
Hackney, Haringey 
ve İslington, GCSE 
Sonuçları geride kaldı

Geçtiğimiz Perşembe günü, ortaokul 
öğrencilerinin büyük heyecanla beklediği liseye 
geçiş sınavı olan ve ortaokulun sonunda yapılan, 
GCSE sonuçları açıklandı.

Avrupa’nın gündemini meşgul eden ‘göçmen krizi’ her gün biraz 
daha büyürken Avrupa yeni çözümler arayışında. Ortadoğu’nun 
büyük bir kan gölüne dönmesinde büyük rolü olan batılı devletler 
yaşanan insanlık krizi karşısında sorunun kaynağını görmekten uzak 
bir pozisyonda duruyor. Her devlet kendi sınırlarını koruma derdine 
düşmüşken Akdeniz’deki mülteci trajedisi de büyüyerek devam ediyor. 

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporlarına göre, 2015’in başından bu 
yana Avrupa’ya geçmek isterken Akdeniz’de can veren göçmenlerin 
sayısı 2 bin 365’i buldu. Bunlar sadece resmi rakamlar, ölenlerin 
sayısının bundan daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Avrupa ülkelerine 
ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı ise 255 bin 152. IOM’nin 
güncellenmiş son verilerine göre, yıl başından 20 Ağustos’a kadar 
geçen sürede Avrupa’da deniz yoluyla en fazla göçmenin giriş yaptığı 

ülke Yunanistan oldu. Yunanistan’a bu yıl 149 bin 28 göçmen girdi. 
İtalya’ya ise Akdeniz’i geçerek 103 bin 864 göçmen geldi.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN FRANSAYA 10 MİLYON EURO
Fransa ve Birleşik Krallık İçişleri Bakanları, iki ülkeyi bağlayan 
Eurotunnel›in Fransa ayağı Calais kentinden Birleşik Krallığa geçmek 
isteyen binlerce göçmeni durdurmak için ortak anlaşma imzaladı. 
Anlaşma ile Fransa›nın Birleşik Krallığa geçişleri durdurması için her 
iki ülke içişleri bakanlarının birlikte çalışması ve bunun için Birleşik 
Krallığın 2 yıllık süre için Fransa›ya 10 milyon Euro yardımda bulunması 
kararlaştırıldı. Ayrıca Calais›nin yanı sıra Eurotunnel›in Birleşik Krallık 
ayağı Folkstone kentinde de bir kumanda merkezi kurulması ve İngiliz 
ve Fransız polislerinin yasadışı geçişlere karşı ortak çalışması üzerinde 
de anlaşıldı.
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Dünyanın en ünlü sokak 
sanatçılarından Banksy, 
İngiltere’de terk edilmiş 
bir spor merkezini geç-
ici sergi alanına çevirdi.

İngiliz sanatçının Weston-super-Mare 
adlı tatil kasabasında açtığı Dismaland 
adlı sergi, 6 hafta açık kalacak.

Sergide İngiltere›nin önde gelen 
çağdaş sanatçılarından Damien Hirst›ün 
çalışmaları da var.

Banksy, «Burası çocukken çok 
sevdiğim bir yerdi. Kapılarını tekrar aç-
mak büyük bir gurur» açıklamasını yaptı.

Bu, Banksy›nin 2009›da doğup 
büyüdüğü Bristol›da açtığı ve yoğun ilgi 
gören sergiden sonra ilk çalışması.

Sergide kavramsal sanat yapan 
Amerikalı Jenny Holzer ve İngiliz 
müzisyen/sanatçı Jimmy Cauty›nin 
çalışmaları da görülebilecek.

Belediye yetkilileri sergi için aylardır 
çalıştıklarını ancak «malum sebeplerden 

ötürü bu konuda dudaklarını mühürledikler-
ini ve belediyede sadece 4 kişinin neler 
döndüğünden haberi olduğunu» söyledi.

Gerçek kimliğini saklayan ve bir efsan-
eye dönüşen Banksy›nin duvar resimleri 
yanında enstalasyon çalışmaları da var.

Banksy›nin açık artırmalarda yüz-
binlerce sterline satılan graffitileri bu-
lunuyor.

Efsane Sanatçı Banksy’den Sergi 
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Kadınlar Günde İki Saat 
Bedavaya Çalışıyor
İngiltere’de yapılan bir araştırma, aynı işi yapan kadın ve 
erkeklerin hâlâ eşit işe eşit ücret almadıklarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre yönetici 
düzeyindeki kadınlar aynı işi ya-
pan erkeklerden yüzde 22 daha az 
ücret alıyor. Bu da her gün erkek 
meslektaşlarına göre yaklaşık iki saat 

daha fazla ya da karşılıksız çalıştıkları 
anlamına geliyor.

Araştırma, ülke çapında çeşitli alan-
larda yönetici düzeyinde çalışan 72 bin 
kişiyi içeren kapsamlı bir çalışma.

Aynı işi yapan erkek ve kadınların 
aldığı ücretlerin karşılaştırılması or-
taya çok vahim bir tablo çıkarmış. 
Kadınların her gün ortalama 1 saat 
40 dakika fazladan çalıştıkları ortaya 
çıkıyor. Bir yıla vurulduğunda bu, aynı 
işi yapan kadının, karşılığını almadan 
erkekten 57 iş günü fazla çalışması 
anlamına geliyor. Guardian gazetesi 
tarafından yayımlanan araştırmaya 
göre, aslında kadın ve erkeklerin 
ücretlerindeki eşitsizlik 2014 yılındaki 
%23 düzeyinden %22›ye inmiş- yani 
bir miktar gerilemiş.

Fakat verilerle ortaya 
çıkan yüzde 22›lik ücret 
farkı, bunca yıldır yürütül-
en mücadele ve 1970›te 
çıkarılan eşit işe eşit ücret 
yasasına rağmen cinsiyetler 
arası ücret eşitsizliğinin ne 
kadar direngen olduğunu 
da gösteriyor.

Gelecek yıl 250›den faz-
la çalışanı olan işyerlerinde 
patronları uyguladıkları 
ücret farklılıklarını beyan 
etmeye zorlayan kurallar 
yürürlüğe girecek.

Şeffaflığın bu alanda 
ilerlemeyi hızlandıracağını 
düşünenler var fakat Bri-
tanya Sendikalar Konfed-
erasyonu TUC›nin genel 
sekreteri Frances O›Grady, 
bunun yeterli olmayacağını, 
şirketlere denetim ve hede-
fler konması gerektiğini 
söylüyor.

Kaynak BBC Türkçe

Tottenham’da Milyonluk 
Kaçak İçki ve Sigara Baskını 

Tottenham’da 19 Ağustos 
günü, vergi dairesi HM Rev-
enue and Customs (HMRC) 
tarafından gerçekleşen baskında 
bir tırın kargosunda bulunan 
yüksek miktarda sigara, kaçak 
olduğu şüphesiyle, ele geçiril-
di. Kargonun içerisinde metal 
kasalara saklanılan sigaraların 
vergi değerinin bir milyon 
sterlin civarında olduğu tah-
min ediliyor. Toptancıların 
yoğun olduğu bölgede yapılan 
baskında, iki depoda da kaçak 
olduğu şüphesiyle içki ele 
geçirildi.

Baskında beş erkek 
kaçakçılık yaptıkları şüphesiyle 
göz altına alındı. Tutuklanan-
lar sorgulandıktan sonra Kasım 
ayına kadar kefaletle serbest 
bırakıldılar. Tutuklananlar, 
Kuzey Londra’da ikamet eden 
34 ve 31 yaşlarında iki erkek; 
Kuzey Batı Londra’da ikamet 
eden 45 ve 42 yaşlarında 

iki erkek; ve Polonyalı, 33 
yaşındaki bir erkek.

Polonya’dan gelen kamy-
onu durdurup arayan memur-
lar 3 buçuk milyon adet sigara 
ve 150 bin adet bira ele geçir-
di. Sigaranın mali kaybı bir 
milyon sterlin ve içkinin mali 
kaybının 90 bin sterlin olduğu 
tahmin ediliyor. Özel adresler 
ve araçlarda daha sonra, 
ayrıyeten, yapılan aramalarda 
memurlar, 40 bin sterlin nakit 
paraya el koydu.

HMRC Kaçakçılık Araştırma 
Servisi müdür yardımcısı An-
thony Swarbrick, operasyonla 
ilgili yaptığı açıklamada, kaçak 
içki ve tütünün ekonomiye yılda 
3.2 milyar zarara yol açtığını 
ifade etti. Swarbrick, ‘‘HMRC, 
işin arkasında olan kriminalleri 
hedef alarak bu yasadışı ve teh-
likeli ticarete sıkı müdahalede 
bulunuyor’’, dedi.



Hackney, Haringey ve İslington Okullarının GCSE 
Sonuçları Londra ve Ülke Genellerinin Gerisinde
Geçtiğimiz Perşembe günü, 
ortaokul öğrencilerinin 
büyük heyecanla beklediği 
liseye geçiş sınavı olan ve 
ortaokulun sonunda yapılan, 
GCSE sonuçları açıklandı.

Bu yıl, elde edilen A* ve A puanlarında 
düşüş olsa da A*-C alanların sayısı 
%68.8’den %69’a yükseldi.

Hackney, Haringey, Enfield ve Isling-
ton orta okullarında okuyan bir çok Kürt 
ve Türk gençi başarılı sonuçlar elde ettiler. 
Toplumumuzun yoğun olarak yaşadıkları 
Hackney, Haringey ve İslington’daki 
okulların ortalama puanları ülke ve Lon-
dra ortalamalarının altında.

Londra’da en az beş ayrı derste A*-C 
puanları elde edenlerin oranı %72’yken, 
Kuzey İrlanda %78.7 ile Birleşik Krallık’ın 
en yüksek sonuçlarını elde etti.

Matematik ve İngilizce sınavlarında 
elde edilen sonuçlarda artış görüldü. 
İngilizce’de A*-C puanları %3.7 ar-
tarak %65.4 olurken, matematik sonuçları 
%62.4’den %63.3’e yükseldi. 

Haringey Belediyesi okullarında or-
talama 5 derste A*-C alanların oranı, ufak 
bir düşüşle %56.7. İslington Belediyesine 
bağlı orta okulları en az beş derste %57 
A*-C puan aldılar. Hackney belediyesine 
bağlı orta okullarda 5 derste A*-C sonucu 
alan öğrencilerin oranı %60. 

Kürt ve Türk gençlerinin yoğun olarak 
okudukları White Hart Lane’de bulunan 
Woodside ortaokulunda okuyan bir çok 
öğrencimiz başarılı sonuçlar elde ettiler. 
Umut Ekinci altı A elde ederek büyük 
başarı elde etti.

Tottenham’da bulunan Northumberland 
Park orta okulunda okuyan Anıl Doğan, 
okulun en başarılı öğrencileri arasında yer 
aldı. Anıl aynı zaman özel Christ’s Hospi-
tal okulunda burslu yer kazandı.

İslington’da bulunan City of London 
Academy’de okuyan Esra Irdem ve Berin 
Karaaslan başarılı sonuçlarıyla A level 
okumak için hak kazandılar. Başarılı iki 
öğrenci okullarının kendilerine büyük 

desteği olduğunu belirttiler.
Hackney’de bulunan Stoke Newington 

School okulunda öğrencilerin %65’i en az 
beş derste A*-C elde ettiler. 

Son yıllarda Muhafazakar Parti eğitim 
bakanlarının uygulamaya geçirdiği 
değişiklikler doğrultusunda GCSE sınav 
kağıtları farklı puanlandırılmaya başladı. 
Bunun sonucunda genel olarak sonuçlarda 
durgunluk görülüyor.

Urswick Ortaokulunun Bilgisayar 
Bölüm başkanı ve eğitim yazarımız, Oktay 
Şahbaz, GCSE sınavlarına değişikliklerin 
devam edeceğini belirtmişti. Şahbaz daha 
önce yapılan değişiklikleri yazısında şöyle 
değerlendirdi: ‘‘GCSE sınavlarında son 

5 yıldır sürekli değişiklikler yapılıyor. 
Şimdiye kadar yapılan değişiklikler 
eğitim kalitesini yükseltmekten daha çok 
öğretmenlerin is gücünü arttırmaktan 
öteye gitmedi. Şimdiye kadar yapılan 
değişikliklerin başında dönem ödevlerinde 
yapılan değişimler öne çıkıyor. Yeni uygu-
lamalara göre bir çok dersin dönem ödevi 
kaldırıldı ve dersler tamamen öğrencilerin 
sınav başarısına bağlandı. Bu uygulama 
deyim yerindeyse çocuklarımızın hayatını 
bir tek sınava bağladı. Dahası bu uygula-
ma bilgisayar, resim, tiyatro ya da müzik 
gibi pratik dersler için sıkıntı yaratıyor. 
Bu pratik dersleri öğreten öğretmenler 
bu konudaki sıkıntı ve taleplerini değişik 
kampanyalar aracılığıyla dile getiriyor.’’
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UMUt EKInCI
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Araçlardan Çöp Atanlara Ceza

Bölge sakinlerinden gelen şikayetler doğrultusunda, Hackney Belediyesi araçlardan 
atılan çöplerle çevreyi kirleten araç sahiplerine ceza kesmeye başladı.

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yasaya 
göre Londra belediyelerine araçlara bu 
yönde ceza kesme yetkisi verildi.

Bir araçtan çöp atıldığı tespit edilirse, 
Hackney Belediye araç sahibine £80 ceza 
kesecek. Eğer bu ceza ödenmezse £2,500’a 

katlanabilir. Daha önceki uygulamaya göre 
araçtan çöp atanın kim olduğu tespit edilm-
esi gerekiyorken, 2014’te geçen yasaya 

göre, bir araçtan sokağa çöp atılıyorsa, araç 
sahibine direk olarak ceza verilebilecek.

Hackney Belediyesi şimdiye kadar iki 
kişiye uyarı verildiğini, bir kişinin ise ceza 
aldığını açıkladı.

Bölge sakinleri belediyeye, araç içer-
isinde olanların çevredeki take away’lerden 
yiyecek alıp, yedikten sonra çöplerini 
sokağa attıklarını şikayet etmeleri üzer-
ine, belediye harekete geçti. Şikayet edilen 
araçlara karşı ceza işlemleri başlatıldı.

Mahallelerden sorumlu Hackney Bel-
ediyesi encümeni Feryal Demirci, araç sa-
hiplerine uyarıda bulunarak, ‘‘Araç sahip-
lerine söylemek istediğim, sadede kendi 

davranışlarından sorumlu olmadıkları, aynı 
zamanda yolcularının davranışlarından da 
sorumlular. Eskiden bölge sakinleri çöp atan 
araçları şikayet ettiklerinde bizim kimin 
attığını kanıtlayamadığımız için bir şey 
yapmamız çok zordu. Şimdi, insanlar bize 
bilgi ve kanıt verirlerse biz harekete geçe-
biliriz,’’ dedi.
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Kendi topraklarında umudu yitirilmişlerin 
umut ile ölüm arasındaki yolculukları...
Analiz Haber / Foto: Alaettin Sinayiç - Kos 

Ortadoğu’nun kan gölüne döndürüldüğü bu za-
manlarda yine topraklarından, köklerinden, kültürler-
inden koparak Avrupa’ya yüzünü dönen insan seli... 

Bu yüzden de Avrupa ülkeleri büyük kriz 
içerisindeymişmiş!

Göçmenleri yerleştirebilecekleri yerleri 
kalmamışmış!

Ortadoğu’daki haksız sınırları masa başında si-
zler kendi başkentlerinizde çizdiniz...

Diktatörler yaratıp, sonradan savaşı siz açtınız…
Ortadoğu’da petrol çıkaran tüm şirketler sizin…
Savaşın tüm silah ve mermileri sizin...
Kısacası bu savaş sizin eseriniz...
Şu artık çok açık, Ortadoğu güvende olmadığı 

müddetçe etkileri sizin (Avrupa’nın) kalbinizde his-
sedilecek.

Siz istediğiniz kadar göçmen krizi deyin! Bu bir 
insanlık krizi.

Şimdi de Göçmenlikle mücadele başlatmışlar.
Avrupa ülkelerindeki sağcı partilerin temel 

propaganda argümanı ‘Göçmenlikle Mücadele’ 
olmuş.

Basın, siyasetçiler öyle bir işliyor ki konuyu 
Avrupa toplumunun temel korkusu haline geldi 
Göçmenler.

Ve öyle bir hal aldı ki, devletleri yönetenler ül-
kelerindeki tüm sorunların temelinde Göçmenlerin 
olduğu algısını yarattı.

Ve bunun sonucunda da ne insan hakları 
savunucuları ne de o ülkelerin en ‘sol’ partileri bile 
devletlerinin ‘göçmenlikle mücadele’ politikalarına 
ses çıkartamaz oldu.

Britanya bunun en iyi örneği bu konuda; David 
Cameron tüm parti propagandasını hemen hemen 
göçmenlikle mücadele üzerine kurdu. Nigel Far-
age bir televizyon programına geç kalmasını bile 
aşırı göçe bağladı. Sözde solcu Ed Milliband bile 
kenardan o kervana katıldı. 

Velhasıl-i kelam Avrupa ülkelerinin temel gün-
demi şu anda GÖÇ.

Ama kimse bu yıl başından bu yana o soğuk su-
larda boğulan 2 binden fazla insandan bahsetmez.

Evet büyük bir kriz olduğu kesin. İlkçağ’da 
Avrupa’da yaşanan kavimler göçünden sonra yeni 
bir Kavimler Göçü olarak tarih sayfalarında yerini 
alabilecek nitelikte. Özellikle de ‘Arap Baharından’ 
sonra Ortadoğu ülkelerinde başlayan iç savaşlar 

Ortadoğu’nun birçok ülkesini büyük bir mezarlığa 
dönüştürdü. Son olarak Suriye tam bir kan gölüne 
döndü. Şehirlerin çoğu birer harabe beton yığınına 
döndü. Kayıtlı ölü sayısı 300 bini aştıktan sonra 
kimse kayıt tutmaz oldu ölü sayısını. Çünkü sa-
dece rakamlardan ibaretti artık durum. Her şey 
sıradanlaştı, ölüm rutin bir hal aldı. İnsanlar merak 
etmez oldu ölü sayılarını, haliyle medyanın da ilgi 
odağı olmaktan çıktı rakamlar. 

Ölülerin sadece birer önemsiz rakamdan ibaret 
olduğu bir coğrafyada insanlar yeni umutlara doğru 
yelken açar. Yönlerini kazada ölen bir bisikletlinin 
o ülkenin en büyük gazetesinde manşet olduğu 
Avrupa ülkelerine verirler.

Avrupa ülkeleri de buna karşı sınırlarını daha iyi 
korumak adına ek bütçeler ayırarak özel tedbirler 
almaya başlalar.

‘İflasın’ eşiğinde olan Yunanistan ise ek bütçe 
ayırabilecek durumdan çok uzak. Hem ekonomik 
kriz, hem de coğrafik koşullarından kaynaklı göçü 
önleme konusunda çok da etkili olmayanlardan.

Yunanistan’ın küçücük tatil adasında birik-
en Ortadoğulular. Eşitsizliğin ve dengesizliğin, 
adaletsizliğin ve ahlaksızlığın en çok hissedildiği bu 
küçücük tatil adası umudun arayışcılarıyla dolu.

Bir yanda, dünyanın birçok ülkesinden gelip 
5 yıldızlı otellerde tatil yapanlar, bir yandan da 45 
derece sıcağın altında sokaklarda fırın gibi olan be-
tonun üzerinde yatıp kalkan esmer tenliler.. 

Neydi isimleri..

Çok önemli mi ki isimleri?
Hepsinin ortak adı;
Göçmen, mülteci, sığınmacı.
Bir de başına YASADIŞI, İLLEGAL gibi ke-

limeler getirdikten sonra her şey meşrulaşmıştır.

Kimseye kendi isimleriyle hitap edilmez.
Ama konuştuklarımın hepsinin adı esmer tenleri 

gibi birbirine benziyor.
Kürdü de, Arabı da, Farsı da, Afgan’ı da, 

Pakistanlısı da;
Ya Ahmed, Muhammed, Mıhyeddin, Osman, 

Ranya, Ali ya da Hasan gibi isimler.
Çoğunluğu erkek.
Kızlarını, eşlerini, sevdalılarını geride bırakıp 

çıkmışlar yola. Onların deyimiyle ‘insan gibi’ 
yaşayabilecekleri bir ‘yurt’ bulunca geride 
bıraktıkları özlemlerini de yanlarına alacaklar.

Kimisinin de gönlü izin vermemiş eşlerini, 
çocuklarını arkalarında bırakmaya; onlar daha da 
perişan halde. Bu koşullarda çocuklarla yolculuk 
etmek. Azgın denizlerde 5 metrekarelik botlarda 53 
kişinin üst üste bindiği bir yolculuğun çocuklar için 
ne kadar dayanılmaz olabileceğini.

Yolculuk Türkiye’ye başlar önce.

Kimisi bir ay, kimisi bir yıl, kimisi de 5 yıl 
beklemiş Türkiye’de. Önce insan denizi olan 
İstanbul. Kimisi İstanbul bataklığında battıkça 
batmış, perişan olmuş, insan yerine konulmamış, 
karın tokluğuna çalıştırılmış. Ta ki doğru zaman ge-
linceye kadar.

Göçmen Krizi Değil
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Sonra Bodrum.

Kimisi insan tüccarlarına 2 bin Euro vermiş, 
kimisi 5 bin.

Bodrum-Kos arası 4 km.
İnsan tüccarlarının yaptığı tek şey onlara 

fiyatı 2 bin Euro olan plastik botlar bulmak. Ve 
Bodrum’da doğru bir koy da onları o ölüm ve 
umut arasındaki ince çizgide 

“Tam böyle düz gidip sonra biraz sola 
sapacaksınız, karşınıza çıkan ilk ışıklar Avrupa’nın 
ilk kapısı Kos’tur. Hadi Allah kuvvet versin!”

Gecenin karanlığı,
Bir botta üst üste binen insanlar.
Hepsinin gözü karşı tarafta gözüken ışıklarda.
Kaç bot alabora oldu o sularda;
Kimse kaydını bile tutmaz oldu.
“Şanslı” olanlar ikinci adresleri Kos’a varır.
İlk iş karakolda 6 ay Yunanistan’da serbest 

dolaşabilecekleri belge için başvuru yapmak.
Kimisi bir aydır bekliyor, kimisi bir hafta, 

kimisi bir kaç gün.
Küçük karakolun önünde sürekli insan 

kalabalığı.
Belgesini bekleyenler.
Suriyeli nefreti başlamış Afgan, Fars ve 

Pakistanlısında. Onlara göre Suriyeli olmak VİP 
derecesinde gibi bir şey.

Suriyelilere öncelik tanınıyor,
Bekletilmiyorlar. İzin belgeleri aynı gün 

çıkıyor diye 1 aydır bekleyenlerde müthiş bir an-

tipati gelişmiş Suriyelilere karşı.
Belge alındıktan sonra yeni güzergah başkent 

Atina.
Oradan da Makedonya,
Sonra da Sırbistan.
Sonrası?
Hepsinin hayalinde farklı ülkeler var.
Çoğunluğunda İsveç ve Almanya hayali var.
Ama kimse emin değil.
‘Nereye’ diye sorduğum her insan, ‘Allah izin 

verirse’ diye konuşmaya başlıyor.
Peki Allah izin verecek miydi?

Hayallerindeki ülkeye ulaşıp ulaşmamaya 
Allah’ın izin verip vermeyeceğini bilmiyorum 
ama o Allah, daha yolculuklarının başlangıcında 
onların cehennemi yaşamasına izin vermişti.

30 bin nüfuslu küçük tatil adası Kos: sıcaklık 
45 derece.

Küçücük Kos merkezinin her köşesi dolmuş.
Bir yandan tatilciler, bir yandan da‘Allah’ın 

izninde’ umudu arayanlar.
Tatilci ile bir umut yolcusu birbirinden nasıl 

ayırt edilir ki!
Elbisesi, ten rengi, yürüyüşü, ismi.
Yok.
Vitaminsizliğin mühür gibi basıldığı yüzleri,
Tişörtlerinde beliren kemikleri,
Ve o restoranların önünden geçerken “küfür-

lü, isyankar, umutsuz, anlamlı-anlamsız” 
bakışlarından tanırsın onları.

Elleri kameralı Turistlerin tarihi yapılar 
dışında görüp fotoğraflarını çekeceği bir şey daha 

var artık! Kos kalesinin girişi olan ağaçlık avluda 
yere yatan yüzlerce Umut yolcusu.

Kos adasındaki tüm işletmeciler artık sinirli 
ve bıkkın bakışlarla karşılıyor umut yolcularını: 
“Bir siz eksiktiniz! zaten devlet krizde! Bizi bile 
doyuramıyor!” gibi düşündüklerini bakışlarından 
hissedebiliyorsun.

Dört parça Kürdistanlılar Kos’ta buluşmuş;
Mahabadlı Rafiq, 
Kerküklü Soran,
Rojavalı Mihyeddin
Ve 
Erzurumlu Ahmed.

Dört parça Kürdistan ateş altında, kan emi-
cilere karşı tarihi bir direniş var. Bir yandan 
toprakları, onurları ve özgürlükleri için ölümle 
yaşam arasındaki ince çizgide gülümseyerek, ina-
narak savaşan gençler, bir yandan da canını kur-
tarmak için ölüm ile umut arasındaki ince çizgide 
yolculuğa çıkanlar.

Roj; henüz 20’li yaşlarda. Bir sene önce 
Qamişlo’dan çıkmış. İstanbul’da kalmış bu süre 
boyunca. Girişken bir genç. Berberlik yaparak 
geçimini sağlamış. İnsan tacirlerine vereceği 
parayı da biriktirince 53 tane daha Rojava’lı Kürt 
ile yolculuk başlamış.

5 gündür Kos’ta. İzin belgesini ilk gün almış 
ve Atina’ya gemi biletini kesmişti. 4 gün bo-
yunca Atina’dan gelen ve içine 2600 Suriyelinin 
koyulduğu büyük gemide kalmış. Gemide bile 

berberlik yaparak harçlığını çıkarmış. O gemi 
bugün 2600 yolcusuyla birlikte Atina’ya hareket 
etti, o da inmek zorunda kalmış, çünkü Atina’ya 
gidecek 50 Euro’luk başka bir gemi bulmuş. O 
büyük gemi ile yolculuk 70 Euroymuş. 20 Euro 
için bedeldir iki gün sokaklarda yaşamaya.

Mihyeddin: 25 yaşında. Derik ilçesine bağlı 
GirkeLege’den. Evli, bir kızı var. Babası Ro-
java asayişinde, bir kardeşi de YPG’de. Ailes-
ini arkasında bırakarak çıkmış. Önce Güney 
Kürdistan’da bir yıl aşçılık yaparak ailesinin 
geçimini sağlamış. Kürdistan koşullarında iyi 
bir maaş sayılabilecek aylık bin dolar almasına 
rağmen Avrupa kararını vermiş. ‘Neden’ diye 
sorduğumda, cevabı hazır; insana değer yok!

Bir gün dönermisin Kürdistan’a diye 
sorduğumda ise; ‘İnsana değer verilmeye 
başlandığı zaman’ diyor.

Sonra aklıma bir görüntü geldi; Kobane büyük 
Daiş saldırısı altındayken, hatta dörtte üçü o 
çetelerin elindeyken, 12’li yaşlarda bir erkek 
çocuk, önce toprağı öperek, sinirli ve asi bir 
ses tonuyla ‘Em Kobane bernadin’(Kobane’yi 
bırakmayacağız) diyordu.

Sonra Arin geldi aklıma.

Sonra da; Avrupa’da yaşayan hiçbirimizin ‘bu 
insanlar niye savaşmıyor da kaçıyor’ sorusunu 
sormaya hakkı olmadığı geliyor aklıma.

İnsanlık Krizi
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Avrupa Genelinde Trafiğin En Sıkışık Olduğu Kent Londra 
Avrupa genelinde yapılan bir araştırmaya göre, 
geçen yıl Avrupa’daki en fazla trafik sıkışıklığının 
başkent Londra’da yaşandığını ortaya koydu. 
Buna göre Londra’da trafik sıkışıklığının yaşandığı 
yollar ise A217 ve A215.

Londra’da trafiğin en sıkışık 
olduğu yollar:

A217 - Rosehill roundabout 
- New Kings Road

A215 - Albany Road, 
Camberwell - Shirley 
Road, Croydon

A4 - Henlys Roundabout 
- Holborn Circus

A4 - Aldwych - Henlys 
Roundabout

A23 - Thornton Heath - 
Westminster Bridge

Uluslararası çapta gerçek 
zamanlı ulaşım bilgisi sağlayan 
ABD merkezli “Inrix” adlı 
firmanın hazırladığı Trafik 
Ç i z e l g e s i 
Raporu’nda Avrupa’daki 25 ken-
tin karayolu trafiğinin mercek 
altına alındığı ve buna göre, trafik-
te daha fazla sıkışıklığa ülkeler-
deki istikrarlı ekonomik büyüme, 
kentleşme ve istihdamdaki artışın 
sebep olduğu kaydedildi.

Inrix, Londra’daki sürücül-

erin geçen yıl ortalama 96 saatini 
trafikte direksiyon başında bekley-
erek geçirdiğini belirterek, bu-
nun 2013 yılına kıyasla 14 saat 
daha fazla olduğunu bildirdi. Aynı 
araştırmada, Avrupa’daki en fa-
zla trafiğin bulunduğu kentler 
arasında Londra’yı, 74 saatle 
Belçika ve 65 saatle Köln takip 
etti. Diğer büyük Avrupa kentleri 
arasında ise şoförlerin trafikte 
geçirdiği 57 saatle 7’nci sırada 
Milano, 45 saatle 16’ncı sırada 
Paris ve 41 saatle 19’uncu sıraya 
Amsterdam yerleşti.

Inrix’in raporun-
da, Londra’daki trafik 
sıkışıklığındaki artışa sebep 
olarak, Londra’nın giderek 
büyüyen nüfusu, kentte yürütül-
en inşaat çalışmalarına malzeme 
taşıyan kamyonlar ve internet 
üzerinden yapılan alışverişlerin 
teslimatı için yollara çıkan kamy-
onetlere dikkat çekildi. Ayrıca, 
kentin trafik sıkışıklığının özellikle 
trafiğe çıkan binek otomobillerin 
sayısında yaşanan artıştan dolayı 

giderek daha da kötüleştiğini 
bildirilirken, trafiğin yüzde 
30’una Londra’da park yeri arayan 
şoförlerin sebep olduğu kaydedildi.

Londra Ulaşım Kuru-
mu (TFL) da araştırmaya ilişkin 
açıklamasında, İngiltere›deki 
ekonomik büyüme ile 
Londra›daki nüfus artışı se-
bebiyle başkentin trafiğinin 
kötüleştiğini doğruladı. TFL›nin 
Faaliyet Amiri Garrett Em-
merson, Londra›nın çalışma, 
yaşama ve ziyaret bakımından 
dünyadaki en popüler kentler 

arasında yer aldığını, bu sebe-
ple de çok kalabalık olduğunu 
belirterek, geniş caddelerin 
inşasıyla diğer kentlerin kendi 
trafiklerini rahatlatabildiğini an-
cak Londra›nın sahip olduğu 
eski yapılar ve dar caddeleri 
dolayısıyla böyle bir avantajı 
olmadığını söyledi.

Londra›nın yollarını iyileştirme 
çalıştırmaları kapsamında TFL, bu 
yılın başında 4 milyar sterlinlik bir 
yol iyileştirme programını haya-
ta geçirmişti. Program kapsamında 
Londra›nın kavşak, köprü, tünel-

lerinde iyileştirme çalışmaları 
yapılırken, halkın bisiklet 
kullanımına teşviki için daha fazla 
bisiklet yolu inşa ediliyor.

Başkent Londra›nın 8,6 mi-
lyonluk nüfusu geçen yıl 122 
bin 100 kişi artmıştı. İngiliz 
yetkililer, başkentin nüfusunun 
2050 yılına kadar 11 milyona 
ulaşmasını öngörüyor. Bin 572 
kilometre karelik alanı kaplayan 
Londra›da, kilometrekare başına 
5 binden fazla kişi düşüyor 
ve bu Londra›yı Avrupa›nın en 
büyük kenti yapıyor.
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Bu Katliam Sizin Eseriniz

Uluslararası Göç Örgütü: 2 bin 365 göçmen Akdeniz sularında yaşamını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) raporlarına 

göre, 2015’in başından bu yana Avrupa’ya 
girmek isterken Akdeniz’de can veren göçmen-
lerin sayısı 2 bin 365’i buldu. Avrupa ülkelerine 
ulaşmayı başaran göçmenlerin sayısı ise 255 
bin 152.

IOM’nin güncellenmiş son verilerine göre, 
yıl başından 20 Ağustos’a kadar geçen sürede 
Avrupa’da deniz yoluyla en fazla göçmenin 
giriş yaptığı ülke Yunanistan oldu. Yunanistan’a 
bu yıl 149 bin 28 göçmen girdi. İtalya’ya ise 
Akdeniz’i geçerek 103 bin 864 göçmen geldi.

Deniz yoluyla en fazla göçmenin geldiği Yu-
nanistan ve İtalya dışında İspanya’ya 2 bin 166, 
Malta’ya 94 göçmen ulaştı. Bu yıl Avrupa’ya 
kaçak yollardan girmek isterken göçmenlerin 
önemli bir kısmı Akdeniz’de boğularak hayatını 
kaybetti. 

100 BİN SURİYELİ 
AVRUPA’YA ULAŞTI

Bu yıl Akdeniz’i geçmeyi başarıp Avrupa 
ülkelerine varan 255 bin 152 göçmenin nere-
deyse yarısını Suriye’den kaçanlar oluşturuyor. 
Suriye’den kaçan 5 bin 495 göçmen İtalya’ya 
giriş yaparken, 88 bin 204 Suriyeli ise 
Yunanistan’a girdi. Toplamda ise yaklaşık 100 
bin Suriyeli göçmen bu yıl Avrupa’ya ulaşmış 
oldu. Avrupa ülkelerine bu yıl ulaşan göçmenler 
arasında Suriyelileri en çok 32 bin 414 kişi ile 
Afganistan, 25 bin 657 kişi ile Eritre’den gelen-
ler takip etti. 265 göçmenin hayatını kaybettiği 
nisan ayında Akdeniz tarihinin en büyük umuda 
yolculuk facialarından biri yaşanmıştı.

DENİzLERDE 3 BİN 271 GÖÇMEN 
YAŞAMINI KAYBETTİ

Avrupa’ya kaçak yollardan girmek is-
terken Akdeniz’de boğulan 2 bin 365 göçmen 
dışında bu yıl Bengal Körfezi’nde 460 göçmen 
yaşamını yitirdi. ABD-Meksika sınırında 133, 
Somali yarımadasında 86, Sahra bölgesinde 48, 
Güneybatı Asya’da 48, Karayipler’de 46, Kuzey 
Avrupa ile Batı Avrupa’da 41, Orta Amerika’da 
19, Doğu Asya’da 15, Güneydoğu Afrika’da 8 
ve Güney Afrika’da 2 göçmen hayatını kaybetti. 
Dünya genelinde bu yıl şimdiye kadar denizler 3 
bin 271 göçmene mezar oldu.

Geçen yılın tamamında 219 bin göçmen 
Akdeniz’i geçerek Avrupa’ya ulaşmış, yaklaşık 
3 bin 500 göçmenyaşamını yitirmişti.

AVRUPA SINIRLARINI 
KORUMA DERDİNDE

Göçmen akını birçok ülkede olağanüstü 
önlem ve uygulamaların gündeme gelmesine 
yol açıyor. Makedonya, Yunanistan sınırını 

geçen hafta kapatmış, sınırda biriken kişilerin 
sayısının binleri bulması üzerine sınır 

yeniden açılmıştı. Makedonya’dan 
Sırbistan’a transit geçiş yapan 9 bin 
dolayında göçmen Orta ve Kuzey Avru-
pa ülkelerine geçiş imkânı arıyor.

Avrupa’ya devam eden göçmen 
akını, Almanya Başbakanı Merkel 
ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande’ı 

harekete geçirmiş,geçtiğimiz hafta 
Berlin’de düzenlenen zirvede ortak çözüm 

yolları üzerinde durulmuştu.

MAKEDONYA SINIRINDAN 1 
GÜNDE 6 BIN GÖÇMEN GEÇTI

Birkaç gün boyunca sınırında tutulan bin-
lerce göçmen, Makedonya’ya girdi. Yunanistan-
Makedonya sınırında yaklaşık 6 bin göçmen, 
Makedonya’ya geçti. Göçmenlerin kısa bir 
sürede Sırbistan’a ulaşması bekleniyor. Kızıl 
Haç 23 Ağustos’ta 6 bin kişinin sınırı geçtiğini 
belirtti.

Sırbistan-Makedonya sınırında olan Mira-
tovac köyünde Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) göçmenler 
için hazırladığı barınaklar çok yetersiz kalırken, 
gelenler arasında çok sayıda çocuk ve hamile 
kadınlar olduğu da belirtiliyor. Göçmenler 
ardından da otobüslerle Presevo kentine gönder-
ilecek. Burada yolculuk yapmaları için gerekli 
belgiler verilecek.

Göçmenlerin ardından da Avrupa Birliği’ne 
girmek için Macaristan’a geçmeye çalışacağı 
tahmin ediliyor. Ancak Macaristan göçmen-
lerin geçişini engellemek için şu anda Sırbistan 
sınırına 4 metre yüksekliğinde ve 175 kilometre 
uzunluğunda duvar örüyor.

Yunanistan’dan geçiş noktası olan Maked-
onya ise sınırdaki Gevgelija köyünde ilan ettiği 
olağanüstü hali ve göçmenlerin geçişini engelle-
meyi bıraktı. Yetkililer Temmuz ayında Gevgeli-
ja köyünden 37 bin göçmenin geçtiğini belirtti.

BİRLEŞİK KRALLIK’TAN 
FRANSA’YA 10 MİLYON EURO

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Theresa May 
ve Fransız mevkidaşı Bernard Cazeneuve, her 
gece binlerce göçmenin gece yarısı Birleşik 
Krallığa geçen kamyon ve feribotlara atlayarak bu 
tarafa geçmeye çalıştığı Calais kentinde, Eurotun-
nel girişinde buluştu. İki bakan önce Eurotunnel’i 
birlikte ziyaret etti, ardından bölgede görev yapan 
güvenlik güçleriyle sorunu konuştu. Ziyaretin so-
nunda ortak güvenlik anlaşması imzalayan tara-
flar, sorunun çözümü için birlikte hareket etmek 
zorunda olduklarını açıkladılar.

İki bakanın imzaladığı yeni anlaşmaya göre, 
Eurotunnel çevresinin korunması için ortak güven-
lik mekanizması oluşturulacak. Bu mekanizmayı 
bir Fransız bir de İngiliz yetkili yönetecek. İngiliz 
Hükümeti bu mücadelede kullanılmak üzere iki 
yıl için 10 milyon Euro aktaracak. Göçmenleri 
para karşılığı İngiltere’ye geçiren ve sayıları gi-
derek artan insan tüccarlarına karşı mücadele 
sertleştirilecek. Bu anlaşma çerçevesinde, göç-
men şebekelerine karşı, Fransa’dan 100 uzman 
polis, İngiltere’den gönderilecek yaklaşık sayıda 
bir ekip ile beraber çalışacak.

İngiliz polisinin de işbirliği ile Eurotunnel girişi 
olan Calais kentinde tüm nakliye girişleri 7 gün 24 
saat aranacak. Yasadışı geçişlerin kontrol edilmesi 
için teknolojik yeniliklerden de faydalanılacak. 
Bu çerçevede güvenlik kameraları artırılacak, 
ısıya duyarlı kameralar kullanılacak.
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Gösteri uçuşu kazasında 
ölenlerin sayısı 11›e yükseldi

Emniyet yetkilileri, Shoreham Havacılık 
Fuarı’nda bir uçağın otoyoldaki araçların üz-
erine düşmesiyle yaşanan kazada ölenlerin 
sayısının 11’e yükseldiğinin düşünüldüğünü 
açıkladı.

Doğu Sussex Emniyet Müdür Yardımcısı Ste-
ve Barry, bu sayının daha da yükselebileceğini 
ekledi. Kaza Cumartesi günü meydana gelmişti.

Kaza ardından Hawker Hunter tipi savaş 
uçağının düştüğü A27 otoyolu trafiğe kapatılmıştı.
Batı Sussex bölgesinden geçen otoyol, Shoreham 
Havalaanı’nın kuzeyinde bulunuyor.

Shoreham Havacılık Fuarı ilk kez bir kazaya 

tanıklık etmiyor.
2007 yılının Eylül ayında da, James Bond 

filmlerinde de dublorlük yapan Brian Brown, 
kullandığı 2. Dünya Savaşı’ndan kalma Hurri-
cane tipi uçağın düşmesi sonucu ölmüştü.

Cumartesi günü Hawker Hunter tipi savaş 
uçağı ise İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri 
(RAF) tarafından ilk kez 1951’de kullanılmıştı.

Uçağın 1950 ve 60’lı yıllarda operasyon-
larda kullanıldığı yerler arasında Malezya ve 
Süveyş Yarımadası da vardı.

Hawker Hunter’ın iki koltuklu versiyuonu 
İngiliz ordusunca hala eğitimlerde kullanılıyor.
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Corbyn İşçi Partisi Başına Gelirse 
Irak Müdahalesi İçin Özür Dileyecek

Son dönemde Brileşik Krallığın en çok 
konuştuğu isimlerden birisi olan Jeremy Cor-
byn,  İşçi Partisi liderliğine seçilmesi du-
rumunda partisi adına Irak savaşı için özür 
dileyeceğini açıkladı.

Corbyn, Guardian gazetesinde yayımlanan 
son röportajında, “İşçi Partisi adına, Irak savaşı 
nedeniyle, aldatma temelinde İngiltre halkından, 
çektirdikleri acılar içinse Irak halkından özür 
dileyeceğini» belirtti.

Corbyn ayrıca «partisinin bir daha asla 
uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler›e 
karşı gelmeyeceğini» belirtti. Birleşik Krallık 
2003›te Irak savaşı›na, Tony Blair liderliğindeki 
İşçi Partisi hükümeti eliyle katılmıştı.

Partinin en soldaki isimlerinden biri olarak 
görülen Corbyn seçimlerin de favori ismi.

Yapılan anketler Corbyn›i, diğer aday-
lar Andy Burnham, Yvette Cooper ve Liz 
Kendall›ın önünde gösteriyor.

Partililer için oy verme işlemi 14 Ağus›ta 
başlayacak ve sonuçlar 12 Eylül›de açıklanacak.

Yöneticinin Maaşı Tam Zamanlı 
Çalışanınkinden 183 Kat Daha Fazla
Birleşik Krallığın en büyük 100 şirketinde genel müdürlerin yıllık kazançlarının, 
tam zamanlı çalışanlarınkinden 183 kat fazla olduğu belirlendi.

Gelir dağılımını takip eden düşünce 
kuruluşu High Pay Centre, FTSE 100 Londra 
borsasında işlem gören 100 şirketin yöneticiler-
inin maaşlarını inceledi.

Araştırmaya göre, bir CEO 2014 yılında 
ortalama 4 milyon 964 bin sterlin (yaklaşık 22 
milyon Türk lirası) kazandı.

Ortalama bir tam zamanlı işçi maaşı ise 27 
bin 195 sterlin.

High Pay Centre, CEO’lara yapılan öde-
melerin “akıl sınırlarını aştığını ve astronomik 
paralar kazanan küçük bir elit grup yarattığını” 
belirtti.

2010 yılında, ortalama bir genel müdür 
kazancı, bir işçininkinin yaklaşık 160 katıydı.

High Pay Centre, şirketlerin yönetici ve 
işçilere ödedikleri maaşları çalışanlarına 
açıklaması gerektiğini savunuyor.

Birmingham’da Yaşayan Malala 7/24 
Silahlı Polisler Tarafından Korunuyor

Kız çocuklarının eğitim hakkı 
için yaptığı kampanyalardan 
sonra Taliban tarafından 
saldırıya uğradıktan sonra 
İngiltere’ye gelen Malala 
Yusufzay 24 saat boyunca 
silahlı polisler tarafından 
korunuyor.

Pakistan’da kız 
çocuklarına eğitim hakkı 
tanınması için yaptığı 
çalışmalar nedeniyle 
Taliban’ın hedefi haline ge-
len ve henüz 14 yaşındayken 
başından vurularak ağır yaralanan 
Malala Yusufzay’ın yeni güvenlik teh-
ditleri ile karşı karşıya olduğu ve İngiltere’de 
ona verilen korumanın önemli oranda artırıldığı 
açıklandı.

Vurulduktan sonra tedavi edilmesi için 
İngiltere’ye getirilen ve o zamandan bu yana ül-
kenin Birmingham kentinde yaşayıp eğitimine 
devam etmekte olan Nobel Barış Ödüllü genç 

kızın 7/24 silahlı polis memurları 
tarafından korunduğu be-

lirtildi.   İngiliz basını, ül-
kenin istihbarat servisler-

inin Yusufzay’ın bir 
terör eyleminin hedefi 
olabileceğine dair duy-
umlar aldıklarını ve 
bu nedenle genç barış 
aktivistine normalde 

sadece yabancı devlet 
yetkilileri ya da bakan-

lara sağlanan üst düzey 
bir koruma programının 

uygulandığını açıkladı.   Sun 
gazetesine konuşan polise yakın bir 

kaynak “Bir Nobel ödülü sahibi ve kadınların 
eğitim hakkı için savaşan bir aktivist olarak o 
uluslararası bir elçi olarak görülüyor. Ve ona bu 
konumuna uygun elit bir koruma sağlanıyor” 
dedi.   Scotland Yard “kişilere sağlanan koruma 
hizmeti ile ilgili konuşamayacaklarını” belirtti 
ve Yusufzay’ın korumasının artırıldığı ile ilgili 
bu iddiaları doğrulamaya yanaşmadı.

E-sigara Tütüne Nazaran  
Yüzde 95 Daha Az Zararlı

Birleşik Krallıkta yapılan bir 
araştırmada elektronik sigaraların 
tütünden yüzde 95 daha az zararlı 
olduğu sonucuna varıldı. Çalışmada 
sigara bırakmak isteyenlere e-sigara 
reçete edilmesi tavsiye edildi.

Çalışmada ilk kez İngiltere Ulusal 
Sağlık Sistemi ileride sigarayı bırakmak 
isteyenlere e-sigara reçete edilmesi 
tavsiye ediliyor. Araştırma raporunu 
kaleme alanlardan biri de King›s Col-
lege London›dan Profesör Ann Mc-
Neill. Profesör, e-sigara kullanımının 
önemli değişiklikler yaratabileceğini 
savunuyor ve «Bugün İngiltere›de her yıl 80 
bin kişi sigara kullanımına bağlı olarak hayatını 
kaybediyor. Eğer sigara içen herkes e-sigaraya 
geçerse, ölümlerin sayısı 4 bine kadar düşebilir» 
değerlendirmesinde bulunuyor.

McNeill, bunun azami tahmin olduğunu 
ve ölümlerin çok daha azalabileceğini vurgu-
luyor. Raporda e-sigara kullanımının çocukları 
özendirdiğine dair herhangi bir bulguya 
rastlanmadığı da belirtiliyor.

Çalışmaya göre ayrıca İngiltere nüfusunun 
yarısı e-sigaraların gerçek sigaralardan daha 
az zararlı olduğunu bilmiyor. Birleşik Krallık 
Kamu Sağlığı Kurumu›ndan Profesör Kevin 

Fenton, «zararlı varsayımlar» yapıldığını ve bu 
varsayımlarla mücadele edilmesi gerektiğini 
söylüyor:

«E-sigaralar tamamen zararsız değil ancak 
gerçek sigaralarla karşılaştırıldığında, çok daha 
az zararlı oldukları kanıtlandı. Sorun insanların 
e-sigaraları en az gerçek sigaralar kadar zararlı 
görmesi. Bu durum milyonlarca kişinin e-siga-
raya geçerek sigarayı bırakmasına engel oluyor 
olabilir.»

Rapor aynı zamanda e-sigaranın Birleşik 
Krallık’ta sigarayı bırakmak için en çok 
başvurulan yöntem olduğunu da kaydediyor

Birleşik Krallık Tahran 
Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Birleşik Krallık Tahran Büyükelçiliği dört yıl 
aradan sonra yeniden açıldı. İran’ın da Londra 
Büyükelçiliği’ni yeniden açma kararı aldı. 

Birleşik Krallık Tahran Elçiliği 2003’ten 
bu yana Tahran’ı ziyaret eden ilk İngiltere 
Dışişleri Bakanı olan Philip Hammond açtı. 
Hammond›a bir grup iş adamı ve yatırımcı eşlik 
etti.Büyükelçilik, 2011›de İran›a uygulanan 
yaptırımları protesto eden bir grubun binaya 
düzenlediği baskının ardından kapatılmıştı. Elçi-
lik binasının yağmalanması ve bazı belgelerin 
çalınması üzerine İngiltere de Londra›daki İran 
Büyükelçiliği›ni kapatıp diplomatları istenmey-
en kişiler ilan etmişti.

İran ile 5+1 bilinen (BM Güvenlik 
Konseyi’nin beş daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, 
İngiltere, Fransa ve Almanya) ülkeler 2006’dan 
beri devam eden müzakerelerin ardından 
Temmuz’da anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, uluslararası ekonomik yaptırımların 
kaldırılması karşılığında, İran›ın nükleer faali-
yetlerini sınırlandırmasını öngörüyor.

Hammond, bu anlaşma ve Haziran 2013›te 
cumhurbaşkanlığına Hasan Ruhani›nin seçilm-
esinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi süre-
cinde önemli dönüm noktaları olduğunu söyledi.
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Amsterdam-Paris Tren Seferinde Yaşanan 
Saldırı Sonrasında Avrupa Güvenliği Arttırdı

Amsterdam-Paris seferini yapan hızlı trende mey-
dana gelen silahlı saldırının uluslararası tren seferler-
inde güvenlik önlemleri artırıldı. Avrupa’nın başkenti 
Brüksel’de polisler valiz ve kimlik kontrolleri yapıyor.

Yaşanan saldırıda silahlı saldırganı etkisiz 
hale getiren dört kişiye Fransa Cumhurbaşkanı, 
François Hollande, Fransız onur nişanı ‘Le-
gion D’honneur’ ödülünü taktim etti.

Saldırganı durdurmak için ilk hamleyi ya-
pan adı açıklanmayan Fransız vatandaşının 
ödülün daha sonra verileceği açıklandı. 
Britanyalı Chris Norman, Amerikalılar Spen-
cer Stone, Anthony Sadler ve Alek Skarlatos ile 
saldırganı durdular. Cumhurbaşkanı François 
Hollande, müdahalede bulunanlara teşekkür 
ederek, “Gösterdiğiniz kahramanlık birçokları 
için örnek ve ilham kaynağı olacak. Terörizm 
kötüyle yüzleşmektir, ancak neyse ki insanlık 
halen var. Bu da sizinle vücut buldu”, dedi.

Olayın zanlısı 26 yaşındaki Fas vatandaşı 
Eyüb el Hazani’nin avukatı ise müvekkilinin 
terörist olmadığını açıkladı. Mayıs ayında 
İstanbul’a gittiği de belirlenen Hazani’nin 
soygun amacıyla silahlı eylemi yaptığı öne 
sürüldü. Hazani’nin İstanbul’dan sonra Irak 
ya da Suriye’ye gittiği şüphesi araştırılıyor. 
Saldırıyı araştıran savcı Francois Molin, yaptığı 
açıklamada saldırganın hazırlıklı geldiğini 
ve üstünde 270 mermi bulunduğunu belirtti. 
Hazani’nin saldırıdan biraz önce telefonunda 
cihatçı videolar izlediği tespit edildiği bildirildi.

Saldırının ardından ülke çapında gar ve 
tren istasyonlarda alınan güvenlik önlemler 
artırıldı.

Belçika Demiryolları İşletmesi (SNCB) 
sözcüsü Nathalie Pierard valizlerin rastgele 
açılarak incelendiğini söyledi: “Uluslararası 
tren seferlerine yönelik valiz kontrolü rastgele 
yapılabilir. Bu biraz zaman alabilir. Yolcular 
bu durumu göz önünde bulundurmalı. Valizleri 
açılıp incelenebilir.”

Sabırlı olmak zorunda olan yolcuların 
bazıları kontrolleri anlayışla karşıladı:

“Bunu daha önce de kabullenmiştik. 
Özellikle uçak yolculuklarında. Bu yüzden 
şimdi farklı hareket edilmesi gerekmiyor.”

Daha önce Avrupa ülkeleri arasında seya-
hat eden yolcular valiz ve kimlik kontrolünden 
geçmeden trene binebiliyordu. Schengen 
bölgesinde bulunmayan ve kontrollerin sis-
tematik olarak yapıldığı İngiltere istisna teşkil 
ediyor.

Schengen Bölgesinde 26 ülke bulunuyor. 
Schengen insanların ülkeler arasında serbest 
dolaşımını sağlıyor. Avrupa Komisyonu sözcüsü 
kontrollerin sınır kontrollerine dönüşmemesi 
gerektiğini söyledi: “Polis kontrollerinin sınır 
kontrollerine dönüşmemesi önemli. Bunların 
sürekli yapılmaması gerekiyor.”

Belçika ulaştırma Bakanı Jacqueline Gal-
ant sorun yaşanması halinde bazı önlemlerin 
alınabileceğini belirtti: “Kamu güvenliğine 
yönelik sorun yaşandığında, bazı önlemler 
alınabilir, bunlar geçici önlemler, özellikle 
kimlik kontrolüne yönelik önlemler.”

Belçika, Fransa, Hollanda ve Almanya’nın 
ulaştırma bakanları önümüzdeki günlerde 
konuyu görüşmek üzere toplanacak. Bu dört 
Avrupa ülkesi arasında kontrol konusunda 
işbirliği artırılacak.

Hollande: 
Türkiye 
Kürtlerle 
diyalogu 
yeniden 
başlatmalı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 
‘Türkiye, Suriye’de IŞİD’le mücadelede yer 
almalı’ ifadesini kullandı ve Kürtlerle diyalogun 
yeniden başlaması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 
diplomatlara yaptığı konuşmada IŞİD’le mü-
cadele konusuna değindi. Hollande, “ Türkiye 
, Suriye ’de IŞİD’le mücadelede yer almalı ve 
Kürtlerle diyalogu yeniden başlatmalı” ifadesini 
kullandı. Hollande, Fransa’nın “başka saldırılara 
da hazır olması gerektiğini” vurgularken, 
“Dolayısıyla kendimizi korumalıyız” dedi.

IŞİD’in yanı sıra dünyadaki gelişmeleri de 
değerlendiren Hollande, “Nükleer anlaşmanın 
ardından İran bölgesel sorunlara çözüm bulmaya 
dahil olmalı” derken, İran’ın “yapıcı bir oyuncu” 
olması gerektiğini söyledi.
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Haksız yere hapis yatan kadına 
2.3 milyon dolar tazminat

Avustralya’da haksız yere 
10 yıl hapis yatan kadının 
2.3 milyon dolar tazminat 
aldığı bildirildi.

Avustralya’nın New South Wales eyal-
etinde işlemediği bir suç nedeniyle 1991 ve 
2001 yılları arası hapis cezasına çarptırılan 
Roseanne Beckett, eyalete açtığı davada 2.3 
milyon dolar tazminat kazandı.

Telegraph’ın haberine göre, eşi Barry 
Catt’in cinayete kurban gitmesini sağlamaya 
çalışmaktan suçlanan Beckett, 2005 yılında 
devam eden dava sonrasında kendisine kom-
plo kurulduğunu kanıtladı. Beckett, davanın 
sonlanmasının ardından, “Çok rahatladım” 
ve “Nihayet bitti, 26 yıldır her gün buna 
uyanıyorum” ifadelerini kullandı.

Hakim Ian Harrison, Beckett’a suçlamada 
bulunan dedektifin “kötü niyetli olduğunu ve 
adaleti engellediğini” belirtti. Davacıları “Ca-
navarlar” olarak tanımlayan Beckett, “ Hukuk 
sistemi kırık, bozuk ve etkisiz” dedi.

İngiltere, “elektrikli yol projesi” 
üstünde çalışmalarına başladı
Sistemin uygulanabilirlik 
çalışmaları yapıldı. Teknoloji 
şirketlerinden, trafiğe kapalı yol-
larda yapılacak denemeler için 
teklif alınma aşamasına gelindi.

Sistem yolun altına döşenen elektrik 
kabloları sayesinde çalışıyor; kablolar elek-
tromanyetik alan yaratıyor, araçların içindeki 
bir bobin de bunu elektriğe dönüştürüyor.

İngiliz Karayolları’ndan bir yetkili ‘hedefin 
2016-2017 gibi trafiğe kapalı yollarda deneme 
yapmak’ olduğunu belirtti.

1,5 yıl sürecek denemenin ardından sistemin 
trafiğe açık yollarda da deneneceği bildirili-
yor. «Kablosuz şarj yolu», başka ülkelerde 
kısa mesafeler için olsa da kullanılıyor. Güney 
Kore›nin Gumi kentinde 2013›te açılan bir yol-
un 12 km›lik bölümü, elektrikli belediye oto-

büslerinin bataryalarını, hareket halindeyken 
kablosuz şarj ediyor. İngiltere’deki Milton 
Keynes bölgesinde de benzer bir kablosuz şarj 
sistemi kullanılıyor.

Elektrikli belediye otobüsleri, yol kenarına 
yerleştirilmiş olan plakalardan kablosuz olarak 
şarj ediliyor, ancak bu işlem için otobüsün 
plakanın yanında durması gerekiyor.

Elektrikli araçlarla ilgili en büyük sorun-
lardan biri batarya şarjlarının çok uzun süre 
dayanamaması. Bu nedenle bu tarz otomo-
billerle uzun süre yolculuk yapmak pek tercih 
edilmiyor.

Cardiff Üniversitesi›nden Dr Paul Nieuwen-
huis «Pil teknolojisi ilerliyor. Pil ömründe her 6 
ayda bir ciddi teknolojik gelişmeler yaşanıyor. 
Bu projeye ileride gerek kalıp kalmayacağı ko-
nusunda emin değilim» diyor.

Kablolu şarj cihazlarının sayısını artırarak 
her 20 mil›de (32.1 km) bire çıkarmak bu plan-
lardan biri.
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AKP Seçmeni Kime Oy Verdiğini 
Bir Kez Daha Düşünmeli!                         

“Bir ülkenin gelişmişlik  
düzeyini anlamak için o ülk-
ede insanların nasıl öldüğüne 
bakın” diyor Albert Camus.  
Bu söz, söz konusu Türkiye 
olunca çok iyimser kalıyor.  
İnsanların nasıl öldüğüne değil, 
nasıl öldürüldüğüne bakalım; 
hatta sadece kadınların nasıl 
öldürüldüğüne bakalım.  Dev-
letten gelen şiddeti görmemek 
için kör olmak lazım. Toplu-
mun milliyetçi argümanlarla 
körleşen belleği  90’lı yılların 
uygulamalarıyla yeniden geri 
geliyor.  Bir kuşak daha mili-
yetçilik safsatasıyla suça ortak 
edilmeye çalışılıyor. Cesetlerle 
selfiler çekecek kadar gelişmişiz 
çok şükür! 

 Savaş suçu işleniyor ve 
bir kadın gerilla cenazesine 
düşmanca hunharca davranıyor 
bu devlet. Bir kadın gerillanın 
cesedi çıplak bir şekilde sokak 
ortasında üç harekât timince 
sergilendi.  işte o zaman,  bir 
kez daha hatırladık ki, neden 
ve kime karşı dağa çıktı ger-
illa.  İşkence edilen çıplak 
bedeni değil; onun, bu ikiyü-
zlü tecavüzcü devletin riyakâr 
yüzünü çok önceden gören 
apaçık bilinci, inancı kalıyor 
aklımızda. İnsan zihni biz 
isteyelim ya da istemeyelim 
benzerlikleri bir araya getirir 
ve bu algı durumu gerçeğe kısa 
yollardan götürür bizi ve son 
günlerde olanlardan genelleye-
biliriz ki güvenebilecek bir dev-
let yok ortada. 

Şiddetin kaynağı da zanlısı 
da AKP hükümeti ve Erdoğan. 
Maalesef ki devletin bütün 
kurumları onların ellerinde. 
Diledikleri gibi at koşturmakla 
kalmıyor insan öldürüyorlar. 
AKP Hükümeti Erdoğan’ın 
direktifleri çerçevesinde dev-
letin kurumlarını Kürt halkına 
şiddete dönük muazzam 
çalıştırıyor.  Emniyet birimleri 
İçişleri Bakanlığını talimatıyla 
sivillere rastgele ateş açark-
en, Diyanet İşleri hükümetin 
haftalık planlarına göre camil-
erde Cumaları vaaz veriyor. 
Gençlik Bakanlığı gencecik 
ölülerle olimpiyatlara katılmaya 
hazırlanıyor, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı güvenlik 
birimlerince yapılan şiddette 
hiçbir sakınca görmüyor. 
Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi 
ve Maliye Bakanlığı  ile birlikte  
savaş bütçeleri oluşturuluyor. 
Piyasaların alt üst olduğu kimin 
umurunda! Savaştan kamu eme-
kçileri de nasibini alıyor dev-
letten  bir simit parası jestiyle 
bitiyor sözleşme.  Orman ve Su 
İşleri Bakanı yakılan köylere 
ormanlara değil, hükümetin 
değirmenine su taşıyor. Adalet 
Bakanlığı teraziyi iktidardan 
yana kuralı çok olmuş. Allah 
devletimize zeval vermesin!

Ölülerimizin cansız be-
deninde devlet içerde ve dışarıda 
bir kez daha teşhir oluyor. İktidar 
ve Erdoğan’ın bu icraatları or-
tadayken önümüzdeki süreçte 
olası bir erken seçimde seçmene 
hangi yüzle ve argümanlarla 
gideceği doğrusu merak konu-
su. Sınırda 40 derecenin altında 
bekletilen ölülerimizden değil,  
onların kokuşmuş demokrasi 
anlayışlarından etrafa koku-
lar yayılıyor. Bu kez milliyetçi 
söylemlerle insanları karşı 
karşıya getirmenin zor olduğunu 
görüyorlar; bu nedenle, özel 
güvenli bölgeler olarak ilan et-
tikleri yerlerde insanlarımızı 
güvenle öldürüyorlar. 

Böylesi bir devlete neden 
güvenelim ki nasıl güven-
ebiliriz ki? Devlet, hükümet 
inandırıcılığını kaybettikçe 
öz-yönetim talepleri zorun-
lu koşullarda kendiliğinden 
yükseliyor. Tüm bu olanlar 
düşünülünce gelecek hayali kur-
mak zor gözükse de hala ısrarla 
Barış talebini yükselten ve “si-
zlere savaş yaptırmayacağız!” 
diyen milyonlarca yürek var 
ortada. Erken seçim heves-
lisi Hükümetin ve Erdoğan’ın 
diğer taraftan olası yeni 
seçim sonuçlarından  ödleri 
kopuyor. Bu korkuyla seçim 
hazırlığı çerçevesinde gözaltılar 
hızlandırılıyor. Zaman kazan-
mak için her türlü takla atılıyor.  
Biz barış arzusu içindekiler 
içinse ” zaman” her zamankin-
den elzem. Bir can daha gitmes-
in diye:  “ Barış hemen şimdi!”

Köşe YazısıAlmanya tarihinin en kara 
sayfası: Auschwitz

Nazi Almanyası döneminde toplu 
insan kıyımının simge isimlerinden 
olan Auschwitz Toplama Kampı’na 
ilişkin davanın sona ermesinin 50. 
yıldönümü. Dava, Almanya’da bir 
dönüm noktası oluşturdu.

Nazi Almanyası döneminde toplu insan 
kıyımının simge isimlerinden olan Auschwitz To-
plama Kampı’na ilişkin dava 19 Ağustos 1965’te 
sona ermişti. Dava, kurbanlar, suçlular ve kamu-
oyu açısından Almanya’da bir dönüm noktası 
oluşturmuştu.

27 Ocak 1945’te o zamanki Sovyet Kızıl 
Ordusu’na bağlı askerler, Nazilerin Polonya’nın Kra-
kov kenti yakınlarında inşa etmiş olduğu Auschwitz 
Toplama Kampı’na ulaştıklarında kampta sadece 7 
bin tutsak kalmıştı. Kamptaki toplam 60 bin tutsak-
tan birçoğu ya SS birlikleri tarafından öldürülmüş 
ya da Nazi nöbetçilerin gözetiminde batı yönünde 
“ölüm yürüyüşüne” çıkartılmışlardı.

Auschwitz’de 1 milyon 100 
bin kişi katledildi

Nazi Almanyası’ndaki toplama kampında 1940 
ile 1945 yılları arasında toplam 1 milyon 100 bin 
kişi zehirli gaz ile, iğne yapılarak, kurşuna dizilerek, 
dövülerek öldürüldü. Ve tüm bu yapılanların özenle 
tutanakları düzenlendi. İkinci Dünya Savaşı ertesinde 
kurulan Federal Almanya Cumhuriyeti’nde bu şuçlar 
yaklaşık 20 yıl tabuydu, özellikle de adalet makamları 
nezdinde. O zamanlar hep “Geçmiş geride kalsın!” 
deniliyordu. 1949-1963 yıllarında Federal Alman 
Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı Adenauer döneminde 
geniş af kampanyaları düzenlendi ve resmi dairelerde 
personele ihtiyaç duyulduğu için de birçok kişinin 
Nazi kimliğinin arındırılmasına çalışıldı.

Ölümün adresi
Auschwitz davasının açılması da aslında bir 

tesadüfe dayanıyor. Bir gazeteci 1958 yılında eski 
bir toplama kampı tutsağı ile tanışır. Bu kişi savaşın 
sonlarına doğru Breslau’da alevler içindeki bir 
mahkemenin kısmen yanmış belgelerini kurtarmıştır. 
İşte eski tutsak bu belgeleri gazeteciye teslim eder, 
o da bunları Hessen Eyaleti Federal Başsavcısı Fritz 
Bauer’e gönderir. Başsavcı durumun vahameti-
ni hemen anlar. Elindeki belgeler Auschwitz’de 
insanların planlı bir biçimde kitlesel imhasına işaret 
etmektedir. Öldürülenlerin ve infazı yapanların 
isimleri, infaz gerekçesi, tüm bunlar belgelerde yer 

almaktadır. İnfaz kararlarını imzalayan kişinin kamp 
komutanı Rudolf Höß, parafe eden kişinin ise Rob-
ert Mulka olduğu belgelerde açıkça görülmektedir. 
Böylece büyük Ausschwitz davasının açılmasının 
önünde bir engel kalmamıştır. Farklı görevlerdeki 
çok sayıda kamp sorumlusunun mahkeme önünde 
hesap vermesi, böylece Nazi imha mekanizmasmının 
gün ışığına çıkartılması mümkün olacaktır.

Frankfurt’taki dava süreci
1963 yılının 20 Aralık günü Frankfurt kentinde 

dava başladı. Aslında Alman halkı savaşın bitiminden 
18 yıl sonra bu gibi şeylerle yüzyüze gelmek istemi-
yordu. Toplam 22 kişi yargılandı. Bunlar arasında en 
yaşlı konumdaki kamp komutanının yaveri Robert 
Mulka da vardı. Dava toplam 20 ay sürdü. İddianame 
700 sayfadan oluşuyordu ve başsavcılık beş yıllık bir 
araştırma sonucunda mahkemeye 75 ciltlik dosya 
teslim etmişti.

Frankfurt’ta 359 tanık dinlendi, bunların 248‘i 
Auschwitz Toplama Kampı’ndan sağ kurtulmuş olan 
eski tutsaklardı. Mehkeme salonundaki atmosferi 
bir izleyici şöyle dile getiriyor: „Tüm anlatılanlar o 
kadar yeni şeylerdi ve o kadar etkileyiciydi ki, ara 
verildiğinde tanıklar ve izleyiciler sanki birbirleriyle 
tanışıyor gibiydiler. Herkes orada duyduklarından 
dolayı sarsılmış, şok halindeydi. Yargılanan sanıklar 
ise gayet neşeli, canlı, kendilerinden emin bir hava 
içindeydiler ve üzerlerinde pişmanlık ya da utanç 
duyduklarına dair hiçbir iz yoktu.“

SOYKIRIM ANITLARI
Dachau toplama kampı, Nazi döneminde Münih 

yakınlarında kurulan ilk çalışma kamplarından 
biriydi. Hitler’in iktidara gelişinden bir kaç hafta 
sonra kampa ilk mahkumlar gelmeye başladı. Burası, 
sonraki kamplar içinde örnek teşkil etmişti. Bir

‘Suç işlemedik, sadece emirleri yerine getirdik’
Davanın en düşündürücü yanlarından biri de, 

yargılananların hiç birinin suç işlediğini itiraf etmem-
esi, sadece „emirleri yerine getirdiklerini“ söyleme-
leriydi. Mahkeme 19 Ağustos 1965 günü kararını 
açıkladı. Davaya özellikle Almanya dışından ilgi 
büyüktü. Davanın baş sanıklarına uzun ve kısmen 
ömür boyu hapis cezaları verildi. Mahkeme, daha 
önce başka bir mahkemeden temiz kağıdı almış olan 
Robert Mulka’yı en az 3 bin olayda kitlesel cinay-
etlere yardımcı olmak suçundan 14 yıl hapis cezasına 
çarptırmıştı.

Ancak Frankfurt’taki Auschwitz kararlarından 
sonra Alman adalet mekanizması yine işi ağırdan al-
maya başladı. Auschwitz’deki toplam 6 bin 500 SS 
görevlisinden sadece 29’u mahkum edildi.

Selma  
DUma N
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Yunanistan mültecileri sınıra yönlendiriyor:Makedonya’da olağanüstü hal
Sığınmacıların geçiş ülkesi 
Makedonya karşı karşıya 
kaldığı sığınmacı akını 
nedeniyle olağanüstü hal 
ilan etti ve Yunanistan’la 
sınırlarını kapattı.

Yunanistan’a gelen sığınmacıların batıdaki 
Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla geçiş yolu 
olarak kullandığı Makedonya geçen haftadan 
beri zor günler geçiriyor. Büyük bir sığınmacı 
akınıyla karşı kalan Makedonya’da hükümet 
kriz nedeniyle olağanüstü hâl kararı aldı.

Ülkenin güney sınırında baskının artması ve 
Yunanistan’dan gelen göçün yoğunlaşması üz-
erine olağanüstü halin uygulanacağını açıklayan 
Makedonya İçişleri Bakanlığı, sınır bölgesinin 
daha iyi kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Krizin üstesinden gelinebilmesi için ordunun 
da devreye gireceğini kaydeden Bakanlık, ‘Yu-
nan tarafından yoğun şekilde yasadışı yollarla 
sınırın aşıldığını’ vurguladı.

Üsküp hükümeti, kısa bir süre önce Avrupa 
Birliği’nden de mülteci sayısının artması ned-
eniyle yardım talebinde bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Mitko Cavkov, ‘sorunun bir 
Avrupa ülkesinden Makedonya’ya taşınması 
nedeniyle Avrupa Birliği’nin yardım etmekle 
yükümlü olduğunu söylemişti. Cavkov, ülkes-
inin bütün sığınmacıları kapsayacak kapasitesi 
olmadığını da vurgulamıştı.

Yardım örgütleri, günde yaklaşık 2 bir 
kişinin yasadışı yollarla Yunanistan – Maked-
onya sınırını geçtiğini tahmin ediyor.

Yunanistan Suriyeli 
göçmenleri biletle taşıdı

Yunanistan’ın Kos (İstanköy) adasına vardıktan 
sonra Yunan hükümeti tarafından bir gemiye 
yerleştirilen 2 bin 500 göçmenden Selanik’e 
götürülmeleri karşılığında 60 Euro alındı.

Skandal, Yunan medyası tarafından ‘utanç 

verici’ olarak nitelendirildi. Hükümetin, gemi-
nin sahibi ANEK firmasına 500 bin Euro’luk 
ödemeyi yapmak için parası olmadığından 
göçmenlerden bilet ücreti aldığı ileri sürüldü. 
Skandalın boyutu ücretlere rağmen göçmenler-
in istedikleri Selanik yerine Atina’ya götürül-
meleriyle büyüdü. Batı Avrupa ülkelerine 
gitmeyi planlayan göçmenler, Pire Limanı’na 

getirilmelerinin ardından Selanik’e gitmek için 
tren ve otobüslere akın etti. Elefterios Venizelos 
adlı geminin, Selanik’e giderken rota değiştirip 
Atina’ya gittiği ortaya çıktı. Bunun sebebinin 
Avrupa Birliği ve Makedonya’nın, Yunan 
hükümetine “göçmenlerin başka bir ülkeye 
gitmelerine kolaylık sağlamanın suç olduğu” 
yönündeki uyarıları olduğu belirtildi.
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Yarbay Alevi! Yarbay paralel! Siz alçak!
Ne dediler, biliyor musunuz? 
“Yarbay FETÖ ağzıyla konuşuyor.”  
“Ölmesini bilmeyenler asker olmasın.”

Her gün bizleri, gazetecileri sistematik bir 
zorbalıkla hedef gösteriyorsunuz ya… Tedirginlikle 
bekledik. Bunu da yapacak mısınız acaba diye bekl-
edik. Vallahi de billahi de yaptınız.

Şehit ailelerini de ağzınızdan köpükler saçarak 
ezberinizdeki ‘kötü’ tanımlamalarla etiketlediniz.

Siirt’teki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma 
er Bahadır Aydın cenaze töreninde Sağlık Bakanı 
Müezzinoğlu’nu protesto eden aile büyüğüne 
DHKP-C’li dediniz. Eski Eğitim-Sen Şube Başkanı 
bir ÖDP’liydi. Yine Siirt saldırısında şehit olan Re-
cep Beycur’un cenazesinde “Cumhurbaşkanı gurur 
duysun. Kardeşi kardeşe kırdırıyor. Bu yaşa ge-
tirene kadar ne çektik. Onun oğlu olsa böyle olur 
muydu” diye bağıran yakınını ‘PKK sempatizanı 
provokatör’ ilan ettiniz. Öyle bir PKK’li, öyle bir 
provokatör ki… “Kardeşi kardeşe kırdırıyorsunuz, 
akan kan dursun” diyor.

Şehit yakınıdır, acısı vardır dahi demeden 
yapıştırdınız yaftayı. 

**
Hadi en karanlık yollara saptınız ve bir şekilde 

onları terörist yaptınız, özel yerleştirilmiş 
kışkırtıcıymışlar gibi sundunuz, şimdi bu içi ezilmiş, 
üzerinde üniforması olan Yarbay’a ne diyeceksi-
niz diye bekledik. Sürpriz yapmadınız. Pazar günü 
32 yaşındaki kardeşini şehit veren Yarbay Mehmet 
Alkan tabuta kapanıp şöyle diyordu: “Buradaki va-
tan evladı daha 32 yaşında. Vatanına, sevdiklerine 
doyamadı. Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? 
Düne kadar çözüm diyenler ne oldu da sonradan 
savaş diyor. Saraylarda 30 tane korumayla gezip, 
zırhlı arabalara binip ’Şehit olmak istiyorum’ diye 
bir şey yok. Git o zaman oraya git.”

Birkaç saat içinde Twitter’da “Yarbay Alevi” 
sözü trending topic oldu, biliyor musunuz?

Sonra da ne dediler, biliyor musunuz? “Yarbay 
FETÖ ağzıyla konuşuyor.” FETÖ yani Fetullah 
Terör Örgütü! Bir de ne dediler, biliyor musunuz? 

“Ölmesini bilmeyenler asker olmasın. Kardeşi ölen 
Yarbay hakkında TSK işlem başlatsın.” Soğukkanlı 
bir katilin kelime dağarcığından çıkabilir ancak 
şu cümle. Acımasızlığa bakın. İşinize gelmeyeni 
duyduğunuzda düğmesine basılmış aptal bir çamaşır 
makinesi gibi dönmeye ve kötülüklerinizi üstümüze 
saçmaya başlıyorsunuz. Yarbay Alevi! Yarbay pa-
ralelci! Yarbay terörist! Velev ki Alevi! Velev ki 
Gülen cemaatinden! Suç mu?

Bu insanın kardeşi ölmüş, bunun arkası önü var 
mı? O Yarbay, Alevi olduğu için mi yoksa Gülenci 
olduğu için mi isyan ediyor? Sonradan da efendim, 
“Yarbay Alevi tamlamasını Twitter’da trending 
topic yapan paralelciler” diye bir şey de çıkardınız. 
yle pis ki kavganız, önünüzden geçen tabutları gö-
zleriniz görmüyor. Aslında işin özü nedir, biliyor 
musunuz? Siz ‘ölmüşlerin ailelerini yuhalatma’ 
tıynetinin memurusunuz. O yüzden de çok güzel 
yakıştırıyorsunuz bu alçaklıkları kendinize.

Aslında işin özü nedir, biliyor musunuz? Siz 
bugün niye savaş halinde olduğumuzla ilgili halkın 
aklını yönetebileceğinizi sanıyorsunuz. Değil sekiz 
pespaye gazete, on sekiz gazeteniz, otuz sekiz tv 
kanalınız, bin beş yüz küfürbaz trolünüz olsa da 
yönetemezsiniz. Çünkü hakikat demir gibi sağlam, 
demir gibi soğuk bir biçimde memleketin orta yer-
inde dikiliyor.

Herkes ama herkes onu görüyor.
Ezgi Başaran - Radikal
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Türkiye devletinin Kandile başlattığı operasyon-
lar sonrası Kürdistan’nın bir çok yeri gibi Istanbul 
Gazi Mahallesi’nde de özerklik ilan edildi. Özerk-
lik ilanının ardından mahallede olağan üstü hal ilan 
edildi. Polis saldırılarını protesto eden halk HDP 
öncülüğünde büyük barış yürüyüşü gerçeklestirdi. 

Polisin yürüyüşe gerekçe göstermeden saldırması 
üzerine YDG-H üyeleri mahallenin bir çok yerinde 
barikatlar kurup polis ile çatıştı. 

Gazi Mahallesinde en sıcak olayların yaşandığı 
dakikalarda görevi başında bulunan foto muhabiri 
arkadaşımız Çağdaş Erdoğan’ın fotoğrafları…

Fotoğraflarla Gazi mahallesi
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Murray Bookchin ve Kürt Direnişi 
Joris Leverin: “En nihayetinde; Kürtlerin, Zapatistaların, ve dünyanın 
pek çok yerinde yeşermekte olan diğer devrimci hareketlerin mü-
cadelelerine destek olmanın en iyi yolu onların hikayelerini dinleyip 
tecrübelerini öğrenmekten ve adımlarını izlemekten geçiyor.”
Bookchin’in, vaktiyle hem komünistler hem de anarşistler 
tarafından reddedilmiş olan yerel yönetim fikirleri şimdilerde 
Kürtlerin demokratik özerklik arayışına ilham veriyor.

Yeni çıkan Geleceğin Devrimi: Halk 
Meclisleri ve Doğrudan Demokrasi (Verso, 
2015) kitabının giriş bölümünde, 1921 yılının 
New York’unda Rus Yahudi göçmen bir 
ailede dünyaya gelen Murray Bookchin’in, 
henüz 9 yaşındayken, Komünist gençlik 
örgütü Genç Öncüler’e katılışı anlatılıyor. 
Bu, Murray’ın, 2. Dünya Savaşı yıllarında 
Stalinizm’den Troçkizm’e geçişi, 1950’ler-
in sonlarında kendini anarşist olarak 
tanımlamaya başlaması ve daha sonrasında 
toplumsal ekoloji fikrinin ortaya çıkışının 
ardından “komünalist” veya özgürlükçü bel-
ediyecilik fikirleri benimsemesine uzanan 
“sol” yaşamındaki ilk adımı olacaktır.

2. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, radyo 
teknolojileri üzerine aldığı birkaç ders ha-
ricinde üniversiteye hiç gitmemiş olmasına 
rağmen, Bookchin, düzinelerce kitap ve 
yüzlerce makale yazmış, çeşitli dergilerin 
yanı sıra 1974 yılında Toplumsal Ekoloji 
Enstitüsü’nün kuruculuğunu yapmıştır. 
Radikal politika alanına en büyük katkısı ise 
ekoloji kavramının siyasi düşünce dünyasına 
yeniden girmesini sağlamak olmuştur.

Bookchin, o dönemde henüz ortaya 
çıkmaya başlamış olan çevreci hareketlerin 
fikir ve pratiklerine karşı çıkmış, onları ka-
pitalizmi yalnızca teknik yollardan onar-
maya çalışmakla, problemin temeline inmeyi 
araştıran bir ekolojik yaklaşımın karşısında 
durmakla suçlamıştır. Bookchin’e göre, ka-
pitalizmin ölümcül sorunu, Marksistlerin 
inandığının aksine, işçi sınıfının sömürüsü 
değil, doğal çevreyle olan çatışmasıdır; 
ve karşı durulmadığı takdirde bu çatışma, 
kaçınılmaz olarak, insanların insani özel-
liklerinden uzaklaşmalarına ve doğanın yok 
olmasına yol açacaktır.

Geleceğin Devrimi’nde yer alan Ekolojik 
Kriz ve Toplumu Yeniden Yaratmak makales-
inde Bookchin, “toplumsal ekolojinin 
geliştirdiği en temel fikrin insanın insan üz-
erindeki tahakkümünün insanın doğa üzer-
indeki tahakkümüne yol açtığı” görüşünü 
savunur. Ekolojik bir toplumun gelişimi için, 
öncelikli olarak insanın insan üzerindeki 
iktidarı ortadan kaldırılmalıdır. Bookchin’e 
göre, “tarihteki tüm iktidar problemlerinin 
müsebbibi kapitalizm ve onun alt benliği olan 
devletçiliktir,” ve piyasa ekonomisi, şayet 
durdurulmazsa, “büyü veya öl” ideolojisinin 
sonucu olarak doğayı tamamen ortadan 
kaldıracaktır.

Bookchin -kendi deyimiyle parlamen-
tarizm ve temsiliyet aracı olarak “parti” 
mekanizması aldatmacası döngüsünü 
kırarken, kamusal alanda bağımsız yurttaşlık 
pratiğine sahip çıkan- özgürlükçü belediye-
cilik fikrinin, anarşizme politik ve toplumsal 
arenada yeniden görünürlük kazandıracağı 
fikrine ABD’deki anarşist grupları yıllar bo-
yunca ikna etmeye çalışır.

Özgürlükçü belediyecilik, siyaseti pro-
fesyonel politikacılardan “çalarak” yurttaşlara 
geri vermek amacıyla, doğrudan ve yüz yüze 
meclisleri teşvik eder. Devleti “tamamiyle 

yabancı bir oluşum” ve “insan gelişiminde 
karaçalı” olarak tanımlayan Bookchin’e 
göre özgürlükçü belediyecilik “temelinde 
demokratik ve yapısal olarak anti-hiyerarşik,” 
rasyonel ve ekolojik bir toplum için mücade-
leyi öncüleyen bir sistemdir.

Bookchin’in tüm çabalarına rağmen 
anarşistler, siyasette görünür olmak ve gerçek 
bir devrim yapabilmek adına yerel yönetime 
katılmak zorunda olmak fikrini benimseyem-
edikleri için özgürlükçü belediyecilik fikrini 
reddederler. Bookchin, siyasi olgunluğuna 
Marksistler, sendikacılar ve anarşistler 
arasında erişmişken, sonrasında tüm bu 
akımlara kökten eleştiriler getirmeye devam 
eder ve sonunda kendi toplumsal ekoloji 
fikrini ortaya koyduğunda, solda pek çok 
eleştirinin de hedefi haline gelmiş olur.

Kürt Direnişi
70’li yılların sonlarında, Bookchin’in, to-

plumsal ekoloji teorisinin öneminin ABD’de 
kabul görmesi için uğraş verdiği sıralarda, 
dünyanın başka bir yerinde tamamiyle 
farklı bir mücadele doğuyordu. Türkiye’nin 
ağırlıklı olarak kürt nüfusuna sahip, dağlık 
güneydoğusunda, sonralarda Bookchin’in 
toplumsal ekoloji teorisini benimseyecek ve 
uygulamaya geçirecek bir örgüt kurulmuştu.

Örgüt kendine Kürdistan İşçi Partisi –
Kürtçe kısaltmasıyla PKK- ismini verdi 
ve 1984’te Türk devletine ilk saldırılarını 
başlattı. Bu ilk operasyonların akabinde 
yenileri geldi ve nihayetinde halen bir 
çözüme kavuşmamış olan 30 yıllık silahlı 
bir mücadele halini aldı. Marksist-Leninist 
düşünceden etkilenmiş olan PKK, sosyal-
ist ilkeler üzerine kurulu bağımsız bir Kürt 
devleti uğruna savaşıyordu. Modern Türkiye, 
İran, Irak ve Suriye’deki topraklardan oluşan 
Kürt anayurdu, 20. yüzyılın başlarında, 
Orta Doğu’daki Osmanlı-Türk topraklarının 
Fransa ve İngiltere arasında bölünmesini he-
defleyen anlaşmayla parçalanmıştı. Türkiye, 
Suriye ve Irak arasındaki sınırlar, 1916’da 
ünlü Sykes-Picot anlaşmasına dahil edilmişti.

Günün birinde Kürt topraklarının 
birleşeceğine dair bu ütopik hayale karşın, 
PKK’nin mücadelesinin öncelikli odağı Tür-
kiye sınırları içerisindeki Kuzey Kürdistan 
– Bakur – topraklarının özgürlüğü idi. Fakat 
PKK, bağımsız bir Kürt ulus devleti kurma 
hayalini 90’larda yavaş yavaş terk etmeye 
başlamış ve diğer olasılıkları üzerinde dur-
maya başlamıştı.

1999’da, PKK’nin kurucusu ve lideri Ab-
dullah Öcalan, Türkiye ve Suriye arasında 
diplomatik bir sorun haline geldi. 20 yıl önce 
Türkiye’den kaçmaya zorlanıp sığındığı 
ve buradan PKK operasyonlarını yönettiği 
Suriye isyankar lideri daha fazla misafir edip 
korumak istemiyordu, ve sonunda Öcalan’ı 
ülkeyi terk edip başka bir yere iltica etmek 
zorunda bıraktı. Çok geçmeden, Öcalan 
Kenya’da tutuklanıp Türkiye’ye iade edildi. 
Burada önce idam cezasına çarptırıldı ve bu 
ceza daha sonra müebbet hapse çevrildi.

Öcalan’ın yakalanışı PKK’nin bağımsızlık 
mücadelesinde bir kırılma noktasıydı. Bun-
dan kısa bir süre sonra, örgüt bağımsız dev-
let kurma talebinden vazgeçecek ve yerelde 
daha fazla özerklik isteyecekti. Tutukluyken, 
Bookchin’in eserleriyle tanışan Öcalan onun 
toplumsal dönüşüm ile ilgili yazılarından et-
kilendi ve bağımsız ulus devlet idealinden 
vazgeçip “Demokratik Konfederalizm” adını 
verdiği alternatif bir yolu izlemeyi tercih etti.

Bundan birkaç yıl önce, 1991’de Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünden sonra, PKK ulus devlet 
kavramı üzerine hali hazırda olumsuz fikirler 
geliştirmeye başlamıştı. Geleneksel Kürt an-
ayurdunun tamamı Kürtlerden oluşmuyordu. 
Kürtler tarafından kurulup yönetilecek bir 
devlet doğal olarak büyük azınlık gruplarını 
himaye altında tutacak ve bu da yıllar boyun-
ca baskı altında tutulan Kürtlerin kendileri 
gibi, etnik ve dini azınlıkların baskılanması 
ihtimalini doğuracaktı. Bu sebeple, Kürt dev-
leti, bölgede var olan problemlerin çözümü 
değil devamı olarak görülmeye başlandı.

Nihayetinde, bir yandan kapitalizm ve 
ulus devlet, diğer yandan patriyarka ve 
merkezi devlet iktidarı arasındaki ilişki 
üzerine düşünen Öcalan gerçek özgür-
lük ve bağımsızlığın, ancak ve ancak, 
Kürt hareketinin kurumsallaşmış baskı ve 
sömürüden tüm bağlarını koparması halinde 
gelebileceğinin anladı.

Demokratik Konfederalizm
2005’te yayınladığı Demokratik Kon-

federalizm Bildirgesi ile Abdullah Öcalan, 
PKK’nin bağımsız Kürt ulus devleti kurma 
idealinden resmi ve kesin olarak ayrıldı. “Ulus 
devlet sistemi,” Öcalan’ın bu bildirgede dile 
getirdiği üzere, “20. yüzyıldan bu yana, to-
plum, demokrasi ve özgürlüğün önünde ciddi 
bir engel teşkil etmektedir.”

Öcalan’a göre, Orta Doğu’daki krizi 
aşmanın tek yolu, “gücünü, ulus devlet üz-
erine inşa olmuş küreselleşmeden değil de 
doğrudan halktan alacak demokratik konfed-
eral bir sistemin kurulmasıdır. Tutuklu lidere 
göre, “ne kapitalist sistem ne de emperyalist 
güçlerin baskıları, kendi çıkarlarının dışında 
kalan bir demokrasi getirmeyecektir. Burada-

ki vazife, toplumdaki dini, etnik ve sınıf 
farklılıklarını dikkate alan … halk tabanlı bir 
demokrasinin gelişimini desteklemektir.”

Öcalan’ın demokratik konfederal mod-
el geliştirme çağrısından hemen sonra, 
Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kon-
gresi (DTK) kuruldu. 2011’deki bir toplantı 
esnasında; siyaset, yargı, savunma, kül-
tür, toplum, ekonomi, ekoloji ve diplomasi 
alanlarında devletten özerklik talep eden 
Demokratik Özerklik Çağrısı’nda bulunuldu. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin tepkisi beklen-
medik değildi: DTK’ya önce meydan okundu, 
aktiviteleri suç kapsamına alındı ve sonunda 
doğrudan yasaklandı.

Öcalan tarafından geliştirilen Demokratik 
Konfederalizm fikrinin Bookchin’in toplum-
sal ekoloji felsefesiyle benzerlik gösteriyor 
olması tesadüf değil. 2000’lerin başlarında, 
hapis altındayken, Özgürlüğün Ekoloji-
si ve Kentsiz Kentleşme kitaplarını okumaya 
başlar ve sonrasında kendini Bookchin’in 
öğrencisi ilan eder. Öcalan, Bookchin’in 
fikirlerinin ne şekilde Orta Doğu bağlamına 
uyarlanabileceğini tartışmak üzere, avukatları 
aracılığıyla, radikal düşünürle bir toplantı 
ayarlamaya çalışır.

Ne yazık ki, Bookchin’in o sıradaki 
sağlık problemleri nedeniyle bu toplantı 
hiçbir zaman gerçekleşmez; fakat Bookchin 
2004’te Öcalan’a şu mesajı gönderir: Kürt 
halkının üzerinde kendi dehalarının yeniden 
yeşereceği özgür ve rasyonel toplumu bir gün 
kurabileceklerini umut ediyorum. Kürtler, 
sayın Öcalan gibi, kendilerine rehberlik ede-
bilecek yetenekte bir lidere sahip oldukları 
için çok şanslılar.”

Buna karşılık olarak, 2006’da ölümünün 
ardından, Kürt hareketinin felsefesindeki 
yeri sebebiyle Bookchin’e PKK tarafından 
“20. yüzyılın en büyük toplum bilimcilerin-
den biri” ünvanı verildi. Projelerini “yaratıcı 
ve gerçekleştirilebilir” olarak tanımlayarak 
Kürtlerin demokratik konfederalizmi kuracak 
ilk toplum olacakları umudu dile getirildi.

Joris Leverink, İstanbul’da yaşayan serbest bir gazeteci 
ve ROAR Magazine editörü ve Telesur English’te köşe 
yazarıdır. Kaynak: http://roarmag.org/  Çeviri: Esen Kara

Yazının devamı gelecek hafta...
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NATO’nun çözüm sonrasında Kıbrıs’ta var olma ihtimali
NATO’nun, Kıbrıs’ta olası bir çözümün 
sonrasında oluşacak farklı bir garantörlük 
sisteminde yer alması senaryosunun perde 
gerisinde gündemde olduğu iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi: “NATO 
‘İstiyor ve Yapabilir!’” başlıkları 
altında verdiği haberinde, NATO’nun 
Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında, 
değişecek bir garantörlük sisteminde 
doğrudan ya da dolaylı şekilde yer 
almasına ilişkin perde gerisinde fikir 
alış verişleri ve çalışmalar yapıldığını 
iddia etti.

Gazete, garantiler ve güvenlik 
konusunun müzakerelerde henüz ele 
alınmadığını ve sona bırakıldığını an-
cak perde gerisinde bazı çalışmaların 
yapıldığını iddia ettiği haberinde, 
buna karşın NATO ve ABD’nin 
çeşitli faaliyetlerinde, “Avrupa-
Atlantik kurumlarının Kıbrıs’taki 
bir çözümde rol üstlenmeye hazır 
oldukları mesajlarını verdiklerini” 
öne sürdü.

Gazete, ABD’nin BM Güven-
lik Konseyi yetkilisinin geçtiğimiz 
Haziran ayında, aralarında Türk ve 
Yunan örgütlerinin de bulunduğu 
ABD’deki AB ülkeleri örgütleri tem-
silcileriyle bir araya gelerek Kıbrıs 
sorununa, Kıbrıs’ın “Avrupa-Atlantik 
kurumlarında yer almasını sağlayacak 
bir çözümün bulunmasının önemine 
işaret ettiğini iddia etti.

ABD’nin konuya stratejik 
açıdan yaklaştığını da savunan 

gazete, NATO’nun da AB ile NATO 
arasındaki işbirliğinde Kıbrıs sorunu 
sebebiyle yaşanan sorunların ortadan 
kalkmasını istediğini belirtti.

Gazete, diplomatik bir kaynağa 
göre, NATO’nun adadaki varlığının 
örgüt için stratejik bir seçenek 
olduğunu ve çözüm anlaşmasında 
yer almaması olası bir garantör-
lük sistemine katılmasının gerekli 
görülmediğini aktardı.

Haberde, askersizleştirilmiş 
bir Kıbrıs’ta güvenlik için bazı 
askeri birimlerin var olabileceği, 
bunların arasında NATO’nun da yer 
alabileceğinin düşünüldüğü belir-
tilirken böyle bir şeyin hem ABD 
hem de NATO’yu memnun edeceği 
vurgulandı.

“NEW YORK’TA ÜÇLÜ zİRVE 
SÖz KONUSU DEĞİL”

Öte yandan Rum Hükümet 
Sözcüsü Vekili Viktoras Papadopu-
los, Rum Yönetimi Başkanı Nikos 
Anastasiadis’in BM Genel Kurulu 
sebebiyle New York’a yapacağı zi-
yarette Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı ve BM Genel Sekreteri 
Ban Ki Moon’la üçlü görüşme 
gerçekleştirmesi konusundaki 
soruları yanıtladı.

Gazete, yukarıdaki başlık altında 
verdiği haberinde, Papadopulos’un 
olası Ban-Akıncı-Anastasiadis 
görüşmesi konusundaki bir soruya, 
Anastasiadis’in New York’a “Kıbrıs 
Rum lider olarak değil Devlet 
Başkanı olarak gideceği” yanıtını 
verdiğini yazdı.

Papadopulos, Anastasiadis’in 
18-30 Eylül tarihleri arasında 
New York’ta olacağını belirtirken 
Anastasiadis’in bu tarihler arasında 
ABD ve BM Güvenlik Konseyi’nin 
diğer önemli devlet yetkilileriyle 
görüşmeler yapmasının ayarlanmakta 
olduğunu vurguladı.

DİSİ ÇÖzÜM SÜRECİNDE 
“ARADA”

Gazete bir diğer haberinde, DİSİ 
Başkanı Averof Neofitu’nun dün 
Kıbrıs sorununun çözümü süre-
cine ilişkin açıklamasına yer verdi 
ve Neofitu’nun, çözüm sürecine 
ilişkin erken tutum belirleyenleri 
eleştirdiğini yazdı.

Habere göre Neofitu 
açıklamasında, “müzakere sürecini 
reddetmenin veya güzelleştirmenin 
aşırı uçluluğu temsil ettiğini” id-
dia ederek müzakerelerin henüz ilk 

safhalarında bulunduğunu ve her iki 
tarafın savunucularının kendilerine 
hakim olmaları gerektiğini belirtti.

Neofitu, “Şimdi önemli konuların 
özüne girdik. Hepimizi bilgilendi-
rildikten sonra ve eğer anlaşmaya 
varılmışsa, siyasi liderlik, partiler 
ve oyuyla karar verecek Kıbrıs halkı 
olarak yeterli vaktimiz olacaktır” 
şeklinde konuştu.

Neofitu ayrıca, 8 Eylül tarihinde 
Başkanlar Konseyi toplantısını da 
hatırlatarak, görüşlerini bu toplantıda 
dile getireceklerini vurguladı.
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87 Kurum: Dolmabahçe Mutabakatı uygulansın
DTK, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsil-

cileri, Dolmabahçe Mutabakatı’nın uygulanmasını 
istedi. Yapılan ortak açıklamada, öz yönetime 
destek verilirken, AKP’nin savaş politikalarının 
kabul edilmeyeceği vurgulandı. DTK, sivil to-
plum örgütü ve siyasi parti temsilcilikleri dahil 
87 kurum, AKP’nin savaş politikasına karşı or-
tak basın açıklaması yaptı. “Biz kurumlar, siyasi 
partiler, aydınlar, kadınlar ve özgürlükçü basın, 
olarak Türkiye ve Kürdistan’da yaşanan son 
gelişmeler karşısında halklarımızın özgürlük 
ve demokrasi taleplerinin yaşam bulması için, 
insanlığa karşı sorumluluk taşıdığımızın bilinci ile 
savaş konseptine ‘hayır’ diyor, katliamlara, tutuk-
lamalara, kadın bedeni üzerinden onur kırmaya 
karşı tutum alıyor, demokratik tepkimizi her yerde 
koyacağımızı belirtiyoruz” denilen açıklamada, 
şunlar kaydedildi:

‘AKP SÜRECİ HEBA ETTİ, 
zULME BAŞLADI’

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ortadoğu’daki 
siyasal gelişmeleri son derece sığ bir perspek-
tifle okumuş, Osmanlı heveslisi hegemonik 
arayışından kurtulamamış, ideolojik-mezhepçi 
ittifak biçimleri ve Kürt karşıtı politikası ile 
Ortadoğu’daki savaşın parçası haline gelmiştir. 
Özellikle en temel meselesi olan Kürt sorununun 

Türkiye’de çözümü için 2013 Newrozu’nda Kürt 
Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın başlatmış 
olduğu, ’Artık silahların susacağı, fikirlerin 
konuşacağı’ bir sürecin kapıları aralanmış ve Dol-
mabahçe Mutabakatı sürecine kadar gelinmiştir. 
Ancak Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve AKP bu 
politikası nedeniyle süreci heba etmiş ve kaotik 
bir ortamda kendi tekçi devlet anlayışını baskı 
ve zulümle sürdürme çabası içine girmiştir. Tür-
kiye cumhuriyeti devleti kuruluşundan günümüze 
kadar devem ettirdiği resmi ideolojisi, Kürdistan 
halklarının inkârı üzerine olmuştur.7 Haziran 
seçimlerinde ise HDP ile açığa çıkan irade beyanı, 
halkların birlikte barış, demokrasi ve özgürlük-
ten yana tercihidir.” 13 yıllık AKP iktidarının 
sürdürdüğü politikanın, Türkiye’yi artık bir yol 
ayrımına getirdiğine dikkat çekilen açıklamada, 
“Ya demokratik ve barışçıl olan yönetim biçimi 
esas alınacak yada diktatöryal, hegamonik, tekçi 
sistemde ısrar edilip ülke bir savaş alanına çeki-
lecekti. 7 Haziran’dan önce başlatılmak istenen 
savaş konsepti ve devamında seçimlerden sonra 
açığa çıkan irade beyanına karşı ikinci yol seçiler-
ek, halkın kendi kendine yetebilmesi ve örgütlen-
mesine karşılık askeri ve siyasi operasyonlarla bir 
soykırım üzerinden, ülke iktidar uğruna savaşa 
sürüklenmiştir” denildi.

‘DOLMABAHÇE MUTABAKATI 
UYGULANMALI’

Devletin demokratikleşmesini kapsayan öz 
yönetim talebine karşı yapılan tüm saldırıları, 
halkın iradesiyle seçilmiş belediye eş başkanlarının, 
yönetim kadrolarının tutuklanmasını kabul et-
meyeceklerini belirten kurumlar, açıklamalarında 
şunları da kaydetti: “Herkesin kabul ettiği, savaşın 
hiç kimseye kazandırmayacağı, yaşanacak büyük 
acı ve bedellerden sonra tekrar bitirdiğimiz nok-
taya geri döneceğimiz geçmiş deneyimlerden de 
anlaşılmıştır. Bu nedenle bütün sorunların şiddet 
ve silahla değil, ancak müzakere edilerek çözüm-
lenmesi dışında doğru ve geçerli bir yöntemin 
olmadığı dünya örnekleriyle de ispatlanmıştır. Bu 
yüzden savaş ve kaotik süreçten demokratik ve 
özgürlükçü bir hamleyle çıkış mümkündür. Bu 
da ancak Dolmabahçe Mutabakatı esaslarına 
dönmekle gerçekleşecektir. Sürecin devletin 
demokratikleşmesi ve halkların yararına evrilm-
esi  için tüm kamuoyu, kurumlar, siyasi partiler, 
aydınlar, kadınlar ve özgürlükçü basının ortak 
refleksi , “savaşa  ve katliamlara hayır” talebi 
olmalıdır. Bunun için ortak tutum ve demokra-
tik tepkilerimizi ahlaki ve vicdani bir sorumlu-
luk gereği tüm halkımızla beraber hayatın her 
alanında vereceğimizi belirtiyoruz.”    

Hopa’da sel felaketi: 8 kişi yaşamını yitirdi
Artvin’in Hopa ilçesinde, selin oluşturduğu 

heyelan sonucu 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada 
gelen ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Göçük 
altında kalan yurttaşın çıkarılması için çalışılıyor. 
Artvin Valisi Kemal Cirit ise yaptığı açıklamada, sel 
ve heyelan nedeniyle il genelinde 8 ölü ve 2 kayıp 
olduğunu, hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü 
söyledi. Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre ölü 
sayısının artacağından korkuluyor.

Artvin›in Hopa ilçesinde yoğun yağmur yağışından 
kaynaklı sel ve heyelan meydana geldi. Artvin’in 
Hopa ilçesinde selin oluşturduğu heyelanda 4 katlı bir 
binanın çökmesi sonucu ölenlerin sayısı 3›e yükseldi. 
Hopa›nın Sundura Mahallesi›nde selin oluşturduğu 
heyelan sonucu 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binada 
3 kişi hayatını kaybetti. Artvin Valiliği, olayda Sabri 
Acıbadem, Emniyet Gedik ve Ünsal Gedik›in hayatını 
kaybettiğini açıkladı.  Yaklaşık 5 saattir kapalı 

olan Arhavi-Hopa karayolunu açma çalışmaları ise 
sürdürülüyor. AFAD ekibi çöken binada çalışmalarını 
sürdürürken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi de bölg-
eye çok sayıda iş makinesi gönderdi.  

Artvin Valisi Kemal Cirit, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, sel ve heyelan nedeniyle il genelinde 8 
ölü ve 2 kayıp olduğunu, hasar tespit çalışmalarının 
sürdürüldüğünü söyledi.

Demirtaş: AKP felakete sürükleyen politikalardan vazgeçmeli
 HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, basın 

mensuplarının sorularını yanıtladı. Demirtaş, 
toplumun barış istediğini ancak AKP ve 
Erdoğan’ın bu isteği dikkate almadığını belirt-
erek, “Hükümet bu çılgınca, ülkeyi resmen fela-
kete sürükleyen politikalardan derhal vazgeçme-
lidir» dedi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş, Ankara›daki MYK toplantı önces-
inde basın mensıplarının sorularını yanıtladı. 
Demirtaş, Artvin›de sel felaketinde yaşamını 
yitirenleri anarak, ailelerine başsağlığı dil-
edi. Seçim hükümetinde HDP›de kimlerin yer 
alacağına ilişkin bir soruya Demirtaş, şu yanıtı 
verdi: «Partimiz bu konuda daha önceki MYK›de 
kararını netleştirmiş, tavrını netleştirmişti. 
Sorumluluğumuz gereği bize oy veren 6 mi-
lyondan fazla insanın temsil hakkını kullan-
mak için seçim hükümetinde yer alacağımızı 
belirtik. Bu AKP ile bir koalisyon hükümeti 
değildir. Uzlaşma sağlanan bir hükümet 
anlaşması değildir. Anayasa gereği seçime ve 
seçim sonrasında yeni hükümet kuruluncaya 
kadar seçim sürecini yürütmek için geçici bir 
yürütme görevidir. HDP, seçimin güvenliği ve 
sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi açısından da 
aynı zamanda iktidar olanaklarının bir parti için 
kullanılmasının önüne geçmek için bu hükümette 
yer almaya karar vermiştir. Milletvekillerimizin 

tamamı bakanlık yapacak düzeydedir. Bizim 
açımızdan hangi bakanlıklar olacak hangi isim-
ler olacak tartışma konusu değildir. Ama Sayın 
Davutoğlu›na çağrım şudur: Türkiye toplumu-
nun ve seçmenin yarısı kadındır. Oluşturulacak 
hükümetin yarısı da kadın olmalıdır. En azından 
kadın temsiliyeti konusunda seçim hükümetinde 
ciddi bir adım atmalı ve bakanlıkların yarısı 
kadın üyelerden oluşmalıdır.»

ERKEN SEÇİM
Demirtaş, erken seçimdeki aday listeler-

ine dair yöneltilen soruya ise, «Birkaç ay önce 
görev başına gelmiş milletvekillerinin geniş 
kapsamlı bir şekilde değişik bir liste ile toplu-
mun önüne çıkmanın anlamı yok. Toplumun 
onay verdiği bir listedir. Aşağı yukarı bu list-
eye benzer bir liste ile halkımızın huzuruna 
çıkacağız. HDP›de dönem işlemedi. HDP yeni 
bir partidir. Burada görev yapan milletvekill-
eri de yeni seçilmiş milletvekilleridir. Kendi 
tüzüğümüze karşı hile yapmayı ahlaken doğru 
bulmayız. Kendi iç hukukumuza bakmayız. 
Tüzük gereği milletvekili olamayacak hiç kimse 
yok. Biz kendi iç hukukumuza bakarız» şeklinde 
yanıt verdi. SEÇİM HÜKÜMETİ HDP›nin 
seçim hükümetinde yer alması durumunda isim 
tartışmalarına da değinen Demirtaş, HDP›nin ül-

keyi savaş, soygun ve talan katliam hükümetler-
inden çok daha iyi yöneteceğine dikkat çekerek, 
«Biz tek başımıza seçim hükümetinde olsak bile 
asla HDP›yi kayıran, HDP seçmenini kayıran 
bir politika izlemeyiz. Biz adil bir yönetim 
için bu hükümete giriyoruz. Her arkadaşımız 
HDP›nin adil, eşit ve barış siyasetini savunabi-
lecek nitelikte arkadaşlarımızdır. Her bir millet-
vekili arkadaşımız bu hükümette görev yapabilir. 
HDP›nin isimler üzerinden tartışılması doğru 
değildir. Bu bize oy veren insanların hakkıdır. 
Seçim döneminde adil bir seçim açısından da to-
plumun hakkıdır. Geçici bir hükümettir. Pazarlık 
üzerine kurulacak bir koalisyon değil. Sonuçta 
hangi bakanlık olursa olsun çok fazla icra yapma 
şansı yok. Sadece bakanlar kurulunda biz tem-
siliyeti önemsiyoruz. 3 bakanlık hakkı var 6 
milyon insanın. Bizde seçmenimizin hakkı olan 
3 bakanlık hakkını temsil edeceğiz. Bu konuda 
önerimi belirttim yarısını kadınlardan seçerse çok 
iyi bir iş yapmış olur. HDP›li üyeleri kastetmiyo-
rum. Tüm bakanlar kurulu yarı yarıya kadınlarda 
oluşursa Sayın Davutoğlu iyi bir iş yapmış olur. 
İsimleri tartışacak halimiz yok. 80 milletvekil-
imizin tamamı dürüstlük, adalet konusunda 
aynı düşünceye sahiptir» değerlendirmesinde 
bulundu.

YSK seçim tarihini açıkladı

YSK Başkanı: Seçimin 1 Kasım 
2015 Pazar günü yapılmasına karar 
verildi

YSK Başkanı Sadi Güven, 
yaklaşan kış mevsiminin de dik-
kate alınarak 26. dönem Millet-
vekili Genel Seçimi’nin 1 Kasım 
2015 Pazar günü yapılmasına karar 
verildiğini açıkladı. Güven, yaptığı 
açıklamada, “Erken seçim 1 Kasım 

2015 tarihinde yapılacak. Seçim 
takvimini de bir iki gün içinde 
açıklayacağız. Mevsim şartlarına 
bakılarak bu tarih uygun görüldü” 
dedi.  

Güven ayrıca CHP ‘nin 
önseçimle ilgili değişiklik 
başvurusunu da değerlendirerek 
olumlu yanıt verildiğini söyledi.

Bilgen: Hopa için dayanışma 
kampanyası yapacağız

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 
Ankara’da devam eden MYK 
sırasında basın toplantısı düzen-
ledi, son siyasal gelişmeleri 
değerlendirdi.

Hopa halkına başsağlığı dileyen 
Bilgen, “Bir heyet göndereceğiz. 
Ancak sadece bu değil. Türkiye 
toplumunun barışı açısından 
da bir dayanışma kampanyası 
yürüteceğiz” dedi.

Partilerine yönelik saldırılara 
dikkat çeken Bilgen, saldırıların 
sorumlularını bulmak için iktidarı 
göreve davet etti. Bilgen kirli ve 
mafyatik ilişkilere sahip kişilerin 
de saldırılara bulaştığı yönünde 
bilgilerin geldiğini söyledi.

Sivil halka yönelik saldırıların 
son bulmasını isteyen Bilgen, Ağrı 
Valisi›nin «PKK kız çocuklarını 
kaçırıp iğfal ediyor» şeklindeki 
sözlerine de «Hükümet, bir halkı 
bu kadar aşağılayan açıklamaların 
arkasında mı değil mi açıklamalı. 
Bu rezalet ve utanç verici duruma 
son vermelerini bekliyoruz» dedi.

Bilgen, önümüzdeki günlerde 
Meclis›e getirilmesi beklenen Irak 
ve Suriye savaş tezkeresine karşı 
«Hayır» oyu kullanacaklarını 
vurguladı, «Barıştan yana tutumu-
muzu sürdüreceğiz» diye konuştu.

‹ÖzYÖNETİM BİR 
İNSAN HAKKI›

HDP Hükümet Sözcüsü Bilgen, 
açıklamanın ardından gazeteciler-
in sorularını yanıtladı. Belediye 
başkanlarının tutuklanmasıyla 
ilgili bir soru üzerine Bilgen, 
«Özyönetimin bir insan hakkı 

olduğunu, katılımcı demokrasi-
nin gereği olduğunu, Türkiye›nin 
demokratikleşmesi için de 
önemli olduğunu daha önce de 
söylemiştik. Bu nedenle bu tu-
tuklamalar asla kabul edilemez. 
Demokratik Özerklik sadece bir 
bölge için değil, tüm Türkiye 
için birlikte yaşama projesi, barış 
fırsatıdır» dedi.

Bilgen seçim hükümeti ile 
ilgili soru üzerine, bakanlık 
pazarlığından yana olmadıklarını, 
usulün önemli olduğunu belirtti ve 
ekledi: «Seçim hükümeti bir koal-
isyon değildir. Partilerin uzlaşması 
üzerine kurulmaz. Seçim döne-
minin güvenliğini sağlamak ve 
kamu kaynaklarının bir parti 
lehine kullanımını engellemek 
için bütün partilerin katıldığı bir 
mekanizmadır.»

‹HDP›DEN BEKLENTİLERİN 
YÜKSEK OLDUĞUNUN 
FARKINDAYIz›

KCK yöneticilerinin HDP›ye 
yönelik eleştirileri ile ilgili bir soru 
üzerine şöyle konuştu: «HDP›den 
beklentinin yüksek olduğunun 
farkındayız. HDP omuzlarının üz-
erindeki ağırlığın farkında. Şehit 
cenazelerinden yükselen feryadı 
da bir uyarı ve beklenti olarak 
alıyoruz. Sokakta infaz edilmiş 
çocukların ailelerinin feryadını da 
aynı şekilde alıyoruz. Akan kanın 
duracağı bir ortama kavuşmak 
için daha yoğun çalışacağız. 
Önümüzdeki seçim güvenli bir 
ortamda gerçekleşirse, Türkiye to-
plumu 7 Haziran›da tanıdığı kredi-
yi daha da yükseltecektir» dedi.

AKP’nin savaş politikasına tepki gösteren Yarbay’a soruşturma
Yüzbaşı olan kardeşi Ali Alkan’ın cenaze 

töreninde AKP’nin savaş politikasına tepki gös-
teren Yarbay Mehmet Alkan hakkında soruşturma 
açıldı.

AKP’nin savaş politikasına savaşta yaşamını 
yitiren askerlerin ailelerinden tepkiler gelmeye 
devam ediyor.  Şırnak’ta yaşamını yitiren Yüzbaşı 
Ali Alkan›ın Jandarma Yarbay olan ağabeyi 
Mehmet Alkan hakkında, cenaze törenindeki 
açıklamaları nedeniyle soruşturma başlatıldı. 

‹SIRÇA SARAYDA VE zIRHLI ARABADALAR›

«Kardeşimin katili kim? Bunun sebebi kim? 
Şu güne kadar ‹Çözüm› diyenler neden şimdi 
‹Sonuna kadar savaş› diyor» ifadeleriyle AKP›nin 
savaş politikasına tepki gösteren Alkan, «Sırça 
sarayda 30 koruma ile gezip zırhlı arabalara binip 
‹Şehit olmak istiyorum› diye bir şey yok. Git o za-
man git» demişti.  



Hipotiroidizm
En son yazımda sizlere hipertiroidizm hakkında 
yazmıştım. Bu hafta size bu konunun diğer 
yüzü hakkında yazmak istiyorum. 

Hipotiroidizm, boğazın ön 
kısmında oturan tiroid bezler-
inin gerektiğinden çok daha 
az tiroid hormonu (T3 ve T4) 
yapmasından dolayı ortaya çıkan 
bir hastalıkltır. Daha öncede 
anlattığım gibi tiroid hormonu 

kanda dolaştığı için vücudun her 
tarafına gider ve birçok bölgede 
dengeyi tutmayı sağlar. Eksik ti-
roid hormonu genel olarak vücu-
dun çok daha yavaş çalışmasına 
yol açar.

 Hipotiroidizmin 
semptomları nedir?

Hipotiroidizmde her hastalık 
gibi herkeste değişik seviyede 
ortaya çıkar. Aşağıdaki semp-
tomlar bazı insanlarda birkaç 
tane ve bazı insanlarda hepsin-
den oluşabilir, yani kişiden 
kişiye fark ediyor. Dikkatle takip 
eden okurlarımız görürler ki, bu 
semptomların bazıları hiperti-
roidizmde de belli oluyor. 

• Kalbin yavaş atması 
ve tansiyonun düşmesi 
(bradikardi)

• Aşırı yorgunluk hissi 
• Kilo alma
• Sürekli üşüme hissi (en 

sıcak havada bile)
• Kabız
• Genel ağrılar, özellikle 

kaslarda ve eklemlerde
• Kuru cilt
• İncelmiş, cansız saçlar
• Vücutta sıvı tutumu
• Bayanlarda adet 

düzensizliği/ağırlaşması
• Cinsel isteksizlik
• Kısırlık
• Zihinsel yavaşlama
• Depresyon   

En ilerlemiş halinde:
• Kalp hastalığı
• Guatr (boyun bölgesinin 

aşırı şişmesi)  

Teşhis nasıl yapılır? 
Her zaman söylediğim gibi 

ilk etapta doktorunuzla danışın, 
çünkü birçok hastalık yukardaki 
semptomlara sebep olabilir. Ma-
halle doktorunuz hipotiroidizm 
teşhisi için sizden aldığı kanı 
laboratuvara yollayıp T3 ve T4 
tiroid hormonlarının seviyes-
ine bakılmasını isteyecektir ve 
bu hormonlar gerektiğinden az 
oluyorsa teşhis sonuçlanır. 

Hipotiroidizm neden olur?
Hipotiroidizm aynı hiperti-

roidizm gibi birkaç sebepten 
dolayı ortaya çıkabilir. Nadir 
de olsa bazen sorun beyinden 
tiroid bezlerine ne kadar tiroid 
yapılması gerektiğini söyleyen 
sinyaller az veya hiç çalışmaz. 
Birçok insanda ise antikorların 
tiroid bezine yapışıp fonksi-
yonunu etkiler, daha basit bir 
şekilde bunu anlatmak istersek 
yani bünyenin yanlışlıkla kend-
ine saldırmasından oluşur. Bunun 
yanı sıra birçok coğrafik bölgede 
iyot eksikliğinden ortaya çıkan 
bir hastalık (iyot vücudun tiroid 
hormonu yapmasında katkısı 
vardır ve birçok ülkede iyot tuza 
eklenir ki bu eksiklik olmasın). 

Çok nadir durumlarda hi-
pertiroidizm tedavisiyle tiroid 
bezleri alınan insanlar tabi ki 
tedavisiz (ilacsiz) kalırsa hipoti-
roidizm olurlar. Bazı bebekler 
doğuştan hipotiroidizm hastası 
ve bazı ilaçların yan etkisi hi-
potiroidizmdir, mesela lityum 
içeren ilaçlar (bazı depresyon 
ilaçlarında bulunur) ve bazı kalp 
ilaçları. Lütfen kendi başınıza 
ilaçlarınızı durdurmayın, dok-
torunuzla danışıp araştırdıktan 
sonra beraber karar alınız, her 
hangi ilacın durdurulmasını. 

Hipotiroidizm kimi etkiler?
Hipotiroidizm her yaştaki 

insanı etkileyebilir, fakat genel-
likle 20-50 yaş arasındaki bay-
anlarda daha çok bulunur ve yaş 
ilerledikçe riski yükselir. 

Tedavisi nedir?
Tedavisi kişiye göre 

değişebilir. Tekrar en basiti tiroid 
hormonunu kontrol eden haplar 
ve genellikle bu çoğu insanın 
tedavisine yeter. Tedavi norma-
linde ömür boyu sürer ve tiroid 
hormon (T3 ve T4) seviyesine 
bakan kan testleriyle doktor kon-
trolu altında kalınır, fakat hipoti-
roidizm tedavisi olan hastalara 
bedava reçete verilir.
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Sağlık Köşesi

Özlem Boztepe

Safra Kesesinde Taş
Safra kesesi kara ciğerin 
altında bulunan ufak bir ke-
sedir. Kara ciğerin yaptığı 
safra buraya akar ve bura-
da birikip konsantre olur. 
Yemek yenildikten sonra 
safra ince bağırsağa akar. 
Safranın görevi yediğimiz 
gıdalarda bulunan yağı 
kırıp vücudun sindireceği 
bir hale getirmek.  
Safra kesesi taşı nasıl 
ve neden olur?

Safranın kimyasal kompozisyonu-
nun dengesini kaybeder ve gereğinden 
fazla kolesterol birikir, bu kolesterol 
kalınlaşıp taşa döner. 

Safra kesesi taşının 
semptomları nedir?

Birçok insan taşın olduğunu hisset-
mez. Fakat taş yerinden oynayıp safra 

kesesinin dışına çıkmaya çalışırsa ve 
bu kanalda takılırsa, birkaç saate kadar 
süren karın ağrısı olabilir. Bununla be-
raber, bazı insanlarda sarılık, ateşlenme 
ve kronik karın ağrısı olabilir. Eğer taş 
veya taşlar pankreasa giderse aküt pank-
reatite yol açar. 

Safra kesesi taşları 
kimleri etkiler?

Safra kesesi taşı birçok insanı etkiley-
en bir durum - yapılan araştırmalara göre 
her on insanın birinde safra kesesi taşı 
var. Safra kesesi kilolu veya obez insan-
larda, bayanlarda, 40 yaş üstündekilerde 
ve anne olan kadınlarda (hamilelikte 
hormonlar kolesterolü yükseltiyor) daha 
sık bulunan bir durum.

Tedavisi nedir?
Eğer safra kesesinde duran taşlar 

kişiye rahatsızlık vermiyorsa, tedavi 
yapılmaz. Fakat rahatsızlık veriyorsa ve 
özellikle yerinden oynayıp safra keses-
inin dışına çıkmaya çalışırken bir yerde 
takıldıysa ufak bir ameliyatla safra kes-
esi alınır. Safra kara ciğerde yapıldığı 
için, insanlar safra kesesi olmadan 
yaşayabilirler, sadece yediği mamullere 
biraz daha dikkat etmeleri gerekir.

Midede asit reflüsü ve 
Barrett’s özofagus
Birçok insan asit reflüsü yaşamıştır. Asit reflüsü, 
midedeki pH2 derecesindeki asidin boğazdan, ağıza 
çıkmasıdır ve de bu asidin mide, özofagus (yemek 
borusu) ve boğazda yanma ve acıma hissidir. 

Reflüsü herkes hayatında en az bir 
kez yaşamıştır ve çoğunlukla bu nor-
maldir. Reflü genelde acı, ekşi, asitli 
şeyler yenildiğinde, ve sigara, ve fazla 
alkol içildiğinde ortaya çıkar. En büyük 
sebeplerden birisi ise çok büyük porsi-
yon yemek yemek, özellikle bu insan 
aşırı kilolu olup veya bu kiloyu göbek 
bölgesinde taşırsa. 

Reflü devamlı bir şekilde ve uzun za-
man insanda olursa, bu insan reflüye yol 
açan sebepleri hayatından çıkarmazsa 
ve özellikle çok ilerleyenlerde ilaç te-
davisi yapılmazsa, Barrett’s özofagusa 
(İngilizce Barret’s oesophagus) yol açar.

Barret’s özofagus, özofagusda (yem-
ek borusu) normalde olan hücrelerin 

şekil ve bununla beraber fonksiyon 
değiştirmesi, oluyor ve normalde mid-
ede olan türdeki hücrelere dönüyor. 

Buradaki en önemli nokta ise Bar-
ret’s özofagusu ilerledikçe kansere 
dönüşebilmesi, ve bu riskin özel-
likle uzun zaman reflü rahatsızlığı 
yaşayanlarda, hem erkekleri hem 
de bayanları etkilemesine rağmen 
erkeklerde daha çok, kansere çevirir. 

Sizlere tavsiyem yediğiniz, içtiğiniz 
maddelere ve porsiyon büyüklüğüne 
dikkat etmeniz ve reflü sizi çok et-
kiliyorsa, bir an önce aile doktorunu-
za danışıp ortak bir şekilde reflüyü 
durdurmanızdır. 
Sağlıklı hayatlar.
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Bu Bisiklet Kilidi Siz 
Alkollüyken test yapıyor
Bir bisiklet kilidinin alkol ile ne alakası var diyebilirsiniz ancak bu bisiklet 
kilidi açık duruma gelmek için sizden ufak bir testi geçmenizi istiyor. 

Bir bisiklet kilidinin alkol 
ile ne alakası var diyebilirsiniz 
ancak bu bisiklet kilidi açık 
duruma gelmek için sizden 
ufak bir testi geçmenizi is-
tiyor. Normalde farklı sayı 
kombinasyonlarının yada 
anahtarların kullanımıyla 
açıldığını gördüğümüz bisiklet 
kilitleri de teknolojiye ayak 
uydurdu. Hem sürücünün hem 
de trafikteki kişilerin güvenliği 
açısından sarhoşken bisiklete 
binilmemesi için bu bisiklet 
kilidi alkolmetre gibi çalışıyor 
ve eğer alkol tespit ederse 
açılmıyor. Koowho şirketinin 

ürettiği Alcho-lock bisiklet 
kilidi ihmalden doğabilecek, 
başka bir deyişle alkollüyken 
bisiklet kullanılsa ne olur 
gibi bir düşünceye sahip olan 
kişilerin muhtemel kaza yapma 

ihtimalini ortadan kaldırmak 
için üretilmiş.

Alcho-lock ile kitlediğiniz 
bisikletinizi veya motosikleti-
nizi açmak için üzerindeki sen-
söre üflemeniz yeterli oluyor. 
Siz kilide üfledikten sonra ise 
Alcho-lok ‘un uygulaması 
bluetooth ile telefonunuzla 
bağlantı kurarak size alkol se-
viyenizi gösteriyor ve taşıtı 
kullanıp kullanamayacağınızı 
size söylüyor. Şimdi sizleri Al-
cho-lock ‘un tanıtım videosu ile 
baş başa bırakıyor ve kazasız, 
sağlıklı günler diliyoruz.

Selfie çekmesi kendisini hapiste 
bulmasına sebep oldu
“Selfie” nedeniyle yaşananlar 
konulu bir film yapılsa 
izlenme rekoru kırabilir. Selfie 
dünyasının son mağduru “Da-
vid Karnauch” isimli ABD’li 21 
yaşındaki bir genç oldu.

David’in İnstagram hesabı, olmadık yerlerde 
çekilmiş bir çok selfie ile dolu bir Instagram 
(hesabı bir şekilde kapatılmış veya 
kendi kapatmış) hesabı ama son 
paylaşımı başına büyük dert açtı. 
Brooklyn köprüsünün üzerine çıkıp 
bir selfie çeken genç bunu Instagram 
hesabında paylaştıktan sonra çok 
geçmeden yakalandı. 

Şuçlanma nedeni ise “yaralanma 
veya ölüme neden olacak şekilde 
düşüncesiz tehlikeye sebebiyet ver-
mek” diyebiliriz. 21 yaşındaki genç 
LinkedIn hesabında kendini “Hayat-

taki amaçlarımı öğrenmek ve yerine getirmek 
için tutkumu alevlendiren ve bana ilham veren 
maceracı bir ruhum var. Birkaç staj fırsatından 
sonra değerli beceriler elde ettikten sonra 
önüme gelecek zorluklarla karşılaşmak için 
heyecanlanıyorum” şeklinde tanımlıyor. (Birçok 
kişinin kaçtığı şeylerle savaşmak isteyen yeni 
nesle bir örnek) Gelişen teknoloji ile bir çok 
kavram değiştiği gibi suçlar da bu durumdan et-
kileniyor. Bu gibi durumların ne kadar suç olup 
olmadığı gibi bir çok şey önümüzdeki yıllarda 
tekrar tekrar konuşulacak gibi.

WhatsApp’ın tahtı tehlikede
800 milyondan fazla kullanıcısıyla dünyanın en aktif çevrimiçi 
mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a rakip geldi.

Çin menşeiyli Tencent 
firmasının internet dünyasına 
sunmuş olduğu Wechat mobil 
uygulaması son iki yılda aktif 
kullanıcı sayısını iki kattan fa-
zla artırarak 600 milyon rakamına 
ulaştı. Uygulamanın bu rakama 
ulaşmasında dünyanın en kalabalık 

ülkesi olan Çin merkezli olması 
büyük etken olarak kabul ediliyor. 

Avrupa ve Amerika piyasasında 
henüz yer edinemeyen uygulama 
bu bölgelerde istediği rakamlara 
ulaşırsa WhatsApp’ı geçmesinin 
an meselesi olduğu belirtiliyor.

Çin’de 15.000 Hacker Tutuklandı
Siber suçla mücadele tüm dün-
ya çapında sürüyor. Siber suçlar 
konusunda Çin’den gelen son 
haber ise dünya basınında 
büyük ses getirdi. Yapılan 
açıklamaya göre Çin ‘de uzun 
süredir siber suç kapsamında...

Siber suçla mücadele tüm dünya çapında 
sürüyor. Siber suçlar konusunda Çin’den gelen 
son haber ise dünya basınında büyük ses getirdi. 
Yapılan açıklamaya göre Çin ‘de uzun süredir 
siber suç kapsamında yürütülen soruşturmada 
15.000’den fazla hacker tutuklandığı belirtildi. 
Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı’ndan açıklanan 
resmi rakamlara göre, farklı konu ve amaçlarda 
çalışan, özellikle bilgi hırsızları ve müstehcen 
içerik konusunda korsanlık yapan binlerce kişi 
tutuklandı. Yakalanan kişilerden elde edilen 
yaklaşık 190 binden fazla içeriğin sanal ortam-

dan silinmesi sözkonusu suçları durdurmayınca 
Çin hükümeti bu konu hakkında daha caydırıcı 
operasyonlar başlattı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Tiencin’deki 
patlaması sonrasında kamuoyunu yanlış yönlen-
diren ve kaosa sebep olabilecek paylaşımları da 
soruşturma kapsamına dahil eden Çin toplamda 
15.000 kişiye tutuklama kararı verdi. Gözaltına 
alınan ve tutuklanan kişilerin yakınları yapılan 
bu operasyona karşı tepki gösterirken Çin, söz-
konusu konularda taviz vermeyeceğini açıkladı.

Eğer Facebook’ta mesajı yazıp vazgeçerseniz
Dijital Gelecek Hareketi isimli 

platformda yayınlanan bir yazı gö-
zleri sosyal medya ağı Facebook’a 
çevirdi. İlgili yazıya göre Facebook 
göndermeseniz dahi yazdıklarınızı 
kaydediyor.

Sosyal medya devi Facebook 
üzerinde ortaya çıkan bir özel-
lik kullanıcıları şaşkına çeviriyor. 
Siteyi kullanırken herhangi bir 
kutuya bir şeyler yazdınız fakat 
“gönder” tuşuna henüz basmadınız 

diyelim. Biraz düşündünüz, sonra 
yazdıklarınızı sildiniz. Bunu gön-
dermenin, yayınlamanın uygun 
olmadığını düşündünüz. Pişman 
olup yazdıklarınızı silerek çıktınız. 
Hiçbir şeyin kaydolmadığını 
düşünüyorsunuz. Fakat bu esnada 
Facebook sizin tüm yazdıklarınızı 
kaydederek sunucularına yolluyor 
ve saklıyor. Geçtiğimiz günlerde 
yayınlanan bir video bu durumu 
daha da net bir şekilde ortaya 

koydu.
İlgili videoda Aral isimli 

bir kullanıcı, Facebook sitesini 
kullanırken ağ üzerinden gelen/
giden veriyi izliyor. Bu esnada il-
eti kutucuğuna “Facebook bunu 
kaydedecek” yazıyor ve siliyor. 
Ardından structured_suggestion 
isimli dosyayı açıyor ve yazıp 
sildiği yazıların bu dosyanın içinde 
olduğunu ve verinin gönderildiğini 
görüyor.

Nat Geo Haftanın Uzay Fotoğraflarını Seçti!
Uzaya gitme fikri her zaman 
hayatımızda olsa da 2015’in 
ikinci yarısında daha çok hay-
al ettiğimiz bir şey halini aldı. 
Durum böyle olunca NASA’da 
yaptıkları ile insanlığı 
şaşırttıkça ilgi daha da.

Uzaya gitme fikri her zaman hayatımızda 
olsa da 2015’in ikinci yarısında daha çok 
hayal ettiğimiz bir şey halini aldı. Du-
rum böyle olunca NASA’da yaptıkları ile 
insanlığı şaşırttıkça ilgi daha da artacak. 

Tabii NASA’nın sosyal medya için yaptığı 
çalışmalarında etkisi yadsınamaz. Bu hafta 
uzaydan gelen en güzel fotoğraflar Nat Geo 
tarafından seçildi.

Windows 10, Tam 50 Milyon Kişiye Ulaştı!
29 Temmuz itibariyle kullanıcılara ulaşmaya başlayan Windows 10, rekor 
üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Microsoft’un şu sıralar güncellemek 
ile uğraştığı yeni işletim sistemi Windows 10, rekora doğru emin...

29 Temmuz itibariyle kullanıcılara ulaşmaya 
başlayan Windows 10, rekor üstüne rekor 
kırmaya devam ediyor. Microsoft’un şu sıralar 
güncellemek ile uğraştığı yeni işletim sistemi 
Windows 10, rekora doğru emin adımlarla il-
erliyor. 24 saat içerisinde 14 milyondan fazla 
kişiye ulaşan, üç gün sonrasında ise 25 mily-
onu bulan sistem, şimdiyse 50 milyon kullanıcı 
ile anılmakta. Zira gelen yeni rapor, bu bilgiyi 
doğruluyor. Kullanılabilirlik ve performans 
konularında iyi iş çıkaran ve pek çok otorite 
tarafından beğenilen Windows 10, bunu ulaştığı 
kullanıcı sayısıyla da kanıtlıyor. Microsoft 
tarafından lisanslı Windows 7, 8 ve 8.1 sahip-

lerine ücretsiz bir şekilde dağıtılan sistemin iki 
haftalık bir süreç içerisinde 50 milyon kişiye 
ulaşması büyük bir başarı. 29 Temmuz’da 
yayımlanan sistem, böyle giderse Microsoft’un 
yüzünü epey güldürecek.

Windows 10 kullanan kişi sayısının gün geç-
tikçe artacağı ön görülüyor. Sistemin hatasız 
olması ve tavsiye edilmesi ile birlikte geçiş 
işlemlerini yapmaya başlayan kullanıcılar 
dışında, yılın sonlarına doğru çıkması beklenen 
Windows 10 Mobile, ekosistemdeki kullanıcı 
sayısını yukarıya çekecek. Kasım ayında 
yayımlanması beklenen mobil sistemin bu 
pastadan alacağı dilim açıkçası merak konusu. 
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Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Emek en yüce değerdir
Son dönemde gündeme geldi... Çeşitli 

toplumlardan aktivist ve gazetecilerin buluş-
ma noktası, sayısız yerinden edilmiş insanın 
konaklama bölgesi, fikir ayrılığının acımasız 
yüzüyle yüzleşmenin açık adresi ve SGDF’li 
gençlerin katledildiği yer, Suruç.. Kobane ziya-
retinden önce ziyaret ettiğim Suruç bölgesin-
den bir fotoğrafım. şehit Suphi Nejat Ağırnaslı 
mülteci kampından bir görüntü. Suruç’ta bulu-
nan dört büyük kamptan biri. Acı olayın yaşan-
dığı Amara Kültür merkezi’ne 10 dakika uzak-
lıkta bulunan ve yaklaşık 5 Bin nifuslu kapmta, 
her yaştan insanı bir tas sıcak yemekle doyu-
ran emekçi kadın... Kampta bulunduğum süre 
içerisinde bir başına kazanlar dolusu yemek 
yapıp önce çocuk ve yaşlılara eşit miktarda 
dağıtan elleri öpülesi kadın.. İsmini öğreneme-
dim, öğrenemeyeceğimde... Yaşanan büyük 
acılara rağmen nerde ve ne şekilde yaşam 
adına, daha güzel yarınlar adına emeğini 
esirgemeyen yüce kadın... Emeğin en yüce 
değer olduğunu söylerdi büyüklerimiz, kim bilir 
belkide cepheden evladını kaybeden bir ana-
dır, yada evinden uzakta yüreği sızlayan bir 
kadın... Eşi şehit olmuş bile olabilir... Emeğini 
gözünü kırpmadan son nefesine kadar toplu-
mu için esirgemeyen kadındır emeği yücelten 
ve anlamlandıran... binlerce aç insanın karnını 
doyuran ‘kadın’ sizi gülümseyerek  selamlıyor-
sa inanç zaferi, zafer barışı ve emekler güzel 
yarınları getirecek demektir!

ÇOCUKLARINIZ İÇİN
Savaş sonrası sayımlarda
şu kadar ölü, şu kadar yaralı
Kadın, erkek sayısız kayıp…
Elden ayaktan düşmüş
Geride bir o kadar da sakat,
O kara günleri anımsayalım diye…

Zorumuz ne insan kardeşlerim,
Amacınız kökümüzü kurutmaksa,
Yetmiyor mu tayfunlar, taşkınlar,
Bunca aç, bunca sayrı, kırım, kıyım,
Sayısız işkence kurbanları…
En kötüsü,
Güngünden başımıza inen bu 
gökyüzü!

Bu toplanıp dağılmalar ne oluyor
Yüksek düzeylerde?
Neden alçakgönüllü değilsiniz,
Sözünüz mü geçmiyor birbirinize,
Hangi dilden konuşuyorsunuz?
Barışsa eğer istediğiniz
uçaklardan başlayın işe
Önce çirkinleşen savaş 
uçaklarından…
Ya insanları bir yana bırakıp
Sivrisineklerin kökünü kurutun

Ya da bataklıkları!
Sonra geçin karasineklere!
Ne kadar da çoğaldılar son sıcaklarda
Yer gök tüm karasinek,
Yaşamımızı karartmak için.
Bir güç denemesi yapsanız da,
Onların yaşamını siz karartsanız!
Yoksa siz de mi barıştan yanasınız,
Onların özgürlüğünden yana?

Kolay değil, barıştan yana olmak
Özveri gerek yüksek düzeylerde.
Gene de bir nedeni olmalı, diyorum.
Bu toplanıp toplanıp dağılmaların.
Phantom’ların pazarlanması değilse
Denizaltıların sığınmasıdır
Dost limanlara
Ya sağcı gerillaların barındırılması…

Ah uzak görüşlü yetkililer,
Bıraksanız da büyük sorunları bir 
yana,
Biraz da ulusunuz için,
Halkınız için konuşsanız…
Çocuklarınız için…
Kökleri kuruyup gitmeden!
Rıfat ILGAZ



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
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HORİZON 
BOOKS

Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya
0794 936 8228
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Property maintenance
Painting, Decorating, Tiling, Flooring, Plastering, Doors

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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Demîrtaş: Divê AKP 
dest ji polîtîkayên 
dînîtiyê berde

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Demîrtaş diyar kir ku civak 
aştiyê dixwaze, lê aKP û erdogan vê daxwazê nabînin 
û got, “Pêwîste hikûmet tavilê dest ji van polîtîkayên 
dînîtiyê yên welêt ber bi felaketê ve dibin, berde.”

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEfTEYÎ

Çarşem,
26/08/2015 483Hê

jm
ar

Berdewama nuçeyê di rûpelê 4´an de ye

Rûpel 3 Rûpel 3

Di qezaya balafirê de hejmara 
miriyan derket 11´an

Sefaretxaneya Brîtanya ya 
Tahranê ji Nu Ve Hat Vekirin

Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye

rojeva welatên ewropa bi herikîna koçberên ji rojhilata Navîn 
xetimiye. jiber şerê li rojhilata Navîn berdewam dike û gelek 
welatên mina Sûrî vergeriyane derya xwînê bi hezarên koçberên 
ku ji welatên xwe direvin, berê xwe didin welatên ewropa. li 
gorî daxûyaniya rêxistina Koçberiyê ya Navneteweyî (IOm) di 
van heft mehên derbasbûyî de 2 hezar û 365 penaberên ku 
dixwestin xwe bigihînin welatên ewropa li Deryaya Spî jiyana 
xwe ji dest dane. Di sala 2015´an de heta niha 255 hezar û 152 
penaber jî xwe gihandine welatên ewropa.

Rojeva Brîtanya jî koçber in 
jibo pêşî girtina bi hezaran penaberên li bajarê Fransa 
Calaisê ne û û hewl didin derbasî Brîtanya bibin di navbera 
Brîtanya û Fransa de hevpeymanek hat îmze kirin. li gorî 
hevpeymanê dê Brîtanya 10 milyon euro jibo pêşî lê girtina 
penaberan li derbasbûna Brîtanya bê girtin bide Fransa. Dê 

her du welat bi awayekî hevpar bixebitin û ev deh milyon euro 
dê di nav du salan de bê dayîn.   

Di nava rojekê de 6 hezar koçber derbasî 
Makedonyayê bûn
Bi hezaran koçberên çend rojan li ser sînor hatin sekinandin, 
ketin nava makedonyayê. Tê payîn ku koçber di demeke kurt 
de xwe bigihînin Sirbîstanê. Xaça Sor ragihandin ku di 23›ê 
Tebaxê de 6 hezar kesan sînor derbas kirine.

Ji NY rexneya tund li polîtîkaya koçberiyê ya 
Ewropayê
Komîserê Bilind a Penaberan ê Neteweyên Yekbûyî (NY) 
antonîo Gûterres, helwesta xemsar a welatên Yekîtiya 
ewropayê (Ye) ya li pêşberî koçberiya penaberan, bi 
zimanekî tund rexne kir.

LI EWROPA KRÎZ KURTIR DIBE
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Bilbil xistine qefesa zerin, gotiye: “ax welate min.”

Dawet daweta mîran, agir ketiye feqîran.

Çûm serê çiya, zuriyam weke gura, birazî nabin bira.

Dêrek ava kir, mizgeftek xira kir.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Vê Şevê
Vê şevê 

mirin, bîranînên xwe di deftera 
bîra min de dinivîsîne.. 

Vê şevê, 
mirin, peyamên xwe ji rûpelên 

evîna min re dişîne.. 
Vê şevê, 

mirin, hemî xewnan dagîr dike 
Û dilê min di xewna kuştî de; 

Kuştî dibîne..!
Ehmed Huseynî
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Berdewama nuçeya rûpelê pêşîn..
…

Komîserê Bilind a Penaberan ê 
Neteweyên Yekbûyî (NY) Antonîo 
Gûterres ji AFP’ê re axivî û da zanîn 
ku polîtîkayên beşeke girîng a welatên 
Ewropayê yên li ser pirsgirêka koçber-
an, şaş in. Gûterres diyar kir ku bi 
qasî nîvê serlêdanên penaberiyê yên li 
welatên Yekîtiya Ewropayê hatine ki-
rin li Elmanya û Swêdê berhev bûne û 
destnîşan kir ku bi taybetî hewldanên 
welatên Rojhilatê Ewropayê ‘têrker’ 
nîne.

Komîserê NY biryara Slovakyayê ya 
duh şermezar kir, ku got ‘Ew ê bi tenê 
200 penaberên Xiristiyan qebûl bikin’ 
û ev nirxandin kir: “Divê kar û barên 
qebûlkirina penaberan li gorî hesasiye-
ta mirovan bên kirin. Pêwîste di vir de 
destûr ji cihêkariya olî re neyê dayîn.”

Gûterres anî ziman ku nêzîkatiya 
welatên Ewropa li pirsgirêk koçberî û pe-
naberiyê ‘înkar’ e û careke din destnîşan 
kir ku pewîstî bi tevgereke hevpar û bi 
hev re heye. Komîserê Bilind ê NY di-
yar kir ku welatên Ewropayê zehmet e 
pirsgirêka koç û penaberiyê bi tena serê 
xwe çareser bikin û da zanîn ku divê YE 
polîtîkayeke hevpar bimeşîne.

Li gorî daneyên Neteweyên Yekbûyî, 
hejmara penaberên ji destpêka vê salê 
ve hatine welatên Yekîtiya Ewropayê 
260 hezar e. Beşeke girîng a ji van pena-
beran bi rîskeke mezin di Derya Spî re 
derbas bûne. Ji destpêka vê salê û vir ve 
li Derya Spî zêdeyî 2 hezar penaberan 
jiyana xwe ji dest dan. Tê payîn ku îsal 
800 hezar penaber serlêdanê bikin. 

Di nava rojekê de 6 hezar koçber 
derbasî Makedonyayê bûn

Bi hezaran koçberên çend rojan li ser 
sînor hatin sekinandin, ketin nava Make-

donyayê. Tê payîn ku koçber di demeke 
kurt de xwe bigihînin Sirbîstanê. Xaça 
Sor ragihandin ku di 23’ê Tebaxê de 6 
hezar kesan sînor derbas kirine.

HERIKÎNA PENABERAN A DI 
SER DERYA SPÎ RE DEWAM DIKE

Ji destpêka vê salê û vir ve hejmara 
penaberên hatin Îtalyayê 104 hezar 
derbas kir. Hejmara penaberên hatin 
Yewnanîstanê 135 hezar derbas kir. Lê 
belê ji ber ku li Yewnanîstan û Îtalyayê 
bi têrkerî derfetên penaber xwe lê bis-
tirînin nînin, piraniya penaberan van 
welatan weke qadeke derbasbûnê bi 
kar tînin. Duh bi qasî 1.500 penaber 
ji Yewnanîstanê derbasî Makedon-
yayê bûbûn, lê di encama destwerdana 
polîsan de pêşî li wan hatibû girtin.

JI ALMANYA Û FRANSA BANGA 
HEVPAR

Tê payîn ku îsal di asta rekorê de pe-
naber bên welatên Yekîtiya Ewropayê 
(YE) bi taybetî jî Elmanyayê. Li aliyê 
din êrîşên nîjadperestî jî di asteke xetere 
de zêde dibin. Du ji welatên sereke yên 
YE Elmanya û Fransayê, ji bo sererast-
kirina penaberiyê ya hevpar bang kirin.

Serokwezîra Elmanyayê Angela 
Merkel û Serokkomarê Fransayê Fran-
çoîs Hollande li Berlînê li hev rûniştin 
û ji bo çareseriya pirsgirêka penaberan 
banga hewldaneke hevpar kirin. Di 
deklarasyona hevdemî ya her du lîderan 
de bal hat kişandin ser rewşa ku pirs-
girêka penaberiyê xwe gihandiye.

Par 63 hezar kesan serlêdana pe-
naberiyê li Fransayê kirin. Ev hejmar 
li Elmanyayê gihaştibû 202 hezaran. Li 
Elmanyayê di nava 7 mehên destpêkê 
yên îsal de zêdeyî 217 hezar serlêdanên 
penaberiyê hatin kirin. Fikar hene ku ev 
hejmar heta dawiya salê bigihêje 800 
hezarî.

Corbyn: Ez ê Lêborînê Bixwazim

Namzetê serokê Partiya Karker (Labour Party) Jeremy Cor-
byn di daxûyaniyeke xwe da anî ziman ku ger wekî serokê 
partiyê were hilbijartin dê jibo şerê Iraqê lêborînê bixwaze. 

Di hevpeyvîna xwe ya rojnameya Guardi-
anê de wiha axivî: “Li ser navê Partiya Karker, 
di derbarê şerê Iraqê de jibo xapandinê ji gelê 
Brîtanya û jibo êşê jî ji gelê Iraqê lêborînê bix-
wazim”

Brîtanya di sala 2003´yan de dema ku Par-
tiya Labour li ser kar bû  û Tony Blair ser-

okwezîrê Brîtanya bû tevlî şerê Iraqê bûbû. 
Li gorî anketên dawî Jeremy Corbyn di hil-

bijartina serokatiya partiya Labour de li pêşiya 
Andy Burnham, Yvette Cooper û Liz Kendall 
xûya dike. Dengdana jibo serokatiya Partiyê dê 
14´ê Tebaxê dest pê bike û encama hilbijartinê 
12 Îlonê dê were eşkere kirin. 

Sefaretxaneya Brîtanya ya 
Tahranê Ji Nu Ve Hat Vekirin
Sefaretxaneya Brîtanya 
ya ku berî niha bi çar salan 
hatibû girtin ji nu ve hat 
vekirin. Di serdana wezîrê 
karê derve yê Brîtanya de 
Sefaretxaneya Tahranê 
hat vekirin. 

Sefaretxane berî niha çar salan piştî 
êrîşa komeke radîkal hatibû girtin. Piştî 
êrîşê sefaretxaneya îranê ya Londonê jî 
hatibû girtin û xebatkarên we hatibûn 
qewirandin. Sefaretxaneya Îranê ya Lon-
donê ji dê ji nu ve were vekirin. 

Di qezaya balafirê de hejmara 
miriyan derket 11´an
Di fûara hewayî ya Shoreham de 
balafirek ket xwarê û hejmara 
miriyan derket Yazdehan.

Alîkarê Gerînendeyê Ewlehiyê yê Sussexa Ro-
jhilat da xûyakirin ku ev hejmar dibe ku zêdetir jî 
bibe. Qeza roja Şemiyê bûbû û balafireke Hawker 
Hunter li ser rêya A27 ketibû xwarê û di qezayê de 
11 kes miribûn lê tê payîn ku ev hejmar zêdetir bibe. 
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500 Ewrûpî li nava refên YPG’ê şer dikin

Medya Swêdê hefteyên dawî cih dide nûçeyên 
li ser Swêdiyên ji bo şerê li dijî DAIŞ›ê çûne 
Sûriye û Iraqê. Rayedarên PYD›ê yên Swêdê ji 
medyayê re ragihandin ku bi qasî 500 Ewrûpî li 
nava refên YPG›ê li dijî DAIŞ›ê şer dikin.

Tê gotin ku tevî Swêdiyan şervanên biyanî li 
nava refên YPG›ê di yekîneyeke bi navê «Şêrên 
Rojava» de cih digirin û gelek Ewrûpiyên bi eslê 
xwe Kurd jî, ji bo li nava refên pêşmergeyan şer 
bikin çûne Başûrê Kurdistanê.

Nûnerê Rêveberiya Herêma Kurdistanê yê li 
Swêdê Zanyar Kadir got, ew mirovan ji bo şer 
teşwîq nakin, hîn bêhtir ew teşwîqî alîkariya în-
sanî dikin.

Berdevkê pêşmergeyên ku ji Swêdê vege-
rayî Başûrê Kurdistanê, Ahmad Mayî jî anî zi-
man ku Swêdî jî di nav de gelek Ewrûpî ligel 
pêşmergeyan şer dikin.

Tevî ku tê zanîn gelek Swêdî li nava refên 
YPG´ê û pêşmergeyan şer dikin, piraniya wan 
nasnameya xwe ji raya giştî re eşkera nakin. 
Yek ji Swêdiyên di nava refên YPG›ê de li dijî 
DAIŞ›ê şer dike û nasnameya xwe eşkera kiriye, 
Jesper Soder e. Soder anî ziman ku ji bo rewşa li 
Sûriye û Rojava ji raya giştî ya Swêdê û cîhanê 
re vebêje, di heman demê de ji bo desteka ji 
Kurdan re peyda bike, wî nasnameya xwe eşkera 
kiriye. Soder da zanîn ku bi qasî 400 Swêdiyan 
bi rêya medya civakî jê re ragihandine ku ew 
dixwazin tevlî têkoşîna li Rojava bibin.

Demîrtaş: Divê AKP dest ji 
polîtîkayên dînîtiyê berde
Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Demîrtaş diyar kir ku civak 
aştiyê dixwaze, lê AKP û Er-
dogan vê daxwazê nabînin û 
got, “Pêwîste hikûmet tavilê 
dest ji van polîtîkayên dînîtiyê 
yên welêt ber bi felaketê ve di-
bin, berde.»

Hevserokê Giştî yê HDP›ê Selahattîn 
Demîrtaş beriya civîna Desteya Rêveberiya 
Navendî ya li Enqereyê bersiv da pirsên roj-
namevnan. Demîrtaş bi bîranîna welatiyên di 
karesata lehiyê ya li Artvînê de jiyana xwe ji 
dest dan, dest bi axaftina xwe kir û ji malbatan 
re sersaxî xwest.

Demîrtaş der barê pirsa li ser nav û wezaretên 
ji HDP›ê de ev bersiv da: «Partiya me beriya 
niha ev mijarê di civîna berê ya Desteya Rêve-
beriya Navendî de nirxandibû û helwesta xwe 
zelal kiribû. Em ê ji ber berpirsyariya ji 6 mîlyon 
zêdetir kesên ku deng dane me, ji bo mafê wan ê 
nûnertiyê di hikûmeta hilbijartinê de cih bigirin. 
Ev ne hikûmetek koalîsyonê ya bi AKP›ê re ye. 
HDP, ji bo ewlehiya hilbijartinê û ji bo derfetên 
desthilatdariyê neçe partiyekê biryar daye ku di 
hikûmetê de cih bigire. Hemû parlamenterên 
me dikarin bibin Wezîr. Nîqaşa me ne nîqaşa 
wezaret û navan e. Lê bangawaziya min ji birêz 
Davûtoglu re ev e. Nîvê civak û hilbijêrên Tir-
kiyeyê jin in. Divê nîvê endamên hikûmeta were 
avakirin jî jin be.»

‘HIKÛMET GUH NADE 
BANGAWAZIYAN’

Demirtaş der barê pirsa bangawaziya wî ya 
agirbestê û bersiva KCK’ê de jî ev nirxandin 
kir: “Yê ku guhê xwe ji bangawaziyan re di-
gire hikûmet e. Serokomar bi xwe ye. Ne tenê 
HDP hemû civaka Tirkiyeyê aşitiyê dixwaze. 
Em qîrînên li cenazeyan dibihîsin. Eger mirina 
zarokên me êşa me ya hevpar e, divê em dengê 

xwe bilindtir bikin ku em ê nehêlin zarokên me 
ji bo desthilatdarî û berjewendiyên hin kesan 
bidin kuştin. Ti kes di cihê diyalog û muzak-
ereyan de nabe alîgirê şer. Di nuqteyek ewqas 
baş de tenê ji bo HDP›ê di bin bendê de bimîne 
û bi hêrsa ku ji şer sûd wergire û bibe desthilat-
dar mafê ti kesî tine ye ku welat gav bi gav ber 
bi felaketê ve bibe. Wê di hilbijartinê de jî piştî 
hilbijartinan jî hesabê vê bidin lê bêdengkirina 
çekan di heman demê de daxwaza civakê ye. 
Hikûmet nikare ji wê re guhê xwe bigire. Civak 
pevçûn û şer naxwaze.» 

‘KÊM ZÊDE BI LÎSTEYA BERÊ EM Ê 
DERKEVIN PÊŞBERÎ GELÊ XWE’

Demîrtaş der barê pirsa lîsteya parlementeran 
a di hilbijartina pêşwext de jî wiha axivî: “Piştî 
ku hemû desteyên me nirxandinan bikin em di-
karin bersiv bidin. Parlamenter çend meh berê 
hatin ser kar, bi lîsteyek ku guherînên berfireh 
werin kirin wateya wê nîne ku derkevin pêşberî 
civakê. Civak lîsteya me pesend kiriye. Kêm 
zêde bi heman lîsteyê em ê derkevin pêşberî 
gelê xwe.»

Demîrtaş der barê nîqaşên ku HDP li derveyî 
hikûmeta hilbijartinê ya pêşwext were hiştin jî 
ev bersiv da: « Darbeya Qesrê di meriyetê de ye. 
Eger darbeyê kûrtir bike divê mirov şaş nemîne. 
Eger hikûmete hilbijartinê ya bêyî HDP›ê ava 
bikin û destûra bingehîn binpê bikin divê mirov 
şaş nemîne. Her roj her saet destûra bingehîn 
binpê dikin. Ji ber vê, dibe tiştek wisa bikin û 
em pê şaş namînin lê gunehê wê giran e.» 

Li Hopayê karesata lehiyê: 8 mirî, 2 winda
Navçeya Hopa ya Artvînê ji ber barana zêde di 

bin avê de ma. Tê diyarkirin ku herî kêm 8 kesan 
jiyana xwe ji dest dane û 2 kes jî winda ne.

Ji ber barana zêde ya li herêma Rojhilatê 
Derya Reş, li navçeyên Artvînê karesateke mezin 
a lehiyê rû da. Li navenda navçeya Hopa tax û 
cade di bin avê de man.

Gelek mal û dikan ku di bin avê de man, li 
Taxa Orta Hop xaniyek ji ber lehiyê hilweşiya. Li 
gundê Yoldere jî herî kêm di du malan de hezaz 
çêbû. Li navçeya Borçka jî ji ber Çemê Çoruh av 
zêde bû lehî rabû.

Çavkaniyên herêmî diyar kirin ku gelek mirî û 

birîndar anîne nexweşxaneya navçeyê ya Hopa, ji 
ber têr nekiriye hin birîndar birine bajarên derdor. 
Çavkaniyan diyar kirin ku hê jî mirovên di bin 
hezazê de hene.

Waliyê Artvînê Kemal Cîrît diyar kir ku 8 ke-
san jiyana xwe ji dest dane û 2 kes jî winda ne.

87 sazî: Bila Mutabaqata 
Dolmabahçeyê bi cih were anîn

Nûnerên KCD, rêxistinên civakî yên sivîl û 
partiyên siyasî xwestin Mutabaqata Dolmabahçeyê 
bi cih were anîn. Saziyan bi daxuyaniyeke hevpar 
destek dan xwerêveberiyê û destnîşan kirin ku ew 
polîtîkayên şer ên AKP’ê qebûl nakin.

Nûnerên KCD; rêxistinên civakî yên sivîl û 
partiyên siyasî jî di nav de 87 saziyan, li hemberî 
polîtîkaya şer a AKP’ê daxuyaniyeke hevpar dan 
çapemeniyê.

Di daxuyaniyê de hat gotin, “Weke sazî, par-
tiyên siyasî, rewşenbîr, jin û çapemeniya azad, li 
hemberî bûyerên dawî yên li Kurdistan û Tirkiyeyê 
diqewimin, ji bo daxwazên azadî û demokrasiyê 
yên gelê me bi cih werin anîn, bi bîr û baweriya 
berpirsyariya xwe ya li pêşberî mirovahiyê em ji 
konsepta şer re dibêjin ‘na’, li hemberî komkujî, 
girtin û şikandina rûmetê ya li ser bedena jinê hel-
westê nîşan didin û destnîşan dikin ku em ê ner-
azîbûna xwe ya demokratîk li her cihî nîşan bidin” 
û ev xal hat destnîşnakirin:

‘AKP’Ê PÊVAJO TÊK BIR, 
ZILMÊ DESTPÊ KIR’

“Dewleta Komara Tirkiyeyê bûyerên siyasî 
yên li Rojhilata Navîn bi perspektîfeke ji ramana 
serkî xwendiye, nekarî xwe ji lêgerîna hegemonîk 
a bi hewesa Osmanî rizgar bike, bi tifaqên îde-
olojîk-mezhebî û polîtîkayên dijberiya li Kurdan 
re veguheriye parçeyek ji şerê li Rojhilata Navîn. 
Ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd a li Tirkiyeyê, di 
Newroza 2013’an de pêvajoya ‘êdî çek wê bêdeng 
bibin, nêrîn biaxivin’ ji aliyê Rêberê Gelê Kurd 
Birêz Ocalan ve hat destpêkirin û vê pêvajoyê xwe 
gihand heta pêvajoya Mutabaqata Dolmabahçeyê. 
Lê belê Dewleta Komara Tirkiyeyê û AKP’ê ji ber 
vê polîtîkaya xwe pêvajo têk biriye û hewl daye 
feraseta xwe ya dewleta tekparêz di nava rewşeke 
kaotîk de bi zext û zilmê bidomîne.

Îdeolojiya fermî ya Dewleta Komara Tirkiyeyê 
ku ji dema damezrandinê heta roja îro dewam dike, 
li ser înkara gelên Kurdistanê hatiye rûniştandin. 
Di hilbijartinên 7’ê Hezîranê de beyana vîna si-
yasî ya bi HDP’ê re derket holê, tercîha gelan a di 
yekîtî, aştî, azadî û demokrasiyê de ye.”

Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku polîtî-
kaya ji aliyê desthilatdariya AKP›ê ve 13 sal in 
tê meşandin, Tirkiye aniye radeya biryardayînê 
û hat gotin, «Ya wê şêweyê rêbaza demokratîk û 
aştiyane esas bigire, yan jî di sîstema dîktatoryal, 
hegemonîk û tekparêziyê de israr bike û welat 
veguhere qadeke şer. Konsepta şer a dihat xwestin 

beriya 7›ê Hezîrane were destpêkirin û piştî hilbi-
jartinê xwe da der, li dijî beyana vînê bi hilbijartina 
rêya duyemîn re, bi operasyonên qirkirina siyasî û 
leşkerî yên li dijî xwe rêxistinkirina gel, welat ji bo 
desthilatdariyê ber bi şer ve hatiye dehfdan.»

DESTEKA JI BO XWERÊVEBERIYÊ
Saziyan diyar kirin ku li hemberî daxwaza xw-

erêveberiya aştiyane û demokratîk û beyana vînê 
ya gel, AKP’ê bi polîtîkayeke tinekirinê ya to-
pyekûn, operasyonên leşkerî û siyasî, înfaz, êrîşên 
li dijî nirxên însanî û exlaqî, talankirina xwezayê, 
pêkanînên rewşa awarte, ragihandina herêma ewle 
dest bi êrîşê kiriye û gotin, “Bi mînakên mînakê 
yên afirîner û demokratîk re îspat bûye ku bi 
rêveberiya navendîparêziyê û tekparêziyê re çare-
serî bi dest nakeve, xwerêveberî jî qadeke jiyana 
hemû bawerî û nasnameyan e. Ji ber vê yekê, xw-
erêveberî redkirina dewletê nîne. Li dijî her şêwe 
polîtîkayên tinekirin û zextê yên dewletê, dax-
waza demokratîkbûyîna dewletê bi perspektîfa 
neteweya demokratîk e. Li ser bingeha rêveberiya 
demokrasiyê, wê li Kurdistanê azadî, li Tirkieyyê 
demokrasî û li Rojhilata Navîn jî pêşeroja aştî û 
aramiyê derkeve holê.”

‘DIVÊ MUTABAQATA 
DOLMABAHÇEYÊ BI CIH WERE ANÎN’

Saziyan dan zanîn ku êrîşên li hemberî daxwaza 
xwerêveberiyê ya ji bo demokratîkbûyîna dewletê, 
girtina hevşaredarên bi vîna gel hatine hilbijartin û 
kadroyên rêveberiyê bi ti awayî nayên qebûlkirin û 
ev xal destnîşan kirin:

“Ji tecrûbeyên berê jî tê fêmkirin û ji aliyê her 
kesî ve tê qebûlkirin; şer bi kesî nade qezençkirin, 
piştî êşên mezin û dayîna berdêlan nuqteya em lê 
vegerin wê cihê em lê sekinîn bû. Ji ber vê yekê 
pirsgirêk ne bi şîdet û çekê, bi muzakereyê dikare 
were çareserkirin. Ev rêbaza rast û derbasdar bi 
mînakên cîhanê re hatiye îspatkirin.

Ji ber vê yekê derketina ji pêvajoyên şer û ka-
otîk, bi pêngaveke demokratîk û azadîparêziyê 
pêkane. Ev yek jî ancax bi vegera li esasên Muta-
baqata Dolmabahçeyê dibe.

Ji bo pêvajo veguhere demokratîkbûyîna dewl-
etê û bi kêrî gelan were, divê refleksa hevpar a 
tevahiya raya giştî, sazî, partiyên siyasî, rewşenbîr, 
jin û çapemeniya azad, daxwaza ‘ji şer û komku-
jiyan re na’ be. Ji ber vê yekê em helwesta xwe 
ya hevpar û nerazîbûna xwe ya demokratîk weke 
berpirsyariyeke exlaqî û wijdanî bi gelê xwe re em 
ê li her qada jiyanê nîşan bidin.”

Erdogan, Davûtoglû wek serokwezîrê demkî tayîn kir
Serokkomarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan 

û Serokê Giştî yê AKP’ê Ahmet Davûtoglû 
hevdîtineke 1,5 saet pêk anîn. Di hevdîtina ji 
çapemeniyê re girtî de Erdogan ji bo Desteya 
Wezîran a demkî ava bike Davûtoglû wek ser-
okwezîr tayîn kir.

Li gor destûra bingehîn, pêwîst e Davûtoglû 
di nav 5 rojan de desteya wezîran hilbijêre. Ji 
ber MHP û CHP’ê diyar kirin ku wê di hikûmeta 
demkî de cih negirin tê payîn ku hikûmet ji AKP, 
HDP û serbixweyan bê avakirin. 
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Amnesty: Li Erebîstana Siûdî hejmara 
îdaman bi qralê nû re zêde bû

Li Erebîstana Siûdî ku hînê yek ji heval-
bendên girîng ên welatên Rojavayî ye, tê gotin ku 
îdam û kiryarên hovane bi qralê nû Salman bîn 
Abdulezîz re zêde bûne. Di raporekê de hat ragi-
handin ku gelek biyanî li dadgehên bê tercûman 
û li dijî pîvanên navneteweyî hatine darizandin û 
cezayê îdamê li wan hatiye birîn.

Li gorî rapora ji aliyê Rêxistina Efûyê ya 
Navneteweyî (Amnesty International) ve hat 
weşandin, li Erebîstana Siûdî di nava salekê de 
175 kes hatin îdamkirin. Bi qasî nîvê van biyanî 
ne. Amnesty diyar kir ku ji sedî 40 ê van kesên 
bi bazirganiya narkotîkê tên tawanbarkirin, li 
dadgehên bê tercûman û dûrî pîvanên navnetew-
eyî hatine darizandin û cezayê îdamê li wan hati-
ye birîn.

Di rapora Amnesty de hat ragihandin ku di 
navbera Tebaxa 2014 û Hezîrana 2015’an de 175 
kes hatine îdamkirin û bal tê kişandin ser îdam-
kirina Alî Agirdaş ê Tirkiyeyî. Amnesty diyar 
ku Agirdaş ê 19’ê Tebaxa par hat îdamkirin, di 
rewşeek tercûman jî lê ne amade bû de, belgeyek 
pê dan îmzekirin û bi vî rengî rê li ber îdama wî 
vekirin.

BI QRALÊ NÛ RE HEJMARA 
ÎDAMAN ZÊDE BÛ

Rêxistina Efûyê da zanîn ku ji sala 1985’an 
û vir ve hejmara mirovên li Erebîstana Siûdî 
hatine îdamkirin 2 hezar 200 e û piştî Qral Sal-
man hat ser desthilatdariyê ji meha Çileyê û vir 
ve hejmara îdaman zêde bûye. Di raporê de hat 
ragihandin ku kesên di dema sûc de temenê xwe 
zarok bûn an jî ji aliyê mejî ve astengdar bûn 
hatine darvekirin.

Amnesty di rapora xwe da diyar kir ku di 
nava kesên hatine îdamkirin de yên bi ‘pîrhebo-
kiyê’ hatine sûcdarkirin jî hene û da xuyakirin 
ku mirovên ola Îslamê terikandine yan jî ketine 
nava têkiliya zayendî ya li derveyî zewacê jî 
hatine îdamkirin.

Her wiha hat ragihandin ku piraniya îdaman 
jî li nava kolanan, bi şûr an jî gulereşandinê tên 
kirin. Di rapora Amnesty de hat gotin ku hin 
cesedên kesên hatine îdamkirin, bi zanebûn li 
qadên ji gel re vekirî tên darvekirin.

Herikîna penaberan a di ser 
Derya Spî re dewam dike

Di xebatên rizgarkirinê yên 
ji aliyê 6 keştiyên Îtalya 
û keştiyeke Norwêcê ve 
hat meşandin de, 2 hezar 
penaberên hewl didan bi 
bot û keştiyên biçûk di ser 
Derya Spî re derbas bibin, 
hatin rizgarkirin.

Ji aliyê du keştiyên bi navê Cîgala û 
Vega ve 940 penaber hatin rizgarkirin. 
300 penaberên din jî ku bi 3 botên cuda li 
Derya Spî bûn, ji aliyê yekîneyên ewleka-
riya peravê ve hatin rizgarkirin. Her wiha 
hat ragihandin ku bi qasî hezar penaberên 
din ji aliyê ekîban ve hatine rizgarkirin.

Di kar û hewldanên duh tevahiya rojê 
de, herî kêm 2 hezar 200 penaber hatin 
rizgarkirin. Hin çavkanî radigihînin ku bi 
giştî 3 hezar mirov hatine rizgarkirin.

Li gorî agahiyên ji koma 432 kesan a ji 
Misirê bi rê ket û ji aliyê keştiyên Îtalyayê 
ve hat rizgarkirin, bazirganên mirovan ji 
serê her mirovî 2 hezar Euro distînin. Hat 
ragihandin ku ev mirov bi keştiyeke ku di 
rewşeke asayî de nabe rêwîtî pê bê kirin, 
tên şandin.

Ji destpêka vê salê û vir ve hejmara pen-
aberên hatin Îtalyayê 104 hezar derbas kir. 
Hejmara penaberên hatin Yewnanîstanê 
135 hezar derbas kir. Lê belê ji ber ku li 
Yewnanîstan û Îtalyayê bi têrkerî derfetên 
penaber xwe lê bistirînin nînin, piraniya 
penaberan van welatan weke qadeke der-
basbûnê bi kar tînin. Duh bi qasî 1.500 
penaber ji Yewnanîstanê derbasî Maked-
onyayê bûbûn, lê di encama destwerdana 
polîsan de pêşî li wan hatibû girtin.

Ji ber zêdebûna hejmara penaberan, 
partiyên rastgir ên li Îtalyayê zexteke giran 
dikin. Partiyên rastgir ên bi navê Lîga Bakur 
û Forza Îtalîa, li dijî rizgarkirina penaberan 
derdikevin û pêşniyar dikin ku li Lîbyaya 
hînê şerê navxweyî lê heye, bên ragirtin.

Di nava rojekê de 6 hezar koçber 
derbasî Makedonyayê bûn

Bi hezaran koçberên çend rojan li ser sînor 
hatin sekinandin, ketin nava Makedonyayê. 6 
hezar koçberên li ser sînorê Yewnanîstan-Make-
donyayê, derbasî Makedonya bûn. Tê payîn ku 
koçber di demeke kurt de xwe bigihînin Sir-
bîstanê. Xaça Sor ragihandin ku di 23›ê Tebaxê 
de 6 hezar kesan sînor derbas kirine.

Li gundê Mîratovac ê li ser sînorê Sirbîstan-
Makedonyayê, stargehên Komîseriya Bilind a 
Penaberan a Neteweyên Yekbûyî (UNHCR) ji 
bo penaberan çêkir, têrê nekir. Hat ragihandin 
ku di nava yên tên de gelek zarok û jinên ducanî 
hene. Koçber wê piştre bi otobusan ji bajarê Pre-

sevo re bên şandin. Ji bo li vir rêwîtiyê bikin, wê 
agahiyên pêwîst werin dayîn.

Tê texmînkirin ku koçber wê piştre ji bo 
derbasî nava Yekîtiya Ewropayê bibin, biçin 
Macarîstanê. Lê belê Macarîstan ji bo pêşî li 
derbasbûna koçberan bigire niha li ser sînorê 
Sirbîstanê dîwarê bi 4 metreyan bilind û 175 
kîlometreyan dirêj lê dike.

Li gundê Gevgelîja yê Makedonyayê jî, 
rewşa awarte û pêşîgirtina li derbasbûna koçber-
an, hat terikandin. Rayedaran diyar kirin ku 
di meha Tîrmehê de 37 hezar koçber ji gundê 
Gevgelîja derbas bûne.

Ji Elmanya û Fransaye banga hiqûqa penaberiyê ya hevpar
Tê payîn ku îsal di asta rekorê de penaber bên welatên Yekîtiya Ewro-
payê (YE) bi taybetî jî Elmanyayê. Li aliyê din êrîşên nîjadperestî jî di 
asteke xetere de zêde dibin. Du ji welatên sereke yên YE Elmanya û 
Fransayê, ji bo sererastkirina penaberiyê ya hevpar bang kirin.

Serokwezîra Elmanyayê Angela Merkel û 
Serokkomarê Fransayê Françoîs Hollande li 
Berlînê li hev rûniştin û ji bo çareseriya pirs-
girêka penaberan banga hewldaneke hevpar ki-
rin. Di deklarasyona hevdemî ya her du lîderan 

de bal hat kişandin ser rewşa ku pirsgirêka pe-
naberiyê xwe gihandiye.

Angela Merkel da xuyakirin ku Yekîtiya 
Ewropa bi pirsgirêkeke girîng a herikîna pena-

beran re rû bi rû ye û ji welatên yekîtiyê xwest 
ku hiqûqeke penaberiyê ya hevpar ava bikin.

Hollande anî ziman ku bi herikîna penaberi-
yê re ew bi rewşeke ‹gelekî giran› re rû bi rû 
ne û da zanîn ku ev yek ‹demkî› ye, lê rewşeke 
‹hînê dewam bike› ye.

Par 63 hezar kesan serlêdana penaberiyê 
li Fransayê kirin. Ev hejmar li Elmanyayê 
gihaştibû 202 hezaran. Li Elmanyayê di nava 
7 mehên destpêkê yên îsal de zêdeyî 217 hezar 
serlêdanên penaberiyê hatin kirin. Fikar hene 

ku ev hejmar heta dawiya salê bigihêje 800 
hezarî.

Pirsgirêka penaberiyê ya li Elmanyayê bi 
taybetî di rojên dawî de bi êrîşên nîjadperesti-
yê re dikeve rojevê. Li bajarokê Heîdenaû yê 
eyaleta Sachsenê, li hemberî wargeheke pena-
beran nîjadperestan çalakiyek pêkanîn û di pe-
vçûna navbera nîjadperest û polîsan a li vir de 
bi dehan kes birîndar bûn. Li gelek bajarên din 
ên Elmanyayê îsal gelek xwepêşandanên nîjad-
perestiyê rû dan û êrîş zêde bûn.

Li Afganîstanê êrîş: 3 jê DYA’yî 12 ke-
san jiyana xwe ji dest dan

Li paytexta Afganîstan Kabîlê, di êrîşa 
xwekujî ya li hemberî leşkerên NATO’yê de li 
gorî agahiyên destpêkê 12 kesan jiyana xwe ji 
dest dan. Talîbanê jî ragihand ku êrîş ji aliyê 
wan ve nehatiye kirin.

Hat ragihandin ku ji kesên di êrîşa xwekujî ya 
li hemberî leşkerên NATO yên li paytextê de ji-
yana xwe ji dest dan, 3 jê xebatkarên NATO yên 
ji Dewletên Yekbûyî yên Amerîka ne. Di êrîşa li 
semta Makroyan de zêdeyî 60 kes birîndar bûn.

Rayedarên Afgan îdîa dikin ku êrîş ji aliyê 
Talîban ve hatiye kirin, lê belê rêxistin van 
îdîayan red dike. Tê îdîakirin ku piştî mirina 

lîderê Talîban Molla Omer, bi hatina Aksar 
Mansûr re rêxistin hewl dide çalakiyên sansasy-
onel pêk bîne.

Di sala 2001’ê de piştî destwerdana koalîsyo-
na bi pêşengiya DYA, rêxistina Talîbanê di serî 
de paytext Kabîl gelek herêm winda kiribû. Li vî 
welatî hînê 13 hezar leşkerên NATO û bi hezaran 
sivîlên bi peymanî wezîfeyê dikin, hene.

Di şerê 14 salan de bi hezaran leşker û en-
damên Talîbanê mirin. Di êrîşan de di asteke 
cidî de windahiya sivîlan çêbû. Bi tenê di 6 
mehên destpêkê yên îsal de 1.600 sivîlan jiyana 
xwe ji dest dan, 3 hezar 330 sivîl jî birîndar bûn.
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Kalkan: Tevlî lîstika şer a AKP’ê nebin

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê Dûran Kalkan: “Li hêzên HPG-YJA 
Starê vê bangê dikim: Bi ti awayî li hemberî leşkerên derneketine opera-
syonê, êrîşî gel û gerîla nekirine, bi rêveberiya siyasî re eleqedar nabin, bi 
navê parastina welêt li ser sînor in û di qereqolan de ne, êrîşan nekin. Ev 
ne li gorî nêrîna me ye. Divê li hemberî yên tevlî şer nabin, çalakî neyên 
kirin. Ti hêzeke gerîla divê bi ti awayî nekeve nava pêkanîneke zerarê bide 
gelê sivîl. Kî vê bike, wê sûc bike û em ê darizînin.”

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê 
Dûran Kalkan bû mêvanê bernameya 
Polîtîk Alan a Mednûçe û bûyerên dawî 
yên di rojevê de nirxand.

Kalkan da xuyakirin ku li Kurdistanê 
rojên dîrokî tên jiyîn û got, “Li aliyekî 
xwerêveberiyên demokratîk tên ragihan-
din, li aliyê din lid ijî feraseta rêvebirina 
xwe ya gelê Kurd, polîtîkayên zextê yên 
dewletê zêde dibin.”

JI DEV Û DESTÊN ERDOGAN 
XWÎN DIHERIKE

Kalkan bal kişand ser biryara hil-
bijartina pêşwext û ev nirxandin kir: 
“Dibêjin, ‘wê hilbijartina nû pêk were û 
vîneke nû ji hilbijartinê derkeve’. Baş e, 
ya di 7’ê Hezîranê de pêk hat, ne hilbijar-
tin bû? Çima hurmet ji wê vînê re nehat 
nîşandan? Çima ew vîn nehat bikaranîn? 
Kî dizane ku wê ji vîna nû derkeve holê 
re hurmet were nîşandan, bê meşandin?

Li aliyekî şer hatiye destpêkirin, li 
aliyê din jî hilbijartin! Wê şer be yan ji 
hilbijartin be, em bi vê zanibin. Ji dev 
û destên Tayyîp Erdogan xwîn diherike. 
Li her derê dibêje ‘şer wê dewam bike’ 
û hilbijartin tê kirin. Wê demê, ji vê derê 
hilbijartinek dernakeve.”

AQÛBETA ERDOGAN JÎ WÊ 
BIBE MÎNA YÊN BERIYA XWE

Kalkan axaftina xwe bi vî rengî de-
wam kir: “Niha Tayyîp Erdogan dibêje 
‘ez serfermandar im, min her kes têk bir’, 
lê belê bila li paşeroja xwe binêre. Ev 35 
sal in me ev gotin gelekî bihîst. Ev go-
tin di dibistanan de hatine jiberkirin. Yên 
ji Erdogan bêhtir bi îdîa û ji xwe bawer 
hebûn. Encam; li pêş çavan e. Aqûbeta 
Erdgoan jî wê ji ya wan ne cudatir be. En-
camên hilbijartinê ne li gorî hesabên Er-
dogan bûn. Ti carî nedihat bîra Erdogan 
ku HDP bendê derbas bike. Ji mîlyarekê 
carekê jî nefikirî ku AKP ji desthilatdari-
ya bi tena serê xwe bikeve. Digot, ‘400 
wekîlan bidin, ez ê bieciqînim û derbas 
bibim’. Wê bi vî rengî li hemberî PKK’ê 
şer bida destpêkirin. Dema rewşeke be-
revajî derket holê, şoq bû. Piştî ku ew şoq 
ji ser xwe avêt, biryara hilbijartina nû da. 
Biryara hilbijartinê ne niha daye, ev bir-
yar di 8, 9’ê Hezîranê de ji aliyê Tayyîp 
Erdogan ve hat dayîn. Encamên hilbi-
jartinên 7’ê Hezîranê tine dihesibîne.”

LI DIJÎ YÊN TEVLÎ ŞER NABIN 
DIVÊ ÇALAKÎ NEYÊ KIRIN

Kalkan bal kişand ser nerazîbûna ci-
vakê ya li hemberî pêkanînên AKP’ê û 

destnîşan kir ku ev helwesta civakê ya ji 
AKP’ê re “êdî bes e”, “raweste”, gelekî 
dîrokî ye. 

Kalkan anî ziman ku tevlîbûna çape-
meniyê li merasîmên cenazeyan hatiye 
qedexekirin û nerazîbûna malbatên 
leşkeran bi vî rengî nirxand: “Hemû mal-
batên leşkeran nerazîbûnê nîşan didin. 
Ya divê were kirin çi ye? Wê demê bila 
ciwan neçin leşkeriyê. Di rewşeke bi vî 
rengî de pêwîste ciwanên Tirkiyeyê ji bo 
qetilkirina Kurdan neçin leşkeriyê. Ci-
wanên Kurd jî divê qet neçin leşkeriyê.

Ji vê derê bi awayekî dibêjim: 
Nêrîneke me ya derxistina şer nîne. 
Polîtîkayeke me ya şerekî li dijî artêşê 
tinebû. Me paradîgma guherand. Di 
nêzîkatiyên me yên teorîk, îdeolojîk de 
guhertin, pêşketin çêbûn. Em dewletê, 
artêşê red nakin. Bila dewlet û artêş hebe, 
lê belê li wezîfeyên xwe yên eslî vegerin. 
Li gel vê yekê bila civaka demokratîk jî, 
civaka Kurd jî bi ziman, çand û rêxistin-
bûyîna xwe jiyana xwe bidomînin, xwe 
karibin bi rêve bibin. Daxwaza me ev e. 
Lewma şerekî me yê li hemberî artêşê 
tinebû. Ev şer, ji ber êrîşeke AKP, Tayyîp 
Erdogan pêk hatiye.

Ez dixwazim vê bersivê bidim wan 
dayikan û vê vê bangê li hêzên HPG-

YJA Starê dikim: Bi ti awayî li hemberî 
leşkerên derneketine operasyonê, êrîşî 
gel û gerîla nekirine, bi rêveberiya siyasî 
re eleqedar nabin, bi navê parastina welêt 
li ser sînor in û di qereqolan de ne, êrîşan 
nekin. Ev ne li gorî nêrîna me ye. Divê li 
hemberî yên tevlî şer nabin, çalakî neyên 
kirin. Ti hêzeke gerîla divê bi ti awayî 
nekeve nava pêkanîneke zerarê bide gelê 
sivîl. Kî vê bike, wê sûc bike û em ê 
darizînin.”

TEVLÎ LÎSTIKA ŞER 
A AKP’Ê NEBIN

Kalkan di dewama axaftina xwe de 
ev bang li hêzên leşkerî û yên din kir: 
“Bila tevî lîstika şer a AKP’ê nebin. AKP 
dibêje ‘ez ê dîktatoriya xwe ava bikim, ez 
ê di rêveberiyê de bimînim, hemû dewlet 
û artêş ê desthilatdariya min a siyasî bi-
parêzin’ û bi vî rengî êrîş dikin. Tevlî van 
êrîşan nebin. Bila tevlî daxwazên AKP’ê 
nebin. Ji aliyê ve wê li hemberî wan ti 
şer, ti êrîş neyê kirin. Gerîla jî wê çala-
kiyên xwe yên bersivdayînê li hemberî 
yên sûcdar bike. Li hemberî yên tevlî 
şer nabin divê bi ti awayî şîdet neyê bi-
karanîn. Lê belê li pêşberî vê yekê divê 
hêzên demokratîk, rewşenbîr, nivîskar, 
bi taybetî jî dayik û malbatên leşkeran, 
eger ev rewş neyê guhertin, zarokên xwe 
neşînin leşkeriyê.”

Kalkan anî ziman ku hewldanên xw-
erêveberiya demokratîk, ne hewldanên 
şer û şîdetê ne û got, “Ev xebatên siyase-
ta demokratîk in. Em ji aliyê teorîk ve bi 
vî rengî fêm dikin. Bi vî rengî me plan kir 
û em dimeşînin. Yê ku hewl dide me ter-
orîze bike AKP û Tayyîp Erdogan bi xwe 
ye. Bi rêya êrîşên artêş, polîs û dewletê 
re dixwaze pêşî li xebatên siyasî, civakî û 
demokratîkbûyînê bigire.”

GIRÎNG E TÊKOŞÎNA 
DEMOKRASIYÊ LI HER DEVERA 
TIRKIYEYÊ BELAV BIBE

Endamê Komîteya Rêveber a PKK’ê 
Dûran Kalkan da zanîn ku demokratîk-
bûyîn û pirsgirêka aştiyê ne tenê pirsgirê-
ka Kurdan e, pirsgirêka tevahiya Tirkiy-
eyê ye û got, “Lewma azadî û demokrasî 
ne tenê wezîfeya şoreşa Kurdistanê ye 
ku bi cih bîne. Wezîfeya hemû hêzên 
şoreşger demokratîk ên Tirkiyeyê ye.”

Kalkan da xuyakirin ku divê têkoşîna 
demokrasiyê li her qada Tirkiyeyê belav 
bibe û destnîşan kir ku ji bo sekinandina 
şer divê hemû hêzên demokratîk, partî, 
rêxistin û komên demokratîk ên li Tirkiy-
eyê bibin yek.

ROJ ROJA PÊŞVEBIRIN Û 
PARASTINA XWESERIYA 
DEMOKRATÎK E

Kalkan da xuyakirin ku Kurd gaveke 
mezin a şoreşê diavêjin û got, “Roj ew roj 
e ku li qada xwecihî, li tax, gund, bajaro-
kan meclîsên herêmî werin hilbijartin, 
birêvebirin û pêşvebirina demokrasiya 
herêmî ye. Roj roja pêşvebirin û paras-
tina Xweseriya Demokratîk e.”
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Gêzer jibo gelek nexweşiya derman e
Gêzer pincarek wek tiviran reha xwe 
wek singan (qazux) xwe di erdê de ber-
dide. Herçend di eslê xwe de pincare jî 
lê wek dikakan (zerzewat) çandinîya wê 
tê kirin, pir bi vîtamîn û mîneral e. Di 
dinê de 60 cûreyên wê hene. Bi rengan 
ve pirteqalî, zer, reş û mor in. 

Prof. Dr. Îbrahîm Sara-
coglû di derbarê gêzerê de 
dibêje: “Di gêzerê de der-
vayî madeya Acethylcolîn 
17 madeyên din ku jibo 
nexweşîya Alzheimer bikêr in 
hene.

Lêkolînan tesbît kirîye 
ku kesên gêzeran pir dixwin, 
nexweşîyên penceşêra qirik, 
mesane (kîskê mîzê- kunmîz), 
malzarok, rûvikên stûr, pros-
tat, borîya xwarinê, % 50 bi 
wan re kêm bûye (daketiye).

Li gor lêkolînên Unîversîta 
Harvardê, di hefteyê de 5 rojan 
xwarina gêzerê % 68 rizîkoya 
ketina kirîza dil û destistan ( 
felcbûnê) ji holê radike.

Prof.Dr. Ahmet Marankî 
dibê: “Gêzer herwekî dostê dil 
e, jibo daxistina kolestirolê jî 

rêya herî hêsa ye. Gêzer ji ber 
hewandina lîfên hundirê xwe, 
jibo arêşeyên qebizê pir bikêr e”.

Kêrhatî :

1- Qebizê hiltîne 
2- Edavên aşik (mexde) 
û rûvîkan radike û xwî-
na wan rediwestîne.  
3- Ji alzheimê û ji 
jibîrkirinê re dibe alîkar  

4- Navçûyînê 
(virik- ishal) dibire  
5- Bêxwewîyê hiltîne  
6- Şîrê dayikê zêde dike  
7- Hêza zayendî 
(seksî) zêde dike.  
9- Pêşîya nexweşîyên çerm û 
çavan digire û çavan bihêz dike.  
10-Zindetî û tazetîyê dide 
çerm û kurîşkên çerm rast dike.  
11- Êşên gurçikan dis-
ekinîne, zindetîyê dide be-
den, iştahê vedike, jibo 
kewîna brînan dibe alîkar.  
12- Goştê diranan bihêz dike.  
13- Pêşîya qirîza dil û des-
tistanî (felc) yê digire, 
têgeheştinê (fahmê) zêde dike.  
14- Pêşîya bêhntengî, 
bêdesthilatî (jênehatin, bêkêrî, 
nekarîn)  digire û tedawî dike.  
15- Jibo kêmbûna serêş û êşên 
mîgrenê dibe alîkar . 

Hûn Çawa Dikarin Rîska 
Krîza Dil Kêm Bikin?
Li gor pisporan ev 27 pêşnîyarî qrîza dil ji %92 kêmtir dike

Kovara Prevention ya 
Amerîkî di derbarê qrîza dil 
de dibêje hin pisporên Swedî 
lêkolîn kirine û li gor vê 
lêkolînê ev pêşnîyarî kirine.

27 pêşnîyarî ya pisporan, 
ku dibêje dilrawestînê kêm 
dike evin:

Di xwarinê xwe de fêkî bêtir 
bikar bînin.

2- Xwarinên dîroka wê ya 
bikarhanînê derbasbûyî nex-
win.

3- Cîhê ku hûn rûn dixwin 
zeytê bixwin, zeytûna bixwin.

4- Çaya kesk vexwin (nebat, 
gîya, rehek).

5- Xwarinên bi rehik, bi bisk 
(lîf)ê bixwin

6- Kêmanî 7 saetan rakevin.

7- Sîrê di xwarinên xwe de 
bikar bînin.

8- Heftê carekê masîya bix-
win.

9- Gûz û findiqa (kakil) bix-
win.

10- Rojê kêmanî 20 deqîqa 
bimeşin.
11- Rûnê ku kolesterola wî 
kême bikar bînin.

12- Her roj kevçîyek-du kevçî 
zekerekê-sadan (toximê ke-
ten) bixwin.

13- Sibê piştî rabûnê û dema 
hûn dikin rakevin çend deqakî 

sporê bikin.

14- Ger tansîyona we yê bilin 
û çi pirsgirêkê we yên ten-
duristî tunebe, rojê qedehek 
şerab vexwin.
15- Soya (cûre fasule, ku bêtir 
li Amerîka heye û rûnê wê tê 
bikar hanîn.) bixwin..

16- Her serê sibê ava mêwe 
vexwin.

17- Beşdarî çalakîyên 
cûda bibin û hinkarîyên bi 
kêfxweşî bikin.
18- Wîtamîna D û rûnê 
masîyan bixwin.

19- Ji manewîyatekê bawer 
bikin.

20- Ew tiştê-çalakî ya ku hûn 
naxwazin, qe beşdar nebin.
21- Ji malbat û hevalên xwe 
re demê veqetînin.
22- Rojê 10-15 deqîqa (xulek) 
meditasyona bikin.

23- Ji hevala/ê xwe-hevjîna/ê 
xwe re hin surprîza bikin, ku 
pêwendîya cinsî (zayendî, 
seksî) bextewarîyê bêtir dike.

24- Carna çikolata bixwin.

25- Ji cixarvexuran dûr bi-
revin.

26- Muzan bixwin.

27- Pêdivîya xwe ya şekir, bi 
xwarinên ku şekirê xwezayî 
ve bîne cîh.

Her roj perdaqek 
şerbeta Lîmonê vexwin
Li gor zanyariyên tendirustiyê vexwarina şerbeta Lîmonê 
yan ava wê gelekî sûdên baş jibo saxlemiya mirovî hene 
û ji wan jî

1-    Rojane vexwarin qedehek şerbeta 
Lîmonê alîkarî dide mirov ku giraniya 
bedena xwe kêm bike.

2-    Karê mîdê (Aşikê) rihet dike û 
hêrandina xwarînê jî hêsan dike.

3-    Rêjeya tişbûnê di nava bedena 
mirov de diparêze, her weha bergîriya 
hemû endamên leş jî bihêz dike û mirov 
ji nexweşiyan diparêze.

4-    Pêwîstiya vîtamîn C bo leş peyda 
dike û leşê mirov jî ji jehrê paqij dike

5-    Tişta baş ewe ye ku şekir di nava 
şerbeta Lîmonê de kêm be û piştra bê 
vexwarin daku ziyanê neghîne aşikê.

6-    Ji bo nexweşiyên zivistanê weke 
grîp (serma)yê gelekî başe.

Kalbûna biyolojîk di temenê 
ciwan de destpê dike

Li gorî lêkolîneke ku li Amerîkayê hatiye ki-
rin, nîşaneyên têkildarî extiyarbûna miro-
van di temenên ciwan de dikare bê tespît-
kirin. Bi tespîtkirina sedemên extiyarbûnê 
re dikare pêşî li dermankirinên têkildarî 
nexweşiyê ji ber extiyariyê pêk tên, veke.

Li gorî lêkolîna di ko-
vara Proceedîngs de hatiye 
weşandin, di çarçoveya 
lêkolînê de hezar û 37 kes, 
ji welidîna xwe heta temenê 
38’an di bin kontolê de hatine 
girtin û gelek test lê hatine ki-
rin.  Li gorî encama lêkolînê 
kesên di temenê 38’an de 
temenê wan ê biyolojîk di 
navbera 28 û 60’î de diguhere.

Pisporê Zanîngeha Duke, 
Dan Belsky diyar kir ku ji bo 

pêşî li nexweşiyên di exti-
yariyê de peyda dibin, bê gir-
tin, divê extiyarbûn salên ci-
wan de bên lêkolînkirin û da 
zanîn got heta niha lêkolînên 
extiyariyê bi kesên extiyar 
sînor maye.

Di lêkolînê de kesên li 
ser ceribandin hatine kirin, 
dermankirina wan a fîzîkî û 
psîkolojîk hatiye kirin û tê 
gotin ku extiyarbûn zêdetir bi 
çav, hestî û por de tê dîtin û 

ji ber vê jî extiyarî zû destpê 
dike.

Her wiha gurçik, kezeb, 
pişik û fonksiyonên xwepar-
astinê jî hatine lêkolînkirin û 
kromozonên DNA’yê yê navê 
kolestrol, rîtma dil û telomer 
jî hatine pîvandin. Dîsa ten-
duristiya diranan û damarên 
xwînê yên piştî çav jî bi ber-
firehî hatine lêkolînkirin.

Di encama lêkolînê de kes-
ên temenê wan 38 bûn, hinekî 
di aliyê biyolojîk de wek 28 û 
hinek jî wek 61 hatine tespît-
kirin. Li gorî encamên ji te-
menê 26 û 32’an hatine girtin, 
bi hinek kesan re extiyarbûn 
gelek zû pêş dikeve.

Hinek kes salê di aliyê bi-
yolojîk de 3 salan extiyar dib-
in, hinek jî li gorî temenê xwe 
pir kêm extiyar dibin.




