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erDOĞaN’ıN kaOs PlaNı
7 Haziran seçimleri ile beraber 13 yıllık iktidarını 
kaybeden akP hükümeti ve Cumhurbaşkanı 
erdoğan’ın kaos yaratma politikası türkiye’yi bir 
iç savaşın eşiğine getirdi. Dağlıca’da yaşanan 
çatışmada 16 asker ve ığdır’daki çatışmada 14 polisin 
hayatını kaybetmesinden sonra ülke genelinde 
kürtlere yönelik planlı faşist saldırılar başladı. 
HDP Genel merkezi de içinde olmak üzere, batı şehirlerinde bulunan 
200 civarında HDP binası saldırıya uğrayarak çoğu yakıldı. Aynı şekilde 
Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde ev ve işşyerlerine dönük 
saldırılar da tüm hızıyla devam ediyor. Kürdistan’dan batıya giden otobüsler 
saldırıya uğrarken, sokakta Kürtçe konuştuğu için Sedat adlı Kürt genci 
linç edilerek katlediliyor. Muğla’da İbrahim adlı Kürt öldüresiye dövüldükten 
sonra Atatürk büstü zorla öptürülüyor. 

Batıda AKP planlı faşist saldırılar devam ederken Kürdistan’da özel 
harekat timleri şehirlere ölüm yağdırıyor. Cizre’de altı gündür devam eden 
sokağa çıkma yasağı ve savaş hali şimdiye kadar 8 can aldı. İnsanlar 
sokağa çıkamadığı için keskin nişancılar tarafından katledilen 13 yaşındaki 
Cemile’nin naaşı evin buzdolabında iki gün boyunca bekletiliyor.  
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5 Yıl İçerisinde 20 Bin Suriye’li 
Mülteci İngiltere’ye Getirilecek
Başbakan David Cameron, 
gelecek 5 yıl içerisinde ülkeye 20 
bin Suriyeli mülteci alınacağını 
alacağını açıkladı. Cameron, ka-
bul edilecek mültecilerin, Türkiye, 
Ürdün ve Lübnan’daki sığınmacı 
kamplarından alınacağını söyledi.

Cameron, Parlamento’nun alt kanadı Avam 
Kamarası’nda, avrupa birliği’nin (AB) karşı karşıya 
olduğu mülteci krizi ile ülkesinin terörle mücadele 
çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkesinin sığınmacı krizine çözüm bulmak için 
kapsamlı yaklaşımını sürdüreceğini belirten Cameron, 
şöyle konuştu:

“Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20 bin sığınmacının 
ülkeye alınması önerisinde bulunuyoruz. İngiltere, 
diğer Avrupalı ortaklarının yanı sıra üzerine düşeni ya-
pacak ancak biz Schengen›in ya da yeniden yerleştirme 
programının bir parçası olmadığımızdan, İngiltere, kendi 
yaklaşımında kendi karar verebilir. Sığınmacıları, Tür-
kiye, Ürdün ve Lübnan›daki sığınmacı kamplarından 
alma yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Birçok hayata mal 
olan tehlikeli yolculuklar riskini almaktansa bu, onlara 
İngiltere›ye gelmeleri için daha doğrudan ve güvenli 
bir yol sağlıyor.”

David Cameron, ülkesinin 2014 yılının başında 
Suriyeli mültecilerin İngiltere›ye alınmasıyla il-
gili devreye sokulan ve Birleşmiş Milletler Mül-
teciler Yüksek Komiserliği ile birlikte yürüttüğü 
“Korunmasız Kişileri Yeniden Yerleştirme (VPR)” 
programının genişletileceğini kaydederek, “Ülkeye 
alınacak kişilerin tespiti ve yeniden yerleştirilmesi için 
bu programı uygulamaya devam edeceğiz. Programın 
kriterlerini genişleteceğiz. Suriye›deki krizden özel-
likle çocukların etkilendiğinin farkındayız” dedi.

İngiltere’ye alınacak kişilerin tespitinde, yetim ve 
öksüzler de dahil olmak üzere özellikle savunmasız 
çocuklara odaklanılacağını söyleyen Cameron, 
kişilerin İngiltere›de yerleştirilmesi çerçevesinde 
yürütecek çalışmaları için “Bu tam bir ulusal çaba” 
ifadesini kullandı.

Britanyalı Daiş 
Üyeleri Devletin 
‘Ölüm Listesinde’

Cameron Britanyalı Daiş üyelerinin 
drone ile öldürüldüklerini açıklamasının 
ardından, Britanya’nın ‘ölüm listesi’ 
olduğu ortaya çıktı.

Başbakan David Cameron, 
Pazartesi günü Parlamento’da 
yaptığı açıklamada 
Britanya’dan Daiş’e katılan iki 
kişinin insansız hava aracıyle 
öldürüldüklerini açıkladı.

Cameron, Kardif doğumlu, 
Reyaad Khan (21) ve 
Aberdeen’li Ruhul Amin’nin 
(26) 21 Ağustos’ta gerçekleşen 
operasyonda öldürüldüklerini 
açıkladı.

Daiş’e bağlantılı olarak 
gerçekleştirilen terör 
saldırılarına ve Tunus’ta 
öldürülen 31 Britanya’lıya 
değinen Cameron, ülk-
enin ciddi bir tehditle karşı 
kalabileceğini ve bundan 
dolayı tedbirler aldıklarını 
anlattı.

Şüphelilerin yurtdışına 
gitmelerini engellemek, ülke 
içinde şüphelilerin hareketler-
ini kısıtlamak, ideolojik teh-
likeyle baş etmek

2010 yılından bu yana 
800’den fazla kişi tutuklanmış 
ve 140’ı yargılanıp suçlu 
bulunmuş

Cameron, gerekirse 
Suriye’deki hava saldırılarına 
daha kapsamlı olarak 
katılabileceklerini ifade etti.

Khan ve Junaid Hussain’nin 
Britanya’ya karşı saldırı 
planladıklarının istihbaratına 
sahip oldularını ifade eden 
Cameron, ikisinin Daiş için üye 
topladıklarını anlattı.

Cameron, Khan’ın Rakka’da 
araçla seyahat ederken, Birleşik 

Krallık hava kuvvetleri, RAF 
(Royal Air Force) tarafından 
insansız hava aracı ile hedef 
alınarak öldürüldüğünü anlattı. 
Khan yanı sıra, Amin ve bir 
Daiş’linin daha öldürüldükleri 
bildirildi.

Hussain’nin ABD tarafından, 
24 Ağustos’ta vurulduğu da 
açıklandı.

Cameron operasyonun yasal 
olduğunu ifade etti, fakat bir kaç 
sivil toplum örgütü olaya ilişkin 
endişe duyduklarını açıkladı. 
‘Ölüm listesi’ konusunda yasal 
endişeler duyduluyor. Lib-
eral Demokrat Parti ve Jeremy 
Corbyn, konuya ilişkin endişe 
duyduklarını ifade edenler 
arasında.

Savunma Bakanı Michael 
Fallon’ın gerekirse ‘ölüm 
listesini’ kullanabilecekler-
ini söylemesi üzerine Rights 
Watch UK isimli kurum devlete 
karşı yasal işlem başlatacağını 
açıkladı. Kurum devletin yasal 
sorumluluklarını tutmadığından 
endişe duyduklarını ifade etti.

İki oğlu Daiş’e katılan 
Ahmed Muthana’da, he-
def alınacaklarından endişe 
duyduğunu açıkladı. Muthana 
oğulları, Aseel (18) ve Nasser’in 
(21) Suriye’de olduklarından 
endişe duyduğunu onları bird 
aha göremeceğini düşündüğünü 
ifade etti.

Cameron, başbakan olarak 
öncelikli sorumluluğunun 
halkın güvenliğini sağlamak 
olduğunu ifade etti.
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eYleM ÇaĞrısı

akP Hükümeti ve Cumhurbaşkanın 
erdoğan’ın son dönemde tüm türkiye 
ve kürdistan’ı savaş alanine çeviren 

politikalarını protesto ediyoruz. 

tüm halkımızı eyleme destek 
vermeye çağırıyoruz.

Tarih: 11.09.2015 Cuma
Saat: 15:00-18:00 arası

Yer: Başbakanlık binası önü (downing street)

brİtaNYa DeMOkratİk GÜÇbİrlİĞİ

Birleşik Krallığın En Uzun Süre 
Tahtta Kalan Hükümdarı
Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth Britanya tarihinin gelmiş geçmiş en 
büyük hükümdarı seçildi.
eN UzUN sÜre taHtta 
kalaN HÜkÜMDar

9 Eylül’de tahtta çıkışının 63. yılını kutlaya-
cak olan Kraliçe 2. Elizabeth böylece Britanya 
tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı 
olarak tarihe geçecek.

İngiliz Independent gazetesi, Kraliçe 
2.Elizabeth ile ilgili yapılan anket sonuçlarını 
yayınladı. Buna göre, 2. Elizabeth ülkenin en 
uzun tahtta kalan ve ülkeyi sanayileşmiş toplu-
ma taşıyan Kraliçe Victoria›dan bile daha ünlü 
bir hükümdar olarak belirlendi.

Sunday Times adına yaptırılan anket 
sonuçlarında, Kraliçe 2. Elizabeth, yüzde 27 
oyla, gelmiş geçmiş en büyük hükümdar seçil-
irken Kraliçe Victoria yüzde 12, Kraliçe 1. Eliz-
abeth de yüzde 13 oy aldı.

25 YaŞıNDa taHtta OtUrMUŞtU
Kraliçe 2. Elizabeth, 9 Eylül tarihinde Kral-

içe Victoria’nın tahta kalış süresi olan 63 yıl 216 

gün rekorunu kırarak Britanya’nın en uzun süre 
tahtta kalan hükümdarı olacak. Kraliçe 2. Eliza-
beth, babası 1952 yılında Kral 4. George öldük-
ten sonra 25 yaşında Kraliçe tahtta oturmuştu.

Hugo Boss, üzerine ayna düşerek ölen çocuk için 1,8 milyon dolar ödeyecek
Hugo Boss, İngiltere›deki bir mağazasında üzerine 120 kiloluk 
aynanın düşmesi sonucu ölen dört yaşındaki çocuğun ailesine 1,2 
milyon sterlin tazminat ödemeyi kabul etti.

Olay Haziran 2013’te Bicester kasabasındaki Hugo Boss mağazasında meydana gelmişti.

Austen Harrison adlı çocuk, babası elbise 
denerken dokunduğu aynanın altında kalmıştı. 
Beyninde ağır hasar oluşan çocuk kurtarılamadı.

Hugo Boss mahkemede, aynanın hiçbir yere 
tutturulmamış olması nedeniyle iş yeri sağlık ve 
emniyet kurallarını ihlal ettiğini kabul etti.

Hugo Boss’tan yapılan açıklamada, kazanın 
tüm şirket çalışanlarını derinden üzdüğü be-
lirtilerek “Austen’in ölümü önlenebilirdi. Bu 
acı karşısında içten özürlerimizi ifade etmekten 
başka, özellikle Austen’in ailesine söyleyebi-
lecek bir şeyimiz yok” denildi.

12 Yaşında Süper Deha

IQ rekoru bir ay arayla ikinci kez yine 12 
yaşındaki bir İngiliz kız tarafından kırıldı. 
Lydia Sebastian testte 162 tam puan aldı.

Ağustos ayında Essex bölgesinde 
yaşayan 12 yaşındaki Nicole Barr’ın IQ 
testinde en yüksek skor olan 162 puanı 
almasının ardından, yine Essex’te yaşayan 
12 yaşındaki Lydia Sebastian aynı test-
ten 162 puan aldı. Albert Einstein ve Ste-
phen Hawking gibi yakın tarihin en zeki 
kişilerinden daha fazla puan alan Sebastian, 
böylece dünyanın en büyük zeki insanlar 
topluluğu Mensa’nın “Cattell 3 B” testine 

girenler arasında en yüksek puanı tutturan 
yüzde 1’lik dilime girdi. 

  Bu yıl yaz tatili boyunca anne ve 
babasına teste girmek istediğini söylediğini 
anlatan Sebastian, “Önce heyecanlandım 
ama başladıktan hemen sonra tahmin 
ettiğimden daha kolay olduğunu anlayıp 
rahatladım. Yapabileceğimin en iyisi-
ni yaptım” dedi. Ortalama insan zekası 
Mensa’nın IQ testinde 100 puan civarında. 
IQ testinden 150’nin üstünde puan alanlar 
ise süper-deha olarak tanımlanıyor.
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Mahkeme Şilan Özçelik’in Tutukluluğun Devamına Karar Verdi
11 Mart 2015 tarihin-
den bu yana ‘PKK’ye 
katılmaya teşşebbüsten’ 
Londra’da tutuklu bu-
lunan Şilan Özçelik’in 
bugün Old Bailey’de 
görülen duruşmasından 
tahliye çıkmadı. Mahkeme 
Şilan Özçelik’in tutuklu-
luk halinin devamına ka-
rar vererek, duruşmayı 
16 Kasım’a erteledi. 

Bugün Old Bailey’de görülen duruşmaya 
savunma tarafı avukatları Peter Rolands ve 
Ali Has ile birlikte, savcı Rosemery Da-
vidson ve hakim Justice Sweeney katıldı. 
Öğleden sonra görülen duruşmaya BBC, 
The Guardian ve The Telegraph gibi ulusal 
basın kuruluşları katılarak davayı yerinde 
takip etti.   

Özçelik, 16 Ocak’ta Almanya’dan 
Londra’ya gelirken Stansted havaalanında 
gözaltında ifadesi alındıktan sonra, tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

11 Mart’ta Westminster Magistrates’ 
mahkemesinde görülen davada, ‘PKK’ye 
katılmaya teşşebbüs etmek’ suçundan tu-
tuklanarak cezaevine konulmuştu. Merkezi 
Kriminal Mahkemesi, Old Bailey’de, 1 
Nisan’da gerçekleşen ikinci duruşmada 
hakim Justice Sweeney, savcılığın talebi 
üzerine Özçelik’in tutuklu yargılanmasına 
karar vermişti.



6   ÇArŞAMBA, 09 EYlül 2015



7  ÇArŞAMBA, 09 EYlül 2015

Britanya’da süresiz oturumu olduğu hal-
de herhangi bir suçtan dolayı en az 12 ay 
ve üzeri hapis cezası alan kişilerin hızlı bir 
şekilde sınır dışı edildiğine dikkat çeken 
Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu Direktörü Filiz 
Kılıç, süresiz oturumu olanların vatandaşlık 
başvurusunu geciktirmemelerinde yarar 
olduğunu söyledi. 

Son dönemde çıkan sıkı göç-
menlik yasaları sayesinde Home 
Office’in (İçişleri Bakanlığı) sınır 
dışı etme yetkilerini daha fazla 
kullandığına dikkat çeken Kılıç, 
sadece süresiz oturum sahibi 
olmanın bu ülkede kalma güvenc-
esi sağlamadığını vurgulayarak 
vatandaşlık hakkı kazanan kişilerin 
bu tür sorunlarla karşılaşmamak 
için İngiliz vatandaşlığına geçmesi 
gerektiğini kaydetti. Süresiz otu-
rumu olup da 12 ay ve üzeri hapis 
cezası alan bir kişinin Home Of-
fice tarafından otomatikmen sınır 
dışı edilebildiğinin altını çizen 
Kılıç “son dönemlerde 12 ay ve 
üzeri hapis cezası aldığı için Home 
Office tarafından sınır dışı kararı 
çıkarılan kişilerin sayısında ci-
ddi bir artış gözleniyor. Bu tür bir 
sorunla karşılaşıp bize başvuran 
müvekkilerin sayısı gün geçtikçe 
artıyor” şeklinde konuştu. 

Sınır dışı kararlarına karşı iti-
raz hakkının son yıllarda iyice 
sınırlandırıldığına da vurgu yapan 
Kılıç konuyla ilgili olarak şöyle 
konuştu: 

“Home Office sınır dışı kararını 
verdikten sona kişi 20 çalışma 
günü içerisinde Home Office’e 
bu tür bir kararın adil olmadığı 
yönünde başvuru yapabiliyor. 
Ancak bu başvuruların çok azı 
müvekkilin lehine sonuçlana-
biliyor. Hatta Home Office sınır 
dışı edilecek kişinin başvurusunu 
değerlendirme kararı alsa bile, 
kişinin gönderildiği ülkesine gidip 
itiraz sürecini orada sürdürmesi 
gerektiğine de hükmedebiliyor.”        

bİraN ÖNCe İNGİlİz 
VataNDaŞlıĞıNa GeÇİN!

Sınır dışı kararı çıkarılan bir 
kişinin burada partneri-eşi olması 

ya da bu ülkede en az 7 yıldır 
yaşayan çocuğu veya İngiliz 
vatandaşı çocuğunun olması du-
rumunda hukuki itiraz yolları 
olduğunu kaydeden Kılıç, ancak 
bunların bile kimi durumlarda 
sınır dışı kararını durdurmaya 
yetmeyebileceğine dikkat çekti. 

Firma olarak sınır dışı kararı 
çıkarılan kişi için ayrıca yargı in-
celemesi yoluna gidebildiklerini 
dile getiren Kılıç, hükümetin son 
yıllardaki göçmen-karşıtı politikaları 
yüzünden bu tür itirazların çok azının 
artık müvekkil lehine sonuçandığını 
vurguladı. Kılıç, bu tür sorunlarla 
karşılaşmamak için süresiz oturumu 
olanların bir an önce gerekli İngilizce 
dil ve vatandaşlık sınavını verip 
İngiliz vatandaşlığını almalarında 
yarar olduğunu söyledi.    

Firma olarak sınır dışı 
kararlarına karşı bugüne kadar 
birçok zor dosyayı müvekkilleri 
lehine sonuçlandırdıklarını ifade 
eden deneyimli avukat Filiz Kılıç, 
konu ile ilgili daha geniş bilgi almak 
isteyenlerin kendilerine 020 8888 
8341 veya 07903315188 numaralı 
telefonlardan ulaşılabileceklerini 
ifade etti.          

Firmanın adresi: 307 West 
Green Road, N15 3PA, London. 

Email: info@kilicandkilic.com

Kılıç & Kılıç AvuKATlıK 
BüroSu DıreKTörü 
AvuKAT Fılız Kılıç

Süresiz oturumu olanlar da sınır dışı edilebiliyor 
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Haber:Serkan Demirel-ANF 
Fotoğraflar: erem Kansoy

Uluslararası Kürt Kültür Festivalinde 
buluşan 10 binler, “Özgür Önderlikle 
Demokratik Ulus İnşa edilmeli”  mesajı 
verirken, halkların birlikte mücadele 
ederek kendi diktatörlüğü için ülkeyi 
kaosa çeviren Erdoğan’ı 1 Kasım’da 
yapılacak seçimlerde tarihin çöplüğüne 
göndermesi gerektiği çağrısı yaptı.

Almanya’nın Düsseldorf kentin-
de her kesimden halklardan 10 
binlerce insanın katılımıyla düzen-
lenen 23 Uluslararası Kürt Kül-
tür Festivali sona ererken ardında 
önemli mesajlar bıraktı.

Her yıl geleneksel olarak düzen-
lenen festivalin bu yılki adresi Al-
man hükümetinin Kürtlere karşı 
politikasından kaynaklı, geçen 
yılda seçilen Almanya’nın Düs-
seldorf kenti olurken, Avrupa’nın 
hemen hemen bütün ülkelerinde 
yaşayan Kürdistanlılar ve onların 
dostları otobüslerle ve özel araçlar-
la sabahın erken saatlerinde festival 
alanına akmaya başladı.

Rojava ve Kuzey Kürdistan’da 
yaşanan gelişmelerin etkisi kendisi-
ni festival alanında toplanan kitlede 
hissettirirken, Kuzey Kürdistan’da 
son dönemde yaşanan katliamlara 
ve Erdoğan’a karşı olan öfke ise 
festival alanında bulunan 10 bin-
lerin attıkları sloganlarda kendini 
dışa vuruyordu.

bİtMek bİlMeYeN 
kObaNÊ ÇOŞkUsU

Festivale damgasını vuran diğer 
önemli noktalardan birisi de Kob-
anê direnişiydi. Asılan pankartlarda 
ve açılan dövizlerde başta Kobanê 
olmak üzere Rojava direnişine dik-

kat çekilirken, Kobanê direnişiyle 
yakalanan enternasyonal ruhta 
kendisini festivalde gösterdi.  Al-
man ve Türkiyeli sol sosyalist 
grupların Kobanê direnişi ile daha 
büyüttüğü dayanışma ruhu festi-
val alanında kendisini gösterirk-
en, bu gruplar tarafından alanda 
açılan stantlar halkın yoğun ilgi-
sine neden oldu.  Yine Alman bir 
grubun Kürtçe ve Almanca olarak 
Kobanê için bestelediği marş 
sahnede seslendirilirken alanda 
bulunanların marşa hep bir ağızdan 
eşlik etmesi görülmeye değerdi.

festİValDe ÖNe ÇıkaNlar
Alanda bulunan 10 binlerin gün 

boyunca hiç ağzından düşürmediği 
en önemli noktalardan birisi 
Öcalan’a özgürlük talebiydi.

Kuzey Kürdistan’da ilan edilen 
öz yönetimlerin sahiplenilmesi 
ve korunmasına yönelik alanda 
bulunan halkların verdiği mesaj 
Avrupa’da yaşanan kitlenin kalbinin 
Kürdistan’da attığı gerçeğini bir kez 
daha ortaya koydu.

Gün boyu yağan sağnak 
yağmura rağmen kitlenin coşkusu 
hiç bitmezken kitlenin yağmur 
altında inatla coşkusunu yükselt-
mesi kitlenin inancı göstergesiydi.

Demirtaş’ın verdiği siyasi me-
sajlar kitlede büyük bir coşku 

23. Uluslararası Kürt Kültür 
Festivalinden izlenimler
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yaratırken, festival bir anlamda 1 
Kasım’da düzenlenecek erken seçim 
mitingi etkisi yarattı.

Geçen yıllara oranla Türkiye Sol 
hareketlerinin festivale katılım oranı 
daha yüksekti.

YPG ve YPJ’nin direnişini ile 
ortaya çıkan Rojava Devrimi’nin 
coşkusu alanda kendisini hissettirdi.

Paris’te katledilen 3 kadın 
devrimci unutulmazken, katliamın 
aydınlatılması için siyasi mesajlar 
verildi.

Yine Rojava devriminde 
hayatlarını kaybedenler unutulmaz-
ken alanda hayatını kaybeden 
devrimcilerin posterleri asıldı.

AKP, DAİŞ ve Erdoğan’a karşı olan 
öfke festival alanında sel olup aktı.

1 Kasım’da yapılacak erken 
seçimler için Avrupa’da bulunan 
herkesin harekete geçmesi gerektiği, 
Kürt halkı ve demokrasi güçlerine 
karşı savaşı reva gören Erdoğan’ın 
iktidarlığına tamamen son vermek 
için bir Kasım’a kadar alanlarda 
olunması vurgulandı.

Festival alanına kurulan kültür ve 
sanat stantlarının yanı sıra Özgür-
lük Mücadelesinde Gazi olanların 
açtıkları stant halkın yoğun ilgisine 
neden oldu.

Festival alanında yine geçen 
yıllara oranla daha yoğun genç bir 
kitlenin olduğu dikkat çekti.

Belki de festivalde en öne 
çıkanlardan birisi HDP Eş Genel 
Başkanı Salahattin Demirtaş’ın alana 
çıkarken yaşanan coşkuydu.

Festival alanında bulunan bir grup 
kadının Aile ve Sağlık Bakanı’na 
göndermede bulunmak için kendi 
lehçelerinde hazırladığı “Börek ac-
mecez, savaşmecez, susmecez gari” 
pankartı ilgiye neden oldu.

festİValİN 
DÜŞÜNDÜrDÜklerİ

DAİŞ gibi dünyanın başına bela 
olan bir örgüte karşı savaşanın 
Kürtler olması gerçeği ortadayken 
ve bu çete ve buna bağlı grupların 
hedefinde Kürt halkı olması gerçeği 
daha dün gibi karşımızdayken 
Festival’de hiçbir güvenlik önlemi-
nin alınmaması herkesin elini kolunu 
sallayarak festival alanına girmesi 
neye güvenilerek yapıldı. Bu konuda 
Alman devleti ve polisinin eksikliği 
olmuş olsa da, sadece buna sığınmak 
ne kadar doğru olur.

Avrupa’da en örgütlü bir toplum 
yapısı ve yüzlerce dernekleri ve 
kuruluşları bulunan Kürtlerin 23 yıldır 
düzenlenmesine rağmen bu kadar 
önemli bir festivalde yaşadığı organi-
zasyon eksiklikleri ne zaman bitecek?

Diplomasi ilişkilerine daha çok 
ihtiyaç duyulduğu ve Kürt hareketinin 
hiç olmadığı kadar Avrupa toplu-
munda etki yarattığı bir dönemde, 
Avrupa’nın en büyük festivallerinden 
birisi olan Kürt festivaline ne zaman 
Avrupalı toplumun ve siyasilerin 
katılımı güçlü bir şekilde olacak?

Festival alanı daha ne zamana 
kadar genellikle kebap stantlarından 
ibaret olacak Kürt kültürünün 
tanıtılması bu darlıktan ne zaman 
kurtularak halklarda daha geniş bir 
şekilde festivale katılım cazibesi 
yaratacak?
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Britanya HDP Seçim Koordinasyonu Düzenlediği 
Basın Toplantısı İle Seçim Startı Verdi

1 Kasım 2015 Pazar günü Türkiye’de yapılacak genel seçimler için yurt dışı seç-
menleri oy kullanma işlemini 8 Ekim Perşembe-25 Ekim Pazar tarihleri arasında 
yapabilecek. 7 Haziran’da yoğun bir çalışma yürüten koordinasyon bileşenleri 
Birleşik Krallık’ta önümüzdeki ay yapılacak seçimler için çalışmalarına başladı. 

Cuma günü Kürt Toplum Merkezinde 
yapılan açıklamada koordinasyon 
bileşenleri tüm kurumlar hazır bulun-
du. HDP Britanya seçim koordinasyonu 
bileşenleri adına açıklamayı Arzu Pesmen 
okudu. Açıklamada şöyle denildi: 

‘‘Türkiye ve Kuzey Kürdistan’lı tüm 
halklar 7 Haziran 2015 seçimlerinde yeni 
bir yaşama evet, tek partili, diktatoryal bir 
rejime hayır demiştir. Seçim sonuçlarından 
memnun olmayan mevcut AK Parti 
hükümeti ve onun Cumhurbaşkanı mutlak 
iktidar olma hevesiyle ülkeyi savaşa ve 
ardından yeni bir seçim sürecine sokmuştur. 

Çocuk cesetlerinin kıyılara vurduğu, 
çocukların atılan kurşunlardan  kırılan 
küçücük vücutlarının ve körpe bir genç 
kızın sokakta sürüklenen çıplak vücu-
dunun gölgesinde, annelerin göz yaşlarının 
sel olduğu hâksız ve adaletsiz bir savaşın 
başlatıldığı bir donemde erken seçim kararı 
alınmıştır.  Bu secim kampanyamızda 
şiarımız barış olacaktır. Nasıl ki ‘Seni Başkan 
Yaptırmayacağız’ dedik ve sözümüzü tuttuk 
ise şimdi de ‘Sana Savaş Yaptırmayacağız’ 
diyerek seçim kampanyamızı başlatıyoruz.  

akP HalkıN İraDesİNe 
saYGı GÖsterMeDİ

AK parti yenilgiyi kabul edip, halkların 
iradesine saygı göstermek yerine saldırı 
ve saldırganlığı seçmiştir. Demokratik bir 
Türkiye’de eli kana bulaşan, yolsuzluklarla, 

hırsızlıklarla semiren, halklarının hakkını 
yiyen bir hükümet, bir Cumhurbaşkanından 
tabii ki hesap sorulacaktır. Bu saldırganlık 
halkların karşısında verilecek hesabın 
korkusudur. Biz bu acımasız saldırılara 
karşı; Barış illa da barış diyoruz. Çünkü 
biz Anadolu topraklarında yasayan ka-
dim halklar bunu en çok hakkedenleriz. 
Aramıza sokulmaya çalışılan düşmanlık 
bir komplodur. Bizi ötekileştirmeye çalışan 
güçlere karşı hep beraber direneceğiz 
ve onların hesaplarını boşa çıkaracağız. 
Secim kampanyamız boyunca bütün ezilen 
halkların birlikteliğini göstereceğiz. Arktık 
insanca yaşam isteyen herkes Kürtlerin, 
Ermenilerin, Alevilerin, kadınların ve tüm 
farklılıkların onurlu bir şekilde kendi ge-

lenek göreneklerini yaşamasını ve özgürce 
kendilerini ifade etmesini istemektedir. 7 
Haziran bunun bir göstergesi olmuştur ve 
HDP ve İttifak Güçleri barajı aşıp “Osmanlı 
sultan sevdasına kapılan Erdoğan in oyu-
nunu bozmuştur”. İşte bunun için AK 
parti hükümetiyle birlikte kanlı bir saldırı 
başlatmıştır. 

Ancak bir şeyi hesaplayamıyorlar, 
Türkiye’de tüm halklar için artık korku eşiği 
aşılmıştır. Kimse sessiz kalmayacak sonuna 
kadar mücadele edecektir. Bu secimler de 
halklarımızın ne kadar kararlı olduğunun 
bir göstergesi olacaktır. AK partinin 
bütün “Osmanlı ayak oyunlarına rağmen” 
halklarımız onu yine başkan yaptırmayacak 
ve yapılan katliamların hesabını soracaktır. 

HDP DaHa GÜÇlÜ bİr ŞekİlDe 
ParlaMeNtOYa GİreCek

Kan dökülmemesi ve barış hareketinin 
güçlenmesi, ötekileştirmenin sona ermesi 
için HDP daha güçlü bir şekilde parlamen-
toya gidecektir ve Türkiye ve Kürdistan’a 
barışı, demokrasi ve özgürlüğü getirmek 
için çalışacak tek güç olacaktır.  HDP ye 
bir oy demek barışa biraz daha yaklaşmak 
‘Sana Savaş Yaptırmayacağız’ demektir. 

Erken secimi ne kadar çabuk yaparsa 
o kadar avantajlı çıkacağını hesaplayan 
AK partinin hesabını bozacağız. Bizler 
kayıt işlemleri, oy kullanma işlemleri için 
çalışmalarımızı başlattık ve hızlı bir şekilde 
yürüteceğiz. Kayıt işlemleri 10 Eylül’de 
sona erecektir. Kaydı olmayan ve kayıtları 
başka ülkelerde çıkan herkesi 10 Eylül’e 
kadar seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaya 
çağırıyoruz. 

Halklarımızın  kendi demokratik 
haklarına sahip çıkacaklarına inancımız 
tamdır. Bu secim kampanyasında da büyük 
bir şevkle çalışıp halklarımızın hak ettiği 
başarıyı kazanacağız.

Bunun için tüm halklarımızı, HDP 
Britanya Seçim Koordinasyonuna bağlı 
olarak yürütülecek seçim çalışmalarına 
aktif katılmaya, Yeni bir Türkiye projes-
inin yaşam bulmasında rol üstlenmeye 
çağırıyoruz.’’

HDP britanya koordinasyonu 
bileşenleri:

Britanya Kürt Halk Meclisi,
 Kürt Toplum Merkezi,
Kürdistan Ulusal Kongresi
Londra Halkevi,
Nothingham Kürt Toplum Merkezi,
Sussex Kürt Toplum Merkezi,
Roj Kadın Meclisi,
Göçmen İşçiler Kültür 
Derneği –GİK-DER,
Londra Sosyalist Kadınlar Birliği,
Britanya Özgür Tutsaklar-
la Dayanışma Komitesi
Londra Cumartesi Anneleri-
yle Dayanışma Komitesi,
DAY-MER 
Londra Toplum Merkezi
El-Com,
Kaşanlılar Derneği,
Kırkısraklılar
Alxas Kistik Com
Gözaltında Kayıplara Karşı 
Uluslararası Mücadele Kom-
itesi–ICAD Britanya Seksiyonu
Pazder
Tilkililer Derneği
Özgür Roni Gençlik Komünü
Eğitim Birliği
17 Haziran Hareketi
Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi
Tohum Kültür Merkezi
İskoçya Kürt İnisiyatifi
Edinburg Halkevi
Dersim Der
Çağşaklılar Derneği
Nurhak kultur EVI
Koçgirililer Derneği
UCFL-United Communities for Labour
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Calais’deki mültecilere Dalston’dan yardım
Britanya’ya ulaşmak isterken 
Calais’de mahsur kalıp kamp kuran 
mültecilerWWe Londra’da yardım 
toplanılıp ulaştırılıyor.

CalAid isimli yardım kuruluşu 
Calais’deki mülteciler için 
yardım toplayarak, ihtiyaçları 
doğrultusunda giyim, yorgan, 
mutfak malzemeleri vs ulaştırıyor. 
Tamamen gönüllülerden oluşan 
CalAid, Calais’de var olan yardım 
kuruluşlarıyla koordineli olarak 
çalışarak, yardımların düzenli bir 
sistemle ulaştırabiliyor.

Geçtiğimiz hafta sonu yoğun 
bir ilgiyle karşılaşan kuruluş, 
halkın duyarlılığı konusunda old-
ukça memnun. CalAid’in yetkilisi, 
‘‘On binlerce, belki de 100 binlerce 
insanın yardımıyla karşılaştık. 
Britanya halkının cömertliği 
olağanüstüydü’’, dedi.

CalAid yardım toplamak yanı 
sıra, mültecilere karşı önyargıları 
da kırmayı amaçlıyor. Web 
sayfalarında ifade ettikleri gibi: 
‘‘Yardım toplayıp destek olmak 
yanı sıra, bu duruma karşı tavrı 
düşmanlık ve korku yerine endişe 
ve merhamete çevirmeyi ümit 
ediyoruz.’’

Dalston’daki The Hive’da 
yardımları toplayan kurumun 
gönüllülerinin devamlı olarak 
Calais’de bulunduklarını belirten 
sözcü, oradaki ihtiyacın ve durum-
dan her an haberdar olduklarını 
anlattı.

Calais’deki mülteci sayısı üç dört 
bin civarında olduğu belirtiliyor. 
CalAid, kış aylarına yaklaşılırken 
gelen yardımların insanların duyarlı 
olduğu bu süreçte toplanarak, ihti-
yaç doğdukça dağıtılacağını ifade 
etti. Calais ve Heathrow’da depo ki-
ralayan kurum, uzun vadeli lojistik 
plan yaparak, acil ihtiyaç olduğunda 
yardımları hızlıca ulaştırabilecek.

Ulusal medyada geniş yer bu-
lan kuruluş, halkın yoğun ilgisiyle 
karşılaştı. Depo ve diğer lojistik 
harcamalar için kuruma şimdiye 
kadar 140  bin sterlin bağış yapıldı.

CalAid, belgeselci Jaz 
O’Hara’nın Calais’e gidip, oradaki 
mültecilerin durumunu belgelem-
esi sonucunda kuruldu. Calais’e 
ziyareti sonrasında yardım toplayıp 

vanlarla götüren O’Hara, daha son-
ra çalışmalarını daha organize bir 
şekilde, CalAid ile devam etti. Ku-
rumun web sayfasında amaçlarının 
yerlerinden edilen insanlara 
yardımcı olmak olduğu belirtili-

yor: ‘‘Biz, hiç bir insanın barınma 
ve ısı gibi temel insan haklarından 
maruz kalmamaları gerektiğine 
inanıyoruz, ve yardım toplayarak 
bu durumu düzeltebileceğimize 
inanıyoruz. 

‘‘Calais’deki durum Avrupa’daki 
genel göç krizinin bir parçasıdır- 
bu da savaş halinde olan Suriye, 
Sudan, Afganistan ve Eritrea gibi 
ülkelerden yerinden edilen insan-
lardan genel olarak kaynaklanıyor.’’
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Tüm Türkiye genelinde Kürtlere yönelik gerçekleşen planlı faşist 
saldırılar Londra’da protesto edildi. 

İki gündür devam eden Türkiye 
genelinde HDP binaları ve Kürtlerin 
yaşadığı mahallere dönük planlı faşist 
saldırılar Londra’nın Wood Green 
bölgesinde protesto edildi. HDP 
genel merkezinin yakıldığı haberleri 
geldikten sonra dün akşam 150 kişilik 
bir grup Wood green’de bulunan 
kütüphane önünde bir araya geldi. 

Toplanan kitle ‘Katil Türk Devleti’ 
pankartı açarken, sürekli ‘katil dev-
let’, ‘Cizre yalnız değildir’, ‘HDP’ye 
uzanan eller kırılsın’ şeklinde slo-
ganlar attı. Kitle adına yapılan 
konuşmalarda saldırıların AKP 
tarafından planlandığı vurgulanarak, 
Erdoğan’ın iktidar uğruna ülkeyi bir 
ateşin içine attığı belirtildi. 

CUMa GÜNÜ bÜYÜk eYleM
Britanya Demokratik Güçbirliği 

de Cuma günü eyleme hazırlanıyor. 
Türkiye’de devam eden saldırıları 
protesto etmek amacıyla Brileşik 
Krallık Başbakanlık binası önünde 
Cuma günü saat 3’te eylem yapılacak. 
Britanya Demokratik Güçbirliği adına 
yapılan açıklamada eyleme katılım 
çağrısı yapıldı.

bılGeN: İkıNCı salDırıYa 
Da zeMıN HazırlaNDı

HDP Sözcüsü Bilgen, HDP 
Genel Merkezi’ne dönük saldırıya 
devletin güvenlik güçlerinin mü-
dahale etmediğini belirtti. Polisin 
saldırganlara eskortluk yaptığını 
söyleyen Bilgen, 1 Kasım’a değinerek, 
“Bırakın sandık, seçim güvenliğini, 
seçim iradesinin yansımasını; to-
plum bambaşka yere sürüklenebilir” 
uyarısında bulundu.

‘POlİs salDırGaNlara 
eskOrtlUk YaPtı’

Bilgen, “Saldırıyı yapanlar, 
saldırının ardından gene binanın 
bulunduğu sokakta eylem yaptı 
ve müdahale edilmedi, tek bir 
gözaltı olmadı. Emniyet amirler-
ini uyarmamıza rağmen ikinci bir 
saldırıya göz yumuldu. Kızılay’dan 
parti binasına gelene kadar güvenlik 

güçleri saldırganlara eskortluk yaptı. 
Bir kere yakılması yetmedi, ikinci ey-
lemin yapılmasına da olanak tanındı. 
AKP-MHP binalarının önünde bu 
şekilde marş çalmak, slogan atmak 
mümkün olabilir mi” diye konuştu.

Türk Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve AKP’nin, ülkeyi 
iç savaş ile darbe dışında bir seçenek 
bırakmayacak çıkmaza sürüklediğini 
söyleyen Bilgen, “Saldırgan kitle 
MHP sloganlarıyla geldi ama güven-
lik güçlerinin nezaretinde geldiler. 
Bakanlık engel olmadı” diye ekledi.

‘baŞka PatlaMalar 
kaÇıNılMaz’

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, 
AKP’nin zemin hazırladığı linç 
ortamının 1 Kasım’da yapılması 
planlanan erken seçim sürecine nasıl 
yansıyacağına dair sorumuza ise, şu 
yanıtı verdi: “Şüphesiz seçimler riskli. 
Bizim açımızdan seçim; koltuk mese-
lesi değil. Barış iradesinin, demokra-
si beklentisinin temsil edilebilm-
esidir. Bunlar temsil edilemediğinde 
başka patlamaya dönüştürülmeleri 
kaçınılmaz hale gelir. Bırakın sandık, 
seçim güvenliğini, seçim iradesinin 
yansımasını; toplum bambaşka yere 
sürüklenebilir.”

200’e YakıN HDP bİNası 
salDırıYa UĞraDı

İki gündür devam eden saldırılarda 
bilanço ağırlaşıyor. 200’e yakın HDP 
binası saldırıya uğrarken çoğu ateşe 
verildi. Bununla birlikte Ankara, 
Antalya, Eskişehir ve Antalya başta 
olmak üzere bir çok kentte Kürtlerin 
yaşadığı evlere ve işyerlerine saldırılar 
gerçekleşti. 

DÖVDÜler, sONra 
Da zOrla atatÜrk 
HeYkelİNİ ÖPtÜrMeYe 
ÇalıŞtılar

Muğla’da ise Irkçılar daha da il-
eri giderek sadece Kürt olduğunu 
öğrendikleri Urfalı vatandaşı linç etme 
girişiminde bulundular. Irkçı grup 
tarafından öldüresiye dövülen İbrahim 
adındaki Kürt daha sonra merkezdeki 
meydanda bulunan Atatürk büstünü 
zorla öpmesi istendi. 

sOkakta kÜrtÇe 
kONUŞtUĞU İÇİN lİNÇ 
eDİlerek ÖlDÜrÜlDÜ

İstanbul’un Kağıthane ilçesine 
bağlı Gültepe Mahallesi’nde, yolda 
yürüdüğü sırada telefonda Kürtçe 
konuştuğu için ırkçı bir grubun bıçaklı 
saldırısına uğrayan ve yaşamını 
yitiren Sedat Akbaş’ın (21) cenazesi, 
otopsi işlemlerinin ardından dün ailesi 
tarafından defnedilmek üzere memle-
ketleri Batman’a getirildi.
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Kürtlere Yönelik Faşist Saldırılar Londra’da Protesto Edildi

MuğlA

ANKArA

SeDAT AKBAş
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Diyarbakır’da Tutuklanıp daha sonra serbest 
bırakılan gazeteciler İngiltere’ye döndü
Diyarbakır’da tutuklanan Britanya’lı gazeteci Jake 
Hanrahan, hala tutuklu bulunan Iraklı tercümanları 
için büyük bir sorumluluk duyduklarını ifade etti.

Jake Hanrahan ve meslektaşı 
Philip Pendlebury 27 Ağustos’ta 
tercümanları Muhammed İsmail 
Resul ile birlikte “terörist bir 
örgüte” çalışmakla suçlanıp 
tutuklanmış, suçlamaları reddeden 
iki İngiliz gazeteci 3 Eylül’de ser-
best bırakılmıştı.

Hafta sonunda ülkesine döndük-
ten sonra bu sabah BBC’nin bir 
radyo programına konuk olan 
Jake Hanrahan, tercümanları Re-
sul serbest bırakılıncaya kadar tam 
anlamıyla sevinemeyeceklerini 
söyledi.

“Bu travmatik bir deneyim-
di, ama şimdi en büyük sorun, 
arkadaşım ve meslektaşım Mu-
hammed İsmail Resul’un hala 
cezaevinde olmasıdır” diyen Han-
rahan Türkiye’de yaşadıklarını 
BBC’ye anlattı.

Vice News›in üç çalışanı 
Diyarbakır’daki Kürt gençleri ile 
polis arasındaki çatışmaların video 

kaydını yapıp, araçlarıyla otele 
dönerken tutuklanmıştı.

“20 polis memuru merdiven-
lerden koşarak inip arabanın etrafını 
çevirdi, bizi aldı, odalarımızı 
aradı ve bize terör suçundan 
tutuklandığımızı söyledi. O gece 
tecrit hücrelerine götürüldük.”

Hanrahan gözaltı ve tutuk-
luluk süreleri boyunca birkaç 
farklı cezaevine götürüldüklerini 
anlatıyor.

Bunlar arasında mahkemeye beş 
saat uzaklıktaki F tipi bir cezaevi de 
var. İlk geceden sonra grubun aynı 
hücrede kalmalarına izin verilmiş, 
ancak aile ve arkadaşlarıyla irtibata 
geçmeleri engellenmişti.

Hanrahan ve arkadaşları 
tutuklulukları sırasında IŞİD ve 
PKK militanları ile bağlantıları ko-
nusunda sorgulanmış, daha sonra 
“silahlı örgüt içindeki hiyerarşik 
yapıya dahil olmamakla birlikte 
örgüte bilerek ve isteyerek yardım 

etmek” suçlamasıyla tutuklanmıştı.
3 Eylül›de Hanrahan ve Pen-

dlebury serbest bırakıldı fakat 24 
yaşındaki Resul’un tutukluluğu 
soruşturmanın devamı gerekçesiyle 
sürüyor.

“Şu an bizim için en kötü şey bu. 
Bu konuda büyük bir sorumluluk his-
sediyoruz. Vice News ise elinden ge-

len her şeyi yapıyor” diyor Hanrahan.
“Batılı iki gazeteci serbest kaldı, 

geride kalan da ne olursa olsun diye 
bir şey yok.”

Haberini yaptıkları bölgeye 
gazetecilerin gitmesinin önem-
li olduğunu belirten Hanrahan, 
“Başınıza kötü bir şey gelebilir 
ihtimali yüzünden haberden uzak 

kalamazsınız, yoksa gazeteciler 
hiçbir şey yapamaz” dedi.

“Bu tür olaylara yer vermek 
gerekiyor. Çok sayıda sivil öldü. 
Buradaki büyük resmi görmek 
lazım. Masamızdan haber yapmak 
istemedik, gidip gerçekten ne olup 
bittiğini görmek istedik.” 

Kaynak: BBC
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Sınav sonuçları 
ve öğretmenler 

Öğrenciler emek verdikleri bir yılın karşılığını 
Ağustos ayında aldılar. Gerek GCSE ve gerek A level 
sonuçlarındaki iyi sonuçlar diğer yıllara göre hafif düşüş 
gösterirken, ne çocukların emeği nede onları yetiştiren 
öğretmenlerin emeği karşılığını bulamadı. Karşılığını 
bulmamasının en büyük sebeplerinden biri sınav geçme 
seviyelerinin gereksiz bir şekilde yükseltilmesi olurken, 
diğeri de sınav kâğıtlarındaki son dakika değişiklikler 
oldu. Sınav maratonu gerek aileler gerekse de çocuklar için 
stresli bir dönem. Sonuçlar ne olursa olsun, çocuklarımız 
ile aramıza girmemesi lazım. Bu haftaki yazımızda bu-
nunla ilgili düşüncelerimizi sizin ile paylaşacağız. 

İlk önce GCSE sınav sonuçları ile paylaşalım. GCSE 
sonuçlarında karışık bir görünüm vardı. Genel sonuçlarda 
A*-C arası seviyede ufakta olsa bir yükselme olurken, iyi 
notlar olarak bilinen A*-A sonuçlarında düşüş göründü. 
İngiltere genelinde öğrencilerin %69 A*-C alırken A* 
alan öğrencilerin sayısında %0.1 gibi ufak bir düşüş 
göründü. Sonuçların ufakta olsa değişime uğraması sorun 
olarak görünmezken, bir çok kesim tarafından ‘hassas’ 
olarak nitelendirildi. 

A level sonuçlarında ise genel anlamda ufakta olsa bir 
düşüş görülürken üniversiteler rekor sayıda öğrenciye 
kapılarını açtı. Başta iyi sonuçlar A*-A da düşüş 
görünürken, diğer sonuçlarda yaklaşık %1-2 arası düşüş 
oldu. Fakat ilginç olan ise üniversiteye kayıtlarda %3 
artış göründü. Bu şaşırtıcı durum bir çok kişi tarafından 
şaşkınlık ile karşılanırken, bütçelerinde kesintiler 
yapılan üniversitelerin eğitim kalitesinden daha çok 
mali durumu dikkat ettiklerini ilk defa bu kadar açık bir 
şekilde gösterdiler. 

Öğretmenlerin ve öğrencilerin yoğun bir baskı altında 
olduğu bir dönemde sonuçların geçen yıllardan düşük 
olması öğretmenleri temsil eden sendika ve kurum-
lar tarafında şaşkınlık ile karşılandı. Özellikle devlet 
okullarına karşı sert bir tavır takınan Eğitim Bakanlığı 
devlet okullarını başarısız göstermek ve bir an önce 
özelleştirmeyi daha fazla yaymak için elinden geleni 
yapıyor. Bu yılki sınavlarda başta sınav geçme puanlarını 
yükseltme, sınav sorularını son anda değiştirmeye kadar 
her türlü yola başvuran Eğitim bakanlığı buna rağmen 
istediği zararı vermemiş görünüyor. Buda öğretmenlerin, 
öğrencilerin ve ailelerin çabasının daha kuvvetli 
olduğunun bir göstergesi.

Önümüzdeki yıl sınav sonuçları ne olur bilinmez ama 
bir çok öğretmenin artık bu baskıcı ve devlet okullarını 
küçük gören eğitim anlayışı ile baş edemediği bir kesin. 
Sınav sonuçları ile eş anlamda duyurulan bir başka haber 
ise görevi bırakan öğretmenlerin sayısı oldu. Devletin 
kendi istatistiklerine göre ayda 4 bin öğretmen yılda ise 
yaklaşık 50 bin öğretmen işi bırakıyor. Buda önümüzdeki 
dönem herkesi düşündüren önemli konu. Sınav sonuçları 
önemli olabilir ama aslında bir çok kişiyi düşündüren bu 
rakamlar oldu. 

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

EĞİTİM YAZI DİZİSİ

www.educatorsforum.co.uk
info@educatorsforum.co.uk

Velilerimizin İstekleri, 
Kaygıları ve Beklentileri

Velilerin eğitim konusundaki kaygılarını ve beklentilerini öğrenmek amacıyla okullarda, derneklerde ve 
toplum kuruluşlarında bir dizi görüşme yaptık. Yaptığımız görüşmelerden çıkardığımız ortak sonuçları iki 
başlık altında toplayabiliriz:

1. Velilerin kaygıları 
Velilerin ortak sorunlarından biri olarak dil so-

runu gündeme getirildi. Veliler, yeterince İngilizce 
bilmedikleri için çocuklarının öğretmenleriyle di-
yalog kuramamaktan ve eğitim sistemi hakkında 
bilgi alamamaktan yakındılar. Aynı zamanda 
çocukların da dil sorunlarının olduğunu ifade et-
tiler. Hem İngilizceyi hem de ana dillerini çok iyi 
bilmeyen çocukların derslerinde başarılı 
olamadıklarını ve giderek okumaktan 
soğuduklarını anlattılar.

Velilerin çoğunluğu eğitim 
sistemini iyi bilmedikleri 
için çocuklarının okul ve 
ders seçmesine yardımcı 
olamadıklarını belirttiler. 
En önemli kaygılar olarak 
çocukların üniversiteye gide-
memesi, iyi bir meslek sahibi 
olamaması ya da okulu terk-
ederek işsiz kalmaları ön plana 
çıktı.

Son dönemlerde giderek artan 
çeteleşme, yozlaşma, suça karışma 
ve kötü alışkanlıklar edinme olayları da velileri 
kaygılandıran ciddi sorunlar arasında yer almaktadır. 
Çocukları bu tür tehlikelerden korumak için sa-
dece ailelerin gösterdiği çabalar yeterli olmuyor. 
Okul, aile ve sosyal çevre arasında yeterli işbirliği 
olmadığından dolayı çocuklara okuma alışkanlığı, 
sorumluluk duygusu ve görev bilinci istenen düzey-
de verilemiyor. 

2. Velilerin İstekleri ve beklentileri
Veliler, eğitim sistemi hakkında bilgi sahibi ol-

mak istiyorlar. Çocuklarının derslerine yardımcı 
olamasalar bile doğru okul ve ders seçmelerine, iyi 
üniversitelere gitmelerine yardımcı olabileceklerine 
inanıyorlar. Bunun için de velilere bilgi veren, yol 
gösteren kurumların çalışmalarını önemsiyorlar. Bu 

alanda daha çok bilgilendirme toplantıları, paneller, 
konferanslar ve yayın çalışmaları yapılmasını bekli-
yorlar. Yaşadıkları bölgelerdeki okulların eksiklikleri 
yüzünden çocukların iyi üniversitelere ve iyi bölüm-
lere gidemediğinden yakınan veliler, bu eksiklikleri 
giderecek çalışmalara ihtiyaç duyuyorlar. 

İlkokuldaki SATS sınavları ve seviyelerden 
orta okula, oradan 16 yaşında girecekleri GCSE 

sınavlarına, 16 – 18 yaş arasında iki yıl 
boyunca hazırlanacakları A-Level 

sınavlarıyla üniversiteye giden 
yolda yapılması gerekenleri 

öğrenmek ve zamanında mü-
dahale etmek isteyen veliler, 
çocuğun hangi dersleri alırsa, 
hangi bölüme gidebileceğini; 
hangi notları alırsa, 
hangi üniversiteye kabul 
edileceğini bilmek istiyorlar.

Çocuklarının İngilizcenin 
yanında ana dillerini de iyi 

konuşmasını arzuluyorlar. 
Çocuklara okuma alışkanlığı, 

sorumluluk duygusu, görev bilinci 
kazandıracak sosyal ve kültürel etkinliklerin daha 
çok yapılmasını bekliyorlar. 

Aynı zamanda çocukların örnek alacağı kişilerin de 
toplumumuzda giderek çoğalmasını temenni ediyorlar.

Biz sorunları, kaygıları ve Eğitimciler Forumu 
olarak bizden beklentileri ana hatlarıyla saptamaya 
gayret ettik. 

Hazırladığımız bu bilgi paketini Telgraf gazetes-
inin bu köşesinde her hafta sizlere sunacağız.

İstek ve beklentilere, kendi ölçümüz içinde yanıt 
vermeye çalışacağız.

Ailelerin çok sevdikleri çocuklarının eğitimlerine 
daha çok katkıda bulunmak için bilgilenmeleri ve 
kendilerini yetiştirmeleri de bizim beklentimizdir...

EĞİTİMCİLER FORUMU



16   ÇArŞAMBA, 09 EYlül 2015



17  ÇArŞAMBA, 09 EYlül 2015

Te-miz-le-ne-cek-miş! Ölen Askerlerini 
Alamıyorsun Zırtapoz!
AlADDİN SİNAYİç

Daha 11 yaşındaydım. Köydeki evimizde 
bir tek TRT kanalı çekiyordu. ‘Anadolu’dan 
görünüm’ diye bir program vardı. Her pro-
gramda toplamda yüzden fazla ‘teröristin’ 
öldürüldüğünü programın sunucusu Gün-
taç Aktan tarafından ağzından salyalar 
akarak duyardık. O zamanın zebanilerinden 
olağanüstü hal valisi Hayri Kozakçıoğlu diye 
bir mutan vardı. Her programda önce o belirir, 
zebani yüzü ve sesiyle kök kazmaktan bah-
sederdi. Her programda mikrofon siyasilere 
ve askerlere uzatılır ve ilk söylenen kelime-
ler; ‘inlerine gireceğiz, köklerini kazıyacağız, 
kafalarını ezeceğiz...’ olurdu, bu cümleleri 
bozuk bir plaktan çıkarcasına tekrar tekrar 
duyardık. 

Aradan uzun zaman geçti. ‘Köklerini 
kazıyacakları’ dönemde doğan bebekler 
büyüdü ve abilerinin, ablalarının, babalarının, 
amcalarının hatta dedelerinin silahlarını 
kuşanıp o ‘in’lerde direnmeye devam ettiler. 

‘Kök kazmak’ toplu kıyımdır, soyu tüm-
den ortadan kaldırmaktır. Bu uzun yolculukta 
devlet defalarca kök kazıma girişimlerinde bu-
lundu. Kök kazmalar-Fiziki soykırımlar sonuç 
vermedi, kökünden koparmayı da denediler. 
4500 köy yakıldı-boşaltıldı, şehirler nefes 
alınmaz yerleşim yerleri haline getirildi ve 
insanlar büyük Türkiye metropollerinde yok 
olmaya itildi. Bunla da yetinilmedi. Kalanları 
da zindanlara attılar, asimile etmeye çalıştılar, 
ajan yaptılar, eline silah verdiler... Sokak-
larda sayısız infaz yaptılar. Tecavüz ettiler. 
Bok yedirdiler(Cizre-Yeşilyurt). Toplu-tekli 
öldürdükçe öldürdüler. Asit kuyularında ke-
mikleri erittiler. 

O zamanlar köyde öğretmen olmadığı için 
Cizre’de Vatan ilköğretimine giderdim. 30 kil-
ometrelik uzakta olan köyden Cizre’ye tarihi 
ipek yolundan geçerken her sabah bir köyün 
üzerinden dumanlar yükseldiğini görürdüm. 
Ve dolmuştaki amcaların kendi aralarındaki 
konuşmalarından, dün akşam hangi köyün 
yakıldığını, hangi yol kenarında kaç tane kafası 
ezilmiş insan cesedi bulunduğunu dinlerdim. 

Ve Cizre: Öldü denilen bir halkın yeniden 
dirilişinin müjdesini verirken, sokaklara mus-
allat olan cellatların aldığı canların kara haber-
cisiydi aynı zamanda. Güneş batar batmaz dört 
tarafı tepe olan şehre bombalar, toplar yağardı. 
Abartısız her akşam aynıydı durum. Önceleri 
silah sesleri başlar başlamaz her kes evin bod-
rumuna koşar ve orda sabahlardı. Bir yerden 
sonra insanlara ölümlere alıştıkça bodrumlara 
da inmez olmuştu. 

Yine böyle bir geceydi. Her taraftan si-
lah sesleri geliyordu. Bodruma inmemiştik. 
Birden yüksek bir patlama sesiyle evin tüm 
camları indi. Ben bizim eve havan topu isa-
bet ettiğini düşündüm. Anlık şoku atlattıktan 
sonra evden dışarı fırladık. Sokaktan ‘Mala 
Mele İsmail(Mele İsmail’in evi)’ çığlıkları 
yükseliyordu.  Evimizin 50 metre ötesindeki 
caminin imamı Mele İsmail’in evine isabet 
etmişti havan topu. Havan mermisi tavanı 
delip bodrum katında, infilak etmişti. Mele 
İsmail dışında hamile eşi ve beş çocuğu o an 
bodrumdaydı. Parçalanmış çocuk cesetleri tek 
tek çıkarılarak gecenin karanlığında traktöre 
bindirilip hastaneye götürülürken yolda da özel 
timlerin silahlı saldırısına uğradı. Cizre devlet 
hastanesi yaralıları kabul etmedi ve Nusaybin’e 
götürülürken yaşayan kimse kalmadı. 

Bunun gibi yüzlerce hikaye yaşandı o 
yıllarda. Ne devlet öldürmekten vazgeçti, ne 
de halk direnmekten vazgeçti...

36 yaşına geldim. O yıllarımın üzerin-
den 25 yıl geçti. Ama maalesef devlet kılıf 
değiştirse de zihniyet ve pratik aynı kaldı. 4 
gündür Cizre’de sokağa çıkma yasağı var. Tam 
bir savaş hali. Dışarıdan getirilen yüzlerce özel 
hareket timi ve askerler tarafından kent ateş 
altında. Bugün Cizre’den konuştuğum akra-
balar 11 yaşındayken benim gördüklerimin 
aynısını anlattılar bana. Şimdiye kadar 7 kişi 
yaşamını yitirmiş. Keskin nişancıların vurduğu 
kişilerden bir tanesi de 13 yaşındaki Cemile. 
Düşünsenize: iki gündür Cemile’nin cansız 
bedeni annesinin gözleri önünde, evdeki de-
rin dondurucuda bekletildi. Şehirdeki savaş 
ortamından kaynaklı Derin dondurucu da 
bekletilen 13 yaşındaki Cemile akşam üz-
eri milletvekillerinin yardımlarıyla hastane 
morguna kaldırıldı. Tam 25 sene önce has-
taneye götürülen Mele İsmail’in çocuklarını 
taşıyan traktöre ateş edildiği gibi bugün de 
Cemile’yi taşıyan ambulansa ateş edildi.. 

Dün saat 15:00’te ‘temizliğe’ çıkan asker-
ler ile gerillalar arasında çıkan çatışmada 16 
anne’nin çocuğu hayatını kaybetti. Ve dev-
leti yöneten karaktersizler olaydan tam 24 saat 
sonra ölen asker sayısını söyleyebildiler. 

Onu da nasıl söylediler peki: Hakkari 
halkı ölümünü göze alıp çatışma alanına girip 
etrafa savrulan askerlerin cenazesini oradan 
alıp yetkililere teslim ettikten sonra karakter-
siz devletimiz ölenlerin sayısını açıklayabildi. 
Çatışmanın yaşanmasından birkaç saat sonra 
televizyon ekranlarında halen ‘400 milletvekili 

alsaydık, durum farklı olurdu’, ‘vatan sağ 
olsun, diğer çocuğumu da gönderecem demey-
en karakteri bozuk şehit babaları da var’ diyen 
karaktersizin önde gideni Erdoğan sonuna ka-
dar savaş diyordu.

İç işleri bakanı ‘kafalarını ezeceğiz’, 
dışişleri bakanı, ‘köklerini kazıyacağız’ derk-
en, Dağlıca olayından 24 saat sonra ekranların 
karşısına geçen ZIRTAPOZ Davutoğlu, 
heceleyerek; ‘TE MİZ LE YE CE ĞİZ’ di-
yordu. Aynı Zırtapoz, “özel komando birlikler-
imiz cenazeleri tahliye etti” derken, DİHA 
cenazelerin çatışma bölgesine giren sivil heyet 
tarafından alındığı görüntüleri paylaştı. 

Ve bu ahlak yoksunları halen bu halkın gö-
zlerinin içine baka baka 25 yıl öncesi lafları 
tekrarlıyorlar. 

Ve ‘Şehit’ haberleri gelmeye devam ediyor. 
Dağlıca’nın hemen ardından Iğdır, 14 Polis öldü..

Ve planın bir parçası olarak batıda Kürtlere 
saldırmaya devam ediyorlar, o yerlerinden 
yurtlarından köklerini kazımak için sürgün 
edilen Kürtleri.

Sokakta Kürtçe konuştuğu için Sedat adlı 
Kürt genç linç edilerek öldürülüyor.. Muğla’da 
İbrahim adlı Kürt ise öldüresiye dövüldük-
ten sonra Atatürk büstü öptürülüyor. Aynı 
çocukluğumun manzaraları. O zamanlar da 
Kürdün kafasına silah dayayarak ay yıldızlı 
bayrak öptürülürdü.

Anlayacağınız, çok tehlikeli bir noktaya 
doğru gidiyor. Yıllardır Kürtlere bölücü diyen 
ırkçı zihniyet Türkiye’yi bölüyor..

Ve YÜCE TÜRK halkının büyük bir 
bölümü ağzını açmış APTALCA öylece 
bakıyor… 

DİHA Davutoğlu’nun Büyük Yalanını Görüntülerle Boşa Çıkardı

Türkiye Ahmet Davutoğlu, Dağlıca saldırısından 24 
saat sonra kameralar önüne geçip “özel komando bir-
liklerimiz cenazeleri tahliye etti” derken, DİHA cena-
zelerin çatışma bölgesine giren sivil heyet tarafından 
alındığı görüntüleri paylaştı

Askerlerin cenazesini çatışma 
alanından çıkaran sivillerin içerisinde 
olan BDP Hakkari eski milletvekili 
Esat Canan yaptığı açıklamada: 
‘Cenazeler sahipsizdi. Etrafa dağılan 
cenazeleri ben ve arkadaşlarım kendi 
araçlarımıza taşıdık.’ dedi.

HPG’nin Hakkari Dağlıca’da 
gerçekleştirdiği saldırılar ve ardından 
yaşanan çatışmalarda, HPG’ye göre 
en az 31, TSK’ye göre ise 16 asker 

yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 
askerlerin cenazeleri, Dağlıca 
bölgesine giden ve aralarında eski 
BDP Milletvekili Esat Canan’ın da 
olduğu sivil halktan oluşan bir heyet 
tarafından alınarak askeri yetkililere 
teslim edildi.

Dağlıca saldırısından sonraki 24 
saatlik zaman diliminde milli maça gi-
derek gol sevinci yaşamasının dışında 
görülmeyen Ahmet Davutoğlu, asker 

cenazelerinin tesliminden birkaç daki-
ka sonra soluğu kameralar önünde 
aldı. Davutoğlu, konuşmasının büyük 
bölümünde savaş politikalarının 
sürdürüleceğini ilan ederken, asker 
cenazelerinin teslimi ile ilgili ise “özel 
komando birlikleri” iddiasında bu-
lundu:

Güvenlik birimlerimiz sabahleyin 
özel komando birlikleriyle takviye 
edilerek, bu derin vadide bulunan 
karayolu üzerindeki alanı kontrol 
altına almış ve dünkü çatışmalarda 
şehit düşen kahraman askerlerimize 
ulaşmış ve tahliye etmiştir.

Sivil heyetin cenazeleri teslim 
almasına ilişkin gelişmeler heyettekil-
er aracılığıyla an an takip edilirken, 
“özel komando birlikleri” iddiasında 

bulunan Ahmet Davutoğlu kısa süre 
içerisinde yalanlandı. Dicle Haber 
Ajansı, sivil heyetin asker cenazelerini 
taşırken görüntülerini yayımlamaya 
başladı.

Heyetin başındaki eski BDP 
Milletvekili Esat Canan da Twitter 
hesabından şu açıklamaları yaptı:

‘‘Yüksekova-Doski bölgesinde 
çıkan çatışmada hayatını kaybeden 
16 askerin cenazesini bizzat benim de 
içinde bulunduğum sivil heyet almıştır. 
Saat 15.30 civarında olay bölgesine 
ulaştık. Cenazeler sahipsizdi. Etrafa 
dağılan cenazeleri ben ve arkadaşlarım 
kendi araçlarımıza taşıdık. Asker cena-
zelerini araçlarımıza taşıdıktan sonra 
bölgeye gelen askeri yetkililere cena-
zeleri teslim ettik. Hayatını kaybeden 

askerlere Allah’tan rahmet yakınlarına 
başsağlığı ve sabır diliyorum.’’

Iğdır›da Çatışma:14 Polis Öldü 
Iğdır’dan Nahcivan’a açılan Dilucu 

Sınır Kapısı’nda görev yapan polisler 
ile PKK’liler arasında çıkan çatışmada 
14 polis öldü, 3 polis te yaralandı. 

Bu sabah saatlerinde HasanHan 
Köyü yakınlarında meydana gelen 
saldırıda PKK›lilerin önceden yola 
döşedikleri patlayıcıları polisleri 
taşıyan servisler geçerken infilak et-
tirdi. Patlamanın ardından çıkan 
çatışmada bölgeden gelen bilgilere 
göre 10 polis öldü. 

Servis minibüsüne zırhlı özel 
harekat araçları da eşlik ediyordu.   
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İşçi Parti Genel Başkan Adayı Yvette Cooper 
Kuzey Londra’da Destekçileriyle Bir araya Geldi

İşçi Partisi’nin lider adaylarından 
Yvette Cooper, Kervan Restaurant›ta 
düzenlenen bir etkinlikte yüzlerce partili 
ve vatandaşla buluştu. İşçi parti liderlik 
yarışını sürdüren Cooper, faaliyetlerine 
bir süre önce başlayan SMEs for La-
bour isimli organizasyonun düzenlediği 
etkinliğe katıldı. Davetlilerin yoğun ilgi 
gösterdiği Cooper yaptığı konuşmada, 
küçük ve orta ölçekli girişimcilerin ülke 
ekonomisinin dinamosu olduğunu vur-
gulayarak, lider olması halinde bu kes-
ime yönelik destekleyici politikalar 
üreteceğini kaydetti. Etkinliğe çok sayıda 
Kürt ve Türk işletmeci katıldı. 

Aralarında Golge Savunma Bakanı 
Vernon Coaker, gölge Kültür bakanı Chris 
Bryant, Milletvekilleri Geraint Davies, 
Jack Dromey, Andy Slaughter, Seema 
Malhotra ile ünlü film yıldızı Sarah 
Solemani›nin de bulunduğu 600 kişi katil-
di. Milletvekili Seema Malhotra›nin açılış 
konuşmasıyla başlayan gecede SME4LA-
BOUR kurucusu Ibrahim Dogus, Isci 
Partisi lider adayı Yvette Cooper, gölge 
kültür bakanı Chris Bryant ile SME4LA-
BOUR yetkililerinden Sonny Leong birer 
konuşma yaptılar. 

Milletvekili Seema Malhotra 
konuşmasında geceye katılanlara 
teşekkür edip, Sme4Labour›un kurulu-
sunu kutlayarak, Yvvette Cooper›in lid-
erlik yarışındaki en doğru aday olduğunu, 
İşçi partisini iktidara taşıyacak tek ismin 
Yvette Cooper olabileceğini dile getirdi. 

Büyük ilgi ile karşılaşan Yvette Coop-
er, secim kampanyasına bugüne kadar 

destek olan gönüllüler ve toplum temsil-
cilerine de ayrıca teşekkür etti. Gecede 
ayrıca gölge kültür bakanı Chris Bryant 
ile Sme4Labour yetkililerinden Sonny 
Leong›da birer konuşma yaptı. 

SMEs for Labour(Small and Medium 
Enterprises for Labour Party) ana mu-
halefetteki İşçi Parti›sini destekleyen 
küçük-orta ölçekli işletmelerin partide 
temsiliyetini güçlendirmeyi hedefliyor. 

Toplumsal Başarı 
Ödülleri 28 Ekim’de
Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin (CEFTUS) 
organize ettiği ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ 28 
Ekim’de Londra’da düzenlenecek bir törenle sa-
hiplerine verilecek.

800’u aşkın kişinin katılmasının beklendiği Marri-
ott Grosvenor Hotel’de gerçekleştirilecek ve geleneksel 
hale getirilen ‘Toplumsal Başarı Ödülleri’ bu yıl yine 
İngiltere’deki Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk toplumlarının 
başarılarının kutlandığı şık bir törene sahne olacak. 
Başta çok sayıda Britanya parlamentosu milletvekili 
ve politikacı olmak üzere Türkiye ve İngiltere’den yü-
zlerce davetlinin bir araya gelmesinin beklediği tören 
için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Bu kapsamda 
oluşturulan ‘Toplumsal Başarı Ödülleri Jürisi’nin ilk 
toplantısını Eylül ayinin ortalarinda yapması bekleniyor. 
Bu yıl oluşturulan jürinin yine İngiltere’deki Türk, Kürt 
ve Kıbrıslı Türk toplumlarının çeşitli ve renkli yapısını 
yansıtan farklı kesimlerini bir araya getirmesi ise dik-
katleri çekiyor.

CEFTUS adına açıklamada bulunan Raife Aytek 28 
Ekim gecesi gerçekleştirilecek etkinlik için CEFTUS 
ekibinin çok güzel bir enerji ve heyecanla çalıştığını ve 
hazırlıkların hızla devam ettiğini belirtti. Etkinliğe her 
yıl olduğu gibi bu yıl da Londra merkezli çok sayıda 
uluslararası şirket, banka gibi finans şirketleri ve sivil 
toplum kuruluşu ile düşünce kuruluşundan temsilciler 
katılacak. Toplumsal Başarı ödüllerine katılmak ve 
aşağıda belirtilen kategorilerde aday göstermek istey-
enler öneri ve taleplerini merkezin web sitesi www.cef-
tus.org üzerinden, e-mail ile ise info@ceftus.org adresi 
yoluyla gönderebilecekler. CEFTUS yetkililerinden 
Raife Aytek yaptığı açıklamada öneriler için son başvuru 
tarihinin 1 Ekim olarak belirlendiğini açıkladı.
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Müslümanlara 
Karşı Nefret 
Suçlarında Artış
Emniyet yetkilileri Londra’da Müs-
lümanlara karşı nefret suçlarında 
bir yılda yüzde 70 artış görüldüğünü 
bildirdi.

Polis birimi tarafından 
yapılan açıklamada 
başkent Londra’da 
Müslümanları hedef 
alan saldırıların sayısının 
bu yılın temmuz ayına ka-
dar geçen bir yıllık sürede 
816’ya çıkarak önceki dö-
neme göre yüzde 70 arttığı 
kaydedildi.

M ü s l ü m a n l a r d a n 
özellikle kadınların 
hedef alındığı be-
lirtilen açıklamada, 
saldırıların internet 
ortamında yapılan yazılı 
hakaretten, sokakta işlenen 
fiziksel ve sözlü nefret 
suçlarına kadar birçok farklı 
şekilde yapıldığı belirtildi.

Verilere ilişkin Birleşik 
Krallık’ta Müslümanlara 
yönelik saldırıları izleyen 
hükümet destekli “Tell 
Mama” adlı kuruluştan 
yapılan açıklamada 

da saldırıların kurbanlarının 
yüzde 60›ının kadınlar 
olduğuna dikkat çekildi.

Tell Mama 
açıklamasında, sokakta 
yaşanan olaylarda başörtüsü 
veya peçe kullanan Müs-
lüman kadınların, Müslü-
man erkeklere göre daha 
fazla dikkati çektiği için he-
def alındığı vurgulandı, 
özellikle peçe kullanan 
kadınların daha saldırgan 
tavırlara maruz kaldığı be-
lirtildi.

İngiltere ve Galler›de bir 
kişiyle fiziksel özrü, cin-
siyeti, ırkı, dini, inancı 
veya cinsel tercihi ned-
eniyle dalga geçmek, o 
kişiyi aşağılamak ya da 
tacizde bulunmak nefret 
suçu kapsamına giriyor. Ne-
fret suçu işleyenler hapis 
cezasına çarptırılabiliyor.

Yerel Belediyeler 
Göçmenlere 
Desteğe Hazır
Avrupa’daki göçmenlerin sayısı arttıkça ve 
Britanya’nın bu konudaki yetersizliği tartışılmaya 
devam ederken Haringey ve Hackney belediyelerin-
den konuya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Haringey belediyesi adına, bel-
ediye meclis başkanı Claire Ko-
ber yaptığı açıklamada göçmenlere 
destek vermeye bağlı olduklarını 
belirtti. Kober’In açıklaması şöyle: 
‘‘Haringey’in göçmenlere kuçak açma 
geleneği vardır ve bu acı krizde etkile-
nenlere destek vermek için paymıza 
düşeni yapmaya bağlıyız. Şiddeten 
kaçanlara yardımcı olmaya hazırız, ve 

diğer Londra belediyeleriyle birlikte 
çalışarak yardıma muhtaç olan insan-
lar için elimizden geleni yapacağız. 
Merkezi hükümetin krizi hitap etmesi 
ve belediyelerin doğru desteği ver-
ebilmeleri için bu krize gerekli maddi 
bütçeyi sunması gerekiyor- biz bunun 
için çalışmaya devam edeceğiz.

‘‘Göçmenlere yardımcı olmak istey-
en belediyeler ve halk için uzun vadeli 
planlama ve koordineli yanıt şarttır.’’

Hackney belediye başkanı Jules 
Pipe açıklamasında belediyenin Suriye-
li mültecilere nasıl destek olacaklarını 
ifade etti. Pipe’ın açıklaması şöyle: 
‘‘Avrupa’da gördüğümüz korkunç 
görüntüler Birleşik Krallık halkından 
Hükümetten daha fazla yapmaları için 
talep etmelerine yol açtı.

‘‘Hackney’de mültecilere desteğin 
güçlü bir geçmişi var, örneğin 
1970’lerde yüzlerce Vietnam’lıya ev 
oldu. Bizler yine ayağa kalkıp yardımcı 
olmak istiyoruz. Son haftalarda ve ay-
larda gelen bir çok ailesiz cocuk ve 
gence destek oluyoruz ve Hükümetin 
daha fazla mülteciyi ülkeye almasına 
karşı, daha yüksek bir sayı için, konut 
gibi konularda, hazırlık içerisindeyiz.

‘‘Net olan bir şey var, merkezi 
hükümet yerel yönetimlerin yaptığı 
gibi yardıma muhtaç insanlara yardım 
etmek daha fazla bütçe ayırması ger-
ekiyor.’’

Merkezi hükümet belediyelere 
bu konuda bütçe ayıracaklarını 
açıkladı fakat miktar konusunda bir 
sayı belirtilmedi.
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2015 GCSE sonuçları ve problemler

Bu yıl GCSE sınavlarına 700 000 öğrenci girdi. Öğrencilerin üçte ikisi geçer not olarak 
beklediği A*- C arası notlar alırken üçte biri ise bunun altında bir sonuçla karşılaştı. 
Eğitimden sorumlu “Ofqual” kurumu, hükümet ve genel olarak eğitimciler bu yıl önemli 
bir değişim beklemiyordu. 

Sınav sonuçlarının geçen yıla kıyasla 
küçük bir farkı vardı. 2015’te sınavlara 
giren öğrenci sayısında önceki yıllara 
oranla artış oldu ve az da olsa başarı 
oranında %2’lik bir yükselme gerçekleşti.

Yükselme en yüksek olan A*- A 
dereceleri alanlarda olmadı, daha çok 
B-C bandlarında gerçekleşti. Hükümet 
yıllarca bu en yüksek derecelerdeki 
başarının düşmesini istemişti ve nihayet 
% 12.2’lik düşme ile amacına varmış 
oldu. Fakat orta derecelerdeki başarı 
beklentilerin üstünde bir orana ulaştı. 
Sınav merkezleri iki yöntem uygulayarak 
hedefledikleri sonuca ulaştı: Soruların 
bazılarını zorlaştırdılar ve buna ek olarak 
derecelendirme bandlarındaki düzenle-
melerle C-B derecelerini kazanan öğrenci 
sayısını arttırdılar.    

GCSE 2015 sınav sonuçları bir kez 
daha eğitimdeki bazı eksikleri görünür 
kıldı. Yabancı diller, sanat ve dizayn 
teknolojisi derslerini okuyan öğrencilerin 
sayısında %3 gibi bir azalma oldu. 
Gençlerin daha uyumlu büyümesinde 
yaşamsal öneme sahip bu derslere ilg-
inin giderek azalması eğitim uzmanlarını 
endişelendiriyor. Birkaç üniversiteyi bir 
araya getiren Russell grubundan uzman-
lar bu soruna dikkat çeken açıklamalar 
yaptı. Birleşik Krallığın dünya ile tam en-
tegrasyonu için dil ve sanat öğreniminin 
tartışmasız önemine değindiler. 

Temel fen derslerinin öğrencilere bir-
çok kapıyı açmalarına yardımcı olduğu 
doğrudur. Bu derslere ilginin artarak 
devam etmesi sevindiricidir. Fakat in-
sanla ve onun yaşamıyla ilgili sosyal 
bilimler ne yazık giderek önemini 
yitirme eğiliminde. Öğrenciler insanın 

gelişimi için öncelik taşıyan sanat ve so-
syal bilimlere daha az yöneliyor. Veliler 
çocuklarının fen derslerinde ve günlük 
yaşamlarında kalıcı başarı elde etmeler-
ini istiyorlarsa, onları İngilizce, matema-
tik, edebiyat, sanat ve en az bir yabancı 
dil dersi almaları için ikna etmelidirler. 
Sosyal bilimler ve sanat tüm fen dersler-
inin de anahtarıdır.     

Bu yılın GCSE sonuçlarında tüm 
okulları sevindiren bir başarı İngilizce 
ve matematikten geldi. Bu iki dersten 
A*- C alanların sayısında önemli artış 
oldu. İki dersi alan öğrencinin sayısında 
aynı artış görülmese de öğrenciler her 
ikisine de ilgi göstermeye devam edi-
yor. Matematik 2010’dan 2015’e kadar 
yani beş yıl içinde %58.4’den %63.3’e 
çıktı, artış %4.1’dir.  İngilizcede ise 
artış yalnızca %0.7’dir. 

GCSE sınav başarılarında kızlarla 
erkekler arasındaki uçurum yavaş yavaş 
da olsa giderek kapanıyor. C ve yukarı 
alan kızların oranı %73.1 iken erkeklerin-
ki %64.7 oldu. Kızların İngilizcede, 
erkeklerin ise matemetikte başarılarıları  
bu yıl da tekrarlandı. 

Avrupa dilleri olan Fransızca, Almanca 
ve İspanyolca’da da düşüş devam etti. On 
yıl içinde, 2005-2010, bu dersleri alanların 
sayısındaki düşüş sırasıyla Fransızca, 
Almanca ve İspanyolca’da görüldü. Por-
tekizce gibi bazı azınlık dillerindeki hızlı 
yükselişin göçmen sayısındaki artıştan 
kaynaklandığı belirtiliyor.  

Öğrencilerin İngiliz edebiyatı ve 
tarih derslerinden uzaklaştığını, bilgisa-
yar eğitimine ilginin ise artarak devam 
ettiğini, bu derslerden sınava giren öğrenci 
sayısından anlıyoruz. Son yıllarda ilgi 
odağı olan bir diğer ders ise coğrafyadır.  

Galler okulları geçen senenin 
başarılarını tekrar ederken, Kuzey 
İrlanda’nın eğitimdeki başarı grafiği hala 
yükseklerde devam ediyor. İrlanda’da 
A* - C dereceleri alan öğrenciler  
%78.7. Bu oran İngiltere ve Gallerde 
%69. İngiltere’de en başarılı okul 
Hampstead’deki Henriette Barnet oku-
ludur. Öğrencilerin %100’ü A*-C almayı 
başardı ve daha da önemlisi A*-A alan-
lar %94’e ulaştı. İkinci sırada Fulham 
erkek okulu oldu. Öğrencilerin % 67’si A 
veya A* alabilecek kadar iyi hazırlandığı 
görüldü. 

Etnik azınlıktan gelen öğrencilerin 
daha yoğun çalıştığı ve okulların derece-
lerini yükseltiklerini Londra’nın sınav 
sonuçlarından öğreniyoruz. Londra 
dışında sınav sonuçları bölgeden bölgeye 
%53–55 arasında değişirken Londara’da 
bu oran %61’e varıyor. Londra’da olmanın 
da “teachfirst” ün de bu sonuçların 
alınmasına katkı yaptıkları doğrudur. An-
cak bu başarıya en büyük katkıyı yapan 
yıllarca etnik farklılıkları uyumlaştırmaya 
çalışan Londra okullarının öğretmenleri, 
yöneticileri ve velileridir.  

Sınavlardan beklediği sonucu alama-
yan öğrenciler 18 yaşına kadar istediği za-
man İngilizce ve matematik imtihanlarına 
girebilir. Bu kolejler üstüne ağır bir yük 
getiriyor. Okullar 20 000 öğrenciye bu 
iki dersi verirken, kolejlerde sayı tam beş 
misline çıkıyor, yani 100 000. Ve hükümet 
hala 18 yaş sonrası eğitimdeki kesintilere 
aralıksız devam ediyor.     

Eğitim sektöründeki kesintiler 
öğretmen ve öğrenciler üzerinde stresi 
artırıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde 
yaklaşık 500 000 öğrenci okullara kayıt 
yapacak. Sınıflardaki öğrenci sayısı 
artacağından GCSE’ye hazırlık istenilen 
düzeyde yapılamayacak. Buna ek olarak 
öğretmenlik mesleğini terk eden öğretmen 
sayısındaki korkunç artış eğitimin kalites-
ini düşürüyor. Kasım 2014 e kadar 12 ay 
içinde tam 50 000 öğretmen mesleğini 
bıraktı. Yani her on öğretmenden biri 
öğretmen olmak istemiyor. Müfredatta 
yapılan gereksiz bürokratik düzenlemeler 
ve yetersiz ücret öğretmenleri bu mesle-
kten uzaklaştırıyor. Başka meslekten in-
sanlar bu alana kaydırılmaya çalışılıyor, 
bu da eğitimin kalitesini olumsuz et-
kileyen bir başka faktör oluyor. Bu ned-
enle önümüzdeki yıllarda öğrencilerden 
başarılı GCSE sonucu beklemek daha da 
zor gibi geliyor. 

GCSE sınavlarından beklediği 
sonuçları alan öğrencileri ve ailelerini 
kutluyoruz. 

İyi derece alamayan öğrenciler 
unutmasınlarki iyi eğitim veren çok 
başarılı kolejler var. Önümüzdeki yıl için 
hiç zaman kaybetmeden en kısa zamanda 
bu kolejlerden birine gitsin ve kayıtlarını 
yapsınlar. 

Mehmet taş
Matematik ve finans öğretmeni 
City and İslington College 
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İngilizce (ESOL) Kursu 
English Classes
(Yeni başlayanlar ve orta seviyedekiler için)

levels: Entry 1 (Elementary) and Entry 2 (Pre - Intermediate)

Başlangıç tarihi: 21 Eylül 2015 (saat 11:00-13:00 arası)
Starting on Monday 21st September 11.00 am - 13.00 pm

Haftanın dört günü (Pazartesi-Salı-Çarşamba ve Perşembe)
Four days a week - Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday. Haringey Belediye Başkanı Jennifer Mann, İslington 

Belediye Başkanı  richard Greening, Haringey ve 
İslington polis yetkilileri Kürt Toplum Merkezinde 

yapılacak kahvaltıda halkın sorularını yanıtlayacak.

Başta esnaflarımız olmak üzere tüm halkımız kahvaltıya 
davetlidir.

Tarih:15.09.2015 (Salı)
Saat: 10:30

Yer: Kürt Toplum Merkezi (KCC)
Address: 11 Portland Gardens, london N4 1Hu

brİtaNYa kÜrt Halk MeClİsİ

Yer: kurdish Community 
Centre (kCC)
Address: 11 Portland 
Gardens, Haringey N4 1Hu
Telefon: 0208 880 1804

Haringey ve 
İslington’da Yaşayan 
Vatandaşlarımıza Çağrı

Yurtdışından Verilecek Oyların Barışa  Katkısı 
Selma DuMAN

Önümüzdeki 1 Kasım Seçimi bugün, demokratik bir hakkın 
kullanılması anlamından çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu 
anlamıyla seçim için kayıt yaptırmamak yahut seçim günü herhangi 
bir mazeretle oy kullanmaya gitmemek savaş suçuna ortaklıkla aynı 
anlama geliyor.  Savaşı durdurabilmenin bir aracı olarak oyumuzu 
kullanmak ve barışı temsil eden HDP’yi desteklemek her birimizin 
boynunun borcu. Son aylarda yaşananlarla içimiz taziye çadırı gibi, 
sıradaki ölümlere bir Fatiha daha okumaya kimsenin sabrı yok.   7 
Haziran seçimi öncesinde de sonrasında da AKP Hükümeti ve 
Erdoğan tek iktidar olamadıkları için birçok sivilin canına kıydılar 
ve kıymaya da devam ediyorlar. Silopi’de yaşları 20 ile 22 arasında 
olan üç genç öldürüldü ve öldürülenlerden Ali Ödük’ün babası Ce-
vher Ödük :”Ali,  artık yalnız benim oğlum değil tüm halkın oğludur 
dedi. “ Oğullarımız var artık toprağın altında ve vebali boynumuzda. 
Silvan’daki patlamada yaşamını yitiren Fırat Simpil 13 yaşındaydı.  
Dünya  Barış günü Silopi’de evinin damında uyuyan Fatma Ay ve 
14 yaşındaki kızı Berfin  keskin nişancılar tarafından vuruldu. Bir 
evlat annesiz kaldı. Ölen annenin vebali boynumuzda. Cizre’de ka-
tledilen 7 yaşındaki Baran Çağlı’nın oyuncakları mezarı başında. 
Ağrı’da fırında çalışan 16 yaşındaki Orhan Aslan ve 15 yaşındaki 
Muhamed Aydemir adlı iki çocuk işçi polis kurşunuyla öldürüldü. 
40 gün içinde 10 çocuk 52 sivil öldürüldü. Seçime 60 gün var sıra 
hangimizin çocuğunda!

Aristotales “insan politik bir 
hayvandır” der. Yalnız acizler otu-
rup beklerler. İnsan yaşadığı olaylara 
müdahale gücüyle kendini anlamlı 
kılar ve yaptığı her eylem bu anlamda 
değerlidir. Barış için herkesin yapacağı 
bir şey var. Üstelikte büyük küçük de-
meden, bugünü yarına bırakmadan 
yapacağımız çok şey var. Bu bilinçle 
gerçekleri anlatmakta ısrar etmeli-
yiz. Zaman sıkıntısı ile yakındığımız 
önemli işlerimizi bir tarafa 
bırakmalı en önemli iş olarak seçim 
çalışmalarını koymalıyız önümüze. 
İlk seçimde çalınmayan, açılmayan 
daha çok kapı var önümüzde. Nazım 
Hikmet Hiroşima’da öldürülen çocuk-
lar için ” amca teyze bir imza ver 
çocuklar öldürülmesin diye” dizeler-
ini yazmıştı. Bizlerde bugün “amca 
teyze bir oy ver çocuklar öldürülm-
esin barış olsun diye” kapıları tek tek 
çalmalıyız ve HDP’nin barış için bir 
şans olduğunu anlatmalıyız. 

 Türkiye’den Avrupa’ya  göç eden 
yüz binleriz.  Keyiften buralara gelme-
di hiçbirimiz. Her birimizin çok geçer-
li nedenleri vardı. Kimimiz savaştan, 
kimimiz işsizlikten göçtü. Öyle olma-
sa bizler de sermayedarlar gibi key-
fine dolaşırdık dünyayı.   Ancak insan 
kendi cehennemini içinde götürür her 

yere. Amed’de sokak ortasında vurul-
ma ihtimali gibi değil belki buradaki 
akşamlarımız ya da çocuklar ekmek 
almaya giderken de öldürülmüyor. An-
cak kilometrelerce uzakta olmamız bu 
savaşın etkisinin dışında kaldığımızı 
göstermiyor.  Bu nedenle  bir önceki 
seçimde kaydını yaptırmayan yahut 
herhangi bir nedenle oyunu kullan-
amayanlara bugün çok daha büyük 
bir görev düşüyor. Hatırlarsak, 
Diyarbakır’daki HDP mitinginde 
yaralananlardan 59 yaşındaki Saba-
hattin Bekçi, iki ayağı kırık olmasına 
rağmen gitmiş oy kullanmıştı ve “ 
Türkiye’ye barış ve özgürlük gelm-
esi ve halkların kardeşliği için oyumu 
kullandım; iki ayağım kopsaydı bile 
gidip oyumu kullanacaktım” demişti.

Kürdistan’da insanların ev-
leri, köyleri boşaltılırken, çocuk-
lar kadınlar güpegündüz keskin 
nişancılar tarafından vurulurken, 
babalar evlatlarının tabutunu om-
zunda taşırken bir oy kullanmak için 
üşenmek, yakışır mı kendine insanım 
diyene!  Bu anlamda HDP’ye ver-
ilen bir oyla bir kişinin daha ölm-
esinin önüne geçebilir ve savaşı 
durdurmanın çok ötesinde barışa 
katkıda bulunabiliriz.
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Büyük Markaları Bir Arada 
Bulabileceğiniz Tek Mağaza
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Tüm mutfak ihtiyaçlarınız başta olmak üzere bir 
çok ev eşyanızı uygun fiyatlara alabileceğiniz 
Kutahya Porcelan mağazası açılıyor. 

Tottenham High Road üzerinde 
açılacak iki katlı mağazada dün-
yaca ün yapmış markaları bir arada 
bulabilirsiniz. Cuma günü açılışı 
yapılacak mağazada Kütahya 
porselen, Karaca, Taç, Paşabahçe, 
Korkmaz çelik, Arzum, Evren ve 
Royal Halı gibi kendi alanlarında 
isim yapmış markaların çeşit çeşit 
ürünlerini uygun fiyatlarla alabil-
irsiniz. 

İbrahim Aslan yönetimindeki 
Kutahya Porcelan mağazasında 
farklı markaların porselen çeşitleri, 
tüm mutfak malzemeleri, fincan 
grupları, yemek setleri, kahvaltı 
takımları, çeyiz grupları, nevres-

imler, zebra perdeler, halılar, de-
korasyon malzemeleri ve sünnet 
takımları gibi bir çok ev ihtiyacınızı 
bulabilirsiniz.     

aÇılıŞa Özel kaMPaNYa
Cuma günü yapılacak açılış 

nedeniyle 150 poundluk alışveriş 
yapan tüm müşterilere 20 poundluk 
hediye çeki verilecektir. 

Kutahya Porcelan mağazası 
haftanın yedi günü sabah 9:30’dan 
akşam 6’ya kadar açık olacaktır. 

Kutahya Porcelan adres: 665 
High Road Tottenham-London N17 
8AD (Nazar marketin yanı)

telefon: 0208 808 2525 
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Çevre ve dışişleri bakanlarından 
Paris’te iklim toplantısı
Aralık ayında BM İklim 
Konferansı COP21’e ev 
sahipliği yapacak Paris’te dün 
57 ülkenin bakan ve üst düzey 
temsilcileri toplandı. Bakan-
lar, özellikle iklim politikaları 
ile teknoloji transferlerinin 
finansmanı konusunda görüş 
alış verişinde bulunacaklar.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent 
Fabius’un çağrısına olumlu cevap veren 
57 ülkeden en az 37’si çevre veya dışişleri 
bakanları düzeyinde katılım gösterdi.

Toplantının açılış konuşmasını ya-
pan Fabius, COP21’e 3 aydan az bir 
süre kaldığını ve iklimsel değişikliklerin 
önünü almayı amaçlayan ortak bir 
antlaşmanın şart olduğunu söyledi. Ba-
kanlar toplantısından ‘maksimum oranda 
faydalanılması’ gerektiğini kaydeden 
Fabius, uzlaşma amaçlı görüşmelere 
odaklandıklarının altını çizdi.

Geçtiğimiz hafta Almanya’nın 
Bonn kentinde 5 gün süren ve fazla 
bir ilerlemenin sağlanamadığı resmi 
müzakereleri hatırlatan Fabius, “isti-
kamet doğru, ancak ritim henüz yet-
erli değil” değerlendirmesinde bu-
lundu. Fabius, bakanlar arasındaki bu 
resmi olmayan görüşmenin ise ‘müzak-
ereleri kolaylaştıracak konular üzerinde 
konuşacaklarını’ belirtti.

İki günlük toplantı boyunca öncelikle 
iklim politikaları ile ülkeler arasındaki 
teknoloji transferlerinin finanse edilmesi 
üzerine görüş alışverişinde bulunulacak. 
Finansman sorunu özellikle gelişmekte 
olan ülkeler için önem taşıyor.

2009 yılında Danimarka’nın başkenti 
Kopenhag’da düzenlenen iklim zirvesinde 
sanayileşmiş ülkeler yoksul ülkelere 2020 
yılından itibaren yıllık 100 milyar dolar 
aktarmayı vaat etmişlerdi. Ancak bu vaat 
henüz resmileştirilmiş değil.

Toplantıda konuşan Peru Çevre Bakanı 
Manuel Pulgar Vidal da, küresel ısınmayla 
mücadele kapsamında gerekecek finans-
man konusunda ‘önemli bir sinyal verilm-
esi’ için tartışmalar yürütülmesi gerektiğini 
söyledi. Finansman konusu Ekim ayında 
Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenecek 
IMF-Dünya Bankası toplantısının da gün-
deminde olacak.

İklimsel değişikliklere ve bununla 
bağlantılı olarak doğal afetlere yol açan en 
önemli sorun olarak küresel ısınma görül-
üyor. Uzmanlar, yeryüzü sıcaklığının 1880 
yılına oranla 2 dereceden fazla artması du-
rumunda iklimsel değişikliklerin meydana 
geleceğinde birleşiyorlar.

30 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında 
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek 
COP21 öncesinde Almanya’nın eski 
başkenti Bonn’da müzakereler düzenleni-
yordu. Müzakerelerin son oturumu Ekim 
ayında yapılacak.

COP21 öncesinde hangi ülkenin sera et-
kili gazların salınımını ne kadar azaltacağı, 
oluşacak giderlerin nasıl ve hangi ülkeler 
tarafından karşılanacağı, COP21’in huku-
ki formunun ve bağlayıcılığının ne düzey-
de olduğu gibi konulardaki müzakerelerde 
sonuç alınabilmiş değil. 

AB Komisyonu 
ülkelerin mülteci 
kotalarını belirledi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya, Yunani-
stan ve Macaristan’a gelen yüz binlerce mül-
teciden 160 bin kadarının üye ülkelere nasıl 
dağıtılacağını netleştirdi. Strasbourg’da yarın 
Parlamento önünde duyurulacak kotalar ül-
kelerin nüfusları ve ekonomik gelişmesine göre 
belirlendi.

Komisyon tarafından verilen 
bilgilere göre, mültecilere yöne-
lik kotada en büyük pay yüzde 
25 ile Almanya’ya düşüyor. 
Almanya, daha önce kabul 
ettiği 8 bin mülteciye ek olarak 
31 bin 400 mülteciyi daha ala-
cak. AB’nin ikinci büyük ülkesi 
Fransa ise, Temmuz ayında ka-
bul ettiği 6 bin 700 mülteciye 
ek olarak 24 bin mülteciyi daha 
2017’ye kadar ülkeye kabul 
edecek.

Büyük Britanya’nın 20 bin 
mülteciyi kabul etmesi bekle-
nirken, İspanya’nın payına ise 
19 bin 219 kişi düşüyor. Bir 
diğer büyük AB ülkesi İspanya 
ise önümüzdeki 2 yıl içinde 11 
bin 946 mülteciyi kabul edecek.

Avrupa’ya giriş yapan mül-
tecilerin neredeyse tamamına 
yakını İtalya, Yunanistan ve 
Macaristan’a giriş yaptıktan 

sonra diğer ülkelere geçiyor. 
İtalya’ya bu yılın başından iti-
baren gelen mültecilerin sayısı 
100 bini aşarken, Macaristan 
140 bin ve Yunanistan ise 230 
bin kadar mülteciyle ağır bir 
yükün altına girmiş durumdalar.

Geçtiğimiz hafta özel-
likle Macaristan’daki mülteci 
girişinin artması sonucu on bin-
lercesinin Avusturya üzerin-
den Almanya’ya geçişine izin 
verilmişti.

28 üyeli AB’de mültecilerin 
İtalya, Yunanistan, Macaristan 
ve Almanya’dan sonra en çok 
başvuru yaptığı İsveç olarak öne 
çıkıyor. Ancak Doğu Avrupa 
ülkeleri ile Akdeniz’e kıyısı 
olan İspanya’da oldukça düşük 
mülteci sayısına rağmen, bu ül-
keler mülteci kabulüne ilişkin 
tartışmalarda en geri pozisyon-
da duruyorlardı.
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Êrişte 
Bu hafta özellikle tadını iyi bilen-

ler için eşsiz bir yeri olan ve kış 
hazırlıklarının başlangıçlarından biri 
erişte tarifi ile beraberiz. 

Êrişte kelime anlamı olarak rîş yani 
Kürtçe saçak yada püskül kelimeler-
inden gelmektedir. Êrişte’yi bilenler, 
yapmış yada yapılışını görmüş olan-
lar isminin kendisine ne kadar uy-
gun olduğunu anlayabilirler. Bu isim 
hamurunun oklava ile ince açıldıktan 
sonra uzun ince saçaklar şeklinde 
kesilmesi ve bu şekilde bezler üzer-
inde serilerek güneşte kurutulması 
olayından gelmektedir.

Êrişte özellikle eski zamanlarda 
ve hala bugün bile kış hazırlıklarının 
önemli bir parçası olduğundan çok 
büyük miktarlarda yapılıp kurutu-
lurdu. İnce ve çok emek isteyen bir 
iş olduğundan komşu ve akrabaların 
yardımı şarttı ve bu sebeple eskiden 
küçük yerlerde pek çok şeyde olduğu 
gibi genellikle êrişte yapımı da herkes 
birbirine yardım edebilsin diye sıraya 
konulurmuş. Komşularla bir araya 
gelip leğenler dolusu hamur ince 
ince kesilir ve dam üstlerinde koca-
man bezlerin üzerine itina ile serilir 
ve güneşte kurutulurdu.  Kurutulmuş 
erişteler daha sonra ekmek pişirilen 
sac lar üzerinde tamamen kuruması 
ve daha fazla lezzet katmak için biraz 
sade olarak kavrulurlar. Üzerlerinde 
ki alacalı açık kahve rengi bu şekilde 
alır. Êrişteler bütün bu aşamalar süres-
ince kendiliğinden küçük parçalara 
bölünürler ve bu sebeple bildiğimiz 
êriştelerin boyları genellikle kibrit 
çöpleri kadardır. Kavrulan erişteler 
tamamen soğuduktan sonra geniş de-
likli eleklerden geçirilerek boy boy 
ayrıştırılırlar. Eleğin üzerinde kalan-
lar pilavlık olarak, altına geçen ufak 
parçalar da çorba ve sulu yemeklerde 
kullanılmak üzere ayrı ayrı bez 
torbaların içinde muhafaza edilmek 
üzere paketlenirlerdi. 

Dünya mutfaklarına baktığımızda 
hemen hepsinde êrişteye benzer yi-
yecekler mevcut. Örneğin İtalyanların 
spagetti ve makarnaları, çinlilerin 
noodle ları aynı prensiple yapılan 
yiyeceklerdendir. Sonrasında ki 
pişirilme şekilleri ve kullanılan soslar 
ve diğer malzemeler farklılıklar gös-

terir. Kürtler êristeyi genellikle sade 
bol tereyağı lı peynirli yada kavurmalı 
pilavlar yaparlar yada çeşitli yoğurtlu 
çorbalar yaparlar. Köşemizde bu 
yemekleri zamanla paylaşacağımdan 
kuşkunuz olmasın. 

İçinde un, yumurta ve süt koyulmuş 
bir hamurun güneşte kuruması ve 
kuru kavrulması ile bu kadar lezzetli 
bir yiyeceğe dönüşmesi inanılmaz 
gelse de, doğru şeklide pişirildiği tak-
dirde tam anlamıyla tadına doyulmaz 
bir lezzet. İngilizlerin “comfort food” 
(rahatlatan, huzur veren yemekler) 
diye adlandırdıkları, yerken size 
muazzam bir zevk veren ve geçmişe 
yolculuğa çıkaran yemeklerdendir 
erişte. Benim de êrişte yi ilk yapma 
hevesim küçüklüğümde yediğim 
tadı yakalama çabası ile başladı. 
Yakaladım diyebilir miyim? pek 
emin değilim. Fakat anladığım bir 
şey var ki belki daha başarılı yada 
lezzetli pişirseniz de çocukluğunuzda 
yediklerinizin lezzetinde erişkin 
olarak adlandıramadığınız ince bir 
ayrıntı var ve bence onu çözmek pek 
de mümkün değil. Benim gibi yemek 
sevdalıları o tadı yakalama çabası 
ile çok güzel yemekler pişirmeye 
devam ediyorlar ve kim bilir onları 
yiyen çocuklar içinde benzer tecrü-
beleri yaşatıyorlar. Hani  “Benim 
annem/teyzem vs. gibi pişiren yoktur 
o yemeği” diye bir söz vardır ya, işte 
belki de anlatmaya çalıştığım şey bu 
söz.

Malum Ingiltere’de güneşi pek 
göremediğimizden, yaptığım êrişteyi 
fırında düşük 85 C ısıda yavaş yavaş 
kuruttum genişçe bir bez üzerinde 
mutfakta bir iki gün havalandırarak 
sonrasında boş tavada sade kavu-
rarak kuruttum. Genelde kuru olarak 
tüketilse de ben ayrıca taze olarak da 
çorbada kullandım ve daha başka bir 
lezzet olduğunu söyleyebilirim. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile. Yorum ve öner-
ilerinizi bekliyorum. Afiyet Olsun

Êrişte 
560 gr. êrişte yapar 
2 büyük yumurta
40 gr. süt
40 gr. su
300 gr. un
60 gr. irmik 
1 şeker kaşığı tuz

1. Yumurtaları küçük bir kâseye 
kırıp çırpın, üzerine süt ve suyu ek-
leyip çarpmaya devam edin. Un, irmik 
ve tuzu geniş bir kâsede karıştırın, 
üzerine yumurta karışımını ekleyip 
karıştırın ve oldukça sert ve pürüzsüz 
bir hamur elde edene kadar yoğurun. 
Gerekirse biraz un ekleyebilirsi-
niz. Hamurun ele yapışmayacak ka-
dar sert ve oklava ile açılabilecek 
yumuşaklıkta olması gerekir. Hamuru 
ikiye bölüp beze yapın. Üzerini nemli 
bezle kapatıp yarım saat dinlendirin. 
Eğer hemen yapmayacaksınız plastik 
kaplayıcı ile sararak buzdolabında da 
bekletiniz.

2. Temiz bir yüzeye biraz un serpin 
ve beze halindeki hamuru yerleştirip 
üzerine biraz daha un serpip oklava 
ile 2 mm kadar bir incelikte dikkatlice 
açın. Üzerine bolca un serpip 3-4 
santimetre kalınlıkta şeritlere kesin. 
Şeritlerden iki üç tanesini üst üste koy-

up kibrit inceliğinde kesin. Kestiğiniz 
parçaları dikkatli bir şeklide temiz bir 
bezin üzerine alın ve birbirlerinden 
ayırın ve 1 saat kadar havalandırın. 
(Eğer makarna yapma aletiniz varsa 
hamur açma işlemini bu makina ilede 
yapabilirsiniz.)

3. Havalandırdığınız erişteleri fırın 
tepsilerine seyrek şekilde yerleştirip 
düşük (80-85 C) ısıda arada bir 
karıştırarak kuruyana kadar pişirin. 
Tekrar dışarda biraz havalandırdıktan 
sonra isterseniz altı yapışmaz bir ta-
vada kuru kavurabilir yada tekrar 
fırına alıp derecesini yükselterek biraz 
renk almasını sağlayabilirsiniz. İyice 
soğuttuğunuz erişteleri cam kavano-
zlarda hiç bozulmadan aylarca mu-
hafaza edebilirsiniz. Unutmamanız 
gereken şey eriştelerin tamamen 
kuruduğuna emin olmanız.

Afiyet olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

Fadime  
tiskaya
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Bu test ne zaman öleceğinizi biliyor!

Bilim insanları vücudun ne kadar 
iyi ya da kötü yaşlandığını ölçen 
bir test bulduklarını açıkladı. Test 
sonucu kimlerin yavaş ya da çok 
çabuk yaşlandığı görüldü ve uz-
manlar gelecek birkaç yıl içinde 
kimlerin öleceği tahmin etti.

Günümüz insanının en çok merak ettiği konu-
lardan biri olduğu şüphesiz: Ne zaman öleceğim? 
Şimdi bilim dünyası, geliştirilen bir testle vücudun 
ne şekilde yaşlandığını tespit edebildiklerini söylüy-
or.  BBC’nin haberine göre; Londra’daki King’s 
College’ta yapılan çalışmaya imza atan uzmanlar 
‘biyolojik yaş’ın, doğum tarihini kullanmaktan daha 
faydalı olduğunu söyledi. Gen Biyolojisi adlı bilim 
dergisinde yayımlanan çalışmada, yaşlanma sürecinin 
nasıl geciktirilebileceğine dair ipuçları yer almıyor. 
Testte 150 genin davranışlarını kıyaslayarak hücreler-
deki ‘yaşlanma işaretlerine’ bakılıyor. Başta 25-65 yaş 
arası sağlıklı ancak genel olarak hareketsiz yaşam tarzı 
olan deneklerdeki 54 bin farklı gen faaliyetini inceley-
en uzmanlar, daha sonra bu sayıyı 150’ye düşürdü.

King’s College’tan Prof. Jamie Timmons BBC’ye 
yaptığı açıklamada, “Tüm dokularımızda sağlıklı 
yaşlanma işaretleri var ve bu işaretler yaşam süresi ve 
bilişsel zayıflamaya dair birçok konuda ipucu veriyor. 

Testle bireyin 40 yaşından sonra yaşlanırken ne ka-
dar sağlıklı kalacağına dair bir rehber oluşturulabilir” 
dedi. Araştırma ekibi ‘yaş’ ve ‘sağlığın’ iki farklı olgu 
olduğunu vurguluyor. Bütün günü koltukta geçirmek 
gibi bazı yaşam tarzı tercihleri sağlığınız için kötü ola-
bilir, ancak vücudunuzun ne kadar hızla yaşlanacağını 
etkilemiyor gibi görünüyor. Uzmanlar yaşam tarzıyla 
ilgili seçimlerle biyolojik yaşınızı birleştirmenin daha 
doğru bir resim sunacağına inanıyor.Araştırmacılar 
geliştirdikleri testi İsveç’te de 70 yaşındaki bir grup 
erkek üzerinde denedi. Test sonucu kimlerin yavaş ya 
da çok çabuk yaşlandığı görüldü ve uzmanlar gelecek 
birkaç yıl içinde kimlerin öleceği tahmin etti.

BUNAMA TAHMİNİ  Prof. Timmons “Kiminin 
ölme ihtimalinin hiç olmadığını, kiminin ölme ihtima-
linin yüzde 45 olduğunu gerçekten tahmin edebildik” 
dedi. Testin ilk olarak İngiltere’deki organ bağışlarında 
pilot uygulamalarla denenmesi planlanıyor. Böylece 
teknik olarak yaşlı ancak biyolojik yaşları organ 
bağışı yapabilecek kadar genç olanlar tespit edile-
bilecek. Simmons testin ayrıca bunamanın ne za-
man başlayacağını tahmin etmekte ‘yararlı bir araç’ 
olabileceğini de vurguladı.  Uzmanlar araştırmalarının 
emeklilikten sigorta primlerine dek pek çok alana etki 
edebileceğinin de farkında. Prof. Simmons “Bir dizi 
soruyu ve hiç şüphesiz hararetli bir tartışmayı gün-
deme getiriyor. Ama zaten yaşımızla yargılanıyoruz. 
Dolayısıyla test bunu yapmanın daha akıllıca bir 
yöntemi olabilir. Örneğin çok fazla emeklilik primi 
ödemeyi bırakıp, şimdi hayatın tadını çıkartmaya karar 
verebilirsiniz” dedi. (BBC Türkçe) 

Biyolojik yaşı belirleyen 
yeni bir test geliştirildi

İngiltere, İsveç ve ABD’den 
bilim insanları bir kişinin “biyolo-
jik yaşını” tespit edebilen bir kan 
testi geliştirdiklerini ve bu testin 
Alzheimer’ın erken teşhis edilmesinde 
önemli rol oynayacağını umduklarını 
söyledi.

Uzmanlar, gen analizi testinin 
şimdiye dek bir kişinin ne denli sağlıklı 
yaşlandığına dair en kesin verileri 
sağlayan yöntem olduğunu belirtti. 
Araştırmacılar testin  Alzheimer’in 
erken teşhis edilmesini sağlamanın 
yanı sıra aralarında bir kişinin kro-
nik hastalıklara ve kansere yakal-
ama riskinin ne boyutta olduğunu 
da göstereceğini söyledi.   Testin 
hastaların RNA’larını analiz edeceği ve 
şu anda kullanılmakta olan “biomarker” 
testlerinden çok daha anlamlı sonuçlar 
vereceğini ve özellikle sağlıklı kişilerin hastalık ris-
kini ortaya koymada önemli rol oynayacağı belirtil-
di.   Testi geliştiren ekipten Kings College London’dan 
profesör James Timmons, konu ile ilgili İngiliz Times 
gazetesine yaptığı açıklamada bu test sayesinde benzer 
yaşam tarzlarına sahip sağlıklı insanların neden farklı 
yaşlarda farklı hastalıklara yakalandığını anlamanın 
mümkün olacağını söyledi.   Timmons “Yaşlanma 
süreci çok kompleks olduğu için şimdiye dek bir 
kişinin yaşıtlarına kıyasla sağlıklı bir şekilde yaşlanıp 

yaşlanmadığını bilemiyorduk. Güç ve hastalık be-
lirtileri gibi fiziksel kapasiteye işaret eden verileri 
kullanarak bir kişinin yaşlanma sürecinin kalitesini 
belirliyorduk. Ancak bu test sayesinde hastalık be-
lirtileri ortaya çıkmadan önce bu değerlendirmeleri 
yapabileceğiz” dedi.   Araştırmada rol almayan bi çok 
uzman testin “heyecan verici” olduğunu ancak yaygın 
olarak kullanılmasına başlanmadan önce daha fazla 
araştırma yapılması gerektiğini söyledi. 
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YERYÜZÜ CEHENNEMİ: 
ÇAĞDAŞ KÖLELİK VE DRAM

Berfin Yüce - dicle@btinternet.com 

İşgalcilerin kıyılarına vuran en güzel Kürt-Kurdi 
çocukları vatansızlığımızdır. 

Evlerinden alınıp otel komplekslerine get-
irildikleri söylendi, fakat büyük bir kısmının, nere-
deyse hepsinin, oldukça lüks sayılabilecek otellerin 
dışındaki konutlarda, en az onar kişinin bir odada, 
ranzalarda barındırıldıklarını düşünüyorum. Herhalde 
sorulduğunda öyle deyin deniliyor ki, ‘nasılsınız?’ soru-
suna, istisnasız tüm çalışanalar: ‘çok iyi’ , diye yanıt 
veriyorlar. Çok uzun saatler, oldukça ağır koşullarda 
çalıştıkları görülüyor.

Tabi aylık 250-300 dolar. Önemsedikleri şey bu 
aylıktan çok, bütün aileyi kapsayan sağlık sigortası. 
Aylık ancak yol parası ve yiyeceğe yetiyor. Kira or-
talama 100 dolar. 12 gün, günde 15-16 saat çalışılıyor. 
12 gün çalışmadan sonra 3 gün tatil, bu tatilde ev-
lerine gidebiliyorlar. Ev; en yakını otobüsle 2 saat. 
Çalışanlardan birisi: ‘23.30 da iş bitiyor, sabah 3 gibi 
otobüse bineceğim 8 saat sonra evime ulaşabiliyorum’ 
diyor, 3 gün sonra geri dönüş. 

Gözüm en çok bahçelerle uğraşanlara takıldı. Ned-
endir bilmem? Büyük manşete-bıçaklar ile çalışıyorlar. 
O bıçakları kılıç gibi estetik ve etkili kullanıyorlar.

Çalışma koşulları ağır ve eskiden kalmış, daha 
çok el emekçiliği. Kırsalda büyük bir yoksulluk göze 
çarpıyor. Teneke kulübelerden oluşan köyler bütün 
yol kenarlarına serpilmiş. Büyük işletmeler ve turis-
tik tesisler büyük ve yabancı sermayenin tekelinde. 
Çalışanların yönetici düzeyi neredeyse dünyanın her 
tarafından, fakat emekçiler , sadece ucuz işgücü , ye-
rli halk. Emek her tür sınırlarla çevrili ve engellenmiş. 
Sermaye ve sahipleri istedikleri hareket serbestisine 
sahip.

Birde sabahları 6.30’da bahçeden yürüyen 
Gaugen’in kızlarına benzeyen, kızlar geçerlerken temi-
zledikleri odalara bırakmak üzere topladıkları, kan 
kırmızısı çiçekler ve siluetleri kaldı gözlerimde. Bir 
incelikle, alacakaranlıkta eğilip doğrulurken, güçlü 
parmaklarla, zarar vermeden, su gibi çiçekleri koparıp 
torbalarına dolduruyorlar. Ne için topladıklarını 
anlayamamıştım, öğleden sonra odada görünce fark 
ettim. Florenca, kızların çoğunun adı. Çiçek anlamına 
geliyor. 

Kopardıkları kırmızı çiçek olmasın? Gaugen’in 
kızları gibi; bazıları büyükçe çiçekleri ‘çeşmi siyah’ 
saçlarına takıyorlar. Mucizevi biçimde her sabah 

çiçekler aynı yerde yeniden açıyordu. 
Bölgenin Haiti’den sonra ikinci en yoksullarının 

yaşadığı Karaib Adası. Haiti Fransızca, aşağısı; Aruba 
Kurasao, Hollanca; Yanı Jamaika İngilizce, kend-
ileri bütününe yakın Latin coğrafyası gibi İspanyolca 
konuşuyor. Konuşulan diller tarihi sömürge sahip-
lerinin adreslerini de gösteriyor. Bütün iç deniz halkı 
gibi, sömürgecilik yıllarında, Afrika da köle olarak 
getirilen siyahilerden oluşuyor. Beyazları melez, yerlil-
erden ve sömürgecilerden melez. Köleci yerleşkesinde 
bir soykırım ve trajedinin tarihi: Adalarda neredeyse 
yerli halk kalmamış. Yok edilişleri herhalde birkaç 
yüzyılı bulmuştur. Küba da , Holgüin’ e yakın bir açık 
hava müzesinde; yerliler ve yaşam tarzları teması 
oluşturulmuş. Hepsinde tarihte yaşadıkları görülüyor. 
Burada ise sadece heykellerde ve resim tablolarında 
kalmış. Dominik Cumhuriyeti. 

Bu işgücü talanı ve köleliğinin başka bir örneği, tra-
jik bir çaresizlik çağrısı ile ucuz giyim mağazalar zinciri 
elbise etiketlerine işlenmiş olarak İngiltere de görüldü. 
Şirketlerin reddetmesine rağmen üzerine gidilmediğinden 
boyutu haberlerde kaldı. ’Yardım için çığlık’ ; cezaevi 
işçilerinin kamp koşullarında çalıştırıldıklarını anla-
tan not. Bir başka etikette: ’olağan üstü koşullarda 
çalıştırılıyoruz’ yazısı bulundu: Bangladeş’te bir fabri-
kada 1100 işçi hiç  önlem alınmadığı için yangında öldü. 
Çalışma kamplarında üretilen malzemeler batıda çok 
ucuz fiyata satılıyor. Bunlar hangi koşullarda üretilebili-
yor? Bunların adına ‘çalışma kampı’, ‘çağdaş kölelik’, 
’olağanüstü koşullarda çalışma’, ne denilirse denilsin 
sonuçta bu ürünler daha çok, Batı firmaları ve Batıda 
satışa sunuluyor. 

Batı merkezlerinde pahalı ve doğal çevreye sorun 
yarattığı için bir çok alanda üretimler durduruldu. Daha 
çok temel servis, hizmet, ofis, borsa, bankacılık vb kaldı. 
Tabi yeni kapitalizmde ömür boyu iş kavramı da bitti. 
Nerdeyse bir çalışan ortalama 7-8 iş değiştiriyor, bun-
lardan bir çoğu da birbiri ile alakası olmayan işkolları. 
Bu üretim faaliyetleri daha ucuz, çocuk ve kadın 
işçilerin hiçbir güvenlik ve hakka sahip olmadıkları 
ülkelere taşındı. Her şeyin, yaşamında ucuz olduğu ül-
kelerde bu yapılar çoğaldı. Bangladeş bunların başında 
geliyor. Bulgaristan’dan Pakistan’a kadar bir dizi ülke 
sıralanabilir. İşçiler 1920’leri andıran yıllarında ger-
isinde koşullarda çalıştırılıyor ve bir hayat sürmek zo-
runda bırakılıyorlar. Çocuk işçiliği, uzun saatler ağır 
koşullar ve yok denecek kadar az ücret.

Köleliğin bile, gelişmiş kapitalizmin tüketim 
şartlarını yerine getirme koşullarına göre bir yeri ve 
hakkı vardı. Şimdi ne için direneceğiz?
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Göğün karanlık denizlerinde yelkenlerini şişiriyor ay
...

Ve boşanmayı bekleyen bir konuşma isteği dilimde
...

Çocuklar, ilk silah sesinde yaşlanacakmışcasına
Sıkıca tutuyorlar oyuncaklarını

...
Her sabah evlerde yaşlı kadınlar uyanıyor
Yüzleri yine dönüyor kıbleye, yine kalkıyor

Sabahın alacakaranlığında gökyüzüne elleri
Dilleri yine Tanrı’ya bir şeyler yakarıyor

Ama titriyor, yalancı bir çocuğun dili gibi.
...

Nicedir akşam, kara bir kefen gibi geriliyor
Bu acılı, bu yoksul ülkemin üstüne.

...
Her gece odama yağmur yağıyor

Bu çılgınlığı sana nasıl anlatayım şimdi?
Çeneme kadar çıkıyor sular, boğulmuyorum

Belli belirsiz bir iz görüyorum ama
Sabah uyanınca duvarların üstünde

Ve geceden artakalan bir çizgi
Elimle alnımı yoklayınca.

...
Penceresinde yağmuru dinleyen şu çocuk ölecekse

(Yüzünde kederi, çocukluktan öter her şeyin)
Duvarları kurşun yaralarıyla

Dökülüp saçılacaksa şu güzeşim evin.
Biri çıkıp da, bu geceki ayın görkeminden söz etmeyecekse

Artık ölebilirim, diyebilirsin
Yanımda, yöremde yıkıntılar

Ve yüreğimde, aynı ülkenin nüfus cüzdanını
Taşıyan birinin kurşunu var!

...
Ölüm gelir. Bir kapıyı örter gibi.

Doğum tarihlerine, düşlere aldırmaz.
...

Kendi cebinde paslı bir bıçak taşıyan biri
Önüne çıkan herkesi katil sanıyor.

...
Kara bir tabut gibi uzanıyor fabrika

Ay, onun tuğlalarını kemirmeye çalışıyor
Sıçrayıp duruyor, açık bir kapı bulmak için

Parlak bir uçurtma gibi sekiyor gökyüzünde
İpini bir yerlere talmadan, özgürce.
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Sudoku Basit

Sudoku zor

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Alan’ın anısına!
Fotoğraf’ın gücünü gördünüz mü?.. Farkında 

mısınız küçücük cansız bir bedenin kıyıya vuran 
ve dalgaların okşadığı fotoğraf nasıl dünyayı ayağa 
kaldırdı?.. Dünya genelinde duyarlılık uyandıran ve 
canımızın ta en derinine dokunan acı fotoğraftaki 
dünya güzeli Alan’dı.. Saf, temiz ve sevgi dolu yürek-
leri ile savaştan en kötü etkilenen çocuklar olmuştur 
her zaman ve her zaman çocuklar olmuştur fotoğ-
raflarken elimin titrediği gözlerimin dolduğu.. Dokun-
mayın çocuklarımıza! Emperyalist batı ve güçleri! 
HEY! Size sesleniyorum, istemiyorum sevmeyin 
çocuklarımızı, yardımınızı da istemiyoruz eli kanlı 
gözü dönmüş faşist güçler! Tek istediğim uzak durun 
bu dünya güzellerinden, kirletmeyin temiz yürekleri, 
kirletmeyin çocuksu gülüşmelerimizi.. Yeter!

ALACAKARANLIKTAKİ ÜLKE
Ahmet Erhan



MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

BRANTWOOD ROAD, BRANTWOOD ESTATE 
UNIT A1/A3 TOTTENHAM, N17 0DX  LONDON

07440 041 718
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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

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır
REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490

33

bu sayfada
1 kutu ilan

  ÇArŞAMBA, 09 EYlül 2015



Kurdên Ewropa di  
23. Festîvala Çanda 
Kurd a Navneteweyî 
de Hatin Cem hev

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
09/09/2015 485Hê

jm
ar

Rûpel 5Berdewama nuçeyê di rûpelê 6 û 7´an de ye

Rûpel 2 Rûpel 4

Cameron: em ê Di nav 5 Salan De 20 
Hezar Penaberên Sûrî Bînin Brîtanya

UnICeF: Ji  Ber şer 13 mîlyon Zarok 
Bê Xwendin mane

Piştî hilbijartinên 7´ê Hezîranê partiya aKP û serokkomar 
erdogan plana kaosê li Tirkiyê xistin meriyetê gav bi 
gav ber bi xetereyeke mezin ve diçe. Piştî ku li Gewerê 
16 leşker û li Idirê 14 polêsan jiyana xwe ji dest dan bi 
awayekî plansazî êrîşên nîjadperest li hember Kurdan 
dest pê kirin.   
Di nav de navenda giştî ya HDP´ê jî di nav de, din ava du 
rojan de derdora 200 avahiyên HDP´ê hatin şewitandin. 
Bi heman awayî li gelek bajarên Tirkiye li hember mal û 
kargehên Kurdan jî bi sedan êrîş pêk hatin. otobûsên ku 
ji Kurdistanê diçin bajarên Tirkiye rastî êrîşan tên û tên 
şewitandin. 
roja bihurî ciwanê bi navê Sedat akbaş (21) ê ku 
dema di telefonê de bi Kurdî diaxivî, rastî êrîşa komek 
nîjadperestan hat û bi awayekî hovane hat qetil kirin. 

Bi heman awayî li bajarê mugla´yê tenê jibo ku Kurd e, 
welatiyê bi navê Ibrahîm rastî êrîşa nîjadperestan hat û 
piştî lêxistinê bi darê zorê hêkelê ataturk li qada navendê 
pê dan maçî kirin. 
Tevî kul i bajarên Tirkiyê êrîşên nîjadperest berdewam 
dikin, li tevahiya bakûrê Kurdistanê polêsên tirk mirinê 
dibarînin. ev şeş roj in li bajarê Cizîrê derketina kolanan 
qedexeye û bi sedan hêzên taybet yên ku ji derve hatîn 
êrîşî gel dikin. Heta niha 8 kesan jiyana xwe ji dest dane 
û destûr jî tune ye ku termên wan werin veşartin. Keça 13 
salî bi navê Cemîle piştî ku bi guleyên polêsan hat qetil 
kirin du rojan di sarinca malê de termê hat parastin. 
Gav bi gav xetere mezin dibe û hikûmeta aKP´ê kaosê 
kûrtir dike. ev hemû talûkeyên mezin bi xwe re tînin û rê li 
ber şerekî giştî û navxweyî vedikin. 

PLANA ERDOGAN ENCAM DIDE
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Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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Birîneke bênav 
 Wekî moriyên sê 

hezar sal berê
 Di qirika min de  

Yek bi yek diveciniqin 
Mîna xewnek dilteng 

Xewnek dilşev 
Xewnek e şev....

PÊ
KE

NO
K Ay Pişta Min 

Rojekê miroveke sîtemkar pir 
li yekê mazlûm dixe. Yê mazlûm 
ji nava dilê xwe axînê dikşîne û 
ji derdê dilê xwe re dibêje ax.. ax 
pişta min. 

Yê ku lê dixe dibêje kurê kerê 

lawo ez li zikê te dixînim, çima tu 
dibêjî ax pişta min? 

Dibêje erê lawo eger ku pişta 
min heba te qet li zikê min nedix-
ist? Eviya dibêje welle tu jî rast 
dibêjî.
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‘Rêveberiya Xweser çareya hemû pirsgirêkan e’
Berpirsiyarên Dîplomasî yê serbixwe yê Londonê û nûnerê hikûme-
ta Brîtanya yê Netewên Yekbûyî Karîn Roz got ku ew di Rêveberên 
Xwesriya Demokartîk de nimuna çareserkirina nakokiyên cîhanê 
dibînin û diyar kir ku divê Rêveberiya Xweser xebatên diplomasîk ji 
bo danasîna vê tecrûbeyê bimeşîne.

Nûnerê hikûmeta Brîtanya yê Netewên Yek-
bûyî Karîn Roz û Cîgira Seroka Desteya Karê 
û Barên Derve ya Kantona Cizîrê Emîne Osê û 
Berpirsiyar Buroya Ragihandinê ya Desteyê 
Lamar Kendî serdana Meclîsa Rêveber a Kantona 
Cizîrê ya bajarê Amûdê kir. Şande ji aliyê Serokê 
Meclîsa Rêveber Ekrem Heso û Cîgirê wê Hisên 
El-Ezam ve hatin pêşwazî kirin.

Her du aliyan li ser rewşa Rojava û taybet-
mediyên nîştecîhên gelên Sûriyê û pêkhateyên 
wê nîqaş kirin, hate gotin ku sîstema Rêveberiya 
Xweser çareya tekane ji bo misogeriya mafên 
hemû pêkhateyên ku di herêmê de jiyan dikin da 
ku bi xwe biryaran bistînin.

Karîn Roz da zanîn ku wî  sîstema Rêveberiya 
Xweser li derve naskiriye  û xwest ji nêz ve nas 
bike ji ber wê sedemê serdana Rojava kirin.

Roz destnîşan kir ku wî di karê xwe de di warê 
dîplomasî de sîstemên cuda naskiriye û got weke 
Rêvberiya Xweser bi rengekî nû, li ser bingehê 
jiyaneke wekhev di navbera hemû gelan de nedîti-
ye, divê Rêveberiya Xweser di ware dîplomasî de  
gavên mezintir biavêje û sîstema xwe bi her aliyan 
de bide nasîn.

Ji aliyê xwe de Serokê Meclîsa Rêveber a Kan-
tona Cizîrê Ekrem Hiso derbarê mekanîznmeya 
xebarên desteyan di xizmeta gelên Rojava de 
axaftin kir û got ku biryar di sîstema Rêveberiya 
Xweser ji şaneya herî biçûk di birêxistinkirina ci-
vakê tê girtin.

Cigirê Serokê Meclîsa Rêveber Hisên El-
Ezam destnîşan kir ku tecrîbeya Rêveberiya 
Xweser xwe dispêre qebûlkirina hemû aliyan 
û beşdarbûna hemû pêkhateyên herêmê der-
barê biryaran de ne, li gorî piraniya dengan 
tê qebûl kirn. Ev yek hişt ku serkeftinên me-
zin di ware xizmetê de bi xwere bîne.

El-Ezam banga beşdarbûna Rêveberiya 
Xweser  li hemû pêkhateyan kir.

Di dawiya ziyaretê de Ekrem Hiso ji 
şandeyê xwest ku têkiliyên xwe bi Rêveberi-
ya Xweser re xurt bikin.

Pişt serdana Meclîsa Rêveber Karîn Roz 
berê xwe da avahiya Meclîsa Zagonsaz.

Karîn Roz ji aliyê Hevserokatiya Meclîsê 
Nezîre Gewriyê û Endamên Dîwanê Perwîn 
Mehmed Emîn, Ekrem Mehşûş, Ebdulkerîm 
Seko û Endama Meclîsê Hebûn Ferzende ve 
hatin pêşwazî kirin.

Karîn Roz kêfxweşiya xwe bi meclîsê re 
anîn ziman ku hemû gelên hembêz dike.

Hêjaye bibîrxistinê ku Berpirsiyarên Dî-
plomasî yên serbixwe yên Londonê û nûnerê 
hikûmeta Bêrîtanya yê Netewên Yekbûyî 
Karîn Roz wê hevdîtinan bi hevserokatiyê 
kantonê, meclîsên gel  û komînan û akademi-
yên perwerdan bikie. Wê çar rojan serdana 
xwe bidomînin.

Cameron: Em ê Di Nav 5 Salan De 20 
Hezar Penaberên Sûrî Bînin Brîtanya

Serokwezîrê Brîtanya da zanîn ku 
dê di nav 5 salan de 20 hezar pena-
berên Sûrî bînin Brîtanya. Cameron da 
zanîn ku li hember krîza penaberan dê 
bi perpisiyarî tevbigerin. Wekî din hat 
zanîn ku dê ev 20 hezar ji qempên li 
Tirkiye, Lubnan û Iraqê piranî ji zarok 
û jinan werin hilbijartin.

KOMÎSYONA YE KOTAYA 
PENABERAN A WELATAN DIYAR KIR

Komîsyona Yekîtiya Ewropayê 
(YE), zelal kir ku ji sed hezaran pe-
naberên hatine Îtalya, Yewnanîstan 
û Macarîstanê 160 hezar bi çi rengî 
li welatên endam werin belavkirin. 
Kotayên ku wê sibe li parlamentê bê 
ragihandin, li gorî nifûs û pêşketina 
aboriyê ya welatan hatiye diyarkirin.

Li gorî agahiyên ji aliyê komîsy-
onê ve hatin dayîn, para herî mezin 
a kotaya penaberan bi rêjeya ji sedî 
25›an re ji Elmanyayê re hat dayîn. 
Elmanya, tevî 8 hezar penaberên beri-
ya niha qebûl kiribû, wê 31 hezar 400 
penaberên din jî qebûl bike. Duyemîn 
welatê mezin ê Yekîtiya Ewropayê 
Fransa jî tevî 6 hezar 700 penaberên 
di meha Tîrmehê de qebûl kiribû, wê 
24 hezar penaberên din jî heta sala 
2017›an qebûl bike.

Tê payîn Brîtanya Mezin 20 hezar 
penaber, Spanya 19 hezar 219 pena-
beran qebûl dikin. Yek ji welatên herî 

mezin ê YE Spanya wê di nava 2 salan 
de 11 hezar 946 penaberan qebûl bike.

Temamiya penaberên berê xwe di-
din Ewropayê, piştî ku digihêjin Îtalya, 
Yewnanîstan û Macarîstanê derbasî 
welatên din dibin. Ji destpêka salê û 
vir ve zêdeyî 100 hezar penaber hatin 
Îtalyayê, 140 hezar hatin Macarîstanê û 
230 hezar hatin Yewnanîstanê. Ev her 
sê welat ketine bin barekî giran.

Hefteya derbasbûyî, bi zêdebûna 
hejmara penaberên li Macarîstanê re 
destûr hatibû dayîn ku bi deh hezaran 
penaber di ser Awûstûrya re derbasî 
Elmanyayê bibin.

Li Îngilîstanê sîteyek ji serde-
ma berî dîrokê maye hat dîtin

Hat ragihandin, ku li 
Îngilîstanê ji Stonehenge ya ser-
dema neolîtîkê mezintir sîteyek 
hatiye dîtin.

Sîte li herêmeke nêzî Stone-
henge ya navdar a ji serdema ne-
olîtîkê maye, hat dîtin. Hat gotin 
ku ev sîte herî kêm ji 90 keviran 
pêk tê.

Saziya bi navê The Stone-
henge Hidden Landscapes Pro-
ject da zanîn ev kevir hemû bi 
qasî 1 metreyekê li binê erdê 
hatine raxistin û diyar kir ku 
ev sîteya ji dema beriya dîrokê 
maye, bi şeklê glovereke ji 500 
metreyî heta 1.500 metreyî ye.

Arkeolog Vîncent Gaffney 
der barê vedîtinên xwe de agahî 
da û got, “Ji me bû ev heta ber-
pal û çalek bû” û bal kişand ser 
girîngiya vedîtinên xwe.

Di lêkolînên hevpar ên 
Zanîngeha Bîrmîngham û Es-
tîtuya Lûdwîg Boltzmann a Vi-
yaan de derket holê ku peykerên 
ji kevir ê herî mezin 4,5 metre 

ye, bi şeklê ‹C› hatine raxistin 
û emrê vê herî kêm 4 hezar 500 
salî ye. Bi vî rengî hat fêmkirin 
ku sîteya nû di heman dema 
Stonehenge yan jî beriya wê 
hatiye çêkirin.

Peykerên bîrdariyê hînê ji 
binê erdê nehatine derxistin. 
Arkeolog Wolfgang Neûbaûer 
di wê baweriyê de ye ku hejmara 
van keviran dibe ku 200 be û 
got, “Ev vedîtineke fantastîk e.”

Lê belê ji ber ku bi tenê 90 
kevir hatine dîtin, tê gotin ku 
pêkane kevirên din di çêkirina 
Stonehenge ya li nêz de hatine 
bikaranîn. Li gorî Neûrbaûer, bi 
peykerên bîrdariyê yên li sîteya 
nû hatine dîtin re agahiyên der 
barê serdema beriya dîrokê tên 
zanîn, di asteke girîng de wê 
werin guhertin.

Wolfgang Neûbaûer da zanîn 
ku tê zanîn yên sîteya Stone-
henge ava kirine li heman gundî 
dijiyan û anî ziman ku aşkera 
ye, yên kevirên nû hatine dîtin 
çêkirine jî li heman qadê jiyane.
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Ji  ber şer 13 mîlyon zarok bê xwendin mane
Rêxistina Netewên Yekbûyî ya 
Zarokan (UNICEF) destnîşan 
kir ku li Rojhilata Navîn zê-
detirî 13 mîlyon zarok ango ji 
sedî 40 zarok ji ber pevçûn û 
şeran naçin dibistanan.

Rêxistina UNICEF di raporeka ku 
weşandi de diyar kir ku 13 mîlyon zarok li 
Rojhilata Navîn û Bakûrê Afrîqiya ji ber şer 
û pevçûnan li herêmên naçin dibistanê. Her 
wiha 34 mîlyon zarok di temenê çûna dibi-
stana ne ji wan sedî 13.4 naçim dibistanan.

Li gorî raporê li Îraqê 3 mîlyon, li Sûriyê 
2.4 mîlyon, li Lîbya 2 mîlyon, li Sûdan mî-
lyonek û li Yemenê 2.9 mîlyon ji ber şer ni-
karin derbasî dibistana bibin.

Rêxistinê di rapora xwe de destnîşan kir 
ku li Îraq, Yemen, Lîbya û Sûriyê 8 hezar û 
850 dibistan hatin ruxandin û zerar ditîne. 
Ji ber rewşa şer malbat koçber dibin û li di-
bistanan jiyan dikin. Her wiha bi hezaran 
mamoste ji tirsa dest ji karê xwe yê mamo-
setiyê berdane û gelek malbat ji tirsa ku tişt 
bi zarokên wan werin naşînin dibistanan.

Li gorî ku di raporê de hatiye xuyakirin 
7 sed hezar zarokên Sûriyê ên li dewletên 
derdorê hatine bi cîhkirin ji ber zehmetiya 
jiyanê û kêmbûna alavên xwendinê naçin 
dibistanan.

Rêveberê Herêmî yê UNICEF li Ro-

jhilata Navîn û Bakûrê Afrîqiya Pîter Se-
lame diyar kir ku gelek zarok bi rewşên şer 
bandor bûne û wiha got:”Ez nabêjin tenê 
zerar gihiştine dibistana lê nifşeke mezin ji 
zarokê  di dibistanan de rewşa wan pisîkolo-
jîk nebaş e.”

Rêxistinê hişyar kir ku ji ber berdewami-
ya şer pêşeroja nifşeke mezin di metirsiyê 
de û sîstema fêrkirinê ango zarok berdêla vê 
yekê dide û wiha hate gotin :” Ji 4’an yekê 
dibistanan hatiye ruxandin an jî bûye naven-

deke leşkerî an jî koçber hatin bicîhkirin.”
Selame destnîşankir ku zêdetirî 2 mîlyon 

zarok ji ber cihek bi ewle tûne neçin dimînin 
ku zarok naçin xwendinê û hişyar kir ku 446 
hezar zarokên din jî wê dest ji xwendinê 
berdin.

Di raporê de hate nîşandan ku  hejmara 
koçberên Sûriyê li herêmên derdor nêzî 4  
mîlyonan e, piraniya wan li Tirkiyê, Lubnan 
û Urdun koç bûne,nêzî 7.6 mîlyon jî di hun-

durê Sûriyê de koçber bûne. Her wiha hate 
destnîşan kirin ku li Sûriyê 240 hezar kes 
ji ber şer û pevçûn ji destpêka 15‘ê adara 
2011‘an de hatine kuştin.

Li gorî raporê li Îraqê sala 2014‘an nêzî 
7 sed hezar hatin kuştin û nêzî 500 birîndar 
bûne û li Yemenê 1.6 mîlyon zarok neçûne 
dibistanan, 1.8 milyon zarok xwendina wan 
hatiye rawestandin. Ji ber girtina 3 hezar û 
500 dibistanan û 600 hezar şagirt ji ezmû-
man mehrûm mane.

Hejmara penaberan di sedsala 21’an de derket asta herî bilind
Zêdebûna şer û pevçûnên di nava 15 

salên dawî de, bû sedem ku bi mîlyonan mi-
rov cih û warên xwe biterikînin.

Her sal bi sed hezaran koçber û penaber, 
bi hêviya jiyaneke baştir di rêyên bêhêvîtî û 
kujer de derbas dibin. Ev hejmar roj bi roj 
zêde dibe. Hin ji van mirovan ji şer direvin, 
hin jî ji xizaniyê.

Herikîna koçberiyê ya ji destpêka sala 
2015’an û vir ve rû dide, weke krîza herî 
giran a ji Duyemîn Şerê Cîhanê û vir ve tê 
nirxandin. Daneyên Nûnertiya Bİlind a Pe-
naberan a Neteweyên Yekbûyî yên ji sala 
1951’ê û vir ve, vê rastiyê radixe pêş çavan.

DI NAVA PÊNC SALAN DE LI 
15 CIHAN ŞER DERKET

Li gorî daneyan, ev 60 sal in, nifûseke 
ewçend a penaberiyê li cîhanê rû nedabû.

Ev zêdebûn bi taybetî ji sala 2005’an û pê 
ve mezin bû. Di sala 2005’an de li gelem-
periya cîhanê 19.4 mîlyon penaber hebûn. 
Heta destpêka sala 2015’an ev nifûsa pena-
beran gihaşt 52.9 mîlyonî.

Sedema bingehîn a vê zêdebûnê şer û 
pevçûn in. Li gorî Nûnertiya Neteweyên 
Yekbûyî, di nava pênc salên dawî de 14 şer 
û pevçûnên rû dan, rê li ber vê koçberiyê 
vekir. Ji van şer û pevçûnan 8 li Afrîkayê 
rû dan. Li Peravên Côte d’Ivoire, Komara 
Afrîka Navîn, Malî, Bakurê Nîjerya, Başûrê 
Sûdan û îsal jî li Bûrûndiyê şer derket.

Li Rojhilata Navîn jî li Sûriye, Iraq û 
Yemenê sê şer û pevçûn rû dan. Li Ewro-
payê, Ûkrayna veguherî qada şer. Li Asyayê 

gelek herêmên Kirgizîstan û Myanmar û Pa-
kîstan weke cihên şer derketin pêş.

Tevî vê yekê li Kolombiya û Nepalê, 
pevçûnên mîna şerê navxweyî, ev herikîna 
koçberiyê bêhtir lezand.

KONTENJANA HERÎ MEZIN A 
PENABERAN SÛRIYEYÎ NE

Di mijara penaberan de kontenjana herî 
mezin a Sûriyeyiyan e. Bi şerê navxweyî 
yê di sala 2011’an de destpê kir re welat 
veguherî xirebeyekî. Heta destpêka sala 
2015’an nîvê 23 mîlyon nifûsa welêt, yanî 
11,7 mîlyon mirov neçarî koçberiya hun-
dirîn hatin hiştin. Ev rewş ewqasî nebaş bû, 
ku Neteweyên Yekbûyî, her kesên ji Sûriy-
eyê reviyan bi awayekî otomatîk weke pen-
aber qebûl kir.

Di nava penaberan de niûfsa herî zêde ya 
di rêza duyemîn de cih digire, Kolombiyayî 
ne. Ji ber şerê navbera artêşa Kolombiya/
komên paramîlîter û FARC’ê de 6 mîlyon 
mirov neçar man koç bikin. Piraniya van 
mexdûrên koça navxweyî ne.

Piştî Kolombiyayiyan bi 4.1 mîlyon pena-
beran Iraqî di rêza sêyemîn de cih digire. Yek 
ji sê paran yanî 1.5 mîlyon ji van mexdûrên 
koça navxweyî ne. Yên din jî derketin der-
veyî welat.

Li gorî Neteweyen Yekbûyî 9 ji 10 koçber-
an, ji welatên ji aliyê aborî ve kêm bi pêş ke-
tine. Bi gotineke din, ev welat ne Ewropa ye.

Tevî vê yekê Kongo bi 3 mîlyon, Pa-
kîstan bi 2.8 mîlyon û Sûdan jî 2.4 mîlyon 
penaber hene.

Yek ji sê parên koçberan li Rojhilata Navîn 
û derdora wê ne. Li van herêman 17.2 mîlyon 
penaber hene. Ji van 1.2 mîlyon li Tirkiyeyê, 
1.2 mîlyon li Lubnanê ne.

Welatên Ewropayê ku krîz gelekî xistin 
rojevê, yên herî kêm ketine bin vî barî ne. Li 
Fransayê ji dawiya sala 2014’an û pê ve 310 
hezar penaber an koçber hebûn. Yanî serê her 
10 hezar kesî 46 penaber. Li hemberî vê yekê 
li welatên biçûk li Letonyayê serê her 10 
hezar kesan 1322 penaber, li Estonyayê 641 
penaber, li Swêdê 233 penaber û li Norwêcê 
jî serê her 10 hezar kesî 109 penaber dikevin. 
Li Elmanyayê di sala 2014’an de 455 hezar 
penaber û koçber hebûn. Bi gotineke din li 
vî welatî serê her 10 hezar kesî 56 penaber 
hatine hewandin. Elmanya li bendê ye ku 
heta sala 2016’an 800 penaber bên.
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Kurdên Ewropa di 23. Festîvala Çanda 
Kurd a Navneteweyî de Hatin Cem hev
Bi deh hezaran mirovên di Festîvala Çanda Kurd a Navneteweyî de kom bûn peyama “Bi Rêberê azad re em 
neteweya demokratîk ava bikin” dan û bang kirin, ku Erdogan ê ji bo dîktatoriya xwe welat veguherandiye cihê 
kaosê, di hilbijartinên 1›ê Mijdarê de di sergoyê dîrokê de bê veşartin.

23. Festîvala Çanda a Kurd a Navnetew-
eyî, ku bi beşdariya deh hezaran mirovan li 
bajarê Elmanya Dusseldorfê pêk hat, pey-
amên girîng li dû xwe hişt.

Navnîşana îsal a festîvalê, ji ber polîtîka 
hikûmeta Elman a li dijî Kurdan, mîna par 
Dusseldorf bû. Ji hemû welatên Ewropayê 
Kurdistanî û dostên wan bi otobusan û we-
sayîtên şexsê, danê sibehê herikîn qada 
festîvalê.

Bandora qewimînên dawî yên li Rojava 
û Bakurê Kurdistanê xwe di nava girseya 
gel a li qada festîvalê civiya bû de, nîşan 
dida. Girseya gel bi qîrîna dirûşmeyan 
komkujiyên Erdogan li Bakurê Kurdistanê 
dike, şermezar kir.

YÊN LI FESTÎVALÊ BAL KIŞANDIN
Daxwaza ku li qadê her li ser zimanê 

bi deh hezaran mirovan bû, daxwaza ji bo 
azadiya Ocalan bû.

Gelên li qada festîvalê bi peyamên 
xwe re nîşan da ku ew xwedî li xwerêve-
beriyên li Bakurê Kurdistanê derdikeve. 
Bi vî rengî destnîşan kir ku dilê girseya li 
Ewropayê dijî, li Kurdistanê lê dide.

Tevî ku tevahiya rojê baran bariya jî, 
coşa girseya gel her dewam kir.

Peyamên siyasî yên ji aliyê Demîrtaş 
ve hat dayîn, di nava gel de bi coşeke me-
zin hatin pêşwazîkirin.

Li gorî salên bihurî, tevlîbûna tevgerên 
çep ên Tirkiyeyê li festîvalê zêdetir bû.

Coşa Şoreşa Rojava ya bi berxwedana 
YPG û YPJ›ê derket holê, xwe li qada 
festîvalê jî nîşan da.

Sê şoreşgerên jin ên li Parîsê hatin 
qetilkirin nehatin ji bîrkirin û hat xwestin 
ku komkujî were ronîkirin.

Her wiha şervanên di Şoreşa Rojava 
de jiyana xwe ji dest dan nehatin ji bîrki-
rin û posterên mezin ên cangoriyan hatin 
vekirin.

Hêrsa li hemberî AKP, DAIŞ û Er-
dogan jî li qada festîvalê di asta herî 
bilind de bû.

Bang li her kesî hat kirin ku di hilbi-
jartinên pêşwext ên 1›ê Mijdarê de bik-
evin nava tevgerê û bi armanca bidawîki-
rina desthilatdariya Erdogan, dengê xwe 
bidin HDP›ê.

Li qada festîvalê tevî standên çand û 
hunerê standa gaziyên têkoşîna azadiyê 
ya Kurdistanê, bal kişand.

Mîna salên bihurî îsal jî tevlîbûneke 
zêde ya ciwanan hebû.

Dibe ku xala herî zêde li festîvalê der-
ket pêş, coşa ku dema Hevserokê Giştî yê 
HDP›ê Selahattîn Demîrtaş ji qadê der-
ket, rû da bû.
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KCK: Em xwedî li 
bajarên xwerêveberî lê 
hatiye îlankirin derkevin
KCK: Em bang li gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê dikin ku di serî de li Cizîr a 
bi fedaî li ber xwe dide, xwedî li hemû bajar û navçeyên me yên bi îlana 
xwerêveberiyan re dest bi pêngava demokratîkbûyînê kirine, derkevin.

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê da xuyakirin ku AKP û Erdogan 
Tirkiye xistine nava şerekî gelekî xe-
tere û got, “Em dewleta Tirk û hikûmeta 
AKP’ê hişyar dikin, ku dest ji van polîtî-
kayên xwe yên şer ên bi şêweyê herî qirêj 
dimeşîne, berdin. Em bang li gelê Kurd 
û gelên Tirkiyeyê jî dikin, ku di serî de 
Cizîr a ji bo demokratîkbûyîna Tirkiyeyê 
û çareseriya pirsgirêka Kurd b fedaî li ber 
xwe dide xwedî li hemû bajar û navçeyên 
me yên ku bi îlana xwerêveberiyan re 
dest bi pêngava demokratîkbûyînê kirine, 
derkevin.”

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê destnîşan kir ku AKP û şefê wê 
Erdogan ên bi hilibjartinên 7’ê Hezîranê 
re ji desthilatdariyê ketin, bi destpêki-
rina şer re dixwazin desthilatdariya xwe 
bidomînin û bi vê polîtîkayê re Tirkiye 
xistine nava şerekî gelekî xetere. Di dax-
uyaniya KCK’ê de hat gotin, “HDP’ê 
di hilbijartinên 7’ê Hezîranê de bi zîh-
niyeta neteweya demokratîk re yekîtiya 
demokratîk a li Tirkiyeyê xurt kir, lê 
AKP ji bo li ser desthilatdariyê bimîne 
bi destpêkirina şer re derbeke giran li vê 
pêngava yekîtiya demokratîk xist. HDP’ê 
di pêşvebirina yekîtî û biratiya gelên Tir-
kiyeyê de gaveke mezin avêt, lê polîtî-
kayên AKP’ê li Tirkiyeyê şovenîzm geş 
kirin û tetîka destpêkirina şerê navbera 
gelan dane destpêkirin. Piştî ku Tayyîp 
Erdogan û Davûtoglû bi gotina ‘we çar 
sed parlamenter nedan’ gel sûcdar kirin, 
li her devera Tirkiyeyê gurûhên faşîst 
êrîşî avahiyên HDP’ê ya nehişt AKP çar 
sed parlamenteran werbigire, kirin. Ne 
tenê êrîşî avahiyên HDP’ê kirin, di he-
man demê de li her derê êrîşî Kurdên ji 
wan tê deng dane HDP’ê, kirin.”

‘DIXWAZIN KURDAN JI TÊKOŞÎNA 
AZADIYÊ VEGERÎNIN’

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê got, “AKP a ku bi salan ji bo li 
ser desthilatdariyê bimîne bi gotina ‘Em 
ê pirsgirêka Kurd çareser bikin, em ê 
aştiyê bînin Tirkiyeyê’ gelên Tirkiyeyê 
xapand, niha bi geşkirina neteweperesti-
yê re dijminatiyê li Kurdan dike û gelê 
ku bi şovenîzmê bi jehr kiriye, li hemberî 
Kurdan bi kar tîne.” Daxuyaniya KCK’ê 
bi vî rengî dewam kir: “Niha li her de-

vera Tirkiyeyê Kurd rastî van êrîşan tên. 
Li Stenbolê, qetilkirina ciwanekî Kurd ji 
ber axaftina bi Kurdî, encama polîtîkayên 
AKP’ê ye. Eger polîs û leşker bi ferman 
hikûmetê re li Cizîrê pitik û zarokan qetil 
bikin, yên di bin bandora van gotinên 
neteweperestî Yên rayedarên dewletê de 
mane jî, wê di çarçoveya van pêkanînan 
de ciwanê bi Kurdî diaxive qetil bikin.

Dewleta Tirk di qetilkirina Kurdan de 
cudahiyê naxe navbera gerîla û sivîlan. 
Di serî de li Cizîrê li gelek deveran bi 
qetilkirina sivîlan re tê xwestin, ku çavê 
gel were tirsandin. Ev yek, bicihhatina 
zîhniyetê hikûmeta AKP’ê û polîtîkaya 
li dijî gelê Kurd e. Di sala 2006’an de 
piştî ku Tayyîp Erdogan got, ‘Jin jî be, 
zarok jî be ya pêwîst çi be wê ew were 
kirin’ li Amed, Mêrdîn û Êlihê gelek 
zarok hatibûn qetilkirin. Niha pitik, 
zarok, ciwan, jin gelek sivîl ji ber vî zîh-
niyetê Tayyîp Erdogan tên qetilkirin. Li 
Stenbolê qetilkirina ciwanekî ji ber bi 
rêya telefonê bi Kurdî bi dayika xwe re 
axivî, li her çar aliyên Tirkiyeyê êrîşa li 
dijî Kurdan, dewama polîtîkaya li Cizîrê 
tê meşandin e. Bi rêbazên bi vî rengî re 
dixwazin Kurdan bitepisînin û ji têkoşîna 
azadiyê vegerînin.”

Hikûmeta AKP’ê, li Rojhilata Navîn 
a kaoseke kûr lê ye, bi van polîtîkayan 
re Tirkiyeyê jî dixe nava xeteriyên me-
zin. Tevgera Azadiyê ya Kurd û HDP 
li ser bingeha demokratîkbûyînê, bi 

feraseta neteweya demokratîk a xwe 
dispêre biratiya gelan dixwaze Tirkiy-
eyê veguherîne navendeke cazîbeyê ya 
Rojhilata Navîn, lê hikûmeta AKP bi 
polîtîkayên xwe yên ji bo şikandina vîna 
azadiyê ya gelê Kurd re Tirkiye ji aliyê 
emelî ve aniye radeya parçebûnê.

Qetilkirina pitik û zarokan, kuştina 
ciwanan bi destê segvanan, lînçkirina 
Kurdan ji ber axaftina bi Kurdî, li her 
devera Tirkiyeyê êrîşa li dijî Kurdan, 
tê wateya dijwarkirina şer. Gerîla hêza 
xweparastinê ya gelê Kurd e. Heta ku 
Kurdên sivîl bi vî rengî werin qetilkirin, 
wê çalakiyên bersivdayînê yên gerîla jî 
dewam bikin. Hişmendiya ‘Kurd bêx-
wedî û bêparastin e’ tê wateya fêmnekiri-
na ji têkoşîna azadiyê ya bi dehan salan bi 
dayîna berdêlên mezin hatiye meşandin 
e. Kurdên rastî êrîşê tên, zarokên tên 
uştin malbat, xwişk û birayên gerîla ne. 
Meşandina şer li ser sivîlan bêexlaqî 
û namerdiya herî mezin e. Qetilkirina 
sivîlan radixe pêş çavan ku dewleta Tirk 
şer çiqasî qirêj kiriye.

Li Geliyê Doskî gelê me bi hesasi-
yeteke mezin cenazeyên leşkerên di 
çalakiya gerîla de mirin radestî dewletê 
kirin, lê li Cizîrê dewlet nahêle cenazeyê 
zarokeke keç a hat qetilkirin bê veşartin. 
Pêwîste gelên Tirkiyeyê cudahiya di 
navbera van her du bûyeran de baş 
bibînin. Çima pirsgirêka Kurd çareser 
nabe, çima ev şer bi dawî nabe? Bersiva 

van pirsan; rewşa zaroka keç a li Cizîrê 
ji aliyê segvanan ve hat qetilkirin e, ku 
ji ber nahêlin were veşartin, li sarincê tê 
ragirtin.

Dewleta Tirk bi rêbaza xwe ya şer a 
li Cizîrê, li Geverê, li Silopiyayê re şer 
aniye radeya herî qirêj û kûr kiriye. Li 
hemberî Rêber Apo ku ji bo çareseriya 
pirsgirêka Kurd û demokratîkbûyîna Tir-
kiyeyê kedeke mezin dide û ev keda wî 
ya ji bo aştî û demokrasiyê ji aliyê her 
kesî ve tê teqdîrkirin, ev pênc meh in 
tecrîdeke giran tê meşandin. Ji xwe ev 
tecrîd û zext jî nîşan didin, ku hikûmeta 
AKP’ê beriya bi mehan şer daye dest-
pêkirin. Dewleta Tirk di 30’ê Cotmeha 
2014’an de biryara şer wergirtiye; bi tine-
hesibandina Mutabaqata Dolmabahçeyê 
re şerekî li dijî têkoşîna azadiyê ya gelê 
Kurd hatiye ragihandin. Di 5’ê Nîsanê de 
bi tecrîda li hemberî Rêber Apo re ev şer 
hatiye destpêkirin.

AKP’Ê ÎLAN KIRIYE KU WÊ 
HETA DAWIYÊ ŞER BIDOMÎNE

Hikûmeta AKP’ê niha ragihandiye ku 
wê heta dawiyê vî şerî bidomîne. Davû-
toglû, dîsgotina beriya 23 salan a Tansû 
Çîller a digot, ‘ya wê biqede ya wê bi-
qede’ bi şêweyê ‘ya wê bê paqijkirin ya 
wê bê paqijkirin’ guherandiye. Ev gotin 
bicihanîna helwesta Tayyîp Erdogan a 
‘Pirsgirêka Kurd nîne, mase nîne, mu-
zakere nîne, alî nîne’ ye. Ji ber vê yekê 
şer gihaştiye wê radeyê ku pitik, zarok 
û mirovên ji ber bi Kurdî axivîne tên 
kuştin.

EM XWEDÎ LI BAJARÊN XWE Û 
NAVÇEYÊN XWE DERKEVIN

Em dewleta Tirk û hikûmeta AKP’ê 
hişyar dikin, ku dest ji van polîtîkayên 
xwe yên şer ên bi şêweyê herî qirêj 
dimeşîne, berdin. Em bang li gelê Kurd 
û gelên Tirkiyeyê jî dikin, ku di serî de 
Cizîr a ji bo demokratîkbûyîna Tirkiyeyê 
û çareseriya pirsgirêka Kurd b fedaî li ber 
xwe dide xwedî li hemû bajar û navçeyên 
me yên ku bi îlana xwerêveberiyan 
re dest bi pêngava demokratîkbûyînê 
kirine, derkevin. Girîng e êrîşa li hemberî 
gelê me yê xweseriya demokratîk ragi-
handiye, weke êrîşa avakirina rejîmeke 
faşîst a otorîter bê dîtin. Eger pêngava 
xweseriya demokratîk veguhere bingeha 
demokratîkbûyîna Tirkiyeyê û êrîşên li 
hemberî vê were şikandin, wê li aştî û 
aramî bê Tirkiyeyê.

Hêzên demokratîk ên li Tirkiyeyê 
divê li cem gelê Kurd ê li Cizîr, Silopiya, 
Gever, Farqîn, Gimgim, Sûr û li her cihên 
rastî êrîşê tên, cih bigirin û bi tevgera xwe 
ya li gel Kurdên hewl tê dayîn bê lînçki-
rin re, vê helwesta xwe ya ji bo çawaniya 
pêşeroja Tirkiyeyê nîşan bidin.

Em ji tevahiya malbatên mirovên me 
yên sivîl ên ji ber êrîşan jiyana xwe ji 
dest dane û tevahiya gelê Kurdistanê re 
sersaxiyê, ji hemû birîndarên me re jî şîfa 
xêrê dixwazin. Em careke din destnîşan 
dikin ku gelê Kurd ê li her deverê rastî 
êrîşan tê bêxwedî nîne û soza xwe dubare 
dikin ku em ê têkoşîna azadiyê ya gelê 
Kurd bi Tirkiyeya demokratîk û Kurdis-
tana azad re tacîdar bikin.”
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Akbaş ê ji aliyê nîjadperestan ve hatibû 
qetilkirin li Êlihê hat definkirin

Cenazeyê ciwanê bi navê Sedat Akbaş 
ê ji hêla nîjadperestan hatibû qetilkirin li 
Êlihê hat definkirin.

Cenazeyê ciwanê bi navê Sedat 
Akbaş ê ji hêla nîjadperestan hatibû 

qetilkirin li Êlihê hat definkirin. Hevser-
okê HDP’ê yê Êlihê Barî Karaagac diyar 
kir ku şerek li hemberî Kurdên li Kurdis-
tan û Tirkiyeyê hatiye destpêkirin û wiha 
axivî: “Ev şer ne tenê li Kurdistanê pêk 

tê. Şer bi polîs û MÎT’ên AKP’ê xwe li 
Tirkiyeyê jî rû da. Kesên ku Sedat qetil 
kirine, MÎT û polîsên AKP’ê ne. Heke 
em 400 parlementeran bidin Erdogan wê 
me hîn bêhtir qetil bike.”

HPG: 1 jê Serhengê Serkanî  
31 leşker hatin kuştin

HPG’ê encamên şer û çalakiyên li 
hemberî artêşa Tirk a dixwest li Geliyê 
Doskî bi pêş ve biçe, aşkera kir. HPG›ê 
got, “Di şerê li vir de bi zelalî, tevî Ser-
hengê Serkanî yê bi navê Îlker Çelîkcan 

31 leşker hatine kuştin, 6 leşker birîndar 
bûne. Hejmara mirî û birîndarên li vir zê-
detir e, lê temamiya wan nehatiye zela-
lkirin. Di vî şerî de ti windahiya hêzên 
me yên gerîla nebûye.”

Li aliyê din Artêşa Tirk di daxûyaniya 
xwe ya di derbarê bûyerê da zanîn ku 16 
leşkeran jiyana xwe ji dest dane. 

Balûken: Êrîşa li 
hember Navenda 
Giştî operasyoneke 
AKP’ê ye
Serokwekîlê Koma 
HDP’ê Balûken got 
ku êrîşa li hember 
navenda giştî “ope-
rasyona lîncê ya 
AKP’ê ye”.

Serokwekîlê Koma HDP’ê 
Balûken got ku êrîşa li hem-
ber navenda giştî “operasyona 
lîncê ya AKP’ê ye”. Balûken 
da xuyakirin ku odeya agahza-
niyê bi taybet hedef hatiye 
girtin, tevahiya rojê rayedarên 
dewletê û hikûmetê têkil-
darî tedbîran agahiyên şaş 
dane wan. Balûken bang li 
gel û hêzên demokrasiyê kir 
ku bi HDP’ê re bikevin nav 
piştevaniyê.

Serokwekîlê Koma HDP’ê 
Îdrîs Balûkên têkildarî êrîşa 
nîjadperest a li hember avahi-
ya Navendî ya Giştî ya partiya 
wan ji ANF’ê re axivî.

‘WALÎ Û WEZARETÊ 
AGAHIYÊN ŞAŞ DAN’

Balûken diyar kir ku ray-
edarên dewletê ew xapandine 
û der barê êrîşê de ev agahî da:

“Tevahiya rojê nîşaneyên ku 
wê êrîş pêk bên hebûn. Komên 
nîjadperest di wesayîtan der 
dem dem tehdît û dijûn ji nav-
enda giştî re dikirin. Em çend 
caran bi Walîtiya Enqereyê re 
axivîn. Rayedarên Wezareta 
Karên Derve jî agahiyên pêwîst 
dan. Lê heta êrîş pêk hatin, aga-
hiyên şaş dan me.”

Balûken anî ziman ku 
di êrîşê de bi taybet odeya 

agahzaniyê hedef hatiye gir-
tin û got: “Tevayî agahiyên 
ku mejiyê partiyê ne hatine 
şewitandin. Ev jî nîşan dide ku 
êrîşeke bi zanebûne.”

Balûken her wiha diyar kir 
ku li hember Avahiya Navenda 
Giştî ya BDP’ê ya berê ya li 
Balgatê jî Êrîş pêk hatiye. Di 
êrîşê de kesek mehsûr maye.

‘OPERASYONA 
LÎNCÊ YA AKP’Ê’

Balûken, ev xisûs diyar 
kir: “Ev êrîş bi tena xwe ope-
rasyoneke şkandina îradeyê 
ye. Demeke dirêj e li Tirkiy-
eyê darbeyeke sivîl û konsep-
teke ku li tevayî welêt belav 
dibe hebû. Ev merheleya ku 
gihiştiye nîşan dide. Êrîş ku li 
her cihî pêk tên, nîşan dide ku 
ji navendekê, operasyona lînca 
siyasî ya hikûmeta AKP’ê û 
dewletê ye.”

Balûken got wê bi wan 
êrîşan ti encaman negirin.

Serokwekîlê Koma HDP’ê 
Îdrîs Balûken herî dawî ev 
bang kir “Em bang li tevayî 
gelê me dikin ku xwedî li par-
tiya me derkevin, li derdora 
HDP’ê bibin yek, hê zêdetir 
dengê aştî, demokrasiyê bilind 
bikin. pêwîst e gelê me di fer-
qa lîstîkan de be. Bersiva herî 
baş a ji êrîşan re ev e ku mirov 
nebe aliyekî şer, li konsepta şer 
têkoşîna aştiyê bilind bikin. Em 
bang li tevayî derdorên aştî û 
demokrasiyê, gelên li Tirkiyeyê 
li derdora HDP’ê bûn yek, jin û 
ciwanan dikin ku bi HDP’ê re 
bikevin nav piştevaniyê.” 

Li hemberî êrîşên 
AKP’ê berxwedana 
gel mezin dibe
Parlamenterê HDP’ê yê Şirnexê Faysal Sariyildiz, diyar 
kir ku di êrîşên 6 rojan de ev herî mezin îro pêk hatiye. 
Sariyildiz anî ziman ku li hember hemû êrîşên dewleta 
Tirk bi hezaran kes li kola-
nan li ber xwe didin.

Qedexeya derketina derve ya ev 6 roj 
in li Cizîrê didome, îro bi biryara Walîtiya 
Şirnexê re hat ragihandin ku wê ‘qedexe bê 
dirêjkirin’. Parlamenterê HDP’ê yê Şirnexê 
Faysal Sariyildiz tekildarî berxwedana gel 
a li Cizîra di bin bomberdûmaneke zêde de 
ye û encamên komkujiyeke ku pêk bê ji 
ANF’ê re axivî.

Sariyildiz, rewşa Cizîrê ya di nav rojê 
de wiha vegot: “Dilê welatiyê 70 salî Ab-
bas Aydik li ber bomberdûmanê êdî li 
ber xwe neda. Dîsa 4 zarokên ku tê gotin 
dayika wan di girtîgehê de ye û bavê wan 
çûye Êlihê, li maleke li ser Rêya Hezexê 
ya li Taxa Cûdî asê mane. Welatiyên ji bo 
xwedî li zarokan derkevin çûn bûn hedefa 
tîmên taybet. Gelek malbat li me digerin. 
Dibêjin ku zarokên me li Taxa Nûr, asê 
mane. Bi rastî mirov bi zehmetî jiyana xwe 
didomînin.”

ZILMA LI CIZÎRÊ DEWAM DIKE
Sariyildiz got, “Asta hovîtiya îro di 

nava pênc rojên dawî de ya herî bilind bû. 
Îro bênavber hemû çek li ser gel ceriban-
din. Ji sibehê ve em nikarin xwe bigihînin 
Taxa Nûhê. Li wir mirî û birîndar hene. 
Zilmek û bêperwartiyeke mezin heye.” 
Sariyildiz banga baldarî û hişyariyê li rêx-
istinên civakî yên demokratîk kir û got, 
“Bêguman AKP›ê giraniya zilma xwe daye 
ser Cizîrê. Ya ku zilmê li vir dike, desthilat-
dariyah eyî ya faşîzma bêpîvan dimeşîne, 
ye. Hikûmeta AKP›ê dixwaze bi xwînê, bi 
êş û polîtîkayên şer ji nû ve bibe desthilat-
dar. Li hemberî vê yekê divê li her deverê li 

dijî van polîtîkayên faşîst were derketin. Li 
navçeya ji 150 hezar nifûsê, jiyana kesî ne 
ewle ye. Em parlamenter jî dibe ku di her 
kêliyê de rastî komkujiyekê werin.”

GEL HÎNÊ LI KOLANAN E
Sariyildiz destnîşan kir ku li dijî polîtî-

kaya înkar û komkujiyê ya AKP›ê, li Cizîrê 
girseyeke gelekî bi hêrs a ciwanan heye û 
da zanîn ku tîmên taybet ên AKP›ê şandiye 
jî, bi hêrseke mezin êrîşî gelê Cizîrê dikin. 
Sariyildiz got, “Niha li gelek deverên 
navçeyê dengê çekan tê. Bêguman ciwan 
li hemberî polîtîkayên şer ên AKP›ê gelekî 
bi hêrs in. Ciwan li vê derê bi bedena xwe, 
pêşî li komkujiyên li hemberî gel digirin. 
Li dijî qedexeya derketina derve, gel îsyan 
kir û li Taxa Cûdî bi hezaran kes niha da-
ketin kolanan.”

Gerîlayan 20 
karmendên gumrikê 
serbest berdan

20 karmendên gumrikê yên di çalakiya kontrola rê ya meha 
Tebaxê de ji aliyê gerîlayên HPG›ê ve hatin binçavkirin, niha 
hatin berdan. Gerîlayan karmendên dewletê, bi protokola hat 
amadekirin re radestî nûnerên rêxistinên civakî yên sivîl ên hatin 
Herêmên Parastinê yên Medyayê kirin.

Li Îdirê 14 polîs mirin, 
3 giran birîndar bûn

Li navçeya Îdir Başan (Aralik), di êrîşa bombeyî ya li hemberî 
polîsên li Deriyê Sînor ê Dilûcû wezîfedar de, 14 polîs mirin. Di 
êrîşê de 3 polîs jî bi giranî birîndar bûn.

Li gorî agahiyan, cenazeyên 14 polîsan rakirin morga 
nexweşxaneyê.

Hat ragihandin ku piştî êrîşa bombeyî ya li hemberî wesayîta 
servîsê, li herêmê operasyon hatiye destpêkirin. Tê gotin ku di 
navbera HPG›yî û leşker û polîsan de car carna şer diqewime.


