
15 Ağustos atılımı 
Londra’da da düzenlenen 
yürüyüş ile selamlandı.
Britanya Kürt Halk Meclisi’nin çağırısı ile Londra’nın 
Edmonton bölgesinde toplanan yüzlerce vatandaş, 
yapılan konuşmaların ardından, toplumumuzun 
yoğun olarak yaşadığı Haringey bölgesine doğru 
yürüyüşe geçti.
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Sayfa 

David Cameron’a 
Yeni Sendika 
Yasası ‘Gereksiz ve 
Adaletsiz’ Uyarısı
David Cameron Hükümeti 
sendikal hakları kısıtlayan 
mevzuatı uygulamak için 
kolları sıvadı. Sayfa 5

Kaçak Göçmen 
Çalıştıran 
İşyerlerine Ceza
Kaçak göçmen çalıştırdığı 
tespit edilen iş verenler, kaçak 
işçi başına 20 bin sterlin 
cezaya çarptırılabilir.

Sayfa 7

Esin Cash & Carry Gıda 
ve Catering Sektöründe 
Tek Adres Olmayı 
Hedefliyor
Esin Cash & Carry, Enfield, 
Brimsdown bölgesinde 210 bin 
sq ft toptan satış alanında, tam 
kapsamlı bir hizmet sunuyor.

Sayfa 14

Uzun bir bekleyişin ardından, öğrenciler 
geçtiğimiz hafta tercihleri olan üniversitelere 
girip girmediklerini öğrendiler. Geçen yıl 
olduğu gibi, bu yıl da üniversiteye giriş 
yapan öğrencilerin sayısı artış gösterdi.
Toplumumuzun gençlerinin yoğun olarak okuduğu George Monoux 
ve Haringey Sixth Form kolejlerinde daha çok BTEC kurslarını 
tercih ettikleri görülüyor. A level kurslarında yoğunluk olmasa da 

BTEC kurslarında büyük başarı elde ederek üniversiteye giriş hakkı 
kazandıkları görülüyor.

A level sonuçlarının açıklandığı 13 Ağustos Perşembe günü ziyaret 
ettiğimiz Waltham Forest’te bulunan George Monoux kolejinde bir çok 
gencin istedikleri üniversitelerde okuma hakkını kazandıkları görüldü.

Fakat, aynı okulda business studies öğretmenliği yapan, Cemal 
Polat, Kürt ve Türk gençlerinin eğitim alanında, özellikle Asya’lı 
gençlerin henüz gerilerinde olduğunu dile getirdi. Polat, bunun 
toplumda yeterince başarı örneği, yani rol-model, olmadığından ve 
sosyal etkenlerden kaynaklandığını ifade etti.

Süleyman, Ozan 
ve Mehmet 
hedefledikleri 
üniversitelere 
giriş kazandılar.

kürt ve türk Gençleri Üniversite Yolunda



Yeni İşçi Parti Lideri İçin Oylar Kullanılmaya Başladı
İşçi Parti liderlik yarışında parti üyeleri 
oylarını posta yoluyla kullanmaya 
başladılar. Son yapılan anketlere göre 
Jeremy Corbyn yarışı kazanıyor.

Parti içerisinde Corbyn’e 
karşı açıklamalar devam ediyor. 
Son günlerde eski başbakanlar 
Tony Blair ve Gordon Brown 
da Corybn’in liderliğinin par-
tiye zarar vereceği yönünde 
açıklamalar yaptılar.

Jeremy Corbyn yanı sıra, 
Yvette Cooper, Andy Burnham 
ve Liz Kendall yarışıyorlar.

Kürt toplumunun yakından 
tanıdığı, İslington millet-
vekili Corbyn, partinin sol 
tabanını temsil etmek ve lid-
erlik yarışında tam kapsamlı 
bir tartışma yaşanmasını 
sağlamak amacıyla, son anda 
yarışa katılmıştı. Corbyn, 
kişisel eleştirilere cevap ver-
meyerek seçim sürecinin siyasi 

planlar üzerinden yürütülmesi 
gerektiğini vurguladı.

Jeremy Corbyn- İslington 
North milletvekili

Yvette Cooper- 
Normanton, Pontefract 
and Castleford 
milletvekili 

Andy burnham- 
Leigh milletvekili

Liz kendall- Leicester 
West milletvekili

12 Ağustos’a kadar Parti’ye 
kaydınızı yaptırırdıysanız oy 
pusulanız posta yoluyla size 

yollanacaktır. Oyunuzu içeren 
oy pusulasını 10 Eylül’e ka-

dar İşçi Parti’nin eline geçme-
si gerekmekte. 12 Eylül’de 

özel bir konferansta sonuçlar 
açıklanacaktır.

Bahis Dükkanı Açmak Zorlaşacak
Geçen sene halk ile yapılan danışmanın ardından devlet 
bahis dükkanı açmayı zorlaştıran uygulamayı kabul etti.

Hackney belediyesinin öncül-
ük ettiği görüşmeler sonucunda, 
bahis dükkanları özel ruhsatlara 
başvurarak açılabilecekler. Özel-
likle yoksul halkın yoğun olduğu 
bölgelerde, ana caddelerde açılan 
bahis dükkanları büyük sorun 
teşkil ediyor.

Eski uygulamayla, A2 
ruhsatıyla bahis dükkanı 
kolaylıkla açılabilirdi. Şimdi ise, 
bahis dükkanı açmak isteyen 
firmalar, belediyelere başvurup, 
halk ile danışma aşamasından 
geçecekler. Hackney belediyesi, 
bahis dükkanı açmayı, kasino 
ruhsatı almak gibi, zorlaştırarak 
artan bahis dükkanların önüne 
geçmeyi hedefliyor.

Hackney Belediye Başkanı 
Jules Pipe, bu gelişmenin ye-
rel belediyeler ve Hackney için 
önemli olduğunu ifade etti. Pipe 
şöyle konuştu: ‘‘Bu değişim, 
Hackney ve yerel belediyeler 
için önemli bir başarı temsil 
ediyor ve belediyeler ve yerel 

halkın önemli bir konu için bir 
araya geldiklerinde neler başara 
bileceklerini gösteriyor. 

‘‘Ülke çapında diğer yerel 
belediyelerle, Hackney belediye-
si, hükümete ana caddelerimizi 
çürüten bahis dükkanlarına karşı 
yetki vermesi için uzun zamandır 
çağrı yapıyoruz. Sonunda bakan-
lar halk ve belediyelerin bahis 
dükkanlarına karşı ağır tepkiler-
ine kulak verdiler.

‘‘Kampanyamız hiç bir za-
man bahis dükkanlarının 
yasaklanması değildi ve 
bu değişikler var olanları 
kapatabileceğimizin anlamına 
gelmiyor. Fakat, var olan bak-
kal, banka ya da pub’ın yeni bir 
bahis dükkanına dönüştürülmesi 
için gelen başvurularda fikrimizi 
beyan edebileceğiz. Kararlar da 
ana caddelerimiz ve toplumu-
muzun çıkarları dahilinde olabi-
lecek, bahis firmalarının karları 
yararına değil.’’

editör Alaettin Sinayiç
editor@telgrafnews.com

Muhabirler Esra Türk • Erem Kansoy • Yasemin Kazan
haber@telgrafnews.com

Grafiker Yüksel Adıgüzel
grafiker@telgrafnews.com

reklam Dilek Bozkurt - 0743 836 9969 
dilek@telgrafnews.com - reklam@telgrafnews.com

soru ve görüşleriniz: director@telgrafnews.com
Adres: Tel News Ltd. 33 Dalston Lane, London, E8 3DF
telefon: 0207 9230 838 - 0742 9481 490
Web: www.telgraf.co.uk

2

HAFTALıK HABEr GAzETESı  •  rOjnAMEyA nûçEyAn A HEFTAnE

  ÇarşamBa, 19 ağustos 2015



3  ÇarşamBa, 19 ağustos 2015



4   ÇarşamBa, 19 ağustos 2015

Haber: Esra Türk

Akademik başarının 
Artması için başarılı 
Örneklere İhtiyaç Var

A level sınavları, geleneksel olarak üniver-
siteye giriş sınavları olarak değerlendirilir ve 
günümüzde de en iyi üniversiteler sadece bu 
kursun sonucunda alınan sınav sonuçlarına 
göre giriş kabul ederler. A level kursuna kabul 
edilmek için orta okul son senesinde yapılan 
GCSE sınavlarından en az 5 A*-C arası puan 
elde etmek gerekmekte. Bu sonuçları almayan 
öğrenciler BTEC kurslarını tercih edebiliyor-
lar ve bu kursların sonucunda üniversiteye 
giriş kazanıyorlar. Öte yandan, GCSE puanları 
yeterli olan öğrenciler, çoğunlukla sınavlardan 
oluşan A level kursu yapmak yerine, yazılı der-
slerle puanlandırılan BTEC kurslarını tercih 
edebiliyorlar. BTEC kursunu kabul eden üni-
versitelerin sayısı da artsa da, A level kursları 
hala daha prestijli olarak görülüyorlar. 

George Monoux’ta business studies 
öğretmenliği yapan Cemal Polat, Kürt ve Türk 
öğrencilerin akademik olarak gerilediğini 
gördüğünü ifade etti. Polat şöyle konuştu: 
‘‘Kürt ve Türk öğrenciler özellikle Asya’lı 
öğrencilerin gerisinde. Bunun temel nedeni 
motivasyon, istek ve azim eksikliği. Kürt ve 
Türk öğrencilerinin daha başarılı olmaları 
için sosyal yapılarının değişmesi gerekiyor. 
Asya’lı toplumlarda, evin içerisinde örnek 
teşkil eden doktorlar, uzman muhasebecil-
er ya da dişçiler var, bunlar gençlere örnek 
oluyorlar, fakat Kürt ve Türk gençleri için bu 
örnekler eksik.’’

Polat, toplumumuzun gençleri arasında ger-
ileme gördüğünü söyleyerek, şöyle devam etti: 
‘‘2009’dan itibaren öğretmenlik yapıyorum 
ve Kürt ve Türk öğrencilerin gelişimlerini 
yakından takip ediyorum. Öğretmenlik 
hayatımda Kürt ve Türk öğrenciler arasında 
farklı kabiliyet ve gelişim gördüm. Maal-
esef, son yıllarda eğitimde başarı ve 
derecelerin ciddi olarak düşüşünü görüyor-
um. Eğitimde başarı, sosyal çevre ve eğitim 
düzeylerine oldukça bağlı ve benim deney-
imimde, bunun diğer kültürlere göre, bizim 
gençlerde geride olduğunu görüyorum.’’

Eğitim seviyelerinde gerileme yaşansa 
da, George Monoux Haringey Sixth Form 
Centre’da hedeflerine ulaşan başarılı 
öğrenciler hedeflerine ulaştılar.

George Monoux kolejinde gençlerimizin 
çoğunluğu BTEC kursları tamamladıkları 
görülüyor. Genel olarak büyük başarı 
elde eden kolejde, müdür Paolo Ramella, 
Waltham Forest belediye başkanı ile pasta 
keserek, öğrencilerle başarılarını kutladı.

Muhammet Güneş, BTEC Science kur-
sunu tamamlayıp Anglia Ruskin üniversites-
inde Biyomedikal Fen okuma hakkı kazandı. 
Muhammet ufaklığından beri doktor olmak 
istediğini ve bu hayalini gerçekleştirmek için 
ilk lisansını bitirdikten sonra tıpa girmeyi 
hedeflediğini belirtti.

Yunus Top, BTEC Business ve Türkçe A 
level kurslarını tamamladıktan sonra Hert-
fordshire üniversitesinde Muhasebe ve Finans 
okuyacak.

Aziz Ercan BTEC Bilgisayar kursunu üç 
yıldızlı distinction ile tamamlayarak, Brunel 

üniversitesinde Film ve Televizyon okumaya 

hak kazandı. Aziz, GCSE sınavlarında kötü 
sonuçlar almasına rağmen iyi bir üniversitede 
yer kazandığı için mutlu olduğunu belirtti.

İbrahim Alhas, Londra’nın en iyi üniver-
sitelerinden Kings College’de Bilgisayar 
Mühendisliği ve İdarecilik okuyacak. İbrahim 
BTEC Bilgisayar kursunu yüksek puanlarla 
tamamlayarak bu başarıyı elde etti.

Süleyman Can Garip BTEC Business ve 
Türkçe A level kurslarını tamamladı. Essex 
Üniversitesinde Muhasebe ve Finans okuma 
hakkı kazandı.

Ozan Çiçek BTEC Art ve Türkçe A level 
kurslarını tamamladıktan sonra mimar olma 
yolunda, sanat dalında özel eğitim veren Ra-
vensbourne okulunda Mimarlık okuyacak. 
Ozan’ın hedefinde, deneyim kazandıktan son-
ra, İstanbul’da mimarlık ofisi açıp özel pro-
jelere imza atmak.

Mehmet Koyun BTEC Business’i 
tamamladıktan sonra Hertforshire üniversi-
tesinde Muhasebe ve Finans okuma yolunda. 
Mehmet, altı yıl deneyim kazandıktan sonra 
kendi muhasebe ofisini açmayı hedefliyor.

Haringey okullarında bu yıl A level 
sınavlarına katılan öğrencilerin %83’ü A*-C 
puanları alarak ülke geneli olan %77’yi geçtil-
er. Kürt ve Türk öğrencilerinin yoğun olduğu 
Haringey’de öğrencilerin bir çoğu BTEC 
kurslarını tamamladılar.

Haringey Sixth Form koleji öğrencilerinin 
%80’i üniversiteye geçiş yapmayı planlıyor. 
Bu kolejde okuyan Zahide Bulut Matematik, 
Türkçe ve Sosyoloji kurslarında, B, C , C aldı. 

Zozan BTEC Extended Diploma Public 
Services kurusnu tamamlayıp Greenwich Üni-
versitesinde Piskoloji be Danışmanlık okuma 
hakkını kazandı.

Yine Haringey Sixth Form Centre’da 
okuyan, Ferhat Yaman matematikte A ve ileri 
matematikte C alarak, York Üniversitesinde 
Matematik kursunda yer kazandı. Ferhat, geçen 
yıl istediği üniversitede yer kazanamadığı için 
bir yıl daha kolejde kalıp, puanlarını arttırarak 
hedefine ulaşmayı başardı. 

Yüksek puanların oranlarında düşüş 
görünse de üniversiteye girişler arttı. Geçen 
yıl A* ve A puanları %26 olurken bu yıl 
%25.9’a gerilediler. Üniversite giriş kurumu 
Ucas 409,000 öğrencinin üniversitede yer 
kazandığını açıkladı- bu geçen yıla göre %3 
daha yüksek.

Bu yıl yine üniversiteye girenler arasında 
27,000 fazla kadın var- yıldan yıla bu fark 
artıyor.

Manşetin devamı...

FErHAT yAMAn HEdEFınE uLAşTı MuHAMMET GünEş vE yunuS TOP

İBrAHıM ALHAS vE Azız ErCAn

SüLEyMAn CAn GArıP, OzAn çıçEK vE MEHMET KOyun

GEOrGE MOnOux Müdürü, PAOLO rAMELLA ıLE WALTHAM 
FOrEST BELEdıyE BAşKAnı COunCıLLOr SAıMA MAHMOOd 
öğrEnCıLErın BAşArıLArını KuTLuyOrLAr.
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David Cameron’a Yeni Sendika Yasası 
‘Gereksiz ve Adaletsiz’ Uyarısı
David Cameron Hükümeti sendikal 
hakları kısıtlayan mevzuatı uygulam-
ak için kolları sıvadı. Bu, 30 yıl içinde 
çalışanların haklarına yapılan en 
büyük saldırı olarak değerlendiriliyor. 

Britanya Başbakanı David 
Cameron’a yeni sendikalar 
yasasının ‘gereksiz ve ada-
letsiz’ olduğu uyarısı yapıldı. 

Muhafazakar Hükümet, to-
plu sözleşme hakkı, güvenli 
çalışma koşulları, adil ücret ve 
sağlıklı çalışma saatleri hakkını 
ortadan kaldırmayı amaçlayan 
yeni mevzuatı uygulayamaya 
koymayı planlıyor. 

Eğer mevzuat uygulamaya 
konulursa,  yasal grev hakkı 
imkansız hale gelecek, iş ye-
rinde grev suç sayılacak, 
şirketlerin grevi engelleyen ele-
man alımlarına izin verilecek 
ve sendikalar işlevsiz hale ge-
tirilecek. 

Ayrıca mevzuat, devlete, 

sendikaların içişlerine ve 
üyelerine müdahale etme hakkı 
tanıyacak, bu sendikaları ve 
İşçi Partisini iflasa sürükleye-
bilir. 

Muhafazakar Hükümetin 
Sendikalara yönelik bu girişimi 
nedeniyle, adil ticaret ve devlet 
uygulamalarını savunan Sumo-
fus kurumu imza kampanyası 
başlattı.

Sumofus kampanyasında 
sendikaların önemine değiniyor 
ve herkesi imza kampanyasına 
katılmaya davet ediyor. 

“Sendikalar öğretmeninden 
hemşiresine, kötü şartlarda 
çalışanlardan, haksız işten 
çıkarmalara karşı tüm 
çalışanların haklarını koruyor.

Sendikalar, ülkemizin özgür-
lük ve demokrasi geleneği 
açısından önemlidir. 

Yüzyıllardır sendika içer-
isinde organize olan işçiler 
sayesinde bugün ücretli izin 
hakkı, 8 saatlik iş günü ve hafta 
sonları çalışmama hakkı gibi 
haklar kazandık. 

Sendikalar, sıradan 
insanların çağdaş sömürüye 
karşı mücadele etmesine 
yardımcı oluyor. 

Yeni mevzuat, sendikaların 
gücünü büyük oranda etki-
siz hale getirecek, acımasız 
işletmelere ise çalışanlarına 
kötü muameleyi artıracak 
kapıyı aralayacaktır. 

Hükümetin amacı açıktır: 
Kendi politikalarına karşı 
çıkanları durdurmak. 

Bizi susturamayacaklar. 
Sendikalarımızı ve haklarımızı 
koruyalım.” 

İmza kampanyasına http://
action.sumofus.org/a/trade-
unions-cameron/  web adresini 
ziyaret ederek katılabilirsiniz.
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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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Kaçak Göçmen Çalıştıran İşyerlerine Ceza
Hükümet, kaçak göçmen çalıştıran 
işyerlerine karşı harekete geçti. Göç-
menlik bakanı James Brokenshire 
Britanya’lı işçilere iş vermeyip kaçak 
göçmenleri çalıştırarak maaşları 
düşüren işyerlerine karşı harekete 
geçeceklerini açıkladı.

 Times gazetesine konuşan 
Brokenshire, son baharda 
başlamak üzere inşaatlarda, 
temizlik şirketlerinde ve bakım 
evleri başta olmak üzere, iş ye-
rlerine habersiz baskınlarda 
bulunacaklarını anlattı.

Calais’de göçmenlerin 
kurdukları kamplar gündemde 
kalmaya devam ederken, Mu-
hafazakar hükümeti göç konu-
sunda sıkı politikalarına devam 
edeceğini tekrar belli etti.

Brokenshire şöyle konuştu: 
‘‘Kaçak göçmenlere iş veren 
hileci işverenler Britanya 
vatandaşların ve yasal göç-
menlerin çalışmalarının önüne 

geçiyorlar ve maaş seviyelerini 
düşürüyorlar.

‘‘Deneyimlerimiz, çalışma 
yasalarını çiğnemeye razı olan 
iş verenlerin, aynı zamanda iş 
yeri sağlık ve güvenliğini uygu-
lamayan ve vergi kaçıranlar 
olduklarını gösteriyor.

‘‘Bu yüzden, hükümetin tüm 
gücünü kullanarak, kaçak göç-
men çalıştıranları, her açıdan 
vurarak adil olmayan bir şekilde 
elde edilen üstünlüğü yeni 
yaklaşımımızla yok edeceğiz.’’

Geçtiğimiz haftalarda, 
Dışişleri Bakanı Philip Ham-
mond ‘milyonlarca Afrikalı 
Avrupa Birliği’nin yaşam ka-

litesini tehdit ediyor’ şeklinde 
konuşarak sivil toplum örgütler-
inden tepki almıştı.

Kaçak göçmen çalıştıranlara 
20 bin sterlin ceza

Kaçak göçmen çalıştırdığı 
tespit edilen iş verenler, kaçak 
işçi başına 20 bin sterlin cezaya 

çarptırılabilir. Bilinçli olarak 
kaçak işçi çalıştırdığı tespit 
edilen iş verene iki yıla kadar 
hapis cezası da verilebilir.

Vizeleri biten öğrenciler ya 
da ziyaretçi vizesiyle çalışanlar 
kaçak işçi olarak kabul ediliyor.

İş yerinizde kaçak işçi 

çalıştığı tespit edilirse, size karşı 
soruşturma başlatılır. Bakanlığın 
resmi sayfasında, eğer, kaçak 
olan kişi veya kişileri neden 
çalıştırdığınıza dahil geçerli ger-
ekçeniz var ise, cezadan muaf 
tutulabileceğiniz kaydediliyor, 
fakat bunların ne tür gerekçe 
olabileceği belirtilmiyor. 
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Britanya Kürt Halk Meclisi’nin 
çağırısı ile Londra’nın Edmon-
ton bölgesinde toplanan yüzlerce 
vatandaş, 15 Ağustos direnişini 
düzenlenen yürüyüş ile selamladı. 
Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Edmonton Angel bölgesinde topla-
nan yaklaşık 500 kişilik grup burada 
yapılan konuşmaların ardından, toplu-
mumuzun yoğun olarak yaşadığı Har-
ingey bölgesine doğru yürüyüşe geçti. 
TC devleti ve barbar İŞİD’in ortak 
saldırılarına karşı yoğun sloganlarla 
ilerleyen kitle 15 Ağustos direnişinin 
önemini vurgulayan İngilizce bildir-
ileri de dağıttı. 

Öncelikle Britanya Kürt Halk Meclisi 
adına yapılan açıklamada, 15 Ağustos 
direnişinin tarihsel önemine vurgu 
yapıldı. Ayrıca DAİŞ çetelerinin bar-
barca katliamlarının TC devleti destekli 
yapıldığınn altı çizildi ve herşeye rağmen 
barış isteyen tarafın yine Kürt halkı olduğu 
vurgusu yapıldı. “Bu devletin, hükümetin, 
hiç bir şekilde çözüm arayışı yok. Son 3 
yılda önderliğimizin başlattığı çözüm süre-
cinde, TC devletinin niyeti çok net ortaya 
çıktı.” İfadelerine de yer verildi. 

Londra’dan bin selam!
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Düzenlenen uzun yürüyüşte, ‘katil devlet halka he-
sap verecek, Öcalan’a özgürlük, çok yaşa Önder Öca-
lan, terörist Türkiye” sloganları sıkça atıldı.  MLKP adına 
yapılan konuşmada ise 15 Ağustos direnişi selamlanarak, 
“PKK’nin silahlı mücadeleye başlamasının yıldönümü 
olan 15 Ağustos’ta Kürt halkına dayatılan inkar, imha 
ve ret politikalarına karşı Şemdinli ve Eruh’ta Agitlerin 
başlattığı diriliş ve direniş yürüyüşünü en içten devrimci 
duygularımızla selamlıyoruz. Mazlumlarala,Zilanlarla,Beri
tanlar’laSaralar’la Andok ve Eriş’lerle değerler yaratılarak 
bu günlere gelinmiştir. Kürt Halk önderi Abdullah Öcalan 
üzerindeki tecridin kaldırılarak özgürlüğüne kavuşması, 
inkarcı söürgeci savaşın durdurulması, Kürt halkının 
demokratik taleplerinin karşılanması, devlet terörünün sona 
erdirilmesi, söz, eylem, gösteri hakkının önündeki egellerin 
kaldırılması için tüm halkımızı mücadeleye, bulunduğumuz 
her yeri direniş mevzisine çevirmeye çağırıyoruz. Faşist 
inkarcı sömürgeci savaşı durduralım. Yaşasın birleşik mü-
cadelemiz.” İfadeleri kullanıldı. 

Ciwanan Azad adına yapılan konuşmada ise, “Biz Kürt 
gençliği olarak, PKK bir gençlik hareketidir perspektifiyle ve 
15 Ağustos direniş ruhuyla birkez daha kamuoyuna seslen-
mek istiyoruz. Özgürlük mücadelemiz ve yürüyüşümüz 
barış olana kadar fasizme ve devlet terörüne karşı her 
koşulda kesintisiz devam edecektir. 15 Agustos direnii ruhu-
nun temsilcisi basta Önderligimiz olmak üzere komutan Agit 

ve yoldaşlarına, şehitlerimize bin selam olsun diyoruz. 
Bizleri bu güne canlarıyla getiren değerli şehitlerimize 
teşekkürü bir borç biliyoruz, minnetle anıyoruz ve 
anılarına bağlı kalacağımız sozunu veriyoruz.” İfadeleri 
kullanıldı.

Yüzlerce yüreğin ayni anda 15 Ağustos direnişini 
selamladığı Londra yürüyüşü, kuzey Londra bölgesinde 
büyük ses getirerek ilgi çekti, Haringey bölgesindeki 
kısa süreli oturma eylemi ardından yürüyüş tamamlandı. 

15 Ağustos Çözümün yolunu açtı
PKK’nin 15 Ağustos 1984 atılımı ile silahlı mücade-

leyi başlatması Kürtler açısından çok tarihi ve anlamlı 
olmuştur. Kürtlerin halk olarak varlık kazanmasına, Kürd-
istan devriminin nitel bir sıçrama yapmasına yol açmıştır. 
Özgürlüğe yürüyüşün kararlı ve radikal duruşu olmuştur.

Bugün ise siyasetin koşulları oluşmuş, bu yöntemle 
sorun çözmek en doğru yol olmaktadır. Ancak bugünün 
koşullarını yaratan geçmişin en keskin savaşı olduğu da 
başka bir gerçektir. Hiç şüphesiz ki, Sayın Öcalan son 
20 yılda Kürt sorununun siyasal yolla çözülmesi için 
defalarca tek taraflı ateşkes çağrılarında bulundu, yine 
barışın sağlanmasına yönelik devletle çeşitli dönem-
lerde görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak derin devletin 

komploları sonucu her defasında tıkandı, sil baştan savaş 
tek seçenek olarak bırakıldı. 2013 Amed Newrozu ile 
çok tarihi bir süreç Ortadoğu ve Kürt halkı açısından 
başlatılmış bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk devletinin 
geçmiş hatalara düşmemesi, 15 Ağustos’a iyi anlam 
vermesi, kaçınılmaz olarak gelişecek bir savaşın önüne 
geçmek için gerekmektedir. Yoksa sürecin tıkanması 
halinde gelişecek savaşın sonuçlarından devlet ve 
hükümet sorumlu olacaktır. Kürtler geçmiş ve son kırk 
yıllık tarihle kendilerini yeniden yaratmışlardır. Terci-
hlerinin demokratik, özgür, eşit ve ortak birlikteliğin 
yaşanacağı bir Ortadoğu’dan yana olduklarını her zaman 
ve her yerde pratikleri ile göstermişlerdir. Bu nedenle 
Öcalan’ın geliştirdiği demokratik çözüm ve barış sürecini 
sahiplenmişlerdir.

Rojava’daki gelişen Kürt halkının özgürlük direnişi, 
Kürt özgürlük savaşının nasıl olabileceğine yönelik örnek 
oluşturmaktadır. Bu nedenle Kürtler Öcalan’ın geliştirdiği 
sürecin ilerlemesi için başta sağlık ve rolünü oynaması 
için koşullarının düzeltilmesini, özgürleştirilmesi için 
gerekli yasal değişimlere başlanmasını gerekli şartlar 
olarak ortaya koydu. Bu nedenle barış ve özgürlükten yana 
olan herkesin süreçten kendilerinin sorumlu olduğunu 
görmelidir. Bu, Ortadoğu ve dünya barışı için tarihsel bir 
görevdir. İnsan ölümlerini durdurmak, yaşamı her yerde 
var kılmak onurlu ve kutsal bir iştir. 

15 Ağustos atılımı Londra’da da 
düzenlenen yürüyüş ile selamlandı
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Geçtiğimiz Perşembe günü 
açıklanan A level sınav sonuçlarını 
Eğitimciler Forumu vakfı başkanı 
Hüseyin Düzgün değerlendirdi
Çocuklarımız her yıl daha iyi 
sonuçlar almalarına rağmen ulusal 
çapta hala ortalamanın çok altında 
akademik başarı göstermeye de-
vam ediyor. Türkçe ve Kürtçe 
konuşan çocuklarımızın en az 
iki dilli ve iki kültürlü olmalarının 
sağladığı avantajlar var. Bunun 
yanı sıra çeşitli zorluklarla da karşı 
karşıya kalıyorlar. Başta okulların 
ve ailelerinin düşük beklentileri, 
okullarında aldıkları eğitimin ul-
usal çapta kıyaslandığında daha 
düşük seviyede olması, konut, 
ırkçılık, anne- babaların göçmen-
likten kaynaklanan uyum so-
runu ve sağlık problemleri öne 
çıkıyor. Ayrıca velilerin İngiliz 
eğitim sistemini yeteri kadar 
kavrayamamaları, anlayabilmek 
için de çok çaba göstermemeleri, 
16 yaşındaki GCSE ve 16-18 yaş 
arasındaki As ve A-level sınavlarını 
bilmemeleri de var. Öyle olunca 
veliler çocuklara tam zamanında, 
doğru destek veremiyorlar, müda-
hale edemiyorlar. 

tÜrkÇeNİN ÖNeMİ
A-level Türkçe sınavından alınan A veya 

B notları üniversiteye girişte ciddi katkı su-
nuyor. Alınacak bir A ile on binlerce öğren-
ciyi eleme, öne geçme ve üniversiteye kabul 
edilme şansı doğuruyor.

Normalde GCSE Türkçe yapan bir öğren-
ci doğal olarak A-level Türkçe de yapıyor. 
Türkçe dersini tercih etmeyen çok sayıda öğ-
rencimiz kendilerine avantaj sağlayacak bü-
yük bir fırsatı kaçırıyorlar. Bu derslerle ilgili 
kaynaklar ve yayınlanmış 3 kitabımız, web 
sitemizin ‘Yayınlarımız’ bölümünden ücret-
siz olarak indirilip, ders programı olarak ta-
kip edilebilinir: www.educatorsforum.co.uk

Çocuklarımızın GCSE Türkçe ve A-level 
Türkçe derslerini almalarını teşvik etmek de 
anne-babalara düşüyor. 

Bilinmesi gereken bir nokta da, evde 
Türkçe konuşmak tek başına bu sınavlardan 
yüksek not almanın garantisini vermiyor. 
Mutlaka kitaptan bir sınav programı izlen-
melidir. Tıpkı Fransızca, Almanca, Rusça 
öğrenir gibi disiplinli, sistemli olmak gere-
kir. Ne yazık ki hala Türkçeden iyi not alma 
oranı diğer dillerden iyi not alma oranından 
daha düşük. Türkçeyi zaten konuşan ço-

cuklarımız, sınavın kendileri için çok kolay 
olacağını sanıyorlar ve aşırı güvenle yeteri 
kadar hazırlanmıyorlar. Çünkü sınav okuma, 
yazma, dinleme ve konuşmayı içeriyor. Öğ-
rencilerimize diğer derslere oranla daha az 
zaman ve emekle çok iyi bir not alma şansını 
kullanmalarını öneriyoruz.

sıNAV sONUÇLArıNA 
kısA bİr bAkıŞ:

Bu yıl en yüksek not olan A* ve A  ka-
zanma oranı%25.9 oldu. 

Öğrenciler en çok sırasıyla Matematik, 
İngilizce, Biyoloji, Psikoloji, Tarih ve Kim-
ya derslerini tercih ettiler. 

Sınava giren öğrencilerin %8’i A* aldı. 
Müzik, Yabancı Diller, Dizayn ve Tekno-

loji derslerinin seçimlerinde düşüşler görül-
dü. Özellikle Fransızca ve Almanca bu yıl 
pek popüler değildi. Örneğin Galler’de sade-
ce 128 öğrenci A-level Fransızca dersi almış. 

İngiliz üniversitelerinin prestiji çekim 
kaynağı olmaya devam ediyor. Avrupa Bir-
liği üyesi olan veya olmayan yabancı öğren-
ci sayısı bu yıl da artış gösterdi. 

kız ÖĞreNCİLer DAHA bAŞArıLı
Artık her üç kız öğrenciden biri üniver-

site eğitimi alıyor. Bu yıl 409 bin öğrenci 
direk olarak üniversiteye kabul edildi. Bun-
ların yarısından çoğu kız öğrenciler oldu. 
UCAS’ın müdürü Mary Cook, günümüzün 
erkek öğrencileri yeni bir avantajsız ve za-
yıf grup oluşturmuş durumdadır, diyerek, 
bu durumu göz önünde bulundurmaları ve 
önlem almaları için aileleri ve okul yöne-
ticilerini uyarıyor. Kızların başarısı zaten 
daha ders seçimlerinde kendini gösteriyor. 
Örneğin iyi bir üniversite bölümünü kazan-
mak için gerekli olan İngilizce dersini seçen 
öğrencilerin %72’si kız. 

sıNAVDAN YeterLİ NOtLArı 
ALAMADıYsANız bİr YOL 
DAHA VAr: CLeArıNG

Bir telefon hayatınızı değiştirebilir. 
UCAS ( The Universities and Colleges 
Admissions Service) İngiltere’deki bütün 
üniversitelere başvuru ve bilgi/danışma iş-
lemlerini sağlayan kuruluştur. UCAS Track 
web sitesine girip hemen bir Clearing nu-

marası alın. Bu sitede kontenjanlarını henüz 
dolduramayan ve sizin gibi yeni öğrencileri 
Clearing yoluyla alacak olan üniversitelerin 
listesi var. Araştırmanızı yaptıktan, tercih-
lerinizi değerlendirip istediğiniz bölüme 
karar verdikten sonra daha fazla bilgi için 
verilen telefonu arayın. Yalnız telefon aç-
madan önce kişisel bilgilerinizi (personal 
statement) ve neden bu bölümü istediğinizi, 
bu üniversiteyi neden tercih ettiğinizi kendi 
kafanızda ve cümlelerinizde hazırlayın. İn-
ternet üzerinden başvuru formunu, Clearing 
numaranızı, sınav sonuçlarınızı doldurup 
yollayın, hemen arkasından da Clearing 
Helpline’ı arayıp kurs hakkında Course Ad-
viser’dan bilgi alın, başvurunuzun sonucu-
nu takip edin. Eylüle kadar zamanınız var 
ama acele edin, kontenjanlar kapılmasın. 

UCAs’tan AİLeLere 
Çocuklarına daha fazla destek vermek is-

teyen ve İngilizce bilen aileler için bir site 
var: www.ucas/parents

İngilizce bilmeseniz bile bir tercüman 
yardımıyla bu siteden her türlü bilgi ve da-
nışmanlık alabilir, çocuğunuza yardımcı 
olabilirsiniz. 

ÜNİVersİteYİ kAzANAMAYAN 
GeNÇLerİMİzİN ÖNÜNDe 
4 YOL VAr:

1) Yukarıda ayrıntısını verdiğimiz Clea-
ring yolunu denemek. 

2) Gelecek yıl sınavlara yeniden gir-
mek için karar vermek. Daha disiplini, 
daha sistemli, azimli ve bilinçli olmak ve 
daha şimdiden araştırmalara başlamak. 

3) Üniversite bana göre değil, diyorsanız, 
hem çalışıp para kazanmak hem de iş garan-
tili kısa kurslara devam etmek çok yaygın. 
Turizmden, tamir, inşaat, sağlık, yemek, 
çocuk ve yaşlılara bakım, müşteri temsilci-
si, satış elemanı, otelcilik,  muhasebe, spor 
hocalığı gibi iş garantili kurslar sizi bekliyor: 
Apprenticeship ve Vocacational Training için 
araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. 

4) Tüm yukardakilere boş verip yüzbinler-
ce çaresiz, umutsuz, amaçsız, suç işlemeye 
veya suça maruz kalmaya meyilli işsiz genç-
ler ordusuna katılıp devlet yardımıyla kıtka-
naat geçinebilirsiniz. Bu da kimseye tavsiye 
edilmez. 

Toplumumuz sizden, eğitimi tercih etme-
nizi, kendinize güvenli, huzurlu ve mutlu 
gençler olamınızı istiyor.

As ve A levels. Nedir?
Zorunlu eğitimi sona eren ve 16 yaşında 

GCSE sınavına girmiş olan bir çocuk, İngil-
tere’de yasal olarak, eğer isterse, okumayı 
bırakıp çalışmaya başlayabilir. Fakat öğren-
cilerin çok büyük bir çoğunluğu A level ve 
ona eşit kalifikasyonlar için kolejlerde,  6th 
Form kolejlerinde veya Further Education 
Kolejleri’nde eğitimlerine devam ederler.

Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, 16 
yaşından sonraki ilk yıl AS Level için en az 3 
ders seçip bir yıl boyunca sadece bu dersleri 
okurlar ve bu ilk yılın sonunda AS level (Ad-
vanced Subsidiary) sınavına katılırlar.

İkinci yılda ise AS level için seçtikleri 
derslere devam ederek A Level sınavına gi-
rerler. Bu derslerden iki yılda aldıkları notla-
ra göre üniversiteye kabul edilirler.

AS ve A Level, Türkiye’dekinden çok daha 
farklı bir sistem olduğu için, bu sistem bizim 
velilerimize oldukça karışık gelmektedir.

Kısaca özetlersek, bir üniversiteye girebil-
mek için en az 3 A Level veya dengi kalifi-
kasyon gerekmektedir.

Hüseyin Düzgün, Eğitimciler Forumu 
vakfı başkanı 
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Britanya PYD sözcüsü Dr. alan semo:  
“Türkiye Koalisyonu Suistimal 
Ederek Kürtlere Saldırıyor”
yasemin Kazan

Türkiye’nin Amerika 
öncülüğündeki Daiş 
karşıtı koalisyona da-
hil olmasının ardından 
başlattığı operasyonları 
değerlendiren Britanya 
sözcüsü Dr. Alan Semo; 
“Türkiye koalisyonu su-
istimal ederek, hem Tür-
kiye Kürtleri, hem de 
Suriye Kürtleri’ne karşı 
saldırıyor Türkiye çok 
tehlikeli bir oyun onuyor; 
kendisini yakacak, riske 
sokacak ve Türkiye’yi 
sivil savaşa sürükleyecek 
bir oyun bu” dedi. 

Türkiye’de son yaşanan gelişmeler daha 
karanlık bir hal almaya başladı. Erdoğan, Daiş 
terörüne savaş ilan etmiş görünsede, bombalar 
Kürtleri hedef alıyor. Kürtlerin Suriye’nin bazı 
bölgelerinde Daiş çetelerini etkisiz hale get-
irmesi ve Ortadoğu’da bazı kazanımlar elde 
etmesi, Kürtleri etkisiz hale getirmek isteyen 
Erdoğan ve takımını harekete geçirdi. 

Geçtiğimiz Haziran ayında 32 gencin 
hayatına mal olan Suruç katliamının ardından, 
terörle mücadele adı altında ülke çapında 
gözaltı operasyonları başlatıldı. Fakat, Daiş 
üyelerinden ziyade, PKK ile bağlantısı olduğu 
iddia edilen HDP’liler gözaltına alındı.

Önceleri Daiş ile işbirliğinden dolayı istek-
siz olduğu, Amerika’nın öncülüğündeki Daiş 
karşıtı koalisyona dahil olan Türkiye, hiç zaman 
kaybetmeden PKK mevzilerini bombaladı. Tür-
kiye, sözde Daiş’e karşı başlattığı operasyonlar-
la, Kürtlere yaptığı saldırıların üstünü örtüyor. 
Amerika ise, İncirlik Üssü’nün kullanımına 
karşılık Kürtlere yapılan saldırıları görmezden 
geliyor. 

Bir diğer hususta, Türkiye’nin Suriye 
sınırında kurulmasını istediği güvenli bölge 
veya tampon bölge ile ilgili  olarak, Türkiye 
ve Amerika tarafından çelişkili açıklamaların 
gelmesi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun 
Sinirlioğlu; «ABD ile güvenli bölge konusun-
da anlaşmaya varıldı» derken, ABD Dışişleri 
Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise; güvenli 
bölge konusunda herhangi bir anlaşmanın 
olmadığı açıklamasını yaptı. Güvenli bölg-
eye dair, kamuoyuyla henüz detaylı bir bilgi 
paylaşılmadığı için konu ile ilgili belirsizlikler 
devam ediyor. 

Son gelişmelere dair yaşananları Britanya 
PYD sözcüsü Dr. Alan Semo’ya sorduk. 

türkiye, Daiş terörüne karşı 
operasyon başlattığını iddia 
ediyor. Gerçekte bu böyle mi? 
türkiye’nin suriye’de kürt 
güçlerine saldırıları oldu mu?

Gerçekte, Türkiye’nin Amerikan koal-
isyonuna katılmak zorunda kalması, Daiş’e 
karşı savaşmak için değil, Daiş ile işbirliğine 
ve Suriye politikasındaki başarısızlığına 
kılıf uydurmak içindir. Genel olarak koal-
isyona dahil olmasının sebebi; Suriye’de 
oluşacak olan herhangi bir demokratik 
yapıya engel olmak, bundan kastımız, tam-
pon bölge oluşturma bahanesiyle kuzey 
Suriye’yi işgal ederek özellikle Kürtler’in 
Rojava kantonlarını (Kobani’den Afrin’e) 
birleştirmesine engel olmak, ilerleyişlerini 
durdurmak ve sınırda Daişi destekleyeme 
devam etmektir. 

Türkiye koalisyona katıldığında ilk 
olarak, YPG kontrolündeki Kobani’ye bağlı 
Kürt köyü Zur Maghar’ı bombaladı ve dört 
Kürt savaşçıyı öldürdü. Türk askerleri, Fatih 
Sultan Mehmet Tugayı ve Sultan Murad 
Tugayı görünümünde Suriye’ye girdi, Daiş 
mevzilerini bombalaması gerekirdi ama 
hiçbir şey yapmadı. 

“Kürtler Ne Satılabilir, Ne de 
Satın Alınabilirler”

Amerika’nın türkiye ile anlaşarak 
kürtleri sattığı iddia ediliyor, Ayrıca 
Pkk’ye yapılan bombalı saldırıların 
Amerika tarafından onaylaması, 
ırak’tan sonra Ortadoğu’da yaptığı 
en büyük hatta olarak medyada 
dillendirildi. Amerika yanlış bir 
müttefik mi seçti? siz bu olayları 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, medya spekülasyonlarını propa-
ganda amaçlı kullanarak, Kürt Özgürlük 
Hareketine karşı kötü  niyetini örtbas etmek 
istiyor. Rojava’daki Kürt güçleri ile koalisyon 
arasındaki işbirliği, global tehdit olan Daiş 
barbarlığına karşı savaşmaktır. İki yıldır, hatta 
koalisyondan önce Kürt güçleri, Daiş’e karşı 
savaşan en etkili güç olduklarını kanıtlamıştır. 
Bu nedenle kendi bölgelerini koruyacak 
güvene sahipler ve ne satılabilir, ne de satın 
alınabilirler.  Amerika ve koalisyon Türk or-
dusunun yaptıklarını onayladıklarını inkar 
ediyor ve Türkiye’yi Kandil ve Suriye’yi 
bombalamamaları konusunda uyarıyorlar. An-
cak Türkiye koalisyonu suistimal ederek, hem 
Türkiye Kürtleri, hem de Suriye Kürtlerine 

karşı saldırıyor. Türkiye çok tehlikeli bir oyun 
oynuyor; kendisini yakacak, riske sokacak ve 
Türkiye’yi sivil savaşa sürükleyecek bir oyun 
bu. Amerika ve koalisyon Türkiye’yi seçmedi 
gibi görünüyor fakat, Türkiye’yi koalisyon içer-
isinde etkin hale getirmek istediler. Türkiye, 
Daiş ile işbirliği yaptığı için bu koalisyona daha 
önce dahil olmak istememişti. 

Daiş’e karşı en etkili kara gücü 
olan kürtler, türkiye-AbD 
anlaşması ile zarar mı görüyor?

Amerika bu iddiaları reddediyor fakat id-
dialar gerçekse, evet karada en etkili olan güç 
zarar görür. Türkiye kontrolü ele geçirir, sınırda 
Daiş ile hareket etmeye devam eder, Ehrar El-
Şam ve Cephet El-Nusra çetelerinin Sultan Mu-
rad Tugayına katıldıkları Cerablus ve Azaz’da 
olduğu gibi…

Amerika ile türkiye anlaşmasının 
uzun vadede sonuçları ne olur?

Nato’nun da dahil olacağı bölgesel savaşa 
yol açar. Zaten Suriye, Irak ve Türkiye’de de-
vam eden bir sivil savaş var. 

Uluslararası toplumlar, Türkiye’nin 
Kürtlere karşı agresif tavrı konusunda ses-
siz kalmaya devam ediyor, siz bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Uluslararası toplumun sivilleri korumak 
ve katliamları önlemek açısından ahlaki bir 
sorumluluğu var, Türkiye’nin, Irak, Suriye ve 
Türkiye’deki Kürtlere karşı saldırılarının yanı 
sıra, uluslararası hukuku ihlal eden sınır  ötesi 
operasyonu kınanmalı. Bazı Avrupa Birliği 
üyeleri Türkiye’yi zaten uyardı ve sınır ötesi 
saldırılarını kınadı. 

“Amerika Türkiye ile Kürtlere 
Karşı Yapılmış Bir Anlaşmayı 
İnkar Ediyor”
türkiye’nin koalisyona dahil olması 
ve sınır ötesi harekatı sonrası, PYD, 
Amerika ile temasta bulundu mu?

Kürt güçleri ve Rojava özerk yönetimi, 
Daiş’e karşı koalisyon ile halen tam bir işbirliği 
içerisinde. Amerika ve koalisyona, Türkiye’nin 
güvenli bölge planının Rojava’nın işgali 
anlamına geleceği, şiddetle karşı çıkılacağı, 
böyle bir şeyin gerçekleşmesine için izin 
verilmeyeceği ve başka bir ülkenin topraklarını 
işgal etmenin uluslararası hukuka aykırı 
olduğu iletildi. Türkiye’ye Türkmenleri kul-
lanarak işgale kalkışmaması çağrısında bulu-
nuldu. Fakat Amerika ve koalisyon Türkiye ile 
Kürtlere karşı yapılmış bir anlaşmayı inkar edi-
yor ve YPG’yi desteklemeye devam edecekler-
ini ifade ediyorlar. 

türkiye, türkmenleri kullanarak 
üç kantonunda birleşmesini 
engellemeye mi çalışıyor?

Bilfiil, Türkiye’nin asıl amacı kuzey 
Suriye’yi Türkmenleri kullanarak işgal etmek. 
Türkiye, Türkmenleri destekledi, eğitti, şimdi 
de Sultan Murad Tugayı adı altında Cerablus ve 
Azaz’a gönderiyor. 

“Savaş Türkiye’ye de Yayılacak”
Son yaşanan olayları değerlendirirsek yakın 

gelecekte Suriye ve bölgeyi ne bekliyor?
Türkiye’nin koalisyonu kötüye kullanarak 

Kürtlere saldırması, Suriye ve Irak’ta devam 
eden sivil savaşın Türkiye’ye de yayılmasına 
sebep olacaktır. Amerika, koalisyon ve Nato, 
Türkiye’nin Daiş’e karşı etkin bir biçimde 
savaşan Kürt Özgürlük Hareketine karşı 
başlatmış olduğu saldırılarını engellemeli. 
Türk hükümeti, Kürtlerin demokratik haklarını 
tanımalı ve barış sürecini yeniden başlatmalıdır. 
Bölgede istikrarın sağlanması ve demokrasi için 
global tehdit olan Daiş’e karşı savaşan Kürtlere 
yeterli destek verilmelidir.
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Duran Kalkan: “Kürdün Gücünü Görecekler” 
Kürt halkına baskı yapanlar bilsinler ki 
nereye saklanırsa saklansınlar bir gün 
mutlaka bulunacaklar ve işledikleri suçun 
hesabını verecekler!

KCK  Yürütme Komitesi Üyesi 
Duran Kalkan, örgüte yönelik ateşkes 
çağrılarıyla ilgili olarak, “PKK elini 
tetikten çeksin’ deniliyor, ben yine 
söylüyorum PKK elini tetiğe atmadı 
ki çeksin. Yapılanlar misilleme 
düzeyindedir” dedi. Çözüm sürecinde 
rol üstlenecek heyetlerin İmralı’ya gi-
derek Abdullah Öcalan’la görüşmesi 
gerektiğini söyleyen Kalkan “Yeni 
bir şey olacaksa anlaşma gereki-
yor, yasal temel gerekiyor. Önder 
Apo’nun özgürce istediği herkesle 
görüşebilmesi gerekiyor. Hareketimi-
zin Önder Apo’yla görüşmesi lazım. 
Diyorlar ki Önder Apo İmralı’da yeni 
süreç için hazırlık yapıyor. Yapabilir, 
ama hareketle görüşüp tartışarak an-
cak sonuçlandırabilir. Öyle eskisi gibi, 
çağrı yapsın, PKK de uysun, olmaz. 
Biz bunu bir yaptık, beş yaptık, on 
yaptık, daha kaç sefer yapabiliriz?” 
ifadelerini kullandı.

“kürtler kabul eder mi?”
Duran Kalkan, Mardin’de Karakol 

Komutanı iken 13 köylünün öldürülm-
esine ilişkin davada yargılanan Musa 
Çitil’in son YAŞ toplantısında terfi et-
tirilerek Diyarbakır Bölge Komutanı 
olarak atanmasına ilişkin sert ifadeleri 
kullandı. Kalkan “Yüksek Askeri 
Şura’da daha önce tecavüz edenler ter-
fi ettirilip yeniden Kürdistan’da görev-
lendirdiler ki yine katliam yapsın, 
tecavüz etsin diye. Bu politikayı 
Kürtler kabul eder mi?” dedi.

“İşledikleri suçun 
hesabını verecekler”

Geçtiğimiz günlerde Yüksekova’da 
gözaltına alınan inşaat işçilerinin 
ters kelepçeyle yere yatırılarak 
işkence edildiği görüntülere ilişkin 
de açıklamalarda bulunan Kalkan “O 
Gever’deki konuşana söylüyorum: 
Biz de kendisini tanıyoruz! İsmini de 
biliyoruz, resmini de biliyoruz! Kürt 
halkına baskı yapanlar bilsinler ki 
nereye saklanırsa saklansınlar bir gün 
mutlaka bulunacaklar ve işledikleri 
suçun hesabını verecekler!” diye 
konuştu.

“kürdün gücünü dostu 
DAİŞ’e sorsun”

Duran Kalkan “PKK büyük bir 
güçtür. Ahmet Davutoğlu ‘vururum, 
yıkarım’ diyor da, onu diyenleri çok 
gördük. Çiller de söyledi, Ağar da 
söyledi, Kenan Evren de söyledi. 
Dönüp onlara baksınlar. Gever’deki 
‘Türkün gücünü göreceksiniz!’ diyor-
du. Ama Kürdün gücünü de gördüler, 
daha da çok görecekler. Gitsin Kürdün 
gücünü dostu DAİŞ’e sorsun!” 
şeklinde konuştu.

Med Nûçe’de yayınlanan Poli-
tik Alan programına katılan Duran 
Kalkan’ın Ersin Çelik’in sorularına 
verdiği yanıtlar şöyle:

Gündemdeki gelişmelere 
geçmeden önce, 15 Ağustos 
1984 Gerilla Atılımı’nın 32. Yıl 
dönümündeyiz. 15 Ağustos 

Atılımı’na ilişkin, güncel 
gelişmeler bağlamında nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

15 Ağustos Devrimci Atılımımızın 
yıldönümünde başta Önder Apo 
olmak üzere halkımızın ve dört 
parça Kürdistan’da savaşan gerilla 
güçlerimizin ulusal diriliş ve direniş 
bayramlarını kutluyorum. Ölüm-
süz komutan Agît Yoldaş şahsında 
tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle 
anıyorum. Tüm şehit ailelerini, şehit 
annelerini saygı ile selamlıyorum. 
Bu temelde en son Silopi katliamı 
şehitlerini de saygı ve minnetle anıyor, 
amaçlarını başarma sözümüzü yineli-
yorum.

15 Ağustos Atılımı sadece 
Kürdistan’da da değil Ortadoğu’daki 
duruma da bir müdahale özelliği 
taşıyordu. Ortadoğu halkları için 
olduğu kadar tüm ezilenler için umut 
kaynağı haline gelen büyük bir biriki-
mi Kürt demokratik direnişini ve ulus 
olma gerçeğini ortaya çıkardı. Bugün 
dört parça Kürdistan’da yediden 
yetmişe direnen bir halk gerçeği bu 
atılımla ortaya çıkartıldı.

Bugün olanlara bakıp Kürdün 15 
Ağustos Atılımı’nı yaparken ne ka-
dar haklı olduğunu görebiliriz. Bu 
atılımın ortaya çıkardığı gerçekler 
temelinde Kürt halkı kısmi bir öz sa-
vunma oluşturup kendini savunuyor 
olduğu ortamda bile bu kadar vahşi, 
imhacı bir zulüm, baskı, katliam üz-
erlerinde uygulanıyorsa, bu olmasa, 
bu halka ne yapmazlardı! O gün bu 
zihniyetin ürünü bir özel tim şefi 
Gever’de kalkmış, “Devlet size ne 
yaptı ki!” diyordu. Daha ne yapacaktı, 
yapmadığını mı bıraktı? Bütün bunlar 
15 Ağustos Atılımı’nın ne kadar ger-
ekli olduğunu gösteriyor.

Ya da DAİŞ’e karşı mücadele 
edenlerin cenazesine 
uygulanan yöntem…

DAİŞ’i herkesin doğru anlaması 
lazım. Biz, özellikle de Suriye’deki 
DAİŞ’in yüzde 80, 90’lı yılların 
JİTEM’i olduğunu söyledik. 90’lar-
da adı JİTEM olan bugün DAİŞ’tir. 
Gever’deki durumun DAİŞ yöntemin-
den bir farkı var mı? Yoktur.

Evet, cenazelere uygulananın da 
DAİŞ yönteminden bir farkı var mı? 
Yoktur. DAİŞ yöntemlerini buradan 
aldı. 90-93 arasında JİTEM neler 
yaptı? Faili meçhullerden tutalım da 
sokak ortası infazlar, topluma yaylım 
ateşi açmalara kadar az mı katliam 
yaptı? Bunları unuttuk mu? Yok. 
Bugün de o devam ediyor.

böyle bir barış olur mu?
Ne barışı? Hangi barış? Gever’de, 

Silopi’de olanla barış olur mu? Barış 
için şart koşmuş, diyor: “Siz çıkın gi-
din, ben istediğimi ezeyim, istediğim 
gibi yaşayayım…” O sana barıştır, 
bana barış değil. Çocuk bile böyle 
kandırılmaz. Kalkmışlar, Kürt toplu-
munu kandıracaklarını sanıyorlar. 

(…) Topyekün özel savaş demek, bu 
demektir. 30 Ekim 2014 tarihli Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısında bu 
kararı aldılar. Bunu yansıttılar da. Bu 
bir devlet kararıdır. MGK kararları 
uygulanıyor. Bunun dışında hiç kimse 
kendi başına şunu bunu yapmıyor.

‘Önder Apo’ya baskı 
uygulanıyor’

Önder Apo barış ve demokratik si-
yasi çözümü geliştirebilmek için Eyüp 
sabrından büyük sabırla insanüstü 
çaba harcadı. Ama bu çabanın karşılığı 
5 Nisan’dan beri yok, her türlü baskı 
üzerindedir. “Şunu yapacaksın, bunu 
yapacaksın” diye baskı uyguluyorlar. 
Diyorlar ki, “siz gidemezsiniz, biz 
gidip görüşüyoruz!” Sen gidip görüşüp 
baskı uyguluyorsun. Kontrgerillanın 
görüşmesine, “görüşme” diyebilir mi-
yiz? Önder Apo’ya baskı yapılmaya 
gidiliyor. Önder Apo üzerinde tari-
hin en büyük baskısı var. Silopi’de, 
Zergelê’de, Gever’de nasıl oluyorsa 
aynı uygulamalar Önder Apo üzerinde 
de psikolojik olarak var.

Bu bakımdan kimseyi 
kandıramazlar. Bu zulme Kürt halkı 
boyun eğmez. Bu zalimleri, faşistleri, 
sömürgecileri tarihin çöp sepetine atar.

bu tartışmalar içerisinde 
İmralı görüşme tutanaklarının 
açıklanması da gündeme 
getiriliyor. bu konuda 
siz ne diyorsunuz?

Evet, açıklansın. Onu yapabilirler 
mi, ondan ödleri kopar. MHP ense-
lerinde. AKP şimdi kendisini oradan 
savunmaya çalışıyor. Aslında canını 
kurtarmaya çalışıyor Tayyip Erdoğan 
ve arkadaşları. Sonları gelmek üzere. 
Hükümet düştü. Son demlerini 
yaşıyorlar. Sonucun nasıl olacağından 
kaygılılar.

Önderlik kendilerine ne yaptı? 
Dolmabahçe açıklamasını yaptırdı, 
Newroz’da yeniden barış ve özgür-
lük çağırısı yaptı. Buna verilen ce-
vap, baskı ve işkence, görüşmelerin 
durdurulması ve ardından 24 
Temmuz’da başlatılan siyasi soykırım 
operasyonları ve katliamlar oldu…

HDP heyetinin kürt Halk 
Önderi sayın Öcalan’la 5 
Nisan öncesi yaptığı son 
görüşmede, size yansıdığı 
kadarıyla, ne konuşuldu?

Önder Apo dedi, “bana teslim ol 
çağrısı yapılıyor. Asla kabul edemem.” 

Biz bunu çok iyi biliyoruz. Önder 
Apo 5 Nisan’da Erdoğan’ın Dolma-
bahçe mutabakatını reddeden, Newroz 
mesajını küçümseyen-reddeden tutu-
muna büyük bir öfke duydu. Halbuki 
bunlar mutabakat temelinde oluyordu. 
Erdoğan hepsini reddetti. Aslında o 
hükümete karşı bir darbeydi. Hükümet 
korkudan bunu söyleyemiyor. Yalçın 
Akdoğan ve bazıları şunu söylediler, 
“Biz 7 Haziran’da çözüm sürecinin 
bedelini ödedik.” Bu yanlış tespittir. 
7 Haziran’da çözüm sürecine doğru 
yaklaşmamanın, oyalama taktiğinin, 
hilekarlığın, Tayyip Erdoğan’ın çözüm 
sürecini reddeden tutumunun bedelini 
ödediler. Kontrgerillaya teslim olarak, 
demokrasiyi reddederek, Kürt sorunu-
nun özel savaş dairesine bırakarak, 
onun karşılığında iktidarda kalmaya 
çalışarak bir yere varamaz. Kontrgeril-
layla mevcut AKP ve Tayyip Erdoğan 
arasında anlaşma var. İktidar ömürler-
ini uzatmak için Kürde her türlü zulmü 
yaptırıyor.

“kürdün gücünü daha 
da görecekler”

Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de bun-
dan sonra gerçek, kalıcı bir barış nasıl 
sağlanabilir?

Bu çatışmalar nedensiz olmuyor. 
Varlık-yokluk gibi çok tarihi sorunlar 
olmasaydı kimse dağa da çıkmazdı. 
Önder Apo şunu söyledi: “Eğer başka 
çözüm yöntemi varsa ve bu varken kan 
akıtmak cinayettir.” Bizim felsefemiz 
budur. Bu bakımdan bizi kimse basite 
almamalı. Bugün, Kürdistan’ın bütün 
stratejik dağlık alanlarında gerilla 
vardır. PKK büyük bir güçtür. Ahmet 
Davutoğlu “vururum, yıkarım” diyor 
da, onu diyenleri çok gördük. Çiller de 
söyledi, Ağar da söyledi, Kenan Evren 
de söyledi. Dönüp onlara baksınlar. 
Gever’deki “Türkün gücünü göreceksi-
niz!” diyordu. Ama Kürdün gücünü de 
gördüler, daha da çok görecekler. Gitsin 
Kürdün gücünü dostu DAİŞ’e sorsun!

Yapılan çağrılara saygı duyduğumuzu 
belirttik. “PKK elini tetikten çeksin” de-
niliyor, ben yine söylüyorum PKK elini 
tetiğe atmadı ki çeksin. Yapılanlar misil-
leme düzeyindedir. Öyle söylendiğinde, 
sanki PKK yapıyormuş gibi ortaya 
çıkıyor. Gerçekçi olunmalıdır. 24 Tem-
muz saldırısı nedir? O kadar tutuklama 
oldu, niye demokratik siyaset, sivil to-
plum örgütleri önüne geçmiyor, sahip 
çıkmıyor?

‘İşlediği suçun 
hesabını verecek’

Artık takke düştü. Ahmet 

Davutoğlu kimseyi kandıramaz. 
Senin devleti elinde tutan güçlerinin, 
övdüğün, karakol karakol dolaştığın 
insanlarının Kürt insanına, kadınına 
ve gencine yaklaşımı Gever’de bir kez 
daha açığa çıkmıştır. Silopi’de açığa 
çıkmıştır. Yüksek Askeri Şura’da daha 
önce tecavüz edenler terfi ettirilip 
yeniden Kürdistan’da görevlendirdiler 
ki yine katliam yapsın, tecavüz etsin 
diye. Bu politikayı Kürtler kabul eder 
mi? O Gever’deki konuşana söylüyor-
um: Biz de kendisini tanıyoruz! İsmini 
de biliyoruz, resmini de biliyoruz! 
Kürt halkına baskı yapanlar bilsin-
ler ki nereye saklanırsa saklansınlar 
bir gün mutlaka bulunacaklar ve 
işledikleri suçun hesabını verecekler! 
Bu halkı kimse sahipsiz sanmamalıdır. 
Onun için “gerilla dursun, gerilla 
silahı bıraksın, gerilla çekilsin ki, biz 
istediğimizi yapalım” diyorlar…

“Demokrasi 
özsavunmasız olmaz”

Toplum için ise, irade kırmak is-
tiyorlar, örgütlülüğü dağıtmak isti-
yorlar. Gever’deki kontrgerillacı da 
söylüyordu, Ankara yönetimi-Ahmet 
Davutoğlu da aynı şeyi söylüyor: 
“Benim dışımda irade olmaz”. O halde 
herkes kendi iradesini ortaya koymalı, 
irade beyanında bulunmalıdır. Köy 
köy, mahalle mahalle, kasaba kasaba, 
il il irade ortaya koymalıdır. Kendi 
demokrasisini örgütlemelidir.

Kendilerine saldırı olursa da sa-
vunacaklar. Savunma için bilinç ve 
örgüt lazım. Herkes öz savunmasını 
geliştirsin. Gerilla Bakur’da var 
ama gerilla dağdadır, dağda mü-
cadele ediyor. Gerilla her yere gel-
emez, herkesi savunamaz. O halde 
mahalledeki, kasabadaki, şehirdeki 
saldırıların, kontrgerillanın-polisin 
saldırılarına karşı halk öz savunmasını 
geliştirmelidir. Örgütlenmeli, bilin-
çlenmeli, barikatlar kurmalı, karşı 
taraf neyle saldırıyorsa kendisi de 
onunla donanıp karşı durmalıdır. 
Demokrasi öz savunmasız olmaz, 
çünkü özgürlük güvenliksiz olmaz.

Başta Gever, Silopi gibi alanlardaki 
halkımızın direnişini de selamlıyorum, 
Silopi şehitlerini saygıyla anıyorum. 
Böyle bir özgürleşme süreci 
geliştirirsek bunu ne AKP’nin demog-
ojileri yıkabilir ne de o kontrgerillanın 
ağzı salyalı saldırıları bu direnişi 
engelleyebilir.

Kaynak http://www.caldiranajans.com/
duran-kalkan-kurdun-gucunu-gore-
cekler.html 



14   Çarşamba, 19 ağustos 2015

Esin Cash & Carry, bakkal, restoran ve kafe sa-
hiplerinin tek bir noktada A dan Z’ye ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefliyor. Enfield, Brimsdown bölges-
inde 210 bin sq ft toptan satış alanında, tam kapsamlı 
bir hizmet sunan Esin Cash & Carry grocery, alkol, 
içecek, manav ve kasap bölümleri dahil, gıda ve 
market sektöründe ihtiyaç olan tüm ürünleri, eksik-
siz satmayı hedefliyor.
Esin Card ile Üyelik Sistemi

Sadece ticari müşterilere sunulan Esin 
Card ile üyelik sistemi oluşturan Esin Cash 
& Carry, bireylere satış yapmıyor.

Can Uçar ve Deniz Suyur yönetimind-
eki TFC Holdings bünyesinde kurulan, Esin 
Cash & Carry ile ilgili, yönetim kurulu şöyle 
konuştu: ‘‘210.000 Sqft lik alanı ile pazarda-
ki en büyük Türk gıdası üzerine uzmanlaşan 
firmamız sayesinde hiç görülmemiş fiyatlar 
ile sebze, meyve, içecek, alkollü içecekler, 
catering malzemeleri, donmuş gıda, et ve 
tavuk ürünleri, sigara ve tutun ürünleriyle, 

İngiltere’nin ve Dünya’nın tanıdığı en ünlü 
markaları en uygun fiyatlar ile temin ede-
bileceksiniz. Kısacası; her şeyi bir arada 
bulabileceğiniz tek durağınız Esin Cash & 
Carry olacak.’’

Kasap bölümü, 12 yıllık deneyimiyle, 
Bahattin İvgin’in yönetimiyle Prime Qual-
ity Foods tarafından sunuluyor. Meyve ve 
sebze Özcan Uçaroğlu öncülüğünde Fresh 
Star Fruit & Veg adı altında müşterilere 
sunuluyor.

TFC Holdings, toplum arasında ilk olarak 
marketleriyle tanındı. Geçtiğimiz aylarda, 
TFC Supermarkets, Tees Ltd, Eda Quality 

Foods ve Esin Cash & Carry’i bir çatı altında 
birleştiren TFC Holdings, Esin Cash & Car-
ry alanında çalışmalarına devam ediyor.

TFC Holdings yöneticileri ‘kalite ve 
markanın buluştuğu tek adres’ olarak 
tanımladığı Esin Cash & Carry’de, 
müşterilerinin, Türkiye’nin en iyi markalarını 
burada bulabileceklerini vurguluyorlar.

Özellikle Eda Quality Foods markasıyla 
tanınan şirket, Eti, Koska, Tamek ve Pınar 
gibi Türkiye’nin öncü markalarının ana 
distribütörü. Sahip oldukları diğer ürünler 
arasında Mehmet Efendi, Piyale, Komili ve 
Doğadan da bulunuyor.

Bunların dışında, Eda, İnci, Miss, Arnika 
Foods markalarıyla kuru bakliyat, baharat, 
turşu, peynir, tortilla ve çerez gibi bir çok 
ürünü kendi üretimleriyle Britanya’daki 
müşterilerine sunuyorlar.

Brimsdown’da Kaliteli Yemek Seçeneği
Brimsdown ticari bölgede bulunan Esin 

Cash & Carry, Oliva Restaurant ile öncelikle 
kendi çalışanları olmakla, bölgede bulunan 
yüzlerce kişiye kaliteli bir yemek seçeneği 
sunuyor.

Oliva Restaurant ile bölgede, özel-
likle öğle yemeği için, büyük bir eksikliğin 
giderildiğini ifade eden yöneticiler uygun 
fiyata, işçi ve iş verene önemli bir hizmet 

sunulduğunu ifade etti. Oliva Restraurant’ta 
kahvaltı ve grill yemeklerinden İtalyan 
çeşitlere kadar bulmak mümkün.

TFC Holdings
1980 yılında Dalston’da açılan ilk Turk-

ish Food Centre marketiyle, 35 yıldır gıda ve 
inşaat sektöründe toplum içerisinde önemli 
bir yer alan TFC Holdings, bugün bünyesi 
altında TFC Supermarkets, Tees Ltd, Eda 
Quality Foods ve Esin Cash & Carry olarak 
faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, gıda 
markaları yanı sıra, inşaat çalışmalarında da 
büyüyerek devam ediyor.

TFC Holdings yöneticileri çalışmalarını 
şöyle anlatıyorlar: ‘‘Yıllardır süre gelen bu 
donem içerisinde, şirketimiz olarak; kendi 
vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyokül-
türel anlamda gelişmesine şahit olduk. Bu 
gelişme içerisinde kendi toplumumuzun 
özveriyle bir yerlere gelmesi için gösterdiği 
cabaya, bulunduğumuz sektörde tanıklık et-
tik. İsçilikten başlayan süreçte toplumumuz 
isçilikten, is veren konumuna yaptığı hızlı 
geçişi her zaman gördük. Toplumumuzun 
gıda sektöründe; toptancılık, market, off-
licence, kafe ve restoran pazarında hızla söz 
sahibi olması, toplumumuz  açısından gurur 
verici bir tabloydu.’’ 

Esin Cash & Carry Gıda ve Catering 
Sektöründe Tek Adres Olmayı Hedefliyor
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Londra Kürt Film Festivali 9. Kez 
Sinemaseverlerle Buluşuyor
Londra Kürt Film Festivali, 
Kürt sinemasının en seçkin 
film ve belgeselleriyle bu yıl 
dokuzuncu kez sinemasever-
lerle buluşmaya hazırlanıyor. 
yasemin Kazan

İlk Kürt Film Festivali olma özelliğini taşıyan festi-
valin gösterimleri, 13-22 Kasım 2015 tarihleri arasında 
Hackney Picture House’da yapılacak. 13 Kasım Cuma 
akşamı Hackney Town Hall’da yapılacak açılış töreni-
yle başlayacak olan festival, pek çok yenilikle izleyi-
cinin karşısına çıkmayı planlıyor. 

Londra’daki Kürt kurum ve derneklerinin 
katkılarıyla 2001 yılında başlatılmış olan festival, bu 
yıl, toplam elliye yakın belgesel, kısa film ve uzun 
metrajlı filmden derlenen yapıtları izleyicisi ile bir 
araya getiriyor.

10 gün sürecek zengin programı ile sinemaseverleri 
buluşturan etkinlik programında bu yıl ilk defa Kürt 
sinema tarihini ve gelişimini konu alan seminerler 
düzenleniyor. Festival, ayrıca bir ilke daha imza atarak 
sinema tutkunlarına “Kısa Film Atölyesi” bünyesinde 
kendi filmlerini çekme imkanı sağlıyor. Festival bo-
yunca devam edecek olan Kısa Film Atölyesi bünyes-
inde çekilen film,  tamamlanma imkanı bulursa festi-
valin son günü izleyicinin beğenisine sunulacak. 

Festival kapsamında, bu yıl beşincisi yapılan 
Yılmaz Güney Kısa Film yarışmasında, özel bir jüri 
ile seçilen, ilk üç kısa filme para ödülü verilecek. 

Festival programı 10 gün sürecek, hafta içi her 
akşam 2 film gösterimi ve hafta sonu tüm gün film 
gösterimi ile seminerleri kapsıyor.

Sinema tutkunlarının festivalin tüm gösterimlerini 
izleme imkanı Festival Pass avantajı ile sağlanıyor.

Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen Mehmet 
Aksoy Londra Kürt Film Festivali’ni anlatıyor: 

“Bu yıl ki festivale 200’e yakın başvuru yapıldı. 
Bu başvurular arasında özenle seçtiğimiz yaklaşık 11 
uzun metrajlı film, 16 belgesel ve 16 kısa film, dolu 
dolu 10 günlük festival programı kapsamında göster-
ime girecek. Yabancıların da büyük ilgi gösterdiği fes-
tival filmlerinin büyük çoğunluğu Kürtçe olduğu için 
İngilizce alt yazılı sunuluyor.

2001 yılında, Londra’da ki Kürt kurumlarının 
öncülüğünde başlatılan bu festival, dünyanın birçok 
merkezinde yapılan Kürt film festivalleri arasında 
en büyük Kürt Film Festivali unvanına sahip. 
Kürt sinemasının gelişimine katkıda bulunmak ve 
Avrupa’ya açılmasını sağlamak amacıyla çıktığımız bu 
yolda, Londra Kürt Film Festivali,  Avrupa’nın birçok 
ülkesinde ve Kürdistan’da düzenlenen film festivaller-

inin öncüsü oldu. Kürt sinema sektörünün, yapımcı ve 
yönetmeninin yok denecek kadar az olduğu dönem-
leri göz önünde bulundurursak, festival bu anlamda 
büyük önem arz ediyor. Sinema tutkunlarının kendi 
imkanları veya Kürdistan’daki devlet kurumlarının 
imkanlarını kullanarak çektikleri filmler, festivaller 
aracılığıyla gösterim imkanı buluyor. 

Kürt sinemasının yıllar içerisinde geliştiğini gö-
zlemliyoruz. Daha nitelikli Kürt filmleri çekilmeye 
başlandı. Önceki yıllar düzenlediğimiz festivallerde 
daha fazla filmi izleyici ile buluşturmaya çalışıyorduk. 
Kürt sinemacılarının evrensel bir dil yakalaması, bu 
yıl ki festivalde nicelikten ziyade nitelikli filmlere 
ağırlık vermemizi sağladı. Bu da daha fazla yabancı 
izleyiciyi Kürt sinemasıyla buluşturmamız anlamına 
geliyor. Ayrıca nitelikli filmlere ağırlık vermemiz 
Kürt sinemacılarının daha iyi filmler çekmeler-
ini sağlayacak ve genel anlamda Kürt sinemasını 
geliştirecektir diye düşünüyoruz. 

Evrensel anlamda Kürt sinemasının 
yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor, sinemamızın 
en seçkin yapıtlarını sunarak Londra Kürt Festivali’nin 
prestijini arttırmak istiyoruz. Tüm zenginliği ile Kürt 
sinemasını, sinema tutkunları ile buluşturmanın 
mutluluğunu duyuyor ve çok daha uzun yıllar Kürt 
sinemasını izleyicisiyle buluşturmayı umut ediyoruz.”

Festival biletleri ve festival hakkında daha fa-
zla bilgi almak için www.lkff.co.uk web adresini zi-
yaret edebilir, sponsor olmak istiyorsanız lkff2001@
gmail.com adresine başvurularınızı iletebilirsiniz. 

MEHMET AKSOy
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Sokakta  
çıplak kadın

Sıfatları bir kenara bırakalım. 
Öldükten sonra onların fazla önemi yok. 
Hani derler ya, götüreceğin birkaç metrelik ke-
fenin…
Muş’un Varto ilçesinde sokakta bir kadın bulunuyor. 
Çıplak.
Alıştığımız kadın cinayetlerinden biri daha mı?
Hayır.
Ölü beden incelendiğinde anlaşılıyor ki işkence 
edilmiş.
Çıplak olduğu için kimlik de yok haliyle.
Araştırılıyor.
Resmi kayıtlardaki adı Kevser Eltürk.
Daha sonra Ekin Wan adını almış.
Kadının yaşarken sürdürdüğü mücadelesini, 
konumunu, bağlı olduğu kuruluşunu filan yaz-
mak istemiyorum.
Kim olduğu önemli değil.
Bu kadın solcu, sağcı, PKK’lı, resmi devlet 
görevlisi, sıradan bir vatandaş hatta İŞİD’li 
bile olabilir.
Bunun önemi yok.
Bir insanın, bir kadının işkence görmesinin 
mazereti yok.
Bir insanın öldürülmesinin haklı hiç bir ger-
ekçesi yok.
Sokağa atılarak teşhir edilmesi vahşetin kanıtı.
Ne oldu?
Kevser Eltürk’ü öldürenler ne kazanmış oldu?
Farkında mısınız kavramlar birbirine karışmaya 
başladı. 
Gelişmiş ülkelerde insan hakları bu kadar kolay 
ihlal edilemez.
Büyük bir ülke demek büyük bir devlet demektir.
Devlet vatandaşından öldürecek kadar nefret 
edebilir mi?
Ben bu satırları yazarken henüz Kevser 
Eltürk’ün nasıl ve neden öldürüldüğüne resmi 
bir yanıt gelmemişti.
Devlet bu yanıtı bulup açıklamazsa bütün faili 
meçhullerde olduğu gibi zan altında kalacak. 
Bulmak ve failleri cezalandırmak zorunda.

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com

Gazi’den Gezi’ye taşınan isyan
Yapımcılığını Ross 
Domoney’in üstlendiği bel-
gesel izleyiciyi, direnişin 
dinamiklerinden Alevi ve 
Kürtlerle Gazi’den başlayan 
ve Gezi’ye güç veren 
yolculuğuna götürüyor.
SunA ALAn/LOndrA 

Yapımcılığını Ross Domoney ve Ozan Kamiloğlu’nun 
üstlendiği Gazi’den Gezi’ye (Gazi to Gezi) isimli belgesel 
izleyiciliği, Gezi parkındaki direnişin ana dinamiklerinden 
biri olarak yoksul Alevi ve Kürt mahallesi Gazi’den Gezi’ye 
doğru bir yolculuğa çıkarıyor izleyiciyi. Gezi Parkı hareketinin 
kriminalize edilmemesi adına sadece şarkı söyleyen ve dans 
eden insanların alternatif ana akım medyada gösterilmesinin, 
öte yandan polisi püskürten ve barikatlar ardında savaşan öte-
ki çocukların kriminalize edilmesi anlamına geldiğini söyley-
en belgeselin yapımcılarından Ross Domoney; ‘’Çarşı gibi 
futbol taraftarlarının mücadelesinin yansıtılması konusunda 
sanki insanlar için sorun yok fakat mesele başından beri polis 
ile kıyasıya mücadele eden Gazi’nin çocuklarına geldiğinde 
kimse onlardan söz etmiyor’’ dedi. Domoney ile Avrupa 
Bağımsız Film Festivali’nde en iyi bağımsız belgesel ödülüne 
layık görülen Gazi’den Gezi’ye belgeseli üzerine konuştuk.

belgesel fikri nasıl ortaya çıktı?
O vakitler başkaldırı, şiddet ve radikal sol sokak siyase-

tine ilgiliydim (ve hala birçok yönden ilgi duyuyorum); o 
nedenle Gezi Parkı ayaklanmasının patlak verdiğini görünce, 
Londra’dan uçak biletimi kestim ve yanıma kamera, gaz 
maskesi ve yeterli sayıda giysi gibi temel gereksinimleri 
alıp yola çıktım. Saatlerce çalıların arkasında saklanarak 
Taksim’de çok zorlu bir ilk gece geçirdikten sonra, yavaş 
yavaş ortama uyum sağlamaya başladım. Daha sonra beni 
Gazi Mahallesi’ne götüren Twitter oldu. Devletin bu ma-
hallede militarizasyonu çok sertti. Gençlik direnişi muhteşem 
ve sağlamdı. Türkiye’de iken yaşadığım tüm bu deneyimler 
boyunca aklımda planlanmış bir belgesel film çekimi fikri 
yoktu. Sadece gelişen olaylar boyunca  direnişin fragmanlarını 
görüntülüyordum.

Film fikri Londra’ya döndükten sonra gelişti. Bir barda 
otururken Türkiyeli solcu bir genç olan Ozan ile tanıştım. 
Gezi olayları patlak verdiğinde Türkiye’de bulunamadığı için 
üzgün görünüyordu. Çok şey konuştuk ve daha sonra çektiğim 
görüntüleri bir projektör üzerinde birlikte izledik. Ozan, 
Arkadaş Özger’den ilhamla bir şiir yazmak istediğini söyl-
edi. Şiir yazıldı ve fikirler geliştirildi. Şiiri belgesel boyunca 
okuyacak birini aradık ve sonunda Londra’daki Cemevi’nde 
harika bir bayan olan Sarah ile tanıştık. Onun performansı, 
mücadeleye olan bireysel bağı ve çok kısa bir süre içerisinde 
senaryoyu ezberleme yeteneği bizi oldukça mutlu etti. Onun 
performansını çektikten sonraki post prodüksiyon sürecinde, 
hepimizin yapmak durumunda olduğu işleri olduğu için 
koşullar elverdiği süre dilimleri içerisinde çalışmalarımıza 
devam ettik. Mükemmel bir besteci ve muhteşem bir ses 
tasarım ekibinin yardımı ile nihayet Gazi’den Gezi’ye film-
imizi tamamladık.

Neden Gazi’yi seçtiniz?
Bahsettiğim gibi Gazi’yi ben seçmedim; sadece Twitter 

vasıtasıyla kendimi orada buldum. Orada bulunduğumda, 
tamamen hayran kaldım. Kontrol noktaları, zırhlı araçlarını 
terk etmekten korkan polisler, akrep ve tomaları molotof 
yağmuruna tutup apartman blokları arasında koşuşturan 
çocukları hatırlıyorum.

Gazi’deki ilk gecenin ardından, bir arkadaşımla birlikte 
mahallenin petrol istasyonuna yakın bir barda içmeye git-
tik. Barın oldukça büyük pencereleri vardı. Ritüelleşmiş 
çatışmalar içerisinde bizden kopan Yunan bir arkadaşımızın 
gelmesini bekliyorduk. Aniden zırhlı polis araçlarından oluşan 
bir konvoy önümüzden yavaşça geçmeye başladı. Polislerden 
biri çelik kaplı mermi tabanca ile zırhlı aracın tepesine 
çıkmıştı. Araç, barın dışında durdu. Polis otomatik olarak bara 
doğru döndü. Ben ve arkadaşım gaz maskesi ve kaskları hızla 
masanın altına attık. Ardından camın parçalanmasını bekley-
erek aniden sırtımı cama döndüm. Neyse ki polis ateş etmedi 

ve konvoy yavaşça uzaklaştı. Barı işletenler oldukça gergin 
görünüyorlardı.

Sınırlı deneyim ve bilgilerim ölçüsünde diyebilirim ki, 
Türkiye’nin diğer varoşlarında olduğu gibi Gazi halkının tari-
hi, devlet katliamlarına maruz kaldığı ve bir baskı hafızasının 
kendini sürdürdüğüdür. İnsan hayatı devlet bakış açısı ile 
değersizleştirilmektedir ve bunun karşılığındaki direniş de 
şiddet şeklinde olur. Gençler, ebeveynleri ve onların çocuk-
luk arkadaşlarından mahallenin coğrafik bilgisi ile birlikte hi-
kayelerini dinliyorlar. Muhteşem ve cesur bir direniş ile onların 
bıraktığı yeri dolduruyorlar. Bu nasırlı elleriyle mahalle halkı, 
daha sonra Gezi parkında direnen her kesimden coşku dolu 
insanların içine karışıyor. Kemalistler, Kürtler, Aleviler, futbol 
taraftarları, liberaller vb tümü Gezi parkında birlikte direniş 
sergiledi. Bu kitlelerin çoğu daha önce hiç bir direnişte yer 
almamıştı. Varoşların çetin, güzel insanlarının kendilerine ait 
hafızaları ve deneyimleri vardı. O nedenle denebilir ki mü-
cadele kenar köşe mahallelerden merkeze doğru taşınmıştır.

Gezi Parkı direnişi çerçevesinde Gazi’nin 
bu bahsettiğiniz yönüyle ana akım medyada 
yeterince yansıtıldığını düşünüyor musunuz?

Gazi’den Gezi’ye, aynı zamanda Gezi’ye yönelik ana 
akım anlayışa karşı bir belgesel filmi. Gezi genel olarak nasıl 
şiddetsiz olduğu ve nasıl farklı renklerden ve sınıflardan 
insanların bir arada bulunduğu üzerine övgüler aldı. Fakat 
garip bir şekilde kimse molotoflar, sapanlar, havai fişekler 
vb hakkında konuşmuyor, göstermiyor bile. Öyle görünüyor 
ki Gezi mirasını hükümet saldırılarından ve hareketin krimi-
nalize edilmesinden korumak istiyorlar. Fakat sadece şarkı 
söyleyen ve dans eden insanları göstererek, öte yandan polisi 
püskürten ve barikatlar ardında savaşan öteki çocukları krimi-
nalize ediyorlar. Çarşı gibi futbol taraftarlarının mücadeles-
inin yansıtılması konusunda sanki insanlar için sorun yok 
fakat mesele başından beri polis ile kıyasıya mücadele eden 
Gazi’nin çocuklarına geldiğinde kimse onlardan söz etmiyor. 
İnsanlar, Çarşı‘ya yönelik polis operasyonlarından haberdar; 
takip ediyorlar fakat söz konusu Gazi’nin çocukları olunca ana 
akım alternatif medyada görünür olduklarını sanmıyorum. Bu 
nedenle, polisi geri püskürtenlerin gerçekte beyaz yakalılar 
olduğunu düşünenlerin bazılarının filmden rahatsız olabilme-
leri normaldir. 

‘’taş’’ın ağzından anlatılan belgeselinizdegtaş 
neyin sembolü? belgeselin bundan sonraki 
gösterimleriyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Taş bir metafordur. Türkiye’nin her bir yanında yığılan 
taşlar ile kurulan barikatları temsil ediyor. Görüntüler ve şiir 
dışında direkt bir mesaj yok. Devlet şiddeti ile dövülmüş bir 
mahalle, bir şehir ayaklanması, çok fazla gaz, direnen insanlar, 
her çeşit insan... Ve gettolar, azınlıklar... Kamera ve sinemanın 
kendine ait sırları vardır; kelimelere kapalı olan kapıları aç-
maya giden bir yoldur.

Filmin bir sonraki Londra gösterimi Kürt Film Festivali’nde 
olacak. Filmin tamamı online olarak mevcuttur ve gösterimini 
yapmak isteyen herkese açığız, minnettar da oluruz.

Protestolara yoğunlaşan bir sinemacı
1988 doğumlu Ross Domoney serbest sinemacı ve 

Londra’da yaşıyor. Belgesel çalışmaları toplumsal / insan 
hakkı sorunları, kentsel coğrafya, karakter araştırmaları ve 
politik protestonun şehirler, otoriteler ve yeraltı hareketleri 
üzerindeki etkisine odaklanıyor. Belgeselleri,  Short Cuts ve 
Primecuts film festivallerinde en iyi film ödülü ve Selanik 
Film Festivali’nde izleyici ödülü; yine Avrupa Bağımsız 
Film Festivali’nde en iyi belgesel ödülü dahil bir çok ödüller 
kazandı. 
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Kürdistan’da 7 il ve ilçede “öz yönetim” ilan edildi
Silopi, Cizre, Nusay-
bin, Şırnak, Yüksek-
ova, Bulanık ve Var-
to da ‘öz yönetim’ 
ilan edildi

KCK Eş Başkanlığı, “Silopi, 
Cizre, Nusaybin ve Şırnak’taki halk 
meclislerinin öz yönetim ilan ettiğini” 
duyurdu. Açıklama sonrasında 
Hakkari’nin Yüksekova ve Muş’un 
Bulanık ile Varto ilçelerinde de öz 
yönetim ilan edildi.

KCK tarafından 12 Ağustos 2015 
tarihinde yapılan açıklamada “Si-
lopi, Cizre, Nusaybin ve Şırnak 
halk meclisleri bundan sonra devlet 
kurumlarını tanımayacaklarını ve 
onlarla hiçbir işlerinin olmadığını, 
kendi işlerini kendilerinin yapacağını; 
kendi öz yönetimlerini kuracaklarını 
ilan etmişlerdir. Öz yönetimlerine 
saldırıldığı takdirde meşru öz sa-
vunma haklarını kullanacaklarını 
açıklamışlardır” denildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde biri po-
lis, dört kişinin yaşamını yitirdiği 
olayların ardından hafta başında 
toplanan ve Demokratik Bölgeler 
Partisi’nin (DBP) de içinde olduğu 
Şırnak Halk Meclisi, 10 Ağustos 
2015’te “öz yönetim” ilan ettiğini 
açıklamıştı.

‘Devleti reddetmiyoruz ama 
kurumlarının meşruiyeti yok’

Halk Meclisi’nden yapılan 
açıklamada, Suruç saldırısının 

ardından “AKP hükümetinin 
Kürdistan’a savaş ilan ettiği” id-
dia edilerek “Son olarak Silopi’de 
halkımıza yönelik topyekun imha 
saldırılarında, 3 masum insanımızı 
katletmiştir. Gerçekleştirilen bu 
katliam karşısında biz Şırnak Halk 
Meclisi olarak, devleti reddetmeyip, 
ancak bu şekilde devletin kurumlarıyla 
yürüyemeyeceğiz, bunun için kentte 
bulunan devletin tüm kurumları bi-
zim için meşruiyetini kaybetmiştir. Bu 
şekli ile devletin hiçbir atanmışı bizi 
yönetmeyecektir. Bundan sonra halk 
olarak öz yönetimimizi esas alarak, 
demokratik temelde yaşamımızı 
inşa edeceğiz. Bundan sonra da tüm 
saldırılar karşısında demokratik öz 
savunmamızı gerçekleştireceğiz” de-
nildi.

10 adrese operasyon, 3 gözaltı
Açıklamanın ardından DBP İl 

Başkanı ve parti yöneticilerinin ev-
lerinin de aralarında bulunduğu 10 
adrese düzenlenen operasyonlarda bir 
belediye meclis üyesi ile iki DBP yö-
neticisi gözaltına alındı.

‘Kanton ilan etmedik ama zorunlu-
luk haline gelebilir’

Operasyonun ardından açıklama 

yapan DBP Şırnak İl Eşbaşkanı 
Salih Gülenç, “Özerklik ilan et-
medik, kanton kurmadık, bu faşist 
devleti tanımadığımızı söyledik” 
dedi. “Saldırıların sürmesi durumun-
da halkın alternatifsiz olmadığını” 
söyleyen Gülenç, “Kentteki devletin 
tüm kurumları bizim için meşruiyetini 
kaybetmiştir. Halk olarak öz 
yönetimimizi esas alarak, demokratik 
temelde yaşamımızı inşa edeceğiz” 
ibarelerinin “kasıtlı olarak yanlış 
aktarıldığını” savundu. 

KCK: Silopi, Cizre, Nusaybin ve 
Şırnak öz yönetim ilan etti

KCK Yürütme Konseyi 
Eşbaşkanlığı, gelişmelere ilişkin dün 
bir açıklama yaparak Silopi, Cizre, 
Nusaybin ve Şırnak halk meclisler-
inin öz yönetim ilan ettiğini duyur-
du. KCK’dan yapılan açıklamada şu 
ifadeler kullanıldı:

“Cizre, Silopi, Nusaybin ya da 
başka yerlerde Türk devletinin halka 
saldırarak birçok insanı öldürmesi 
böyle bir demokratik kurumlaşmayı 
ortadan kaldırmak amaçlı 
gerçekleşmektedir.

AKP hükümeti ve Tayyip Erdoğan 
halkın demokratik iradesine saygılı 
olacağına, tüm halkı terörist ilan 
ederek tek bir terörist kalmayıncaya 
kadar savaşı sürdüreceklerini ilan 
etmişlerdir.

Önder Apo’nun ve Kürt Özgür-
lük Hareketi’nin makul çözüm 
yaklaşımlarını istismar eden, 
demokratik siyasal çözümü reddeden, 
Türkiye’nin demokratikleşmesi te-
melinde Türkiye’nin tüm sorunlarının 
çözümü yerine tekçi ulus-devletçi 
anlayışta ısrar eden; demokratik ulus 

anlayışıyla geliştirilmek istenen yerel 
demokrasi tanımayan bir siyasi zih-
niyet karşısında Kürdistan halkı için 
başka bir seçenek kalmamıştır.”

Yüksekova da ilan etti
KCK’nın açıklamasından bir 

süre sonra Yüksekova’da da öz 
yönetim ilan edildi. Gever (Yükse-
kova) Demokratik Toplum Meclisi 
tarafından yapılan açıklamada “En 
son Gever’de şantiyedeki işçilere 
insanlık dışı bir işkence yapılmıştır. 
Kürt Özgürlük Hareketi’ni ve halkının 
meşruiyetini tanımayan bir devletin 
kurumlarını, yasalarını, hukukunu 
ve sistemini tanımıyoruz” denildi ve 
“Kendi öz savunmamızı sağlayacağız” 
ifadesi kullanıldı.

Öz yönetim ilanında ‘Ne yaptı lan 
size bu devlet’ göndermesi

Açıklamada, Yüksekova’da geçen 
günlerde yaşanan ve özel harekât 
mensuplarının inşaat işçilerini yüz 
üstü elleri arkadan bağlanmış şekilde 
tutarken “Ne yaptı lan size bu dev-
let” dediği görüntülere işaret edildi. 
Gever Demokratik Toplum Meclisi Eş 
Başkanı Şerafettin Dede şunları söyl-
edi:

“En son Gever’de şantiyedeki 
işçilere insanlık dışı bir işkence 
yapılmıştır. Bu işkence uygulaması ise 
en faşizan tarzda gerçekleştirilmiştir. 
Kürt Özgürlük Hareketi’ni ve halkının 
meşruiyetini tanımayan bir devletin 
kurumlarını, yasalarını, hukukunu 
ve sistemini tanımıyoruz. Tüm bu 
işkenceci, inkarcı ve faşizan dev-
lete karşı kendi öz savunmamızı 
da sağlayacağız. Bu temelde özgür 
yaşamı inşa edeceğiz.”

7. öz yönetim ilanı Varto’da

Muş’a bağlı Varto ilçesinde, 13 
Ağustos 2015 tarihinde öz yönetim 
ilan edildi. Varto Kent Meclisi 
Eşbaşkanı Mustafa Doğan benzer bir 
açıklama yaparak şunları söyledi:

“Bizler merkezden dayatılan, 
Ankara’dan toplumla uyuşmayan her 
şeyi yapmak zorunda değiliz. Bizler 
devletin atadığı vali ve kaymakamlar 
tarafından yönetilmek istemiyoruz. 
Bizler Kürt halkı olarak demokratik ve 
meşru yöntemlerle kendimizin seçtiği 
yönetimler tarafından yönetilmek isti-
yoruz. Bu nedenle biz artık kendimizi 
ve kentimizi öz yönetimimizle yönet-
mek istiyoruz.”

Muş’ta bir günde 2. ilçe
Muş’a bağlı Bulanık ilçesinde 

de öz yönetim ilan edildi. DBP İlçe 
Örgütü önünde yapılan açıklamaya 
HDP, DBP, mahalle meclisleri, 
MEYADER yöneticileri ve belediye 
eş başkanları da katıldı. DİHA’da 
yayımlanan habere göre, kitle adına 
yapılan açıklamada konuşan DBP İlçe 
Eşbaşkanı Zeynep Topcu, “Devletin 
ve meşru olmayan AKP hükümetinin 
yaptığı atamalar neticesinde yönet-
tikleri devlet kurumlarını meşru gör-
mediklerini” ifade etti.

Topcu şu ifadeleri kullandı: “Bi-
zleri temsil etmeyen bu rejim ve 
tüm kurumları meşru görmediğimizi 
açıkça beyan ediyoruz. Bulanık’ta 
seçilmiş Demokratik Kent Meclisi 
olarak faşizan ve meşru olmayan 
rejime karşı toplumun öz yönetimi 
olarak kendimizi beyan ediyoruz. 
Kent Meclisi olarak halkımıza yöne-
lik geliştirilen topyekûn imha rejimine 
karşı tutum olarak bu günden itibaren 
kendimizi öz yönetim ve iradeyle 
yöneteceğimizi ilan ediyoruz.”
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Erdoğan:  “Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasal yetki tartışmalarıyla il-
gili, “Türkiye’nin yönetim sistemi bu anlamda değişmiştir. 
Bu fiili durumun hukuki çerçevede, yeni bir Anayasa ile 
kesinleştirilmesi gerekir” dedi.

Rize’de sivil toplum kuruluşları 
temsilcileriyle bir araya ge-
len Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan,  anayasal yetki sınırlarıyla 
ilgili olarak;  “Cumhurbaşkanı el-
bette Anayasa’da sınırları çizilen 
yetkiler çerçevesinde ama doğrudan 

millete karşı sorumlu olarak görevi-
ni yürütmek durumundadır. İster 
edilmesin. Türkiye’nin yönetim 
sistemi bu anlamda değişmiştir” 
diye konuştu.

“Şimdi yapılması gereken bu 
fiili durumun hukuki çerçevesinin 

yeni bir Anayasa ile netleştirilmesi, 
kesinleştirilmesidir” diyen 
Cumhurbaşkanı,  Hem buna en-
gel olup hem de ‹Cumhurbaşkanı 
her şeye karışıyor’ demek, yağmur 
altında yürürken ıslanmaktan şikayet 
etmekten farksızdır» diye konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasının satır 
başları şöyle: 

“Operasyonlarla Çok 
Ciddi bedel Ödetiyoruz” 

Hiçbir Müslümanın ümitsizliğe 
düşme hakkı yoktur. Bize müjde-
lenen zaferin yakın olduğuna 
inanıyorum. Yeter ki birliğimizi 
beraberliğimizi, kardeşliğimizi 
ferasetimizi kaybetmeyelim. Şu 
terör belası, sakın ha… Bizlere 
korku vermesin. Şehitlerimiz geli-
yor, tabi ki üzülüyoruz, üzüleceğiz. 
Ama şunu unutmayalım ki, Ka-
bil ile Habil bir sürecin başlangıç 
noktasıdır. İki kardeş, Kabil ka-
til, Habil maktul... Oradan bir 
süreç başlıyor. Peki bu kıyamete 
dek sürecek mi, evet sürecek. Ve 
bu olaylar sürerken gönlümüz 
bunların minimize olmasıdır. 
Dünyanın şu anda bir çok yerinde 
ne olaylar yaşanıyor. Pakistan’dan 
al Afganistan’dan İran’dan, Suriye, 
Filistin, Mısır, Libya bütün bölge 
adeta bir yay hattı. Buralarda çok 
ciddi sıkıntılar yaşanıyor.

İşte son zamanlarda yapmış 
olduğumuz operasyonlarla şu anda 
çok ciddi bedel ödetiyoruz. Bu 
şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor 
ve kalmayacak. Ve bu bedeli 
ağır ödemeye devam edecekler. 
Arkalarında terör örgütlerinin 

olduğunu söyleyenler, bu bedeli 
ağır ödeyecekler. Ya gelirsiniz bu 
parlamentoda insanca çalışırsınız, 
yada sizler de kendilerinize uygun 
yerleri bulursunuz.

“kandil’in Hesabını sorun”
Demokrasi silahla yapılmıyor, 

fikir ve düşünce ile yapılır. Ha 
bunlar bir şeyi daha aldılar. Bir de 
sazla. Bunların durumu bu. Ama 
tabi bunların arkasında da farklı bir 
orkestra var biliyorsunuz. Çünkü 
bu millet ayağa kalktığı zaman tam 
kalkar. Her zaman her yerde söyle-
dim. O birlik beraberlik için, ne ded-
im, tek millet tek vatan tek bayrak tek 
devlet dedim. Bu millet kavramının 
içinde sadece Türkler yok. Burada 
Kürdü de, Lazı da, Çerkezi de var. 
78 milyonun tamamı bu tek millet 
kavramının içindedir. Kimler ayrı 
gayrı siz gayet iyi biliyorsunuz.

İşte bu operasyonlarda, 
gerektiğinde Kandil’e kadar 
uçaklarımız uçmuştur. Bu bir 
işarettir, işaret fişeğidir. Ya Irak 
ülkesindeki bu tür barınan teröris-
tlere gereken hesabı soracak, o 
sormazsa biz soracağız. Aradılar, 
cumhurbaşkanlarıyla görüşme 
yaptık. Kendilerine de aynısını 
söyledim. Bak sabrediyoruz, ya 
Kandil’in hesabını sorun yoksa bizi 
sormaya mecbur tutacaksınız. İşte 
geldi vakti, işte sorduk.
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Evlatlar ölmesin, analar ağlamasın!
Haber-Fotoğraf: 
Erem Kansoy

Yakınlarını Kaybeden-
ler Derneği yönetim 
kurulu üyesi Birgül 
Can, son dönem-
lerde yaşanan katliam 
ve çatışmalarn son 
bulması ile ülk-
ede barış ortamının 
sağlanması adına 
çağrıda bulundu. 

Yaşantısıına Türkiye’de devam eden Yakınlarını Kaybe-
denler Derneği yönetim kurulu üyesi Birgül Can, Londra’ya 
gerçekleştirdiği ziyarette, gazetemize ülkedeki son 
gelişmeleri değerlendirerek barı çağırısında bulundu. 

birgül Can
Diyarbakır’ın Kulp köyünde Şubat 1963’de dünyaya 

geldim. Burada çocukluğum geçti. Kulp merkezde ilk okulu 
bitirdim 15 yaşında iken nişanlandım beni gelin olarak köye 
götürdüler Karakulak köyüne... Kasabada büyüyüp köye 
gitmiş bir gelin olarak bir şey bilmiyordum, bir yıl sonra 
eşim askere gitti, ben orada 10 yıl yaşadım, ailece ayni evde 
yaşıyorduk.  Ardından Kulp’a tekrar geri gelip yerleştirk.  
2 oğlum ve 1 kızım var, Gülten ortanca çocuğum, Özgür 
ve en küçüğü ise Serdar. Kulp’da 5 yıl yaşadıktan sonra 
bu dönemler, DDK hareketi başlamıştı, 1980’li yıllarda 
Kulp’dayken PKK hareketi başlamıştı. Çocukluğumuzdan 
beri hep barış, kimlik, dilimizi rahatca konuşmak istiyor-
duk, halkımız kimlik bilincindeydi, halkın bir özlemiydi bu. 
Örneğin benim çocuklarım Türkçe bilmiyordu, öğretmenler 
hep toplantılarda söylerdi, evlatlarınız ders deği Türkçe 
öğreniyor diye. Bizim ana dilimiz Kürtçe idi. Rahtmetli 
abim hareketin içindeydi, hareket ile tanışmamız abim 
sayesinde oldu.  Evlerimize asker geliyordu, o zaman po-
lis yoktu, asker Kürtçe’ye karşıydı, bir kitap dahi göreme-
zlerdi. Hayvanların yaşadığı ahıllarda biz kürtçe kaset,kitap, 
dergilerimiz saklıyorduk ve asker gidince çıkarıyorduk 
yeniden. Kulp karıştı, gerilla şehire indi ve burada şehirin 
düzeni bozuldu. Rahmetli abim tutuklanmış ve 40 gün göz 
altında işkence görmüştü. Çıktığında yürüyemez haldeydi. 
Recep baş çavuş Kulp’da bizleri tehdit ediyordu o dönem-
ler “ya buradan gidersiniz ya da leşiniz buradan çıkar diye 
tehdit ediyordu ve bunun üzerine biz de ailece Diyarbakır 
merkeze yerleştik.1992 yılında Diyarbakır’daki yaşantımıza 
başlamıştık. 

Bizim zamanımızda Kürtçe isimler yazamıyorduk PKK 
hareketi ile çocuklarımıza Kürtçe isim vermeye başladık. 
Yaşadığımız topraklarda hiç bir hak-hukuk yok, her gün 
ölüyoruz. 

 Diyarbakır’a geldiğimiz dönemlerde her ye-
rde saldırılanr vardı, şuanda İŞİD olan örgüt o zaman 
Hizbullah’tı ve ortalık kana bulanmıştı, gündüz gözüyle 
insanlar katlediliyordu, rahmetli abim 1993 yılında yine bir 
faile mechul şekilde Diyarbakır’da vuruldu. 3 kişiye düzen-
lenen saldırıda abim ve Hamit Pamuk şehit oldu, şuanki 
HDP millet vekili İmam Taşçı (hoca) yaşadı. Abim şehit 
düştükten sonra eşimin kardeşi Ercan eve kapandı ve 20 
gün hiç çıkmadı. Bir gün istanbul’a gideceğim deyip gitti 
ve gelmedi. Saflara katılmıştı artık gerilla olmuştu, abim 
öldürülmese belkide Ercan’da hiç saflara katılmayacaktı. 
Onu duyduktan sonra devlet ailemize büyük baskılar yap-
maya başladı. Ayrıca Ercan’ın da gerilla iken şehit olduğunu 
da duyduk, bu seferde bizleri Diyarbakır’dan sürdürler rahat 
ettirmediler. 

Buradan İstanbul’a gitmek zorunda kaldık, İstanbul’da 
da eşim çocuklar ve rahmetli abimin çocuklarınıda 
İstanbul’a getirdik. Hareketin içinde yıllarca mücadele 
verdik ve vermeye devam ediyoruz. Daha fazla insan ölm-
esin analar ağlamasın diye harekette mücadeleye devam 
ediyorum. Son olarak  Esenyurt BDP yönetimindeydim, 
3 yıl burada hizmet verdim, KCA kadın meclisindeyim 2 
yıldır, YAKAY-DER’de ise failiyetlerime devam ediyorum. 
İlk olarak Esenyurt’ta bir şehit köşesi yapmıştım burada 
aktif iken. Yakınlarını kaybeden aileler derneğemize geli-
yorlar sorunlarını anlatıyorlar kendilerini ifade etmeye 
çalışıyorlar, faili mechul cinayetleri araştırıyoruz, ailelerim-
ize sahip çıkıyoruz, yanlarında bulunuyoruz. Şehitlerimizi 
anabileceğimiz bir yer YAKAY-DER.  

2 aydır Londra’dayım, geldikten sonra Suruç katlıamı 
oldu burada ilk yapılan yürüyüşe katıldım ve geldiğim gün 
burada festival vardı onada katıldım, buranın halkı polisi 
bana çok farklı geldi, Türkiye’de bir eyleme gidince eylem 
daha başlamadan gaz, tazikli su, herşey üstünüze geliyor, 
gördüğüm en büyük fark bu oldu, Türkiye’de 3 kişi bir 
araya geldimi hemen saldırıyor polis oysa Londra özgürce 
insanlar eylem yapabiliyor, dliini konuşa biliyorsun, Türki-
ye gibi sıkı yönetim polis asker yok burda.  Burda her hafta 
eylem varken Türkiye’de bu mümkün değil, yapılmıyor 
yapılmasına izin verilmiyor. Malesef Türkiyedeki pro-
vakatörler rahat durmuyor asla, her eylemde halkı polisle 
birbirine düşürüyorlar. 

‘Suruç katliamı sabahı uyanıp televizyondan gördükler-
imlerimin şoku ile yazdıklarım şöyle; Sabah saat kaç 
hatırlamıyorum, kalktığımda televizyonu açtım inanamadım 
şoka girdim Suruç’ta katliam olmuş. Dengem bozuldu bu ka-
dar vahşet olamaz bu kadar genç ne yaptı suçları barış isteme-
kmiydi, tam 33 can alındı bunun hesabını kim verecek, yeter 
artık yıllardır Türkiye’de vahşice insan kanı akıtıyorlar, faili 
mechul sokaklarda abim gibi kurşuna aynen 2 arkadaşıyla 
olduğu gibi öldürüldü 33 genç. Diyarbakır Bağlar sem-
tinde ana caddede 3 kişiyi kurşuna dizdiler 10 yaşında ki 
oğlunun gözünün önünde bu vahşet 1993 te olmuştu. 30 
yıldır Kürt’lerin kanı akıtılıyor,  buna artık bire bir değil 
toplu katliam da denebilir. Bizim artık verilecek canımız 
yok Erdoğan, Gül ve Davutoğlu hiçm, canınız acımıyor... 
Bunların çocukları ve aileleri emniyetteler , zavallı asker, po-
lis, sivil halk Kürt’ü Türk’ü demeden bir birine düşürmüşer 
ve seyrediyorlar. Bizim artık onlara verecek canımız yok. 
Madem Türkiye’yi yönetiyorlar biz baış istiyoruz hemde 
haykırarak. Polis ailesi asker ailesi, sivil halk, alevi, suni, 
ermenisi demeden hep beraber birlik olalım devlete veri-
lecek canımız yok. Ortalığı kan gölüne çevirdiler, yeter artık. 
Anaların canı yanmasın göz yaşları akmasın biz anaların 
acı alev gibi hiç içimizden çıkmadı. Yıllar geçmiş olsa bile 
yeter diyoruz. 7 Haziran seçimlerinde bütün halk HDP mil-
let vekilleri meclise girerse Türkiye’de savaş bitirecek barış 
olacak diye çaba harcıyorlardı malesef hiç ummadıkları bir 
toplu katliamla karşı karşıya gelecekleri, bu kadar isan kanı 
döküleceğini bilmiyorlardı. Ölen 33 genç fidanımız daha 
onların uzun yıllar güzel  günler vardı ama bunu katiller çok 
gördü, canlarını aldılar. Başka evlatlarımızın kanı akmasın 
diye biz analara düşen görevi yapmalıyız ve hep beraber 
başta polis, asker, gerilla, barış anaları, sivil halk hep beraber 
birlik olalım barış çağırısı yapalım. Gelsinler hep beraber 
barış sağlayalım güzel Türkiye’yi kana bulamasınlar halk 
olarak barış istiyoruz... ‘

Bizim gençlerin sırtında kalan bir mücadeledir buna ina-
narak bu yola çıktık, ve bizim yolumuzu açan gençlerdir 
gençler barış istiyor diye katladiliyor, toplumsal olarak 
barış için mücadele ederken, gençlere tavsiyem, kesinlikle 
mücadeleyi bırakmasınlar barış için mücadele etmeye de-
vam etsinler, gelecek çocuklarımızın geleceği için mücadel 
etsinler gelecekte kardeşçe yaşabilmek adına mücadeleye 
devam etsinler. Yurt dışında yaşayan gençlere de tavsiyem 
asimilasyon olmasınlar özünü kaybetmesinler yıllardır çok 
bedel ödedik hep barış için yurt dışındaki yaşayan gençler-
imiz bizler için hayatanı kaybeden insanları unutmasınlar, 
tarihlerine sahip çıksınlar, dilimize kültürümüze inancımıza 
sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. 

Şuandaki süreç kötü bir süreç Selahattin başkan biz barış 
istiyoruz diyor AKP savaş istiyor saldırıyor biz herşeye 
rağmen barış istiyoruz, Roboski, Suruç, Diyarbakır mit-
ingi Zergele’de siviller öldürülüyor halen katliamlar de-
vam ediyor.  Biz herşeye rağmen barış istyoruz. İŞİD’i de 
kullanıyorlar biz bu oyunlara gelmiyeceğiz biz barış için 
haykırmaya devam edeceğiz. 
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Ağustos 2015 itibariyle satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar
Hala hangi telefonu almaya karar veremediniz mi? İşte karşınızda 
bugün alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlar.

Artık akıllı telefon üreticileri her kesime 
hitap eden telefon üretmeye çalışıyor.  Kimi 
normal boyutlu telefonlardan hoşlanırken, 
bir kısım kullanıcı ise geniş ekranlı telefon-
lara ilgi duyuyorlar. Kimileri performanstan 
ödün vermezken kimileri cebinden ödün ver-
miyor. Peki, siz hala karar veremediniz mi? 
Bu haberimizi okumadan geçmeyin.

Ağustos 2015 itibariyle satın alınabilecek 
en iyi akıllı telefonları sizler için sıraladık. 

Apple iPhone 6
iOS’tan vazgeçemeyenler için tek tercih 

şüphesiz iPhone 6 modeli. Bu sefer yeter-
siz pil ömrü problemini büyük ölçüde çözen iPhone 6, 
birçok Android cihazdan daha kaliteli kamerasıyla öne 
çıkıyor. Odaklama hızı konusunda rakipiz olan iPhone 
6’nın bu kamerasını sadece Plus modelinde olan OIS 
özelliğine sahip olmamasıyla eleştirebiliriz.

Ayrıca iPhone 6’nın tabi ki yine tasarımı rakip-
siz. Her ne kadar iPhone 6’nın dışarıya çıkık kamerası 
eleştiriliyor olsa da hem çok ince hem de çok hafif olan 
cihaz yekpare metal kasasıyla fazlasıyla şık görünen bir 
akıllı telefon modeli.

samsung Galaxy s6
5.1 inç genişlikli ve 2560 x 1440 piksel çözünürlük 

değerine sahip AMOLED ekranla gelen Galaxy S6 577 
PPI gibi etkileyici bir piksel yoğunluğu değeri taşıyor. 

Sekiz çekirdek işlemcili Exynos 7420 yongaseti, 3 GB 
RAM, 16 MP optik imaj stabilizasyonu özellikli kamera 
ve 2550 mAh kapasiteli pil ile iddialı bir cihaz olduğunu 
kanıtlıyor.

sony Xperia z3+
Xperia Z3+ 6.4mm kalınlık, 144 gram ağırlığında 

olan telefon IP55 ve IP58 sertifikalarıyla kullanıcılarla 
buluşuyor. 64 Bit 2GHz hızında Snapdragon 810 yonga 
setinden güç alan Xperia  Z3+, 3GB RAM ve 32 GB 
dahi depolama alanına sahip. Telefonda ayrıca 5.2 inç 
büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde LCD ekran , 20.7 
magepiksel arka kamera ve 5.1 megapiksel ön yer alıyor.

Huawei P8
5.2 inç ekranında 1080p çözünürlük tercihi ile old-

ukça dar kenarlıklarla birlikte telefonu gayet bütün gös-
teriyor. Emotion UI 3.1 arayüzünde Android 5.0 Lollipop 
ile kutudan çıkan Huawei P8’in arka kısmında dünyanın 
ilk RGBW özellikli 13 mp akıllı telefon kamerası bulu-
nuyor. RGBW özelliği ile düşük ışıklı alanlarda görüntü 
kalitesi arttırılırken, optik görüntü sabitleme özelliği de 
sunuluyor. 8 MP ön kamerası bulunan Huawei’nin bu 
alanda tek eksiği, 2015 yılında çıkan bir amiral gemisi 
model olarak arka kamerayla 4K yerine 1080p çözünür-
lükte video çekiyor olması diyebiliriz.

Kasanın altına girdiğimizde ise şirketin kendi üreti-
mi olan Kirin 935 yonga setiyle karşılaşıyoruz. Sekiz 
çekirdekli işlemcide dört çekirdekli 2.0 GHz ve dört 
çekirdekli 1.5 GHz Cortex-A53 çip barındıran yonga 
seti, daha düşük enerji tüketimiyle yüksek performans 
vermeyi amaçlıyor. 3GB RAM dışında 2680 mAh 
bataryasından güç alan Huawei P8, şirketin iddiasına 
göre 2.3 gün boyunca rahat bir şekilde dayanıyor.

samsung Galaxy Note 4
Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden biri olan 

Samsung, geçtiğimiz Eylül ayında Galaxy Note serisinin 
son sürümü Galaxy Note 4’ü tanıttı. Telefon, 5.7-inç 
Super AMOLED ekran, Snapdragon 805 veya Exynos 
Octa 7 işlemci, 16 megapiksel kamera ve S-Pen kalem 
özelliği ile oldukça iyi bir akıllı telefon. Samsung’un 
Touchwiz arayüzünün sizin için bir sakıncası yoksa 
Note 4 mükemmel bir seçim olacaktır.

HtC One M9
HTC One M9’da 5 inç büyüklüğünde 1920 x 1080 

çözünürlüğünde Super LCD3 ekran yer alıyor. Söz ko-
nusu ekran 441 piksel yoğunluğuna sahip ve Corning 
Gorilla Glass 4 ekran kaplaması ile korunuyor. 1.5GHz 
frekans hızında çalışan 64-bit sekiz çekirdekli Snap-

dragon 810 işlemcisinden güç alan telefonda ayrıca 
3GB DDR4 RAM, 32 GB dahili depolama, hafıza kart 
desteği, 20.7MP arka kamera ve  Ultrapixel ön kamera 
kullanılıyor.

Apple iPhone 6 Plus
5.5 inçlik Full HD IPS Ekran olan iPhone 6 Plus, 

2915 mAh pil gücü ve 178 gram ağırlığında. 1/3 inç-
lik sensör ve 1.5 mikron piksel büyüklüğünde 8 meg-
apiksel  arka kamera ve optik imaj sabitleme özelliği 
barındırıyor. Çift çekirdekli 1.4 GHz hızında Apple A8 
işlemci, 1 GB ram 1.2 megapiksel ön kamera telefonun 
diğer özellikleri arasında.

LG G4
LG’nin 2015 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan 

G4 yüksek görüntü kalitesiyle ön plana çıkan 5.5 inç 
genişlikli Quad HD ekranla geliyor. Deri arka kapak 
seçeneği bulunan ve optik imaj stabilizasyon teknolojili 
16 MP kamerasıyla adından söz ettiren üründe Snap-
dragon 808 işlemci, Adreno 418 GPU, 3 GB RAM, 3000 
mAh kapasiteli pil hazır.

Nexus 6
Motorola yapımı olan Nexus 6, Ascend Mate 7 ve 

iPhone 6 Plus’tan biraz daha büyük  ve aynı zamanda 
daha güçlü bir telefon. Şimdiye kadar en büyük ve en iyi 
Nexus akıllı telefon olarak Ekim 2014’te tanıtıldı. 6 inç 
büyüklüğünde Quad HD (1440x2560) ekrana sahip olan 
Nexus 6’da 2.7GHz frekansında dört çekirdekli Snap-
dragon 805 yongaseti yer alıyor. 3GB RAM, 13MP arka 
kamera, 32G B ve 64GB modelleriyle tanıtılan Nexus 
6’da 3220 mAh pil ve Android 5.0 işletim sistemi bu-
lunuyor.  

Ruslar Pentagon’un 
bilgisayarlarını hack’ledi!

Pentagon yetkili-
leri yaptıkları açıklamada 
Rusya’nın geçtiğimiz haftalar-
da Pentagon’a siber saldırıda 
bulunduğunu belirttiler.

Günümüzde bir çok 
ülke arasında yaşanan olum-
suz hava sanal ortama da 
yansımakta. Birbirinin 
politikalarını beğenmeyen 
ülkeler sanal ortamda birbirl-
erine savaş açmış bulunuyor. Bu sa-
nal savaş en çok Rusya ve Amerika 
arasında yaşanmakta. Tıpkı geçtiğimiz 
günlerde olduğu gibi.

Amerikalı yetkililer bugün NBC 
kanalına yaptıkları açıklamada, 
Rusya’nın Pentagon’a sofistike bir 
saldırı düzenlediğini ve kurumma 
ait mail sistemini hacklediklerini 
bildirdi. Söz konusu saldırıdan sonra 
Pentagon’un gizli olmayan elektronik 
e-posta sisteminin hacklenmesinden 
sonra 4000’e yakın askeri personel ve 
sivilin verilerinin etkilendiği söylendi.

Rusya tarafından 25 Temmuz’da 
yapıldığı söylenen olayda 
saldırganların taktiği ise ilginç. 
Saldırganlar, 1 dakikada çok yüksek 

miktarda veri göndererek hizmetin 
çökmesine sebep olan ve veriyi in-
ternet üzerindeki binlerce kullanıcıya 
dağıtan otomatik bir sistem kullanarak 
gerçekleştirmiş. Ayrıca saldırganlar 
şifrelenmiş hesaplar aracılığı ile sosyal 
medya üzerinden bu siber saldırıyı 
gerçekleştirmiş.

Öte yandan Pentagon’dan 
yapılan açıklamada ayrıca, saldırıyı 
Rus hükümetinin destekleyip 
desteklemediği bilinmediği, saldırıyı 
bağımsız siber saldırganlarında 
yapmış olabileceği ihtimali üzer-
inde durulduğu belirtildi. Son olarak 
Pentagon, araştırma sürecinde e-
posta hizmetinin kullanılmayacağı 
açıklamasında bulundu.

İngilizler Galaxy Note 5 için 
imza kapmayası başlattı

Kullanıcılar Galaxy Note 
5’in birçok Avrupa ülkesinde 
satılmayacak olmasının 
şokunu yaşıyor.

Telefon tanıtıldıktan 
kısa bir süre sonra 
başta Amerika olmaz 
üzere dünyanın birçok 
noktasında ön sipariş 
almaya başladı, fakat Gal-
axy Note 5 henüz Avrupa 
gibi büyük bir pazarda listelenmiş 
değil. Türkiye’nin ise söz konusu 
Avrupa ülkelerine dahil edilmemesi 
bizleri şaşırtmadı değil, zira birçok 
üretici güncelleme ve satış bölgesi 
noktasında Türkiye’yi Avrupa bölges-
ine dahil etmekte.

Galaxy Note 5’in bir süre (gelen 
haberlere göre 2015 sonuna kadar) 

Avrupa’da satışa çıkmayacak 
olması İngiltere’nin en 

büyük çevrimiçi per-
akendecilerinden biri 
olan Clove’u harekete 
geçirdi. İngiliz per-
akendeci Galaxy 
Note 5’in Avrupa’ya 
gelmesine yönelik 

bir imza kampanyası 
başlattı. Galaxy Note 5 

gibi popüler bir telefonun 
satışa çıkmayacak olması görünüşe 
bakılırsa birçok perakendeciyi tedir-
gin ediyor.

Başlatılan imza kampanyası, 
Galaxy Note 5’in bir an önce 
Avrupa’da satışa çıkmasını sağlar 
mı bilinmez, ancak bir umut olarak 
değerlendirilebilir.

Veri Gizliliği Hayal mi?

siber saldırılara dikkat edin!
Dijital çağın insanları olarak büyük çoğunluğumuz internet kullanıyor 

ve bir şekilde bilgilerimizi paylaşıyoruz. Kritik soru, bilgilerin isteyerek 
mi? istemsiz mi paylaşıldığıdır. İstemsiz bilgi paylaşımı da ne demek 
oluyor? Sorusu aklımıza geliyor. Yaşanılan birçok örnek, insanların 
kolay erişim için internete koyduğu bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline 
geçebildiğini ve istenmeyen sonuçların ortaya çıktığını ispat ediyor.

Konunun uzmanları birçok uyarılarda bulunuyor ve alınabilecek ön-
lemleri sıralıyorlar. Bunlar arasında en kolayı tercih ettiğimiz şifreleri 
biraz karmaşık hale getirmek. Her türlü bilginin çok değerli olduğu bu 
çağda kişisel gizliliğimiz için en azından basit önlemleri ihmal etme-
meli. Çok yaygın olarak yaşanılan sosyal medya hesaplarının, banka 
hesaplarının, bulut da tutulan kişisel verilerin ele geçirilmesi ve bu 
kayıpların başlangıç noktası kolay şifre seçiminden kaynaklıdır. Ül-
kemizde Siber Güvenlik Derneği gibi bazı kurumlar çeşitli etkinliklerle 
bilgi güvenliği konusuna dikkat çekmekte ve alınacak önlemlerle il-
gili bilgi vermektedir. Bilgilerinizin önemli olmadığını düşenseniz dahi 
karmaşık şifre seçimi, güncel antivirüs kullanımı gibi temel güvenlik 
önlemleri, saldırganlar için caydırıcı etki yapmaktadır.

Şirket seviyesinde ise daha akıllı güvenlik 
çözümlerine yönelmekte fayda var.

Dünyada artık fiziksel saldırıların önüne geçen birtakım siber 
saldırılar gerçekleşmekte. Ülke stratejilerine yön verecek seviyede 
hayati bilgiler elden ele dolaşmakta. Popüler servislere saldırılar 
düzenlenerek kullanıcılar maddi manevi zarara uğratılmaktadır. Ül-
kemizde yerli sermaye ile güvenlik çözümleri üreten Vizyon ARGE’nin 
Destek Müdürü Salih Yılmaz konunun önemine dikkat çekerek, artan 
saldırılara karşı kurum ve birey, herkese sorumluluk düştüğünü söyl-
edi. Saldırıların çeşitlenerek her geçen gün daha tehlikeli hale geldiğini, 
bilgi güvenliği ile ilgili çalışmalarının ihtiyaçlara göre değişerek devam 
ettiğini belirtti. Son olarak Veri gizliliğinin bireyden başlayan önlemlerle 
sağlanabileceğini, her türlü önlemin caydırıcı olacağını belirtti.

Özellikle bulut depolamada sakladığınız her belgenin fiziksel 
disklerde de korunması gerektiğine şiddetle inanmaktayız. Şirket 
içinde kullanılan Server bilgisayarların interente kapalı tutulmasına ve 
dışarıdan bağlantı gerektiği durumlarda mutlaka FireWall güvenliği ile 
sisteminizi korumanızı önermekteyiz.

Akıllı telefonlar ve 
tabletler nasıl olur 
da bir klozetten daha 
fazla bakteri taşıyor?
Araştırmacılar, bazı tablet 
bilgisayarların ve akıllı telefonların 
dokunmatik ekranlarında bir klo-
zette bulunandan daha fazla bak-
teri taşıdığını belirtiyorlar.

Kullanıcılar Apple iPad ve 
Samsung Galaxy tabletleri gibi 
cihazlarının ekranlarını günde 
birçok kez açıp - kapama, kur-
calama gibi işlemler yapıyorlar 
ve çoğu kez ellerini yıkamadan 
bunları gerçekleştiriyorlar. 
Sonuç olarak inanılması güç 
sayıda bakteri ekran üzerinde 
birikiyor.

Tüketici grubu “Which” 
tarafından test edilen bir tab-
letin, toksin oluşturarak kus-
ma ve ishale neden olan ve  
‘’staphylococcus aureus’’ olarak 
adlandırılan 600 birimlik bakteri 
taşıdığı ortaya çıktı.

Sıradan bir klozette 
bile akıllı telefon ve tablet 
ekranlarında bulunan bakteri 
sayısından daha az bakteri bu-
lunuyor. Tüketici grubu Which, 
E. coli ve Salmonella gibi enfek-
siyon cinsi içeren enterobakter-
ilerin de olduğunu açıkladı.

30 tabletin 8’inde ve 30 
akıllı telefonun 7’sinde yüksek 
risk seviyesi taşıyan 1000 ‘den 
fazla enterobakteri bulundu. En 
kötü tablet 15000 birim sayıda 
bakteri içeriyor ki, bu da 4 tel-
efonun ve 5 klavyenin taşıdığı 
bakteri sayısına eşit.

Apple gibi firmalar etkin 
bir şekilde kullanıcıları, ekrana 
zarar verebileceği ihtimalinden 

dolayı deterjan kullanmamaları 
konusunda uyarıyor.

Bu kadar çok sayıda bakteri 
bulunmasının nedeni, dokunma-
tik ekran kullanıcıların ellerini 
düzgün bir şekilde yıkamamaları 
olarak görülüyor, üstelik bazı 
kullanıcılar cihazlarının ekran 
ve klavyelerini silmeye bile 
üşeniyorlar.

Bir mikrobiyoloji uzmanı, 
gıda sektöründe çalışan birinin 
ellerinin üst seviyede bakteri 
taşıması durumunda, o kişinin 
derhal temel hijyen eğitimi 
alması gerektiğini kaydediyor.

Which grubunun editörü 
olan Richard Headland: ‘’ Her-
hangi bir akıllı telefonun veya 
tabletin ekranında normal bir 
klozetten daha fazla mikrop 
taşıması şok edici bir durum.  
Hastalıklardan korunmak için 
cihazların düzenli bir şekilde ve 
iyice temizlenmesi gerekiyor.’’  
açıklamasında bulundu.

Editör, deterjandan kullan-
maktan ziyade  en iyi yöntemin 
nemli, yumuşak ve tüy 
bırakmayan bir bez olabileceğini 
söyledi. Apple’ın ekrana zarar 
verebilen alkol içeren temiz-
leyicilerin iPad ve iPhone’ larda 
kullanılmaması konusunda 
kullanıcıları uyardığını bir kez 
daha hatırlatalım.
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Demirtaş: Karşılıklı ateşkes ilan edilmeli, müzakareye başlanmalı
MYK öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Eş 
Genel Başkanı Demirtaş, “Cumhurbaşkanı ve hükümetin 
yapacağı ilk şey, diyalog kanallarını açmak ve müzakereye 
dönmektir. Karşılıklı ateşkes ilan edilmeli”

HDP Eş Genel Başkanı Se-
lahattin Demirtaş, MYK için 
geldiği genel merkez binasının 
girişinde gazetecilerin sorularını 
yanıtladı.

Demirtaş koalisyon 
tartışmaları ile ilgili soru üzerine, 

“Cumhurbaşkanı’nın bu durumda 
seçimde ikinci parti çıkan CHP’yi 
görevlendirmesi gerekir. CHP ka-
bul eder ya da etmez. Kendiler-
inin bileceği bir iş” dedi.

Olası erken seçimden 
Türkiye’nin önünü açacak bir so-

nucun ortaya çıkması gerektiğini 
belirten Demirtaş, “Elbette bu 
darbe günleri de atlatılacak” dedi.

Demirtaş, olası bir seçim 
hükümetinde görev alıp 
almamayı yetkili organlarında 
tartışacaklarını söyledi, 

“Bugüne kadar hiçbir sorum-
luluktan kaçınmadık, bundan 
sonra da kaçınmayız. Ancak 
bunu yetkili organlarımızda 
değerlendireceğiz” diye konuştu.

“CHP hükümeti kurma görevi 
alırsa HDP ne yapacak?” sorusu-
na Demirtaş, “CHP görev alırsa, 
partileri ziyaret edecek. Biz mem-
nuniyetle CHP ile görüşürüz ve 
değerlendiririz” dedi.

‘kArŞıLıkLı AteŞkes 
İLAN eDİLMeLİ’

Bölgede yaşanan gelişmelerle 
ilgili soru üzerine Demirtaş, şöyle 
konuştu: “Türkiye’nin hiçbir so-
rununu silahla çözmek mümkün 
değil. Bütün sorunları müzakere, 
diyalog ve barışçıl yöntemlerle 
çözülmesi konusundaki tavrımızı 
sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanı 
ve hükümetin yapacağı ilk şey, 
diyalog kanallarını açmak ve 
müzakereye dönmektir. Karşılıklı 
ateşkes ilan edilmeli. Dağdan 
ve kentlerden silahların geri 
çekilmesi lazım. Sonrasındaki 
adım müzakereye dönüştür. 
Türkiye’nin en acil işi barıştır. 
Cenazelerde görüyoruz, asker 
aileleri de barış istiyor.”

‘sİLOPİ’De tANkLArLA 
OPerAsYON YAPıLıYOr’

Silopi’den “ağır silahlarla, 

tanklarla operasyon yapıldığı” 
yönünde haberlerin geldiğini 
söyleyen Demirtaş, “Bu güven-
likçi politikalarla barışı sağlamak 
mümkün değil” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı 
Demirtaş, özyönetim ilanları 
ile ilgili bir soru üzerine şunları 
söyledi: “Yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi, halkın yerel 
yönetime katılması fikri partimi-
zin programında vardır. Nasıl 
ki birileri başkanlık sistemini 
tartıştırıyor biz de demokratik 
özerklik modelini tartıştırmak 
istiyoruz. Halk inisiyatifler-
ini, kendi kendine yönetmesini 
destekliyoruz ancak tuzaklara 
düşülmemeli.”

‘bAŞkANLık sİsteMİNİ 
GeNeL seÇİMLerDe 
HALkA sOrALıM’

Demirtaş, Erdoğan’ın 
“Türkiye’nin yönetim sis-
temi değişti” açıklamasını da 
değerlendirdi, “Genel seçimde 
biz seçmenin önüne referandum 
pusulası koyabiliriz. ‘Başkanlık 
sistemini istiyor musun, istemi-
yor musun?’ diye sorabiliriz. 
Böylece bu tartışma da sonlanmış 
olur. Oldu bitti’lerle sistem 
değiştirilemez. Kendilerine 
güveniyorlarsa genel seçimlerde 
halka soralım” dedi.



Yöresel lezzetlerin adresi Kobani Restaurant
Kurdish Community 
Centre (KCC)’de yeni 
hizmet. Yeni açılan 
Kobani Restaurant 
Kurdistan’ın bir çok 
bölgesinden lezzetleri 
ayağınıza getiriyor. 

KCC binası içerisinde bulnan restau-
rant yöresel Kürt yemeklerini, her gün 
değiştirilen menüsü ile günlük ve taze 
olarak sunuyor.  Uygun fiyatları, temiz 
ve güler yüzlü servisi ile Haringey’in 
gözde restaurantlarından olma yolunda. 

Kürdistan’ın çeşitli bölgelerin-
den derlenerek hazırlanan Kobani 
Restaurant menüsündeki yöresel yi-
yecekler Kürdis’tanlı şefler tarafından 
hazırlanıp servis ediliyor. 

Kürdistan’ın Suleymaniye, Ma-
habat, Bakur, Amed, Kermansha 
bölgelerinden özellikle, Bryani, Tepsi, 
Köfte, Dolma, çeşitli pilavlar, Hoşaf, 
yöresel bulgur, Bamya, Fasulye çeştleri 
ve Nan Tandoor diye bilinen özel yöre-
sel ekmek de Kobani restaurant’da bu-
lunuyor. Tüm yiyecekler günlük, taze 
olarak yöresel yöntemler ile hazırlanıp 
temiz bir ortamda güler yüzlü personel 
ile servis ediliyor. 

Kobani Restaurant’ın bir diğer 
özelliği ise Restaurantın gelirinin bir 
bölümü Kobani’de yardıma muhtaç 
vatandaşlar için bağış olarak verilm-
esi. Böylelikle burada yemeğini yeyen 
müşteriler ayni zamanda Kobani’nin 
yeniden inşaa süreci de dahil buradaki 
çocukların ihtiyaçlarına da katkıda 
bulunmuş oluyorlar. 

Ayrıca Kobani Restaurant 15 Eylül 
günü gerçekleştireceği açılış gününde 
de Haringey belediye başkanı ve yet-
kililerini de ağırlayacak, restaurant 
yetkilileri düzenlenecek açılışa tüm 
halkı davet ederek özlediğiniz yöresel 
yemekleri tatmaya çağırıyor.

11 Portland Gardens, Harringey 
Green Lanes, N4 1HU adresinde bulu-
nan Kobani Restaurant haftanın 7 günü 
saat 11:00 ile 19:00 saatleri arasında 
hizmet veriyor. Kobani Restaurant 
özel etkinliklerinizde de hizmetinizde.  

Özlediğiniz yöresel yemekler 
için Kobani Restaurant’ı ziyaret 
edip, Kobani’nin yardıma muhtaç 
insanlarına da yardımcı olabilirsiniz. 
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Böbrekte Taş
Böbrekler vücudun filtresi olarak bilinir. 

Böbreklerde geçen bütün maddeler bu filtre 
sisteminden geçer, vücuda yararlı maddeler 
ayırılıp, artık ve yararsız maddeler su ile 
karışıp idrar olarak vücut dışına atılır. Bö-
breklerde taş bazen bir böbrekte ve bazen her 
iki böbrekte oluşabilir.

böbrekte taş neden oluşur?
Böbrekler vücudun artık maddelerini ayırıp 

su ile beraber bunları idrar yolunda dışarı 
atar. Böbrekte taş bu artıkların yetersiz su 
içildiğinden birikimine yol açar ve bu birikim-
ler konsantre olup taşa döner. Bazı ilaçlar çok 
nadirde olsa böbrek taşına sebep olabiliyor.

böbrek taşı kimde olur?
Böbrek taşları birçok insanda bulunan 

bir şeydir. Özellikle 30-60 arasındaki yaş 
grubun ve bayanlardan çok erkeleri etkiley-
en bir sorundur ve erkelerin idrar kanalları 
bayanlarınkinden daha dar ve uzun olduğu 
için, erkekler taşın yarattığı ağrılara daha fazla 
mağdur kalabiliyorlar.   

böbrek taşı semptomları nedir?
Normalinde taşlar böbrekten çıkıp idrar 

kanalından dışarıya çıkmaya çalışır, fakat bazı 
yerlerde takılabilir. Nerde takılırsa ona göre 
değişik semptomlar gösterebilir fakat aşağıdaki 
liste birçok insanda yaşanan semptomlar:

• Karın, sırt ve bel ağrısı
• İltihap, özellikle idrar yollarında 
• Mide bulantısı
• İdrarda kan
• Sık sık idrar yapma hissi
• İdrar yapmakta zorlanmak 

ve acı hissetmek
böbrek taşın tedavisi nedir?

Böbrek taşları çoğu kez idrarla beraber 
vücut dışına atıla biliniyor. Fakat bazı insan-
larda taşlar büyük olunca bunlar röntgen ve 
ultrason teknikleriyle kırılır ve idrar yolun-
dan çıkartılır. Bazen bu taşlar cerrahi yoldan 
ameliyatla alınır fakat bu çok az kişide yapılan 
bir tekniktir. Yapılan araştırmalarda böbrek 
taşı olan insanların yarısı tedavi olduğu 5 yıl 
içinde tekrar böbrek taşı üretiyorlar. Bu se-
beple böbrek taşlarını engellemek için bol su 
(günde 1.5-2.0 litre) için.
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Sağlık Köşesi

Özlem Boztepe

‘Kadınlar DAİŞ vahşetine 
karşı örgütlenmeli’
KCK Halklar ve İnançlar Komitesi üyesi Delal Avaşin, DAİŞ ile 
AKP’nin kadına yaklaşımının aynı olduğunu belirterek, “Kadınların 
ve tüm toplumların bu vahşet örgütüne karşı örgütlenmeye 
çağırıyorum” dedi.

KCK Halklar ve İnançlar Komitesi üyesi Delal 
Avaşin, DAİŞ ile AKP’nin kadına yaklaşımının aynı 
olduğunu belirterek, “Kadınların ve tüm toplumların 
bu vahşet örgütüne karşı örgütlenmeye çağırıyorum” 
dedi.

Koma Civakên Kürdistan’ê (KCK) Halklar 
ve İnançlar Komitesi üyesi Delal Avşin DAİŞ’in 
oluşturulma amacı, dayandığı iktidar odakları 
ve AKP’nin DAİŞ’e verdiği destek ve AKP ile 
DAİŞ’in günlük uygulamalarının İslamiyet ve in-
ançtaki karşılığının olmadığını, kadın ve çocuklara 
yaklaşımının da ürkütücü olduğunu söyledi.

‘DAİŞ ÖrGÜtLeNMesİ İsLAMİYet’e 
kArŞı bİr OLUŞUMDUr’

DAİŞ’in İslamiyet adına, İslami çerçevede 
düşünmeyi ve yoğunlaşmayı öne çıkardığını belirten 
KCK Halklar ve İnançlar Komitesi üyesi Delal Avaşin, 
“DAİŞ örgütlenmesi İslamiyet’e karşı bir oluşumdur. 
İslam değerlerine karşı bir savaşımı ifade ediyor. Radi-
kal bir dinci örgüt olarak kendilerini tarif ediyor. Bu-
nun üzerinden dini korumaya dayalı şeriat kanunlarını 
toplumun çıkarına denk düşmeyen bir tarzda uyguluy-
orlar. Daha çok İslamiyet’in katledilmesi üzerinden 
örgütleniyor. İslamiyette insanlar kendi inançları üz-
erinden kendisini ifade ediyorlar. Yaşanan uygulama-
lar toplum yaşamında dinlere karşı bir antipatiyi de 
beraberinde getirmiştir. İslamiyet kurallarını belirler 
ve uygulamasını takip eder. Fakat DAİŞ’in çıkışı ile 
birlikte kullandığı yöntemler korkunç olduğu kadar, 
İslamiyet ile de hiçbir bir alakası yoktur. Dinlerde 
hoşgörü vardır, farklı inançlara hoşgörü vardır. Ama 
DAİŞ’te bu yön yoktur. Farklı halklar ve inançlara bir 
bütün saldırı ve katliam vardır” diye konuştu.

‘DİN sİYAsALLAŞtırıLıYOr, 
MİLLİYetÇİLİk HALkLArA DAYAtıLıYOr ’

DAİŞ’in örgütlenmesine bakıldığında Kürtler üzer-
inden bir saldırının olduğunu görebildiklerini ifadeden 
Avşin, DAİŞ’in hem dinciliği hem de dini siyasete alet 
etme yönünün olduğunu belirtti.

Dincilik ve milliyetçiliğin halklara ne kadar za-

rar verdiğinin günümüzde yaşananlarla çok iyi bir 
şekilde ortaya çıktığını söyleyen Avaşin, dinciliğin 
dinin siyasi olarak örgütlenmesi ve bu temelde 
politikasını belirleyerek halklara yönelmesi olduğunu 
söyledi. Milliyetçiliği ise, “Tekçi zihniyetin halklara 
dayatılmasıdır” diye tarif eden Avaşin, bu ikisinin 
birleştirilmesinin de toplumlar karşısında potansiyel 
bir tehlike olduğuna dikkat çekti.

Bu iki zihniyet yapılanması ve uygulamasının 
barıştan çok savaş getirdiğini de dile getiren Avaşin 
şunları vurguladı: “Biz bunu son iki yıldır Rojava’da 
ve Kürtlerin bulunduğu her yerde bu zihniyetin ne ka-
dar tehlikeli ve halkları bitiren bir uygulamaya sahip 
olduğunu görebildik. Özellikle toplumların inançları 
üzerinden siyaset yapmak hiçbir ahlaka sığmaz. 
Toplumlar kendi inançlarını kendileri belirler, dini 
kuralları çerçevesinde yaşamlarını devam ettirirler. 
Fakat DAİŞ’te bu bunu bahane eden tarzında oluy-
or. Buna din demek oldukça zordur ve buna din de 
diyemiyoruz. Bu açıdan Kürtlere dayatılıyor olması, 
İslam’ı kesimde de bir korkuya yol açmış durumda. 
Çünkü vahşet yöntemleri insanlık tarihine sığmayacak 
tarzdadır. Esir aldıkları insanlara karşı uyguladıkları 
yöntemler ve bunu çocukların eli ile yapıyor olmaları 
korkunçtur. İnsanların kafalarını keserek, bunu hal-
ka duyurma biçimleri ve insanlara yayması vahşet 
boyutlarını ortaya koymaktadır. Biz bu vahşeti son 
iki yıldır Rojava’da yaşanan vahşi pratiklerinde de 
görebildik. Bu yöntemler kullanılınca insanlarda 
farklı algıların da gelişmesine yol açıyor. Bu İslamiyet 
adına çıkan bir çete örgütünün İslamiyet’i ne kadar 
katlettiğini de somut olarak ortaya koyuyor.”

kADıN Ve ÇOCUkLArA 
YAkLAŞıMı ÜrkÜtÜCÜDÜr

DAİŞ’in kadın ve çocuklara yaklaşımının 
maksatlı olduğunu vurgulayarak, çocuklara insan 
öldürme eğitimi verdiklerini hatırlattı. Bu zihniyet 
ile büyüyen bir çocuğun topluma ne kadar faydalı 
olacağını düşünmek gerektiğini de belirten Avaşin, 
“Gerçekleştirdiği katliamları tüm dünyaya basın yolu 
ile duyuruyor. Bu zihniyetle büyütülen bir toplumun 

geleceği korkunçlaşır. Çocuklarını böyle eğiten bir 
toplumsal kesim, dine ve topluma hizmet edemez. 
Rojava, Şengal ve Kerkük’te gerçekleşen saldırılarda 
erkekleri toplu katlettiler, kadınları da yanlarında 
götürdüler. Kadınlara yaklaşımları çok vahşicedir ve 
kadın düşmanlığını ifade ediyor” diye konuştu.

GeNeL PAzAr İLe ÖzeL PAzAr 
ArAsıNDA HİÇ bİr fArk YOktUr

DAİŞ çetesi üyesinin itiraflarında Rojava’da 
kaçırdıkları kadınların pazarlarda satılmadığını, bir 
pazar evinde satın alındığını, erkeklerin o şekilde 
kadınları nikahına geçirdiğini söylediğini belirten 
Avaşin şunları ifade etti: “DAİŞ’in sattığı kadınları, 
erkekler istediği gibi kullanıyor, erkeğe hediye 
edebiliyor, satabiliyor ve kadınlar bir meta olarak 
kullanılıyor. İnsan değeri ve kadına yaklaşımı bu kadar 
çöküntüyü ifade ediyor. 21. yüzyıl dünyasında kadın 
haklarının geliştirildiği ve kadının yaşam tarzının bu 
kadar değiştirilmeye çalışıldığı bir dönemde, bu vahşet 
ve tehditle kadın haklarının toplumda kazanılmayacağı 
mesajını veriyorlar. Bu yaklaşımlarla bu gelişmenin 
olmayacağını kadın ve erkeğin hiçbir zaman eşit 
olmayacağı yaklaşımları insanlığa gösterilmeye 
çalışılıyor. Bu dayatma ile hiçbir zaman kadınların 
mücadelesinin önüne geçilmeyecektir. Hiçbir zaman 
baskı, zülüm ve dayatmayla hiç bir sistem kendisini 
yaşatamamış yaşatamaz da. Toplumlar ve halklar bu 
mücadeleyi kazanacaktır.”

21. YÜzYıLDA CArİYe kÜLtÜrÜ
“Kadın haklarının evrensel bir nitelik kazandığı 

ve tüm dünya gündemine oturduğu bir dönemde, 
Kürt kadınları her yerde büyük bir güç kazanmışken 
ve siyasal ve toplumsal alanda tüm dünyanın gün-
demine girmişken, DAİŞ buna karşın Şengal’de 
Yezda inancına sahip olan 1000’e yakın kadını 
cariye olarak kaçırıp pazarlarda sattı. Kimi kadınlar 
kendi imkânları ile kurtuldu. Birçoğu çocuk sa-
hibi kadınlardı. Bu kadınları hem din değiştirmeye 
zorladılar, hem de fiziksel olarak baskıya maruz 
bıraktılar” diyen Avaşin, hala DAİŞ’in elinde 
bulunan kadınlar olduğuna dikkat çekti. Bu 
uygulamaların farklı halklardan ve inançlardan 
olanların ortadan kaldırılması, soyunun kurutulması 
anlamına geldiğini belirten Avaşin, bu hesap üzer-
inden kadınlara yönelme durumu olduğunu söyledi.

Şengal’de kadınların yaşadığını halkla 
paylaştığını, kamuoyu ile paylaşmak istediğini de 
sözlerine ekleyen Avaşin, “DAİŞ kadınlara karşı 
uyguladığı vahşeti çok somut olarak belirtiyor. 
Bu yaklaşımlarıyla aslında kadınların bir tehdit 
aracı olarak kullanıldığını gösteriyor. DAİŞ’e en 
çok destek veren AKP hükümetidir. AKP, din üz-
erinden siyaset yapan bir oluşumdur. DAİŞ’in 
en son Kobanê’de gerçekleştirdiği katliama da 
baktığımızda, katledilenlerin çoğunun kadın ve 
çocuklardır. Bu katliam AKP eli ile gerçekleştirilen 
bir katliamdır.”

AkP İLe DAİŞ kADıNLArA 
AYNı YAkLAŞıYOr

Avaşin, AKP ile DAİŞ arasındaki kadın yaklaşımının 
özününün aynı olduğunu söyledi. “İffetli” olan ve ol-
mayan kadın üzerinden yaklaşımların açığa çıktığına 
dikkat çeken Avaşin, aslında bunun dinle alakalı bir 
yaklaşım olmadığının da altını çizdi. Toplumun önemli 
bir kesimi ve değişim gücü olan kadının gücünden 
korktuğu için bu yöntemlerle toplumların esaretini 
daha da derinleştirmeye çalıştıklarını söyleyen Avaşin, 
“Çünkü bir toplumun özgürleşmesi ve kendi değerleri 
ile yaşaması iktidar sistemlerini zorluyor. Bunun için 
bu gün DAİŞ pazarlarda kadınları çok açık bir şekilde 
satışa çıkarırken, Türkiye cephesinden de sokak 
ortasında kadınları katlederek, buna destek sunmaktadır. 
Her iki güçte kadın karşısında aynı durumu yaşamakta, 
her ikisinin hedefi de kadınların katledilmesidir. Bu iki 
gücün uygulaması da kadınları fiziksel ve ruhsal olarak 
katledilmesidir. Bu bir anlamda kadının toplumda yok 
edilmesi anlamına da geliyor. İslam dininde kadınların 
da bir erkek kadar yaşama hakkı vardır. Fakat katliam 
üzerinden kendini örgütleyen ve dini siyasete alet eden 
AKP ve DAİŞ kadın katliamları üzerinden kendisini 
örgütlemeye çalışıyor. Bunun başka bir anlamı ve yo-
rumu da yoktur.”

‘kADıN Ve tOPLUM ÖrGÜtLeNMeLİ’
DAİŞ’in topluma dayattığı kadın katliamlarına 

karşı tüm kesimlerin dur demesi gerektiğini de 
söyleyen Avaşin şunlara dikkat çekti: “Her toplum 
kendi inancını dinin özüne göre yaşaması gerekiyor di-
yoruz. Yani iktidara bulaştırmadan inancını yaşaması 
gerekiyor. Dinin ve inancın özü iktidara bulaşmayan 
bir özdür. Bunun gerekleri doğrultusunda yaşamını 
örgütlemedir. Bugün İslam’ın demokratikleştirilmesi, 
ya da demokratik İslam’ın geliştirilmesi için 
toplumların kendi yaşamlarını örgütlemesi ve bunun 
üzerine geliştirmesi gerekiyor. İnançları çok güçlü 
olan kadınlarda var. İnançları doğrultusunda kend-
isini örgütleyen kadınlarda var. Hiçbir kadın kendi 
dışındaki kadının katliamı karşısında duyarsız kalması 
kabul edilemez. Yani herhangi bir kadına karşı saldırı 
geliştirildiğinde kendi öz avunmasını örgütlemesi 
gerekiyor. Bu kadar saldırı varsa, biz kadınlar olarak 
ta bu saldırılar karşısında kendimizi örgütlememiz 
gerekiyor. İnanç ve kültürümüzü korumamız ger-
ekiyor. Kadınların hem kendini örgütlemesi, hem de 
çocuklarının çete oluşumlarına gitmesine karşı ted-
birli olmalılar. Bugün din istismarı üzerinden bazı 
kurumlar çocuk ve gençleri örgütleyerek DAİŞ’e 
kattığını biliyoruz. Bu konuda özellikle annelerin çok 
duyarlı olması gerekiyor. Bir çocuğun direkt insan 
öldürme üzerinden büyütülmesi o toplumun ne kadar 
bitirildiğini ve yozlaştırıldığını ifade eder. Bu bilinçle 
kadınların kendisini örgütlemesi ve kendi tedbirlerini 
alması gerekiyor. Hiçbir devlet iktidar ve egemenlikçi 
kesim kadını koruyamaz. Bunun için mücadele şart. 
Mücadelesiz hiçbir şeyle elde edilemez. Kadın ve tüm 
toplumun bu bilinç ile örgütlemesi şarttır” dedi.
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HPG: 19 asker 13 özel harekatçı öldürüldü
HPG ve YJA STAR gerillaları Van, Amed, Şırnak ve Iğdır başta 
olmak üzere Kuzey Kürdistan’da etkili eylemler gerçekleştirdi. 
Eylemlerde tespit edilen 19 asker ve 13 özel harekatçı öldürül-
ürken, 2 panzer’de içindeki askerlerle imha edildi.

HPG ve YJA STAR gerillaları Van, Amed, 
Şırnak ve Iğdır başta olmak üzere Kuzey 
Kürdistan’da etkili eylemler gerçekleştirdi.  
Eylemlerde tespit edilen 19 asker ve 13 özel 
harekatçı öldürülürken, 2 panzer’de içindeki ask-
erlerle imha edildi. Çatışma ve bombardımanlarda 
3 gerilla yaşamını yitirdi.

HPG Basın İrtibat Merkezi,  Türk ordusunun 
saldırıları ve gerilla eylemlerine ilişkin yazılı bir 
açıklama yaptı.

HPG, Kuzey Kürdistan’da gerçekleşen eylem-
lere ilişkin şunları belirtti:

“14 Ağustos günü Geliyê Doskê ve Oremar’da 
Gerillalarımız Şehit Reşit Serdar Hamlesi ve 15 
Ağustos Atılımı çerçevesinde geniş kapsamlı bir 
eylem gerçekleştirmişti. Gerillalarımız bu eylem-
den sonra eylem alanına gidip arazide aramalar 
gerçekleştirmiştir. Bu aramalar esnasında arazide 
bulunan; 1 Melez Silahı ve ona ait 5 jarjörü, 1 
adet termal dürbün, 100 adet BKC mermisi, 1 adet 
BKC namlusu ve zinciri, 2 adet suikast silahına ait 
jarjör ve bazı askeri malzemelere el konulmuştur. 
Ayrıca Geliyê Doskê ve Oremar arasındaki yol 
ile Gevreye Civiyan ve Bezelê arasındaki yol 
Gerillalarımızın denetiminde bulunmaktadır.

Yine 17 Ağustos günü saat 18.00’de 
Gerillalarımız, Zagros bölgesi sınır hattında bulu-
nan Tepê Çete karakoluna yönelik ağır silahlarla 
bir eylem gerçekleştirmiştir.

GrANA Ve rUbArOk 
kArAkOLLArıNA AĞır 
sİLAHLArLA eYLeM

18 Ağustos günü saat 04.30’da Şehit Reşit 
Serdar Hamlesi çerçevesinde Gerillalarımız, 
Avaşin alanı sınır hattında bulunan Grana ve 
Rubarok karakollarına yönelik ağır silahlarla 
bir eylem gerçekleştirmiştir. Bu eylemde ölü ve 
yaralıların sayısı netleştirilememiştir. Eylemden 
sonra Grana ve Rubarok karakolları çevresindeki 
alanları obüs ve havanlarla bombalamıştır.

Yine 18 Ağustos günü saat 00.00’da 
Gerillalarımız, Avaşin alanı sınır hattında bulu-
nan Bezok karkakoluna yönelik ağır silahlarla 
bir eylem gerçekleştirmiştir. Eylemden sonra Be-
zok karakolu, Adılbeg alanını obüs ve havanlarla 
bombalamıştır.

YJA stAr’DAN sUİkAst eYLeMİ
17 Ağustos günü saat 13.30’da YJA STAR 

Gerillalarımız, Zap bölgesi sınır hattında bu-
lunan Tepê Ortê karakoluna bir suikast ey-
lemi gerçekleştirmiştir. Bu eylemde net 1 asker 
öldürülmüştür. Gerçekleştirilen bu eylem Şehit 
Ekin Van arkadaş anısına yapılmıştır. Eylemden 
sonra Tepê Ortê, Sere Sevê ve Eriş karakolları; 
Tepê Kewa, Merva, Çarçıra, Yekserê, Çiyayê 
Reş, Cehennem Tepesi alanlarını obüs, havan ve 
tanklarla bombalamıştır.

17 Ağustos günü Mardin’in Nusaybin ilçesine 
bağlı Gundıkê Celal’da Vodafone’a ait bir baz 
istasyonuna Gerillalarımız tarafından bir sabotaj 
eylemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleşen eylemde 
baz istasyonu tümden imha edilmiştir. 
ŞırNAk’tA 4 ÖzeL HArekAtÇı ÖLDÜrÜLDÜ

16 Ağustos günü gece saat 03.45’te TC ordusu 
8 zırhlı araç ile Şırnak’ın merkeze bağlı Turgut 
Özal mahallesine girdiği esnada Gerillalarımız 
tarafından Kobra tipi bir zırhlı araca dönük sab-
otaj eylemi yapılmıştır. Patlatılan zırhlı araçta 
net olarak 4 özel harekat polisi ölürken 2 polis 
ise yaralanmıştır. Eylem sonrası cenazelerini ve 
vinç ile zırhlı araç enkazını kaldıran TC ordusu, 
yaklaşık yarım saat sonra bu bölgedeki evleri ras-
tgele yaylım ateşine tutmuştur.

GAbAr’DA 5 Asker ÖLDÜrÜLDÜ
17 Ağustos günü saat 15.15’te Gerillalarımız 

tarafından Gabar’da bulunan TRT merkezine 
dönük bir eylem gerçekleştirilmiştir. Suikast 
tarzında yapılan eylem sonrasında TC ordusuna 
ait net 5 asker öldürülmüştür. Eylem sonrası ölü 
ve yaralılarını helikopterlerle kaldıran TC ordusu, 
eylem alanını Kobra, tank ve obüslerle vurmuştur.

17 Ağustos günü saat 15.00’te Asinra kara-
koluna giden elektrik hattı direği Gerillalarımız 
tarafından patlatılmış, eylem sonucunda kara-
kolun elektriği kesilmiştir. 18 Ağustos günü sa-
bah saat 04.00’te TC ordusu, skorsky ve zırhlı 
araçlarla karakol çevresine bir operasyon düzen-
leyerek arama tarama faaliyeti yapmış, bu faali-
yetleri saat 20.00’ye kadar sürmüştür. Ayrıca Erci, 
Meşane, Mevzine ve Çola Esmer karakolları ken-
di etraflarını havan ve A-4 silahları ile vurmuştur.

16 Ağustos günü sabahından 17 Ağustos günü 
akşamına kadar Beytüşşebap ile Şırnak yolları 
arasındaki bir güzergâh YJA Star Gerillalarımız 
tarafından kapatılarak kimlik kontrolü yapılmış 
ve 15 Ağustos üzerine propaganda faaliyeti 
yürütülmüştür. Araçlar içerisinde bulunan ve kara-
kola erzak götüren araç içindeki erzak boşaltılıp 
halka dağıtılmıştır.

17 Ağustos günü gündüz Siirt’e bağlı Pervari 
ve Van’ın Çatak yolu arasında halka baskı uygu-
layan 4 TEDAŞ çalışanı, halkın şikayeti üzerine 
Gerillalarımız tarafından gözaltına alınmıştır. Bu 
çalışanların üzerinden çıkan 1 pompalı silah ve si-
laha ait raxt, 4 telefon ve 1 fotoğraf makinesine el 
konularak serbest bırakılmışlardır.

3 gündür Şaxo ve Pervari arasındaki bir güz-
ergah Gerillalarımızın denetimi altındadır. Asayiş 
kurularak araçlar durdurulmakta, kimlik kontrolü 
yapılmakta ve süreç hakkında propaganda faali-
yeti sürdürülmektedir. Burada bir grup korucu da 
silahlarını bırakmaları çerçevesinde uyarılmıştır. 
17 Ağustos günü karakola erzak götüren ve 
şoförünün korucu olduğu bir araç durdurularak 
erzağa el konulmuştur. Halk önünde özeleştiri 
veren korucu serbest bırakılmıştır.

HANİ’Dekİ eYLeMDe 
6 Asker ÖLDÜ

17 Ağustos günü saat 09.55’te Amed’in Hani 
ilçesine bağlı Hêza Sor karakoluna Gerillalarımız 
tarafından bir eylem düzenlenmiştir. 2 koldan 
karakol nizamiyesinin, konteynır ve mevzilerin 
hedef alındığı eylemde ayrıca bir grup asker de 
ağır ve ferdi silahlarla vurulmuştur. 25 dakika 
süren çatışma sonucunda TC ordusuna ait net 6 
asker öldürülmüştür.

18 Ağustos günü saat 05.00’te göreve giden bir 
Gerilla grubumuza korucular tarafından Arıcak 
ve Elazığ yolları arasındaki bir güzergâhta pusu 
atılmış, çıkan çatışma sonrasında netleşmemekle 
birlikte koruculardan ölü ve yaralıların olduğu 
bilgisi mevcuttur.

HİzAN’DA ŞeHİt ekİN 
VAN ANısıNA eYLeM

Şehit Ekin Van anısına; 17 Ağustos günü 
saat 18.30’da Gerillalarımız tarafından Bitlis’in 
Hizan ilçesine bağlı İlçe Jandarma Karakoluna 
eylem düzenlenmiştir. Bir gurup askerin toplu 
bahçede bulunduğu esnada eylem suikast ey-
lemi ile başlatılmıştır. 1 askerin öldürülmesiyle 
birlikte BKC, B-7 ve ferdi silahlarla bahçedeki 
askerler vurulurken, hedef alınan mevzi etkili 
vurularak imha edilmiştir. Gerçekleşen eylemde 
Karakolda kaç askerin yaralı ve ölü olduğu 
netleştirilememiştir. Eylem ardından Karakol A-4 

ve tanklarla etrafını vururken, aynı saatlerden sa-
baha kadar yoğun keşif uçuşları yapılmıştı. Sabah 
saat 6.00’dan itibaren ise Kobra tipi helikopter ey-
lem alanı çevresini vurmuştur.

16 Ağustos’tan itibaren Bitlis - Hizan ve Tat-
van - Hizan yolları Gerillalarımızın denetimind-
edir.

14 Ağustos günü saat 01.30 da 
Gerillalarımız tarafından Erzurum’a bağlı Pas-
inler Emniyet Müdürlüğüne yönelik bir eylem 
gerçekleştirilmiştir. B-7 roket atarlarla yapılan 
eylemde Emniyet binası etkili vurulmuştur. 
Emniyet binasındaki ölü ve yaralı sayısı 
netleştirilememiştir.”

VArtO’DA 5 ÖzeL tİM ÖLDÜrÜLDÜ, 
İÇİNDe 14 Asker bULUNAN 
2 PANzer İMHA eDİLDİ

16 Ağustos günü Türk ordusunun Muş’un 
Varto ilçesinde geliştirdiği askeri hareketliliğin 
yoğunlaşarak devam ettiğini belirten HPG,  
“Çevre sırtlara yönelik operasyonların artmasıyla 
birlikte hareket halindeki bir Özel Tim gurubuna 
yönelik Gerillalarımız bir eylem düzenlemiş bu 
vuruşlarda net 5 özel tim üyesi öldürülmüştür. 
Gerillalarımızın bulunduğu alana yönelmek 
isteyen 2 Panzer ağır silahlar ile vurularak 
imha edilmiştir. Bu 2 Panzer içinde 14 asker 
bulunmaktadır. Yine müdahaleye gelen başka bir 
Panzerde vurulmuş ve vuruşlar ardından darbe 
alıp devrilmiştir.  Devrilen Panzerdeki ölü ve 
yaralılar hakkında net bilgi elde edilememiştir.

2 GerİLLA YAŞAMıNı YİtİrDİ
Gerçekleşen eylem ve çatışmalar esnasında 

kahramanca direniş geliştiren ve eylemlerde 
büyük rol oynayan Demhat Mardin ve Xebatkar 
Amed arkadaşlarımız şehit düşmüştür” dedi.

erÇİŞ’te bAz İstAsYONU 
İMHA eDİLDİ

HPG, 17 Ağustos sabahı saat 01.00’de 
gerillaların Van’ın Erçiş ilçesine bağlı Geliyê Zilan 
ve Gundê Yekmalê civarında bulunan Turkcell’e ait 
bir baz istasyonuna sabotaj eylemi düzenlediğini ve 
istasyonun imha edildiğini ifade etti.

HPG açıklamasında devamla şu bilgiler verildi:
-“17 Ağustos günü saat 11.00’de Gerillalarımız 

tarafından Van’ın Muradiye ilçe merkezinde bulu-
nan Jandarma Komutanlığına eş zamanlı bir ey-
lem gerçekleştirilmiştir. 1. Kol Jandarma binası 
ve nöbet kulübesini hedef alıp ferdi silahlar ve 
bombalar ile etkili vurmuştur. Bu vuruşlarda ölü 
ve yaralı sayısı netleştirilemiştir. 2. Kol Askeri 
Şube Müdürlüğünü hedef almıştır. Bu Müdür-
lükte 30 asker bulunmaktadır. 2 askerin geldiği 
esnada yakın mesafeden yapılan vuruşlarda 2 
asker öldürülmüştür. Diğer askerlerden 2’sinin 
de yaralandığı eylemde ölü ve yaralı sayısı daha 
fazladır. Bu eylem Şehit Destan timi tarafından 
Destan arkadaş anısına yapılmıştır. 

kAĞızMAN’DA 3 Asker 
ÖLDÜrÜLDÜ

16 Ağustos günü Kars’a bağlı Digor ve 
Erzurum’a bağlı Kağızman ilçeleri arasında 
bulunan Karakale köyü yakınlarında sabah 
saat 04.00’da göreve gitmekte olan bir gu-
rup Gerillamız ile TC ordusu arasında çatışma 
yaşanmıştır. Bu çatışmada 1 yüzbaşı yaralanırken 
3 askerde ölmüştür.

3 GerİLLA YAŞAMıNı YİtİrDİ
Yaşanan yoğun çatışmada kahramanca 

direnen 3 Gerillamız şehit düşmüştür. Şehit 
arkadaşlarımız hakkındaki detaylı bilgiler daha 
sonra açıklanacaktır.

17 Ağustos günü sabah saat 08.00’de 
Ardahan’a bağlı Göle ve Çankaya yolları 
Gerillalarımız tarafından kapatılmıştır. Burada 
durdurulan 40 araçtaki halka süreç ile ilgili propa-
ganda yapılırken kimlik kontrolü de yapılmıştır. 
Bu yol öğleden sonra 14.30’a kadar güçlerimi-
zin denetiminde kalmıştır. Saat 15.30 da Özel 
harekat polisleri 2 araç ile olay yerine müdahal-
eye gelmiştir. Gerillalarımız tarafından vurulan 
2 araçtan 1’i kaçarken diğer araçta bulunan 4 
özel harekat polisi öldürülmüştür. Eylemlerin 
geliştiği bu saatlerde Panzerlerde alana gelmiştir. 
Akşam saat 19.30 da Skorsky helikopter ölü ve 
yaralılarını kaldırıyor.

Bu eylem esnasında ESEDAŞ’a ait bir oto-
büste yakılmıştır.

14 Ağustos günü saat 21.00 de Iğdır’a bağlı 
Korxan karakoluna yönelik Gerillalarımız 1 sui-
kast eylemi düzenlemiştir. Bu eylemde 1 asker 
öldürülmüştür. Eylem ardından karakol etrafını 
rast gele taramıştır. Gece 2 Kobra ve 1 Skorsky 
desteğinde ölü askerin cenazesi çıkarılmıştır.

16 Ağustos akşam saat 21.00’de Gerillalarımız 
Ağrı ve Kağızman yollarını kapatıp kimlik kon-
trolü yaparak halka süreç ile ilgili propaganda 
yapılmıştır. “

HAVA HAreketLİLİĞİ Ve 
bOMbArDıMANLAr

Türk ordusunun hava hareketliliği ve 
bombardımanlarının da sürdüğünü belirten HPG, 
“17 Ağustos günü saat 07.30 – 08.30 arasında 
Medya Savunma Alanlarımızdan Gare alanı, 
saat 19:00 - 22:00 arasında Zap bölgesi üzerinde 
işgalci T.C ordusuna ait insansız hava araçları 
keşif uçuşları gerçekleştirmiştir.

18 Ağustos günü sat 06.00’da Avaşin alanı sınır 
hattında bulunan Grana karakolu; Mergê alanını, 
17 Ağustos günü saat 08.30 – 09.30 arasında 
Oremar karakolu; Şehit Gafur ve Sate alanını, 17 
Ağustos günü saat 20.00 ile 18 Ağustos günü saat 
04.00 arasında Metina alanı sınır hattında bulu-
nan Aruş ve Serbesta karakolları; Tepê Azad ve 
Tepê Kuroşino alanlarını obüs, havan ve tanklarla 
bombalamıştır.

13 Ağustos günü Hakkari’ye bağlı Derava 
Talê alanına yönelik işgalci T.C ordusu obüs ve 
havanlarla bir bombardıman gerçekleştirmiştir. 
Gerçekleşen bu bombardımanlarda Devrim 
Bişeng(Engin Gök) yoldaşımız şehit olmuştur” 
dedi.
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Newala Qasaba
Kekik, reyhan ve kaçak tütün kokusu taşırdı rüzgar,
alçak damlı evlerin yüksek küçük pencerelerinden 
soluk ışıklar yağıyordu geceye,
Köpek havlamaları korkulara karışır kaygıları beslerdi,
sonra dağlardan kurşun sesleri gelirdi, belirli belirsiz.
Namlunun ucunda çırpınırdı yürekler
ağıtlar yankılanırdı dağlara doğru
Kapılar kırılır, talan edilirdi sevdalar

umutlar ve insan olan ne varsa!
Ve kan akardı derelerimizden; Zilan, munzur,  
33 kurşun, Newala Qasaba...
Ve ülkenin bütün derelerinde!
o iklimde kalırdı acılar
Duymazdı bir allahın kulu çığlığımızı
Ve dağlara sevdalanırdık
Karabasan gecelerin sabahlarında
Direnmek kalırdı Kürde
Yaşamanın bir başka adı direnmektir?

musa anter

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Yaşamak 
direnmektir!

Kadın, yaşamanın direnmek 
olduğunu çoktan öğrenmiştir. 
tüm yaşantısını kavgaya ada-
mıştır, dağda, evde, işte, evlat 
yetiştirirken ve günümüzün 
dayatmaları ile de mücadele 
içerisindedir kadın. Direnerek 
kazanan kadındır! Direnerek de-
ğiştiren yarınları güzelleştiren de 
emekçi kadındır!.. Kavgada öz-
gürleşen kızıl karanfildir kadın!.. 

Fotoğrafı şubat ayında, Ko-
bani’de çekmiştim. El yapımı 
tank arkatarafta sapasağlam 
duruyor. Yaşanan tüm acılara 
rağmen direnen ve gülümseyen 
kadın savaşçı ise yine el yapımı 
roket atarı control ediyor. İmkan-
sızlıklar ve tüm olanaksızlıklara 
rağmen kadın, Kobane’de dire-
niyor.. arin mirxan’lar kızıl renkli 
karanfilleri tutan yumrukları yük-
seltiyor Kobane’de.. Ve direnen 
kadın oldukça renk bulacak ya-
şam, güzelleşecek dünya…



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

  ÇarşamBa, 19 ağustos 2015

Property maintenance
Painting, Decorating, tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ tEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services
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KÜRT VE TÜRK TOPLUMUNA
ULAŞMANIN EN İYİ YOLU

WWW.TELGRAF.CO.UK
REKLAM@TELGRAFNEWS.COM

07429481490 | 02079230838
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Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye.

Li Londonê Meşa 
Pengava 15´ê Tebaxê 
li paytext londonê 31´emîn pengava 15´ê Tebaxê bi meşekî hat 
silav kirin. Di meşê de 31´emîn salvegera pengava 15´ê Tebaxê 
hat silav kirin û êrîşên devleta Tirk yên li Bakurê kurdistanê hatin 
şermezar kirin. 

Rûpel 5 Rûpel 6

Drama penaberiyê ya li 
Yewnanîstanê dewam dike

Kanîzar a zimannasî  
û zimanî

DEWLET BI HOVÎTÎ ÊRÎŞ DIKE
Di vê meha dawî de dewleta Tirk carek din Kurdistan vegerand qada şer. 
Kirinên dewletê ji salên notî derbas kirin û li kolanan her roj ciwanên kurd 
bêdaraz tên qetil kirin. Li piraniya kurdistanê rewşa awarte hatiye îlan kirin 
û li gelek bajaran rojane derketina kolanan tê qedexe kirin. Yek ji bûyera herî 
giran ew bû ku gerillaya jin Ekin Wan (Kevser Eltürk)  piştî hatî qetil kirin bi 
awayekî tazî li kolanên Gimgimê hatibû gerandin û wêneyên wê di wî halî de li 
ser înternetê hatibûn belav kirin. 
Di serî de serokakomar erdogan û hemû rayedarên aKP 
gotinê salên notî dubare dikin: “em ê koka wan biqelînin, 
Dewleta Tirk dê hêza xwe nîşanî cîhanê bide, em ê qendîlê 
tarûmar bikin, kevir li ser kevir nahêlin”. Piştî ku li çiyayê 
Qendîlê li gundê Zergelê 8 Kurdên sivîl hatin qetil kirin, li 
bakurê Kurdistanê jî qetil kirina sivîlan berdewam dike. Di 
serî de li agirî, Gimgimê, Nisêbînê û lîcê li gelek bajarên 
Kurdistanê heta niha bi dehan ciwan li kolanan bi awayekî 
aşkere hatine qetil kirin. Bi sedan kes hatine girtin û çiyayên 
Kurdistanê tên şewitandin.  

BANGA AGIRBESTA DUALÎ
Tevî ku dewleta Tirk bi awayekî hovane û hûqûknenas êrîşî 
Kurdistanê dikin jî Kurd dengê aşitiyê bilind dikin. Hevserokê 
Giştî yê HDP’ê Demîrtaş beriya civîna Desteya rêveberiya 
Navendî ji rojnamevanan re axivî û got, “Karê destpêkê yê 
Serokkomar û hikûmet divê bike, vekirina rêyê diyalogê, 
vegera li muzakereyê û ragihandina agirbesta dualî ye.” 
Demîrtaş wiha axivî: “Ne pêkane ku ti pirsgirêkek Tirkiyeyê 
bi çekê were çareserkirin. Helwesta me ya ji bo çareseriya 
hemû pirsgirêkan bi muzakere, diyalog û rêbazên aştiyane, 
dewam dike.’’ 

ÇARESERÎ DI XWERÊBIRIYÊ DE YE
Hevserokatiya Konseya rêveber a KCK›ê jî da xuyakirin 
ku hikûmeta aKP›ê her roj, sivîl û gerîlayan bi xwînxwarî 
qetil dike û bi awayekî bê exlaqî bi cesedan dilîze. KCK›ê 
diyar kir ku Tayyîp erdogan bi awayekî vekirî gotiye wê van 
komkujiyên xwe dewam bikin û li hemberî mirovên li ber 

xwe didin, bi vî rengî tevbigerin. KCK›ê da zanîn, ku eger 
ev kesayetê xwedî karakterê faşîst ê nehatiye dezgînkirin 
neyê sekinandin, xuyaye wê şerê li Tirkiyeyê dijwartir bibe û 
got, «Yekane rêya pêşîgirtina li vê rewşê, di serî de Gimgim, 
Gever, Cizîr, Silopiya, Farqîn û Nisêbîn xwedîderketina 
li hemû bajar û navçeyên xwerêveberî ragihandine ye. 
Pêwîste Kurd li her deverê rabin ser piyan û li dijî êrîşan 
bisekinin. li ti cihî nabe ku gelê Kurd li hemberî êrîşan bi tenê 
were hiştin. roj, li dijî êrîşên faşîst ên mêtîngerên qirkirina 
çandî, roja bikaranîna mafê berxwedana demokratîk e.»

Nuçeyên di derbarê mijarê de di rupelê 4´an de ne

----
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Birîna şur sax dibe , lê birîna ziman sax nabê

Her kevir li cihê xwe giran e

şahidê rovî dûvê wî ye

Heft kilamên hirç hene; hemû jî li ser hirmiyê ne

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Birîna Welêt
ewrên reş tarî,

li ser dilê te digerin,
Xwedavendên mirinê 

li kolanên te xefk danîne
mirinê û hovitiyê dibarînin
li ser singa te ya pîroz,

ev bûn çend sal, çend heyam?
mirin dûr neket ji ser xaka te,
ma qey ne bes e êdî welato?

Aras Ararat
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Li paytext Londonê 31´emîn 
pengava 15´ê Tebaxê bi 
meşekî hat silav kirin. Di meşê 
de 31´emîn salvegera pengava 
15´ê Tebaxê hat silav kirin û 
êrîşên devleta Tirk yên li Ba-
kurê kurdistanê hatin şermezar 
kirin. 

Meşa ku ji hêla Meclîsa Gelê Kurd yên Brîtan-
ya ve hatî li dar xistin li Edmontonê bi tevlîbûna 
girseyeke qelebalix dest pê kir. Pankarta ku li ser 
“Mafên Kurdan Bê Naskirin” nivîsî li pêşiya gir-
seyê hat vekirin û tevî wêneyên rêberê gelê Kurd 
Abdullah Ocalan alên PKK, KCK, YPG û MLKP 
hatin rakirin. Girseya ku ji Edmontonê berê xwe 
dabû Haringeyê bê navber dirûşmên ku êrîşên 
dewleta Tirk şermezar dikirin hatin qêrîn.

Di daxûyaniya li ser nave Meclîsa Gelê Kurd 
ya Brîtanya hatî kirin de banga xurtkirina têkoşînê 
hat dayîn û raya navnateweyî hat xwestin ku kir-
yarên dewleta Tirk ya bi qirêj werin lêpirsîn. Di 
derbarê pengava 15´ê Tebaxê de jî wiha hat gotin: 
““Pêngava 15’ê Tebaxê weke bersiva tolhildana 
şehîdên berxwedana zîndana Amedê pêk hat û bi 
vî ruhî têkoşîn hate meşandin. Eger pêngava 15’ê 
Tebaxê nebûya wê şoreşa Rojava pêk nehatiba, 
wê pêşî li komkujiya Şengalê nehatibûya girtin û 
wê Çiyayên Kurdistanê azad nebûna.”

Di çalakiyê de li ser navê MLKP´ê jî axaftin 
hatin kirin. Di axaftinê bang li dewleta Tirk hat 
kirin êrîşên xwe yên hovane bide sekinandin û 
tecrîda li ser rêberê gelê Kurd rake.  

Meşa ku ji du saetan bêhtir dom kir li navenda 
Haringeyê piştî çalakiya rûniştinê bi dawî bû. 

Partiya Karkerên Kurdistanê  bi çalakiya di 
15’ê Tebaxa 1984’an de a li navçeya Dihê ya 
Sêrtê û navçeya Şemzînan a Colemêrgê li dar xist 
dest bi têkoşîna çekdarî kir.
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YJA STAR diyar kir ku wê hesabê gerîlaya YJA STAR a 10’ê 
Tebaxê di çalakiya rêgirtinê ya di navbera Mûş-Gimgim di 
pevçûnê jiyana xwe ji dest da û hêzên dewletê bêhurmetî 
li hember cenazeyê wê kirin bêbersiv nemîne.

YJA STAR a daxuyaniyeke nivîskî 
weşand got, “10’ê Tebaxê rêya di 
navbera Mûş-Gimgimê ji aliyê gerîlayên 
me ve hatiye girtin. Li ser vê çalakiyê 
di navbera gerîlayên me û artêşa TC a 
dagirker de pevçûnekê rû daye. 3 leşker 
hatine kuştin û hevrêya me gerîlaya YJA 
STAR Ekîn Van (Kevser Erturk) şehîd 
ketiye.

Piştî gerîlaya me ya YJA STAR 
Ekîn Wan şehîd ket, hêzên dewleta TC 
li hember cenazeyê hevala me ketine 
nav pêkanîn û tevgera ku di ti pîvanên 
mirovî û exlaqî de cih nagirin.  Divê bê 
zanîn ku wê hesabê vê bêhurmetî, bêex-
laqî û sûcê li hember gerîlayên me yên 
jin bê pirsîn.”

Demîrtaş: Divê agirbesta dualî bê 
ragihandin, muzakere destpê bike
Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Demîrtaş beriya civîna 
Desteya Rêveberiya Nav-
endî ji rojnamevanan re ax-
ivî û got, “Karê destpêkê yê 
Serokkomar û hikûmet divê 
bike, vekirina rêyê diyalogê, 
vegera li muzakereyê û ragi-
handina agirbesta dualî ye.”

Demîrtaş ji bo pirsa li ser nîqaşên koalîsyonê 
de got, “Divê Serokkomar di vê rewşê de parti-
ya duyemîn a di hilbijartinê de bi ser ket CHP’ê 
wezîfedar bike. CHP qebûl bike yan neke. Ew 
biryara wan e.”

Demîrtaş da xuyakirin ku di hilbijartineke 
pêşwext de girîng e encameke pêşî li Tirkiyeyê 
veke derkeve holê û got, “Bêguman wê ev rojên 
darbeyê jî biqedin.”

Demîrtaş anî ziman ku ew ê di nava organên 
erkdar ên partiya xwe de nîqaş bikin ku di 
hikûmeteke hilbijartinê ya gengaz de cih bigire 
yan na û got, «Heta roja îro me xwe ji ti ber-
pirsyariyê venegirt, ji niha û pê ev jî em ê xwe 
venegirin. Lê belê em ê vê yekê di nava organên 
xwe yên pêwendîdar de nîqaş bikin.»

Ji bo pirsa «Eger CHP wezîfeya avakirina 
hikûmetê werbigire, wê HDP çi bike?» Demîrtaş 
ev bersiv da: «CHP eger wezîfeyê werbigire wê 
partiyan ziyaret bike. Em ê jî bi kêfxweşî bi 
CHP›ê re hevdîtinê bikin û binirxînin.»

‘DIVÊ AGIRBESTA DUALÎ 
BÊ ÎLANKIRIN’

Der barê bûyer û qewimînên li herêmê de 
Demîrtaş wiha axivî: “Ne pêkane ku ti pirs-
girêkek Tirkiyeyê bi çekê were çareserkirin. 
Helwesta me ya ji bo çareseriya hemû pirsgirê-
kan bi muzakere, diyalog û rêbazên aştiyane, 
dewam dike. Karê destpêkê yê Serokkomar 
û hikûmet divê bike, vekirina rêyê diyalogê, 
vegera li muzakereyê û ragihandina agirbesta 
dualî ye. Divê ji çiyê û bajaran çek vekişin. 
Gava piştre jî vegere li muzakereyê ye. Karê 
lezgîn ê Tirkiyeyê aştî ye. Di merasîmên 

cenazeyan de em dibînin, malbatên leşkeran jî 
aştiyê dixwazin.»

‘LI SILOPIYAYÊ BI TANKAN 
OPERASYON TÊ KIRIN’

Demîrtaş anî ziman ku ji Silopiyayê agahî 
tên ku bi çekên giran û tankan operasyon tê ki-
rin û destnîşan kir ku bi van polîtîkayên ewle-
karîparêziyê re nepêkane aştî bê.

Hevserokê Giştî yê HDP›ê Demîrtaş ji bo 
pirsa li ser îlanên xwerêveberiyê got, «Nêrîna; 
xurtkirina rêveberiyên herêmî û tevlîbûna gel 
li rêveberiyên herêmî, di bernameya partiya 
me de heye. Çawa ku hinek sîstema serokatiyê 
nîqaş dikin, em jî dixwazin modela xweseriya 
demokratîk nîqaş bikin. Em destekê didin însi-
yatîfa gel, destekê didin rêvebirina xwe bi xwe, 
lê belê divê nekevin xefikan.»

‘EM SÎSTEMA SEROKATIYÊ 
DI HILBIJARTINÊN GIŞTÎ 
DE JI GEL BIPIRSIN’

Demîrtaş daxuyaniya Erdogan a ‘Li Tirkiy-
eyê sîstema rêveberiyê guheriye’ nirxand û got, 
“Di hilbijartinên giştî de em dikarin pûsûlaya 
referandûmê jî deynin pêşiya hilbijêran. Em di-
karin bipirsin, ‘Hûn sîstema serokatiyê dixwa-
zin an na?’ Bi vî rengî wê dawî li vê nîqaşê bê. 
Bi gotinên ‘bû, qediya’ re sîstem nayê guhertin. 
Eger ji xwe bawer dikin bila werin em di hilbi-
jartinên giştî de ji gel bipirsin.”

DBP: Encam çi dibe bila bibe em ê bêdeng nemînin
Navenda Giştî ya DBP’ê, der 
barê operasyonên qirkirina 
siyasî yên li hemberî partî û 
şaredariyên wan û bi nûçeyên 
bê bingeh re operasyonên xa-
pandina raya giştî de, daxuy-
aniyek da.

Di daxuyaniyê de hat gotin, «Medya şer a 
AKP›ê ev demeke, bi agahiyên îstîxbaratî yên 
hin amîrên mulkî ku ti eleqeya xwe bi rasti-
yan re nîne, ‹nûçeyan› pêşkêşî raya giştî dike» 
û hat destnîşankirin ku ev nûçeyên derew ên 
şaredariyên wan hedef digirin, parçeyek ji 
operasyonên xapandinê yên AKP û Erdogan 
e, ku bi vê yekê re zû dest bi kampanya hilbi-
jartina pêşwext kirine.

‘OPERASYONÊN XAPANDINÊ’
Di daxuyaniyê de çend mînak ji 

nûçeyên bêbingeh ên rojnameyên Yenî 
Şafak, Star û Akşamê hat dayîn û hat go-
tin, «Ev nûçe û nûçeyên bi vî rengî yên vê 
medya alîgir, nûçeyên di çarçoveya ope-
rasyonên xapandinê de hatine amadeki-
rin e. Bi vê nûçeyê û yên bi vî rengî re 
hewl tê dayîn rêveberên me û saziyên me 
hedef werin girtin. Ev ‹daxwaznameyên 
qesrê› ku mafê wergirtina nûçeya rast a 
raya giştî ji nedîtî ve tên, li şûna rojname-
vaniyê ‹katîbiya qesrê› dikin. Li aliyê din 
hemû saziyên çapemeniyê yên nûçegi-
handiya mûxalîf dikin, rastî zextê tên, 
nûçegihan tên girtin û weşanên malperên 
înternetê tên sekinandin.»

‘JI HER ÊRÎŞÊ AKP, ERDOGAN 
Û ÇAPEMENIYA DÛVIKÊ 
WAN BERPIRSYAR E’

Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku endamê 
Meclîsa Ciwanan a HDP’ê ya navçeya Îzmîr 
Menemenê Mûrat Kaya rastî êrîşî saziyên 
kiryar diyar ve hatiye û bi guleya li paş stuyê 
wî ketî bi giranî birîndar bû. Navenda Giştî 
ya DBP›ê got, «Di bingeha êrîşên li ehmberî 
hemû partiyên siyasî û derdorên demokratîk 
ên di bin sîwana HDP›ê de ketine hilbijartinê, 
yên ku vîna di 7›ê Hezîranê de derketiye holê 
qebûl nekirine, hene. Ev êrîşên fîzîkî û opera-
syonên qirkirina siyasî yên li hemberî partiya 
me, şaredariyên me û rêxistinê girseyî yên 
demokratîk, ji polîtîkaya dewletê ne cuda ne û 
encama daxwaza desthilatdariyê ya hikûmeta 
demkî ya AKP›ê û Serokkomarê nekarî bibe 
serok e. Lê belê encam çi dibe bila bibe, em 

ê li hemberî van zextan bêdeng nemînin û van 
operasyonên xapandinê pûç bikin. Her wiha 
em dixwazin were zanîn ku li hemberî hemû 
saziyên çapemeniyê yên li dijî partiya me, 
şaredariyên me û nûnerên me yên hatine hilbi-
jartin bi nûçeyên bêbingeh re hedef nîşan did-
in, em ê dozê vekin. Ji her êrîşa li hemberî par-
tiya me û şaredariyên me werin kirin hikûmeta 
demkî, Erdogan û saziyên çapemeniyê yên 
dûvikê wan, wê berpirsyar bin.»

YJA STAR: 
Bêhurmetiya 
li hember 
cenazeyê Ekîn 
Van bêbersiv 
namîne
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Drama penaberiyê ya li Yewnanîstanê dewam dike
Li girava Kos a Yewnanîstanê, drama bi 
hezaran penaberan dewam dike. Hat ragi-
handin ku keştiya ji 2 hezar 500 kesî ya ji 
bo giravê hat şandin, hat îdîakirin ku ne 
ji bo razana penaberan, ji bo kar û barên 
qeydkirina penaberan wê were bikaranîn.

Par tevahiya salê 41 hezar pen-
aber hatibûn Yewnanîstanê. Lê bi 
tenê di meha Tîrmehê de 49 hezar 
penaberan xwe gihandin vî welatî. 
Yek ji cihên ku herikîna penaberan 
a hefteyên dawî lê bi awayekî zelal 
tê dîtin, girava Kos a cîranê per-
avên Tirkiyeyê ye.

Li vî bajarê ku nifûsa xwe 30 
hezar e, herî kêm 7 hezar penaber 
lê ne. Tevî ku penaber ji bo biçin 
bajarên din vê derê diterikînin jî, tê 
payîn ev ku ev hejmar zêdetir bibe. 
Şaredar Yorgos Kyrîtsîs diyar kir 
ku her roj bi qasî 700 penaber tên 
giravê û li gorî texmîna wan ev he-
jmar di rojên pêş de dibe ku rojane 
800 heta 1000 penaberan be.

BI HEZARAN PENABER 
LI KOLANAN RADIZÊN

Her roj bi sedan penaber berê 
xwe didin paytext Atînayê û ji wir 
jî hewl didin derbasî welatên din 
ên Yekîtiya Ewropayê (YE) bibin. 
Piraniya penaberan li vê derê ser-
lêdana penaberiyê nakin û dixwa-
zin şensê xwe li welatekî din ê YE 
biceribînin. Eger li Yewnanîstanê 
serlêdana penaberiyê bikin, li 
gorî Peymana Dûblînê biçin kîjan 
welatî jî, wê radestî Atînayê bên 
kirin.

Ji bo penaberên li giravê pirs-
girêka stargehê di asteke cidî de 
ye. Şaredar Kyrîtsîs çend roj berê 

hişyariya ‘eger tedbîr neyê girtin, 
dibe ku li Giravê xwîn birije’ dabû. 
Bi hezaran penaber li binê konan û 
li derve radizên.

Di destpêka hefteyê de ji ber 
bûyera di navbera penaberan û 
polîsan de, polîsan bi çoya dest li 
penaberan werdabûn.

MSF: KEŞTÎ JI BO 
DEMEKÊ LI VIR E, EV 
REWŞEKE ‘PÊKENÎ’ YE

Ji Atînayê duh keştiya bi navê 
Elefterîos Venîzelos a ji 2 hezar 500 
kesî ji Giravê re hat şandin. Lê belê 
hat ragihandin ku ev keştî ne ji bo 
razana penaberan ji bo bicihanîna 

kar û barên qeydkirinê yên penaber-
an wê bê bikaranîn. Rêxistina Dok-
torên Sînornenas (MSF) der barê 
mijarê de banga ‘çareseriyeke dem-
dirêj’ kir. Xebatkarê MSF Constance 
Theîsen got, “Eger keştî hatibe ji bo 
mayînê, ev baş e. Lê eger bi demkî 
hatibe, ev rewşeke pêkenî ye.”

Li Sûdana Başûr 200 hezar kesan xwe li NY girtin
Li Sûdana Başûr, ji muzakereyên ji bo qedandina 
şerê navxweyî yê 20 mehên dawî, ti encam nehat 
bidestxistin. Li gorî NY, hejmara sivîlên ji şer revi-
yane û xwe li kampan girtine gihaştiye 200 hezarî.

Şerê di navbera yekîneyên 
artêşê yên ser bi Serokdewlet Sal-
va Kîîr û mûxalîfên bi pêşengiya 
Alîkarê berê yê Serokdewlet Rîek 
Machar û Peter Gadet de, ji Kanûna 
2013’an û vir ve dewam dike. Ji ber 
vî şerê navxweyî ku heta roja îro bi 
deh hezaran mirovan jiyana xwe ji 
dest dan, zêdeyî 2 mîlyon mirov 
koçber bûn.

Ji bo qedandina şerê navxweyî 
li paytexta Etiyopya Addîs Adeba 
muzakere tên meşandin, Lê belê 
duh jî ji van muzakereyan encamek 
derneket.

Li gorî daneyên Neteweyên 
Yekbûyî (NY) hejmara mirovên ji 
şere navxweyî reviyane û xwe li 
kampên penaberan ên NY girtine, 
gihaştiye 200 hezarî. Hat ragihan-
din ku hejmara penaberên xwe 
li 8 baregehên mîsyona NY ya li 
Sûdana Başûr wezîfedar Mînûssê 
girtine, 196 hezar 602 kes e. Beşeke 
girîng a vê hejmarê di meha dawî 
de xwe li kampan girtine.

Li gorî agahiyan beşek ji pena-
beran ji Kanûna 2013›an û vir ve 
li baregehan e û bi tenê li barageha 
li bajarê Bentîû, 121 hezar penaber 

hene. Li kampa li bajarê Malakal 
46 hezar 500 penaber hene. Ji meha 
Tîrmehê û vir ve 46 hezar kesan 
xwe li vê kampê girtin.

Dîsa li gorî daneyên Netweyên 
Yekbûyî, ji ber şerê navxweyî di 
nava 20 mehan de, 2,2 mîlyon mi-
rovên ji 12 mîlyon nifûsa welêt, 

neçar mane cih û warên xwe bit-
erikînin. Bi giştî ji sedî 70 ê nifûsa 
vî welatî, ji ber xeteriya birçîbûnê 
hewcedariya xwe bi alîkariyê heye.

Handelsblatt: Tê payîn 750 serlêdanên penaberiyê li Elmanya bên kirin
Di serledanên penaberiyê 
yên li Yekîtiya Ewropayê (YE) 
de, Elmanya serkêşiyê dike. 
Tê payîn ku heta dawiya vê 
salê, hejmara penaberên serî 
li vî welatî bidin, gelekî zêdeyî 
texmînan be.

Li Elmanyayê ku heta dawiya meha 
Hezîranê zêdeyî 200 hezar serlêdanên pe-
naberiyê lê hatin kirin, tê îdîakirin ku heta 
dawiya salê wê 650 hezar serlêdan werin ki-

rin. Rojnameya Handelsblattê di nûçeya xwe 
ya agahiyan dispêre ‘derdorên hikûmetê’ de, 
îdîa kir ku texmînên beriya niha 450 hezar 
bû, wê bigihêje 650 hezar heta 750 hezarî.

Rojnameyê diyar kir ku texmînên nû 
yên li ser serlêdanên penaberiyê wê roja 
Çarşemê (sibe) ji aliyê Wezîrê Karên Hun-
dir ê Federal Thomas de Maîzîere ve bê 
ragihandin.

Li aliyê din Serokwezîr Angela Merkel 
roja Yekşemê di banga xwe ya ji bo welatên 
Yekîtiya Ewropayê de xwestibû ku prose-
durên penaberiyê li hev bên. Merkel îdîa 
kiribû ku welatê wê li hemberî herikîna pe-
naberiyê amade ye.

Lê belê tevî van gotinên Merkel jî ji 
gelek bajaran, ji bo penaberan lojmanên 
tenduristiyê nîne û ji bo dibistanên berê û 
garnîzonên leşkerî veguherin wargehên pe-
naberan, xebat didomin.

CSU DIXWAZE PIRSGIRÊKE 
‘LI CIH’ ÇARESER BIKE

Wezîrê Pêşveçûnê Gerd Muller ê ji Parti-
ya Yekîtiya Sosyal a Xiristiyana ku hevparê 
biçûk ê desthilatdariyê ye û bi helwesta xwe 
ya tund a li hemberî penaberan tê zanîn, alî-
gir e ku alîkarî ji dewletên cîranê welatên 
şer lê hene, bê kirin. Muller ji Yekîtiya 
Ewropayê xwest, ku ji bo welatên cîranên 

Sûriyeyê ji bo penaberan were bikaranÎn, 
fonekî herî kêm 10 mîlyar euro amade bike.

Muller îdîa kir ku piştî Şerê Duyemîn ê 
Cîhanê ‘krîza herî mezin a penaberiyê’ tê 
jiyîn û di çarçoveya polîtîkaya pêşveçûnê 
de banga îlankirina ‘seferberiyê’ kir.

Derdorên YE yên li Brukselê dan xuya-
kirin ku pêşniyara Muller di hefteyên dawî 
de hatiye nirxandin û detayên teknîkî û 
hiqûqî tê nîqaşkirin. Li gorî agahiyên 
berdevkekî Komîsyona YE ragihand, duh 
3,7 mîlyar euro serbest hatiye berdan ku li 
Sûriye û welatên cîran ji bo penaberan bê 
bikaranîn.
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Kanîzar a zimannasî û zimanî
“Ji hin aliyan ve zimanê kurdî gavên 

wêrek ber bi wê yekê ve diavêje ku bibe 
zimanekî rûniştî yê edebî û zanistî. Em 
dixwazin kurdî di vê de bi ser bikeve. “ 

Kovareke nû li weşanên Kurdî 
zêde bû û ev kovar bi navê “Kanîzar”ê 
bi mijarên elaqedarî zimên û ziman-
nasiyê dadikeve. Serpêhatiya kovarê 
jî têra xwe balkêş e ji ber ku çalaktirîn 
koma li ser mijara zimanê Kurdî a me-
dya civakî «Zimanê Kurdî» bûye plat-
forma hizirîna li ser kovarê û pirraniya 
nivîskaran jî di vê komê de çalak in. 
Hejmara yekê ya kovarê Husein Mu-
hammed , Lezgînê Çalî, Rizgar Beha-
dur, Ergin Öpengin, Yule George (bi 
wergera Dilyar Amûdî), Hasan Aslan, 
Newzad Hirorî, Muhemmed Teqevî, 
Fêrgîn Melîk Aykoç, Zinarê Melleyî li 
rûpelên xwe kiriye mêvan û kiriye ku 
gîskê xwe ser jê kin.

Armanca kovarê ew e ku serê du 
mehan carekê hejmareke xwe derxe.  Ji 
edîtor û nivîskarên kovarê Husein Mu-
hammed bersiva pirsên me yên der barê 
kovarê de dan.   

Ji bo çi weke kesê(n) kovarê 
ji weşanê re amade dikin, we 
biryar da ku kovarekê li ser 
zimannsaiyê biweşînin? 

Bi dîtina me ziman giringtirîn fak-
tora kurdîtiyê ye, ti tiştekî ku bi qasî 
wî me ji miletên din serbixwe û taybet 
bike nîne. Li aliyekî din, zimanê kurdî 

ji kesek hêlan ve dinale û li gelek de-
veran li ber mirinê ye. Ji hin aliyan 
ve zimanê kurdî gavên wêrek ber bi 
wê yekê ve diavêje ku bibe zimanekî 
rûniştî yê edebî û zanistî. Em dixwazin 
kurdî di vê de bi ser bikeve. Em ê bi 
vê kovarê hem hewl bidin ku zimanê 
kurdî yê heyî vekolin û gewherên wî 
pêşkêşî xwandevanên xwe bikin û hem 
jî alîkariya xwandevanan bikin gava 
ku ew bixwazin formên standard yên 
peyv û gotinan bibijêrin. Kanîzar hem 
kovareke zimannasî ye û hem jî zi-
manî ye. Ew ne tenê bo zimannasan e 
û heta ne tenê ji aliyê zimannasan ve 
jî tê derxistin. Ew bo hemû evîndar û 
bikarînerên zimanê kurdî ye. 

Înîsîyatîf a kê bû û kengî weke 
fikr vê yekê di mejiyê xwediyê 
înîsiyatîfê de zîl da? 

Mirov nikare bibêje ku inisyatîva 
kesekî bi tenê bû. Ew wek encama 
gelek gotûbêjên dûr û dirêj di navbera 
çend şêt û şeydayê zimanê kurdî de 
derketiye. Mirov dikare herwiha bibêje 
ku ew şaxek ji şaxên koma “Zimanê 
Kurdî” ya li ser Facebookê ye jî ku ev 
çend sal in wek çalaktirîn koma me-
dyaya civakî ya li ser zimanê kurdî ye. 

Ji hejmara yekê diyar e ku ji bi 
giranî nivîskar ciwan in , gelo 
ev tercîhek e?

Armanca me ne rêgirtina li ber 
nifşên pîr yan navsere ye. Lê em 
dixwazin ku ciwan jî bên handan û 
teşwîqkirin ku qelemên xwe tûj bikin 
û li ser zimanê xwe devê xwe vekin. 
Lê em bixêrhatinê li nivîskar û ziman-
nasên bitecrûbe jî dikin. 

Gelo kovar yek-zimanê ye yan 
pirr-zimanî ye? Siyaseteke 
kovarê ya zimên heye?  

Kovar bi giranî yekzimanî ye lê 
pirlehceyî ye. Mirov dikare bi herdu 
alfabeyên kurdî yên standard (latînî û 
erebî) û herwiha bi her zaravaya kurdî 
jî tê de binivîse. Lê divê naverok li ser 
zimanê kurdî yan jî zimannasiyê be. 
Helbet em di meseleya zimanê kurdî 
de ne bêhelwêst in. Eger em di vê 
meselê de bêhelwêst bûna, ev kovar 
dernediket. Lê bi me, tenê sloganên we 
“li zimanê xwe xwedî derkevin” bi kêrî 
ti tis_tî nayên. Kurd pir gazinan ji hev 
dikin ku zimanê kurdî bi kar naînin. Lê 
divê her kes ji me gazinê ji xwe bike: ez 
çiqas kurdî bi kar tînin yan alîkariya bi-
karanîna kurdî dikim? Bi sloganan kurd 
li kurdî venagerin. Divê berhemên hêja 
bi kurdî bên afirandin (kovar, kitêb, 
malper, film, xelekên filman), hingê 
kurdî dê li ber dilê her kesî şîrîn bibe.

Redaksiyon û edîtoriya kovarê 
çawa bi rêve diçin? Gelo li-
jneyên wan hene? 

Di birêvebirina kovarê de çend kes 
hene ku gotûbêjê li ser nivîsên hatî, 
mijarên kovarê û naveroka wê dikin. 
Ew bi xwe jî di kovarê de dinivîsin. Em 
dixwazin ku birêveberiya kovarê nebe 
giran û bîrokratîk. 

Ji bo çi ji bilî zimannasiyê, 
mijara rastnivîsê jî di kovarê 
de xwedî cihekî girîng e? 

Zimanê kurdî yê nivîskî (bi hemû 
lehceyên xwe ve) di merheleyeke wisa 
de ye ku mirov nikare dest neavêje mi-
jarên rastnivîsînê. Xwandevan bi xwe jî 
vê hêvî dikin. Lê em dixwazin ku ter-
cîhên rastnivîsînê ne bi ferzkirinê lê bi 
qanihkirina li ser bingehîn zimannasî be. 

Gelo mijar wê bi tenê ziman-
nasî û rastnivîs be? Gelo wê 
nusxeyên wê bi tenê elektronîk 
bên belavkirin? 

Naveroka kovarê dê tenê li ser zi-
manî be lê ne bi maneya teng. Em ê ji 
aliyên cuda-cuda ve û carinan ji hêlên 
suprîz ve jî nêzîkî mijarên zimanî bi-
bin. Di planên me de niha tenê kovara 
elektronîkî heye. Bi dîtina me ew xwe 
bi hêsanîtir digihîne xwandevanan. Lê 
eger dezgeh rabe û wê çap bike, em ê 
li dijî dernekevin eger bi hevkarî li gel 
me wisa bike. 

Herî dawî em bixêrhatinê li hezk-
erên zimanê kurdî dikin ku bên û ko-
vara xwe bibînin. Em herwiha hêvîdar 
in ku kesên bitecrûbe û yên bêtecrûbe 
jî dest biavêjin qelema xwe û li hawara 
me werin.

LUQMAN GULDIVÊ-Y.O.POLITIKA

‘Dema Dirîreşkan 2’ derket
Pirtûka ‘Dema 
Dirîreşkan 2’ a Mûrat 
Turk ji Weşanên Me-
zopotamyayê derket.

Pirtûka ‘Dema Dirîreşkan’ a 
Mûrat Turk ku ya destpêkê gelekî 
hat firotin û xwendevanan jê hez 
kirin, ya duyemîn hat weşandin. 
Pirtûka ji 160 rûpelan pêk tê, 
behsa serpêhatiya gerîla Şervan 
dike, ku demeke kurt piştî xwegi-
handina hevalên xwe operasyon 
destpê dike û di vê operasyonê de 
jî vê carê bi hevalek didin re, bi 
tenê dimîne. Pirtûk ku bi qasî ya 
yekemîn bi bandor e, ji Weşanên 
Mezopotamyayê û standên wê di-
karin bên peydakirin.

NOTA WEŞANXANEYÊ
“Serpêhatî ji cihê maye dewam 

dike...
Pirtûka duyemîn a Dema 

Dirîreşkan a Mûrat Turk, di encama 
bendemayîneke bi kelecan, di dawiya 
dawî de digihêje ber destê xwende-
vanan.

Weke ku tê bîra mirovan, di pi-
rtûka destpêkê ya Dema Dirîreşkan 
de gerîla Şervan di şerekî de birîndar 
dibe û hevalên wî ji ber ku nikarin 
wî hilgirin û xwe bixin rîskê, neçar 
dimînin wî veşêrin. Piştî sekneke 
demdirêj, Şervan ê fêm dike hevalên 
wî nikarin bên, bi însiyatîfa xwe dik-
eve ser rê. Bi rewşa xwe ya birîndar, 
bi kîlometreyan dimeşe, ji gelek xe-
teriyên mezin derbas dibe, çend caran 
nêzî mirinê û dîlketinê dibe. Lê di en-
cama hewldanên mezin de xwe digi-

hîne hevalên xwe.
Di pirtûka Dema Dirîreşkan 2 a li 

ber destê we ye de, dema piştî Şervan 
digihêje cem hevalên xwe vedibêje.

Yekîneya Şervan jî di nav de ye 
careke din rastî operasyonekê tê. Di 
şer de Şervan vê carê bi hevrêyeke 
xwe ya jin a birîndar a bi navê Ara-
rat re ji komê qut dibe. Gelo gerîla 
Şervan û Ararat wê bi saxî karibin 
xwe bigihînin hevalên xwe?”

MÛRAT TURK KÎ YE?
Di sala 1976’an de li Amed-

Baglarê ji dayik bû. Di sala 1990’î 
de dest bi xebatên siyasî kir. Di 
1992’an de tevlî têkoşîna azadiyê bû. 
Di 1995’an de esîr hat girtin. Hînê li 
Girtîgeha Tîpa F a Kiriklar a Bûca ya 
Îzmîrê tê ragirtin. Nivîsên wî di gelek 
rojname, kovar û pirtûkan de hatin 
weşandin.

Kurdistan û gerîla di pirtûka 
‘Zarokên Me’ de ne

Pirtûka Zarokên Me (Vengê domanê ma), ku 
Raperîn Mûnzûr ji vegotinên Saadet Ferhat Dêrsim 
nivîsandiye, bîranîna gerîlayeke jin a ciwan, ku di 
temenekî biçûk de bi qanûna leşkeriya ji neçarî tevlî 
refên gerîla dibe, vedibêje. Gerîla Saadet ku bi safîtî 
û zelalî her tiştî vedibêje, êş, hêrs û rondikên çavên 
xwe jî bi heman rengî vedibêje.

Nivîskar hewl dide yek bi yek behsa hemû 
hevrêyên xwe yên li Dêrsimê nas kiriye bike. Her 
wiha erdnîgariya Dêrsimê, gelê welatparêz, yên bi 
dewletê re hevkariyê dikin û êrîşên dewletê ji her alî 
ve di pirtûka xwe de vedibêje.

GERÎLAYA 24 SALAN 
JIYANA XWE VEDIBÊJE

Saadet Ferhat Dêrsim ku ji dawiya salên 
1980’ê û pê ve di serî de Dêrsim li gelek 
herêmên Kurdistanê ma, tevî vegotina hemû 
bûyerên bandor lê kirine, van demên jiyaye jî 
gelekî xweş bi xwendevanan dide fêmkirin.

Dêrsim armanca pirtûkê di pêşgotinê de 
bi vî rengî tîne ziman: “Barê mayîna li dû, 
gelekî giran e. Haya min ji berpirsyariya xwe 
ya mezin heye. Ji ber vê yekê min hewl da 
gelekî bi hesasî nêz bibim. Min hewl da her 
tiştên di hişê xwe de veşartî, derxînim holê. 
Min xwest şaşîtî û kêmasî nebe. Ji ber vê 
yekê min ew dem careke din bi wan re jiya. 
Ji xewnên min derneketin. Nêrînên min dagir 
kirin. Ew ên her tim di hundirê min de jiyan û 
di her nêzîkatî, helwest û jiyana min de xwe 
dan hîskirin, bi awayekî vekirî li min temaşe 
kirin. Timî bala xwe dan min. Ez tirsiyam ku 
şaş bên bîra min. Vegotina pêvajoya têkoşîna 

24 salan, bilêvkirina ewçend tiştên li ser hev kom 
bûne, ewçend zehmet e.”

Piştûka ku di Tîrmeha 2014’an de weke du bergan 
çapa yekemîn hat kirin, di Tebaxa 2015’an de bi yek 
bergî digihêje ber destê xwendevanan.

Pirtûka ji 54 rûpelan behsa jiyana 24 salan a gerîla 
dike ku ji Dêrsimê destpê dike, diçe Rojhilat û Başûrê 
Kurdistanê, ji wir berê xwe dide Rojava, Geliyê 
Bekaa yê Lubnanê, Akademiya Mahsûm Korkmaz û 
ji wir jî diçe BOtanê, dûre Amed û Dêrsimê, di 2’ê 
Tebaxa 1999’an de di çarçoveya biryara hat stendin 
de li ser heman xetê digihêje Başûrê Kurdistanê. 
Xwendevanên pirtûkê wê bi gerîla Saadet û hevalên 
wê re gav bi gav li Kurdistanê bigerin, bedewî, ze-
hmetî û êşên jiyana gerîla bijîn.
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Yan xweserî yan xweserî
Van rojan li Bakurê Kurdistane bûyerên diqewimin gelekî dîrokî ne, zêdegavî 
nîne ger bibêjim rojên serhildanên Başûrê Kurdistan ên sala 1991´ê bi tevahî 
kêlîyên xwe anîn bîra min, rojên pir bi coş in. Gel biryara xwe daye û bi de-
han sal in ku ji bo mafên xwe têdikoşe, qûrbanîyan dide, niha encaman di-
gire. Ev gava wêrekî a Gelê Kurd û sazîyên wî pir watadar in û duriyaneke bi 
girîng e. Duryan hem encama siyasetekê ye û hem jî ya stratejî û pêwîstîya 
Civakî ya ku dest jê naye berdan e. 

Belê encama siyaseta înkar, 
tinekirin, xepandin û diktatorîy-
eta AKP û Erdogan e, ji ber ku 
piştî hilbijartina 7›ê Hezîranê zê-
detir eşkere bû ku ti niyeta wan 
a çasereseriyê nîne û hemû tiştên 
digotin xepandin û lebikandin 
bûn ji bo ku bibînin gelo her tişt 
li gorî dilê wan e yan na? Dema 
dîtin zêdetir e, maske ji rûyê wan 
ket. Jixwe ji 4 Nîsanê û şûn ve 
rê nedan ku Birêz Ocalan ne 
Parêzer û ne jî  Heyeta Îmrali-
yê bibîne. Êrişa Hewayî bi ser 
Gerîla, sivîlan de û êrişên li dijê 
HDP´ê û tehdîd û şentaja girtin û 
rakirina parêzbendiya Parleman-
teran îşareteke din e. Di nava 2 
mehan de nêzî 2 hezar kes hatin 
girtin. 

AKP tenê bi tepisandina Ro-
jnamewanan û sazîyên çape-
meniyê bes nedît gazî komêk 
qaşo «Rojnamewanên» ji Başurê 
Kurdistanê jî kir da ku wan tevlî 
konsepta şerê topyekûn bike. 
Jixwe ev «Rojnamevan»ên kû 
tevlî civîna rayedarên Tirkan bûn 
bi piranî nêzî PDK´ê ne û rojane 
di sazîyên xwe yên çapemeniyê 
de êrişî dibin ser nirxên civakê. 

AKP dema dît ji bo sazkirina 
hikûmetê nikarê şert û mercên 

xwe li ser yên din ferz bike bi 
taybet jî HDP niha di kirîzê de 
ye. Beşeke ku mirov nikare biçûk 
bibîne ji Gelê Tirk narazîbûna 
xwe li hemberî destpêkirina vî 
şerî nîşan dide, bi taybet jî day-
ikên serbaz û polîsan. Dayik 
dibêjin «zarokên me ji bo welêt 
ji bo Erdogan û kursiya wî tên 
kuştin». 

Gavên ku gel, meclîs û sazî 
ji bo îlankirina xweseriyê dia-
vêjin, ji bo bersivdayîna vê 
siyaseta şer û tinehesbandinê 
bersiva herî bi wate û bi rûmet 
e.  Demeke dirêj e ku gelê Kurd 
û tevgera azadiyê li hemberî si-
yaseta dewletê di nîqaş û ama-
dekariyê de ne, gavên van rojan 
li Silopî, Gever, Gimgim û çend 
cihên din tên yê girêdayî Amed, 
Batman û Wan tên avêtin şoreşa 
demokratîk ya civakê ye. paras-
tin û mezinkirina vê şoreşê erka 
exlaqî û demokrasiyê ye, bersiva 
herî rast ya siyaseta AKP´ê ye. Bi 
vê gava dîrokî ne tenê Tirkiyê tê 
demokratîzekirin, lê bi gavên ku 
ji Rojavayê Kurdistanê hatin avê-
tin, wê tevahiya Rojhilata Navîn 
jî bixe ser rêya demokratîkbûna 
misoger û wê hemû dek û dola-
bên sedsala 20´an di pratîkê de 
hilweşîne û ji nû ve avakirina li 
gorî pêwistîya civakan be, bi xêr 
be şoreşa demokratîk a civakê li 
Bakurê Kurdsitanê.

NECÎBE QEREDAXÎ

Zarokan bikujin!...
Va çendek e dîsa li Kurdis-
tanê serdema kuştina zarokan 
destpê kiriye. Ev yek, wekî 
periyodeke xwezayî ya şerê 
qirêj car caran diqewime. Li 
her derê Kurdistanê, li bajarên 
Tirkiyê jî zarokên Kurd li ku 
derê bijîn, carinan rojimêreke 
kuştina wan destpê dike. Dawî 
li Agiriyê zarokên Kurd bi 
şêwazekî hovane hatin kuştin 
û laşên wan parçe parçe kirin. 

Begno, axano, hikumetno!.. Zarokan 
bikujin, zarokan!.. Kuştina zarokan hêsan 
e; dengê wan nizm e; bedenên wan 
lewaz e, qêrîna wan dernayê û gotinên 
wan bêtesîr in. Ne dewlemend in û 
parêzerên wan nîn in, bi siyasetê niza-
nin û hêza wan a siyasî tune. Her wiha 
lê binêrin, li ku derê ku zar tenê û bêx-
wedî ne li heman cihî lêdin, bi kulmê, 

bi fîşekan, bi gule û bi qundaxên çekan 
lêdin. Serê wan bişkênînin, guhên wan 
jêkin, çi ku ji destê we tê bikin. 

Ew zarok in, sibeha wan ne diyar e, 
mîna zebeşên nejêbûyî ne, kî zane hun-
dirê wan sor e an zer e, kî dikare di der-
heqa wan de agahiyên dilsariyê bide? Ki 
dikare tirsa dilê we paqij bike? Çi ku ew 
zarok in, serê wan bi hewa, mêjiyê wan 

xetere ye. Dîtina wan zelal û tirs di dilê 
wan de ne xwedî war e. Ji ber wê lêdin... 
Li her derî... Her li bêrî, her li ber dêrî, 
li kolan û kûçeyan, li çiya û zinaran, li 
bajar û bajarokan, her li ku rastî we hat 
hema lêdin; çi ku ew bi gotinên çavtir-
sandinê, tu carî paşve nazivirin. 

Desthilatdarno, leşkerno, polêsno!.. Li 
zarokan bidin, li zarokan… Lêdana wan 

ji bo we tiştekî erzan e; hûn ê karibin bi 
guleyeke piçûk, bi kulmeke sivik, bi lê-
daneke ku we newestîne lêdin... Heta ku 
xwîna wan nekeliya ye hûn birijînin wê 
xwînê, heta ku canê wan piçûk e nehêlin 
têra xwe can bigirin, heta ku dêhna wan 
qels e nehêlin bala xwe bidin ser rastiyên 
xwe, û hew lêdin... 

Heta ku têbigihîjin, we nas bikin, 
xwe nas bikin lêdin, çi ku ew hê zarok 
in, hê ciwakê, hê mafan nas nakin, hûn 
lêdin... Wisa lêdin ku bila hişê wan 
careke din neyê serê wan û lêdana we 
bigihîje armancê. Ji her tiştî wêdetir 
bala xwe bidin ser nesîhatên min, hê ku 
negihaştine ciwantiya xwe, heta ku negi-
hîjin, lêdin... Jiyana wan ji destê wan hil-
din. Ew hê zarok in, ne nexwende ne, bi 
ziman nizanin, bi çîrokan nizanin, hê ji 
dagirkeriyê, hê ji zilmên we bêhay in, ji 
ber wê demildest, nehêlin, ji sibehê re ne-
terikînin, aniha, ji niha ve lêdin... 

Jîtemno, kujerno, tîmên taybetno!.. 
Li dora xwe miqate bin, baş binêrin û li 
ku zarokan dibînin hema lêdin; ger hûn 
li wan nedin, jixwe desthilatdariya we 
hatiye ber hilweşînê, bi zorê li ser pî 
disekine, ew ê pergalên we hilweşînin, 
îmana xwe xera bikin. 

Omer Leventoglu




