadır. HDP içinde bulunduğumuz 
süreçte günümüzün Sokrates’i gibi ger-
çekleri ve barış talebini dile getirmekten 
geri durmuyor. Üç maymunu oynama-
yan tek siyasi parti olmak, elbet de kolay 
değil bu topraklarda. Atina’nın iktidarları 
Sokrates’e baldıran zehrini içirerek; 
öldürüp, iktidarlarının ilelebet süreceği 
yanılsamasını yaşamışlardı.  HDP ve ona 
oy veren milyonlar acıyı bal eyleyerek 
“barış ve demokrasi” talebinde ısrar etme-
ktedirler. Bu nedenle de AKP Hükümeti 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan elindeki 
medya gücüne ve polis teşkilatına güve-
nerek toplumu yalan, baskı ve infazlarla 
yeniden sindirmeye çalışıyor. Taşeron 
örgütü İŞİD’e silahlar taşıyor, hendekler 
kazdırıyor. Tecavüz, cinayet ve barbarlığın 
ortağı olmaktan geri durmuyor. Yü-
zlerce kişi gözaltına alınıyor, gençler 
taranıyor, gazeteciler işten çıkartılıyor, 
grev çadırları, sendikalar basılıyor… Kürt 
halkını ve barış özlemi içinde olanları bir 
kez daha hayal kırıklığına uğratıyor. Barış 
talebini suç sayıyor. Dün söylediğini 

bugün unutuyor. Toplumun her kesimini, 
kendi iktidarına karşı HDP saflarında 
yer aldıkları için, tehdit olarak görüyor. 
Görünüşe bakılırsa AKP’nin faşist zihni-
yeti daha fazla rol yapamamış ve tama-
men açığa çıkmıştır. 

13 yıllık iktidarının sonunda başkanlık 
sistemiyle iç ve dış siyasette tek adam 
olmayı hedefleyen Erdoğan, ister 
Ortadoğu’daki emperyalist sömürgeci 
beklentileri söz konusu olsun, isterse 
yolsuzluklarının üstünü örtme gayreti; 
yeniden tek iktidar olma hayali kursağında 
kalmış ve yarım kalan sevdasına ulaşmak 
için savaş yöntemini barışa tercih etmiştir. 
Bu olamadığı için kudurmuş bir köpek 
gibi Kürt halkına ve tüm aydın, eme-
kçilere saldırmaktadır. Tek iktidar olana 
kadar daha kaç kişinin ölümünün sorum-
lusu olacaklar bilinmez; bilinen tek ger-
çek, artık Kürt halkının haklı mücadelesi 
sınır içinde ve dışında çok daha güçlenmiş 
ve toplumun barış isteği Erdoğan’ı 
tükürüğünde boğacak öfkeye ulaşmıştır.  
Toplumun gözünde Erdoğan’a duyulan 
güven yerle bir olmuştur.  Bu korkuyla 
savaşı saraydan yönetirken kendini ölüm-
süz, muktedir gördüğünden kendi traje-
disini görememektedir. 

Erdoğan ve AKP Hükümeti’nin “nar-
sist körleşmesine” seçimlerle “çirkinsin- 

siluetsin” diyen yüz binleri sindirmek için 
simge isimler seçilerek topluma korku 
mesajları veriliyor. Bu faşist zihniyet,  
tutarlı bir lider olan Selahattin Demirtaş 
nezdinde tüm HDP’lileri hedef gösteri-
yor. Kürt hareketi ve kantonları destekle-
mekten alıkoymak için 32 genç insanın 
öldürülmesine ortak olunuyor.  Sokak 
ortasında işkenceler yapılıyor, gerilla 
cenazeleri günlerce sınırda bekletiliyor. 
Yalan makinesinden gelen sesler kulakları 
deliyor. 

Kürt halkının özgürlük, demokra-
si ve barış talebi bir kez daha ihanete 

uğrayıp yarım bırakılsa da bu halk 30 
yıllık verdiği mücadele ile Rojava Devri-
mini yükseltmiş, Kobane’yi yeniden 
inşa etmek için birleşmiş, özgürlük 
savaşçılarının yolundan giderek kendi 
küllerinden yeniden doğan halk olarak 
bunların üstesinden gelebileceğini de-
falarca göstermiştir. Bu yüzden milyonlar 
önümüzdeki süreçte AKP’nın savaşçıl ya-
lan siyasetinin arkasından değil; barışçıl 
kararlı, gelecek umudunu lime lime ören 
HDP’nın  ve Kürt özgürlük hareketinin 
arkasından çok daha büyüyerek gide-
ceklerdir. Diyalektik çelişkinin büyüsüyle 
“Barış” maalesef  savaşarak gelecek!
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ailenizin kasabı: 
Mr Butcher 
uzun yıllardır sektördeki 
öncü isimlerden olan Mr. 
Butcher yaz aylarına özel 
indirimleri ile müşterileri 
memnuniyeti ve kaliteli 
hizmete odaklanıyor. 

Mr.Butcher’de Kıbrıs’a özgü, Pekmez, 
Pastırma, Hellim, Molehiya, Helva’nın 
yanı sıra tüm et ve Tavuk çeşitlerini gün-
lük ve taze olarak temin edebiliyorsunuz. 
Uygun fiyatları ve güler yüzlü personeli ile 
müşteri memnuniyeti odaklı hizmet veren 
Mr. Butcher, günlük özel indirim paketleri 
ile de sektördeki farkını da ortaya koyuyor. 
Yüksek kaliteli, et ve tavuk ürünleri ile yöre-
sel gıda ürünlerini, toptan fiyatına, perakente 

satın alabileceğiniz tek adres Mr. Butcher. 
Özellikle kuzey Londra’da geniş bir dağıtım 
ağı bulunan Mr.Butcher 50 Pound ve üz-
eri alışverişlerinizde adresinize servis de 
yapıyor. 

Mr. Butcher geçtiğimiz sezon büyük bir 
atılım gerçekleştirerek ikinci şubesini de En-
field bölgesinde hizmete açmış ve burada da 
şarküteri ihtiyaçlarınız için öncü isimlerden 
olmayı kısa sürede başardı. 

Erdinç Canlıer yönetimindeki, Wood-
green bölgesindeki Mr. Butcher birinci 
şubesi, 6 Commerce Road, London, N22 
8ED adresinde, Tel:  020 8889 5550 ve Mr. 
Butcher ikinci şubesi ise 401A Hartford 
Road, Enfield,London EN3 5PR adresinde, 
Tel: 020 3774 3018 numaralı telefonlardan 
daha fazla bilgi almak ve siparişleriniz için 
ulaşabilirsiniz.    
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KArİKATÜr

İnancın ve  
Keleş’in zaferi – 2

Son model otomatik ağır si-
lahlar, roket atarlar, tanklar... bin 
çeşit mayın, tuzak ve patlayıcılar... 
Gece görüş dürbünleri, güdümlü 
füzeler... Dayanmadı! Düşüre-
medi! İnanç ve keleş karşısında 
duramadı! 

Yetmedi Daiş’in ağır silahları, 
yetmedi korkak yürekleri! Koba-
ni’yi düşürmeye yetemedi. Çünkü 
karşısında, çocuğuyla, keleşiyle 
ve yüreğindeki zafer inancıyla 
dimdik ayakta duran Kürt kadınını 
buldu.  Fotoğrafı, şubat ayı içeri-
sinde, Kobani’de şehir merkezin-
deki Azadi meydanı yolunda çek-
tim, yanında 19 yaşındaki kadın 
bir yoldaşıyla ilerleyen bir savaş-
çıydı. taşıdıkları ne su bidonları 
ne de ağır silahlar ile cephaneleri 
onları zorluyordu. Çünkü yürekle-
rinde hakka inanç ve omuzlarında 
keleşleri vardı O’nları ayakta tut-
maya yeten.   

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy



MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRAntWOOD ROAD, BRAntWOOD EstAtE 
UnIt A1/A3 tOttEnHAM, n17 0DX  LOnDOn

07703 324308
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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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HORİZON BOOKS
kitap satış temsilcisi

Ufuk kaya
0794 936 8228
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Property maintenance
Painting, Decorating, tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ tEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services
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Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye

Balafirên Tirk Kesên 
Sivîl Bombebaran Kir
Balafirên şer ên Tirk gundê Zergele yê li Qendîlê bomberan kir û di encamê de 
9 kesan jiyan xwe ji dest dan. Dewleta Tirk komkûjî red kir, îddîa kir ku “Zergêle 
ne gund e, qempa terorîstan e”. Piştî vê yekê rêxistina efûyê ya Navneteweyî 
jî di nav de gelek heyetan jibo lêkolînê berê xwe dan Qendîlê.  

Rûpel 3 Rûpel 7

li londonê Polîtîkayên şer ên 
aKP´ê Hatin şermezar Kirin

Perwerde, lêgerîna 
rasteqîn a jiyanê ye

RÊVÎTIYA MIRINÊ 
BERDEWAM DIKE
Di nav van heft mehên dawî de ji 2 hezar bêhtir penaberên 
ku hewl didan derbasî ewropa bibin li DeryaSpî mirin. li gorî 
îstatîstîkên Saziya Navneteweyî ya Koçberiyê ev rêya ku 
penaber bi kar tînin wekî rêya mirinê tê bi nav kirin û îsal ji 
hemû salan bêhtir mirin rû daye.   
Di sala 2014´an de hejmara penaberên ku dixwestin jibo 
jiyaneke baştir derbasî welatên ewropa bibin û di Deryaya Spî 
de jiyana xwe ji dest dayîn 3,279 bû. Hejmara herî mezin ya 
mirinan li Qenala Sîcilya ya di navbera Îtalya û lîbya de pêk hat.   
KRÎZA PENABERIYÊ LI EWROPA KÛRTIR DIBE
Her çiqas li rojhilata Navîn û welatên efrîqa şer û xîzanî 
zêdetir dibe, pê re krîza penaberan jî li welatên ewropa kûrtir 
dibe. ewropa ketiye derdê xwe û hewl didin bê çawa pêşiya 
penaberan bigirin, lê kes nafikire bê çawa pêşiya mirina 
penaberan were girtin. rojeva Brîtanya jî bi krîza penaberan 
hatiye dorpêç kirin. 
li gorî lêkolînên dawî di 7 mehên dawî de 9,285 kesî li 
Brîtanya serî li penaberiyê dane. Sala 2014´an bi tevahî 
31,945 serlêdanên penaberiyê li Brîtanya pêk hatibûn û ji van 
serlêdanan ji sedî 44 hatibûn qebûl kirin. Kesên serlêdana wan 
hatîn qebûl kirin piranî ji Sûrî û erître bûn.

HERÎ ZÊDE SERLÊDAN LI ALMANYA ÇÊBÛN
Tevî ku di nav 28 welatên ewropa de di aliyê serlêdanên 
penaberiyê de Brîtanya di rêza 7´emîn de ye û almanya di rêza 
1´emîn de ye. li gorî lêkolînê di çar mehên destpêka 2015´an 
de 97, 640 kesî serî jibo penaberiyê serî li almanya daye û bi vê 
yekê almanya di nav welatên ewropa de bûye yekemîn. 
li gorî lêkolînê 10 welatên herî zêde serlêdanên penaberiyê 
çêbûne wihane; almanya:97,640, macarîstan:39,295, 
Fransa:19,945, Îtalya:19,745, Swêd:14,840,  awûstûrya:13,425, 
Brîtanya:9,285, Swêdzerland:5,410, Belçîqa:4,570, 
Bûlgarîstan:4,310.
LI BRÎTANYA TEDBÎRÊN Nu
Di aliyê pêşîgirtina hatina koçberan de Brîtanya tedbîrên nu 
digire. Tevî sînoran ewletir dike, di hundir de jî tedbîrên nu 
digire. li gorî qanûna tê amade kirin, xwediyê xaniyan yên ku 
xaniyên xwe kirê bidin koçberên bê kaxiz dê bi cezayê zîndanê 
re rubiru bimînin. wekî din jibo pêşî li koçberên ku ji Fransa 
Kale hewl didin derbasî Brîtanya bibin 100 xebatkarên nu yên 
ewlekariyê dê li tunelê bên bi cîh kirin. wekî din hevdîtinên di 
navbera Fransa û Brîtanya de yên derbarê gavên bên avêtin de 
berdewam dikin.
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Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Beriya ku porê min giş spî bibe,
 Dixwazim, tu min bibînî! 

Beriya ku çavên min kor bibin, 
Dixwazim, ez te bibînim!

  Çarşem, 05 Gelawej 2015

Ehmed Huseynî
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Di balafira li Îngilîstanê ket xwarê 
de malbata Bîn Ladîn hebû
Hat ragihandin ku di jeta taybet 
a dema dixwest li Îngilîstanê 
xwe deyne li ser bazareke we-
sayîtan ket, rêwiyên wê ferdên 
malbata Bîn Ladîn bûn.

Jeteke taybet a Erebîstana Siûdî ya ji bajarê 
Îtalya Mîlanê rabû, roja Înê li herêma Hamshîre 
ya Îngilîstanê dema dixwest dakeve Balafirgeha 
Blackbushe, ket xwarê.

Balafir li cihekî vekirî yê bazara wesayîtan 
a li nêzî balafirgehê ket xwarê. Li gorî polîsan 
pîlot û sê kesên di balafirê de mirine. Kesek bi 
saxî nefilitiye. 

Sefaretxaneya Bilind a Erebîstana Siûdî ya li 
Îngilîstanê piştrast kir ku yên di balafirê de mirine 
ferdên ji malbata şefê El Qaîdeyê Ûsame Bîn 
Ladîn in.

Sefaretxaneya Bilind di daxuyaniya xwe ya bi 
rêya twitterê de ji kurên Bîn Ladîn û xizmên wî re 
sersaxî xwest. Sefaretxaneya Bilind der barê nas-
nameya kesên mirine de agahiyeke berfireh neda.

Serokwezîrê berê yê Brîtanyayê 
jî tevlî skandala pedofîlî bûye!

Di lêpirsînên li ser skandala 
pedofîlî ya bi dehan salan li 
Brîtanyayê dewam kir de, tê 
gotin ku navê Edwar Heath 
ê di navbera salên 1970-
74’an de serokwezaretî kir, 
derbas dibe.

Di lêpirsînên li ser skandala pedofîlî ya 
bi dehan salan li Brîtanyayê dewam kir de, 
tê gotin ku navê Edwar Heath ê di navbera 
salên 1970-74’an de serokwezaretî kir, 
derbas dibe. Tê texmînkirin ku agahiyên 
li ser hebûna Heath a di nava vê skandalê 
de di destê polîsan de ne. Tê lêkolînkirin 
ku ev agahî çima heta niha hatiye veşartin.

Li gorî agahiyên ji aliyê komîsyona 
serbixwe ya lêpirsîna skandala pedofîlî 

dimeşîne ve hat dayîn, Serokwezîrê demê 
Edward Heart ê di sala 2005’an de mir, 
navê wî jî derbas dibe. Li gorî komîsy-
onê, dawî li lêkolîneke li ser gumanbarekî 
di lêpirsîna polîsan a beriya niha de navê 
xwe derbas dibû, hatiye anîn. Tê gotin ku 
komîsyonê, ji ber têkiliya vî kesî bi Ser-
okwezîrê berê Edward Heath re, lêpirsîn 
daye sekinandin.

Li Brîtanya Mezin ji salên 1960’î û pê 
ve, tê zanîn ku ‘toreke pedofîlî’ ya berfireh a 
di nav de şexsiyetên navdar jî hebûn, hatiye 
avakirin. Ji van kesan 76 jê siyasetmedar, bi 
qasî 200 ji wan jî mirovên di nava raya giştî 
de tên naskirin e.

Raporeke di meha bihurî de hat weşandin 
destnîşan kiribû ku yek ji her 20 zarokên li 
Brîtanyayê rastî îstîsmara zayendî hatine.

Di nava vê skandala profîlî de siyasetm-
edar, oldar, kesên cîhana sînema û dikê û li 
nava raya giştî tên naskirin, cih girtin. 

Li Londonê Polîtîkayên Şer ên AKP´ê Hatin Şermezar Kirin
Polîtîkayên AKP´ê yên ku Tir-
kiye dike qada şer li paytext 
Londonê hatin şermezar ki-
rin. Li bakûrê Londonê li îsta-
syona Manor house kon hat 
vekirin û di derbarê komkûji-
yên dewleta Tirk de agahî dan 
kesên derdorê.

Di çarçoveya çalakiya ku roja Yekşemê 
ji hêla Ciwanên Azad ve hatî organîze ki-
rin de li îstasyona Manor House kon hat 
vekirin. Li pêşiya kon wêneyên kesên li 
herêma Qendîlê gundê Zergelê ji hêla bala-
firên artêşa dewleta Tirk ve hatîn qetil kirin 
hatin daliqandin. Tevî alên KCK, YPG û 
wêneyên rêberê gelê Kurd Abdullah Oca-
lan, pankartek mezin li ser “Dewleta Tirk 
Sivîlan qetil dike. Çima?” hat daliqandin. 

Di çalakiya ku tevahiya rojê berdewam 
kirî de ciwanan kesên derdorê di derbarê 
komkûjiyê de agahdar kirin û belovok hatin 
belav kirin. Di belavokan de komkûjiya 
Zergelê bi zimanekî tund hat rûreş kirin û 
bang li gel hat kirin li dij van komkûjiyan 
berteka xwe bidin nîşandan. 

BANGEWAZÎ
“EM POLÎTÎKAYÊN ŞER Û ÊRÎŞÊN DEWLETA 

TIRK ŞERMEZAR DIKIN”
Dîrok: 08.08.2015 (Şemî)

Saet: 15:00
Cih: BBC (Oxford Circus-W1A 1AA)

HÊZA YEKITIYA DEMOKRATÎK YA BRÎTANYA 
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Îşkencexaneya polîsan a li taxa Elewiyan niha Mala Cem e!
Qereqola Polîsan a Guzeltepe ya di dema berx-
wedaan TARÎŞ a Çîglî ya Îzmîrê de hat avakirin, bi 
hinceta têrker nîne di destpêkê de hat valakirin, 
dûre ji aliyê Komeleya Evrensel Alevî Beştaşî ya 
serokatiya wê rêveberê AKP›yî dike ve, veguherî 
Mala Cem a Hz. Huseyîn. Şêniyên taxê nerazîbûn 
nîşanî rewşê dan û diyar kirin ku ev yek ji bo derxis-
tina provokasyonê hatiye kirin. Şêniyan destnîşan 
kirin ku ev veguherîn nîne û beriya niha xwestine 
ev avahiya îşkencexaneyê were hilweşandin.

Ji rûspiyên Elewiyan parla-
menterê HDP›ê yê Îzmîrê Mus-
lum Dogan û Rêveberê Komeleya 
Elewiyan a Demokratîk a Îzmîrê 
(ÎDAD) Ersîn Ozgur mijar ji 
ANF›ê re nirxandin.

Parlamenterê HDP›ê yê Îzmîrê 
Muslum Dogan da xuyakrin ku li 
gorî baweriya Elewiyan Malên 
Cem divê ji aliyê gel bi xwe ve 
were avakirin û got, «Li cihekî 
weke qereqolê hat bikaranîn, 
şoreşger lê rastî îşkenceyê hatin, 
nabe ku em weke navendeke 
bawerî û hîndekariyê qebûl bikin. 
Em ê wê derê bi ti awayî bi kar 
nînin, em naxwazin gelê me jî bi 
kar bîne. Eger pêwîstî pê hebe em 

ê wê derê hilweşînin û bi xwe ji 
nû ve çêbikin. Maleke Cem a bi 
derfetên gel hatibe çêkirin, hingî 
were perestegehekê tê qebûlkirin.» 
Dogan ragihand ku ew ê bi Waliyê 
Îzmîrê re hevdîtinê bike û diyar 
kir ku ew ê hewl bide pirsgirêkê li 
gorî gel çareser bike.
‘QEREQOLEKE BI ÎŞKENCE, 
BINÇAVKIRINÊN NEHEQ Û 
ZEXTAN TÊ BIBÎR ANÎN’

Rêveberê Î-DAD’ê Ersîn Ozgul 
jî bibîr xist ku piştî Elewî li taxê 
bi cih bûn dewletê dest bi çêkirina 
qereqolê kir û got, “Ev qereqol bi 
îşkenceyan, bi binpêkirina rûme-
ta mirovahiyê, bi binçavkirinên 
neheq û bi zextên li şoreşgeran 

tê bîranîn. Niha din navê kes-
ekî Elewî yê weke ‘kewê neyarê 
qewmê’ ku nêzî AKP’ê ye, weke 
mînaka hespê Trûva hewl dide bi 
vî rengî bikevin nava vê taxa ku 
ti carî nekarîbû bikevinê. Û weke 
karê destpêkê jî navê Hz. Huseyîn 
ê ji bo Elewiyan nîşaneya berx-
wedan û serhildanê ye li Mala 
Cem kir û kûrsa Kûranê ya perw-
erdeya qaşo Elewiyan vekir.”

“AKP HEWL DIDE BI ‘BI 
HESPÊN TRÛVA YÊN ELEWÎ’ 
BIKEVE NAVA GUZELTEPE’

Ozgul anî ziman ku Mala 
Cem di navbera AKP û CHP’ê 
de veguheriye mijara rantê û got, 
“AKP a ku Mala Cem weke mala 
cumbuşê dibîne û ji bo biryara 
Madimakê got li ser xêrê be, hewl 
dide bi ‘hespên Trûva yên Elewî’ 
bikeve nava Guzeltepe û xwe bide 
qebûlkirin. CHP jî ku beriya du ro-
jan ji bo Malên Cem bibin xwedî 
statuya qanûnî pêşniyara qanûnê 
pêşkêş kir, piştî du rojan di bin 
navê ‘guherîn derveyî qanûnan’ 
deriyê Mala Cem kilît kir. Xuyaye 
her du mejî jî mijara Mala Cem ve 

bi taktîkî bi kar tînin.”
‘EM Ê NEHÊLIN RUHÊ ÛGÛR 
KÛRT BÊ ÊŞANDIN’

Ozgul da xuyakirin ku ew ê rê 
nedin van her du zîhniyetan ku bi 
bikaranîna nirxên Elewiyan re vê 
yekê ji xwe re weke rantê bibînin 
û got, “Em ê ti carî li ser xwîna 
vî gelî ya ku hînê ziwa nebûye, li 
vê îşkencexaneyê li semahê neg-
erin. Em ê ruhên canên xwe yên 
weke Ûgûr Kûrt ên di îşkenceyan 
de hatin derbaskirin û li ber Mala 
Cem bi fîşeka polîsan hat qetilki-
rin, ne êşînin.”

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî li 
Zergelê lêkolîn kir

Heyetên Rêxistina Efûyê 
ya Navneteweyî, Tevgera 
Azadî, Kongreya Netew-
eyî ya Kurdistanê (KNK) 
û Hizbê Şûiyê Kurdistanê, 
gundê Zergelê yê Qendîlê 
ku dewleta Tirk bombe-
baran kir, ziyaret kir.

Ziyaretên heyetan ji bo gundê 
Zergelê ku di encama bomberdûmana 
balafirên şer ên Tirk de 8 sivîlan jiyana 
xwe ji dest dan, dewam dikin.

Îro jî Rêxistina Efûyê ya Navnetew-
eyî li Zergelê lêkolîn kir. Nûnerên Rêx-
istina Efûyê dîmenê gund kişandin, bi 
birîndar û gelê Qendîlê re hevdîtin kirin 

û hat ragihandin ku wê piştre li ser mi-
jarê raporekê amade bike.

TEVGERA AZADÎ: TÊKOŞÎNA 
AZADIYÊ YA GELÊ KURD 
WÊ BI SER BIKEVE

Heyeta Tevgera Azadî jî hat Qendîlê 
û li cihê komkujiyê lêkolîn kir. Hevs-
erokê Tevgera Azadî Mûhammed Ab-
dûllah li cihê komkujiyê daxuyaniyek 
da û got, “Gelê Kurd di şer de berdêlên 
giran daye, em dizanin ku komkujiya li 
Zergelê ne ya yekemîn e. Têkoşîna li 
Şengal, Başûrê Kurdistanê û Rojava li 
dijî çeteyên DAIŞ’ê tê dayîn, têkoşîna 
Kurdan a li ser navê mirovahiyê tê 
meşandin e. Li hemberî serketinên li 
Rojava û Kurdên li Bakurê Kurdistanê 
yên di hilbijartinê de, dewleta Tirk û Er-
dogan dest bi şerê li dijî Kurdan kiriye. 
Têkoşîna azadiyê ya KUrd a ku berî 

40 salan bi çend kesan destpê kir îro 
gelê Kurd gihandiye qonaxa bi destxis-
tina statuyê. Pêwîste herî zêde dewleta 
Tirk vê bizanibe. Dewleta Tirk bi van 
êrîşan re întixara xwe amade kiriye. 
Bi sipartina pişta xwe li NATO’yê re 
li dijî Kurdan bi salan şer kir. Çawa ku 
di vî şerî de bi ser neket, wê îro jî bi 
ser nekeve. Wê nikaribe encamê bigire. 
Têkoşîna Kurdan a azadiyê wê bi ser 
bikeve.”

HIZBÊ ŞÛIYÊ KURDISTAN: 
DIVÊ BÊDENGÎ LI HEMBERÎ 
VÊ KOMKUJIYÊ NEBE

Nûnerên Hizbê Şûiyê Kurdistan 
ên li gundê Zergelê lêkolîn kirin, piştî 
hevdîtinan daxuyaniyek da. Li ser 
navê nûnertiya Hizbê Şûiyê Rewandûz 
Îbrahîm Baban peyivî û got, “Daxuy-
aniyên hin derdoran ên ku îdîa dikin 
ku kampên PKK’ê hatine bombeki-
rin ne rast in. Gundê Zergelê hatiye 
bombekirin û sivîl hatine qetilkirin. 
Hikûmeta Tirk hesabê têkçûna xwe 
ya hilbijartinê bi bombekirina sivîlan 
dipirse. Em dixwazin careke din bibîr 
bixin ku bi qetilkirina sivîlan pirsgirêka 
Kurd çareser nabe. Di serî de Netew-
eyên Yekbûyî em bang li hemû hêzên 
navneteweyî dikin ku bên li cihê bûyerê 
vê komkujiyê bibînin û li hemberî vê 
bêdeng nemînin. Divê hikûmeta Iraqê 
û hikûmeta Herêma Kurdistanê li hem-
berî van êrîşan dengê xwe bilind bikin.”

Eurobarometer: Ewropî 
ji ber koça zêde ji 
aboriyê bi ‘fikar’ in
Encamên anketa bi navê Eurobarometer a 
Komîsyona Yekîtiya Ewropayê di Gulana îsal de 
pêk anî, hatin weşandin. Li gorî anketê, Ewropî 
‘azadiya ger û geşta’ di nava sînorên yekîtiyê 
de diparêzin. Lê helwesta neyînî ya li hemberî 
koçberan yekemcar pirsgirêkên aboriyê li dû 
xwe hişt.

Li gorî encamên Euroba-
rometer, li 20 ji 28 welatên 
Yekîtiya Ewropayê pirsgirêka 
sereke, tevî penaberan koçber 
tên dîtin. Di Mijdara par de 
pirsgirêkên aboriyê û bêkarî 
‘çavkaniya gumanê’ ya herî 
bingehîn bû. Lê herikîna 
koçberan a di rêza çaremîn de 
bû, derbasî rêza yekemîn bû.

Ji sedî 38 ê Ewropiyan 
pirsgirêka koçberiyê der-
dixînin pêş. Li gorî 6 meh 
beriya niha ji sedî 14 ev yek 
zêde bûye. Rewşa aboriyê jî 
bi kêmbûna ji 6 pûnan re, bi 
rêjeya ji sedî 27’an re çav-
kaniya gumanê ya bingehîn 
tê dîtin.

Li gorî anketê, bêkarî bi 
rêjeya ji sedî 24’an re di rêza 
sêyemîn, xerckirinên cemaw-
eriyê bi rêjeya ji sedî 23’an re 

di rêza çaremîn de cih digire. 
Terorîzm ji bo rêjeya ji sedî 
17’an ê welatiyên Yekîtiya 
Ewropayê çavkanya binge-
hîn a fikarê ye. Li gorî rêjeya 
Mijdara 2014’an bi 6 pûanan 
zêde bûye.
HERÎ ZÊDE MALTAYÎ 
Û ELMAN JI BER 
KOÇBERIYÊ BI ‘FIKAR’ IN

Yên ku herî zêde dibêjin 
koçberî çavkaniya herî girîng 
a fikarane, welatiyên Malta 
û Elmanya ne. Li Maltayê 
ji sedî 65, li Elmanyayê ji 
sedî 55 ê welatiyan, koç-
beriyê weke pirsgirêka sereke 
dibînin.

Di heman demê de bi 
rêjeya ji sedî 43 Îtalya û bi 
rêjeya ji sedî 34’an re Fransa 
koçberiyê ji pirsgirêkên abo-
riyê bêhtir bi fikar dibînin.
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Amnesty: Li Brezîlyayê polîs ‘di 
destpêkê de dikuje dûre dipirse’
Li bajarê Rîo de Jenerîo yê 
Brezîlyayê ku sala pêş wê 
Lîstikên Olîmpiyadê lê werin 
lîstin, hejmara mirovên tên 
kuştin her zêde dibe. Rêxis-
tina Efûyê ya Navneteweyî 
(Amnesty International) ragi-
hand ku di nava 5 salên dawî 
de zêdeyî 1.500 kes ji aliyê 
polîsan ve hatine qetilkirin.

Rapora ji aliyê Amnesty International ve 
hat amadekirin bi serenavê “Te kurê min 
kuşt!: Cînayetên Polîsê Leşkerî Yê Rîe de 
Jenerîo” hat weşandin. Di raporê de hat ragi-
handin ku li Rîe de Jenerîo hejmara mirovên 
di nava 5 salên dawî de ji aliyê polîsan ve 
hatine kuştin 1.519 ye û ji sedî 16 ê van cî-
nayetan ji ber polîsan e.

Di rapora Amnesty de hat destnîşankirin 
ku prensîba bingehîn a polîsê Rîo ‘bikuje, 
dûre bipirse’ ye û bal hat kişandin ser neçari-
ya tespîtkirina berpirsyariya di mirinên ji ber 
operasyonên polîsan. Bi taybetî jî bal hat 
kişandin ser mirinên li banliyoya Acarî ya li 
bakurê Rîo.

Li gorî raporê ji 9 ji 10 kesên li Rîo ji aliyê 
polîsan ve hatin qetilkirin, di operasyonên li 

Aarî de hatine kuştin. Ev jî gumanan zêde 
dike ku polîsê Rîo bi binpêkirina hiqûqê re 
kuştinên bêdaraz dike.

Li Brezîlyaya ji 200 mîlyon nifûsî, tevî ku 
ne di nava şer de ye jî, yek ji welatên sereke 
yên bûyerên şîdetê û mirin lê rû didin e. Li 
gorî raporên Neteweyên Yekbûyî di sala 
2012’an de li gelemperiya welêt 50 hezar kes 
ji ber cînayetan hatin kuştin. Li Rîe de Jenerîo 
jî rojane herî kêm 3 kes tên kuştin.

Li aliyê din, ji ber Lîstikên Olîmpiyadê 
yên sala 2016’an ên li vî bajarî, zêdekirina he-
jmara polîs û leşkeran fikar û gumanan zêde 
dikin. Di navbera 5-21’ê Tebaxa 2016’an de 
wê ji bo olîmpiyadan 85 hezar polîs û leşker 
werin wezîfedarkirin. Ji bo olîmpiyadên 
2012’an ên li Londonê, bi qasî nîvê vê he-
jmarê wezîfedarên ewlekariyê hatibûn erk-
darkirin.

Hîndîstanê bi gerîlayên NSCN-IM 
re peymana aştiyê mor kir

Serokwezîrê Hîndîstanê Nar-
enda Modî da xuyakirin ku 
wan peymana dawî li şerê 
60 salan ên li bakurrojhilatê 
welêt tîne, mor kirine.

Peyman di navbera Hikûmeta Federal a 
Hîndîstanê û yek ji girîngtirîn fraksiyonên 
Konseya Sosyalîst a Neteweyî ya Nagaland 
(NSCN) NSCN-IM de hat morkirin.

Bi peymana ji aliyê Serokwezîr Modî û 
Sekreterê Giştî yê NSCN-IM Th Mûîvah 

ve hat îmzekirin re, ji bo 
qedandina şerê ev 60 sal in 
li eyaletê dimeşe, gaveke 
girîng e. Modî xwest ev pe-
ymana aştiyê ji bo tevgerên 
din ên gerîla yên li welêt 
di nava tevgerê de ne, bibe 
mînak.

Hat ragihandin ku aga-
hiyên berfireh ên li ser pey-
mana aştiyê ya di navbera 
hikûmetê û NSCN-Im de, 
wê di demeke nêz de bi 
raya giştî re werin parveki-
rin.

Di navbera rêxistina bi 
navê NSCN ku NSCN-
IM di sala 1988’an de jê 
veqetiya û hikûmeta nav-
endî ya Hîndîstanê de ev 60 

sal in şer diqewime. Herî dawî di Hezîrana bi-
hurî de di encama kemîneke gerîlayên NSCN 
a li eyaleta Nagaland de herî kêm 20 leşkerîn 
Hîndîstanê jiyana xwe ji dest dabûn. Di dax-
uyaniya ji aliyê artêşê ve hat dayîn de hatibû 
îdîakirin ku lîderekî gerîla yê bi navê Khûmlo 
Abî Anal ê piştî 3 hefteyan hat girtin, ji êrîşê 
berpirsyar e.

Li eyaleta Nagalandê ku nifûsa xwe bi qasî 
2 mîlyon e, piraniya şêniyên wê gelê Naga ye 
ku bêhtir nêzî Bîrmanyayiyan e.

Li Hîndîstanê hînê li 7 eyaletan 12 komên 
gerîla heen ji bo serxwebûn û guhertina rêve-
beriya siyasî dixebitin.

DYA armancên xwe yên li dijî 
guherînên avhewayê aşkera kir, lê...

Dewletên Yekbûyî yên Amerîka 
(DYA) ku heta niha di têkoşîna 
li hemberî germahiya global de 
li paş mabû, bi awayekî fermî 
plana xwe ya li ser santralên 
komirê yên ji sedî 40 ê hilberî-
na elektrîkê pêk tîne, ragihand. 
Obama got, “Em nifşê dawî ne 
ku li dijî germahiya global kari-
bin tiştekî bikin” û diyar kir ku 
ew bi biryar in belavkirina gaza 
sera kêm bikin.

Armancên hikûmetê aşkera kir, di têkoşîna 
li hemberî germahiya global girîng tên dîtin. 
Lê belê ji ber dijderketina karsazên santralên 
komirê û Komargeran, nayê zanîn ku şensê 
vê yê serketinê çiqas e.

Plana DYA ya li ser têkoşîna li hemberî 
guherînên avhewayê, ku çend roj berê de-
tayên wê hatin aşkerakirin, bi awayekî fermî 
hat ragihandin. Li gorî plana ji aliyê Serok 
Barack Obama ve hat ragihandin, rêjeya kar-

bondîoksît (CO2) a ji santralên komirê yên 
di hilberîna elektrîkê de xwedî cihekî girîng 
e tên berdan, heta sala 2030’î wê bi rêjeya 
ji sedî 32’an kêm bibe. Ji bo vê jî wê li gorî 
rewşa sala 2005’an bê nirxandin.

Di plana Obama de tê xwestin ku dest 
ji komirê bê berdan, lê santralên nukleerî û 
santralên gazê yên di germahiya global de ji 
komirê ‘kêmtir bi zerar’ tê dîtin, bên bikaranîn. 
Her wiha tê xwestin ku enerjiyên dikarin xwe 
nû bikin ên weke enerjiyên ba û rojê, werin 
tercîhkirin.

Li gorî rêveberiya DYA, derbasbûna ji 
komirê ber bi cureyên din, wê bi ‘kêmbû-
na fatûraya elektrîkê’ bandorê li welatiyên 
DYA’yî bike.

Hînê li DYa ji sedî 20 ê elektrîkê ji santralên 
nukleerî, ji sedî 13 jî ji enerjiya dikare xwe nû 
bike (ba, roj û av) tê peydakirin. Rêveberiya 
Obama dixwaze rêjeya enerjiya dikare nû bibe 
heta sala 2030’î derxîne rêjeya ji sedî 28’an.

Lê belê ji ber dijderketina karsazên san-
tralên komirê û Komargeran, bi cih hatina vê 
planê di rewşeke bumanbar de ye.

DYA ku ji sedî 5 ê nifûsa cîhanê lê dijî, ji be-
lavkirina ji sedî 20 ê gazên serayê berpirsyar e.

Îran: Armanca me ya hilberîna 
petrolê rojane 3,9 mîlyon barîl e
Îranê ragihand ku bi rakirina pêkanînên aboriyê yên welatên 
Rojavayî re ew ê hilberîna petrolê zêde bikin. Li gorî aga-
hiyên ji aliyê Wezareta Petrolê ve hatin dayîn, armanca hil-
berîna rojane ya petrolê 3,8 û 3,9 mîlyon barîl e.

Wezîrê Karên Petrolê yê Îranê Bîjan Zan-
gane ji televîzyona dewletê re peyivî û anî zi-
man ku hilberîna petrolê a welatê wî, wê 500 
hezar barîl zêdetir bibe. Zangane diyar kir 
ku ji bo vê ew li benda rakirina 
pêkanînên aboriyê yên li hemberî 
welatê wan e û da zanîn ku di me-
hên pêş de ew dixwazin rojane ji 
3,8 hezar 3,9 mîlyon barîl petrolê 
hilberînin.

Tê texmînkirin ku Îranê di 
meha Tîrmehê de 2,85 mîlyon 
barîl petrol hilberandiye.

Di encama peymana roja 14›ê 
Tîrmehê li paytexta Awûstûrya 
Viyanayê hat morkirin de, biryar 
hatibû dayîn ku Îran bernameya 

xwe ya nukleerî ji kontrolê veke. Li gorî vê 
peymanê, pêkanînên aboriyê yên li hemberî 
Îranê wê gav bi gav werin rakirin.
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XWESERIYA 
DEMOKRATÎK
Tu hikûmeteke navendî zû bi zû û bixwe berê 
qadên xwe yên jiyanê ji xweseriya demokratîk 
re nahêle. Xweseriya demokratîk ji bîrdozî, 
rêxistinî û çalakiyên wê tê 
YUSUF KARATAŞ-A.WELAT 

]Xweserî ‘bi serê xwe bûn’ 
e. Bi serê xwe tevgerandin e. 
Jiyan û rêveberiyeke ‘bi serê 
xwe’ ye. yanî serxwebûn e. Lê 
ev serxwebûn ne serxwebûneke 
ji dev û dorê xwe qut û tenê ye. 
xweserî an jî serxwebûneke 
dev û dorê xwe re girêdayî û 
berpirsyar e. Girêdayîn û ber-
pirsyariyeke li hember hev e. 
Jixwe jiyana xwezaya yekemîn 
jî, ya duyemîn jî û ya sêyemîn 
jî wiha ye. lê hema pergala 
dewletparêz û desthilatparêz 
xwezaya duyemîn derxistiye 
ser xwezaya yekemîn. Aheng 
û hevsenga di navbera wan de 
xirab kiriye. Xwezaya yekemîn 
xistiye hayber û ya duyem jî xis-
tiye kirde. Ji ber vê yekê pêwîst 
e bi xwezaya sêyemîn re ev 
hevsengî, berpirsyariya li hem-
ber hev careke din bê çêkirin. 
Cureyên xweseriyê Di dîroka 
şaristaniyê de modela xweseriyê 
her tim hebûye. lê bi gelemperî 
demokratîk nebû ne. milê wan 
ên demokrasiyê an kêm bûye an 
jî tune bûye. Di serdama kole-
dariyê de jî, di serdema navîn 
de jî û serdema modernîteya 
kapîtalîst de jî hebûne. Carna 
ya eşiran, carna ya mîr û began, 
carna ya bajêran, carna ya gira-
van, carna ya herêman û carna 
jî ya welatan… Di heman demê 
de hîn caran li gor etnîkan, hîn 
caran li gor baweriyan (ol û 
mezhep) û hin caran jî li gor 
çandan ev xweserî hebûn e. Ji 
aliyê desthilatdariya navendên 
demê re hatine nasîn û pejiran-
din. Lê hema di hemûyan de jî 
ev xweserî topal bûne. Lewre 
piyên demokratîk kêm bûye. 
Modela xweseriya demokratîk 
vî piyê kêm temam bike. Lewre 
xweseriya bê demokrasî nav-
endokek desthilatdariya biçûk 
e. Belê xweseriya demokratîk 
bi desthilatdariya navendî re 
peymanekî çê dike. Ev peyman 
sînor, heq, berpirsyarî û rayeyên 
xweseriya demokratîk û ya 
navenda desthilatdar (dewlet) 
diyar dike. Yanî qadên jiyanê li 
hev parve dikin. Tu hikûmeteke 
navendî zû bi zû û bixwe berê 

qadên xwe yên jiyanê ji xwe-
seriya demokratîk re nahêle.

Xweseriya demokratîk ji bîr-
dozî, rêxistinî û çalakiyên wê 
tê. Xweseriya demokratîk kengî 
bîrdoziyeke alternatîf ji xwe 
re çêkir û hêza xwe ya bîrdozî 
ango hişmendî vegerande rêx-
istinî û çalakiyê wê gavê dikare 
hinek qadên jiyanê ji hikûmeta 
navendî bistîne. Ango hikûmeta 
navendî ji hinek qadên jiyanê 
dûr bixe. Heke hêz hindik be 
dê hindik bistîne; zehf be jî dê 
zehf bistîne. Nirxên xweseriyê 
Pergala xweseriya demokratîk 
ji modela xweseriyên heyî cu-
datir, milê wê yên demokrasiyê 
ye. Ev demokrasiya xweseriya 
demokratîk helbet xwe dis-
pêre paradigmaya demokratîk, 
ekolojîk û azadiya zayendê. 
Lê hema ev paradîgma xwe bi 
modela komun û meclîsan re 
şênber dike. Komun û meclîs 
bingeha rêxistinkirina vê 
paradîgmayê ne. Her du jî sazi-
yên demokratîk in. Yên gel û 
civakê ne. armanca van saziyan 
jiyaneke azad, xweş, rast û adil 
e. Kes û civaka azad, rast , qenc 
û adil e.

Di navbera komun û meclîsan 
de hinek cudahî hene. Jixwe tu 
cudahî tune bûya yê bi heman 
navî bihatana nasîn. Armanca 
wan yek e lê kargîn û fonksi-
yonên wan cuda ne: Komjîn: – 
Modela rêxistinê ya herî binge-
hîn e. Şaneya bingehîn a jiyana 
azad e. Di heman demê de ji-
yana komunal e û demokratîk 
e. – Modela yekiniyên jîngehên 
biçûk e. Yanî modela rêxistina 
gund û taxên bajarokan e. Li 
cihên ku şênî lê hindik bin tê 
çêkirin. – Bi esasî modela jiya-
na çolteran e. Zom, kom, gun-
dik û gundên colteran li ser vê 
modelê yekinî û yekîtiya xwe 
çê dikin. – Yekîniya herî biçûk 
e. Her çiqas di civaknasiyê de 
ji malbatê re saziya herî biçûk 
bê gotin jî ev cuda ye. Malbat 
saziyeke xwezayî ye. rêxistini-
yek nîne.

Lê komun yekîniyek ku mi-
rovan bi vîna xwe li der xis-
tine. Ji ber vê yekê rêxistiniya 
herî biçûk e. – Rêxistiniya herî 
kevnare ye. komunên pêşîn 
qilan in. Ji ber şert û mercan 
bi awayekî xwezayî komun 
çêbûye. Qilanan bi vê modelê 
ve jiyana xwe domandiye. Bi 
vî awayî komun rêxistineke 
xwezayî ye jî. – Rêxistina civ-
akê ye. bi piranî bi cîhana civ-
akî re eleqeder e. – Rêxistineke 
abori ye. hemû endamên ko-
munên li gor karbeşiyê di hil-
berînê de cih digirin. Hilberîna 
wan jî ji bo pêdîviyên komunê 
ne. hilberina xwe ji bo awayekî 
adilane parve dikin. – Di ko-
munê de demokrasiya rasterast 
pêk tê. Di komunê de cudatiya 
kirde û heyber nîn e. Her en-
damên komunê bi serê xwe 
kirde ye. hemû bîryar bi tevahi-
ya endamên komunê ve tên gir-
tin. Kes li ser navê kesî ne axive 
û tiştekî nake, herkes li ser navê 
xwe tevlî nîqaş û biryaran dibe. 
Rayederên hemûyan wek hev 
in. Ji ber ku hejmara endamên 
komunan pirr zêde nîn in. Her 
endam tevlî biryaran dibe. Ji 
ber vê sedemê demokrasiya 
rasterast tê şixulandin. Meclîs: 
– Rêxistina qada siyasi ye. bi 
piranî meseleyên siyasî tê de 

tên niqaşkirin û digihîjîne enca-
man. – Rêxistina raser e. Lê ev 
raseriya wê ji hêla rayeyê de nîn 
e. Lewre raye yên meclisan bi 
qasî raye yên komunal tuneye.

Esas cihê raye û biryaran ko-
mun in. Meclis ji biryaran digire, 
lê di hemû warî de û ji bo hemû 
kesî biryaran nagire. Lê komun 
di jîngeha xwe de di hemû warî 
biryaran digire. Meclis di hîn ali-
yên hevpar tenê de biryara digire. 
– Demokrasiya temsîlî(helbet 
temsîliya herî fireh e) pêk tîne. 
Her komun şandeyên xwe dişîne 
meclîsa herêma xwe. Meclis 
bi van şandeyan ve pêk tê. Bi 
tenê komun şandeyan naşîne, di 
heman demê de rêxistinên civ-
akî (jin û ciwan) çandî, aborî, 
pişayî û parastinê jî şandeyên 
xwe dişîne meclisan. Dîsa bi 
şandiyên ango nûnerên civakê 
pêk tê. – Meclis heleq heleq li 
ser hev re hene. Li gorî modela 
xweserıya demokratîk pênc(5) 
heleq meclis hene. Heleqa 
yekemîn meclîsên taxên mezin, 
a duyemîn meclisên bajerokan, 
a sêyemîn meclisên bajaran , a 
çaremîn meclisên herêman û ya 
pêncemîn meclisên welatan e. 
(di dema pêşketina modelê de ya 
şeşemîn jî meclisên nav welatan 
jî pêk tê!). meclisa xala yekemîn 
(meclisan taxan) endamên wê ji 

yên din zehftirin û raye yên wê 
jî ji yên din zehftirin. Meclis xal 
bi xal biçûk dibe û raye yên wan 
jî hindik dibin. Ji ber vê yekê 
meclisa pêncemîn(ya welat) 
zêde biryara nagire bi tenê rista 
kordînekirinê de dimîne. – Hel-
bet her meclis li gor xala xwe 
komîte, komîsyon û rêveberi-
yên xwe çêdikin. Meclis li gor 
pêdîvetiyan peywirê dide wan. 
Kengî pêdîvetî qediya ji pe-
ywirdar jî dev ji peywirê ber 
dide. Yanî çiqas pêdîvî û peywir 
ewqas jî peywirdar e. Lê hemû 
peywirdar bi hilbijartinê ve tên 
ser kar û dîsa bi rêbazên hilbi-
jartinê dev jê berdidin.
Modela xweseriyê

WEKÎ ENCAM di modela 
xweseriya demokratîk de, mod-
ela rêxistina gel a bingehîn ko-
mun û meclis in. Ev model vîna 
gel derdixîne holê. Gel tev li 
biryar û rêveberiyê dide. Bi esasî 
gel bi ‘xwe bi xwe’, bi rêxistinên 
komun û meclisan ve hemû pirs-
girêkên xwe yên civakî, siyasî, 
çandî, aborî, parastin û hwd. 
bi awayekî azad niqaş dike û 
li ser van niqaşan bi awayekî 
demokratîk biryarên çareseriyê 
digire û van biryaran ji dil de 
dixe pratîkê. Ji ber vê modelê gel 
û civak di niqaş, biryar û rêve-
beriyê de tebat û heyber nînin, 
çalak û kirde ne!
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ZÛBEYÎT KÎT

Dema em li mirovahiyê û ci-
vakê dinêrin ji despêkê heta niha 
cudahî û pêşketinên mezin bi ber 
çavan dikevin. Her çiqas desthilat-
daran dest danîbe ser nirxên civ-
akê ên madî û manewî, xwestibe 
rêzikname û sinca civakî li gor 
xwe dîzayn bike jî lê dîsa pêşketin 
nesekinîne. Elbet tu pêşketin û 
cudahî xweber û wekî ku ji jor de 
hatibin şandin, çênebûne. Li gor 
cîh, dem û hewcehiyan di encama 
lêgerînan de gihiştine ramanên nû 
û îcadên nû afirandine. Ji sincê 
heta xweparastinê ji dîtina nivîsê 
heta pîvandina tiştan, heta fikrên 
nû û hwd. madî- manewî her tiştên 
ku civak pêk aniye em dikarin di 
vê çerçovê de binirxînin.

Em nikarin bêjin ku him di 
warê fikrî de him jî di alî madî 
de hewcehiyên kes û civakê bi 
carekê ve derketine holê û ji nişka 
ve jî hatine bicihanîn. Berovajî ji 
rêzikek sincê heta îcadek piçûk 
an jî mezin bi taybetî fikrek nû 
derdikeve holê, form digire û civak 
dipejirîne demên dirêj derbaz di-
bin. Bi destpêka şaristaniyê re êdî 
ji bo vê wêrekî û berdelên giran jî 
pêwist dibe. Perwerdeyeke çawa? 
Îcar ka civakê ev afirînerî çawa 
heta roja me ya îro domandiye û 
çawa gihîştiye heta roja me ya îro? 
Sedema vê çi ye? Elbet pêwîstiyên 
jiyanî di vir de rolek girîng lehîs-
tine. Lê em nikarin bêjin ku hemû 
sedem ev e. Di vê derê de perw-
erdê rola herî mezin lehîstiye. Lê 
ka perwerdeyek çawa? Gelo em ê 
perwedê çawa binirxînin? Em di-
karin vê bi hêsanî bêjin “pewerde 
jiyan bixwe ye”, dema ku mirov 
cara pêşî dest diavêje kevir û xwe 
li hember xetereyan diparêze, paşê 
jî ji bo vî kevirî baştir bikar bîne 
xebata perwedê dike, ji hînkirina 
nifşên pê xwe re perwerde. Dema 
klan rûdinin û niqaşan dikin ku ka 
dê çawa nêçîrê bikin, pewerde ye.

Li neolîtîkê jiyana ku jinê li dor 
xwe pêk dianî perwerde bû ji ber 
ku mamosteya jiyanê jin bû civak 
jî li gor sinca jin ê teşe digirt, ji ber 
ku jin nêzê xwezayê bû, xwezayî 
fêhm dikir û jiyanek bi hevsengî 
bi xwezayê re pêk dianî, civak jî 
civakên xwezayî bûn. Lewre ya 
teşe dida kes-civakê perwerde bû. 
Elbet perwerde ne tenê pêwistiyên 
xwe yên madî pêşxistin e, ne tenê 
pêkanîn û pêşxistina sincê û ne jî 
tenê teorî ye. Bi van re perwerde 
lêgerîn e. Perwerde, lêgerîna ras-
teqîn a jiyanê ye. Tê zanîn ku jiyan 
di nav guherîn û veguherînê de ye 

û bi xwe re pêşketinê diafirîne. Ci-
vak jî li gor vê tevgeriyaye. Û tim li 
yên baştir geriyaye. Vê jî bi demê 
re bi xwe re guherîn û pêşketin an-
iye. Cihê perwerdeyê Bila guherîn 
neyê wê maneyê ku piştî tiştek nû 
hatiye afirandin ên berê êdî tine 
hatine hesibandin an jî înkarkirin, 
berovajî her tiştek nû li ser yê berê 
hatiye afirandin. Ji xwe tiştên ku ji 
yên beriya xwe werin qetandin êdî 
ew tişt nikarin werin pênasekirin. 
Ev di alî zihnî de, di alî sincî de, 
di alî madî de… wiha ye. Tiştek 
fikrek an jî rêzikek sincî eger de-
mekê ji civakê re xizmet kiribe û 
her çiqas piştî demekî edî nebûbe 
bersiv û tiştek din ketibe şûna wê 
jî, lê êdî ew tişt, fikir an jî rêzikek 
sincî bûye nirxeke civak kiriye ci-
vak ev tişt in. Vê dizane, di zane-

bûna vê daye. Nifşên nû jî li gor vê 
teşeyê digirin. Ji dîrokê heta roja 
me civakê tim nifşên xwe yên nû 
perwerde kiriye.

Li gor cih û demê perwerdên 
cur bi cur pêk hatiye. Geh di 
pratîka jiyanê de bi sincê, geh di 
şikeftan de bi wêneyên ji ezmûnên 
berê, geh di peresgehan de, geh di 
akademiyên feylezofan de, geh di 
medreseyan de, geh di dibistan û 
zanîngehên îroyîn de perwerdê tim 
di jiyana civakê de cîhê herî girîng 
girtiye. Civakê bi perwerde ezmûn 
û hişmendiya xwe domandiye. Ji 
bo xwe domandinê perwerde alava 
civakî ya herî girîng e. Eger em îro 
di civakê de taybetmendiyên çand, 
ziman, hûner al û hwd ên hezaran 
salan dibînin sedema vê perwerde 

ye. Tevgera azadiyê bi vî şeklî 
pênase dike: ‘Di navberê de çend 
hezar sal derbaz bibe bila bibe 
mirov û civak ji mîrateya çand 
(hem gerdûnî hem jî takekesî) û 
kevneşopiya xwe haydar û hişyar 
e’. Çanda desthilatdar Perwerde 
divê di kesan de hêza watedayîna 
jiyanê çêke, çanda lêpirsînê di 
kesan de biafirîne di vê bingeha 
perwerdê de armanca di kesayatan 
de çanda sincî-polîtîk, demokrasî 
û azadiyê bide rûniştandin. El-
bet di pergela heyî de perw-
erdeyek xwedî vê ferasetê nikare 
cih bigre. Perwerdeya di pergela 
heyî de, yanî di pergela dewletî 
de bi temamî li gor desthildaran 
tê pêkanîn. Di pergela dewletî de 
feraseta perwerdê nikare ji der-
veyê berjewendiyên desthilat-
daran tevbigere. Pergala bi dewletî 
dixwaze çand ( bê çandî ), sincî 
(bê sincêtî), dîrok ( bê dîrokî) û 
hişmendiya xwe li ser gelan farz 
bike. bingeh perwerdeya xwe jî 
li ser vî esasî dide rûniştandin. Ji 
ber vê jî pergal çand, ziman, sinc, 
dîrok û hişmendiya gelan înkar 
dike û tarûmar dike. Lewre heta 
nirxên civakê ên cewherî hebe 
pergala desthilatî nikare feraseta 
xwe bi civakê bide pejirandin, an 
jî asîmilasyonê bike. Yanî pêşî 
kesayetê xera dike piştre jî li gor 
xwe teşeyê didê. Kesê ji çand, zi-

man û dîroka xwe biqetê ew kes 
weke dara bê kok e, feyda wî ji tu 
kesî re tune. Ji xwe pergal jî dix-
waze kesên bi vî şeklî biafirîne. 
Yanî feraseta ezeziyê di kesan de 
hakîm bike û tenê li himber dewl-
etê berpirsyar be, wekî din ne ku li 
hember wî/wê ne jî ew li hember 
tu kesî ne berpirsyar be. Ev fera-
set di hiqûqa dewletan de hatiye 
bicihkirin. Civak di esasê we de li 
himber vê ferasetê ye. Lewre li dijî 
sinca civakê ye. Ji ber ku perwerde 
alava domandina jiyana nirxên ci-
vakê yên madî û manewî ye, lazim 
e bixwe vê pêk bîne ku da kes ji 
cewherê civakê xerîb dûr nekeve.

Dewlet pêkhatiyek dijcivakî 
ye, ji ber vê yekê kesê bi feraseta 
dewletê teşeyê bigire, ew kesî li 
gor feraseta xwe bi teşe dike. Di 
vî alî de çeka dewletê ya herî me-
zin perwerde ye. Lewre perwerde 
bingeha hemû çêbûn û pêşketinan 
e. Di nava xweseriya demokratîk 
de civak dikare perwerdeya xwe 
pêk bîne. Lewre di xweseriya 
demokratîk de bîryarên ku civakê 
eleqeder dike civak bi xwe dis-
tîne. Bîryarên tên sitandin rengê 
civakê ye. Ji ber ku di xweseriya 
demokratîk de civak polîtîk e, ci-
vak biryarên dijcivakî nastîne, ev 
jî dê serî de xwe di perwerdê de 
bide der.

PERWERDEYA CIVAKÊ
Perwerde, lêgerîna rasteqîn a jiyanê ye. Tê zanîn ku jiyan di nav guherîn û veguherînê de ye û bi xwe re 
pêşketinê diafirîne. Civak jî li gor vê tevgeriyaye


