
telgraf.co.uk
Haftalık Haber Gazetesİ

Carşamba,
12/08/2015 481Sa

yı

Haberin devamı sayfa 8-9’da

Londra merkezde 
akP’nin savaş Politikaları 
Protesto edildi
Britanya Demokratik Güçbirliği çağrısıyla Londra 
merkezde bulunan BBC televizyonu önünde bir 
araya gelen yüzlerce kişi AKP’nin savaş politikalarını 
protesto etti.
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Son dönemde Birleşik Krallığın en çok konuştuğu siyasetçilerden 
birisi olan İşçi Partisi genel başkan adayı Jeremy Corbyn Pazar 
günü Kürt Toplum Merkezinde düzenlenen toplantıda ülke gündemi 
ve Ortadoğu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Corbyn İşçi 
Parti genel başkanlığı adaylığı kapsamında yürüttüğü kampanyası 
çerçevesinde ülke ekonomisi, aşınan sosyal devlet yapısı ve çevre 
başta olmak üzere görüşlerini anlattı. 

Çok yoğun katılımın olduğu toplantıda Jeremy Corbyn, Türk devletine 
de çağrı yaparak ‘Daiş’in varlığı bahanesiyle Kürtleri bombalamaktan 
vazgeçmeli ve biran önce barış ve müzakere sürecine tekrar 

dönmelidir’, dedi. Corbyn ayrıca Kürt halkının tarih boyunca çok 
zulüm gördüğünü ve en doğal insani haklarının mutlaka tanınması 
gerektiğini ifade etti.

 Geçtiğimiz Mayıs ayında İşçi Partisinin yaşadığı seçim yenilgisinden 
sonra liderlik koltuğundan istifa eden Ed Milliband yerine ön elemeden 
geçen Jeremy Corbyn, Yvette Cooper, Andy Burnham ve Liz Kendall 
yarışıyor. Ülkenin en büyük araştırma şirketi yougov tarafından 
yapılan son ankette Jeremy Corby yüzde 53’lük bir destekle ilk sırada 
yer alıyor. İşçi partisi merkezinde olan bir çok sağ görüşlü milletvekili 
Jeremy Corbyn’in seçilmemesi için büyük bir kampanya yürütüyor. 

Corbyn: türk Devleti 
Daiş bahanesiyle kürtleri 
bombalamaktan Vazgeçmeli



Birleşik Krallık’ta Terör Alarmı
Daiş terör örgütünün Birleşik 
Kralllığa yönelik intihar saldırısı 
gerçekleştireceği istihbaratı güven-
lik güçlerini alarma geçirdi. Terör 
saldırısı tehdidinden kaynaklı bir süre 
önce güvenlik düzeyinin üst düzeye 
çıkartıldığı ülkede ekstra önlemler 
alınmaya başlandı. 

Daiş çetelerinin İngiliz 
vatandaşı militanlarla ilgili 
strateji değiştirdiği de gelen is-
tihbari bilgiler arasında.   Sky 
News’in hazırladığı özel habere 
göre; radikal terör örgütü, 
Brileşik Krallıktaki üyelerinin 
Suriye ve Irak›ta savaşmaları 
yerine, bulunduğu yerde terör 
saldırıları düzenlemelerini he-
defliyor.   

Sky News’in deneyimli 
gazetecilerinden Stuart Ram-
say tarafından hazırlanan 
habere göre, sosyal medyada 
oluşturulan sahte kullanıcı 
hesaplarıyla Daiş’in yeni he-
deflerini öğrenmek amacıyla 
Suriye’deki iki Daiş üyesine 
ulaşıldı. Daiş üyesinden edinilen 
bilgiler doğrultusunda, Birleşik 
Krallıkta hazırda 5 intihar ey-
lemcisi bulunduğu ihtimali 
üzerinde duruluyor.   Planla-
nan saldırılar arasında ise bu 
hafta, İkinci Dünya Savaşı›nın 
sona ermesinin 70›inci yıl 
dönümünün kutlanacağı törende, 
Kraliçe 2. Elizabeth ve Kraliyet 
Ailesi›ne suikast olabileceği be-
lirtiliyor. İkincisinin ise ‘yalnız 
kurt’ olarak ifade edilen birey-
sel bombalı ya da silahlı terör 
saldırıları olabileceği bildiriliyor.   

salDırı Dİrektİflerİ Ve 
Hazırlıklar İNterNet 
Üzerİ YaPılaCak

  4 ay boyunca büyük bir 
uğraş sonucu Suriye’de Birleşik 
Krallıktan örgüte katılmak 
isteyenlerden Raqqa’da bulunan 
sorumlu iki kilit isime ulaşıldığı 
aktarılan haberde, Daiş’in yeni 
stratejiler geliştirdiği ifade edili-
yor. Buna göre örgüt, Suriye’ye 

savaşmak amacıyla gelmek 
isteyen teröristler yerine, 
Birleşik Krallık’ta bombalı ya 
da silahlı saldırı düzenleyecek 
gönüllüler arıyor. Sosyal medya 
aracılığıyla bomba yapımı ve si-
lah kullanımı üzerine rehber ki-
tap gönderen militanlar, gönül-
lüleri düzenlemek istedikleri 
terör saldırılarına internet üzer-
inden eğitim vererek hazırlıyor. 
Örgütün amacının, Birleşik 
Krallık’ta Daiş’in bir kolunu 
kurmak olduğu öne sürülüyor.   

Haberi hazırlayan ekibin 
ayrıca, Daiş çeteleriyle irtibata 
geçilen sahte kullanıcı hesapları 
aracılığıyla Birleşik Krallık’tan 
Suriye’ye Daiş’e katılmak üzere 
geçen Britanyalı vatandaşların 
seyahat ettiği yol rotasını izley-
erek, İstanbul’dan Urfa’ya 
gittiği ve teröristlerle görüştüğü 
öğrenildi. Görüşme sonucu, 
Suriye’ye gitmiş dört veya beş 
Birleşik Krallık vatandaşının, 
bölgede eğitim alarak Birleşik 
Krallık’a geri döndüğü ve ülk-
ede bombalı saldırılar planladığı 
öne sürülüyor.   Birleşik 
Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın 
açıklamasına göre, 2012 
yılından bu yana yaklaşık 700 
Britanya vatandaşının Daiş 
gibi radikal terör örgütlerine 
katılmak amacıyla Suriye ve 
Irak’a gittiği, belirtilen sayıdan 
yaklaşık 200 kişinin ise ülkeye 
geri döndüğü tahmin ediliyor.

POlİCe sCOtlaND: 
salDırı İHtİMalİ 
ÇOk YÜksek

Sky News’te yer alan hab-
erden sonra Police Scotland 
güvenlik güçlerine bağlı terörle 

mücadele birimi tarafından res-
mi twetter hesabı üzerinden bir 
basın açıklaması yayınlayarak 
terör saldırısı olasılığının çok 

yüksek olduğu ifade edilerek, 
gerekli tüm çalışmaların yüksek 
düzeyde sürdürüldüğü belirtildi. 

Açıklamada şöyle denildi: 

‘‘Police Scotland, mevcut çıkan 
terör saldırıları potansiyeli ile 
ilgili haberler konusunda Met-
ropolitan polisi ile beraber or-
tak çalışma içinde. Birleşik 
Krallık’ta halihazırda güven-
lik en yüksek düzeyde, bu da 
zaten bir terörist saldırısı ihti-
malinin yüksek olduğunu gös-
teriyor. Mevcut istihbari rapor-
lar doğrultusunda diğer tüm 
güvenlik birimleri ile ortaklaşa 
bir çalışma yürütüyoruz. 
Terörle mücadelede en büyük 
ortağımız toplumun kendisidir. 
Şüphelenilen en ufak durumda 
mutlaka birimlerimizin bilg-
ilendirilmesi çok önemlidir.’’
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Sendikalar TfL’e Kafa Tutmaya Devam Ediyor 
Londra metrosunda Ağustos’da iki ayrı 
günlük grev daha açıklandı.

Ulaşım çalışanları sendikası, 
RMT yürürlüğe girecek gece met-
rosundaki tren şoförlerinin çalışma 
koşullarındaki anlaşmazlıktan 
dolayı 25 ve 27 Ağustos’ta tekrar 
greve gideceklerini açıkladı. 
Londra Ulaşım Dairesi (TfL) ile 
tren şoförlerinin bağlı oldukları 
sendikalar arasında yaşanan 
anlaşmazlık devam ediyor.

Gecen hafta Çarşamba 
akşamından Cuma sabahına kadar 
süren grevde Londra metrosu tüm 
olarak kapatılmıştı. 

Londra Büyükşehir Bel-
ediye Başkanı Boris Johnson 
geçtiğimiz aylarda, 12 Eylül’den 
itibaren, Londra metrosunun hafta 
sonları 24 saat hizmette olacağını 
açıklamıştı. Metro çalışanlarını 
temsil eden sendikalar RMT, 
Aslef, Unite ve TSSA, TfL’in 
sunduğu çalışma koşullarını ka-
bul etmiyor. Sendikalara göre, 
Johnson anlaşmazlığın başında, 
fakat görüşmelere sadece TfL ve 
London Underground yetkilileri 
katılıyor. Johnson’ın katılmaması 
eleştiriliyor.

RMT, greve girecek çalışanların 
çoğunun istasyon görevlileri 
olacağını belirtti. RMT genel 
sekreteri Mick Cash, ‘‘Londra 
Metro’nun her tarafında çalışan 
üyelerimiz, iş-ev hayatı dengeler-

ini koruyacaklarında ısrarlı 
olduklarını belli etmişlerdir ve 
gece trenlerinde işçi eksikliğini 
kapatmak için sunulacak yeni 
çalışma listelerini yerine get-
irmek için ev hayatlarını yıkacak 
tuzağa düşmeyeceklerini 
göstermişlerdir’’, dedi. 

Pazartesi günü sendikalar ve 
TfL ile gerçekleşen görüşmelerin 
sonuç almamasıyla yeni grev kararı 
alındı. Sendikalar, gece hizme-
tine karşı olmadıklarını, fakat, 
sunulan maaş artışının yetersiz 
olduğunu ve çalışma koşullarının 
tren sürücülerine yeterli din-
lenme zamanı vermeyeceğini ve 
bunun halkın güvenini tehlikeye 
atacağını savunuyorlar. 

Sendikalar, çalışma 
koşullarında anlaşmaya varılması 
için, 12 Eylül tarihinin ertelenmes-
ini öneriyor, fakat TfL buna sıcak 
bakmıyor.

Londra Metro ve TfL yet-
kilileri, sunulan koşulların adil 
olduğunu ve hafta sonları gece 
çalışmak istemeyenlerin zorunlu 
çalışmayacaklarını savunuyor-
lar. London Underground 500 ek 
çalışanın işe alındığını belirtti ve 
sendikaları ‘gerçekçi’ olmaları 
gerektiğini ifade etti.

Grev gerçekleşirse, ilki 24 saat-
lik grev 25 Ağustos Salı, 18:30’da 

başlayıp, 26 Ağustos tüm gün 
sürecek. İkinci grev ise 27 Ağustos 
Perşembe, 18:30’da başlayıp, 28 
Ağustos Cuma tüm gün sürecek. 

Planlanan bu grev gerçekleşirse, 

metro çalışanları tarafından 
gerçekleştirilen, yazın üçüncü 
grevi olacaktır: 8 Temmuz ve 6 
Ağustos’ta metro hizmetleri tüm 
olarak durdurulmuştu. 

Grevde metro tam olarak 
kapatılsa da London Overground, 
DLR, şehirler arası trenler, oto-
büsler ve tramvaylar hizmete 
devam ediyorlar. Günde dört mi-
lyon insanın kullandığı metronun 
kapatılması diğer ulaşım yöntem-
lerinde kalabalığa yol açıyor. 
Fakat, grev nedeniyle insanlar 
yürüme, ya da bisikletle işe gitmek 
gibi yöntemleri deneyerek sağlıklı 
alternatifler deniyorlar.

Grev hakkında gelişmeler ve 
genel olarak Londra ulaşımıyla 
ilgili bilgiyi www.tfl.gov.uk adres-
inden temin edebilirsiniz.

Çiftçiler Süt Fiyatlarının Düşüklüğünü Protesto Ediyorlar

Britanya’daki çiftçiler süpermarketlerin 
sütü çiftçilerin maliyet fiyatının altında 
sattıklarını söyleyerek çeşitli eylemlere 
başladılar.

Çiftçiler son bir yılda süpermar-
ketlerin kendilerine süt için ödedi-
kleri fiyatın %25 düştüğünü söylüy-
orlar. Büyük dört olarak tanımlanan, 
Tesco, Asda, Sainsbury’s ve Mor-

risons arasındaki fiyat rekabeti fi-
yat düşüşüne yol açıyor, ve Lidl ve 
Aldi’nin daha da düşük fiyatlarının 
satışları düşürüyor.

Çiftçiler geçtiğimiz hafta süper-
marketlere ineklerle girerek ve satışta 
olan bütün sütleri toplayıp, kimi ye-
rde satın alıp kimi yerde trollilerde 
bırakarak, sütün değersiz olduğunu 
vurgulamaya çalıştılar.

Hafta başında Morrisons ile 
çiftçiler arasında gerçekleşen 
görüşme ardından, Morrisons her bir 
litre süte 10peni ekleyeceği yeni bir 
süt ürünü satışa sundu. Ambalajın üz-
erinde ek ücretin direk olarak çiftçiye 

gideceği belirtiliyor- böylece tüketici 
çiftçi için daha pahalı bir süt almak 
istediğine karar verecek.

Çiftçiler, ayrıyeten süpermar-
ketlerin Britanya’da üretilen sütü 
yeterince pazarlamadığını da 
eleştiriyor. Çiftçiler yerli ürün-
lerin açıkça pazarlanmasını ve 
değersizleştirilmemesini talep edi-
yorlar. Avrupa’dan gelen sütün fiyatı 
düşüşte olması süt fiyatlarını bu yıl 
daha da aşağıya çekiyor.
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‘Birleşik Krallık’ın En Mutsuz 
10 Bölgesinden 9’u Londra’da’
Birleşik Krallık genel-
inde yapılan ‘Mutlu-
luk’ anketinde ülke 
genelindeki ilk 10’a 
giren yerlerin 9 tanesi 
Londra’dan. Toplumu-
muzun yoğun olarak 
yaşadığı Haringey’de ilk 
10’a giren yerlerden.

‘Ülke Sakinlerinin Memnuyeti’ adlı 
ankette Londra’nın Barking ve Dagen-
ham bölgeleri Birleşik Krallık’ın en 
‘mutsuz’ yerleri listede ilk sırayı aldılar. 
Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında 
yer alan Brent ve Harrow bölgeleri bu 
yıl aynı zamanda gıda hijyeni alanında 
Birleşik Krallık’ın en kötü bölgeleri 
seçilmişti.

Güvenlik, konfor, dostluk ve komşuluk 
gibi kriterler üzerinden yapılan anket 
Birleşik Krallık’ın emlak alanındaki en 
büyük şirketi olan Rightmove’ın web 
sayfası tarafından yürütüldü.

anketin sonuçlarına göre birleşik krallık’ın 
en mutsuz ilk 10 yerleşim yerleri:

barking ve Dagenham

Hounslow

brent

Harrow

Newham

tower Hamlets

Greenwich

luton

Hillingdn

Haringey



6   ÇArşAMBA, 12 AğuSToS 2015

Eski koltuk takımınız £400 | Eski yatak odanızı £400 | Eski yemek takımınızı £200 | GERİ ALIYORUZ…
BÜYÜK KAMPANYA! EskİYİ GEtİR, YEnİYİ AL £1000  

İNDİRİM
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AB’den mülteci göçüyle 
mücadelede kullanmak 
için 2,4 milyar euro
Bu yılın başından itibaren 220 bini aşkın 
mültecinin Akdeniz üzerinden giriş 
yaptığı Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, mül-
teci göçüyle mücadelede kullanılmak 
üzere 2,4 milyar euroluk bir acil yardım 
fonunu devreye soktu.

Avrupa Birliği Komisyonu 
da, dün üye ülkelere önümüzde-
ki 6 yıl için 2,4 milyar euro 
aktarılmasını kararlaştırdı. Bu 
paranın göçmen sayısındaki 
artış nedeniyle alınacak önlem-
ler için harcanması planlanıyor.

Mülteci göçünün en fazla 
olduğu iki ülke olan İtalya ve 
Yunanistan’a 1 milyar euronun 
üzerinde bir yardım aktarılacak. 
Komisyonun kararlaştırdığı 
yeni fonun bir kısmının 
da Fransa ile Britanya’ya 
aktarılması planlanıyor. Bu 
yardımın Fransa’nın Calais 
şehri yakınlarından Britanya’ya 
geçmeye çalışan binlerce mül-
teci için harcanması isteniyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeler-
ine mülteci göçünde önemli he-
deflerden olan İtalya’ya son 24 
saatte bin 500’ü aşkın mülteci 
geldi. İtalyan sahil biriminin 
açıklamasına göre, 7 ayrı nokta-
da tekne ve botlarla ülkeye giriş 
yapmaya çalışan 230 kadın ve 
çocuğun da aralarında olduğu 

mültecilerin Akdeniz’deyken 
kurtarıldığı bilgisi verildi.

Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği 
(UNHCR) tarafından 
geçtiğimiz hafta yayınlanan 
bilançoya göre, 1 Ocak’tan bu 
yana Akdeniz üzerinden Avru-
pa ülkelerine gelen mülteciler-
in sayısı 224 bini aştı. Mül-
tecilerin 124 bini Yunanistan’a, 
98 bini ise İtalya’ya gelirken, 
geçtiğimiz hafta yaşanan tekne 
faciasıyla birlikte 2 bin 300 
mülteci de yaşamını yitirdi.

Ancak Akdeniz’de yaşanan 
mülteci ölümlerinin yüzde 
95’inden fazlası İtalya’ya 
gelişler sırasında yaşandı. Bu 
yılın ilk 7 ayında Akdeniz’i 
aşarak Avrupa ülkelerine ge-
len 2 bin 100’ü aşkın mülteci 
boğularak yaşamını yitirdi.

UNHCR’nin son bilançosu, 
geçtiğimiz Çarşamba günü 700 
kadar mültecinin bulunduğu 
geminin battığı faciayı ise 
kapsamıyor.

Göç Dalgası Devam Ediyor
Ortadoğu ve 
Afrika’nın kan 
gölüne çevrilmesin-
den sonra başlayan 
büyük göç dalgaları 
Avrupa ülkelerinin 
refah seviyesini 
tehdit ettikçe panik 
artıyor

Afrika kıyılarından yola çıkan 
tekneler hafta sonu Akdeniz’i yine 
can pazarına çevirdi. İtalyan Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı’ından 
yapılan açıklamada, beş yardım 
ekibinin pazar günü Avrupa’ya 
ulaşmaya çalışan teknelerden 671 
kişiyi kurtardığı bildirildi.

Serbest dolaşım bitebilir
Öte yandan sığınmacıların 

Avrupa ülkelerine dağılımı ko-
nusunda tartışmalar sürerken, 
Almanya Başbakan Yardımcısı 

ve Sosyal Demokrat Parti Genel 
Başkanı Sigmar Gabriel de mül-
tecilerin adaletsiz dağılımının 

Avrupa’da serbest dolaşımı tehlik-
eye atabileceği uyarısında bulun-
du. Birçok kişinin eski sınırların 

yeniden çekilmesini talep ettiğini 
ve bunun engellenmesi gerektiğini 
ifade eden Gabriel, Avrupa’nın 
sığınmacı sorununda insanlığın 
kaybedildiği tehlikeli bir noktaya 
sürüklendiğini ifade ederek sürekli 
büyüyen sığınmacı sayısı nedeni-
yle sosyal sorunların da ortaya 
çıkabileceği uyarısında bulundu. 
Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından 
yayınlanan bilançoya göre, 1 
Ocak’tan bu yana Akdeniz üzer-
inden Avrupa’ gelen mültecilerin 
sayısı 224 bini buldu. Bu yılın ilk 
7 ayında 2 bin 100’ü aşkın mülteci 
boğularak yaşamını yitirdi.

Türkiye sıçrama tahtası
Daily Telegraph gazetesi, çok 

sayıda Afrikalı ve Ortadoğulu 
göçmenin “gevşek” vize politikası 
nedeniyle Türkiye’yi Avrupa’ya 
gitmek için sıçrama taşı olarak 
kullandığını öne sürdü. Hab-
erde, “İstanbul’da hızla 100 bin 
göçmenin toplanabildiğini, bu 
kişilerin birkaç saatte Yunanistan 
ve Bulgaristan’a gidebileceklerini, 
buradan da İngiltere gibi ülkelere 
geçebileceklerine dikkat çekiyor” 
denildi.

Birleşik Krallık İle İspanya Arasında Cebelitarık Krizi
Üçyüz yıldır Birleşik Krallık’ın 

egemenliğinde olan Cebelitarık İspanya 
ile Birleşik Kralllık arasında kriz olmaya 
devam ediyor.

Birleşik Krallık hükümeti, İspanyol 
devletine ait gemilerin habersiz 
şekilde Cebelitarık sularına girdiğini, 
böylece uluslararası hukukun ihlal 
edildiğini belirtti.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Hugo Swire, konuya ilişkin 
açıklamasında, dün İspanyol gemiler-
inin Cebelitarık yetkililerine bildirimde 
bulunmadan birkaç defa Cebelitarık 
sularına girdiğinin öğrenildiğini 
bildirdi. Swire, böylece İspanya›nın 
uluslararası deniz hukukunu açıkça ihlal 
ettiğini savundu.

Swire, Cebelitarık karasularını ihlal 
eden İspanyol devletine ait birkaç gemi-
nin suç işleme potansiyeli bulunan 
başka gemilerin peşinde olduğu sırada 
Cebelitarık sularını ihlal ettiğini ancak 
bu durumun kesinlikle «kabul edilemez» 
olduğunu kaydetti.

Swire, «Bizlere haber vermeden 
karasularımıza girmek uluslararası 
deniz hukuku kapsamında yasa dışı. 

Cebelitarık›a yöne-
lik bu tekrar eden 
ihlaller, açıkça 
Birleşik Krallık›ın 
e g e m e n l i ğ i n i n 
başka bir avru-
pa birliği ülkesi 
tarafından ihlal 
edilmesidir. Acil 
bir konu olarak bu 
duruma İspanyol 
yetkililerin dik-
katini çekeceğiz» 
ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık ile İspanya arasında 
zaman zaman Cebelitarık konusunda ger-
ginlik yaşanıyor. Cebelitarık sularındaki 
gerginlikten dolayı İspanya›nın Lon-
dra Büyükelçisi Federico Trillo, son 
yıllarda birkaç kez Dışişleri Bakanlığı›na 
çağrıldı. Gerginlik, 2013 yılında İspanyol 
balıkçıların Cebelitarık açıklarında 
avlanmalarının engellendiği iddiasıyla 
başlamıştı.

Üç yüz yıl boyunca Birleşik Krallık›ın 
egemenliğinde olan Cebelitarık›ta 30 
bin kişi yaşıyor ve ekonomisi, offshore 
bankacılığı, internet üzerinden ba-
his ve turizme dayanıyor. İspanya›nın 

güneyinde bulunan 6,7 kilometrekarelik 
kara parçasının kime ait olduğu İspanya 
ile Birleşik Krallık arasında kimi zaman 
tartışmaya ve gerginliğe neden oluyor.

İspanya, 1713 Utrecht Barış Anlaşması 
ile Cebelitarık’ı Birleşik Krallık›a 
vermişti. 1950›li yıllarda ise İspanyol 
General Francisco Franco, Cebelitarık›ın 
İspanya›nın egemenliğinde olduğunu 
savunmuş ve 13 yıl boyunca İspanya›nın 
Cebelitarık sınırını kapatmıştı. 1967 
ve 2002 yıllarında yapılan iki referan-
dumla Cebelitarık halkına «İngiliz 
egemenliğinde kalmak isteyip iste-
medikleri» sorulmuş ve çoğunluk İngiliz 
egemenliğini tercih etmişti.

Hükümet’in ‘Yasadışı’ Göçmenlere 
Karşı Aldığı Tedbirleri Artırıyor

Birleşik Krallık hükümeti belge-
siz göçmenlerin ülke ekonomisine 
verdiği zararı minimuma indirebilmek 
ve Birleşik Krallığı göçmenler için 
daha az çekici hale getirebilmek adına 
sonbahar aylarında belgesiz göçmen 
çalıştırdığından şüphelenilen iş yerlerine 
baskınlar düzenleyeceklerini açıkladı.

Konuyla ilgili Times gazetesine 

konuşan Göç Bakanı James Broken-
shire, “Yasadışı göçmenleri işe alan 
hilekar işverenler hem Birleşik Krallık 
vatandaşlarından hem de yasal göç-
menlerin iş bulma şansını azaltıyor ve 
maaşların düşmesine neden oluyor” 
dedi.   Bakan, yapılacak baskınların ilk 
olarak belgesiz göçmenlerin yoğun olarak 
çalıştırıldığına inanılan inşaat, temizlik 
ve bakım sektörlerine yapılacağını da 

söyledi.   Uzun süredir Manş tünelindeki 
belgesiz göçmen kriziyle boğuşmakta 
olan İngiliz hükümetinin sonbaharda 
göç krizini çözmek için sert önlem-
ler alması bekleniyor.   Sonbaharda 
yürürlüğe girecek olan yeni göç yasaları 
kapsamında yasadışı göçmenlerin 
oluşturduğu kayıtdışı ekonomiyi hedef 
alan bazı uygulamaların başlatılacağı 
ve ev sahiplerinin kiracılarının göç 
statülerini kontrol etmeye zorlanacağı 
belirtiliyor. Ayrıca belgesiz göçmenlere 
ehliyet çıkartılmaması ve banka hesabı 
açılmaması de alınması planlanan ön-
lemler arasında bulunuyor. 
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Londra merkezde 
AKP’nin Savaş 
Politikaları 
Protesto Edildi

AKP Hükümetinin son dönemde Kürdis-
tan ve Türkiye’de demokratik çevrelere ve 
Kürt özgürlük hareketine yönelik saldırıları 
Londra merkezde protesto edildi.

Haber: Aledin nisebin  -  fotoğraf: Erem Kansoy 

Britanya Demokratik Güçbirliği çağrısıyla BBC 
önünde bir araya gelen yüzlerce kişi AKP’nin savaş 
politikalarını protesto etti. Üzerinde İngilizce olarak 
‘Türk devletinin Daiş ile ortaklığını kınıyoruz. Türkiyeli 
ve Kürdistanlılara yönelik savaşı ve faşist saldırılara 
karşı diren’ yazılı büyük pankart açan kitle sık sık 
‘Terörist Türkiye’ sloganları attı.

Britanya Demokratik Güç Birliği Platformu adına 
Kürt Halk Meclisi üyesi Ayşegül Erdoğan tarafından 
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yapılan açıklamada şunlar belirtildi; ‘Suruç’ta 31 
SGDF’li gencin Türk MİT’inin organizesiyle Daiş 
tarafından katledilmesinden sonra Türk devleti ülkede 
ki tüm demokratik çevrelere karşı savaş açmıştır. Kürt 
Özgürlük Hareketi, Aleviler ve sendikalar başta olmak 
üzere ülkedeki tüm demokratik çevrelere karşı yapılan 
saldırılarda 1000’den fazla kişi tutuklanmış, onlarca 
sivil katledilmiştir. Kandil’e yönelik hava saldırılarında 
Zergele köyü bombalanmış ve 8 sivil Kürt katledilmiştir. 
AKP hükümeti aynı şekilde Silopi, Cizre ve Amed 
başta olmak üzere Kürdistan’daki birçok kentte sivil-

leri katletmeye devam etmektedir.’’ Açıklamada ayrıca 
AKP hükümetine derhal saldırılarını durdurma çağrısı 
yapıldı.

bİze DÜŞeN DİreNeN YOlDaŞlarıMızıN 
Ve ezİleNlerİN YaNıNDa OlMaktır!

BBC önündeki eylemde Britanya Alevi Federasyonu 
Başkanı İsrafil Erbil de bir konuşma yaptı. Erbil yaptığı 
konuşmada şunları belirtti: ‘‘Bizler bugün Suruç’ta 32 
SGDF liyiz! Gazi’de devrimci Günay’ız! Kobane’de 
ölen çocuklarız, Zergele’de vücudu parçalanan anney-

iz. İdlib’in çığlığını duyurmak zorundayız. Lazkiye’de 
kurşuna dizilen halkız. Şengal’deki acıları yaşayanlarız. 
Silahlı saldırıya uğrayan Alevi kurum yöneticileri-
yiz. Bize düşen direnen yoldaşlarımızın ve ezilenlerin 
yanında olmaktır.’’ Oxford Circus’ta bulunan BBC 
televizyonu ana binası önünde yapılan konuşmalardan 
sonra yürüyüşe geçildi. 

Hafta sonu olmasından kaynaklı çok kalabalık olan 
kent merkezinde yürüyen kitle büyük ilgi odağı oldu. 
Yürüyüş Leicester Meydanında yapılan açıklamadan 
sonra sona erdi.



10   ÇArşAMBA, 12 AğuSToS 2015

UCFL Jeremy Corbyn’e desteğini açıkladı

Haber: Esra Türk - fotoğraf: Erem Kansoy

UCFL, İşçi Parti liderlik yarışında yer 
alan İslington North milletvekili Jer-
emy Corbyn’e desteğini açıkladı ve 
kampanyasına destek sunmak için 
dayanışma etkinliği gerçekleştirdi.

Haringey’deki Şelale 
Restaurant’da Corbyn için 
düzenlelen dayanışma 
kahvaltısında UCFL yöneticileri 
yanı sıra, belediye encümenleri, 
iş adamları ve aktivistler yer 
aldı. 

İşçi Parti lideri üyelerin 
oylamasıyla seçilecek- 12 
Ağustos’a kadar üye olanlar 
oylamaya katılabilirler. 

Yoğun bir katılımın olduğu 
etkinlikte, Corbyn’e destek 
veren UCFL adına konuşan 
Bektaş Yavuz, neden Corbyn’i 
desteklediklerini anlattı. Ya-
vuz, öncelikle Kürt ve Türk to-
plumu içerisinde seçime katılım 
sağlamak istediğini ve böylece 
Corbyn’e güçlü bir destek 
oluşturmayı hedeflediklerini 
ifade etti. 

Corbyn’nin liderliğinin İşçi 
Parti için kilit olduğunu ifade 
eden Yavuz, partinin ‘sosyal-
ist değerlerle’ özüne dönmesi 
gerektiğinin değerlendirmesini 
yaptı. 

Yavuz konuşmasına şöyle 
devam etti: ‘‘Hiç kimse bu öz 
değerleri, genel başkan adayı 
Jeremy Corbyn kadar tanımıyor. 
Bizim tam desteğimizden emin 
olabilir. Corbyn, bir çok siya-
setçinin aksine, ezenin değil, 
her zaman mağdurun yanında 
durmuştur. Bu da onurlu ve 
doğru bir demokrat sosyal-
ist duruştur. Jeremy, apartheid 

karşıtlığı harekette aktif olarak 
yer aldı ve şimdi Kürt ve Fil-
istin halklarının savunmasında 
aktif yer almaya devam ediyor. 
İnsanlık ve adaletin güçlü, etkili 
ve korkusuz bir savunucusu-
dur.’’

UCFL’in çalışmalarını anla-
tan Yavuz, toplumların siyasette 
katılımlarını önemsediklerini ve 
bunun için bir araç olduklarını 
ifade etti.

Kürdistan Ulusal Kongre 
adına söz alan Michelle Alli-
son, son haftalarda Kürdistan 
ve Türkiye’deki siyasi durumu 
ve gelişmeleri anlattı. Allison, 
KNK olarak Corbyn’e destek 
verdiklerini açıkladı.

Son olarak söz alan Corbyn, 
adaylığının ülkenin sorunlarının 
ve İşçi Parti’nin genel seçimde 
yaşadığı mağlubiyetin kapsamlı 
olarak tartışılması açısından 
önemli olduğunu ifade etti. 
Haringey’de ilk olarak siyasete 
başladığını anlatan Corbyn, 
bölgedeki çok kültürlülüğün 
özelliğinden bahsetti.

Corbyn, tasarruf politikalarına 
karşı sağlam bir siyaset yürütül-
mesi gerektiğine vurgu ya-
parak, ülkenin sorunların başka 
çözümler bulunması gerektiğini 
anlattı. Corbyn şöyle de-
vam etti: ‘‘Kuzey Londra’da 
dünyanın her yerinden, çeşitli 
sebeplerden dolayı gelmiş in-
sanlar var. Bu insanların toplu-

ma büyük katkıları olmuştur. 
Benin yaşam kalitem, senin 
yaşam kaliten Jamaika’dan ge-
len hemşirelere bağlı, dünyanın 
her tarafından gelen doktorlara 
bağlı, başka ülkelerden gelen 
bilimcilere bağlı. Göçten çok 
fazla yararlanmış bir toplumuz; 
neden kamu tartışmaların göçün 
ülke sorunlarına sebep olduğu 
tartışmasının devam etmes-
ine izin veriyoruz? Eğer konut 
eksikliği varsa, okul eksikliği 
varsa, doktor eksikliği varsa, 
ev inşa et, daha fazla doktor işe 
al, eğitim ve okullara yatırım 
yap. Ama bu toplumun gücüyle 
gurur duy.’’

Kendisine karşı olumsuz 
kampanyalara rağmen olumlu 

bir kampanya yürüttüklerini 
ifade eden Corbyn, kadınların 
oy kullanma hakları gibi sosyal 
hakların nasıl temin edildiğini 
hatırlanmasında fayda olduğunu 
belirtti.

Son yapılan YouGov anke-
tine göre Corbyn, %53 oy oranı 
ile, diğer üç adayın oylarının 
toplamından yüksek bir oyla 
liderlik yarışını kazanabilecek. 
Halk arasında aldığı desteğe 
rağmen İşçi Parti içerisinden, 
Corbyn’nin adaylığı ve po-
tansiyel zaferi büyük eleştiri 
görüyor. Corbyn bu olumsuz 
yaklaşımlardan bahsetmekten 
kaçındığını ve kendi destekçiler-
iyle yürüttükleri olumlu 
kampanyanın liderlik yarışında 

gerçekleşen siyasi tartışmaların 
seviyesini yükselttiğini ifade 
etti.

İşçi Parti, partiye üye olan 
1200 civarında kişinin üyeliğini, 
genellikle başka partilere 
bağlantılarından dolayı, iptal 
etti- bunların arasında Yeşil 
Parti, TUSC, Muhafazakar ve 
Ukip’e direk olarak bağlantılı 
olan kişiler bulunmakta. Chan-
nel 4 News’in haberine göre 
bu incelemeler devam ediyor. 
İşçi Parti, bu uygulamayla, 
liderlik oylamasının sabote 
edilmesini ve solcuların sad-
ece Corbyn’nin seçilmesi için 
partiye katılmalarını önlemeyi 
amaçlıyor.
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JErEMY CorBYN: “BİRLİK OLALIM” MESAJI VErDİ
Haber: Yasemin Kazan - foto: Erem Kansoy 

İşçi Partisi Genel Başkan adayı Jer-
emy Corbyn, Kürt Toplum Merkezince 
düzenlenen toplantıda yürütmüş olduğu 
seçim kampanyasıyla ilgili konuştu.  Cor-
byn, İşçi Partisi Genel Başkan adayının 
açıklanacağı 12 Eylül’de sonuç ne olursa 
olsun bir arada kalmalı ve birlik olmalıyız 
mesajını verdi.  

Katılımın yüksek olduğu 
toplantıya, Jeremy Corbyn’ın 
yanı sıra, İslington İşçi Partisi 
Meclis üyesi Ayşegül Erdoğan, 
Latin Amerika Araştırmaları 
Başkanı Francisco Dominguez ve 
İslington İşçi Partisi Meclis üyesi 
Asima Shaikh konuşmacı olarak 
katıldılar. 

Asima Shaikh’in yönettiği 
toplantıda, İslington Millet-
vekili Jeremy Corbyn ile uzun 
yıllardır çalışan ve onu yakından 
tanıyan İslington İşçi Partisi Mec-
lis üyesi Ayşegül Erdoğan, Jer-
emy Corbyn’ı ve Kürtlere verdiği 
desteği anlattı.

Kürtlerin yıllardır maruz kalmış 
olduğu baskı, zulüm, işkence ve 
katliamlara değinen Erdoğan, 
Jeremy “Kürtlerin dağlardan 
başka dostu yoktur, sözünü 
boşa çıkartarak, vermiş olduğu 
destekle Kürtlerin dostu olduğunu 
kanıtlamış oldu. Kürtlerin yanında 
olduğu için Jeremy’e teşekkür 
ediyorum. Şimdi bize vermiş 
olduğu desteğin karşılığını, onu 
kampanyasında destekleyerek geri 
verme zamanı. Jeremy’i sadece 
İşçi Partisi Genel Başkanı olarak 
değil, bu ülkenin Başbakanı olarak 
da görmek istiyoruz” dedi. 

Güçlü ve başarılı bir seçim 
kampanyası yürüten Jeremy 
Corbyn, toplantıda yaptığı 
konuşmasına seçim kampanyasının 
içeriğine değinerek başladı.   

Jeremy Corbyn’ın 
konuşmasının satır başları şöyle:

Makam sahibi olmak için 
İşçi Partisi Genel Başkan adayı 
olmadığının altını çizen Cor-
byn, yürütmüş olduğu seçim 
kampanyasının, yeni fikirleri, 
iyimserliği, umudu, partisinin 
demokratikleşmesini, halkın 
görüşlerini, istek ve dileklerini din-
leyip, anlayabilmenin kampanyası 
olduğuna vurgu yaptı.

Genel Başkan adayının 
açıklanacağı 12 Eylül’de sonuç 
ne olursa olsun bir arada kalmalı 
ve birlik olmalıyız diyen Corbyn, 
sözlerine şöyle devam etti: “Farklı 
ekonomik ve sosyal stratejiler, 
yeni politikalar belirleyebilmek, 
birlikte kararlar alabilmek için bir-

lik olmalıyız. Tarihe baktığımızda 
büyük sosyal değişimler bu şekilde 
gerçekleşmiştir. Değişim, halk 
değişime susamış ise gerçekleşir.” 

Corbyn, konuşmasında Kürtler-
in yaşadığı acılara da değindi. 
Kürtlerin, Britanya’ya Türkiye’de 
görmüş olduğu baskılardan dolayı 
göç ettiğini ifade eden Corbyn, 
“Kürtler çok kötü günlerden geçti. 
1920’ler, 40’lar, 70’ler 80’ler ve 
şimdi, halen de kötü günlerden 
geçiyorlar. Barış halkların kendi 
kimliklerini, hak ve özgürlükler-
ini tanımakla sağlanır. İnsanlara 
haklarını vermeliyiz” dedi. 

Savaşı Durdurun 
Koalisyonu’nun başkanlığını da 
yapan Corbyn, Birinci Dünya 
Savaşının etkilerini günümüzde 
halen yaşandığını belirterek, dün-
yada kalıcı barışın sağlanması için 
tarihin günümüze olan etkilerini 
çok iyi anlamak gerektiğinin öne-
mine ayrıca değindi. 

Corbyn, toplu taşımadan, ener-
jiye, bankacılıktan, ulusal sağlık 
sistemine kadar tüm alanlarda, 
halkın yararına olacak şekilde, 
sağduyulu bir yaklaşımla yeni-
likçi politikalar üretmenin önemli 
olduğunu  kaydederek, ülke ekon-
omisinin yeniden gözden geçirilm-
esi, ekonominin sadece birkaç 
kişinin yararına olacak şekilde 
değil, toplumun tüm kesimlerini 
kapsayacak şekilde düzenlenmesi 
gerektiğinden bahsetti. 

Konuşmasının sonunda tek-
rar seçim kampanyasının önemi 
ve içeriğinden bahseden Corbyn, 
sözlerini şöyle noktaladı: “Bu se-
çim kampanyası karakterlerin ya-
rışı değil. Bu kampanya demokra-
sinin, güçlerin birleşiminin, dilleri 
ya da backgroundları ne olursa ol-
sun umutla bir araya gelen, şimdi-
ki ve gelecek nesiller için daha iyi 
şeyler başarmak isteyen insanların 
kampanyasıdır. Tek başına birşey-
leri başarmak zordur. Gücümüzü 
birleştirirsek daha çok şeyi başa-
rırız. İşçi Partisinin halkı temsil 
etmesini, arzu ettiğimiz eşitlik ve 
sosyal adaleti getirmesini istiyo-
ruz. Kemer sıkma politikaları bize 
gelecekte ödül getirmeyecek ama 
iyimserlik, güç ve kararlılık bizi 
gelecekte ödüllendirecektir.” 

İşçi Partisi genel başkanlık 
yarışında diğer üç ana rakibi Andy 
Burnham, Yvette Cooper ve Liz 
Kendall’ı geride bırakan Corbyn, 
seçim kampanyasının çok büyük 
ilgi gördüğünü ve ilginin giderek 

arttığını sözlerine ekleyerek, des-
teğini esirgemeyen herkese teşek-
kür etti. 

Konuşması büyük alkış top-
layan Corbyn, katılımcıların 

sorularını yanıtladı.  Ayrıca 
İngiliz medyasının da yoğun ilgi 
göstermiş olduğu toplantının biti-
minde Corbyn, basın mensuplarına 
röportaj verdi.  
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Bilgisayar hackerlerinin saldırısı sonucunda Carphone Warehouse 
müşterilerinin özel bilgileri tehlikede olduğu açıklandı.

Telefon şirketi, Carphone Ware-
house, yaptığı yazılı açıklamada 
2.4 milyon müşterisinin isim, 

adres, doğum tarihi ve banka bilg-
ilerinin gizliliğinin ihlal edilmiş 
olabileceğini belirtti. Ayrıyeten, 

90 bin’e kadar müşterinin şifreli 
kredi kart bilgisine de erişilmiş 
olabileceği belirtildi.

Özel veri koruma kurumu 
İnformation Commissioner, 
konuyu araştırmaya başladı ve 
polisin de olaydan haberdar 
olduğu bildirildi. Carphone Ware-
house, etkilenen müşterilerine 
email üzere haber verdiğini ve et-
kilenen web sayfaları kapattığını 
aktardı.

Carphone Warehouse, bu 
durumdan faydalanmak için 
dolandırıcıların, müşterilerini 
arayıp özel bilgilerini almaya 
çalışabilecekleri konusunda 
uyarıda bulundu ve özel bilg-
ilerin telefon ve email üzeri 
paylaşılmaması gerektiğini 
söyledi. 

Mobil cihaz ve telefon 
hattı satan Carphone Ware-
house, geçtiğimiz yıl Dixons 
ile birleşerek Dixons Carphone 
şirketi altında ticarete devam et-
meye başladı. Carphone Ware-
house mağazaları ve web sayfası 
haricinde OneStopPhoneShop.
co.uk, e2save.com, Mobiles.
co.uk web sayfalarını ve iD mo-
bil ağını işletiyor. Ayrıyeten, 
TalkTalk Mobile ve Talk Mobile 
şirketlerine hizmet veriyor. Özel 
bilgileri tehlikede olan 2.4 mi-
lyon kişiden 480 bini Talk Talk 
Mobile müşterisi, 1.9 milyon ise 
direk olarak Carphone Warehouse 
müşterisi.

Carphone Warehouse ya da 
ortak şirketleriyle çalışmışsanız 

özel bilgileriniz dolandırıcılar 
tarafından kullanılabilir. Bu du-
rumda dikkat etmeniz gereken 
noktalar:

Carphone Warehouse 
hesabınızda kullandığınız şifreyi 
başka yerde kullanıyorsanız bunu 
değiştirip, şifrelerinizi yenileyin.

Telefon ya da email üzere her-
hangi özel bilginizi paylaşmayın. 
Bankalar sizden özel bilgilerinizi 
telefon ve email üzere isteme-
zler. Bankanızdan aradıklarını 
söyleyen birisi sizi ararsa, tel-
efonu kapatıp siz bankanızın 
resmi numarasından geri arayın 
ve karşıdan arayan kişinin hatta 
kalmadığına emin olun. Gerekirse 
tanıdığınız birini arayıp hattın 
boş olduğuna emin olun ve bun-
dan sonra bankanızı arayıp size 
telefon açıldığını söyleyip, size 
açılan telefonun gerçek nedenini 
öğrenin. 

Banka hesabınızı ve kredi kartı 
faturanızı düzenli olarak kontrol 
edin ve şüpheli herhangi bir öde-
meyi bankanıza bildirin.

Özel bilgilerin çalınması 
kimlik hırsızlığına yol açabilir. 
Böylece, dolandırıcılar bu bilgiler-
le sizin adınıza her hangi bir işlem 
yapmaya çalışabilirler, kredi çeke-
bilirler, ya da banka bilgilerinizle 
internet alışverişi yapabilirler. 
Bunu önlemek için özel bilgiler-
inizi, özellikle internette güvende 
olduğuna emin olun.

2.4 Milyon Carphone 
Warehouse Müşterisinin 
Özel Bilgileri Tehlikede
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CHP ‘reform hükümeti’ istedi

Koalisyon gündemiyle toplanan CHP MYK, 
belirlediği 5 maddelik sorun başlıklarını açıkladı 
ve reform hükümeti istedi.

Koalisyon gündemiyle topla-
nan CHP MYK, belirlediği 5 mad-
delik sorun başlıklarını açıkladı ve 
reform hükümeti istedi.

AKP Genel Başkanı Ahmet 
Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu arasında dün 
yapılan koalisyon görüşmesinin 

ardından, CHP MYK toplantısı 
bugün yapıldı.

Toplantının ardından CHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve Parti 
Sözcüsü Haluk Koç tarafından 
yapılan açıklamada, “CHP Merkez 
Yönetim Kurulu, Türkiye’nin 
derin ve yakıcı sorunlarının 

çözümü amacıyla, ülkenin yüksek 
çıkarlarını gözeterek, en az 4 yıl 
ufku olan, reform odaklı, yüksek 
profilli, geniş tabana dayanan bir 
koalisyon hükümeti kurulması 
yönünde iradesini bir kez daha 
ortaya koydu. Bu doğrultuda 
Sayın Genel Başkan Kemal 

Kılıçdaroğlu’na tam yetki verdi” 
denildi.

5 sOrUN baŞlıĞı
Koç, çözülmesi gereken 5 te-

mel sorun alanı ile çözüm öner-
ilerini şu şekilde açıkladı:

“Dış politika: Bölgede oluşan 
yeni tehditlere karşı çıkarlarımızı 
korumak ve güvenlik risklerini 
azaltmak, ‘yurtta barış, dünya-
da barış/ ekseni doğrultusunda 
hareket etmek zorundayız.

Ekonomi: ‘Orta gelir’ ve ‘orta 
teknoloji’ tuzağından kurtulmak; 
gençlerimize daha fazla iş olanağı 
sağlamak, yeni istihdam olanakları 
açmak, yüksek oranlarla büyüy-
erek rakiplerimizle aramızdaki 
farkı kapatmak ve bozulan gelir 
dağılımını düzeltmek için zaman 
kaybetmeksizin yapısal reformları 
hayata geçirmemiz gerekiyor. 6 
milyonu aşkın işsiz yurttaşımız 
ve 17 milyon yoksul insanımız 
siyasetten sorun üretmesini değil, 
dertlerine derman olmasını istiyor. 
Kaybettiğimiz her an 77 milyon 
yurttaşımız kaybediyor.

Yeni Anayasa: İnsani 
gelişmişlik sıralamasında ilk 
20 ülkeden biri olmak ve hak 
ettiğimiz yere ulaşmak için yeni 
bir anayasaya ihtiyacımız var. 

Büyük hedeflerimize ancak özgür-
lükçü, parlamenter sistemi güçlen-
diren, güçler ayrılığı ilkesini ve 
hukukun üstünlüğünü egemen 
kılan bir anayasa ve birinci sınıf 
bir demokrasiyle ulaşabiliriz.

Eğitim: 21’inci yüzyılda hak 
ettiğimiz yeri almak, yüksek kat-
ma değerli ürünler üretebilmek, 
ekonomimizi güçlendirmek 
için eğitim sistemini yenilemek 
zorundayız. Türkiye’yi bilgi to-
plumuna taşımak için okullarla, 
bölümlerle, inançlarla uğraşan 
değil, eğitim sistemini bir bütün 
olarak ele alan, bilimselliğe ve 
başarıya odaklı bir anlayış ger-
eklidir.

Toplumsal Barış: Barış ve hu-
zurun olmadığı bir ülke gelişemez 
ve kalkınamaz. Demokrasi ve 
adaletin olmadığı bir ülkede barış 
ve huzur olamaz. Toplumsal 
barışımızı tesis ederek, ülkemi-
zin birlik ve bütünlük içerisinde 
büyük hedeflerine ulaşmasını 
sağlamak için cesaretle hareket 
etmeliyiz. Etnik kimlik, inanç ve 
yaşam tarzı ekseninde bölünen to-
plumu yeniden kaynaştırmak için 
atılması gereken adımlar var.” 

CHP’li Koç, söz konusu 
sorunları ancak yüksek pro-
filli, reform odaklı ve 4 yıl ufku 
olan bir koalisyon hükümetinin 
çözebileceğini belirtti.
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Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan 
geçişlerine izin verilmeyen cena-
zeler için ailelerin başlattığı nö-
bette yer alan, bir oğlu asker, bir 
oğlu polis olan ve bir oğlu da IŞİD’e 
karşı savaşta yaşamını yitiren Ayşe 
Aygün, “Bu nasıl bir insanlık” diye 
soruyor.

13 HPG, YPG ve YPJ’linin cenazesinin 10 gün 
boyunca Habur Sınır Kapısı’nda bekletildikten 
sonra ailelerine teslim edilmesinin ardından çeşitli 
tarihlerde IŞİD’le girdikleri çatışmalarda yaşamını 
yitiren 20 YPG/YPJ savaşçısının cenazeleri hâlâ 
ailelerine teslim edilmedi. DİHA’da yer alan habere 
göre, çocuklarının cenazelerini almak için nöbet 
eylemi başlatan aileler Kobanê sınırındaki Mehser 
Köyü’nde bekleyişlerini sürdürüyor.

30 Temmuz’da Sirrin kasabasında yaşamını 
yitiren YPG savaşçısı Salih Aygün’ün ailesinin du-
rumu Türkiye gerçekliğini de gözler önüne seriyor. 
10 erkek kardeşin 9’unun askerlik yaptığı ailede, 
çocuklardan biri şu an Tokat’ta asker, biri Van’da 
polis, 18 yaşındaki Salih Aygün ise IŞİD’le savaşta 
yaşamını yitirdi. Ve sınır kapısında bir tabutun içinde 
günlerdir doğduğu topraklarda gömülmeyi bekliyor.

‘Bu nasıl bir insanlık?’
Bir haftadan bu yana oğlunun cenazesini ala-

bilmek için bekleyen Anne Ayşe Aygün, “Bir oğlum 
asker, bir oğlum polis ve bir oğlum da DAİŞ’e karşı 
savaşta şehit. Asker oğlum Tokat’ta. Polis olan 
Van’da. Kardeşi kardeşe vurduruyorlar. Oğlumu 
öldürdüler, cenazesini vermiyorlar. Biz yatıp kalkıp 
barış diyoruz. Onlar cenazelerimize eziyet ediyor-
lar. Bana oğlumun cenazesini versinler. O henüz 18 
yaşındaydı. Oğlumu büyük zorluklar içinde büyüt-
tüm. Şimdi cenazesi bir tabutun içinde bekliyor ve 
bize teslim etmiyorlar. Bu nasıl bir insanlık” diyor. 

Bir oğlu asker, bir oğlu 
polis, bir oğlu YPG’li; 
sınırda cenazesini bekliyor

Barış Çağrısı 
“Ben bir ana olarak Türkiye’de olan sa-

vaşı lanetliyorum. Türkiye’de olan iç sa-
vaş nedeniyle, kanlar dökülüyor, fidan gibi 
gencecik evlatlarımız katlediliyor. Ben bu 
katliamları kınıyor ve herkesi, barışa davet 
ediyorum. Polis,asker, gerilla anneleri ge-
lin hep birlikte el ele verip, devlete kurban 
edilecek çocuklarımız yok, biz barış isti-
yoruz diye haykıralım!. 

Suruç’ta 33 gencin canı neden feda edil-
di? Bu çocukların suçu ne idi, kim verecek 
bunun hesabını? Tek suçları savaştan çı-

kan, psikolojisi bozulan çocuklara yardım 
etmekti. Suruç katliamından sonra devlet iç 
savaş başlattı. Şehit olan polisler,askerler, 
gerillalar, gençler bizim evlatlarımızdır. 
O’nları birbirine düşürenler utansın. Bütün 
analara çağrımdır! El ele verip bu savaşı 
bitirelim. Evlatlarımız daha fazla ölmesin, 
daha fazla gözyaşı dökmeyelelim...” 

Ayşe Aygün

OKUYUCU MEKTUBU 

Birgül AnA 
YAKAY-DER



16   ÇArşAMBA, 12 AğuSToS 2015



17  ÇArşAMBA, 12 AğuSToS 2015

Secde işkencesi
Haberi ilk duyduğumda 

görmezden geldim.
Her taraf asılsız haber kaynıyor 

hepsini okumak vakit kaybı.
Provakasyon haberlerin üzer-

ine atlamak ayrı bir sazanlık...
Ama bu cins yani asılsız ve 

provakasyon duyurular pardon 
haberler fazla üstelemez.

Yazar geçerler.
Bu öyle olmadı. 
Tabiri caizse gündemde asılı 

kalmaya devam etti.
Hatta Sümeyye Erdoğan’a sui-

kast bombası patlayınca gerilere 
doğru itildi ama o geçer geçmez 
yeniden gündeme geldi.

Bu arada tepkiler arka arkaya 
geldi.

Yine de kendi kendime bu 
kadarı da olur mu dedim.

Hakkari Yüksekova’da Özel 
Harekat timleri şantiye basarak 52 
kişiyi gözaltına alıyor. Gözaltına 
alınanlar yüzüstü yere yatırılıyor. 
Devletin resmi görevli polis me-
muru; işçileri alenen tehdit edi-
yor:

“Ne yaptı lan bu devlet size? 
Türk’ün gücünü göreceksiniz!”

Daha sonra gözaltına 
alınan işçilerin 46’sı Emniyet 
Müdürlüğünde serbest bırakılıyor. 
Niyazi Bayazit, İlyas Yorgun, 
Metin Gezen, Kemal Yeklitaş ve 
Burhan Gülcan ise tutuklanma 
talebiyle mahkemeye sevk edili-
yor.

Mahkeme, ifadelerin ardından 
Bayazit’i serbest bırakırken, Yor-
gun, Gezen, Yeklitaş ve Gülcan 
‘kuvvetli suç şüphesi’ gerekçesi-
yle tutuklanarak Hakkari Kapalı 
Cezaevi’ne gönderiliyor.

Soruşturma hakkında gizlilik 
kararı alındığı da gelen bilgiler 
arasında.

Tarih 5 Ağustos 2015.
Dünya basınına şu resim 

düşüyor:
Türkiye’de işkence. Polis, 52 

vatandaşı karşısında secde ettiri-
yor.

Görüntüleri ilk seyrettiğimde 
kim bunu çekmeyi başardı acaba 
diye düşünmüştüm. Meğer bizzat 
kendileri çekmiş.

Görüntüler olmasayda bunlara 
kaçımız inanırdık ki?

Şimdi sosyal medyanın ve 
ortamların sorusu şu:

“Ne yaptı lan bu devlet size?”
“Ne yapmadı ki?”

Tepkiler susmayınca her za-
manki gibi üst makamlardan cılız 
bir yanıt geldi:

“Soruşturma başlattık.”
Bu devlet memuru halen 

görevinde. 
Kim bilir başka neler yaptı ve 

halen neler yapmakta?
Kim bilir daha kimlerin canını 

yakacak?
Öyle ya, orada toprağı öptüren 

beri tarafta gül dağıtacak değil 
ya...

Allahım çoluğumuz 
çocuğumuz daha neler görecek?

Haberi okuduğumda 
Çeşme’deydim.

Yok.  Kimse ile bu haberi 
paylaşmadım.

Güneş, deniz, kum cennet gibi 
bir koyda insanların keyfini niye 
kaçırayım?

Amma lakin kaldığım otelde 
kimi gördüysem, örtülü örtüsüz, 
AKP’li, CHP’li, az sayıdaki 
MHP’li ve hatta HDP’li garson-
lara kadar bir endişe içindeler.

Herkesin dilinde aynı cümle:
“Ne olacak halimiz?”
Eskiden gibi, ne olacak bu 

memleketin hali diyen yok.
Bir tür can derdi başlamış.
Ha bir şey daha var.
İnanmayacaksınız ama, 

AKP’liler ve hatta koyu dindarlar 
bile İŞİD’den hoşlanmıyor.

Sadece bela olarak görüyorlar.
İŞİD’in yakın bir tari-

hte Türkiye’yi savaş alanına 
çevireceği endişesi taşıyanlar 
azımsanmayacak bir çoğunlukta.

Ve Avrupa ülkelerine kaçmayı 
hayal edenlerin sayısı gün geç-
tikçe artıyor.

Şu botlara binip canları 
pahasına Akdeniz’i geçmeye 
çalışan göçmenlere niye bu ka-
dar şaşırıyoruz onu da anlamış 
değilim.

Hep seçim anketi yapılıyor.
Çılgınlık diyeceğim ama bir 

yanıyla da ahmaklık.
Bir de şunlar sorulsa mesela:
“Ülkenizden ayrılmak ister 

misiniz?”
“Hangi ülkede yaşamak ister-

diniz?”
Bu Müslüman nüfusun kaçta 

kaçı ‘gavur’ memleketlerini seçer 
dersiniz?

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com

Büyükelçi: Birleşik 
Krallık’ın Türkiye’ye 
terörle mücadelede 
verdiği destek sürüyor.’

Birleşik Krallık dışişleri bakanı 
Philip Hammond bugün telefonla 
görüştüğü Türk Dışişleri bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na, PKK’nin 
saldırılarına orantılı karşılık verme 
haklarını tanıdıklarını ve barış 
sürecinin tekrardan başlaması 
için destek sunacaklarını belirtti.

B i r l e ş i k 
Krallık Ankara 
b ü y ü k e l ç i s i 
Richard Moore 
ise Türk dev-
leti başbakan 
y a r d ı m c ı s ı 
Y a l ç ı n 
A k d o ğ a n 
ile yaptığı 
top lan t ından 
sonra twitter 
h e s a b ı n d a n 
y a p t ı ğ ı 
a ç ı k l a m d a ; 
‘ B i r l e ş i k 
K r a l l ı k ’ ı n 
Türkiye’ye terörle mücadelede verdiği destek 
sürüyor.’ dedi.

Hammond mevkidaşı Çavuşoğlu ile bugün bir 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Birleşik Krallık 
hükümetinin resmi web sayfası gov.uk adresinde 
konu ile ilgili yapılan açıklamada ‘Terörle mü-
cadele’ konusunda iki bakan arasında bir telefon 
görüşmesi gerçekleştiği ifade edildi. 

Gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra 
bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar be-
lirtildi: ‘‘Türkiye’nin Daiş’e karşı son hareketleri 
ve Türkiye’deki hava üslerinin daha fazla 
kullanıma açılması Uluslararası koalisyonun 

Daiş’e  karşı mücadelede daha ileriye götürecek-
tir. Türkiye’nin de dahil olduğu Uluslararası 
koalisyon Daiş’i bitirme konusunda kararlıdır. 
Savaş uzun sürecek ama kazanmalıyız’’

barıŞ sÜreCİ tekrar baŞlasıN
‘‘Türkiye aynı zamanda PKK’nin son 

saldırılarından kaynaklı zarar görmüştür. Yaşanan 
birçok kayıp için taziyelerimi ilettim. Birleşik 
krallık olarak tüm terörist hareketleri kınıyoruz ve 
Türk devletinin saldırılara orantılı karşılık verme 
haklarını tanıyoruz. Barış sürecinin tekrardan 
devam etmesi için Birleşik Krallık olarak 

desteğimizin de-
vam edeceğini 
açıkça ifade et-
tim.’’

B i r l e ş i k 
Krallık Dışişleri 
b a k a n l ı ğ ı 
tarafından yapılan 
açıklamada, son 
dönemde Türk 
devletinin siv-
illere dönük 
saldırıları so-
nucunda katl-
edilen onlarca 
sivil konusuna 
değinilmedi.

terÖrler MÜCaDeleYe Destek!
Birleşik Krallık Ankara büyükelçisi Rich-

ard Moore ise Türk devleti başbakan yardımcısı 
Yalçın Akdoğan ile yaptığı toplantından sonra 
twitter hesabından yaptığı açıklamda; ‘‘Başbakan 
Yardımcısı Sayın Yalçın Akdoğan ile çok verimli 
bir toplantı yaptık. Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye 
terörle mücadelede verdiği destek sürüyor. Kürt 
sorununu çözmek için başlatılan barış sürecinin 
kaldığı yerden devam edebilmesi için. PKK’nın 
şiddet eylemlerine derhal son vermesi şart.’’ 
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Tembûr ve Harp ile mistik bir yolculuğa
Tara Jaff ve Cemil Qoç-
girî ‘Tembûr & Harp’ ismi-
yle çıkardıkları albümde 
Mezopotamya’nın en eski 
telli enstrümanlarından 
Tembûr ile Harp ile 
dinleyiciyi mistik bir 
yolculuğu çıkarıyorlar
Suna ALAn

Tara Jaff ve Cemil Qoçgirî’nin birlikte 
çıkardığı “Tembûr & Harp” isimli albümü 
Sony Music’ten çıktı. Tembûr’daki ustalığı 
ve müzikteki yeni denemeleriyle tanınan 
Cemil Qoçgirî ve günümüzde Mezopota-
mya müziğinde Harp’ı(Arp) kendine has 
bir stil ile çalan sanatçı Tara Jaff’ın yeni 
albümü mistik ve antik melodileri içeriyor. 
Cemil Qoçgirî ve Tara Jaff albüme ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

birbirimizi tamamladık
Harp’ın eski bir Mezopotamya 

enstrümanı olduğunu ancak bu coğrafyada 
unutulmuş ve kaybolmuş olduğunu 
söyleyen Qoçgirî, “Tara, Harp’ı Kürt 
müziğinde kullanan özel bir müzisyen. 
Ayrıca meditatif ve mistik çalma tarzı da 
bana çok yakındı. Dolayısıyla birlikte 
müzik yapabileceğimize ve birbirimizi 
tamamlayan melodiler yapabileceğimize 
inandım” diyerek albüm fikrinin nasıl 
oluştuğunu anlattı.

tembûr ve Harp buluştu
‘Tembûr, toprak ve ateşi; Harp ise, su 

ve havayı temsil eder’ diyen Qoçgirî, al-
bümü oluşum sürecine ilişkin şunları ifade 

etti: İnsanlar tarih boyunca bu sesleri veya 
enstrümanları bir yerlere taşıyıp belirli 
amaçlar için kullanmışlardır. Kah soylu 
saraylarında kullanılmış, kah başkaldırının 
sembolü için araç olmuşlardır ama özü 
değişmemiştir; tarih boyunca taşınıp 
gelmiştir. Bizim amacımız ise bu tarihsel 
yolculuğunda, içinde taşıdığı öze ulaşmak, 
ateşi hava ile toprağı su ile buluşturarak 
mistik ve meditatif bir yolculuğa çıkmaktı. 
Elbette bu yolculuk herkeste farklı bir 
mana buluyor; o da sizin takdirinize, 
hissiyatınıza kalmıştır.

benim için içe yolculuk
Tara Jaff ise albüm öncesi Qoçgirî ile 

birçok kez bir araya geldiklerini; Tembûr 
ve Harp ile denemeler yaptıklarını söyl-
edi. Jaff, “Ardından her ikisi de tahtadan 
yapılma ve telli bu iki enstrümanı bir 
araya getirerek bir albüm yapmaya ka-
rar verdik” dedi. Jaff, “Çok fazla kaos ve 
belirsizliğin olduğu şu günlerde, insanların 
yaşamlarında huzura ayıracak bir alana 
ihtiyaç duyduklarını hissettim. Dilerim ki 
her ikimizin de amacı olduğu üzere, bu al-

büm bir nebze de olsa bu huzur atmosferini 
taşır dinleyiciye. Benim yaptığım müzik 
genel itibariyle huzur ve barışı temsil edi-
yor. Cemil’in müziğe yaklaşımı ve Tembûr 
ile olan kişisel bağı, benim Harp ile olan 
bağıma oldukça benzer. Bu, albümdeki en-
strümantal şarkılar üzerinde özellikle belir-
gin. Kişisel olarak, bu süreç benim için bir 
içe yolculuk oldu” dedi.

kürtçe’nin lehçeleri yer alıyor
Genel düzenlemelerin Qoçgirî’ye, 

Harp aranjmanlarının da Jaff’a ait olduğu 
albümde toplam 11 eser yer alıyor. Bun-
lardan 6 tanesi enstrümantal, iki tanesi 
bilinen Kürt halk şarkıları, diğerleri ise 
Tara Jaff tarafından bestelenmiş şiirlerden 
oluşuyor. Albümde Kürtçe’nin Kurmancî, 
Kurmanckî, Hewramî ve Soranî lehçeler-
inden şarkılar yer alıyor. Albümde Aynur 
Doğan, geleneksel “Baran Barî” adlı 
Kürtçe şarkıya eşlik ediyor. Caz ve deney-
sel müziğin yeni dönem isimlerinden Ki-
nan Azmeh de klarneti ile albüme karkı 
sağladı.

İki Ermeni kardeşin 
hikayesi

Bedo ve Maryam adlı iki Ermeni 
kardeşin, bir gecede kaybettikleri 
ailelerini arayışını anlatan ‘Yitik 
Kuşlar’ filmi gösterime giriyor.

‘Ermeni soykırımı’nı işleyen Türkiye’de çekilmiş ilk 
uzun metrajlı film olma özelliğini taşıyan ‘Yitik Kuşlar’ın 
yönetmenliğini ve senaristliğini Aren Perdeci’yle Ela Alyamaç 
üstlendi.

Vahe Tachjian ve Yetvart Tomasyan’ın danışmanlığında 
çekilen ve beş yıllık bir emeğin ürünü filmin baş rollerinde, 
Dila Uluca ve Heros Agopyan oynuyor.

1915 olaylarının 100. yıldönümünde seyirciye sunulacak 
olan film, binlerce Ermeni çocuğun öyküsünü barındıran Bedo 
ve Maryam adlı iki kardeşin bir gecede kaybettikleri ailelerini 
arayışlarını anlatıyor. Filmde kullanılan 1000 parçaya yakın ko-
stüm beş senelik araştırma sonucunda bulunan fotoğraflardan 
bire bir dikilirken, filmde kullanılan 1890’da yapılan ve harap 
halde olan ev, döneme uygun şekilde restore edildi. 

9. Londra Kürt Film 
Festivali Geliyor
Londra Kürt Film Festivali 9’uncu kere başarısına başarı katıyor, ilk Kürt 
Film Festivali olma özelliği taşıyan festivalde bu yıl uzun metrajlı filmler 
ve kısa filmler ile belgeseller izleyiciye sunuluyor. Geçtiğimiz yıl düzen-
lenen 8. Londra Kürt Film Festivali’nde elde edilen başarı bu yıl da sin-
ema üzerine atölyeler, seminerler ve sunumlar ile de zenginleştiriliyor.  

Bu yıl 9. düzenlenecek olan 
dünyadaki ilk Kürt Film Festivali 
olma özelliğine sahip olan Londra 
Kürt Film Festivali, 13-22 Kasım 
tarihleri arasında Hackney’deki 
Picture House sinemasında seyir-
ciyle buluşacak.

Kürdistan’ın her parçasından 
50’nin üzerinde uzun, belgesel 
ve kısa metraj filmin gösterilmesi 
bekleniyor. Son iki yılda çekilen 
önemli Kürt uzun metraj filmlerin 
yanısıra geçen yıldan beri Kobani 
ve Şengal direnişlerini ve yaşanan 
dramı konu alan belgeseller gös-
terilecek.

8. Londra Kürt Festivalinin 
büyük başarısından sonra çıtayı 
yükselttiklerini belirten yönetim 
kurulu üyesi Mehmet Aksoy, 
bu festivalde daha az ama daha 
yüksek kalitede filmler serg-
ileyeceklerini ve festivali sinema 
üzerine atölyeler, seminerler ve 
sunumlarla zenginleştireceklerini 
belirtti.

10 gün sürecek olan festivale 
bir çok önemli yönetmen, oyun-
cu ve yapımcının misafir olmasi 
beklenirken, festivalin sinema 
salonundan toplum içine taşması 
hedefleniyor. 
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Kıbrıs’ta Çözüm 
Arayışları Devam Ediyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı göreve gelmesinin 100’üncü 
gününde Kıbrıs sorununda gelinen 
aşamayı ve takvimi açıkladı. Akıncı, 
mayıs ayında Rum tarafındaki parla-
mento seçimlerine kadar bir çözüm 
bulmayı hedeflediklerini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzaker-
elerinde Rum lider Anastasiadis ile önemli ilerleme-
ler kaydettiklerini, ancak başta mülkiyet ve toprak 
olmak üzere en kritik pazarlıkların ekim-aralık döne-
minde yaşanacağını belirtti. Akıncı, gelinen aşamayı 
şöyle anlattı: “Rum liderle 7 kez görüştük. 6 başlıkta 
yürütülen müzakerelerde önce tarafların uzlaştıkları 
konular siyah kalemle, uzlaşamadıkları konularda, 
Türklerin tutumları kırmızı, Rumların tutumu mavi 
kalemle yazıldı. Siyah yerler daha fazla.

Yönetim: Yönetim ve güç paylaşımında yasa-
ma ve yürütme gibi konularda  önemli ilerleme 
sağlandı. Toprak: Kriterler görüşülmeye başlandı; 
ancak iade edilecek köyler, harita ya da yüzde-
lik gibi konular henüz görüşülmedi. Mülkiyet: 
Rumların bireysel mülkiyet hakları yeni değil, 
uzun yıllar öncesinden tanındı, Türkiye’nin AİHM 
aracılığıyla kurduğu Mal Tazmin Komisyonu, Rum 
bireylerin mülkleriyle ilgili yıllardır çözüm üreti-
yor. İade, tazminat ve takas yöntemiyle çözüm ola-
cak. Kriterler henüz görüşmeye başlanmadı. 

Akıncı, çözümün ardından KKTC’nin tapularının 
tanınıp tanınmayacağı sorusuna, Rumların ilk kez 
mevcut kullanıcının da hakkı bulunduğunu kabul 
ettiğini söyledi. KKTC’nin tapularının arkasında 
olduğunu vurgulayan Akıncı, “Bir kısım mülk sa-
hibi, yerinden olacak. Bu oran Türk tarafının siyasi 
eşitliği ile iki bölgeliliği bozmayacak oranda olacak. 
Yerinden olacaklar ortada bırakılmayacak, yeniden 
iskânı için mali desteğe ihtiyacımız olacak” dedi.

Yunanistan ile alacaklılar 
3. yardım planında anlaştı

Yunanistan ile alacaklılar arasında ekonomik 
krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen 3. yardım 
planı görüşmeleri sona erdi. Yunanistan bütçe için 
hazırlanan yol haritasına uyma sözü verirken, yeni 
vergilendirmelere de gidecek. Yeni vergilendirme-
ler özellikle armatör ve ilaç sanayisi için ön görül-
üyor. Hükümet özelleştirme için de yeni bir plan-
lamaya gidecek.

Anlaşmanın hayata geçebilmesi için Euro Bölge-
si Maliye Bakanları ile Yunanistan Meclisi’nin 
onaylaması gerekiyor ki, Avrupa Merkez Bankası’na 
3,5 milyar Euroluk ilk ödemeyi yapabilsin.

Varılan anlaşmaların hayata geçmesi ile 
Yunanistan’ın iflas etmesi engellenirken, erken 
seçim de gündemde.

ABD’den Türkiye’ye Yalanlama
Türk Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu’na 
dayandırılarak verilen “Türkiye ve 
ABD’nin Suriye sınırında güvenli 
bölge konusunda anlaştığı” haber-
leri ABD tarafından yalanlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcsü Mark Toner’e 
dünkü basın toplantısı sırasında Sinirlioğlu’nun sö-
zlerine dayanılarak verilen “Türkiye ve ABD güven-

li bölge konusunda anlaştı” haberleri soruldu. Söz 
konusu açıklamaları görmediğini kaydeden Toner, 
dolayısıyla Sinirlioğlu’nu yalanlamadığını belirtti. 
Ancak Toner, “Güvenli bölge, güvenli alan gibi 
tanımlamalardan uzak duruyoruz. Konuştuğumuz 
şey, Daiş’i oradan çıkarma çabalarıdır. Bunu etike-
tlememe konusunda dikkatliyiz” dedi. ABD’li sözcü 
“Herhangi bir türden bölge üzerinde anlaşma yok. 
Sadece Türkiye’deki tesislerin kullanımı, Daiş’i 
bölgeden temizleme, yerel bir yönetim kurma ve 
sığınmacıların geri dönüşü ile ilgili olarak anlaşma 
var” dedi.
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Af Örgütü: Türk hükümeti 
Zergele’de sivilleri katletti

Uluslararası Af Örgütü, 
Zergele’de katledilenlerin 
sivil olduklarını doğruladı.

Uluslararası Af Örgütü heyeti, Türk 
devletinin sivil katliamı yaptığı Zergele 
köyündeki incelemelerinin ardından 
tespitlerini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü’nün durum 
tespit görevi sırasında elde edilen de-
lilinde, Türkiye hükümetinin Zergele 
köyüne düzenlediği hukuka aykırı çoklu 
hava saldırıları sonucu sekiz köy sak-
ininin hayatını kaybettiği ve aralarında bir 
çocuğun da bulunduğu en az sekiz köy sa-
kininin de yaralandığı belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü, yaptığı 

açıklamada, köyde yaşayanların PKK’li 
değil, sivil olduğunu belirterek, Türk 
hükümetini, hava saldırıları için bağımsız, 
tarafsız ve etkili bir soruşturma yapmaya 
ve bu soruşturmanın bulgularını kamuoy-
uyla paylaşmaya çağırdı.

‘sİVİller ÖlDÜrÜlDÜ, 
sakatlaNDı, 
YerlerİNDeN eDİlDİ’ 

Bölgeyi ziyaret eden Uluslararası Af 
Örgütü Kıdemli Kriz Danışmanı Lama Fak-
ih, şunlaru kaydetti:

“Kandil’e yönelik son saldırılar hiçbir 
askeri hedefin mevcut görülmediği bir 
bölgedeki sakinleri öldürdü, sakatladı ve 
yerlerinden etti, evleri yıktı ve dehşete 
düşmelerine yol açtı. Bu kayıpların kanıtı, 
Kandil’e saldırıların hukuka uygunluğu hu-
susundaki ciddi endişeleri arttırmakta, hava 
saldırıları için yapılacak bir soruşturmanın 
bağımsız, tarafsız olmasını, kurban-
lar ile aileleri için hesap verilebilirliğin 
ve tazminatın sağlanması gerektiğini 
vurgulamaktadır.” Fakih, Zergele’de 
yaşananların hem insancıl hukuk hem de 
uluslararası insan hakları hukukuna göre 
yasadışı olduğuna dikkat çekti.

‘tÜrk Yetkİlİler 
HesaP VerMelİ’

Fakih, şunları ifade etti: “Hava 
saldırısının gerçekleştiği çevrede be-
lirgin bir askeri hedefin olmaması Tür-
kiye ile PKK arasında hukuki anlamda 
silahlı bir çatışma olsun ya da olmasın 
bu saldırıların yasadışı olduğunu ortaya 
koymaktadır. Türk hükümeti bölgedeki 
köy sakinlerinin hayatını açık bir şekilde 
görmezden gelmiştir. Köy sakinlerinin 
görebileceği zararı en aza indirmek için 
gerekli tedbirleri almamış, siviller ile PKK 
savaşçıları arasında ayrım yapmamıştır. Bu 
saldırılar soruşturulmalı, Türk yetkililer bu 
saldırıların hesap verilebilirliği sağlamalı 
ve bu yapılan yanlışı telafi etmeli.”

Af Örgütü’nün açıklamasında görgü 
tanıklarının, kurbanların sivil kıyafet 
giydiğini ve olay mahallinde silah gör-
mediklerini söledikleri de aktarıldı.

Uluslararası Af Örgütü, hava saldırıları 
sonucu yaklaşık 10 evin etkilendiğini, bun-
lardan birkaçının peşmerge savaşçıları ve 
aileleri tarafından kullanıldığını, geri kalan 
evlerin ise tarlalarda çalışan köy sakinler-
ine ait olduğunu tespit etti.

Sultanbeyli’deki eylemi HPG üstlendi
HPG Basın İrtibat Merkezi, Sultanbeyli Fatih Polis Merkezi’ne 

karşı gerçekleştirilen fedai eylemini Şehit Zîlan Ölümsü-
zler Taburu’na bağlı 3 kişilik bir tim tarafından  yapıldığını 
bildirdi. HPG, “Bu aşamada Önderliğimiz üzerinde geliştirilen 
ağırlaştırılmış tecride, halkımıza ve Hareketimize dönük  sürdürül-
en saldırılara karşı düzenlenen ve tamamıyla intiharı amaçlayan 
ağır Fedai eylemlerin yapılmaması, bunun yerine düşmanı dar-
belemeyi hedefleyen fedai tarzda eylemlerin yapılması daha uy-
gun olacaktır. Bu nedenle ikinci bir emre kadar Adana-Pozantı ve 
İstanbul-Sultanbeyli’deki gibi ağır eylem planlarının şimdilik erte-
lenmesi, onun yerine daha farklı eylem biçimlerinin geliştirilerek 
uygulanması gerekmektedir” dedi.

HPG açıklamasında, “10 Ağustos günü gece saatlerinde 
İstanbul‘un Sultanbeyli ilçesi Fatih Polis Merkezi’ne karşı 
geliştirilen Fedai eylemi ve aynı günün sabahında aynı tarzda po-

lis gücüne karşı gerçekleştirilen eylem, Şehit Zîlan Ölümsüzler 
Taburu’na bağlı 3 kişilik bir tim tarafından gerçekleştirilmiştir. 24 
Temmuz günü hava saldırısında şehit düşen Şervan Varto yoldaşın 
anısına düzenlenen bu eylem, ilgili birim tarafından planlanıp 
uygulanmıştır.

Kenanoğlu: Aleviler 
barıştan vazgeçmeyecek

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, Alevilere yönelik 
saldırı ve tehditlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Kenanoğlu, 
son günlerde Alevi yöneticilerin saldırıya uğradığını, Alevilere 
ait evlerin kapılarının Maraş Katliamı öncesinde olduğu gibi 
işaretlendiğini hatırlatarak, «Saray savunması yapılmak için ül-
kenin her yanını yangın yerine çevirmek isteyen güçlere karşı 
Aleviler barış iradesinden yana tavır almışlardır. Alevilerin Barış 
Bloku’ndan yana tavır alması birilerini telaşlandırmış olacak ki, 
saldırılarına ve korku politikalarına hız verdiler. Ülkenin her yanı 
yangın yeri iken, savaş çığlıkları her yanı kaplamışken Alevil-
erden çıkan Barış çığlığı belli ki savaş isteyenlerin oyunlarını 
bozmuştur» dedi.

‹eVlatlarıMızı saraY saVUNMasıNa 
feDa etMeYeCeĞİz!›

Alevilerin, kendilerine dönük saldırılara rağmen barıştan yana 
tavır almayı sürdüreceğine dikkat çeken Kenanoğlu, «Aleviler, 
hep kötülüğün karşısında ve mazlumun yanında olmuştur. 
Bugün de değişen bir şey olmayacaktır» diyerek, AKP ve Türk 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan›a, şöyle seslendi: «Sizden 
ve savaş çığlıklarınızdan korkmuyoruz. Ne demokratik yollardan 
sürdüreceğimiz hak mücadelemizden ne de barış şiarımızdan 
vazgeçeceğiz. Korku politikalarınızın esiri olmayacağız, 
evlatlarımızı saray savunmasına feda etmeyeceğiz.»

Bayık BBC’ye 
konuştu
İngiliz yayın kuruluşu BBC›ye bir 
mülakat veren KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanı Cemil Bayık, Türkiye›nin 
DAİŞ›i korumaya çalıştığını söyledi.

Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan›ın 
Kürtlerin kazanımlarını engellemek istediğini 
kaydeden Cemil Bayık, Suriye ve Irak›ta önemli 
zaferler elde ettiğini vurguladı.

Bayık, «Türkiye DAİŞ›e karşı savaştığını söylüy-
or ama gerçekte PKK ile savaşıyor. PKK›nin DAİŞ›e 
karşı mücadelesini sınırlandırmak için bunu yapıyor. 
Türkiye DAİŞ›i koruyor» dedi.

DAİŞ›in gerçekleştirdiği katliamların arkasında 
Erdoğan›ın olduğunu kaydeden Bayık, «Amacı Kürt 
ilerleyişini durdurmak» dedi.

Kürt sorununa tek çözümün müzakerelerden 
geçtiğini ifade eden Bayık, askeri operasyonların 
durması halinde çatışmaların da duracağını belirtti.

«Operasyonların durması, müzakerelerin 
başlaması gerekiyor» diyen Bayık, ateşkesin 
sağlanması için uluslararası gözlemcilerin de devreye 
girmesini istedi. 

Bayık, «Türkiye›nin bir ateşkes için uluslararası 
gözlemcileri kabul etmesi gerekiyor» şeklinde 
konuşurken şunları ekledi:

«Uluslararası toplum da Türkiye›de şunu 
söylemeli: Savaşla bu sorunu çözemezsiniz.» 

Sancar: Katleden, işkence ve 
tecavüz eden Çitil neden terfi etti?

HDP Milletvekili Sancar, katliamcı 
Çitil’in terfi ettirilmesini Meclis’e taşıdı. 
Sancar, hükümete söz konusu terfinin 
savaş politikasıyla ilgisini sordu.

HDP Mardin Milletvekili Mithat San-
car, katliamcı kimliğiyle bilinen Musa 
Çitil’in Diyarbakır Jandarma Bölge 
Komutanlığı’na atanması hakkında İçişleri 
Bakanı Sebahattin Öztürk’ün yanıtlaması 
istemiyle soru önergesi verdi.

‘HakkıNDa CİNaYet, İŞkeNCe, 
teCaVÜz DaVaları aÇılDı’

Sancar önergesinde, “2015 
YAŞ kararlarıyla tuğgenerallikten 
tümgeneralliğe terfi ettirilen Musa 
Çitil, 1990’larda özellikle Mardin’de 
gerçekleşen karanlık olaylarla anılan biri” 
diyerek, şunları aktardı: 

“1993-94 yıllarında Derik İlçe Jandar-
ma Komutanı olan Musa Çitil hakkında, 
karıştığı iddia edilen çok sayıda cinayet, 

işkence ve tecavüz olaylarının bir kısmı 
nedeniyle davalar açılmıştır. Bu davalar, 
6 farklı olayda en az 13 kişinin öldürül-
mesine dair dava, Ş.E.’ye tecavüz davası, 
Şükran Aydın’a tecavüz davası ve Özgür 
Gündem Muhabiri Salih Tekin’in işkence 
davasıdır. 405 sanıklı bir tecavüz vakası 
olan Ş.E. davasında sanık olarak yer alan 
rütbelilerden birisi de Musa Çitil’dir. 
Tekin ve Aydın davaları AİHM önüne 
taşınmış ve Türkiye mahkum olmuştur. 
Yerel tanıklar, insanlığa karşı işlenen suç 
raddesine varan, çok sayıda başka vahim 

vakanın da gerçekleştiğini, ancak bunlarla 
ilgili devlet makamlarınca gerçekleştirilen 
engellemeler nedeniyle yasal başvuru 
yapılamadığını ifade etmektedirler. Şükran 
Aydın’a dair AİHM kararında, mağdurun 
başvuru hakkının devlet görevlilerince 
engellenmeye çalıştığı tespiti, bu iddiayı 
destekler niteliktedir. Kovuşturulmayan bu 
fiillerin açtığı derin ve ağır yaralar, bölge 
halklarının hafızalarında, bedenlerinde ve 
vicdanlarında tazedir. Bu durum, atama 
haberini alan bölge halkları tarafından da 
dile getirilmiştir.”

Ayrıca Çitil’in devam eden davasının, 
YAŞ öncesi apar topar kapatıldığı, henüz be-
raat kararı dosya avukatlarına ulaştırılmadan 
Çitil’in terfisinin yapıldığını belirten San-
car, “Musa Çitil Diyarbakır, Mardin ve Urfa 
İl Jandarma Komutanlıklarının bağlı olduğu 
Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’na 
atanmıştır. Bu bölge, Jandarma Genel 
Komutanlığı’nın inisiyatifiyle kurulup 
hukuk dışı faaliyet gösteren, nihayet Er-
genekon soruşturmasında varlığı devlet 
tarafından resmen kabul edilen JİTEM’in 
faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölgelerden 
birisidir” dedi.
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ERDOĞAN VE 
AKP’NİN  KİRLİ 
SAVAŞI
7 Haziran hezimeti , Tayyip Erdoğanın Süper başkanlık 
hayalinin suya düşmesi anlamına geliyordu . 

HDP’nin 7 haziranda barajı 
aşacağını ve Akp’nin  ‘276’ 
çoğunluğuna ulaşamayacağı seçim-
lerden once kamoyu ve  ‘tarafsız’ 
anket firmalarınca öngörülen bir 
durumdu .

Bunu gören Tayyip Erdoğan 
‘Dolmabahçe Mutabakatına’ sahip 
çıkmadı ve mutabakatı tanımadığını 
ifade etmişti.  

Oysa Dolmabahçede yapılan 
basın açıklamasında Erdoğan’ın 
kaçak  sarayına yakın olan Başbakan 
yardımcısı Yalçın Akdoğan ve Ef-
kan Ala da vardı.

Bu ‘U’ dönüşü ve Kürt halk 
önderi sayın Abdullah Öcalan’ın 
tutsak tutulduğu imralı zindanın 
dünyaya kapatılması savaşın haber-
cisiydi. 

Belli ki Erdoğan ve Akp 
hükümetinin amacı barış ve Kürt 
sorunun çözülmesi değildi. 

Akp ve Erdoğanın bu oyununu 
Türkiye demokrasi güçleri ve 
Kürt halkının desteklediği ‘’HDP’’  
bozmuştur.

7 Haziranda yenilen Erdoğan 
kirli planını devreye soktu. Planı ; 
Akp’nin tek başına iktidar olmadığı 

Türkiyede , koalisyon tartışmaları 
yaşanırken ‘kaos’ ortamı 
yaratılacak, Türkiye halkarına ‘’ 
bakın tek başına iktidar olamadım 
, olası koalisyon ve tartışmalarında 
Türkiye kaosa sürüklendi. ‘’ imajı 
yaratarak Türkiyeyi erken seçime 
götürerek ve bu kaosuda HDP’nin 
üstüne yıkarak HDP’yi olası erken 
seçimde baraj altına bırakmayı he-
deflemektedir. 

Erdoğan ve Akp’nin koalisyona 
bakış açısı zaman kazanma , Mhp 
destekli altında erken seçim yatan 
azınlık hükümeti kurmadır.

Erdoğanın ve Akp’nin kaos 
ortamı aslında seçimler olmadan 
başlatılmak istenmişti . 

HDP büro ve standlarına faşist 
saldırılar , Hdp Adana , Mer-
sin binalarına eşzamanlı bombalı 
saldırıları , Ağrı olayı , HDP 
Diyarbakır seçim mitinginde ki 
patlatılan bomba  bunların hepsi 
Erdoğan’nın özel savaş ekibinin 
planlarıdır. 

Bu planın başka bir evresi 
SGDF’li gençlerin ‘’ Kobaneyi 
beraber savunduk , beraber inşa 
edeceğiz. ‘’ şiarıyla  Suruç’daki 
Amara kültür merkezinde basın 
açıklaması yaparken patlatılan 
bomba ile 31 SGDF’li gencin katl-
edilmesi ile devam etmiştir.  

Böylesi bir ortamda Erdoğan 
ve Akp,  Abd ile ‘’İncirlik’’ üssüne 
karşılık sözde Daiş ve Pkk ile mü-
cadele ekseninde başlatılan hava 
harekatlarıyla Kandil ve Medya 
savunma alanlarını bombalamıştır. 

24 Temmuzdan bu yana hava 
saldırıları düzenleyen Türki-
ye savaş uçakları , en son sivil 
yerleşim yeri olan Kandilin Zergele 

köyünü bombalamış olup 1’i 
hamile kadın olmak üzere 9 sivili 
katletmiş ve   14’ü ağır çok sayıda 
sivili yaralamıştır.

Erdoğan ve Akp Kürdistanda 
‘’Roboski’’ katliamı benzeri tekrar 
bir katliam yapmıştır. 

Bu bombardımanların asıl he-
definin de PKK ve Kürt halkı  
olduğu gibi Rojavada zayıflayan ve  
yenilen Daiş’e alan açmak , nefes 
aldırmak ve zaman kazandırmak 
olduğu bilinmelidir.

Erdoğanın ve Akp’nin savaş 
medyasının ‘’ PYD , İşid’den daha 
tehlikeli ‘’ sözü unutulmamalı .

Erdoğan ve Akp Rojava ve 
Cerablus’taki ‘’Daişi’’ PYD ve 
YPG’yi engelleyen bir güç olarak 
tanımladığı da unutulmamalıdır. 

Erdoğan ve Akp Türkiye 
halklarını hiçe sayarak , ateşkesi 
de çiğneyerek kirli bir savaş 
başlatmıştır. Bu kirli savaş 
Erdoğanın ve Akp’nin sonunu get-
irecektir.

Ve bu savaşın tek kaybedeni 
AKP ve Erdoğan olacaktır.

OKUYUCU MEKTUBU 

eKIn FIraT KuZu
Halkevi Eşbaşkanı



Bacane Rejîsandin 
Sıcak yaz aylarında tadına doyamayacağınız 
bir patlıcan salatası tarifi ile beraberiz. 

Son iki haftadır patlıcan diyarı 
Antep te olmam başka bir yemek 
malzemesini kullanmama ma-
hal vermedi açıkçası. Patlıcan 
meraklısı olmam bu duruma 
doğal olarak katkı sundu diyebil-
irim. 

Kürt mutfağında ateş üz-
erinde direk pişirilmiş yada 
közlenmiş sebze yemekleri say-
makla bitmez. Gazlı ocakların 
kullanılmasından önceki 
dönemlerde yemek pişirmek 
için kulanılan tek aracın ateşin 
olması ateş üzerinde direk 
pişirilen yemeklerin kolay ve 
çabuk hazırlanması bu yem-
eklerin yaygınlığının önemli bir 
faktörüdür. Ateş üzerinde direk 
pişirmek gibi doğal bir yol el-
betteki yemeklerin gelişmesinde 
çok önemli bir yer almıştır. 
Bu yolla pişirilen yiyecekler-
in doğal lezzetlerini fazlasıyla 
arttırması belki bugün bile hala 
aynı yöntemleri kullanarak 
yapılmasının en önemli sebe-
bidir. 

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

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

Köşemize iki haftalık bir ara 
veriyoruz, bu kısa aradan sonra 
yeni bir lezzette buluşmak dileği 
ile. 

Bacane Rejîsandin 
4 kişilik

• 3 Tane patlıcan
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 3 yemek kaşığı nar ekşisi
• Yarım limon suyu 
• Tuz ve karabiber
• 1 ince doğranmış taze 

acı kırmızı biber. 
• 1 tane incecik dilimlenmiş 

kırmızı soğan. 
• Bir avuç dolusu ince 

doğranmış maydanoz 
ve taze nane.

• Bir avuç kıyılmış ceviz içi
• Yarım narın taneleri
1. Eğer gaz ocağınız varsa 

patlıcanları tüm olarak üzer-
ine yerleştirip yüksek ateşte her 
yanı siyahlaşana kadar çevir-
erek pişirin ve soğumaya bırakın. 
Gaz ocağınız yoksa fırını 180 
C ısıtıp patlıcanlara bıçak veya 
çatalla küçük delikler açıp tep-
siye yerleştirin ve 30-40 dakika 
kadar üzerleri hafif yanana ve 
yumuşayana kadar grilin altında 
çevirerek pişirin ve soğumaya 
bırakın. 

2. Patlıcanlar soğuduğunda 
kabuklarını soyun gerekirse 
musluk altında biraz yıkayın. 
Sularının iyice süzülmesine dik-
kat edin ve sonrasında bıçakla 
iyice doğrayın be bir çatal 
yardımı ile ezin 

2 Patlıcanları geniş bir kâs-
eye alın, üzerine ceviz ve nar 
hariç bütün malzemeleri ekleyip 
iyice karıştırın. Tuzunu ve kara-
biberini kontrol edin ve cevizleri 
ekleyin ve servis tabağına alın. 
Üzerine nar tanelerini serpin ve 
servis yapın. 
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Şeker Hastalığı: Tip 2 Diyabet

Tip 2 Diyabet Nedir 
ve Neden Olur?

İnsülin hormonu yemek 
yedildikten sonra kanda dolanan 
fazla şekerin, kemik veya yağ bez-
elerinde tutulmasına yol açar. İlerde 
vücu- dun ekstra enerjiye ihtiyacı 
olursa veya vücut aç kalırsa, bu 
bezeler tuttukları şekeri kana tekrar 
salıp vücudun ihtiyacını görür. 

Tip 2 Diyabetteki sorun, vücu-
dun ya yetersiz insülin hormonu 
yapmasından veya vücudun in-
süline karşı direniş göstermes-
inden olur- yani insülini düzgün 
kullanamamasından. Bu yüzden 
kanda gerektiğinden fazla şeker 
olur ve Tip 2 Diyabete yol açar. 

Tip 2 Diyabet zamanla oluşan 
bir rahatsızlıktır ve genelde aşırı 
yemek yemekten, düzensiz beslen-
mekten, egzersiz yapmamaktan ve 
kilolu olmaktan ortaya çıkan bir 
sorundur. 

Tip 2 Diyabetin 
Semptomları 
Nedir?

Tipik semptomlar:  
• Susuzluk
• Yorgunluk
• Aşırı idrar bırakmak 

ve sık sık gitme hissi, 
özellikle akşamları

• Kaşıntı, özellikle cinsel 
organlarda, ve sık sık olan 
pamukçuk enfeksiyonları

• Yavaş iyileşen yaralar 
• Gözlerde bulanık görüntü 
Bu semptomların bazıları 

veya hepsi sizi etkileyebilir, fakat 
kişiden kişiye fark ediyor. 

Tip 2 Diyabet Kimi 
Etkiler?

Eskiden 60 yaş üzerindeki 
insanları etkilerdi, fakat şu an 
düzensiz beslenme ve aşırı kilolu 
bir toplumda, Tip 2 Diyabet hastası 
olan insanlar gittikçe gençleşiyor 
ve çoğunlukla 40 yaşının üzerinde-
ki insanları etkiliyor. Bu düzen-
siz beslenme, aşırı kilo, özellikle 
obezite, çocuklarda da göründüğü 
için artık çocuklarda bile Tip 2 Di-
yabet teşhisi yapılıyor.  

Tip 2 Diyabet sayısı yükselme-
kte ve şu an İngiltere’de 3 milyon 
üzerinde insanda bulunan bir sorun. 

Teşhis Nasıl Yapılır?
En yaygın ve kolay test, idrar 

testi. Normal insanın idrarında 
şeker olmaz fakat tedavi olmamış 
diyabet hastaların idrarında şeker 
bulunur. Bunun yanı sıra dokto-
runuz kan testi yapar ve bu norma-
linde sabah erkenden, aç karınla 
yapılır ve tekrar kanda şeker se-
viyelerine bakılır. Bunla beraber 
doktorunuz HBA1c kan testi ya-
pabilir – bu test kanın uzun vadeli 
şeker miktarını ölçer, yani uzun 

zamandır kanınızda şeker varsa, 
bu test ortaya çıkarır. Bu testin 
sonucu 48 veya üzeri ise, size 
Tip 2 Diyabet teşhisi verilir. Bu 
test diyabet hastalığınızın kontrol 
altında tutulduğuna bakmak içinde 
kullanılır. 

Tedavisi Nedir?
Tedavisi yoktur, yani bir kere 

Tip 2 Diyabet teşhisiniz verilmişse 
ömür boyu verilmiştir. Burada 
size sağlıklı beslenmenin ve, ya-
pabilirseniz, ufak egzersizlerin 
çok büyük bir fayda vereceğini 
hatırlatmak isterim. Birçok hasta 
şu an ‘pre-diabetic’, yani diyabet 
öncesi teşhis edilip, bu hastalara 
dikkatli beslenmeleri ve kilo kay-
betmeleri tavsiye ediliyor. Fakat 
toplumumuzdaki birçok insan ne 
bu, nede tam teşhisten sonraki 
tavsiyelere uyuyor. 

Diyabet kanda dolanan şeker 
dengesizliğinden olur, kan vücu-
dun her tarafına dolaşır ve bu de-
mektir ki diyabet vücudun her 
tarafını etkileyebilir. Şeker devamlı 
kanda dolaştığında damarlara 
ve vücuda büyük zarar yapar, en 
basiti damarları tıkayıp kanın o 
bölgeden öteye gitmesini engeller. 
Bu yüzden bu hastalar iltihaplarda 

daha geç iyileşir, görmekte sorun 
yaşar, ayak parmaklarındaki kılcal 
sinir damarları ölür ve zamanla par-
maklar düşebilir veya ayak kangren 
olduktan sonra cerrahi yollardan 
kesilmek zorunda olabilir.

En çok dengeli beslenmek ve 
aşırı kilolarınızı kaybetmekle te-
davi edilen ve kontrol altında du-
ran bu hastalığın kontrolü o kadar 
basit ki, uygulamayıp daha kötü 
sorunlara yol açmaya değmez.

Şeker Hastalarının 
Yaşam Boyu Takip 
Edebilecekleri Diyet

Şeker hastaları yediklerine 
dikkat ederse, ayrı yemekler 
hazırlamak zorunda değiller ve ufak 
değişikliklerle tüm ailenin yediği 
yemekleri yiyebilirler. Aşağıda 
tipik bir günün menüsü var. 

Gördüğünüz gibi günde 3 
öğün, 3 ara öğün var. Genel olarak 
sağlıklı beslenme için, normal bir 
insan, sadece diyabet hastaları 
değil, günde 3 ana öğün ve 3 ara 
öğün yemesi gerekir ve bununla 
beraber porsiyonları ufak tutmalı, 
özellikle şeker hastaları kendiler-
ini tok hissettikleri an sofradan 
kalkmalı. 

Bazen insanlar bazı öğünleri 
atlıyor, özellikle kahvaltı veya 
öğlen yemeğini. Her öğünün 
yenilmesi gerekiyor ve geçen hafta 
yazdığım hipoglisemik krizi açlık 
yüzünden olur ve bu aşamaya 
gelmek pek sağlıklı değil. 

kahvaltı – 08:30
• 2 dilim kahverengi 

ekmek – çavdar veya 
tam buğday ekmek

• 1 kaynamış yumurta

• 1 dilim kibrit kutusu 
büyüklüğünde beyaz peynir

• 5 tane zeytin

• 1 tatlı kaşığı kadar 
bal veya pekmez

• Dilediğiniz kadar 
domates ve salatalık

• İçecek – 1 bardak yağsız 
(kırmızı kapaklı) veya yarım 
yağlı (yeşil kapaklı) süt veya 
dilediğiniz kadar şekersiz çay

ara Öğün– 10:30
• Karışık meyve tabağı 

(üzüm hariç)

Öğle Yemeği– 13:00
• 3 köfte büyüklüğünde et 

(kırmızı et, balık veya derisiz 

tavuk) veya,  1 kase çorba
• 1 porsiyon salata
• 1 dilim kahverengi ekmek

ara Öğün– 15:00
• Tekrar meyve veya şekersiz 

kahverengi krakerler

akşam Yemeği– 18:00
• 1 porsiyon etli sebzeli yemek

• 1 porsiyon bulgur pilavı 
(bunu 2 dilim kahverengi 
ekmekle değiştirebilirsiniz)

• 1 porsiyon salata

• 1 kase yoğurt

ara Öğün– 21:00
1 bardak yağsız veya yarım yağlı 
süt veya 2 dilim kahverengi 
kraker veya bir avuç dolusu 
tuzsuz ve şekersiz kuru yemiş

Yiyecekler genelde:
• Doğal halinde olmalı– 

rafineli yiyecekleri 
kesin veya kısıtlayın 

• Az yağlı olmalı– yemeklerde 
sıvı yağ kullanın, en fazla 1 
yemek kaşığı; sütü yağsız 
(kırmızı kapaklı) veya yarım 
yağlı (yeşil kapaklı) için

• Etler genelde buğulanmış, 
haşlanmış veya 
grilde pişirilmeli

• Kırmızı et az, balık sık ve 
tavuk derisiz yenilmeli

• Haftada etsiz yemek 
günleri olmalı – etin verdiği 
proteini baklagillerde 
alabilirsiniz (fasulye, nohut, 
mercimek gibi mamuller)

• Su sık tüketilmeli ve 
günde 8 bardak içilmeli

• Akşam yemeği erken 
yenilmeli ki yatmadan önce 
sindirmeye vaktiniz olsun 

Dikkat etmeniz ve mümkünse 
kesmeniz gereken yiyecekler:

• Hamur türü (kek, tatlı, 
börek çeşitleri)

• Genel olarak tatlılar ve 
reçeller – çok isteniliyorsa, 
çok küçük bir porsiyon 
alınıp bunu egzersizle/
yürümekle sindirebilirsiniz

• Katı yağlar (tere 
yağı, margarin)

•  Rafine edilmiş mamuller 
(yani beyaz ekmek, beyaz 
un, beyaz makarna, beyaz 
pirinç, beyaz şeker, vesaire)

Sağlık Köşesi

ÖZlem  
BoZTepe
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Orta sınıf yükselirken 10 kişiden 7’si halen yoksul
Merkezi Washington’da bulunan Pew Research 
Center adına Rakesh Kochhar tarafından yönetilen 
araştırmanın sonuçlarına göre, dünya genelindeki 
aşırı yoksulluk azaltılsa da, 9 kişiden 7’si dar gelir-
li kategorisine giriyor. Refah düzeyi yüksek birey-
lerin 10’da 9’u halen Avrupa ve Kuzey Amerika’da 
yaşarken, Afrika ülkeleri ile Hindistan en yoksul 
bireylerin yaşadığı ülkeler oldular.

Orta sınıf kategorisindeki birey-
lerin sayısı da 2001 ile 2011 yılları 
arasında iki kat artarak 800 milyona 
ulaştı.

Araştırmaya göre, 2001-2011 yılları 
arasında dünya üzerindeki aşırı yok-
sulluk oranı yarı yarıya düşürülebildi. 
Euro üzerinden yapılan hesaplamaya 
göre, 2011 yılına gelindiğinde günlük 
1 euro 80 sentten az bir gelirle yaşayan 
insanların sayısı 700 milyon azaldı.

Araştırma kapsamında aşırı yok-
sulluk için günlük kişi başına 1,80 
eurodan az kazanma şartı getirilirken, 
günlük 9 eurodan az kazananlar ‘yok-
sul’, 9-18 euro arası kazananlar ‘orta 
sınıf’ ve 18 euro üzeri geliri olanlar ise 
‘refah düzeyi yüksek’ kategorisinde 
ele alındı.

Dünya nüfusunun yüzde 88’inin 
yaşadığı 111 ülkenin verileri temel 
alınarak yapılan araştırmada, halen 
yüzde 71’lik bir kesimin günlük 9 
eurodan az bir gelire sahip olduğu 
ortaya çıktı. Bu oran 2001 yılında 
yüzde 79 idi.

Orta sınıf olarak tabir edilen ve 
kişi başına günlük geliri 9 ile 18 euro 
arasında değişenlerin oranı ise yüzde 
13 oldu. ‘Orta sınıf’ kategorisindeki 
insanların 2001’deki oranı yüzde 7 
iken, bu oranın 10 yılda iki kata yakın 
arttığı gözlenmiş oldu.

YÜzDe 13’lÜk refaH 
kesİMİ aVrUPa Ve kUzeY 
aMerİka’Da YaŞıYOr

Araştırmada dikkat çekiln bi 
diğer nokta ise, gelir düzeyi yüksek 
olan insanların büyük oranda Avrupa 
kıtası ile Kuzey Amerika’da yaşıyor 
olmaları. Buna göre, günlük kişi 
başına 18 eurodan fazla gelire sahip 
olanların Dünya nüfusu içindeki payı 
3 puan artarak yüzde 16’ya yükseldi.

Avrupa kıtası, Avustralya ve Kuzey 
Amerika (ABD, Kanada) ülkelerinin 
büyük kısmı da bu kategoriye giriyor. 
Yüksek gelirlerin yüzde 87’lik bir 
kısmı Avrupa ve Amerika’da iken, bu 
oran 2001’de yüzde 91 idi.

afrİka kıtası 
Ve HİNDİstaN’Da 
YÜz MİlYONlar 
YOksUllUk İÇİNDe

Araştırmada değişmeyen en önemli 
gerçek ise Afrika kıtasındaki yoksul-
luk oldu. Afrikalıların yüzde 39’u 
günlük 1,80 eurodan az gelirle yet-
inirken, 2001 yılına oranla belirli bir 
iyileşme olduğu görüldü. 2001 yılında 
kıtada yaşayanların yarısından fazlası 
1,80 eurodan az bir gelire sahipti.

Geliri günlük 9 eurodan fazla 
olanların oranı ise sadece yüzde 7.

Afrika kıtasında yoksulluğun 
olduğu ülkeler ise Ruanda, Sierra Le-
one, Nijer, Mozambik, Malawi, Mada-
gaskar, Tanzanya, Mali ve Burundi 
oldular. Bu ülkelerde günlük 9 euronun 
altında geliri olanların oranı yüzde 99 
olurken, aynı zamanda Dünya’nın da 
en yoksul ülkeleri olarak öne çıktılar.

HİNDİstaN’ıN  
YÜzDe 97’sİ 9  
eUrO’DaN az 
Gelİre saHİP

Asya kıtası ile Orta Amerika ül-
kelerinde de aşırı yoksulluk oranı 
düşse de, 9 eurodan az gelire sahip 
yoksul kesimin yüksekliği dikkat çe-
kiyor. 1,2 milyar nüfuslu Hindistan’da 
aşırı yoksullukla mücadelede önemli 
başarılar elde edilirken, aşırı yoksul-
luk oranı yarı yarıya düştü.

Ancak Hindistan halkının yüzde 
97’si halen günlük 9 euro sınırının 
altında yaşıyor.

Orta Amerika ülkelerinde ise 
günlük 9 euro sınırının altında 
yaşayanların oranı yüzde 66 olurk-
en, 2001 yılına oranla herhangi bir 
iyileşme gözlenmedi.

‘Orta sıNıf’ 
kateGOrİsİNDekİlerİN 
saYısı İkİYe katlaNDı

Günlük 9 ile 18 euro arasında 
kazananların dahil edildiği ‘Orta sınıf’ 
kategorisinde 2001 yılına oranla iki 
kat bir artış yaşanırken, bu kategoride-
ki kişilerin sayısı 800 milyona ulaştı.

Slovakya’da toplumun yüzde 60’ı 
‘orta sınıf’a dahil olurken, Güney 
Amerika ülkeleri Şili’de yüzde 34, 
Arjantin’de yüzde 32 ve Brezilya’da 
yüzde 28’lik bir kesim bu kategoriye 
giriyor.

1 milyar 380 milyona yakın nü-
fuslu Çin’de ise 235 milyon kişi ‘orta 
sınıf’ kategorisine dahil oldu.

aVrUPa Ve kUzeY 
aMerİka ‘refaH’ta 
YİNe ÖNDe

Pew Reseach Center’in 
araştırmasına göre, 2011 yılında dünya 
üzerinde günlük 18 eurodan fazla ge-
lire sahip kişilerin yüzde 87’si Avrupa 
ile Kuzey Amerika’da yaşıyordu. Bu 
oran 2001’de yüzde 91 idi.

Dünyanın refah düzeyi en yüksek 
bireylerinin Norveç’te yaşadığı be-
lirtilen araştırmada, ülke nüfusunun 
yüzde 77’sinin günlük 45 eurodan 
fazla gelire sahip olduğu sonucuna 
ulaşıldı.

Geliri en yüksek bireylerin yaşadığı 
diğer ülkeler sırasıyla Danimarka, 
Lüksemburg, Hollanda, Almanya, 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve 
Kanada oldular. 
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Lezzet ile keyfin buluştuğu adres 
Uzun yıllardır Haringey’in güzide 
restaurantlarından olan Diyarbakır 
Restaurant, yaz sezonunda da 
sektördeki farkını müşterileri ile 
paylaşıyor. Uygun fiyat taze yi-
yecekler ve güler yüzlü personeli 
ile müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışan Diyarbakır restaurantcılıkta 
sektörün öncü isimleri arasında 
yerini alıyor. 

Aileniz ve arkadaşlarınız ile nezih bir or-
tamda, hem yöresel hem de yüksek kaliteli 
taze etlerle hazırlanan kebap çeşitlerini tada 
bileceğiniz Diyarbakır, günlük taze tatlıları 
ile de tam ağzınıza laik. Özel toplantı, 
doğum günü ve etkinliklikleriniz için de 
hizmetinizde bulunan diyarbakır restaurant 
özellikle yaz dönemindeki uygun fiyatları 
ile büyük fark yaratıyor. Diyarbakır res-
taurantta günlük ve taze olarak, zengin ke-
bap çeşitlieri, sulu yemek çeşitleri, balık 
ızgara, lahmacun ve pide çeşitleri, 11 çeşit 
soğuk ve tam 15 çeşit sıcak meze  ile bey-
eninize sunuyor. Profesyonel ve temiz 
servis elemanları ve şeflerinin yanında 
restaurantçılık sektöründe oldukça tecrübeli 
yönetimi ile Diyarbakır restaurant lezzet ile 
keyfin buluştuğu adres. 

Haringey bölgesinde Kürtçe ve Türkçe 
konuşan toplumlarımızın yoğun olarak 
uğradığı restaurant, yerli ve yabancı bir çok 

vatandaşın da uğrak mekanı oldu. Özel-
likle bölgede yaşayan İngiliz yurttaşların 
da büyük ilgi duyduğu restaurant, hızlı ve 
kaliteli servisi ile ön plana çıkıyor. 

Diyarbakır restaurant, 69 Grand Parade, 
Green Lanes, Haringey, London, N4 1DU 
adresinde ziyaret edebilir, rezervasyon veya 
daha fazla bilgi almak için ise, 020 8809 

2777 nuaralı telefondan ulaşabilir ya da  di-
yarbakirrestaurant.co.uk websitesini ziyaret 
edebilirsiniz. E-mail: booking@diyarbakir-
restaurant.co.uk   
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Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Elimi tut anne!
Ekim 2014, Kawergoshk’ta 

yerlerinden edilmiş suçsuz gü-
nahsız insanların kampından bir 
fotoğrafım. Kampa getirilen 1 ton 
et, sıraya girenlere dağıtılıyor. 
İzdiham, çocuk çoğlıkları ve göz 
yaşları sadece iki parça et için... 
Çünkü Kawergoshk kampı en 
yoğun nüfuslu kamplardan biri.. 
Et dağıtımı esnasında kampta 
güvenliği sağlayan Pemşmerge 
ile sohbet ederken, kendisine sı-
ranın ne zaman geleceğini bez ile 
örtülmüş tellerdeki delikten gözet-
leyen Anayı farkettim.. Fotoğrafını 
çekip yanına gittim, tellerin diğer 
tarafındaydım ama eline dokana-
bildim, küçücük delikten yanağını 
okşayabildim... Bir kaç kelime 
konuşmaya çalışsakta başarama-
mıştım... Sanki tarihe dokunmuş-
tum, acısını paylaşmıştım, uzun 
bir süre yaşlı gözlerine baktım, 
yüreğime kazıdım... Düğümlenen 
boğazımla o’na Kürtçe ‘elimi 
tut ana’ demek istiyordum, fakat 
Kürtçe tek kelime bilmemenin yü-
küydü boğazımdaki... Ama şimdi 
tam vakti haykırmanın ‘DESTE 
MİN BİGIRE DAYE’ ...  Anaların 
ağlamayacağı bir ‘barış’tan bahs 
ediyorsanız buyurun konuşalım...
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MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

32

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



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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bu sayfada
1 kutu ilan

  ÇArşAMBA, 12 AğuSToS 2015



telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
12/08/2015 481Hê

jm
ar

Berdewama nuçeyê di rûpelê 5´yan de yeBerdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye.

Namzetê serokatiya giştî yê Partiya Karkeran (labour Party) 
jeremy Corbyn li Navenda Civaka Kurd ya li Haringeyê ye civîneke 
giştî li dar xist û nêrînên xwe bi beşdarvanan re parvekir. Berî 
civînê jî dîsa li Harîngeyê li restorana şelale jibo piştevaniya 
jeremy Corbyn ji aliyê UCFl ve bernameyeke taştê hat lidarxistin. 

Rûpel 5 Rûpel 6

rêxistina efûyê: Hikûmeta Tirk 
li Zergelê sîvîl qetil kirin

Bîlançoya şerê 4 salan: welatek 
parçekirî û 240 Hezar mirî

Polîtîkayên AKP´ê yên ku Tirkiye dike qada şer li navenda 
Londonê ji aliyê sedan kesî ve hatin şermezar kirin. 
Êrîşên dema dawî yên dewleta Tirk li hember gelê Kurd û 
mûxalifan li paytext londonê bi pêşengiya Yekîtiya Hêza 
Demokratîk Ya Brîtanya hat şermezar kirin. Bi sedan 
çalakvanên li pêşiya televizyona BBC kombûyîn û ber bi 

Picadilly Circus ve meş li darxistin peyama berxwedanê 
dan. Di axaftinên hatîn kirin de hat gotin ku hikûmeta aKP´ê 
Tirkiye ber bi şerekî navxweyî ve dibe û bê ku bibe dereng 
divê aKP û erdogan dev ji van polîtîkayên bi qirêjî berde. 

Em Şirîkatiya Dewleta Tirk Ya 
Bi Daîş´ê Re Şermezar Dikin

“ ” Jeremy Corbyn Li 
Navenda Civaka Kurd 
Civînek Li Darxist
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Diza ji dizan dizî, erd û esman lê pirsî

ez li ezmana lê digeriyam, li erdê ket destê min

ez dibêjim ewr tune, tu dibejî wê baran be

Yek heye, bi sedî, sed heye, ne bi yekî

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Vê şevê 
li nêzî keleha amedê 

Pêrgî pinpinîkeke sor bûm.. 
Pinpinîkê ji min re got: 

rêçên êşê ber bi amedê ve diçin!
 rêçên şehîdan ber bi amedê ve diçin! 

Û rêçên ku jiyanê ji mirinê direvînin 
Dîsa ber bi amedê ve diçin!!

Ehmed Huseyni
amed 08.08.2015
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“Em Şirîkatiya Dewleta Tirk Ya 
Bi Daîş´ê Re Şermezar Dikin”

Polîtîkayên AKP´ê yên ku Tirkiye dike 
qada şer li navenda Londonê ji aliyê se-
dan kesî ve hatin şermezar kirin. 
wêne: Yasemîn Kazan

Êrîşên dema dawî yên dewleta Tirk 
li hember gelê Kurd û mûxalifan li pay-
text Londonê bi pêşengiya Yekîtiya Hêza 
Demokratîk Ya Brîtanya hat şermezar 
kirin. Bi sedan çalakvanên li pêşiya tel-
evizyona BBC kombûyîn û ber bi Pica-
dilly Circus ve meş li darxistin peyama 

berxwedanê dan. Di axaftinên hatîn kirin 
de hat gotin ku hikûmeta AKP´ê Tirkiye 
ber bi şerekî navxweyî ve dibe û bê ku 
bibe dereng divê AKP û Erdogan dev ji 
van polîtîkayên bi qirêjî berde. 

Roja Şemiyê li navenda Londonê li 
pêşiya televizyona BBC bi sedan kes 
kom bûn. Di çalakiyê de alên PKK, 
KCK, YPG, MLKP û wêneyên rêberê 

gelê Kurd Abdullah Ocalan hatin raki-
rin. Wekî din bê navber dirûşmeyên mîna 
“Terorîst Tirkiye” hatin qêrîn. 

Di çalakiyê de li ser navê Yekîtiya 
Hêza Demokratîk ya Brîtanya Ayşegul 
Erdogan axaftinek kir. Erdogan wiha axi-
vî: “Li Pirsûsê bi organîzeya sixûrên Tirk 
Daîş´ê 31 ciwan qetil kirin. Piştî vê kom-
kûjiya hovane dewleta Tirk bi mehneya 
Daîş´ê êrîşên berfireh li hember tevgera 
Kurd dan dest pê kirin. Li ser hezar kesî 
re hatin girtin û di êrîşên hewayî de li 
gundê Zergelê 8 Kurdên sivîl hatin qetil 
kirin. Li hemû bajarên Kurdistana Bakur 
zextên li ser gel zêde bûne û gelek ciwan 
bê daraz li kolanan tên qetil kirin. Herî 
dawî li Silopiyê di nav de zarokek heyî sê 

kes ji hêla polêsan ve hatin qetil kirin. Li 
aliyên din jî êrîşên xwe li hember gele 
me yê Elewî jî berdewam dike.”

Piştî axaftina Erdogan li ser navê 
Meclîsa gelê Kurd ya Brîtanya Ali Poy-
raz jî axaftinek kir. Poyraz di axaftina 
xwe de anî ziman ku gelê Kurd dê li 
hember hemû êrîşîn hovane bi awayekî 
pakrewanî li ber xwe bide û yên difikirin 
ku gelê Kurd dê bi van êrîşan serê xwe 
bi tewîne, hîn kurd nasnekirine. 

Piştî axaftinan girse bi ber bi qada 
Picadilly ve meşiya. Jiber ku dawiya 
hefteyê bû û navend pir qelebalix bû, 
çalakiyê deng veda. Çalaki li qada Lei-
cesterê bi dirûşmeyan bi dawî bû. 
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CHP’ê ‘hikûmeta reformê’ xwest
Desteya Rêveber a 
Navendî ya CHP’ê bi 
rojeva koalîsyonê civ-
iya. CHP’ê 5 xalên ser-
enavên pirsgirêkan 
aşkera kir û hikûmeta 
reformê xwest.

Piştî hevdîtina koalîsyonê ya duh di 
navbera Serokê Giştî yê AKP’ê Ahmet 
Davûtoglû û Serokê Giştî yê CHP’ê Ke-
mal Kiliçdaroglû de destpê kir, Desteya 
Rêveber a Navendî ya CHP’ê îro civîna 
xwe pêk anî.

Piştî civînê Cîgirê Serokê Giştî yê 
CHP’ê û Berdevkê Partiyê Halûk Koç 
daxuyanî da. Koç got: «Desteya Rêveber a 
Navendî ya CHP’ê, bi armanca çareserki-
rina pirsgirêkên kûr û bi şewat ên Tirkiy-
eyê ku berjewendiyên bilind ên welêt li ber 

çavan digire, îradeya xwe ya ji bo hikûme-
teke koalîsyonê ya herî kêm 4 salan, xwedî 
aso, reformê esas bigire, xwedî profîla 
bilind û bingeh fireh careke din nîşan daye. 
Li ser vî esasî rayeya tam daye Birêz Ser-
okê Giştî Kemal Kiliçdaroglû.»

SERENAVÊN 5 PIRSGIRÊKAN
Koç, 5 serenavên pirsgirêkên bingehîn 

û pêşniyarên xwe jî vegot.
Ev serenav ji Polîtîkaya Derve, Aborî, 

Destûra Bingehîn a Nû, Perwerde û Aştiya 
Civakî pêk tên.

Nobeda 
malbatan a ji 
bo wergirtina 
cenazeyan wê li 
Pirsûsê bidome

Çalakiya nobedê ya malbatên şervanên YPG/
YPJ›ê yên li taxa Mehser a li ser sînorê Kobanê li 
benda cenazeyên zarokên xwe ne, di roja 8. de der-
basî avahiya DBP›ê ya li navenda navçeya Pirsûsê 
bû. Li ser daxwaza 20 malbatên YPG/YPJ›yiyan 
çalakî wê li avahiya DBP›ê dewam bike. Çalakiyê 
bi serdana Şehîgeha Kobanê ya li ser rêya Ziyaretê 
destpê kir. Li vir malbat bi parlamenterên HDP›ê 
Îbrahîm Ayhan, Leyla Guven û Dîlek Ocalan re 
gorên YPG›î û YPJ›iyan ziyaret kirin û piştre ji bo 
nobedê derbasî avahiya DBP›ê bûn. 

Hevserokê DBP›ê yê Pirsûsê Mehmet Koştî li 
vir axivî û bal kişand li ser êrîşa bombeyî ya li dijî 
ciwanên SGDF›î. Keştî diyar kir ku ji ber daxwaza 
malbatan û ewlehiyê cihê wan çalakiyê guheran-
dine. Koştî anî ziman ku ji bo wergirtina cenazeyan 
ketine nava hewldanan lê biryar di nava du lêvên 
Serokwezîrê demkî Ahmet Davûtoglû de ye. Koştî 
destnîşan kir ku heta cenazeyan bigirin wê çalakiya 
xwe bidomînin.

Demîrtaş: Wê ew winda bikin; 
gel, jin, karker û ciwan bi ser bikevin

Bloka Aştiyê li hember polîtîkayên şer ên topyekûn ên AKP’ê 
bi dirûşma, “AKP şer dixwaze, em ê aştiyê ava bikin” li Bakirkoyê 
mîtîngek pêk anî. Demîrtaş ê di mîtîngê de axivî got: “Eger hilbi-
jartina zû dixwazin, em wan poşman ku hilbijartina zû pêk anîne.

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş di mîtînga Bloka 
Aştiyê ya li Bakirkoy a Stenbolê li hember polîtîkayên şer ên to-
pyekûn ên AKP’ê bi dirûşma, “AKP şer dixwaze, em ê aştiyê ava 
bikin” ji aliyê Bloka Aştiyê pêk hat axivî. Demîrtaş di destpêka ax-
aftina xwe de got: “Ji dengên ku dibêjin, ‘Li vî welatî em ê ji bo 
berjewendî, hesabê ranta siyasî, evîna desthilatdariyê ya hin kesan 
zarokên xwe nekin kurban’ hezar silav” û kesên tevlî mîtîngê bûne 

silav kir. Demîrtaş diyar kir ku ji bo mirov temaşe bike bê wê şer 
çawa çêbibe li AKP’ê binêre bes e.

Demîrtaş di dewama axaftina xwe de diyar kir ku eger dengê 
aştiyê yê dehhezaran li Stenbolê li her deverê Tirkiyeyê belav bibe 
wê rojekê jî nikaribe şer dewam bike û got: “Dibêje em amade 
ne ewladên xwe feda bikin. Ya dibêjin ewlad jî hûn in. Pêwîst e 
dayik bêjin, ‹Em ewladên xwe ji bo hûn li qesran rûnin, bidizin û 
bişelînin feda nakin’. Îro li welêt dînîtiya herî mezin dînîtiya ku ji 
aliyê AKP’ê ve tê kirine. Civak aştiyê dixwaze, PKK îlan dike ku 
amade ye aştiyê bike. Lê hûn dibêjin îleh em ê şer bikin.»

KCK’ê banga 
xurtkirina yekîti-
ya neteweyî kir
Komîteya Têkiliyên Derve ya KCK’ê da 
xuyakirin ku hin organên çapemenî-
weşanê nûçeyên derew diweşînin û 
îdîa dikin ku PKK wê êrîşî PDK›ê bike. 
Komîteyê got, «Di vê pêvajoya ji aliyê 
destketiyên me yên li her parçeyî ve 
gelekî hesas e de, aşkera ye ku xefik û 
komployên bi vî rengî gelekî xetere ne. 
Li dijî yên dixwazin di navbera Kurdan 
de şer derdixîne, bersiva herî xweş, xurt-
kirina xebatên yekîtiya neteweyî ye.»

Komîteya Têkiliyên Derve ya KCK›ê bi daxuyaniyekê ragi-
hand ku di rojên dawî de ji aliyê hin derdorên tarî ve hem di nava 
civaka Başûrê Kurdistanê hem jî di nava hin organên çapemenî-
weşanê de propaganda dikin û nûçeyên şaş diweşînin. Di dax-
uyaniyê de hat gotin, «Ev derdorên tarî dibêjin ku PKK ji êrîşên 
hewayî yên li hemberî Herêmên Parastinê yên Medyayê PDK›ê 
berpirsyar dibîne, ji ber vê yekê wê êrîşî bike. Beriya her tiştî em 
bi awayekî zelal destnîşan dikin ku ev propaganda, şîrove, nûçe û 
gotgotên îdîa dikin ku Tevgera me wê PDK›ê hedef bigire, derew 
in, bêsparte ne. Em, hêzên ku van lîstikên qirêj, kirêt û xetere 
plan dikin, şermezar dikin. Em li bendê ne ku di serî de gelê me 
û partiyên siyasî yên li Başûrê Kurdistanê, tevahiya gelê Kuerd-
istanê û hêzên civakî-siyasî, li hemberî lîstikên van navendên tarî 
hişyar bin.»

Baluken: Wezaretê, qebûl kir ku 
YPG’yî teslîmî çeteyan kirine

Serokwekîlê Koma HDP’ê Îdrîs Baluken diyar kir ku 
musteşarên Wezareta Karên Hundir qebûl kir ku 6 YPG›î teslîmî 
El Nusra kirine. Baluken anî ziman ku pevçûnên di demên dawî 
de mezin dibin jî «encama konsepta şerê AKP›ê» ye û AKP li gorî 
anketên bên pêşiya wê dê ji konsepta şer derkeve û li gorî wan 
biryarê bide.

Serokwekîlê Koma HDP›ê Îdrsî Baluken têkildarî 6 YPG›iyên 
birîndar ên di serdagirtina Navenda Giştî ya Egîtîm Senê de hatin 
binçavkirin û pişt re teslîmî çeteyên El Nusra kirin li Meclîsê 

daxuyanî da çapemeniyê. Baluken bertek nîşanî vê yekê da û anî 
ziman ku 6 YPG›î di dadgehê de beraet bûn û lê piştî hatin bin-
çavkirin ji birin Şaxa Biyaniyan û piştre dersînor hatin kirin.

Baluken, da zanîn ku şervanên YPG›ê li Deriyê Sînor ê Cil-
vegozê teslîmî çeteyên El Nusra hatin kirin. Baluken bilêv kir ku 
ev agahî ji aliyê musteşariya Wezîrên Karên Hundir ve jî hatiye 
qebûlkirin û ya hatiye kirin bi awayekî vekirî sûcê şer e û divê 
demildest Serokwezîr Ahmet Davutoglu û hikûmet têkildarî mi-
jarê de daxuyaniyê bide.
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Rêxistina Efûyê: Hikûmeta 
Tirk li Zergelê sîvîl qetil kirin
Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî, 
piştrast kir ku kesên li Zergelê 
hatine qetilkirin sîvîl in.

Heyeta Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî, piştî 
lêkolînên xwe yên li gundê Zergelê yê dewl-
eta Tirk komkujiya sîvîlan pêk anî tespîtên xwe 
aşkera kir.

Di delîla Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî ya 
piştî lêkolîna li gundê Zergelê de hat diyarkirin 
hikûmeta Tirkiyeyê di encama êrîşên hewayî yên 
zêde li hember gundê Zergelê de 8 niştecihên 
gund jiyana xwe ji dest dane, di nav wan de ku 
zarokek jî heye herî kêm 8 niştecihên gund jî 
birîndar bûne.

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî ragihand 
ku kesên li gund dijîn ne PKK’yî, sîvîl in û bang 
li  hikûmeta Tirkiyeyê kir ku ji bo êrîşên hewayî 
lêpirsîneke serbixwe, bê alî û bi bandor bike û 
daneyên vê lêpirsînê bi raya giştî re parve bike.

‘SÎVÎL HATIN KUŞTIN, SEQETKIRIN 
Û JI CIHÊ XWE HATIN DERXISTIN’

Şêwirmenda Krîzê yê bi Qidem a Rêxistina 
Efûyê ya Navneteweyî Lama Fakîh a herêm zi-
yaret kir wiha axivî:

«Êrîşên dawî yên li hember Qendîlê li 

herêmeke ku ti hedefeke leşkerî nayê dîtin 
niştecihên vê herêmê kuştin, seqet kirin, ew ji 
cihê wan kirin û xaniyên wan xera kirin.”  Fakîh 
bal kişand ku tiştên li Zergelê rû dane hem di al-
iyê însanî û hem jî di aliyê hiqûqa mafê mirovan 
de derveyî qanûnê ye.

‘PÊWÎST E RAYEDARÊN 
TIRK HESAB BIDIN’

Fakîh, ev xisûs diyar kir: “Li hawirdora êrîşên 
hewayî lê pêk hatine, tinebûna hedefeke leşkerî 
ya diyar; di navbera Tirkiye û PKK’ê de di aliyê 
hiqûqî de pevçûneke çekdarî hebe yan jî tinebe 
nîşan dide ku ev êrîş derveyî qanûnê ne. Hikûme-
ta Tirk jiyana niştecihên li herêmê aşkera ji nedîtî 
ve hatiye. Ji bo zerara niştecihên gund daxe asta 
herî jêr ti tedbîr nehatine girtin. Di navbera sîvîl 
û şervanên PKK’ê de ti cudahî nehatiye kirin. 
Pêwîst e ev êrîş bên lêpirsînkirin, ji bo rayedarên 
Tirk hesabê van êrîşan bidin rê bên vekirin û ev 
şaşî bê telafîkirin.»

Rêxistina Efûyê ragihand ku şahidên bûyerê 
gotine, qurbanan cilên sîvîl li xwe kiribûn û li 
cihê bûyerê ti kesên bi çek nedîtine.

Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî diyar kir ku 
di encama êrîşên hewayî de 10 xanî bandor bûne, 
hin ji wan xaniyan ji aliyê şervanên pêşmergeyan 
û malbatên wan dihatin bikaranîn û yên din jî yên 
niştecihên gund in ên di nav erdan de dixebitin. 

Bayik ji BBC re axivî
Hevserokê Kon-
seya Rêveber a 
KCK’ê Cemîl Bayik di 
hevpeyvîneke bi sazi-
ya weşanê ya Îngilîz 
BBC re diyar kir ku 
Tirkiye hewl dide 
DAIŞ›ê biparêze.

Bayik da xuyakirin ku Serok-
komarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan 
dixwaze pêşî li destketiyên Kurdan 
bigire û destnîşan kir ku Kurdan li 
Sûriye û Iraqê serketinên girîng bi 
dest xistine.

Bayik got, «Tirkiye dibêje li dijî DAIŞ›ê şer 
dike, lê di rastiyê de ew li hemberî PKK›ê şer 
dike. Ji bo pêşî li têkoşîna PKK›ê ya li hem-
berî DAIŞ›ê bigire, vê dike. Tirkiye DAIŞ›ê di-
parêze.»

Bayik da zanîn ku li pişt komkujiyên DAIŞ›ê 
kiriye Erdogan heye û got, «Armanca wî 
pêşîgirtina li pêdeçûna Kurdan e.»

Bayik ragihand ku yekane rêya çareseriya 
pirsgirêka Kurd muzakere ye û diyar kir ku eger 

operasyonên leşkerî bisekinin wê şer jî bisekine.

Bayik got, «Divê operasyon werin sekinan-
din, muzakere bên destpêkirin» û ji bo pêkhatina 
agirbestê xwest çavdêrên navneteweyî bikevin 
dewrê.

Bayik di dewama axaftina xwe de gt, «Pêwîste 
Tirkiye ji bo agirbestekê çavdêrên navneteweyî 
qebûl bike» û ev xal destnîşan kir:

«Divê civaka navneteweyî jî vê yekê ji Tir-
kiyeyê re bêje: Hûn nikarin bi şer re vê pirsgirêkê 
çareser bikin.»

Civîna ku roja Yekşemê hatî li darxistin bi 
beşdarbûna girseyeke qelebalix pêk hat. Corbyn 
di civînê de di derbarê kampanya xwe de axivî. 
Tevî Jeremy Corbyn, endamê meclîsa şaredariya 
Islingtonê Ayşegul Erdogan, serokê saziya 
lêkolînên Emerîka Latîn Francisco Dominquez û 
endamê partiya Karkeran Asima Sahaikh di civ-
înê de axivîn. 

Di civînê de Ayşegul Erdogan li ser navê 
meclîsa gele Kurd ya Brîtanya piştevaniya xwe 
ya bi Corbyn anî ziman û da zanîn ku bi salane 
Corbyn piştevaniya Kurdan û têkoşîna wan dike 
û niha dora Kurdan e ku piştevaniya xwe bi Cor-
byn re nîşan bidin. Erdogan di derbarê rewşa 
dawî ya li Kurdistanê û êrîşên dewleta Tirk de jî 
agahiyên girîng bi beşdervanan re parve kir. 

EV KAMPANYA YA ME HEMÛYAN E
Namzetê serokatiya giştî ya partiya Karkeran 

Jeremy Corbyn da zanîn ku kampanyaya wî ne jibo 
bibe xwedî qoltix, jibo fikrên nu, hêvî, demokratîk-
bûna partiyê, guhdar kirina nêrînên gel e.  

Corbyn anî ziman ku 12ê Îlonê ger encam 
çi be bila be, divê li dij pariya Mûxafazakar em 
yekîtiya xwe xurttir bikin: “Jibo em bi hev re bi-
karin biryarên xurt bistînin û bikarin bi hev re gu-
hartinên pêwîst pêkbînin, divê yekitiya me ji her 
demê xurttir be. Ger ku gel guharînê dixwaze, wê 
demê dê guharîn pêk were.”

GELÊ KURD PIR ÊŞ KIŞANDIN
“Gelê Kurd di dîrokê de pir êş kişandin. Di 

rojên pir dijwar re derbasbûn. Salên 1920, 70 
û salên 90´î rastî êrîşên giran hatin. Îro jî rastî 
êrîşên giran tên. Aşitî bi wekhevî û dana mafan 
tê, û divê gelê Kurd bigihêje mafên xwe.”  

Corbyn bal kişand ser êrîşên dewleta Tirk 
û anî ziman ku bi mehneya Daîş´ê êrîşî PKK´ê 
dike.  Corbyn bang li dewleta Tirk kir ku vegere 
prosesa aşitiyê. 

Corbyn di berdawama axaftina xwe de bal 
kişand ser xîzaniyê û da zanîn di bin îktîdara 
hikûmeta Tori´yan de xîzan bê çare tên hiştin û 
di em tev bi hev re dengê xwe li hember vê yekê 
bilind bikin. Wekî din Corbyn nêrînên xwe yên 
di derbarê polîtîkayên derve, aborî, şer, ekoloji 
û gelek mijarên din de nêrînên xwe anî ziman. 

Civîn bi bersivdayina pirsên beşdarvanan bi 
dawî bû. 

Li gorî lêkolînan heta niha Jeremy Corbyn li 
pêşiya reqîbên xwe Andy Burham, Yvette Coop-
er û Liz Kendall e. 14´ê Tebaxê jibo dengdayînê 
dê kaxizên dengan ji endaman re werin şandin û 
bi awayekî fermî dê dengdayîn dest pê bike. En-
camên hilbijartinê dê 12 Îlonê werin diyar kirin. 

Jeremy Corbyn Li Navenda 
Civaka Kurd Civînek Li Darxist
Namzetê serokatiya giştî yê Partiya Karkeran (Labour Party) Jeremy Corbyn li Navenda 
Civaka Kurd ya li Haringeyê ye civîneke giştî li dar xist û nêrînên xwe bi beşdarvanan re 
parvekir. Berî civînê jî dîsa li Harîngeyê li restorana Şelale jibo piştevaniya Jeremy Cor-
byn ji aliyê UCFL ve bernameyeke taştê hat lidarxistin. 
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Li Derya Spî zêdeyî 
hezar penaber hatin 
‘rizgarkirin’
Li gorî bîlançoya yekîneya ewlekariya per-
avê ya Îtalyayê Gûardîa Costîera, di dawi-
ya hefteyê de zêdeyî hezar penaber ‘ji xe-
niqînê’ hatine rizgarkirin.

Di 5 operasyonên roja 
Yekşemê de 671 penaber hatin 
rizgarkirin, di nava van de 
48 zarok û 108 jin hene. Hat 
ragihandin ku di çar ji van 
operasyonan de penaber ên di 
boteke ji lastîk de bûn, hatine 
rizgarkirin.

Di operasyoneke din de, 
penaberên di keştiyeke 137 
mîl dûrî girava Sîcîlyayê ji 
aliyê keştiya Xirvatîstanê ya 
SB72 Mohorovîcîc ve hatin 
rizgarkirin.

Di operasyonên roja 
Şemiyê de jî bot û keştiyên ji 
400 penaberên ji Lîbyayê ke-
tin ser rê, hatin rizgarkirin.

Li gorî bîlançoya roja 

Pêncşemê ji aliyê Komîseriya 
Bilind a Penaberan a Netew-
eyên Yekbûyî (UNHCR) ve 
hat weşandin, ji 1’ê Çileyê û 
vir ve hejmara enaberên hatine 
welatên Ewropayê 224 hezar 
e. Ji van 124 hezar hatine 
Yewnanîstanê, 98 hezar jî 
hatine Îtalyayê.

Lê belê ji sedî 95 ê mirina 
penaberên ji Derya Spî tên, 
di rêwîtiya ber bi Îtalyayê de 
rû didin. Di 7 mehê destpêkê 
yê vê salê de 2 hezar 100 pe-
naberê ji Derya Spî dihatin 
welatên Ewropayê xeniqîn.

Di nava bîlançoya dawî ya 
UNHCR de karesata keştiya ji 
700 penaberî ya roja Çarşemê 
binav bû, cih nagire.

Bîlançoya şerê 4 salan: 
Welatek parçekirî
Li gorî daneyên Saziya Çavdêriya Mafên Mirovan a 
Sûriyeyê (SOHR) ku navenda wê li Londonê ye, di 
nava 4 salên şerê navxweyî yê li Sûriyeyê de herî 
kêm 240 hezar kesan jiyana xwe ji dest dane.

Li gor SOHR şerê di şar salan de erd-
nîgariya Sûriyê di navbera rejîmê, Kurdan, 
mûxalîfan û DAIŞ’ê de hatiye parçekirin.

Li gorî bîlançoya dawî ya ji aliyê SOHR 
ve hat weşandin ku tê gotin di nava du me-
hên dawî de 10 hezar kesan jiyana xwe ji 
dest dan, ji mirovên di şerê navxweyî de 
jiyana xwe ji dest dane 71 hezar 781 kes 
sivîl in. 11 hezar 964 zarokên Sûriyeyî ji-
yana xwe ji dest dan.

Zêdetirîn windahî rejîm dane
Her wiha li gorî daneyên SOHR, rejîma 

Beşar Esad bû hêza di şer de windahiyên 
herî mezin daye. Di şer de ji artêşa Sûriy-
eyê 50 hezar 570 leşker, ji milîsên Hêza 
Parastina Neteweyî 33 hezar 839 kes û 4 
hezar 207 milîsên Şîa hatin kuştin. Ji van 
903 endamên Hîzbûllahê ne.

Rêjeya biyaniyan ji sedî 45 e
Di 4 salên dawî de ji Kurdan, mûxalîfên 

Sûriyeyî û welatiyên Sûriyeyê yên di nava 
çeteyên DAIŞ’ê de 42 hezar 384 windahî 
hatin dayîn. Her wiha piraniya wan di 
nava rêxistinên tund ên weke DAIŞ û El 
Nûsra de 34 hezar 375 endamên biyanî yên 
‘komên Îslamî’ hatin kuştin. Ev yek jî nîşan 
dide ku hejmara biyaniyên di nava mûxalî-
fan de hatine kuştin ji sedî 45 e.

SOHR di bîlançoya şer de ragihand ku 
3 hezar 225 kesen nasnameya wan nehatiye 
diyarkirin jiyana xwe ji dest dane û dibe ku 
hejmara giştî ya mirovên di şerê navxweyî 
de heta niha jiyana xwe ji dest dane zêdeyî 
240 hezarî be.

Li gorî heman çavkaniyê, di şerê navxw-
eyî yê Sûriyeyê de zêdeyî 30 hezar kes win-

da bûn. SOHR da zanîn ku 20 hezar ji van 
kesan dibe ku li girtîgehên rejîma Sûriyeyê 
bin, 9 hezar leşker an jî milîsên rejîmê jî di 
destê mûxalîfan de bin. Hat ragihandin ku 
çeteyên DAIŞ’ê jî het roja îro 4 hezar kes 
revandiye. Li bîlançoya SOHR’ê, şervanên 
ji parçeyên din ên Kurdistanê û welatên din 
hatin tevlî yekîneyên YPG/YPJ’ê bûn û ji-
yana xwe ji dest dan, nehat bicihkirin.

Ji aliyê pratîkî ve bûye 4 parçe
Li Sûriyeyê, beşeke mezin a xaka Roja-

va di bin kontrola YPG’ê de ye. Yekîneyên 
YPG/YPJ’ê herî dawî Hesekê û Sirînê azad 
krin û gelê li taxên Kurdan ên li Helebê jî 
diparêzin.

Di beşeke bi qasî nîvê xaka vî welatî, 
ku piranî ji çolê pêk tê, serdestiya çeteyên 
DAIŞ’ê heye. Li bajarên mezin ên weke 
Şam, Hûms, Hama, Lazkiye, Tartûsê jî 
hêzên rejîmê serdest in. Di destê çeteyên 
DAIŞ’ê de hînê bajarên weke Reqa, 
Palmîra û Manbic hene. Deyr ez Zor jî 
di navbera rejîmê û çeteyan de hatiye 
parvekirin.

Di destê mûxalîfên din de jî ji bajarên 
mezin bi tenê Îdlîb heye. Her wiha hin 
taxên Şam, Heleb û Daraa jî di bin kontrola 
mûxalîfan de ne. Ji ber şerê navxwehî herî 
kêm 4 mîlyon Sûriyeyiyan xwe li welatên 
herêmê û Ewropayê girtin. Hejmara mi-
rovên di nava welêt de neçar man malên 
xwe biterikînin 10 mîlyon e. 

Çîna navîn zêdê dibe, lê ji 10 kesan hînê 7 kes xizan e
Li gorî encamên lêkolîneke Pew Research a navenda wê li 
Washîngtonê ye, ku ji aliyê Rakesh Kochhar ve hat birêvbirin, 
her çend xizaniya giran a li gelemperiya cîhanê kêm bûye jî, 7 ji 
9 kesan di nava kategoriya hatineyên kêm de cih digirin. 9 ji 10 
kesên xweşhal hînê li Ewropa û Bakurê Amerîkayê dijîn. Welatên 
Afrîka û Hîndîstan jî welatên mirovên herî xizan lê dijîn e.

Hejmara mirovên di kategoriya çîna 
navîn de cih digirin, di navbera salên 2001 
û 2011›an de bi du qatan zêde bû û gihaşt 
800 mîlyonî.

Li gorî lêkolînê di navbera salên 2001-
2011›an de xizaniya giran a li tevahiya 
cîhanê bi qasî nîvî hat kêmkirin. Li gorî 
hesabên di ser Euro re hatin kirin, di sala 
2011›an de hejmara mirovên jiyana xwe ya 
rojane bi hatineyeke kêmî 1 euro 80 centî 
didomîne, bi 700 mîlyonî kêm bû.

Di çarçoveya lêkolînê de ji bo xizaniya 
giran şertê qezenca 1,80 euro ya rojane tê 
destnîşankirin û yên ku rojane kêm 9 euro 
qezenç dikin di kategoriya ‹xizan›, yên di 
navbera 9-18 euro de zezenç dikin di kat-
egoriya ‹çîna navîn› û yên rojane 18 euro 
qezenç dike jî di kategoriya ‹xweşhal› de 
cih digirin.

Di lêkolînali gorî daneyên 111 welatên ji 
sedî 88 ê nifûsa cîhanê lê dijî hat amadekirin 
de, derket holê ku hînê beşa ji sedî 71 a mi-
rovan xwedî hatineyeke kêmî 9 euro rojane 
ye. Ev rêje di sala 2001›ê de ji sedî 79 bû.

Rêjeya mirovên di kategoriya ‹çîna 
navîn› de ne, ku rojane di navbera 9-18 euro 
de qezenç dikin bû ji sedî 13. Rêjeya vê kat-
egoriyê di sala 2001›ê de ji sedî 7 bû û di 
nava deh salan de bi du qatan zêde bûye.

JI SEDÎ 13 Ê XWEŞHALAN 
LI EWROPA Û BAKURÊ 
AMERÎKAYÊ DIJÎN’

Nuqteyeke din a di lêkolînê de balê 
dikişîne ew e ku piraniya mirovên di kat-
egoriya ‘xweşhal’ de ih digirin li parzemîna 
Ewropa û Bakurê Amerîkayê dijîn. Li gorî 
vê yekê nifûsa mirovên rojane ji 18 euro 
zêdetir qezenca xwe hene, li gelemperiya 
cîhanê bi 3 pûanan zêde bû û gihaşt ji sedî 
16’an.

Beşeke mezin a parzemîna Ewropa û 
welatên Awûstûralya, Bakurê Amerîka 
(DYA, Kanada) di nava vê kategoriyê de 
cih digirin. Ji sedî 87 ê mirovên xwedî vê 
hatineyê li Ewropa û Amerîka dijîn. Ev rêje 
di sala 2001’an de ji sedî 91 bû.

LI PARZEMÎNA AFRÎKA 
Û HÎNDÎSTANÊ BI SED 
HEZARAN MIROV XIZAN IN

Rastiya herî girîng a lêkolînê ku nayê 
guhertin, xizaniya li parzemîna Afrîkayê ye. 
Ji sedî 39 ê Afrîkyan rojane 1,80 euro qezenç 
dikin. Ev rêje li gorî sala 2001’ê baştir bûye. 
Zêdeyî nîvê mirovên li vê parzemînê dijîn di 
sala 2001’ê de xwedî hatineyeke kêmî 1,80 
euro ya rojane bûn. 

Rêjeya mirovên rojane xwedî hatineyeke 
ji zêdeyî 9 euro ye, ji sedî 7 e.

Welatên xizan ên li parzemîna Afrîkayê 
Rûanda, Sîerra Leone, Nîjer, Mozambîk, 
Malawî, Madagaskar, Tanzanya, Malî û 
Bûrûndî ne. Li van welatan rêjeya hatineya 
kêmî 9 euro ya rojane ji sedî 99 e. Di heman 
demê de weke welatên herî xizan ê cîhan 
derdikevin pêş.

JI SEDÎ 97 Ê HÎNDÎSTANÊ XWEDÎ 
HATINEYEKE KÊM 9 EURO YE

Li parzemîna Asya û welatên Amerîka 
Navîn her çend rêjeya xizaniyê kêm bûye 
jî, rêjeya bilind a xizanên xwedî hatineyeke 
kêmî 9 euro balê dikişîne. Li Hîndîstana 
xwedî 1,2 mîlyon nifûsî, di têkoşîna li hem-
berî xizaniyê de serketinên girîng bi dest 
ketin û xizaniya giran bi qasî nîvî kêm bû.

Lê belê ji sedî 97 ê gelê Hîndîstanê hînê 
rojane di sînorê 9 euro de debara xwe dike.

Li welatên Amerîka Navîn jî rêjeya mi-
rovên rojane li sînorê 9 euro dijîn, ji sedî 
66 e. Ev yek li gorî rêjeya sala 2001’an baş 
bûye.

HEJMARA MIROVÊN DI 
KATEGORIYA ‘ÇÎNA NAVÎN’ 
DE BI DU QATAN ZÊDE 

Di kategoriya ‘çîna navîn’ a xwedî 
hatineya rojane 9 heta 18 euro de, li gorî sala 
2001’ê bi du qatan zêdebûn çêbûye û hej-
mara mirovên di vê kategoriyê de gihaştiye 
800 mîlyonî.

Li Slovakyayê ji sedî 60 ê civakê tevlî 
‘çîna navîn’ bû. Li welatên Başûrê Amerî-
kayê li Şîlî ji sedî 34, li Arjantînê ji sedî 32 
û li Brezîlyayê jî ji sedî 28 ê mirovan di vê 
kategoriyê de cih digirin.

Li Çînê ya xwedî nifûsa 1 mîlyar 380 
mîlyonî, 235 mîlyon mirov tevlî kategoriya 
‘çîna navîn’ bûn.

EWROPA û BAKURÊ AMERÎKA 
JI ALIYÊ ‘XWEŞHALIYÊ’ 
VE DÎSA LI PÊŞ IN

Li gorî lêkolîna Pew Research Center, di 
sala 2011’an de ji sedî 87 ê mirovên xwedî 
hatineyeke zêdeyî 18 euro ya rojane li 
Ewroap û Bakurê Amerîkayê dijiyan. Ev rêje 
di sala 2001’ê de ji sedî 91 bû.

Di lêkolînê de hat ragihandin ku mirovên 
di xweşhaliyê de li asta herî bilind in, li Nor-
wêcê dijîn. Ji sedî 77 ê nifûsa vî welatî xwedî 
hatineyeke rojane ya zêdeyî 45 euro ye.

Bi rêzê welatên lê xweşhalî heye; Danî-
marka, Luksembûrg, Hollanda, Elmanya, 
Dewletên Yekbûyî yên Amerîka (DYA) û 
Kanada ne.
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XWEPARASTINA Û TÊKILIYA WÊ 
YA BI FELSEFE Û BÎRDOZIYÊ RE

Xweparastin, ji bo hemû civakê yek 
ji amûrên herî bingehîn ê gihîştina 
sîstem û zîhniyeteke demokratîk e. 
Tu zindî bêyî xweparastinê nikare ce-
whera xwe biparêze û xwe pêş bixe

Têkoşîna mirov a li jiyîn û 
berdewamkirina jiyana xwe du 
bûyerên wisan in ku ji hev ve-
naqetin û hev dimercînin. Weke 
hebûn mirov çiqas ji xwezayê 
re xerîb bibe jî girêdanên xwe 
yên bi xwezayê re nikare tu carî 
biqetîne. Ji ber ku mirov ber-
hemeke xwezayê ye û mîna her 
hebûnê di dawiyê de digihîje 
xwezayê û bi wê re dibe yek. 
Wekî her madeyê di xwezayê 
de, mirov jî mîna encameke 
derfetên jiyanê yên ku xweza 
ji bo mirov çêdike, heye. Ger 
mirovahî zêde dibe û bêyî ku 
bandoreke çêkirî ya ji hundir û 
derve ve hebe jiyana xwe de-
meke dirêj bikaribe berdewam 
bike, ev ji ber guncawî û besbû-
na mercên xwezayê ye. Mirov, 
qasî ku xwezayê fêm dike û wê 
derdixe zanebûnê, dikare ji der-
fetên jiyanê yên ku xweza dide 
zêdetir feyde bigire û demeke 
dirêjtir bijî. Ji ber ku xweza, 
tevî hemû tevliheviya xwe, bi 
behre û qabiliyeta fikirandinê 
ya ku pêşkêşî (dide) mirov dike, 
bingeha bipêşxistina jiyanê û 
dahûrandina qanûnên xwezayî 
pêşkêş dike. Xweza, weke 
hebûnekî/ê her ku ji bo mirov 
bijî derfet pêşkêş dike, mafê ji-
yana mirov heye.

MAFÊ JIYANÊ
Mafê jiyanê, mafê mi-

rov ê herî bingehîn û pîroz e. 
Felsefeya xweparastinê jî li ser 
mafê jiyanê yê pîroz ê mirov teşe 
digire. Ji ber vê yekê, têkoşîna 
ku wê li hemberî her cure êrîş û 
gefxwarinên bi armanca jiholê-
rakirin û astengkirina jiyana 
mirov bê dayîn jî têkoşîneke 
pîroz e. Bûyer û diyaroka (olgu) 
parastina rewa, veguhere şerekî 
parastina cewherî yê bi amûrên 
leşkerî tê dayîn, xwe dispêre 
merca ku ji bo jiyanê tu vebijark 
(hilbijêrk-alternatîf) nemaye. Di 
encamê de; şerê parastina ce-
wherî ne weke vebijark, mîna 
pêwîstiyeke derdikeve holê.

MERCÊN XWEPARASTINÊ
Ger hema çi kes û civak, 

ji bo jiyana xwe berdewam 
bikin, ji bo bibin xwedî amûrên 
zor û şîdetê (tundiyê), van bi 
kar bînin û bigihîjin hêzeke 
leşkerî, zor li ser wan hatibe 
kirin, ev, weke pêwîstiyeke 
encama hebûna êrîşeke ku 
mafê jiyanê yê pîroz ê mirov 
tehdît dike ye. Ger em jiyana 
mirov, ligel jiyaneke biyolojîk, 
bi awayê jiyana ku xwe ji ali-
yên civakî, çandî, siyasî, fikrî 
û hestyarî yên mirov dikin mi-
rov, xwe pêk tîne û îfade dike 
bi kurtasî pênase bikin; ji bo 
mirovê ku xwe îfadekirina wî/ê 
hatiye astengkirin, mercên 
şerê parastina rewa çêbûne. Ji 
ber vê yekê, bi armanca, xwe 
bi awayekî herî bi bandor û bi 
hêz biparêze xwe bi amûrên 
leşkerî bipêçe (bixemilîne), 
rêxistinbûnên leşkerî çêke, 
ji bo êrîşa pê re rûbirû maye 
bêbandor bike taktîk û rêbazên 
cur bi cur bi kar bîne, ev wekî 
mafekî rewa derdikeve holê. 
Ev şer, sînorkirin û jiholêraki-
rina xeterên ku jiyana mirov û 
jiyaneke mirovane tehdît dikin 
bi sînor dibe yan jî ji holê 
radibe, dewam dike.

DAYIROKA BANDORKER
Wekî di qanûna tek û 

bertek a di xwezayê de, ger 
ji diyarokên ku hev dimer-
cînin diyaroka ku bandor dike 
biguhere û veguhere, diyaroka 
ku bertek (refleks) nîşan dide 
jî dê biguhere û veguhere. Ev 
guherîn, bi çendayitî û wes-
fiyeta bandora ku diguhere û 
vediguhere re paralel (rastên-
hev) bi pêş dikeve. Ev paraleltî, 
li gorî merca hêzên defdan û 
kişandinê yên di xwezayê de bi 
hevseng hene ango bi hêzeke 
ku dê hem girêdana tam, hem jî 
serxwebûna tam hevseng bike, 
hev li beramberî hev notralîze 
(bêalî) bike re bê bidestxistin 
(pêkanîn).

BEHREYA FIKRÎNÊ
Mirov, bi qabîliyeta xwe 

ya fikirandinê, ji ber ku xwedî 
hêza bikaranîn an jî sekinandina 
potansiyela heyî ye, mecbûr e 
dînamîkên xwe li gorî rêgezên 
diyalektîkî derbasî tevgerê bike. 
Di vî warî de, di diyalektîka civ-
akî de jî îzaha bertekeke, dikare 
bi bandoreke pêre rûbirû hatiye 
mayîn, bê kirin. Piştî bandorên 
ji holê rabûne, çawa ku wate û 
ravekirina zanistî ya bertekên 
naqedin tune ne, ev tê wê maneyê 
ku ev ji armanca xwe derbas 
bûne. Diyarokên tek û bertekê ji 
ber ku du diyarokên hev dimer-
cînin in, ger ji bo şerê parastina 
rewa bide sedemên (mercên ku 
bandor dikin) civakekê tune bin 
bikaranîna amûrên zor û şîdetê 
bertekeke wateya wê ya mirovî 
tune ye û dijxwezayî û mirovahî 
ye. Ango terorîzm e. Şerekî ku 
gihîştibe armanca xwe, xetere û 
tehdîta heyî bêbandor kiribe ger 
nesekinîbe û berdewam bike, ji 
armanca xwe bihuriye û ji rewa-
bûnê derketiye.

QONAXÊN PARASTINÊ
Di şert û mercên serdema me 

de şerê parastina cewherî xwedî 
çar merheleyên bingehîn e ku ev 
ji rêgezên diyalektîkî serbixwe 
nikare bê destgirtin: 3 Di şert û 
mercên ku ji bo mafê jiyanê yê 
bingehîn ê civakê, bi xebatên si-
yasî, çandî, civakî, aborî, hiqûqî 

û leşkerî xespkirin û ji holê ra-
kirinê de; ji bo navendên êrîşa bi 
tevahî bêbandor bike xebatên ci-
vakî, siyasî, çandî, aborî, hiqûqî 
û leşkerî kirin; 3 Di merceke 
ku amûrên zor û şîdetê, bi rêya 
hêzên leşkerî yên birêxistinkirî, 
bi rêya rêbaz û taktîkên cur bi 
cur, bi armanca tunekirinê bên 
bikaranîn de; amûrên parastina 
cewherî, bi rêya hêza parastina 
rewa ya leşkerî bikaranîn, hêza 
leşkerî ya bi armanca tunekirinê 
bêbandor kirin, tunekirin, ji bo 
vê serî li rêbaz û taktîkên cur bi 
cur dayîn û parastina çalak ki-
rin; 3 Di merceke ku posîzyona 
êrîşê hatiye şikandin, armanca 
tunekirinê nîn e û veguheriye 
rewşeke armanca parastinê de; 
ji bo maf û mafên jiyanê yên 
bingehîn ên civakê bên bidestx-
istin, hêza parastina leşkerî, heta 
merceke ku dê xeterên nû bi pêş 
nekevin di rewşeke parastina 
pasîf de girtin, bi sûdwergirtina 
ji hemû qadên jiyanê, mercên 
siyaseta demokratîk avakirin, 3 
Di mercên ku pêwîstiyên civakê 
yên siyasî, civakî, çand, aborî û 
hiqûqî li ser bingehên exlaqî bi 
sazî dibe û ji aliyê hemû hêzên 
civakî ve digire bin ewlehiyê 
de dawî li reşwa şerê çekdarî ya 
parastina rewa anîn.

AHENGA BERAMBER
Ev bûyer bi berxwedan û 

berteka madeya di nav ahenga 
bandorkirina beramber hev ku 

dixwaze hebûna xwe berdewam 
bike re hema wekî hev e. Di di-
yalektîka civakî de şerê paras-
tina cewherî dê di kîjan şîdet û 
hêzê de bi pêş bikeve, di kîjan 
kûrahî û berfirehiyê ded birêx-
istin bibe, li gorî qanûna defdan 
û kişandinê tê eyarkirin. Çawa 
ku kes di nav civakê de ye, ci-
vak jî di nav qanûnên xwezayê 
û qanûnên xwezayê de ye. Li ser 
civakekê êrîş û şîdeta herî mezin 
(bandor); dê ji cewhera wê ya 
madî û manewî, ji nirxên wê yên 
civakî dûrxistin e. Vê bandorê, 
em dikarin bi hêzeke kişandinê 
ya bi pişaftin, helandin û tuneki-
rina civakê re di heman wateyê 
de bigirin dest, li hemberî vê 
bandorê berteka ku dê civak 
nîşan bide bi hêzeke hevsenger 
ku dê hêza defdanê derxe holê 
rave bike û bê bandor bikin. Di 
bûyera defdan û kişandinê yan jî 
bandor û bertekê ya bi çendanî 
(nîcel) û wesfanî (nîtel) hev 
parseng, hevkêşî nekin de, çawa 
ku xebitîna xwezayî ya made 
xera dibe, ji şîdet û sînordarkiri-
nan, ji tunebûnan, ji cewherê 
xwe qutbûn û ji dagirkeriyê 
xilasî ne mimkûn e. Bêyî ku şert 
li ber çav bên girtin her cure rêx-
istinbûn, rê û rêbaz, amûr û tak-
tîkên bên bikaranîn, polîtîkayên 
ku wê bên pêşxistin, ji şerê par-
astina rewa re xizmetê nakin…
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