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türk Devletİne Çağrı
İnGİltere’nİn en büyük senDİkasınDan 

İngiltere’nin en büyük sendikası olan Unite the Union sendikası yayınladığı 
açıklamada türk devletine acilen barış görüşmelerine tekrar başlanması 
ve kürt halk önderi abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması çağrısı yapıldı.  
Unite The Union Yürütme meclisi adına 
‘Öcalana Özgürlük, Barış görüşmelerine 
acil olarak yeniden başlanmalı’ başlığıyla 
yayınlanan bildiride son dönemde Türk 
devleti ile Kürtler arasında yaşanan 
şiddetli çatışmalardan kaynaklı kaygı 
duyulduğu belirtildi. 

İngiltere genelinde farklı iş alanlarında 
1.42 Milyon üyesi olan Unite sendikası 
yaptığı yazılı açıklamada, Kürt halk 
önderi Abdullah Öcalan’ın 4 yıldır Türk 
devleti ile yürüttüğü barış görüşmelerinin 
Haziran seçimlerinden hemen önce 
Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan tarafından 
ani bir şekilde son verildiğine vurgu 
yapılarak, Cumhurbaşkanının yalnış bir 
hesaplama içerisinde olduğu ifade edildi. 

DaİŞ aDı altınDa DaİŞ’e 
karŞı savaŞan kürtlere 
savaŞ aÇılMıŞtır
Açıklamanın devamında şunlar belirtildi: 
‘‘Cumhurbaşkanın bu kritik kararından 
sonra Türk devleti ve Kürtlerin ilişkileri 

hızla bozulmuş ve Türk devleti Irak ve 
Suriye’de Kürt alanlarına yönelik yoğun 
hava saldırıları başlatmıştır. Bu saldırıları 
da ABD öncülüğündeki Daiş’e karşı savaşa 
dahil olma gibi sahte bir kılıfla yapmıştır. 
Gerçekte ise bu saldırılar, barbar Daiş 
güçlerine karşı en etkili savaşı veren ve 
Kobane gibi şehir ve köylerini koruyan  Kürt 

güçlerine karşı yapılmaktadır. Bu saldırılar 
uzun zamandır zaten korkunç çatışmaların 
alanı haline gelen bölgedeki tehditi daha da 
büyütmektedir.’’ 

Açıklamada acil olarak harekete 
geçilmesi gerektiği belirtilirken, barış 
görüşmelerinin tekrar başlaması için 
sağlam olumlu adımların atılmasına 
ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. 

ÖCalan’ın ÖzGürlüğü 
barıŞa büyük katkı 
sağlayaCak
Açıklamanın devamında Abdullah 
Öcalan’ın özgürlüğünün çatışmaların 
sonlanması ve barış görüşmelerinin 
tekrar başlaması noktasında çok önemli 
bir adım olacağı vurgulandı.

Son olarak Birleşik Krallık hükümetine, 
Avrupa Birliği ve NATO’ya da çağrı 
yapılarak, Kürt halkına dönük saldırıların 
sonlanması ve Türk devletine barış 
görüşmelerine geri dönmesi için en 
yüksek düzeyde baskı yapılması istendi. 

İslington ve Haringey belediye başkanları KCC’de 
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Kobane Restoran’ın Açılışı Belediye Başkanları Tarafından Yapıldı
İslington ve Haringey belediye başkanları, encümenler ve polis yetkilileri toplum temsilcileriyle birlikte Kürt Toplum 

Merkezi bünyesinde açılan Kobane Restoran’ın açılışını gerçekleştirdiler.
Haringey Belediye Başkanı, Jen-

nifer Mann, Haringey Belediye Başkanı 
Yardımcısı Ali Özbek, İslington Belediye 
Başkanı Richard Greening, Enfield beledi-
yesi encümeni Alan Sitkin, İslington bel-
ediye encümeni ve Kürt Toplum Merkezi 
yöneticisi Ayşegül Erdoğan, Londra Polis 
Birimi Metropolitan Police’den Shawn 
Goodchild, Haringey belediye encümen-
leri Leon Joseph ve Charlotte Pomery 
açılışa katılan isimler arasındaydılar.

Haringey Kürt Toplum Merkezi, Kurd-
ish, bünyesinde açılan restoran toplum ve 
bölgedeki halktan yoğun bir ilgi görüyor. 
Kürt mutfağını Londra’da tanıtıp, gelen 
herkese Kürt mutfağının farklı tatlarını 
deneme imkanı sunan Kobane Restaurant 
Londra’da bu yönde ilk oluyor.

Salı sabahı, 15 Eylül’de, gerçekleşen 
açılışta konuşma yapan belediye ve po-
lis temsilcileri, toplumla bağların güçlü 
olmasının önemine değindiler. Açılışın 
ardından katılımcılar kahvaltı yapıp 
bölgedeki esnaf ve toplumun soru ve 
sorunlarını dinlediler.

Açılış konuşmasını yapan Ayşegül 
Erdoğan, katılımcılara teşekkür etti ve 
topluma verdikleri destekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan 
Türkiye’deki siyasi duruma değinerek, 
katılımcılara kısa olarak son günlerde 
yaşanan durumu anlattı. Erdoğan, Alevi, 
Kürt ve kadın olarak Türkiye kanunları 
altında üç defa tanınmadığını ifade etti. 
Son günlerde Cizre’de yaşanan olay-
lardan bahseden Erdoğan, sokağa çıkma 
yasağıyla birlikte devletin bölgede 
yürüttüğü askeri baskıyı anlattı. Erdoğan, 
Britanya encümenleri, milletvekilleri ve 
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin 
Türkiye devletine tepki göstermelerinin 
önemli olduğunu ifade etti. Erdoğan son 
olarak, yaklaşan 1 Kasım seçimleriyle bir-
likte HDP’ye yönelik saldırıların arttığını 
ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde Kürtlere 
karşı faşist saldırıların yaşanmasının 
Londra’daki Kürt halkını tedirgin ettiğini 
dile getirdi.

İslington belediye başkanı Rich-
ard Greening ilk olarak göçmen krizine 
değinerek, göçmen toplumlara destek 
olmanın önemine vurgu yaptı. Haftasonu 
İşçi Parti lideri seçilen Jeremy Corbyn 
ile aynı belediyeyi temsil eden Green-
ing, Corbyn’in ilk olarak göçmenlere 
destek eylemine katılmasının büyük önem 
taşıdığını ifade etti.

Haringey belediye başkanı Jen-
nifer Mann, Avrupa’da Kürtlere karşı 
saldırıların olduğunu duymaktan büyük 
üzüntü duyduğunu dile getirdi. Mann, 
Kürt toplumunun bölgede büyük önem 

taşıdığını ve toplumla iyi bir ilişki 
sağlamanın önemininden bahsetti. 

Haringey Belediye Başkan Yardımcısı 
Ali Ozbek, Londra’da yaşayan toplumun 
sorunlarının elbette önemli olduğunu, 
fakat bu dönemde bölgede devam eden 
savaş olduğunu ifade etti. Özbek, göçmen-
lere herkesin kucak açması gerektiğini, 
fakat, Suriye’deki savaşın sona ermesi ve 
göçmen akınını sonlandırmak için herkes-
in daha fazla çaba göstermesi gerektiğini 
ifade etti.

Enfield belediyesi Ekonomik Değişim 
ve Ticaret Gelişimi kabine üyesi, Alan Sit-
kin, göçmen toplumların ülke ekonomiler-
ine büyük katkıda bulunduklarını ve 
kendisi de bir Amerikalı olarak, ülkesinin 
göçmenler tarafından güçlendiğini dile 
getirdi. Sitkin, ülkeye yeni gelecek olan 
göçmenler için iyi ticaret ve istihdam 
imkanlarının olmasının önemli olduğunu 
ifade etti. 

Son olarak konuşan, Haringey polisini 
temsilen katılan, Shawn Goodchild Kürt 
Toplum Merkezinin Haringey’i çok iyi 
temsil ettiğini ve kendisi de Haringey 
için çalışmaktan büyük gurur duyduğunu 
ifade etti. Goodchild Kürt toplumu ve po-
lis arasında iyi bir diyalogun olmasının 
önemli olduğunu ifade etti ve diğer 
toplumları incitmeden beraber çalışmak 
istediklerini belirtti.

Konuşmacıların ardından söz alan 
Mark Campbell toplum merkezine destek 
verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Açılış ve kahvaltı etkinliği katılımcılar 
ve halk arasında gerçekleşen sohbetlerle 
devam ederek sona erdi.
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Son dönemde Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan’da Türk 
devletinin ve AKP’nin or-
ganize ettiği faşist grupların 
Kürtlere yönelik saldırıları 
Londra’daki Kürt bel-
ediye meclis üyelerin-
den tarafından yapılan bir 
açıklama ile kınandı. 

Haringey, Hackney, İslington belediye 
meclislerine seçilen Kürt üyeler Ali Gül Öz-
bek, Deniz Oğuzkanlı, Ali Demirci, Makbule 
Güneş, Ayşegül Erdoğan, ve Nurullah Turan 
yayınladıkları basın bildirisi ile başta Cizre ve 
Gever olmak üzere Kürdistan ve Türkiye kentler-
inde Kürtlere yönelik saldırı ve linç girişimleri 
sert bir dille kınandı. Seçilmişler yaptıkları 
açıklamada sokak ortalarında linç eden, halkları 
birbirine düşman ettiren faşist-şovenist zihniyeti 
lanetlediklerini belirttiler. 

Kürt seçilmişlerin yaptıkları açıklama şöyle: 
‘‘Son günlerde Turkiye ve Kurdistan’da 

yaşanan kirli savaşı nefretle kınıyor,  bu kir-
li savaşı yürüten ve insanları sadece Kürt 
oldukları  için sokak ortalarında linç eden, 
halkları birbirine düşman ettiren faşist-şovenist 
zihniyeti lanetliyoruz.

Bu kirli savaşın durdurulması için insanlıktan 
yana olan herkesi duyarlı olmaya davet edi-
yor ve bana 400 milletvekili vermediğiniz için 
halklara sizi cezalandırıyorum  dercesine  savaş 
çığırtkanlığı yapanları kınıyoruz.

Savaş istemeyen asker ailelerine küfür eden 
bu cani zihniyet toplum kışkırtıcılığı yaparak 
HDP binalarına, sivil toplum kurumlarına, 
Kürtlerin masumiyetinden bahseden basın 
kurumlarını hedef göstererek buralara saldırılar 
yaptırıyor.

DİktatÖrlük İlanı
7 haziran seçimlerinden sonra yenilgiyi 

kabullenmeyen AKP iktidarı ve Erdoğan zih-
niyeti halkları karşı karşıya getirmek için her 
tulu kirli planlarını ortaya koydular, suçsuz 
insanları sokak ortasında infaz ettirdiler, barış 
sureci buzdolabına girdi diyerek kanun-kural 
tanımayan  cumhurbaşkanı ‘ben seçildiğim 
gün sistem değişmiştir ben başkanım’ diyerek 
diktatörlüğünü adeta kendi ağzıyla ilan etti.

Aslında onun ilan ettiği fasit diktatörlerin 
yaptığı korkunun saldırganlığıdır. Çaldıklarının 
hesabını vermeme korkusu amacı ile ülkeyi savaş 
ortamında yeni bir secime götürme planlarıdır 
bu, ama bunlar unutmasınlar ‘‘zulm ile abad olan 
ahiri berbat olur’’.

Günümüzde onun gibi diktatörlerin sonunun 
ne olduğunu tüm dünya gördü…

akP zİHnİyetİnİn sOnU
AKP Ve Erdoğan zihniyeti son günlerini 

yaşıyor, ırkçı ve şovenist zihniyet Türkiye’de 
40 yıldır suren bu kirli savaşın kimseye bir şey 
kazandırmadığını unutuyor, dün dediğinin bugün 
tersini hayasızca savunanlar, günü kurtarmak 
adına bu kirli savaşın fitilini Suruç’ta ateşlediler.

avrUPa Harekete GeÇMelİ
Avrupa’nın da bu savaşa sesiz kalması ve sad-

ece mültecileri kabul ediyoruz demekle yetinmesi 
de, bataklık kenarında sinek avına benzer, önemli 
olan bataklığı kurutmak, sinek avlamak değil.

Mültecileri kabul etmek onlara insanca 
bir yaşam sunmak bir insanlık görevidir, ama 
bu yetmiyor önemli olan savaşları durdurar-
ak bunun için taraflara barış çağrısı yaparak 
insanların mülteci olmasını engellemektir,

Hiç kimse kendi isteği ile kendi ülkesini 
isteyerek terk edip mülteci olmak istemez. 
Bu konuda ingiltere’deki tüm sivil toplum 
kurumlarını, profesyonel kurumları duyarlı ol-
maya çağırıyoruz.’’

Londra’daki Kürt Seçilmişlerden Türk Devletine Kınama

DENIz OğUzKANlI MAKBUlE GüNEş NUrUllAH TUrAN 

AlI Gül ÖzBEK AlI DEMIrCI AYşEGül ErDOğAN



5  ÇarşamBa, 16 Eylül 2015



6   ÇarşamBa, 16 Eylül 2015

Oxford Academy’den Büyük Başarı
Oxford Academy, yılların birikimi ve kurumsal 
gücü ile öğrencilerini The Latymer School gibi 
seçkin devlet okullarına ve üniversiteye giriş için 
gerekli koşullardan GCSE ve A-Levels sınavlarına 
başarı ile hazırlıyor.

Oxford Academy dershaneler-
inde geçen yıl öğrenim gören GCSE 
öğrencilerinin 86%’lık bir bölümü 
English Language, English Literature, 
Mathematics and Triple Science (Biol-
ogy, Chemistry, Physics) dersleri gibi 
5 adet zorunlu ve temel dallarda (Core 
Subjects) 2015 yılı GCSE sınavlarında, 
söz konusu sınava ilk kez girmelerine 
rağmen A* ile B arasında not almayı 
başardılar.

Üniversiteye doğru giden yolda 
‘A’ Levels sınav sonuçları tek belir-
leyici olduğu için, liseye (Sixth Form 
veya College) devam eden öğrencilerin 
ilk uğrak yeri olan Oxford Academy, 
AS ve A-2 türü ‘A’ Levels sınavlarına 
hazırlık alanında zengin bir deneyime ve 
uzmanlığa sahip. Ortalama 5, maximum 
8 kişilik sınıflarda eğitim veren okulun 
öğretmenleri, her bir öğrencinin gelişimi 
ile doğrudan ve daha ayrıntılı ilgilenme 
fırsatı sunmaktadır. 

ÜNİVERSİTE HEDEFİNDE 
Economics, Finance, Engineer-
ing, Architecture, Medical Sciences, 
Pharmacy (Ekonomi, Finans, Müh-
endislik, Mimarlık, Eczacılık, Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık) gibi bilim dalları 
olan öğrencilerin, Year-12’de mutlaka 
ve zorunlu olarak Mathematics dersi 
alması gerekiyor.

OrtaOkUl sınıflarınDan 
ünİversİteye yOlCUlUk

GCSE sınavlarında Higher Tier 
sınavlarına giren ve yüksek seviyede A* 
- A gibi notları elde eden bir öğrenci dahi 
Lise-1’e başladığında bunun en iyi ihti-
malle Grade B-C düzeyine inebileceğini 
hesaba katmalıdır. Özellikle, Year-
12’de Core-1 ve Core-2 Mathematics 
dersinde yeni ve oldukça zor konularla 
tanışacak olan ortaokuldan yeni mezun 
olmuş öğrencilerimizi mutlaka specialist 
sınıflarımıza bekliyoruz. Benzer biçimde, 
AS sınavlarını bitirip de Year-13’e geçen 
öğrencilerimiz için de Core-3 ve Core-4  
güçlendirme dersleri sunuyoruz.

Bu tür özel sınıflarda, GCSE’den 
AS ve A-2 düzeyine bilinçli ve disi-
plinli geçiş sağlıyoruz. 2016 yılı Mayıs 
ve Haziran aylarında yapılacak olan 
sınavlara hazırlanan öğrencilere yoğun 
ders bilgisi, soru çözüm yöntemleri ve 
sınav teknikleri konusunda ustalık becer-
isi ve özgüven duygusu kazandırıyoruz. 

Lise birinci sınıf (Year-12) ve lise 
son sınıf (Year-13) öğrencilerini, sınav 
kurumlarına (examination boards: 
EDEXCEL, AQA ve OCR) ve he-
def notlarına (Grade A ve B) göre 
ayrıştırarak, iddialı biçimde AS ve A-2 
sınavlarına hazırlayan Oxford Acad-

emy dershaneleri, geçen sene onlarca 
A-Levels öğrencisine grade A*, A ve B 
notları kazandırdı. Mevcut AS ve A-2 
sınıflarında, çoğunluğu Core – 1, Core 
– 2, Core – 3 & 4 Mathematics, Chemis-
try, Biology, Physics, English Language, 
English Literature, Economics, Business 
Studies, Statistics, Mechanics dersler-
ine kayıtlı olan onlarca öğrenci öğrenim 
görmektedir. Retake ve BTEC (Level 2 
& 3) öğrencileri için de ayrı sınıflarda 
öğretim verilmektedir. 

Oxford Academy dershanelerinde 
öğrenim gören lise öğrencileri arasında, 
Kuzey Londra’nın önde gelen devlet 
liselerinden olan The Latymer Sixth 
Form, Enfield County, Highlands, South-
gate, Chace, Edmonton County, King-
smead, Lea Valley High, Winchmore 
(ENFIELD)  Fortismere, Alexandra 
Park, Highgate Wood, Hornsey for Girls 

(HARINGEY) Ashmole, Woodhouse 
(BARNET), Highbury Fields, City & 
Islington College (ISLINGTON), Moss-
bourne Academy, Stoke Newington, 
The Skinner’s Academy (HACKNEY), 
Highams Park, Leyton Sixth Form, Sir 
George Monoux College (WALTHAM 
FOREST) gibi okullardan çok sayıda 
öğrenci bulunmaktadır.

İnGİlİz ÖğretMenlerle 
ÇalıŞan ve İnGİlİzCe 
eğİtİM veren İlk ve 
tek ÖnCü DersHane

İngiliz ulusal eğitim müfredatına 
(National Curriculum) bağlı olarak 
çalışan Oxford Academy dershaneler-
inde, temel ve zorunlu tüm dersler ko-
nusunda uzman ve deneyimli İngiliz 
öğretmenler tarafından verilmektedir. 

Haftanın 7 günü sabah 9:30’dan akşam 
9’a kadar eğitim verebilme esnekliğine 
sahip kurumsal gücü ile Oxford Acad-
emy, yüksek başarı hedefi tutturmak 
isteyen öğrencilerin gözdesi olmaya de-
vam ediyor. 

Bazıları halen devlet okullarında 
görevli olan, hatta Matematik, Fen ve 
Edebiyat dallarında bölüm başkanı (Head 
of Department) düzeyinde müdürlük ya-
pan ve özenle seçilen öğretmenlerimizin 
tümü üniversite sonrası PGCE (Post 
Graduate Certificate of Education), QTS 
(Qualified Teacher Status), yani Eğitim 
Fakültesi Uzman Öğretmenlik formasy-
onuna sahiptir. Ayrıca, pedagojik eğitimi 
tam olan öğretmenlerimizin tümü polis-
savcılık temiz sicilinden (CRB-check) 
geçmiştir. 

eDMOntOn Green ve 
stOke neWİnGtOn’Da 
İkİ ŞUbesİ var

Edmonton Green ve Stoke Newing-
ton semtlerinde iki şubesi olan okulun 
Genel Müdürü Mehmet Ağca, Univer-
sity of London ve London Metropolitan 
University Ekonomi bölümünde uzun 
yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 
Üniversite öğretmenliğinde geçirdiği 7 
senelik tecrübesi ile yönettiği Oxford 
Academy, geliştirdiği özgün ve etkin bir 
eğitim modeli ile öğrencilerine girdikleri 
tüm sınavlarda çok başarılı sonuçlar elde 
etmesine katkı sunuyor.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim 
alıp, İngiltere’de en iyi üniversitel-
erde ve bilim dallarında okumasını 
düşleyen aileler için Oxford Academy 
Dershaneleri son derece ideal çözümler 
sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 
0208-8074 316 (Edmonton) veya 0772- 
340 2412 (Stoke Newington) numaralı 
telefondan Türkçe konuşan eğitim 
danışmanlarına  ulaşabilirler.
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Mültecilere destek için Lon-
dra sokaklarında yürüyen 
yüzbinlerce insan, Britanya 
Hükümeti’ne mülteci krizi konu-
sunda daha güçlü bir duruş ser-
gilemesi için çağrıda bulundu. 
YASEMİN KAzAN/lONDrA

Londra’nın merkezinde toplanan kitle, Bri-
tanya Hükümeti’nin 2. Dünya Savaşından bu 
yana yaşanan en büyük mülteci krizine yönelik 
sert tutumunu eleştirdi.  

İçişleri Bakanı Theresa May’in, 14 Eylül’de 
mülteci kriziyle ilgili AB liderleriyle temasından 
önce düzenlenen eylemde;  tarihten dersler 
çıkartılması, hükümetin mülteci krizi için insani 
çözümler ürütmesi ve bu konuda gereken ön-
lemleri alması gerektiği mesajı verildi.  

Ülkenin birçok şehrinde eş zamanlı 
gerçekleşen dayanışma yürüyüşünün ulusal 
çapta düzenlenen en büyük gösterilerden biri 
olduğu düşünülmekte.

Park Lane’de başlayan yürüyüş Başbakanlık 
Binası’na doğru devam ederek, Parlamento 
Meydanı önünde yeni İşçi Partisi Lideri Jeremy 
Corbyn, müzisyen ve aktivist Bill Bragg ve bazı 
kurum ve kuruluşların önde gelen isimlerinin 
konuşmaları ile devam etti. 

Uluslararası Af Örgütü, Savaşı Durdurun, 
Suriye Dayanışma Hareketi, Irkçılığa Karşı 
Dur ve Halkların Meclisi gibi önde gelen birçok 
kurumun desteğiyle organize edilen yürüyüşte 
bir araya gelen kitle “Mülteciler Ülkemize Hoş 
Geldiniz” sloganları attı. 

Jeremy Corbyn’ın İşçi Partisi liderliğini 
kazandığı haberi kitlenin yürüyüşe geçmek için 
bir araya geldiği saatlerde açıklandı. Corbyn’ın 
İşçi Partisi liderlik zaferi kitle tarafından ıslık ve 
alkışlarla karşılandı. 

“Mültecilere Destek” yürüyüşünde konuşma 
yapan Corbyn, hükümete seslenerek, “Yasalar 
gereği yardıma ihtiyacı olan insanlara karşı 
yükümlülüklerinizi yerine getirmeli ama 
öncelikle kalplerinizi ve zihinlerinizi güvenli 

bir yaşam arayışı içindeki çaresiz insanlara 
açmalısınız. İleriye giden yol barış ve adalet için 
birlik olmaktan geçiyor” dedi.

Jeremy Corbyn’ın İşçi Partisi lider-

lik yarışındaki başarısının desteklenmesi 
gerektiğini dile getiren müzisyen ve aktivist Bill 
Bragg: “İnsanların ihtiyaçlarına öncelik ver-
ilen bir toplum yaratmamız mümkün. Mağdur 

insanların düşmanlaştırıldığı bir Britanya’da 
doğup büyümedim ben. Muhtaç olanların 
beleşçi, mültecilerin ise terörist ilan edildiği bir 
Britanya görmek istemiyorum” dedi.

Londra’da 
Mültecilere 
Destek 
Yürüyüşü
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Türk Devleti Silah Ticareti Fuarında Protesto Edildi
Haber-foto: Esra Türk

Dünyanın en büyük silah 
ticareti fuarının olduğu Excel 
Fuar Merkezinde, Lodra’da 
yaşayan bir grup Kürt ve 
destekçileri, Türkiye’nin 
başta olmak üzere, dev-
letlerin silah ticaretlerini 
protesto ettiler.

İlk olarak Excel Centre’in karşısında bu-
lunan bölgede eylem yapan grup, kanlı ke-
fenlerle yere yatıp silah ticaretinin ölümlere 
yol açtığına vurgu yaptılar.

Corporate Watch ve Campaign Against 
the Arms Trade’in de  destek verdiği ey-
lemde, Birleşik Krallık’ın Türkiye’ye silah 
satışını durdurması gerektiği çağrısı yapıldı 
ve Avrupa’yda yaşanan mülteci akınından si-
lah ticaretinin sorumlu olduğu dile getirildi.

Salı, 15 Eylül’de gerçekleşen eylemde, 
katılımcılar, daha sonra Excel Centre’ın önüne 
eylemine devam etmek istedi, fakat, polis 
grubu girişe yaklaştırmadı. Fuar merkezinin 
girişinde yoğun bir polis varlığı gözlemlendi. 
Eylemciler burada, ‘Britanya, Türkiye’ye si-
lah satışını durdur’, ‘Kürdistan’da soykırımı 
durdurun’, ve fuara katılanlara hitaben 
‘kendinizden utanın’ sloganları attılar. Grup 
daha sonra binanın arka girişine gitti, fakat 
özel güvenlik ve polis burada da eylemcileri 
girişten uzak tuttular.

Katılımcılara ve polise karşı kızgınlıklarını 
ifade eden eylemciler, çevredeki insan-
lara bildiri dağıttılar. Gürültülü geçen ey-
lem ardından dağılan grup, uzun süre polis 
tarafından takip edildi ve tren istasyonunda 
trene binene kadar polisin gözlemi devam etti.

Ciwanan Azad ve Kürt Halk Meclisi 
tarafından düzenlenen eylemde, dünya-
da devam eden savaş ortamlarına dikkat 
çekildi: ‘‘Bu yıl dünyanın en büyük silah 
ticaretinin yapılacağı fuarlarından birisine 
şahit olacağız. Dünyanın dört bir yanında 
katliamlar gerçekleştiren ve mağdur insanları 
kendi çıkarları için öldüren katil devletlerin 
yer alacağı ve silah ticaret sözleşmelerin 
yapılacağı fuara aynı zamanda T.C dev-
let temsilcileri de katılacaktır. Silahların, 
bombaların, tomaların, akreplerin vb aletler-
in sergilenmesi adeta insanlığa karşı ve hü-
manizmi yok etme girişim sergisinden başka 
bir şey değildir.

Başta eli kanlı T.C devleti ve devletler 
arası gerçekleşecek sözleşmelere karşı 
dayanışma ruhunu yükseltmeliyiz.’’

Britanya şirketleri Land Rover, Boeing 
ve Lockheed Martin yanı sıra Türkiye silah 
şirketleri Turkish Aerospace Industries, 

POlİs eyleMCİlerİ trene 
bİnene kaDar takİP ettİ

Britanya silah ihracatı yılda 7 milyar ster-
lin değerinde ve 350 bin kişiyi çalıştırıyor. 
Türkiye yanı sıra, fuara katılan ülkeler 
arasında insan hakları ihlallerinin yüksek 
olduğu Cezayir, Angola, Irak, Katar ve Paki-
stan bulunuyor. Fuarda, silahtan, tankere ve 
insansız hava araçlarına kadar her türlü savaş 
ve savunma malzemesi sergilenip satılıyor. 

Uluslararası Af Örgütü, Amnesty Interna-
tional, fuarda yasa dışı olan ve işkencede 
kullanılan ürünlerin de satıldığını belirtti. Af 
Örgütü yanı sıra Banksy de fuarı, protesto et-
mek amaçlı, kamuyla çalışmalar paylaştılar. 

Eylemciler, Türkiye devletinin Savunma 
ve Hava-sahası Sanayi İhracat Birliği’nin 
fuarda ‘Uluslararası Partner’ olmasına dik-
kat çekerek, Türkiye’nin Kürtlere karşı 
şiddet politikasına vurgu yaptı. Corporate 
Watch konuya ilişkin yaptığı açıklamada 

Türkiye devletinin amacının silah 
ticaretinde öncü olmak olduğunu aktardı: 
‘‘Türk şirketleri şu anda yeni insansız hava 
araçları ve tüfek üretiyorlar ve Türk or-
dusu için Altay savaş tankını tasarlıyorlar. 
Türkiye aynı zamanda kendi TFX savaş 
uçağını geliştiriyor. Bunun ilk örneği, 
Cumhuriyetin yüzüncü yılına denkleşecek, 
2023’te hazır olması bekleniyor.’’ 

Corporate Watch aynı açıklamada 
Türkiye’nin Kürtlere karşı şiddet 

politikasının devam ettiği son günlerde 
Türkiye’ye karşı silah satışına karşı kam-
panya yürütmenin önemine vurgu yapıldı.

Fuara katılan şirketler:   Turkish Aero-
space Industries (TAI) and TUSAŞ (TEI); 
Boeing; BMC; Lockheed Martin; Otokar; 
Roketsan;   Aselsan; MKEK; Land Rover; 
Non-Lethal Technologies; Condor Non-
Lethal Technologies; Israel Aerospace In-
dustries; Northrop Grumman; BAE Sys-
tems; HAVELSAN 
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Hafta boyunca kitlesel 
eylemlerin düzenlendiği 
Londra’da Kürt Halkına 
yönelik faşist saldırılar bu 
kez de Başbakanlık Binası 
önünde protesto edildi. 
Haber/foto: Yasemin Kazan

Demokratik Güç Birliği’nin çağrısıyla 
Cuma günü bir araya gelen eylem-
ciler, Kürtleri ve Halkların Demokra-
tik Partisi’ni hedef alan politikaların son 
bulması gerektiğini dile getirip, Parlamento 
Meydanı’nda devam eden kanlı- kefenli 
protesto gösterisi ile  yolu trafiğe kapattı. 
Turistlerin de yoğun olduğu yerlerde 
yapılan eylem oldukça dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin 
Kürt Halkını hedef alan politika ve 
söylemlerini kınayan İngiltere’de yaşayan 
Kürdistanlılar, Britanya Hükümeti’ne ve 
kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu. 

Eylemciler “Türkiye’deki katliamları 
durdurun!, Britanya Kürtlerin öldürülm-
esine sessiz kalma!, Kürdistan’da katliam 
var biliyor muydunuz? Katil Türk Devleti!” 
yazılı pankartlar taşıdı.

Türk Devleti’nin HDP’ye yönelik 
yıpratma politikalarını ve Kürt Halkına 
yönelik ırkçı linç girişimleri ve katliamlarını 
kınayan açıklamalar yapan eylemciler 
şunları dile getirdi: 

7 Haziran seçimlerinde hezimete 
uğrayan Erdoğan ve AKP’nin, çözüm süre-
cinin ortadan kalkmasına meşru zemin 
oluşturduğu, milliyetçi oyları kazan-
mak için Kürtleri hedef alan politikalar 
izlediği belirtildi. Açıklama şöyle devam 
etti: “Erdoğan’ın “teröre karşı savaş” adı 
altında başlatmış olduğu hesapları nedeni-
yle, Kürtleri ve HDP’yi hedef alan faşist 
saldırılar Türkiye’nin  birçok kentinde baş 
gösterdi. HDP parti üyeleri ve belediye 
başkanları gözaltına alındı,  büroları yakıldı. 
PKK mevzileri ve Kürt köyleri bombalandı. 
Cizre, Silopi ve Silvan bölgelerinde 
sokağa çıkma yasağı ve sıkı yönetim ilan 
edildi. Keskin nişancılar sokaklarda sivil-
leri katletti. Kürtlere ait iş yerleri yakılıp 
yağmalandı, siviller öldürüldü ve linç 
girişimlerine maruz kaldı. Haziran seçim-
lerinden bu yana 100 sivil öldü ve yaklaşık 
2544 kişi gözaltına alındı. Türk Devleti’nin 
terörü en doruk noktasına ulaştı. Türk Dev-
leti, Daiş terörüne karşı savaştığına dair 
ısrar ediyor, Nato ve Britanya Hükümeti ise 
Kürdistan’da yaşanan soykırıma karşı ses-
siz. Artık Türk Devleti’nin iki yüzlülüğünü 
görme zamanı.”

Britanya Hükümeti’ne Katliamlara Sessiz Kalma Çağrısı
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Kadınlar Uluslararası Af Örgütü 
İle Yaptıkları Görüşmede Acilen 
Harekete Geçilmesini Talep Etti
Londra HDP Kadın koordinasy-
onu 9 gündür Cizre’de devam 
eden hukuk dışı uygulamaları ve 
yaşanan ölümlere dikkat çekmek 
amacıyla Londra merkezinde 
bulunan Uluslararası Af Örgütü 
önünde bir eylem gerçekleştirdi. 

Cuma günü öğlen saatlerinde Londra’da 
bulunan Amnesty İnternational binası önünde 
bir araya gelen kadınlar kanlı kefenler gi-
yerek Türk devletinin Kuzey Kürdistan’da 
devam eden baskı ve saldırılarını protesto etti. 
Uluslararası Af Örgütü Türkiye masasından 
Milena Buyum ile bir saat süren bir görüşme 
gerçekleştirildi. Evrim Yılmaz, Ayşegül 
Erdoğan, Mehtap Işık ve Barış annelerinden 
Neslihan Dağ’dan oluşan heyet Türkiye masası 

yetkilisi Melani Buyum ile gerçekleştirdikleri 
görüşmede Türk devletinin son dönemdeki 
baskıları ve 9 gündür Cizre’de devam eden 
saldırılara dikkat çekildi. Kadınlar ayrıca 
Uluslararası Af Örgütünden Cizre’ye acil 
olarak bir heyet gönderilmesini de talep etti. 

Yapılan görüşmede heyet öncelikle özel-
likle Cizre başta olmak üzere Kürdistan’da 
yaşanan gelişmeler hakkında bir sunum yaptı. 

Cİzre’ye Heyet GÖnDerİlsİn
Kadınlar Kürdistan’da yaşanan gelişmeleri 

aktardıktan sonra Uluslararası Af Örgütünden 
bazı taleplerde bulundu. 

Kadınlar şu taleplerde bulundu: 
‘‘AKP hükümeti ve Türk devletinin Kürt  

halkına karşı faşizan saldırılarını ve insanlık 
dışı uygulamalarını kınamasını,

Cizre’ye acilen bağımsız bir heyetin gön-
derilmesini ve incelemelerde bulunmasını,

Son dönemlerde, Türkiye’ de sivil  Kürtlere 
yönelik  geliştirilen faşizan saldırıları ve basta 
çocuklar olmak üzere katledilenler ile ilgili bir 
an önce rapor hazırlanmasını ve uluslararası 
kuruluşları bilgilendirmesini talep ediyoruz.’’ 

kOnUyla yakınDan 
İlGİlenİyOrUz

Bir saat devam eden görüşmede heyeti din-
leyen Uluslararası Af Örgütü Türkiye masası 
yetkilisi Milena Buyum konu ile yakından 
ilgilendiklerini ve ilgilenmeye devam ede-
ceklerini ifade ederek; ‘‘çalışmalarımız de-
vam ediyor, sonuçlandığında konuyla ilgili 
atılması gereken adımları atacağız.’’ dedi.

İçeride görüşme devam ederken bina 
dışında bekleyen kadınlar sık sık slogan-
lar atarak Türk devletinin Kürtlere yönelik 
saldırılarını protesto etti.
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TEBRİKLER JEREMY CORBYN
Son döndemde Birleşik Krallığın en çok konuştuğu 
isim olan Jeremy Corbyn parti içi ve dışı tüm engel-
lemelere rağmen rakiplerinin toplamından fazlasını 
alarak İşçi Parti genel başkanı seçildi. 

Yıllardır Kürt halkının haklı 
mücadelesinin yanında olan 66 
yaşındaki Jeremy Corbyn İşçi 
Parti’ye yeniden heyecan getirdi. 
Ed Milliband’ın istafı ile boşalan 
genel başkanlığa,  oy kullanan 
422 bin 664 İşçi Partisi üyesinden 
yüzde 59.5’ine tekabül eden 215 
bin 417’sinin oyunu alarak rakip-
lerine büyük fark attı. 

Corbyn seçilmesinin ardından 
yaptığı konuşmada, daha 
demokratik, daha eşit ve daha 
iyi bir İngiltere ve toplum için 
çalışacağını kaydederek, İşçi 
Partisi’nin genel başkanı olarak ilk 
iş  Londra’daki mültecilere destek 
gösterisine katıldı.

Özellikle emekçilere ve gen-
çlere verdikleri destekten dolayı 
teşekkür eden Corbyn, Muhafazar 
Parti’nin haksız sosyal yardım sis-
temine ve ekonomi politikasına 
karşı mücadele edeceğini belirtti.

İşçi Partisi’nin genel başkan 
yardımcılığına ise üçüncü tur-
da oyların yüzde 50,7’sini alan 
Tom Watson seçildi. Ülkede 
mayıs ayında yapılan genel 
seçim sonucu partisinin başarısız 
olmasının ardından istifa eden Ed 
Miliband’den boşalan İşçi Par-
tisi liderliği için Andy Burnham, 
Yvette Cooper, Liz Kendall ve Jer-
emy Corbyn yarıştı. Seçim sonucu 
Burnham oyların yüzde 19’unu, 
Cooper yüzde 17’sini, Kendall ise 
oyların yüzde 4,5’ini aldı.

sOn İkİ DakİkaDa anCak 
aDay OlabİlMİŞtİ

İşçi partisi genel başkan adayı 
olabilmesi için ihtiyaç duyulan 35 

milletvekilinin imzasını son iki 
dakikada ancak toplayabilmişti. 
Aday olduğunda kimsenin ciddiye 
almadığı, hatta rakipleri tarafından 
‘sırf adaylıkta renklilik olsun’ 
diye kendilerinin yardımıyla 35 
sayısının doldurulduğu açıklanmış 
ancak daha sonra ülke genelinde 
yarattığı hava hem işçi parti içer-
isindeki sağcı kesimleri, hem de 
Muhafazakar partiyi ciddi düzey-
de korkutmuştu. 

eMekÇİlerDen 
büyük Destek

Jeremy Corbyn’e İngiltere’nin 
en büyük sendikası UNITE, 
kamu çalışanlarının sendikası 
UNISON ve iletişim işçilerinin 
sendikası CWU’nun da destek 
açıklamasında bulunması desteğin 
tabandaki ciddiyetini göstermişti.

Corbyn, bazı sendikalarda 
çalışması ardından parlamenter 
siyaset alanına girmesi ve 1983’te 
Kuzey Londra’dan ilk kez mil-
letvekili seçilmesinden bu yana 
İşçi Partisi içindeki en soldaki 
isimlerden oldu ve birbirinden 
çok farklı içerikteki kampanyalar 
içinde yer aldı.

1980’lerde Güney Afrika’daki 
apartheid rejimine karşı 
kampanyanın önde gelen isimler-
inden biri oldu ve 1984’te bir ey-
lem sırasında gözaltına alındı.

Uluslararası Af Örgütü’nün 
üyesi olan milletvekili, 
Şili’nin eski diktatörü Augusto 
Pinochet’nin yargılanması için 
yürütülen kampanya için uğraştı.

Kürt halk önderi Abdullah 
Öcalan’ın serbest bırakılması için 

başlatılan imza kampanyasının 
da imzacılarından birisi olan Jer-
emy Corbyn KCK davalarını da 
izlemek için heyetlerle beraber 
Türkiye’ye gitmişti.

ParlaMentOnUn en 
az Para HarCayan 
Mİlletvekİlİ

Giysilerini büyük markaların 
mağazalarından değil yerel esnaf-
tan aldığını belirtiyor.

1980’lerde BBC’de yayınlanan 
bir röportajında üzerine giydiği 
kazağı annesinin ördüğünü 
söylemişti. Arabası olmayan Cor-
byn, işine ve birçok etkinliğe 
bisikletle gidiyor.

2009 yılında patlak veren 

meclisteki milletvekili 
harcamalarıyla ilgili skandal-
da Corbyn’in 650 milletvekili 
arasında en az masrafta bulu-
nan milletvekili olduğu ortaya 
çıkmıştı.

Corbyn’in savunduğu politi-
kalardan bazıları şöyle:

- Kesinti politikaları 
sonlandırılacak.

- Ödenmeyen vergilere 
odaklanılacak ve en zengin-
lerin en fazla vergiyi ver-
meleri sağlanacak.

- «Sıfır saat» adlı geçici işçi 
sözleşmesi sistemi kaldırılacak.

- Özelleştirmeler durdurulacak.

- Demiryolu ve en-
erji sektörlerinde yeniden 
kamulaştırmaya gidilecek.

- Londra gibi kentlerde 
kiraların aşırı yüksekliğini 
önlemek için kira kon-
trolüne gidilecek.

- Trident nükleer silahlı 
denizaltılarının yenilenmesi 
projesi iptal edilecek.

- Bütçeden savunmaya 
ayrılan pay azaltılacak.

- Orta Doğu’da barış için 
«herkesle görüşülecek».

- İngiltere’nin Orta Doğu’da 
herhangi bir askeri müdahalede 
bulunmasına karşı çıkıyor.

Corbyn’in Gölge Kabinesi Belli Oldu
İşçi Partisi genel 
başkanlığına seçilen 
Jeremy Corbyn, gölge 
kabineyi oluşturdu. 

Ülkede ana muhalefetteki si-
yasi partinin oluşturduğu “alternatif 
kabine” anlamına gelen ve iktid-
ardaki siyasi partinin kabinesine 
muhalefet yapan gölge kabinede, 
gölge Maliye Bakanı görevine John 
McDonnell getirildi. Corbyn’in lid-
erlik yarışındaki seçim kampanyasını 
yürüten McDonnell, Corbyn’in yakın 
arkadaşı olarak biliniyor. 

İşçi Partisi liderliği için 
yarışan Andy Burnham gölge İçişleri 

Bakanı, Hilary Benn ise gölge 
Dışişleri Bakanı oldu. 

İşten Sorumlu gölge bakan ise 
bir kadın oldu. Angela Eagle’ın aynı 
zamanda Corbyn’in yokluğunda 
parlamentoda haftalık yapılan 
“Başbakan’a Sorular” oturumuna 
katılması bekleniyor.  Corbyn’in 
oluşturduğu gölge kabinede yer ala-
cak diğer isimler ise şöyle; Lucy Pow-
ell (Gölge Eğitim Bakanı), Heidi Al-
exander (Gölge Sağlık Bakanı), Lord 
Flaconer (Gölge Adalet Bakanı), 
Diane Abbott (Gölge Uluslararası 
Kalkınma Bakanı), Vernon Coaker 
(Gölge Kuzey İrlanda Bakanı) ve Ian 
Murray (Gölge İskoçya Bakanı). 

Başbakan David Cameron 
Corbyn’in seçilmesinin ardından 
yaptığı açıklamada,  «İşçi Partisi 
artık, ulusal güvenliğimiz, ekonomik 
güvenliğimiz ve ailenizin güvenliği 
için tehdit oluşturmaktadır» demişti.
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Hackney’de 
Toplumsal 
Projeler için Fon
Gönüllü ve toplum grupları 
Hackney’de yaşayan in-
sanlara faydalı olabilecek 
projeler için fona baş vura-
bilirler.

The Main Grant adı altındaki fona 
23 Eylül’e kadar başvurular kabul edili-
yor. Yılda beş bin ve 30 bin sterlin arası 
yardıma başvurabilecek gruplar, iki yıl 
içerisinde 60 bin sterlin yardım alabilirler.

İnternet üzere yapılabilecek başvurular, 
2016/17 dönemlerinde gerçekleşecek pro-
jeler için geçerli. 

Gönüllü ve toplumsal kurumlar, 
Hackney’de yaşayan insanların birlikte 
yaşamalarını sağlayacak projeler için 
baş vurabilirler. Aynı zamanda, özellikle, 
çocuklar ve gençlerin okul tatili dönem-
lerinde gerçekleşecek projeler için ayrı 
bir pay ayrılmış. Geçtiğimiz yıl, Hackney 
Youth Orchestras Trust’ı 10 bin sterlin 
yardım alarak Cumartesi sabahları müzik 
okulu yürüttü. 

2015/16 yılları için 48 ayrı gruba 
yaklaşık bir milyon sterlin yardım yapıldı.

Belediye bu fonun Hackney’de önemli 
çalışmalar yapan kurumları desteklemeyi 
amaçladığını ve faydalı projeleri olanları 
baş vurmaya davet etti.

Londra Belediye Başkanlığı 
Seçiminde İşçi Parti Adayı 
Sadiq Khan
Eski gölge Adalet bakanı Sadiq Khan İşçi Parti’ni belediye başkan 
adayı olarak seçildi. 2016 Mayıs ayında yapılacak belediye başkanlığı 
seçimlerinde İşçi Parti’nin adayı olarak yarışacak olan Sadiq Khan 
rakiplerini büyük farkla geride bıraktı.

Mayıs 2016’da yapılacak seçimlerde İşçi 
Parti adayı olarak yarışmak için yapılan seçim-
lerde oyların yüzde 59’unu alarak İşçi Parti’nin 
belediye başkan adayı seçildi.  

İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, 5 
Mayıs 2016’da düzenlenecek Londra Belediye 
Başkanlığı seçimi için yarışacak adayların be-
lirlenmesi kapsamında parti üyeleri arasında 
yapılan oylamada, oyların yüzde 59’unu alan is-
min 44 yaşındaki Sadıq Khan olduğu açıklandı.

Pakistanlı göçmen bir ailenin çocuğu olan 
Khan 2005’ten bu yana Tooting’i Birleşik 
Krallık Parlamentosunda temsil ediyor. Kuzey 
Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu 
Khan, milletvekili seçilmeden önce insan hakları 
alanında avukatlık yapıyordu.

Dönemin İngiltere Başbakanı Gordon Brown 
tarafından 2008 yılında Toplumlardan Sorumlu 
Devlet Bakanı olarak atanan Khan, daha sonra 
Ulaşım Bakanlığı görevine getirilmişti.

Londra Belediye Başkanlığı koltuğunda 
2008 ve 2012 olmak üzere son iki dönemdeki 
seçimleri kazanan, ülke siyasetinin renkli isim-
lerinden Muhafazakar Partili Boris Johnson otu-
ruyor. Muhafazakar Parti’nin seçimde yarışacak 
adayının kim olacağının bu ayın sonunda 
duyurulması bekleniyor.

Johnson’ın 5 Mayıs 2016’da yapılacak seçim-
lerde adaylığını koyması beklenmiyor. Türk 
kökeniyle bilinen Johnson, geçen Mayıs’ta 
yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin 
Uxbridge bölgesi milletvekili seçildi. Johnson, 
milletvekilliği ile belediye başkanlığı görevini 
birlikte yürütüyor.

GeleCek seÇİMlerİ kazanarak 
bU Güvene karŞılık vereCeğİM

Bugün açıklanan seçim sonuçlarından sonra 
bir açıklama yapan Khan, gelecek seçimleri ka-
zanarak bu güvene karşılık vereceğini belirtti.

Khan şunları söyledi: ‘‘Londra’lı onbin-
lerce insanın bu desteği beni çok onurlandırdı. 
Önümüzdeki belediye başkanlığı seçimini 
kazanarak bu güvene karşılık vereceğim. Ve 
Londra’nın hayatlarında ciddi değişimler 
gerçekleştireceğim. 

Londra bana ve aileme çok güzel fırsatlar 
sundu. Belediye evi vererek daha sonra kendi 
evimizi satın almamızı sağladı. Babama oto-
büs şoförlüğü gibi iş güvencesi verdi. Bana ve 
çocuklarıma kaliteli eğitim alma fırsatı verdi.  

Belediye başkanı olarak Londralılara daha 
fazla imkan ve fırsatlar sunacağım. Kiralanıp 
alınabilen uygun ve güvenli ev imkanı, daha 
fazla iş imkanı, daha yüksek ücret imkanı 
sunacağım. Londra’yı daha yaşanılır ve güvenli 
bir yerleşim yeri haline getirmek, daha sağlıklı 
ve temiz bir Londra önceliklerimdendir.’’

İŞÇİ Partİ Genel baŞkanlık 
sOnUÇları yarın aÇıklanaCak

İşçi Parti genel başkanlığı seçim sonuçları 
da yarın açıklanacak. Parti içerisindeki sağ 
kesimin tüm saldırı ve anti propagandalarına 
rağmen Jeremy Corbyn’nin seçilmesine kesin 
gözüyle bakılıyor. 
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Kurslar ve çocuklar 
Çocuklarımızın gelişmeleri için ve yeni yetenekler öğrenmesi için 

toplum olarak büyük bir çaba içerisindeyiz. Kendi geldiğimiz koşullar 
ve yaşam standartlarımızdan dolayı kendimizin zamanında çok isteyip 
de yapamadığı bir enstrüman çalmak yada sahnede bir oyunda yer 
almak gibi taleplerin çocuklarımız tarafından gerçekleşmesi için en-
erjimizin son damlasına kadar çaba gösteriyoruz. Bunun yanında 
İngilizce dil eksikliklerimizin olması ve İngiltere’deki eğitim sis-
temini iyi bilmediğimiz için Türkiye’den de alışık olduğumuz der-
sanelere çocuklarımızı götürüp, çoğu zaman tonlarca para dökerek, 
çocuklarımızın bizi yapamadığı ve alamadığı eğitimi almaları için ik-
inci bir çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları ve 
yeni bir yetenek öğrenip geliştirmeleri tabiiki de yadırganacak bir şey 
değil, hatta desteklenmesi ve herkes tarafından yapılması gereken bir 
özellik. Geçen sene yazdığım bu yazıyı bu yıl tekrar yayınlama ihtiyacı 
duydum, umarım bu konuda başarılı olurum…

Yukarda belirtileni yapmak istemek tabiiki yanlış değil fakat 
yanlış olan ise bazı şeyleri nasıl yaptığımız. Önce, Kültür, Sanat, 
Sportif Kurslardan başlayalım. Son zamanlarda gittiğim bir çok evde 
müzikal enstrümanların çoğunluğu beni epey bir şaşırttı. Bir çok 
evde oturma odasında bir gitar, mutfakta saz, yatak odasında bir ke-
man ile karşılaşmak mümkün. Bu enstrüman dizisi bir çok seferinde 
o evdeki çocuğun şu an geçtiği yada son dönemlerde geçtiği süreci 
bana anlatmaya yetiyor. Bir çok ailenin “Oğlum önce saza başladı, 
sonra kemanı denedi çok zorlandı ama şimdi gitarı deniyor” dediğini 
duymuşunuzdur. Bunun yanında aynı çocuğun tiyatro ve halk oyunları 
kursu aldığını yada piyano dersi almak için ailesi tarafından ikna 
edilmeye çalışıldığını bizzat görenlerimiz vardır. Hal böyle olunca 
özellikle hafta içleri Türk ve Kürt annelerin, ellerinde sandviç ve yem-
ekler ile, o kursdan bu kursa gittiklerini görmek mümkün. Hatta ve 
hatta futbol, tekvando ve boks gibi aktivitelerle haftanın 7 gününü dol-
duran ailelerimizin sayısının hiç küçümsenmeyecek kadar az olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. Bu durumun kime zarar verdiğini anlamakta 
pek zorlanacağımızı sanmıyorum. Bunun çocuklarımıza iyilik me yok-
sa kötülük mu olduğunu anlamak için yapmamız gereken tek şey durup 
bir düşünmek. 

Bir çoğumuz çocuklarımızın çocuk olduğunu unutup aslında onların 
gelişimine zarar verdiğimizi görmüyoruz. Tüm koşturma kavgasında 
aile denilen bütünlüğüne zarar verip ilerde diyalog sorunu ve başka 
sorunlar yaşamanın temelini atıyoruz. Hele birde bu kursların seçimini 
çocuklarımızın yerine biz yapmışsak, bu özellikle iki kültür arasında 
büyüyen çocuklarımızın ilerde kendi toplumundan uzaklaşmasına 
yol açacak sebeplerin başında geliyor. Kendimiz ve çocuklarımız 
arasında geçen zamanı iyi kullanmamız önemli. Her çocuğun her şeyi 
yapacağına inanmak yapacağımız en büyük yanlış olur. Çocuklarımızı 
gelişimlerine yardımcı olacak bu tür kurslar konusunda fikir verip 
teşvik edelim, fakat son kararı beraber verip o kararın sağlıklı olmasını 
sağlayalım. 10 tane kurs yerine çocuklarımızın zevk aldığı ve ihtiyaç 
duyduğu 1-2 kursu ve aktiviteyi yapmaları onların her şeyi yarım bilm-
esinin önüne geçip bir konuda bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır. Ka-
lan zamanımızı ailecek bir aktiviteye harcamak, ki bu evde beraber 
oturup yemek yemeden, beraber sinemaya gitmeye kadar her şey ola-
bilir, çocuklarımızın gelişmesinde daha fazla yardımcı olacaktır.

Eğitim kursları için ise yine benzer şeyleri söylemek mümkün. 
Kendimiz iyi İngilizce ve eğitim sistemini bilmememize rağmen 
bazen çocuklarımızın eğitim hayatında yanlış kararlar alıp yanlış 
yönlendirmeler yapabiliyoruz. Eğer çocuğunuz eğitim konusunda 
sıkıntıları olduğunu düşünüyorsanız yapmanız gereken en temel şey 
çocuğunuzu ile her zaman çalışan ve eğitim veren okul öğretmenleri 
ile görüşmeniz. Kafanızdaki kaygı ve sıkıntıları paylaşıp, deyim yer-
indeyse bu işin kitabını okumuş birisinden bilgi almanız önemli, yani 
öğretmenlerden!! Her çocuğun farklı öğrendiğini ve farklı metotlar 
ile kendini geliştirebileceği gerçeğine kendimizi alıştırmamız lazım. 
Ayrıca toplum olarak artık kabullenmemiz gereken başak bir geçek ise, 
hepinizin çocuğunun Latymer okuluna gitmeyecek olması. Bir eğitmen 
olarak bana bu konuda sorulan soruları gerçekten hayretler ve ağzı açık 
bir şekilde dinliyorum. Hepimiz bu tür konularda kendimizi başarıya 
o kadar çok şartlandırmışız ki çocuğumuzun basarız olduğunda ona 
verecek zararı görmeyen bir durumdayız. Aslında acı olanda bu!! 

Çocuklarımızın gelişimi tüm anne ve babalar için önemli. 
Geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımıza yardımcı olmak için 
daha titiz davranalım, onlar bunu fazlasıyla hak ediyor.

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

EĞİTİM YAZI DİZİSİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
temel aşama: foundation stage : 3 – 5 yaşları
Oyun grupları, kreşler, ana sınıfları ve çocuk 
bakıcıları

İLKOKUL (Primary School)
birinci kilit evre: 
7 yaşında őğrenciler İngilizce, Matematik ve 
Fen derslerinden SATs sınavlarına- yani Ulusal 
Testler’e girerler. Őğrencilerin 2a veya 3 seviyes-
inde olmaları gerekir.

İkinci kilit evre: 
11 yaşında, yani ilkokul son sınıftaki öğrenciler 
İngilizce, Matematik ve Fen derslerinden SATs- 
Ulusal Testler’e girerler. Őğrencilerin 4 veya 5 
seviyesinde olmaları gerekir. 

İlkokulda öğrenciler kendi yaş gurubundaki 
öğrencilerden oluşturulan sınıflara yerleştirilirler. 
Aynı yaş gurubundaki öğrenciler bir önceki yılın 
karne notlarına (school report) ve o yıl yapılan 
Seviye Tesbit Sınavı sonuçlarına göre, seviyesi 
eşit olan guruplara ayrılırlar.  

ORTAOKUL (Secondary School)
üçüncü kilit evre – key stage 3: 
14 yaşındaki öğrencilerin 9. sınıfta İngilizce, 
Matematik ve Fen derslerinden girdikleri 
SATs  testleri 2008 yılında kaldırıldı. Fakat 
benzer testler birçok okulda değişik biçim-
lerde uygulanmaktadır. Öğrencilerin 9. sınıfta 
5 veya daha yűksek seviyede olmaları gerekir. 
Öğrencilerin 9. sınıftaki başarı ortalamalarına 
göre bir sonraki sınıfta iki guruba ayrılırlar. Bun-

lar ‘Foundation Tier’ (Temel Grup) ve durumları 
daha iyi olan ‘Higher Tier’ (Yüksek Grup) olarak 
da adlandırılırlar. 

Bu guruplar çocuklar için çok önemlidir. 9. 
sınıfı Level 6A veya Level 7C ile bitirebilen 
öğrencilerin normal olarak 10. sınıfta Yüksek Gu-
ruba girme ihtimalleri çok büyüktür.

Dördüncü kilit evre - key stage 4: 
11. sınıfta öğrencilerin GCSE sınavlarında en az 
5 dersten geçer puanlar olan A, B veya C almaları 
gerekir. Bunlardan ikisinin İngilizce ve Matema-
tik olması, onların, kolejde A level seviyesinde 
okumaları için zorunludur. 

lİse (6th form, College)
Advanced Level ya da kısaca A-Level denen ve 
en az iki yıl süren bu eğitim süresince, 16 yaşını 
bitiren öğrenci, eğer GCSE sınavlarında gerekli 
notları almış ise, üniversitede okumak istediği 
bölüme göre 3 ya da 4 ders seçer ve artık tama-
men seçtiği bu az sayıdaki derslere yoğunlaşır. 
Sene içi başarı, genel olarak öğrencinin o alan-
da yazması gereken makaleler veya hazırlaması 
gereken projeler gibi çalışmalarla ve bu 
çalışmalardaki başarısıyla (araştırma teknikleri, 
projenin hazırlanma yöntemi vb.) ölçülür. 
Öğrencinin genel A-Level başarısı, her yıl Haz-
iran ayında yapılan sınavlar sonucunda ölçülür 
ve sınav sonuçları Ağustos ayında ilan edilir. Bir 
öğrencinin A-Level başarı notu ne kadar yüksekse 
o kadar iyi bir üniversite tarafından kabul edilir.

• Ailelerin Veli Toplantıları’nda çocuklarının 
hangi seviyede olduğunu sormaları gerekir. 

• Evde çocuğunuza destek olarak seviyesini 
ilerletmesine katkıda bulunabilirsiniz. 

BİR BAKIŞTA İNGİLTERE’DE EĞİTİM SİSTEMİ
OKUL ÖNCESİ

Temel aşama- Foundation Stage:  3 – 5 yaşları

İLKOKUL
Birinci Kilit Evre - Key Stage One: 5 – 7 yaşları
İkinci Kilit Evre - Key Stage Two: 7 – 11 yaşları

ORTAOKUL
üçüncü Kilit Evre - Key Stage Three: 11- 14 yaşları

Dördüncü Kilit Evre - Key Stage Four: 14 – 16 yaşları

EĞİTİMCİLER FORUMU
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İslam Karşıtı Saldırılar 
Yüzde 70 Oranında Arttı

Başkent Londra’da son bir yılda 
İslamafobik saldırılarda yüzde 70 oranında 
artış görüldüğü açıklandı.

  Metropolitan Polis Teşkilatı’ndan 
yapılan açıklamada, son 1 yıl içinde 
Londra’da 816 İslamafobik saldırı 
gerçekleştiği belirtildi. Bu sayı önceki yıl 
478 olarak kaydedilmişti. Saldırıların en 
çok, şehrin güneybatısında bulunan Mer-
ton bölgesinde arttığı bildirildi. Islington, 
Southwark ve Westminster semtleri de Müs-
lümanlara yönelik saldırıların büyük artış 
gösterdiği diğer bölgeler arasında yer alıyor.   

İslamafobik saldırıları gözlemleyen ‘Tell 
Mama’ derneğinden Fiyaz Mughal BBC’ye 
yaptığı açıklamada, son bir yıl içinde saldırıya 
uğrayanların yüzde 60’ını başörtülü veya peçe-
li kadınların oluşturduğunu söyledi.   Komiser 
Mak Chishty ise nefret suçunu işleyenlere 
yönelik kesinlikle taviz vermeyeceklerini 
vurgulayarak, “Bu suçu işleyenler polisin 
nefret suçu konusunda çok ciddi olduğunu 
bilmeliler.” diye konuştu.   Londra’da nefret 
suçlarıyla ilgilenen 900 özel polis uzmanının 
olduğunu kaydeden Chishty, bu tür saldırılara 
maruz kalanların ivedilikle polise müracaat 
etmeleri gerektiğini vurguladı

Londra’daki Konut Fiyatlarındaki 
Artış Hızı Yüzde 5.5

İngiltere’de konut fiyatları temmuz sonu 
itibarıyla yıllık bazda yüzde 5,2 artış kaydederk-
en, ülkenin doğusunda konut fiyatlarının artış 
hızı Londra’daki artışın önüne geçti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden yapılan 
açıklamada, ülkede konut fiyatlarının temmuz 
sonunda yıllık yüzde 5,2 yükseldiği belirtildi. 
Bu yılın haziran sonuna kadar olan bir yıllık 
dönemde konut fiyatlarının artış hızı yüzde 5,7 
seviyesindeydi. Yıllık bazda konut fiyatlarının 
artış hızındaki yavaşlamanın temel gerekçesi 
olarak İskoçya ve kuzey doğu İngiltere’de konut 
fiyatlarındaki düşüşler gösterildi.

Öte yandan temmuz sonu itibarıyla yıllık 
bazda konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 
8,3 ile İngiltere’nin doğusunda kaydedi-
ldi. Kuzey İrlanda da yüzde 7,4 ile konut 

fiyatlarında en yüksek artışın görüldüğü bölgel-
erden biri olarak öne çıktı. Kuzey İrlanda’da ko-
nut fiyatlarındaki artışın diğer bölgelerden 
yüksek olması, fiyatların daha önce büyük or-
anda azalmasına bağlandı. Hali hazırda Kuzey 
İrlanda’da konut fiyatları 2007 Ağustos’undaki 
seviyesinden yaklaşık yüzde 42,3 daha düşük 
seyrediyor.

İngiltere’nin güneydoğusunda ise konut 
fiyatları temmuz sonunda yıllık bazda yüzde 6,7 
artış kaydetti. Aynı dönemde başkent Londra’da 
ise konut fiyatları yüzde 5,5 yükseldi.

ONS açıklamasında, İngiltere’de bu 
dönemde ortalama konut fiyatının 282 bin ster-
lini bulduğu, Londra’nın ise 525 bin sterlinle 
en yüksek ortalama konut fiyatının ölçüldüğü 
bölge olmaya devam ettiği de vurgulandı.

Kuzey İrlanda Başbakanı İstifa Etti
Kuzey İrlanda’da, IRA 
(İrlanda Cumhuriyet Or-
dusu) örgütünün varlığını 
sürdürdüğü iddiaları üzer-
inde oluşan siyasi kriz ned-
eniyle Başbakan Peter Rob-
inson görevinden istifa etti.

Robinson’la birlikte partisi 
DUP’nin (Demokratik Birlik Par-
tisi) biri hariç hükümet üyesi tüm 
bakanları da istifalarını sundu.

İngiltere ile birliği savunan DUP 
meclisteki en güçlü parti konumunda.

Robinson bu kararı Kuzey 
İrlanda meclisi Stormont’un askıya 
alınması önerisinin kabul edilmem-
esi üzerine aldı.

Robinson, partisinden Arlene 
Foster’dan Başbakan vekili görevini 
üstlenmesini istedi.

İngiltere Başbakanı David Cam-
eron, ortadaki durum nedeniyle «son 
derece kaygılı» olduğunu söyledi ancak 
meclisi Stormont’un askıya alınmasının 
doğru olmayacağını belirtti.

İngiltere’nin Kuzey İrlanda’dan 
Sorumlu Bakanı Theresa Villiers DUP 
istifalarına rağmen meclisi askıya 

almayacağını söyledi.
Kriz, geçen ay eski IRA mensubu 

Kevin McGuigan’ın öldürülmesiyle 
başlamıştı.

Polis, cinayeti IRA üyelerinin 
işlemiş olabileceğini belirtmişti.

Çarşamba günü aralarında Sinn 
Fein Başkanı Bobby Storey’in de 
aralarında bulunduğu üç üst düzey 
cumhuriyetçi gözaltına alınmıştı.

Kriz nedeniyle Ulster Bir-
lik Partisi geçtiğimiz günlerde 
hükümetten çekilmişti.

1998’da imzalanan Paskalya 
Anlaşması’nın maddelerinden 
biri de IRA’nın kendini feshet-
mesi ve şiddet eylemlerini 
sonlandırmasıydı.

Bu anlaşmayla birlikte IRA’nın 
siyasi kanadı olarak bilinen Sinn 
Fein, İngiltere’yle birlik yanlısı 
partilerle birlikte Kuzey İrlanda’yı 
birlikte yönetmeye başlamıştı.

Cameron Lübnan Ve Ürdün’de 
Mülteci Kamplarını Ziyaret Etti
Başbakan David 
Cameron, Ürdün ve 
Lübnan’a yaptığı zi-
yaret sırasında, Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerine 
Suriye çevresinde bulu-
nan mülteci kamplarına 
daha fazla yardım 
yapılması konusunda 
çağrıda bulundu.  

Başbakan David Cameron, resmi temaslarda 
bulunmak üzere Pazartesi günü gittiği Ürdün ve 
Lübnan’da, AB ülkelerinin Suriye çevresindeki 
mülteci kamplarına daha fazla yardım yapması 
gerektiğini açıkladı. Cameron, bölgedeki kam-
plara yapılan yetersiz yardımla hayatlarını teh-
likeye atarak Avrupa’ya geçmeye çalışan mül-
tecilerin doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti.   

İngiltere’nin, Türkiye, Ürdün, Lübnan ve 
Irak’taki sığınmacı kamplarına 1 milyar sterlin 
bütçe ayırdığını belirten Cameron, “Eğer diğer ül-
keler de bu bölgelere yardım konusunda İngiltere 
kadar çaba gösterirse bu sorunun üstesinden 
hep birlikte gelebiliriz.” şeklinde konuştu.  Bu 
arada, Belçika’nın başkenti Brüksel’de de 28 
AB üyesi ülkenin katılımıyla göçmen krizine 
çözüm arayışları kapsamında olağanüstü toplantı 
düzenleniyor. Toplantıda İngiltere’yi İçişleri 
Bakanı Theresa May temsil ediyor.   Geçen hafta 
İngiltere hükümeti, 2020’ye kadar toplam 20 bin 
sığınmacıyı Birleşik Krallık’a kabul edeceğini 
duyurmuştu. Konuyla alakalı ana muhalefet İşçi 
Partisi başta olmak üzere bir çok sivil toplum 
kuruluşu, Ada’ya alınacak sığınmacı sayısının 
yetersiz olduğunu açıklamışlardı.

Öte yandan Başbakan Selam, “Bu zi-
yaret bölgede ve Avrupa’daki kritik dönemde 
gerçekleştirildi. Lübnan  cumhurbaşkanı 
boşluğu ve 1,5 milyon Suriyeli mülteciyi kabul 
etmek gibi krizlerle mücadelede ön saflarda yer 
alıyor» ifadelerini kullandı.

Yeterli düzeyde olmayan Lübnan’a yönelik 
uluslararası yardımlarda gerileme olduğunu be-
lirten Selam, «İngiltere, Lübnan’a  terörle mü-
cadele ve eğitim sektöründe sürekli destek ver-
di. Cameron ile Avrupa’nın kalbine kadar ulaşan 
sığınmacı sorununun, Suriye savaşı durup 
siyasi bir çözüm bulunmadan bitmeyeceği üz-
erine anlaştık. İngiltere’nin bu alanda aktif rol 
oynayacak ilişkilerinin olduğuna inanıyoruz. 
Aynı zamanda bölgedeki terörle mücadele 
sürecinin başarılı olması, ılımlı yaklaşımların 
güçlendirilmesi ve bölgede kapsamlı bir barışın 
sağlanmasından geçiyor « dedi. 

İngiltere Başbakanı David Camer-
on, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a sürpriz bir 
ziyaret gerçekleştirerek, Suriyeli sığınmacılarla 
bir araya gelmişti.

Enflasyon Yüzde Sıfıra Geriledi
İngiltere’de ağustos ayında yıllık tüketici fiyat 

endeksi bir önceki ayda kaydedilen 0,1 seviyesin-
den yüzde 0’a geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) 
yapılan açıklamada ülkede ağustos ayında yıllık 
tüketici fiyat endeksinin bir önceki ayda kaydedi-
len yüzde 0,1’den yüzde 0’a gerilediği belirtildi. 
Öte yandan tüketici fiyat endeksi ağustosta 
bir yıl önceye göre değişiklik göstermez-
ken, endeks aylık bazda ise beklentiyle uyumlu 
şekilde yüzde 0,2 artış kaydetti. 

İngiltere’de ağustos ayında enflasyondaki 
düşüşte akaryakıt ve giyim maliyetlerindeki 
fiyatların gerilemesinin etkili olduğu belirtildi.

İngiltere  Merkez Bankası, orta vadede ülk-
ede enflasyonun yüzde 2 olarak gerçekleşmesini 
hedefliyor. Politika faizini 2009 yılından beri 
tüm zamanların en  düşük seviyesi olan yüzde 
0,5’te  tutan İngiltere Merkez Bankası enflasyon, 
istihdam ve büyüme verilerinin faiz artırımı için 
uygun koşulları oluşturmasını bekliyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 10 Eylül’de 

politika faizinin yüzde 0,5’te bırakıldığı, 
banka varlık alım programının da hedefini 
değiştirmeyerek 375 milyar sterlin seviyesinde 
tutulduğu bildirmişti.

BoE, faiz kararı ile birlikte yayınladığı Para 
Politikası Kurulu tutanaklarında politika faiz 
oranında değişikliğe gitmeme kararının 8 üy-
enin desteğiyle alındığını belirtti. Açıklamada 
PPK üyelerinden sadece Ian McCafferty’nin faiz 
oranının 0,25 baz puan artırılması yönünde oy 
kullandığı kaydedildi. Tutanaklarda bankanın tah-
vil alım programının devam ettirilmesi kararının 
ise oybirliği ile alındığı kaydedilmişti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark 
Carney, temmuz ayında yaptığı  konuşmada, 
bankanın faiz artışı için 2016 yılının başlarını 
işaret ederek, “Normalleşme başladıkça faiz 
oranlarının yavaş artmasını ve orta vadede tar-
ihsel seviyesinin yarısına kadar yükselmesini 
beklemek mantıksız değil. Bana göre böyle bir 
ayarlama, daha keskin bir rahatlamayla yeni yıla 
girerken olabilir” ifadelerini kullanmıştı.
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Öldürülüp Cesedi Çuvalın İçinde Yol Kenarına 
Atılan Kişi 
Türkiyeli 
Çıktı
Londra’nın Leytonstone bölges-
indeki Hollow Ponds, Epping 
Forest’ta çuval içerisinde bulu-
nan cenazenin Türkiyeli Hıdır 
Aksakala ait olduğu ortaya çıktı. 

Perşembe günü Londra’nın Kuzey 
doğusunda bulunan Leytonstone bölges-
indeki Hollow Ponds, Epping Forest’ta 
ikea torbası içerisinde bulunan cesedin 53 
yaşındaki ‘Boksor Çetin ve Musa Yakut’ 
olarak ta bilinen Hidir Aksakal’a ait olduğu 
ortaya çıktı.

Polislerin verdiği biligilere göre Ak-
sakal en son 17 Ağustos’ta Haringey’de 
görülmüştü. Yine polislerden alınan bilg-
ilere göre cesedin uzun bir süredir oraya 
atıldığı ve çürümüş halde olduğu ortaya 
çıktı. Polis Aksakalın nasıl öldürüldüğü ko-
nusunda ise henüz bir açıklama yapmadı. 

Olayla ilgili polisin araştırması devam 
ederken şimdiye kadar olayla bağlantılı olarak 
kimse yakalanmış değil. Olayı araştıran 
dedktif Jamie Piscopo, yaptığı açıklamada, 

Aksakal’ın Green Lanes esnafı tarafından 
tanınan biri olduğunu ve bu konuda bilgi 
sahibi olanların soruşturmaya yardımcı 
olmalarını istedi. 

Olayla ilgili bilgisi olanların 
020 8345 3715yada  0800 555 
111 telefonlarından polis birimine 
ulaşabilirler.
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Parlamentoda ‘Göçmenlikten Uyuma; 
Türkiye-İngiltere vize ilişkileri’ Konulu Toplantı
Parlamento İçişleri Komisy-
onu Başkanı Keith Vaz ev 
sahipliğinde parlamentoda 
yapılan toplantıda, Türkiye 
vatandaşlarının İngiltere 
vizesi süreçleri tartışıldı.

Türkiye Araştırmalar Merkezi 
CEFTUS tarafından ‘Göçmenlik-
ten Uyuma; Türkiye-İngiltere vize 
ilişkileri’ konulu toplantıya gazeteci 
Michael Daventry’nin moderatör-
lük yaparken, toplantıya konuşmacı 
olarak hukukçular Maria Patsalos ve 
Serpil Ersan ile Çalışma eski ateşesi 
Ayşegül Yeşildağlar katıldılar.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Keith Vaz, CEFTUS’un Bri-
tanya-Türkiye arasındaki ilişkilerin 
geliştirilmesinde önemli bir rol 
oynadığını söyleyerek başladı. 
Avrupa’nın son yıllarda yaşadığı 
mülteci krizinin gündemde olduğu 
dönemde gerçekleştirilen toplantıyı 
önemli bulduğunu vurgulayan 
Vaz,  Başkanlığını yürüttüğü İçişleri 
Komisyonu’nun kısa bir süre sonra 
Türkiye’ye giderek Suriye’li mül-
tecilerin bulunduğu kampları ziyaret 
edeceğini kaydeden Keith Vaz, söz ko-
nusu ağır göçmen yükünün etkilediği 
Yunanistan’a da gideceklerini belirtti.

Konuşmasında İngiltere’de yaşayan 
Türkiyeli göçmenlerin, ülkenin so-
syal ve ekonomik yaşamına sağladığı 
katkıları önemli bulduğunu da aktaran 
Keith Vaz, Britanya genelinde 400 
bin dolayında Türkiye vatandaşının 
yaşadığının tahmin edildiğini ifade 
etti. Vaz, Türkiye vatandaşlarının 
AB ülkelerinde serbest ticaret 
haklarını sağlayan 1963 tarihli Ankara 
Anlaşması’nı da desteklediğini bildirdi.

Daha sonra söz alan eski Çalışma 
Ateşesi Ayşegül Yeşildağlar ise 
konuşmasına, Avrupa’ya Türkiyeli 
göçünün sosyal etkilerini anlatarak 
başladı. Sayıları Avrupa genelinde 5.5 
milyona ulaşan Türkiyelilerin sayısının, 
Britanya’da  bu rakamın 250 bin ila 500 

bin arasında olduğunu gösteren tahmin-
lerin bulunduğuna işaret etti.

İngiltere’nin 1973 yılında taraf 
olduğu Ankara Anlaşması’nın, 
Türkiye vatandaşlarına diğer göç-
menlere oranla daha kolaylaştırıcı 
avantajlar sağladığını söyledi. AB 
ülkelerinin bu yönde getirmek iste-
dikleri kısıtlamaların anlaşmanın 
ruhuna uygun olmadığını savunan 
Yeşildağlar, sosyal yardımlara yöne-
lik sınırlandırmaların da kaldırılması 
gerektiğini ileri sürdü.

Toplantının diğer konuşmacılarından 
Maria Patsalos da, İngiltere’de son 10 
yılda göçmenlik uygulamalarında radi-
kal değişiklikler yaşandığını belirterek, 
özellikle Muhafazakar Parti’nin sert 
politikalarının Ankara Anlaşması olarak 
bilinen vize türünü etkilemiyeceğini 
vurguladı. Bu kapsamda vize alan 
Türkiye vatandaşlarının ‘Vatandaşlık 
testi’ gibi uygulamalardan muaf 
olduklarını savunan Patsalos, bu kon-
uda yapılabilecek girişimlerin, Ankara 
Anlaşması vizelerini daha popüler hale 
getirebileceğini söyledi.

Ersan and Co hukuk firması di-
rektörü avukat Serpil Ersan da, 
İngiltere’de çalışma serbestisi alan 
Türkiye vatandaşlarının önemli 
bir bölümünün nitelikli göçmenler 
olduğuna dikkat çekerek, ticari faali-
yetleri ile ülke ekonomisine katkı 
sağladıklarını vurguladı. 
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Cizre Raporu: Devlet hedef gözeterek sivilleri öldürdü
Sivil katliamın yaşandığı Cizre’de 
inceleme yapan insan hakları 
örgütleri, raporunu kamuoyuyla 
paylaştı. Raporda, devlet güçlerinin 
sivil halkı hedef alarak öldürdüğü, 
yaralıların tedavi, sağlık haklarının 
engellendiği belirtildi.  İHD, TİHV 
Amed Temsilciliği, Amed Tabip Odası 
ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD) 
Amed Şubesi, Şırnak’ın Cizre ilçes-
inde 4-12 Eylül günleri arasındaki 
devlet terörünü yerinde inceleyerek 
rapor hazırladı. Raporun açıklandığı 
basın toplantısına, İHD Genel Başkan 
Yardımcısı ve Amed Şube Başkanı 
Raci Bilici, MYK Üyesi ve Bölge Tem-
silcisi Abdusselam İnceören, TİHV 
Amed Temsilcisi Barış Yavuz ile Türk 
Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konsey 
Üyesi Şeyhmus Gökalp katıldı.
‹HeDef GÖzetİlDİ’

Rapora dair tespit ve önerileri paylaşan TİHV 
Temsilcisi Barış Yavuz, halkın devletin güvenlik 
güçleri tarafından hedef gözetilerek vurulduğunu, 
yaralandığını, yaralıların hastaneye erişimlerinin 
engellendiğini belirtti. Ayrıca bu süre içerisinde 
elektrik, su ve mobil şebeke kesintileri ile ilçenin 
dış dünya ile bağının kesildiğine dikkat çeken Ya-
vuz, halkın konut ve iş yerlerinin kurşunlanarak 
harabeye çevrildiğini ifade etti.

tesPİtler
Raporda yer alan bazı tespitler şöyle: «*Heyet 

olarak yapılan incelemeler sonucunda; opera-
syonun gerçekleştiği alanların sivil yerleşim alanı 
olması bakımından, operasyon hazırlıklarının 
sivil yurttaşların can ve mal güvenliğini dik-
kate alacak şekilde organize edilmediği, ope-
rasyon sırasında güvenlik güçlerinin aşırı güç 
kullanımına başvurduğu ve ağır insan hakları 
ihlallerinin meydana geldiği kanaatine ulaşılmıştır. 
Heyetimizin tespitlerine göre, 8 günlük sokağa 
çıkma yasağı süresince çoğunluğu ateşli silah 
yalanması olmak üzere ve acil tedavi hizmetler-
ine erişememeleri nedeniyle toplamda 22 yurttaş 
yaşamını yitirmiştir. *Operasyon süresi içerisinde 
sivil yurttaşların, operasyona iştirak eden güven-
lik güçleri tarafından hedef gözetecek şekilde 
ateşli silahlarla vuruldukları, vurulan yurttaşların 
sağlık ocağı, hastane gibi tıbbi tedavi alanlarına 
erişim çabalarının ve yurttaşlar tarafından çağrılan 
acil servis görevlilerinin mahalleye girişlerinin 
güvenlik güçleri tarafından engellendiği tanık 
beyanları ile tespit edilmiştir. *Tıbbi alanlarına 
erişimi engellenen yaralı yurttaşların, hijyen 
ve ilaç sıkıntısı sorunu ile birlikte evlerde te-
davi edilmeye çalışıldığı, bunun sonucunda 
yaralı yurttaşların tedaviye cevap vermeyerek 
yaşamını yitirdiği, kimi yurttaşların ise olay ye-
rinde vurulduğu anda yaşamını yitirdikleri tanık 
beyanları tespit edilmiştir. Ayrıca sokağa çıkma 
yasağının bitiminden sonra bile, yaralı yurttaşların 
can güvenliği nedeniyle hastanelere gitmeye çe-
kindikleri ve tedavilerinin evlerde devam ettiği 
bilgisine ulaşılmıştır. *Operasyon sırasında birçok 
yurttaşın ev ve işyerlerinin zarar gördüğü,  bir-
çok vatandaşın can ve mal güvenliklerinin 
bulunmaması nedeni ile evlerini ve işyerlerini 
terk ederek ilçe dışına çıkmak zorunda bırakıldığı, 
tanık beyanları ile tespit edilmiştir. *Yapılan 
operasyonun hangi amaçlı yapıldığı heyetimizce 
tespit edilememiştir. Zira sokağa çıkma yasağı 
duyurusundaki örgüt üyelerinin yakalanması 
amacı karşısında operasyon sonrası herhangi bir 
değerlendirme yapılmamıştır. Bu durum da ope-
rasyonun aslında halka yönelik bir saldırı, kor-
kutma, tehdit ve yıldırma niteliğinde olduğu ka-
naatine ulaşılmıştır.»

TALEPLER
Raporda, etkin soruşturma da istenirken, tale-

pler şu şekilde sıralandı: «*Heyetimiz, olayların 
gerçekleşme sebebi ve oluş şekline bakmaksızın, 
sivilleri hedef alan ve yaşam hakkı ihlali başta 
olmak üzere ağır insan hakları ihlaline neden 
olan saldırıları kınamaktadır. Olayların bütün 
boyutları ile açığa çıkartılması amacıyla et-
kin bir soruşturma başlatılmasını talep etme-
ktedir. *Heyetimiz, operasyon sırasında ve 
sonrasında güvenlik güçlerinin sivil yurttaşların 
can ve mal güvenliğini tehdit eden uygulamaları 
ile ilgili adli ve idari soruşturmaların derhal 
başlatılması ve bu soruşturmalar süresince ilgili 
personel ve amirlerinin açığa alınmasını öner-

mektedir. *Yapılan operasyonlar neticesinde 
heyetimizce yapılan gözlem ve incelemelerde, 
kişilerin konutlarında ciddi tahribatlar oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Yapılan operasyon neticesinde 
kişilerin mülkiyetlerine ciddi zararlar verilerek 
Anayasanın 35. maddesi ihlal edilmiştir. Bu çer-
çevede kişilerin mülkiyet hakkına getirilen bu 
zararların derhal karşılanması gerekmektedir. 
Şırnak Valiliği tarafından bir zarar tespit komisy-
onu oluşturularak, olaylar sırasında yurttaşların 
yaşadığı maddi ve manevi mağduriyetleri 
karşılanmalıdır. *Heyetimiz, operasyonlar 
sırasında elektrik, su ve mobil şebekelerinde 
gerçekleştirilen kesintilerin yurttaşların iletişim 
haklarına getirilen bir kısıtlama ve hak ihlali 
olduğu kanaatindedir. Kesintilerin hangi ger-

ekçeyle hangi kurumun talimatı ile yapıldığı ve 
ilgili kurumların bu konudaki tasarruf yetkisini 
ne şekilde kullandığını kamuoyuna bir an önce 
açıklanmasını talep etmektedir. *Heyetimiz, 
incelemede bulunduğu mahallelerde çöp 
birikintilerinin olası sağlık sorunlarına yol aça-
bilecek bir mahiyet taşıdığını gözlemlemiştir. 
Heyetimiz, operasyon ve güvenlik gerekçesiyle 
çöplerin toplanamadığına ilişkin edindiği tanık 
beyanlarının dikkate alınmasını önermektedir.»

ÇOCUklarDa rUHsal travMa
TTB Merkez Konsey Üyesi Şeyhmus Gökalp 

ise, Cizre’de halkın sağlık haklarının ihlal 
edildiği kaydetti. Gökalp, olaylar nedeniyle 
çocukların ruhsal travma yaşadığını kaydetti.
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Ey Davutoğlu, cevap ver!
Hayko Bağdat-Basından

Böylesi dönemlerde ne yazılır nasıl 
yazılır bilemiyorum. Alçaklığın, cinaye-
tin, yağmanın, linçin, hırsızlığın, gaspın 
bu kadar meşru sayıldığı, devlet eliyle 
yol verildiği hallerde sözün ne kadar 
kıymeti kalır ki?

1 Kasım’da tek başına iktidar ola-
bilmek için elini tabutun üstüne koyup 
nutuk çekenlerin, devlet kurşunuyla 
öldürülmüş bir bebeğin cesedini de-
rin dondurucuya hapsedenlerin mutlak 
kötülüğü karşısında ne denilebilir ki?

Cize’de 120.000 insanı dokuz gündür 
açlığa, susuzluğa mahkum ettiler.

O evlerde sütü bitmiş bebekler var.

O evlerde ilacı bitmiş hastalar var.

İlçede ekmek, su, elektrik, yok.

Keskin nışancılar hareket eden her 
şeye mermi sıkıyorlar.

Bu ülkenin başbakanı bütün bu olan-
lar karşısında ekranlara çıkıyor ve kend-
isine soruluyor:

“Sokağa çıkma yasağı olduğuna göre 
güvenlik güçleri ev ev dolaşıp ekmek mi 
dağıtıyor, nasıl oluyor?”

Başbakan cevap veriyor:

“Fırınlar açılıyor. Fırınlar koruma 
a-a-altında. Çok güvenlik birimleri de 
ekmek. Yani ihtiyaç. Hiçbir anlamda 
gıda eksikliği yaşanmaması için ger-
ekli yaşanmaması için gerekli tedbirler 
alınıyor. Metre metre dediğim gibi 
yavaş ilerlemek lazım, bu anlamda sivil 
kayıp olmadı.”

Ne diyorsun Başbakan?

Ne geveliyorsun?

Seçim meydanlarında dilinden dini, 
kitabı düşürmeyen sen şimdi gözümüzün 
içine bakarak ne mırıldanıyorsun?

Cizre’deki bebeğin, yetimin, yaşlının, 
hastanın ekmeği var mı yok mu cevap 
ver!

Cizre’de 7 çocuk annesi Meryem 
Süne polis kurşunlarıyla katledildi mi 
katledilmedi mi cevap ver! O kadının 
cesedi tavukçunun soğuk hava deposun-
da iki gün bekletildi mi bekletilmedi mi 

cevap ver?

Yaralı insanlar hastaneye gidemediği 
için kan kaybından öldü mü ölmedi mi 
cevap ver?

Mitinglerde havaya salladığınız kut-
sal kitabın üzerine yemin et ve mertçe 
cevap ver! HDP binalarının yakılacağını 
twitter kullanan herkesin sabahtan iti-
baren bildiği bilgi sende yok muydu ce-
vap ver!

İsteseydin rakip partinin “Genel 
Merkezi”nin yakılmasına mani olabilir 
miydin olamaz mıydın cevap ver?

Bedelli Rambo milletvekilin 
yanına topladığı vandallarla Hürriyet 
Gazetesi’ni yağmalarken, gazetenin 
Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin 
“hayatımda ilk defa can kaygısıyla üst 
katlara doğru kaçtım” derken sen ne 
yapıyordun cevap ver?

Mevsimlik işçilerin çadırları 
yakılırken, sadece Kürt olduğu için ağzı 
burnu kırılıp Atatürk büstünü öpmeye 
zorlanan insanlar varken, Kırşehir’de 
kitapçı dükkanı tekbir sesleriyle ateşe 
verilirken yönettiğin devlet eylemcilerle 

niye selfi çektiriyordu cevap ver?

Meczup profesör Burhan Kuzu “Şu 
ana kadar binlerce terörist gebertildi. 
Devam edecek. Gebertilen teröristlerin 
muayenesi mutlaka yapılmalıdır. Görül-
ecektir ki, önemli bir bölümü sünnetsiz. 
Uyan Kürt kardeşim ne olur uyan artık.” 
diye çemkirdikten bir gün sonra Cizre’de 
polis “Hepiniz Ermenisiniz. Ermeniler 
sevsin sizi” diye ilçeye anons geçerk-
en, Kurtuluş sokaklarında kalabalıklar 
“Cizre Kürtlere, Kurtuluş Ermenilere 
mezar olacak” diye haykırırken hangi 
stratejik derinliklere dalmıştın yine ce-
vap ver?

Hiç olmazsa koltuğunu işgal ettiğin 
Erdoğan kadar mert ol ve konuş.

“Emri ben verdim” de…

“Kadın da olsa çocuk da olsa gereken 
yapılacaktır” de…

“Polisimizin sabrına şaşırıyorum” de…

Bir daha asla lafı eveleyip geveleme.

Yönettiğin devletin, bulunduğun 
makamın hakkını ver.

Bize cevap ver…
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KÜTAHYA PORCELAN AÇILDI
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 açıldı. 

Tottenham High Road üzerinde açılan iki katlı 
mağazada dünyaca ün yapmış markaları bir ara-
da 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 alabilirsiniz. 

İbrahim Aslan yönetimindeki Kutahya Por-
celan mağazasında farklı markaların porse-
len çeşitleri, tüm mutfak malzemeleri, fincan 
grupları, yemek setleri, kahvaltı takımları, çeyiz 
grupları, nevresimler, zebra perdeler, halılar, de-
korasyon malzemeleri ve sünnet takımları gibi 
bir çok ev ihtiyacınızı bulabilirsiniz.     

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

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

telefon: 0208 808 2525 
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“TEKBİR” Sesleriyle Kardeşliğin 
Dibine Çakmak Çakanlar
Faşizmin, kardeşlik şerbetinden içmeye niyeti yoktur çünkü o 
doğası gereği ırkçıdır. Tekbir sesleriyle son günlerde Kürtlere 
saldıranlar faşist zihniyetin dışavurumudur. Peki ama kim bunlar, 
neden ve ne zaman ortaya çıkarlar? Hangi sınıfa hizmet ederler?

Ezilen Kürt halkını baskı altına 
alan polis, asker, özel harekâtçılar 
ve onların kullandıkları araçlar 
jetler, helikopterler savaş uçakları, 
bombalar yetersiz gelecek ki, 
bu kez de şehrin sokaklarına 
faşist çeteler indiriliyor. AKP ve 
MHP’nin faşist lümpen takımı 
sopalarla, taşlarla, satırlarla po-
lis gözetimi ve desteğinde HDP 
binalarına saldırtılıyor ve Kürtleri 
linç etmek üzere harekete geçirili-
yor.   İktidarın teşviki ve polisin 
göz kırpmasıyla harekete geçen bu 
yarı bilinçli kesim her dönem bir 
maşa göreviyle kitlelere saldırırken 
sözüm ona “halkın teröre tepkisi” 
olarak adlandırılarak, iktidarın 
çıkarları doğrultusunda eylem-
lerine meşruiyet kazandırılmaya 
çalışılmaktadır. 

Geçmişte olduğu gibi bugün de 
halkın teröre tepkisi olarak göster-
ilen manipülatif medya görüntül-
erinin ardında  Ülkü Ocakları, 

Alperen Ocakları ve şimdiler de  
Osmanlı Ocakları gibi  parami-
liter örgütlenmeler yer almaktadır. 
Bunların savaş ve milliyetçi-
lik üzerine oturtulmuş temelleri 
“BARIŞ” deyince sarsılmaya 
başlar ve kendi varlık neden-
leri ortadan kalkar. Kuduz bir 
köpeğin su görünce kudurması gibi 
barıştan bölüneceğiz paranoyası 
ile korkarlar. Karşılarında örgütlü 
bir güç görünce de kuyruklarını 
bacaklarının arasına sıkıştırıp pu-
sularla işbasına geçerler. Kadına, 
çocuğa, esnafa, yaşlıya “tekbir” 
sesleriyle saldırmaya başlarlar. 
“Ya Allah Bismillah Allahu Ekber” 
sesleri içinde kana susamışçasına 
Kürt avına çıkarlar. Geçmişte 
devrimcilerin, sosyalistlerin ve 
mücadeleci işçilerin peşlerine 
düştükleri gibi… Bunların 
sınıfsal karakteri faşist ırkçı zih-
niyetteki sermayenin arkasına 
yedeklenmiş lümpen takım 

olmasıdır. Bu lümpen paramiliter 
güruhu Franko İspanyası kara 
gömleklerle hatırlar, şimdilerde 
21.yüzyılda ellerinde kırmızı Türk 
bayraklarıyla demokratik siyasi 
partilere, sivil toplum örgütler-
ine,  azınlıklara, sanatçılara, kend-
ileri gibi düşünmeyen medyaya 
kısacası kendilerinden olmayan 
herkese ama en çok da Kürtlere 
saldırıyorlar. Ağızlarında ” tek-
bir” naralarıyla insan dövüyor cam 
pencere indiriyorlar.  Kürde ben-
zeyen kürdü hatırlatan herhangi bir 
şeye tahammül edemiyorlar. Yolcu 
otobüslerine, lokantalara, esnafa 
saldırıyorlar. HDP  binalarını ateşe 
verip insanları diri diri yakmaya 
kalkışıyorlar.

 Bu lümpen takımın eylemleri 
neden sonuç ilişkisi kuramayacak 
kadar ilkel tepkilere bağlanmıştır. 
Selahattin Demirtaş bütün 
yaptıkları kötülüklere rağmen “on-
lara acıyoruz çoğunun cebinde çay 

parası bile yok” derken onların 
bilinçsiz milliyetçilik akımına 
kapılan zavallılar olduğunu çok 
iyi özetlemiş oluyordu. Biri 
düğmeyi basana kadar kafalarını 
çalıştırmaz gelecek için sorular 
sormazlar.  Yaşam standartlarının 
iyileştirilmesi ya da parasız sağlık, 
eğitim gibi insani talepler altında 
birleşmezler, bu taleplerle sokağa 
çıkmazlar. Linç girişimlerinde 
aslan kesilirken sistem tarafından 
köle gibi çalıştırılmalarının 
farkına varamadıkları gibi çok 
sevdikleri vatanlarında işsizliğin 
kader olduğunu düşünecek kadar 
da bilinçsizdirler çünkü milli-
yetçilik zehriyle zokayı yutmuş in-
sani değerlerden uzaklaşmışlardır. 
Devletin pis kirli işlerinin 
emanetçisi tetikçisidirler. Bir il-
lüzyonuna kapılarak kendilerini 
güçlü hisseder tekbirle gaza gelip 
yakıp yıkarlar. Öyle ki Muğla’da 
80 kişinin,  üç çocuklu bir 
babayı öldüresiye dövüp Atatürk 
büstü öptürecek kadar gözleri 
dönmüştür. Faşist  sarmalın içine 
giren bilinçsiz genç kuşaklar ise 

kendi geleceklerini karartığından  
bihaberdirler. Ancak elbette içler-
inde gençlik kandırmacasıyla 
değil; faşist zihniyet örgütleyicisi 
olan tüm bunlardan haberdar olan 
ve nemalanan ağabeyleri vardır. 
Mesela tekbir sesleriyle AKP 
kongresine giden Davutoğlu gibi, 
tekbir sesleriyle ayakta alkışlanan 
Erdoğan gibi… 

Bu önüne kemik atılınca hav-
layan; ipi çekilince susan lümpen 
güruhun “etle tırnak gibiyizden” 
anladıkları Kürtlerin  etlerinin  
kopartılması, tırnağımızın sökül-
mesidir. Bu güruha tarihte 1 Dün-
ya Savaşında sınırda askerlerin 
kardeşleşip, “bu bizim savaşımız 
değil” dediklerini hatırlatsak;  ya 
da akılları başlarına gelsin diye 
çok basit sorular sorsak: Ned-
en zenginler değil de hep fela-
ketlerden  yoksullar etkileniyor? 
Sarayın  savaşında senin çıkarın 
ne?   Barıştan neden korkuluy-
or?...Bir an  için durup düşünürler 
mi acaba yoksa soruyu soranı da “ 
tekbir” sesleriyle yakarlar mı?

KÖŞE YAZISI

Selma  
Duman
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Rîçala şilanan- Kuşburnu Reçeli
Bu hafta yabani yiyeceklerin en alıcısı, 

en kızılı ve en şirini olan kuşburnu reçeli 
tarifi ile beraberiz.

Kürt mutfağında yabani yiyeceklerin 
yeri çok önemli ve özledir. Öncelikle 
yaşadığımız coğrafya itibarı ile muhteşem 
dağlarla çevrili bölgelerde yaşamamız bu 
bölgelerde kendi kendine doğal ortamında 
yetişen yüzlerce çeşit fevkalade lezzette 
ot, sebze ve meyvelerle çevrili olmamız 
buna en büyük etkendir. Bunun yanında, 
Kürt mutfağı Kürtlere yönelik genel 
bir tutumun sonuçlarından biri olarak 
doğal olarak süreç içerisinde genelde 
çok fakirleşmiştir. Baskılar sonucu iş 
olanaklarını yada mal varlıklarını kay-
beden veyahut ta göç etmeye zorlanmış 
insanlar defalarca hayatlarını yeniden kur-
maya çalışmışlar ve geçim kaynaklarının 
sınırlı olmasından dolayı çevrelerinde 
yetişen yiyecek maddelerinden yemekler 
yapmaya yada bu doğal ürünleri, üret-
tikleri diğer yiyecekleri lezzetlendirmek 
yada muhafaza etmek için kullanmaya 
yönelmişlerdir. Fakirleşen mutfaklarda 
özellikle o dönemlerde et tavuk gibi 
pahalı yiyecekler sadece çok özel gün-
lerde pişirilmeye başlanmıştır. Her olum-
suz tecrübeyi kendilerine hayatta kalma 
yeteneklerine katabilmeyi başarmış olan 
Kürtler bu olanaksızlıklara rağmen, 
çevresinde doğal yetişen yiyeceklerden 
burada sıralayamayacağım, ismini dahi 
bilmediğim yüzlerce çeşit yemek türl-
eri üretmeyi başarmış ve mutfağımızın 
inanılmaz derecede zenginleşmesine 
sebep olmuşlardır. Türkiye’de ve emi-
nim Kürtlerin yaşadığı diğer bölgelerde 
de bu mutfak zenginliklerinin kaynağı 
bile söylenmeye çekinildiğinden bu 
bahsettiğim yemeklerin bir çoğu «yöresel” 
yemekler olarak sunulmaktadırlar.

Yabani yiyecekleri öğrenmek bun-
lardan lezzetli yemekler pişirmek 
yaratıcılık, zeka, merak ve ilgi işidir. Öyle 
ki her yiyeceğin sezonunda toplanması, 
temizlenmesi, hazırlanması ve kış 
aylarında kullanmak üzere değişik mu-
hafaza tekniklerinin geliştirilmesi ince 
detay ve emek vermeyi gerektirir. Ya-
bani yiyeceklerin toplanması hem çok 
emek isteyen aynı zamanda da inanılmaz 
zevkli bir iş. Bizim oralarda eskiden genç 
kızların sabahın ilk ışığında toplanıp be-
raber gittikleri ve annem gibi pek çok genç 
kızın o zamanlardan hafızalarında kalmış 
hayatlarının en eğlenceli aktivitesi olarak 
anlattıkları bir şeydir örneğin.  Yabani 
yiyeceklerle yemek pişirmek de yemek 
severler için inanılmaz zevktir. Çünkü her 
seferinde olağanın dışında alışılmamış 
yepyeni bir lezzetle karşılaşıyorsunuz. 
Bildiğim gördüğüm yabani ot, sebze ve 

meyveleri zamanla keşfetme serüvenim 
devam ediyor. Bana yardımcı olan tek şey 
ise görüntülerini ve tatlarını anımsatan 
hafızam. Bildiğim hatırladığım o eşsiz 
tatları, bulma umuduyla adına, tadına 
bakmadığım ot meyve görünümlü yiyecek 
kalmadı diyebilirim.

Şilan çocukluğumun hafızamda ka-
lan en belirgin tatlarından biri; Rengi, 
toparlarken kollarıma batan dikenleri, 
içindeki incecik kılları, dahası ekşimtırak 
şirin tadı, hoşafı şerbeti, tereyağı ile 
yediğim muhteşem reçeli hatırladığım ve 
Ingiltere’de karşılaştığımda heyecandan 
kilolarca toplayıp günlerce çeşit çeşit yi-
yecekler yapmama sebep olan kendi minik 
tadı muhteşem bir «meyve». Görünümüne 
ve lezzetine hayran kalmış anne babaların 
kız çocuklarına şilan ismi vermelerini 
gayet iyi anlayabiliyorum. Çünkü dağların 
en parlak göz kamaştıran güzellerindendir 
şilan.

Biraz emek ve sabır isteyen bir iş 
şilan’dan yiyecek yapmak ama yediğiniz 
en lezzetli tatlardan biri olduğuna garanti 
verebilirim size. Şu aralar kuşburnunun 
tam mevsimi elinizi çabuk tutun ve 
gezdiğiniz parklara yada ormanlık alan-
lara şöyle biraz daha dikkatli bakın. 
Gözden kaçırmanız pek mümkün değil 
bence. Bu muhteşem kendine has lezzeti 
olan doğa harikasından kendinizi mahrum 
etmeyin derim.

Gelecek hafta yeni bir tatta buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

rîçala şilanan
Yaklaşık 1 kg reçel yapar
1 kg. kuşburnu
Su - tencerede kuşburnunun üzerini 

geçecek kadar.
Şeker - Kaynamış süzülmüş her 160 gr. 

şilan suyuna 100 gr. şeker.
2 yemek kaşığı limon suyu.
1. Kuşburunları musluğun altında soğuk 

su ile bol suda yıkayın ve suları iyice süzül-
ene kadar bekleyin. Küçük bir bıçakla sap 
ve tepelerini kesin ve geniş bir tencereye 
alın. Üzerlerini iki parmak geçecek kadar 
soğuk su ekleyin ve kaynamaya bırakın. 
Kaynamaya başladığında altını iyice 
kısın ve kısık ateşte iyice yumuşayana 
kadar ve dokunduğunuzda parçalana-
cak yumuşaklığa varana kadar, arada bir 
karıştırarak kaynatın. Kaynama esnasında 
yüzeyde oluşan beyaz köpükleri dikkatlice 
alın.

Kaynama süresi kuşburunların 
olgunluklarına bağlı ama genelde 30 dk 
ile 1 saat arası değişebilir. Eğer gerekirse 
kaynamış su ekleyebilirsiniz.

2. Kuşburnular yumuşayınca patates 
ezeceği yada kepçe ile tencerede iyice 
ezin ve soğumaya bırakın. Sonrasında 
ince delikli sağlam bir süzgeçten üzerine 
kepçe ile basa basa olabildiğince suyunu 
süzün. Süzme aşaması en zor ve zaman 
alan aşamasıdır.

3. Süzgeçte kalan çekirdek ve posaları 
atın. Süzdüğünüz suyu temiz bir tencer-
eye ölçerek alın ve gerektiği kadar 
şekeri ekleyin, kaynama noktasına ge-
tirip kısık ateşte 50 dakika kadar yada 
istenilen kıvama yakın olana kadar 
kaynatın. Unutmayın reçel soğuduktan 
sonra dahada katılaşacaktır o yüzden çok 
katılaşmamasına dikkat edin. Kaynama 

esnasında tencerenin dibine tutmaması 
için arada bir karıştırmayı ihmal etmeyin. 
Kaynadıktan sonra kavanozlara koymadan 
tamamen soğumasını bekleyin.

Önemli Not: Reçelleri muhafaza 
edeceğiniz cam kavanozların steri-
lize edilmiş olması reçellerin uzun süre 
şekerlenmeden ve bozulmadan mu-
hafaza etmeniz için çok önemlidir. Steri-
lize işlemini ya kavanozları suda bir kaç 
dakika kaynatarak, mikrodalga fırınlarda 
boş 5 dakika ısıtarak veyahut ta bulaşık 
makinasında yüksek derecede yıkayarak 
sağlayabilirsiniz. Kavanozların içlerinin 
tamamen kuru olmasına çok itina gösterin.

Afiyet olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiSkaya



28   ÇarşamBa, 16 Eylül 2015

Londra’da MLKP’nin kuruluş 
yıldönümü kutlandı

Marksist Leninist 
Komünist Parti’nin 21. 
kuruluş yıldönümü ned-
eniyle Londra’da bir et-
kinlik düzenlendi.

Parti ve devrim şehitleri anması 
ile başlayan etkinlikte, MLKP’nin 
21 yıllık mücadele yaşamı ve son 
güncel gelişmelere karşı tutumunu 
ortaya koyan sinevizyon gösterimi 
gerçekleştirildi.

MLKP adına yapılan konuşma 
da, MLKP’nin kuruluş süreci, 
mücadele yaşamınından kesitler 
aktarıldıktan sonra, MLKP’nin 5. 

kongresi ve Avrupa Konferansının 
aldığı kararlar hatırlatıldı. 

Konuşmada, Rojava devri-
mi, Kobanê direnişi, Şengal’in 
kurtarılması, devletin son günlerde 
estirdiği saldırganlığa karşı mü-
cadele konularında MLKP’nin mü-
cadelesine vurgu çekilerek, kuruluş 
etkinliğinin güncel mücadele görev-
lerini daha güçlü olarak yerine get-

irme çağrısı yapıldı.
Etkinliğe gelen Komünist 

Kadınlar Örgütü mesajında da, 
kadınlar parti çalışmalarına ve mü-
cadeleye katılmaya çağrıldı.

Etkinliğe katılan MKP temsi-
cisi de, MLKP’nin mücadele den-
eylerinin kendileri için de önemli 
olduğuna vurgu çektikten sonra, 
mücadelesinde başarılar diledi.

BAF: Lanet Olsun  
Sizin Yezit Anlayışınıza!

‘AKP’nin isteyerek, ve planlı 
bir proje olarak başlattığı savaş ve 
şiddeti lanetliyoruz’ başlıklı bir 
bildiri yayınlayan Britanya Alevi 
Federasyonu AKP’nin savaş 
politikalarını kınadı. 

Seçimlerde 13 yıllık iktidarını 
kaybeden AKP’nin Türkiye ve 
Kürdistan’da başlattığı savaşı sert 
bir dille protesto eden Britanya 
Alevi Federasyonu, AKP’nin yok-
sul halkların çocuklarını birbirler-
ine öldürterek hırsızlıklarını gizl-
ediklerini açıkladı. 

İktidarda kalabilmek için 
AKP’nin savaş çıkardığı be-
lirtilen açıklamada şunlar belirtil-
di: ‘‘Sizi tanıyoruz. Unutmadık 
Sizin; ‘diğer tarafa geçer sekiz 
füze fırlatırız’, ‘Şam’da Emevi 
Camisinde Namaz kılacağız’, 
‘bize oy vermez iseniz, size 

gösteririz’ dediğinizi  ve Işid’e 
gönderdiğiniz silahları, El 
Nusra’ya yaptığınız yardımları ve 
Suruç’ta, Suriye’de, Kobane’de 
katlettiğiniz gençleri, çocukları, 
kadınları unutmadık.’’ 

seÇİMDe 
kaybeDenler 
sİlaHa sarılDı

BAF adına yapılan 
açıklamanın devamında şunlar 
belirtildi: ‘‘Seçimde kaybeden-
ler silaha sarıldılar. Ne kadar 
ırkçı, faşist, gerici insan varsa 
bu oyuna alet oldu. Kaybettiğini 
geri alabilmek için, öldürmenin 
ve şiddet uygulamanın tek çare 
olduğunu düşünen iktidar, bin 
bir yalanla saldırmaya, öldürm-
eye, yok etmeye  devam ediyor.

Eşit yurttaş anlayışından uzak 
devlet ve devlet memurlarının 
zulümleri yetmezmiş gibi, bir de 
‘sivil faşistler şiddeti’ başladı. 
Peki bu ülkenin resmi güven-
lik güçleri hangi utanmazlıkla 
bu faşist gerici güruhun sırtını 
sıvazlıyor. Bunlar bu ülkenin 
gerçek vatandaşları, gerisi 
terörist öylemi? 

İşte bu değişmeyen çarpık 
anlayış yüzünden masum insan-
lar ölüyor ve öldürülüyorlar. 

Şehit ya da Terörist diye 
ölümleri meşrulaştırmak yet-
medi, siyasi partilerin binalarına, 
medya binalarına, mevsimlik 
işçilere ve otobüslere saldırdılar. 
Şehirleri abluka altına alarak 
çocuk yaşlı demeden katlet-
tiler. Üniformalı  ve üniformasız 
AKP elemanlarının kin ve 
düşmanlıkları yetmedi, yanlarına 
kafatasçı guruplarıda aldılar. 
Mesele kafatasçılık olunca akıl 
kalmadığı için çok yakın zaman-
da Çin’li diye tüm uzak doğulu 
turistlere saldıranlar bu defa 
Kürt diye gördüğü her insanı 
dövmeye, işkence yapmaya ve 
linç etmeye başladılar.’’ 

Açıklamanın sonunda savaşa 
karşı ortak mücadele çağrısı 
yapıldı: ‘‘Bu ülkenin sol, sosyal-
ist, sosyal demokrat, demokrat, 
eşitlikten, özgürlükten ve 
kardeşçe yaşamaktan yana neka-
dar insanı varsa, siyasi, kültürel, 
inançsal ve coğrafi farklılıklarını 
bir tarafa bırakarak bu gerici ve 
ırkçı savaşa karşı birlikte mü-
cadele etmelidir.’’
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AB’nin mülteci tutumu yine ertelendi
Avrupa Birliği (AB) içişleri ve adalet bakanlarının 

Brüksel’deki buluşmasından da mülteci sorununa 
ilişkin net bir sonuç çıkmadı. Bakanlar Konseyi’nin 
acil toplantısından, mültecilere ilişkin net tavrın 
8-9 Ekim’deki olağan İçişleri Bakanları Zirvesi’nde 
kararlaştırılmasında uzlaşıldı.

28 AB ülkesinin adalet ve içişleri bakanlarının 
katıldığı zirve sonrasındaki açıklama AB Dönem 
Başkanı Lüksemburg tarafından yapıldı. Açıklamada, 
AB Komisyonu tarafından önerilen ve 160 bin mül-
tecinin 2 yıl içinde üye ülkelere paylaştırılmasını 
öngören tasarının ‘temelde’ kabul gördüğü belirtildi. 
Ancak, tüm ülkelerin mülteci paylaşımına ilişkin onayı 
henüz alınamadı.

Zirvede, Türkiye ve Lübnan başta olmak üzere 
çatışmalardan kaçan mültecilerin sığındığı ülkelere 
maddi yardım yapılması kararı da çıktı. Fakat bu kon-
uda da net bir duruş sergilenmezken, hangi ülkeye ne 
kadar yardım yapılacağına ilişkin detaylara girilmedi.

Açıklamaya göre, mülteci sorununda alınacak or-
tak tutum kararının 8-9 Ekim’de yapılacak İçişleri 
Bakanları Olağan Konferansı’nda belirlenmesi 
planlanıyor.

Bakanlar zirvesinde tartışılan bir diğer konu ise, 
Balkanlardan gelen mültecilere karşı sınır kontroller-
inin yeniden başlatılması oldu. Bazı ülkeler, sınır kon-
trollerinin domino etkisiyle tüm birliğe yayılacağını ve 
bunun da bireylerin serbest dolaşımını öngören Schen-
gen Antlaşması’nın fiiliyatta yok olmasını beraberinde 
getireceği endişesini taşıyor.

Bu yılın başından itibaren Akdeniz üzerinden yarım 
milyonun üzerinde mülteci AB ülkelerine girerken, birlik 
üyesi olmayan Balkan ülkelerinden gelenlerin sayısında 
da artış görülüyor. Son bir aydaki toplu sınır geçişleri ve 
Akdeniz’de yaşanan dramların da etkisiyle daha önce 40 
bin olan mülteci kotası 160 bine çıkarılmıştı.

Ancak AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker 
tarafından yapılan ve mültecileri önümüzdeki 2 yıl 
içinde birlik ülkelerine paylaştırmayı öngören tasarıya 
Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri muhalefet ediyor. Tasarıya 
en fazla karşı çıkan ülkeler ise zaten çok düşük sayıda il-
tica başvurusunun yapıldığı Çek Cumhuriyeti, Polonya 
ve Slovakya.

Balkanlar üzerinden mülteci girişinin ara durağı 
olan Macaristan da mülteci kotasının zorunlu 
olmasına karşı çıkıyor. 

Almanya, Schengen’i askıya aldı
Almanya, karşı karşıya kaldığı göç dalgasının 
boyutunun beklediği oranları aşması üzerine 
önlem olarak serbest dolaşıma izin veren 
Schengen uygulamasını askıya aldı ve yoğun 
mülteci akını karşısında Avusturya sınırında 
kontrol başlattı. Federal İçişleri Bakanı, bu-
nun güvenlik açısından gerekli olduğunu 
vurguladı.

AB hukuku çerçevesinde Almanya’nın tüm mül-
tecilere kapılarının açmasının sözkonusu olmadığını be-
lirten Alman İçişleri Bakanı, “AB ülkeleri, mültecilerin 
kayıtlarını yaptıktan sonra sığınma taleplerini de kendi 
ülkelerinde değerlendirmeli” dedi. Başlatılan sınır kon-
trolünün AB ülkeleri için bir sinyal olduğunu kaydeden 
Thomas de MaiziŠre, yükün ortaklaşa paylaşılması 
gerektiğini vurguladı. Almanya’ya mülteci akınının 
kontrolden çıktığını kaydeden de MaiziŠre, uygulamaya 
konulan sınır kontrolünün bunu tekrar rayına oturtmayı 
amaçladığını söyledi. Alman basınında yeralan haber-
lere göre, sınır kontrolü sadece şüpheli görülen araçlar 
durdurularak yapıldı. Dün gece yapılan kontrollerde 25 
insan kaçakçısı gözaltına alındı.

Datça’da 15 mülteci yaşamını yitirdi

Muğla’nın Datça ilçesindeki Körmen mevkisi ile 
Yunanistan’ın İstanköy Adası arasındaki uluslararası 
sularda dün saat 06.00 sıralarında çok sayıda göçmeni 
taşıyan ve gezi teknesi olarak kullanılan 20 metrelik 
ahşap tekne battı. Kazanın ardından olay yerine ulaşan 
ve 205 kişini kurtaran Sahil Güvenlik ekipleri, 4’ü 
çocuk 13 kişinin de cenazesini çıkardı. Kayıp kişilere 
ulaşma çalışmaları ise sürüyor. 

Ayrıca, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 
ise kaçak yollarla Yunan adalarına gitmeye 
çalışan mültecilerin bindiği bot da battı. Suriyeli 
oldukları belirtilen göçmenlerden 11 kurtarılırken, 
2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.  Türkiye’den 
Yunanistan’a geçmek isteyen mültecilerden son 
iki gün içinde 50’si botların batması sonucu 
yaşamını yitirdi.
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Sizin alınız al inandım
Sizin morunuz mor inandım
Tanrınız büyük amenna
şiiriniz adamakıllı şiir
Dumanı da caba

Bütün ağaçlarla uyuşmuşum
Kalabalık ha olmuş ha olmamış
Sokaklarda yitirmiş cebimde bulmuşum
ama sokaklar şöyleymiş
ağaçlar böyleymiş
ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız

aşkım da değişebilir gerçeklerim de
Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı
yangelmişim diz boyu sulara
Hepinize iyiniyetle gülümsüyorum
Hiçbirinizle dövüşemem
Benim bir gizli bildiğim var
Sizin alınız al inandım
morunuz mor inandım
Ben tam kendime göre
Ben tam dünyaya göre
ama sizin adınız ne
Benim dengemi bozmayınız 
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Sudoku Basit

Sudoku zor

ülkemde çocuklar şeker için ağlamaz…

Cizre -13 Eylül 2015

Denge
Turgut Uyar



MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilanlar bu sayfada
1 kutu ilan

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
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Berdewama nuçeyê di rûpelê 3´yan de ye.
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Rûpel 7

rapora Cizîrê: Di êrîşa polîs û 
leşkeran de 22 sivîl hatin qetilkirin

Jeremy Corbyn 
Bû Serokê Partiya 
Karkeran
yek ji dostê Kurdan siyasetmedar Jeremy Corbyn piştî qempanyeke 
serkeftî wekî serokê Partiya Karkeran (labour) hat hilbijartin.

Rûpel 5

Fûara herî mezin ya tîcareta çekan li Londonê 
li navenda fuara Exel hat li dar xistin. Komek 
çalakvanên Kurd û dostên wan li pêşiya avahiya 
fûara çekan çalakiyeke protestoyî li dar xistin. 
Dewleta Tirk jî di nav de derdora 60 
dewletî tevlî fûarê bûn û di nav de 
şîrketên Tirk jî heyî piranî şîrketên Îngîlîz 
û Emerîkî jî di nav de 500 bazirganên 
çekan tevlî fûarê bûn. Fûar wekî bazara 

herî mezin ya çekan tê nasîn. roja 
Sêşemê Koma ku piraniya wan ciwan 
bûn kefenê bi xwîn li xwe kirin, pankarta 
li ser “Dewleta Tirk Kûjer e” nivîsî rakirin. 
Di çalakiyê de hat gotin ku sedema şerê 

rojhilata navîn jî bazara çekan e û her 
roj bi sedan însanên sivîl bi van çekan 
tên qetil kirin. 
Di çalakiya ku ji hêla meclîsa Kurd ya 
Brîtanya ve hatî li darxistin de wiha hat 
gotin: “Em niha dibine şahidê bazara herî 
mezin ya çekan. Dewleta Tirk jî  tevlî vê 
fûara ku dibe sedema komkûjiyan dibe.” 
Di daxûyaniyê de wekî din hat gotin ku bi 
van çekan niha li kurdistanê zarokên 35 
rojî tên qetil kirin û dive firotina çekan jibo 
Tirkiye were sekinandin.  

LI FÛARA ÇEKAN 
DEWLETA TIRK HAT 
ŞERMEZAR KIRIN
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aqilê sivik barê girane

Teyr ji refê xwe naqete

Beza pisikê heta kadînê ye

Bi gur re dikuje, bi şivan re dixwe, 
bi xwedî re şînê dike”

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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DESTÊN BOTANÊ 
Ji mêj ve Botanê 

Li ser keviya Dicleyê, 
 Destên min biryar dan 

ku pêşwaziya kelekên mizgîniya te bikin, 
Aniha Botanê, 

Li kuçe û kolanên te,  
Destên min bi zarokên te re 

berkaniyan nîşanî eniya qederê dikin… 
Destên min li ser sînga te dilerizin 

Destên min çiyan diqelêşin  
Û riya felatê ji Mîrê te re vedikin..

Ehmed Huseynî
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Li London Tevahiya Hefteyê Êrîşên Dewleta Tirk Hatin Şermezar kirin

Li paytexta Londonê ya Îngîlîstanê komkujiya 
dewletê ya li Cizîr û gelek bajarên din ên Kurd-
istanê bi çalakiyên cûda hat protestokirin.

Roja Pêncşemê Jin bi banga-
waziya Meclîsa Jinan a Roj hatin 
pêşiya parlamentoyê, kefenên bi 
xwîn li xwe kirin û êrîşên komên 
faşîst ên dewleta Tirk û bajarên ro-
java yên li hemberî Kurdan protesto 
kirin. Jinan pankartên xwe vekirin 
û dirûşma “Qatil Erdogan” bi gelek 
zimanan qîr kirin.

yekÎtıya HÊzÊn 
DeMOkratÎk Ên brÎtanya 
JÎ bı HeMan arManCÊ 
ÇalakÎ lı DarXıst

Li pêşiya Avahiya Ser-
okwezirtiya Îngîlîstanê roja Înê 
jî bi pêşengiya Yekîtiya Hêzên 

Demokratîk ên Brîtanya çalakiyek 
protestoyî hat li dar xistin. Gelek 
kes tevlî çalakiyê bûn û pira west-
minsterê jibo trafîkê girtin. Çalakî 
nêzî sê saetan berdewam kir.

lı HarınGeyÊ 
MeŞeke GırseyÎ

Dawiya hefteyî jî li bakûrê Lon-
donê bi heman armancê meşeke gir-
seyî hat lidarxistin. Meşa ku ji aliyê 
Meclîsa Gelê Kurd ya Brîtanya hatî 
organize kirin li Wood greenê dest 
pê kir. Bi sedan kesên ku tevlî meşê 
bûyîn bi dirûêmeyan hovitiya dewl-
eta Tirk şermezar kir. Meş li Nav-
enda Civaka Kurd ya Haringeyê hat 
bi dawî kirin. 

Jinan li Londonê ji bo Cizîrê bi Rêxistina Efûyê re hevdîtin pêk anîn
Koordînasyona Jinan a HDP’ê ya Lon-
donê  ji bo balê bikişînın ser pêkanînên 
dij mirovî yên 9 roj in li Cizîrê didomin , li 
ber Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî çala-
kiyek li dar xistin.

Jinên îro danê nîvro li ber avahiya Amnes-
ty International a Londonê kom bûn, kefenên 
spî li xwe kirin, zext û êrîşên dewleta Tirk ên 
li Bakurê Kurdistanê protesto kirin. Heyeteke 
ku ji jinan pêk tê, bi Mîlena Bûyûm a ji ma-
seya Tirkiyeyê ya Rêxistina Efûyê re hevdîtin 

pêk anî. Heyeta ji Evrîm Yilmaz, Ayşegul Er-
dogan, Mehtap Işik û ji Dayikên Aştiyê Nes-
lîhan Dag pêk tê di hevdîtînê de bal kişandin 
ser zext û êrîşên dewleta Tirk ên li Bakurê 
Kurdistan û bi taybet  9 roj in komkujiya kul 
i Cizîrê pêk tîne.

Jinan xwestin Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî 
bilez heyetekê bişîne Cizîrê.

bıla Heyet bıÇe CızÎrÊ
Jinan piştî pêşveçûnên li Kurdistanê ragihan-

din ji Rêxistina Efûyê ev daxwaz kirin:
“Pêwîst e êrîşên faşîzan û pêkanînên dij mi-

rovî yên AKP û dewleta Tirk li hemberî gelê 
Kurd pêk tîne bên şermezarkirin,

Divê bilez heyetek serbixwe biçe Cizîrê û 
dest bi lêkolînan bike,

Em dixwazin bilez têkildarî êrîşên faşîst 
ên hemberî Kurdan, di serî zarok kesên ku tên 
qetilkirin raporek bê amadekirin û rêxistinên 
navneteweyî bên agahdakirin.”

‘eM Jı nÊz ve bı MıJarÊ 
re eleQeDer Dıbın’

Rayedara Maseya Tirkiyeyê ya Rêxistina 
Efûyê ya Navneteweyî Mîlena Bûyûm da xuya-
kirin ku ji nêz ve bi mijarê re eleqeder dibin: “Xe-
batên me berdewam dikin. Dema ku bi encam bû 
der barê mijarê de em ê gavên pêwîst biavêjîn.”

Dema ku hevdîtin berdewam dikir, li derve jî 
jinan bi dirûşman êrîşên dewleta Tirk ên li hem-
berî Kurdan protesto kirin.
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Helwesta YE ya li ser rewşa 
penaberan careke din taloq bû

Di civîna wezîrên karên hundir û edaletê 
yên Yekîtiya Ewropayê (YE) de, li ser pirs-
girêka penaberan encameke zelal derneket. 
Di civîna lezgîn a Konseya Wezîran de li 
hev hat kirin ku biryara li ser rewşa pe-
naberan di Civîna Bilind a Wezîrên Karên 
Hundir a 8-9’ê Cotmehê de bê dayîn.

Daxuyaniya piştî civîna bilind a wezîrên 
karên hundir û edaletê yên 28 welatên YE, 
ji aliyê Serokê Demî yê Yekîtiya Ewropayê 

Luksemboûrgê ve hat dayîn. Di daxuyaniyê 
de hat ragihandin ku pêşniyara Komîsyona 
Yekîtiya Ewropayê ya ji bo parvekirina 160 
hezar penaberan di nava du salan de li nava 
welatên endam, ji aliyê ‘bingehînî’ ve hati-
ye qebûlkirin. Lê belê hînê hemû welatên 
endam pêşniyara parvekirina penaberan 
erê nekirine.

Di civîna bilind de biryar hat dayîn ku ji 
bo Tirkiye, Lubnan û welatên din ên pena-

berên ji şer reviyane xwe lê girtine, alîka-
riya madî were kirin. Lê belê di vê mijarê 
de jî sekneke zelal nehat nîşandan û nehat 
diyarkirin ku kîjan welat wê çiqas alîkariyê 
bide.

Li gorî daxuyaniyê, biryara hevpar a li 
ser pirsgirêka penaberan wê di 8-9›ê Cot-
mehê de di Konferansa Asayî ya Wezîrên 
Karên Hundir ên Yekîtiya Ewropayê bê 
dayîn.

Li Datçayê 13 
koçberan jiyana 
xwe ji dest dan

Li navçeya Mûgla Datçayê, ji ber 
binavbûna keştiyeke koçberan 
4 jê zarok 13 kesan jiyana xwe ji 
dest dan.

Li ava navneteweyî ya di navbera herêma Kormen a Datça û 
Giarva Îstankoy a Yewnanîstanê, duh saet di 06:00 de keştiyek ji 
20 metreyî ya weke keştiya ger û geştê dihat bikaranîn, binav bû.

Ji ber bûyerê, 4 jê zarok 13 koçberan jiyana xwe ji dest dan, 
205 jî hatin rizgarkirin.

Roma Antîk li herêmeke 
berfirehtir belav bûye

Lêkolînên arkeolojîk ên li paytexta Îtalya Romayê tên meşandin 
derxist holê, ku qada cihwarbûnê ya dema Roma Antîk, ji texmînên 
heyî zêdetir li herêmeke berfireh belav bûye.

Di encama kolandinên arkeolojîk ên li girê Qûîrînal ê li Ro-
mayê de, derket holê ku qada cihwarbûnê ya dema Roma Antîk, ji 
texmînên heyî zêdetir li herêmeke berfireh belav bûye. Li Qûîrînalê 
ku bermayînên avahiyeke ji sedsala 6’an a berî zayînê mayî hat 
dîtin, heta roja îro dihat texmînkirin ku goristaneke û cih û warê 
jîngehê heta derdora Forûma li Girê Kapîtolê ye.

Di encama lêkolînên li ser bermayînên avahiyê de derket holê ku 
avahî di dema Qralê Roma Servîo Tûllîo de hatiye çêkirin, bi qasî 
40 metre berfireh û 3 metre jî bilind e. Tê texmînkirin li vê avahiyê, 
malbateke di Roma Antîk de xwedî cihekî girîng bû, jiya ye.

Rêvebera kolandinên arkeolojîk Mîrella Serorenzî diyar kir ku ev 
keşfa wan ya herî girîng a heta roja îro ye. Serorenzî got, “Lêkolînên 
me nîşan didin ku berevajî agahî û texmînên heta roja îro, Roma di 
sedsala 6’an a beriya zayîndê de, gelekî mezintir bûye.”

Aşê herî kevin ê 
cîhanê li Îtalyayê 
hat dîtin

Ekîba bi pêşengiya Marta Marîottî Lîppî 
ya ji Zanîngeha Floransa, di encama lekolînên 
xwe yên li ser kevirê di sala 1989›an de li 
Paglîccî hat dîtin de, tespît kirin ku ev kevir 
ji bo hêrandina hebên xamkêsan hatiye bi-
karanîn.

Li gorî nûçeya di kovara Proceedings of 
the National Academy of Sciences de hat 
weşandin, di serdema Paleotîtîk a Jorîn de 
nêçirvan-berhevkaran bi saya vî kevirî heb 
dihêrandin û ji bo çêkirina nan amade dikirin.

Nîşaneya vê yekê jî, nîşasta li ser vî kevirî 
hat dîtin, hat nîşandan.

Xuyaye pêşiyên me, beriya heban bihêre, ji 
bo dema ziwabûnê bilezîne û hêrandinê hêsan 
bike, ew germ dikirin.

Li gorî lêkolîneran, bikaranîna giha-pincar, 
di mutbexa serdema kevirîn de roleke girîng 
dilîst.

Keşfa nû hatiye kirin nîşan dide ku şêniyên 
şikefta Paglîccî, demeke gelekî beriya serde-
ma çandiniyê ya beriya 9 hezar salan, genim 
dihêrandin û bi kar dianîn.

Ekolojîst 20’ê Îlonê wê 
li Heskîfê kom bibin

Tevgera Ekolojîstên Mezopotamyayê ji bo 20›ê Îlonê Roja 
Cîhanê ya Heskîfê daxuyanî dan çapemeniyê. Aktîvîstê bi navê 
Guner Yanliç bang li hemû kesan kir ku bi dirûşma, ‹Ji bo aştiyê 
werin Heskîfê› tevlî çalakiyên li Heskîfê bên lidarxistin bibin.

Tevgera Ekolojîstên Mezopotamyayê ji bo 20›ê Îlonê Roja 
Cîhanê ya Heskîfê, li Parka Sûmerê ya Amedê daxuyanî dan 
çapemeniyê. Gelek aktîvîstên ekolojiyê tevlî daxuyaniyê bûn. 
Li ser navê ekolojîstan Guner Yanliç daxuyanî xwend. Yanliç 
destnîşan kir ku piştî 7›ê Hezîranê li 150 herêman, ‹Heremên qe-
dexekirî› hatine îlankirin û piştî van îlanan ji ber bombebaranan 
gelek daristan şewitîne û axaftina xwe wiha berdewam kir: «Bi 
deh hezaran donim erd hatine şewitandin û bi vê yekê şewatên 
ku bi salan e sîstematîk li ser Kurdistanê tên meşandin gihiştiye 
asteke herî bilind.»

Yanliç da zanîn ku roja 20›ê Îlonê wekî Roja Heskîfê ya 
Cîhanê hatiye qebûlkirin û axaftina xwe wiha bi dawî kir: «Banga 
me hemû kes bi dirûşma, ‹Ji bo aştiyê werin Heskîfê› tevlî çalaki-
yên ku wê li Heskîfê pêk werin bibin.»
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Di 2015 û 2016’an de wê 
nîveka germahiyê zêde bibe

Enstîtuya Meteolorojiyê ya Îngilîz Meft Of-
fice di raporeke xwe de ragihand ku bi bûyerên 
xwezayî yên weke El Nîno re wê germahiya 
global di salên 2015 û 2016›an de zêde bibe.

Ji Navenda Neteweyî ya Zanista Atmosferê 
Profesor Rowan Sûtton got, “Pêkane salên 2014, 
2015 û 2016’an salên herî germ ên heta niha 
hatine pîvandin bin.»

Rowan Sûtton ku di nava lêkolîna Met Office 
de cih girt anî ziman, ku piştî rewşa sekinandî ya 
deh salan, pêkane ku germahî ji nû ve zêde bibe.

Di rapora dawî ya endamê Panela Guhertina 
Avhewayê ya navbera hikûmetan de hat ragihan-
din ku ji ber atmosfera global û bûyera xwezayî 
El Nîno, sala 1998›an gelekî germ derbas bûye. 
Li gorî raporê, sedema hênikbûna salên piştre jî, 
ev rewş e.

Di rapora ku ji aliyê Met Office ve roja 
Duşemê hat weşandin de, El Nîno ya di meha 
Adarê de careke din xwe da der, wê xwedî ban-
doreke zêde be.

Herikîna hewa herm a li herêma ekvator a 
Pasîfîk, ku bandorê li germahiya global dike, di 
heman demê de wê li asta herêmî jî xwedî ban-
dor be. Li gorî rapora Met Office, wê hin welatên 
Asya û Awûstralya, mercên herî ziwa bijîn.

Li Kalîforniyayê jî ku ev çar sal in mercên 
giran ên ziwabûnê heye, wê îsal di mehên payîz 
û zivistanê de gelek baran bibare.

Met Office ragihand ku serma heyî ya li Oky-
anûsa Atlantîkê hat dîtin, wê germeke kêm bide 
Bakurê Ewropayê û bibe sedema havînên ziwa.

Ajasna Atmosferê û Okyanûsê ya Amerîka 
(NOAA) di lêkolîneke xwe ya meha Tebaxê de 
dabû xuyakirin ku heft mehên destpêkê yên sala 
2015›an, dema herî germ a heta niha ye. Hatibû 
ragihandin ku sala 2014›an jî di nava 135 salên 
dawî de sala herî germ bû.

Jeremy Corbyn Bû Serokê 
Partiya Karkeran

Yek ji dostê Kurdan siyasetmedar Jeremy 
Corbyn piştî qempanyeke serkeftî wekî serokê 
Partiya Karkeran (Labour) hat hilbijartin. Cor-
byn ji sedî 59.5 dengên hatîn bi kar anîn standin 
û bi ferqeke mezin bû serokê partiyê. 

Piştî ku serokatiya wî hat diyar kirin, di ax-
aftina xwe ya yekemîn de anî ziman ku, ew ê 
jibo welatekî demokratîktîr, wekhev karê xwe 
berdewam bike. Corbyn wekî serokê partiya 
xebata wî ya yekemîn bû tevlîbûna çalakiya 
jibo piştevaniya penaberan. 

Jeremy Corbyn yê 66 salî piranî ji ciwan û 
kedkaran piştgiriyeke xûrt stand. Sendîqayên 
herî mezin yên Brîtanya Unite, Unison, Cwu jî 
di nav de gelek rêxistinên kedkaran piştgiriya 
xwe bi Corbyn re diyar kiribûn. Piştî ku bûbû 
namzet bi deh hezaran kes jibo piştgiriya Cor-
byn bûn endamên Partiyê. Di roja ewil ya ku 
Corbyn wekî serokê partiyê hat hilbijartin de ji 
20 hezar kesî bêhtir xwe kirin endamên partiyê.

Corbyn bi salane piştevaniya xwe ya bi gelê 
Kurd re dide nîşandan û tevlî xebat û çalaki-
yên Kurdan dibe. Corbyn di qempanyaya jibo 
azadiya rêberê gele Kurd Abdullah Ocalan hatî 
destpêkirin de bi îmzeya zwe pêşengî kiribû. 

Li welatên YE, hatina penaberan digihêje asta 
rekorê. Bi deh hezaran kesên roja Şemiyê li nav-
enda Londonê kombûn, banga piştgiriya ji bo pe-
naberan kirin. 

Wekî gelek navendên Ewropa 
Yek ji xwepêşandanên herî girîng 
ên ji bo destekkirina penaberan li 
paytexta Îngilîstan Londonê pêk 
hat. Lîderê nû yê Partiya Karker 
(Laboûr) Jeremy Corbyn jî di 

nav de bi deh hezaran kes beşdarî 
çalakiyê bûn. Di çalakiyê de ji 
Serokwezîr Davîd Cameron û 
hikûmetê hat xwestin, ku ‘polîtî-
kayeke comerd’ ji bo penaberan 
bimeşînin.

Tevî gelek saziyê alîkariyê, 
rêxistinên civakî yên sivîl jî 
beşdarî çalakiyê bûn. Çalakgeran 
biryara Brîtanyayê ya qebûlki-
rina bi tenê 20 hezar penaberiyên 
Sûriyeyê rexne kirin.

Li Londonê bi deh hezaran kes ji bo destekkirina penaberan daketin kolanan
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Demîrtaş: Li şûna rêvebiriya yek kesî, 
em Xweseriya Demokratîk ava bikin

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn Demirtaş li navçeya Geverê li hember deh hezaran welati-
yan axivî û got ku ew ji bo çareserkirina 3 pirsgirêkên welat derketine rê û wiha got: “Bi pişavtin 
û înkarê û bi feraseta ‘An hez bike an biterikîne’ ev pirsgirêk nayê çareserkirin. Bi faşîzma tundî 
çareserî nayê. Bi binçavkirin û girtinan hûn nikarin vî gelî bipelçiqînin.” Demirtaş destnîşan 
kir ku ew dixwazin terîfa netewek nû bikin û wiha axivî: “Ne nav, naverok ji bo girîng e. Bila 
netewek demokratîk bibe, netewek wisa bibe ku hemû bawerî, ziman, çand di nav cudahiyên 
xwe de li gel netewê werin ba hev dû. em wek gelên tirkiyeyê netewek demokratîk û komarek 
demokratîk înşa bikin. Li cihê rêvebiriya yek kesî ya Qesrê, Xweseriya Demokratîk ava bikin. 
Ji ber vê yekê Gever, Cizîr û Farqînê rêveberiya xweser îlan kir. Em rêvebiriya dîkta naxwazin, 
rêveberiyek xweser dixwazin.”

Heyeta HDP’ê ku tê de Hevserokê Giştî 
yê HDP’ê Selahattîn Demirtaş jî heyî di çar-
çoveya gera herêmê de hat navçeya Geverê ya 
Colemêrgê. Demirtaş û şande di ketina bajêr 
de ji aliyê konvoyek ku bi sedan wesayîtan pêk 
tê hat pêşwazîkirin. Her wiha bi hatina şandeyê 
bi hezaran welatî derketin kolanan û bi dirûşm, 
tililî û kulîlkan şande pêşwazîkirin. Gelek parle-
menterên HDP’ê jî di şandeyê de cih girtin û şande 
piştre derbasî kolana Cengîz Topelê. Li vir jî deh 
hezaran welatiyan bi yek dengî dirûşmên “Kujer 
Erdogan”, “PKK gel e, gel li vir e” û “Bijî berx-
wedana Cizîrê” berzkirin û dovîzên ku li ser “Em 
ne kurdên terorîst, kurdên ku nehatin pişavtin in” 
û “Cizîr ne tenê ye” dinivîsin hatin vekirin. Dema 
endamên şandeyê yek û yek derketin ser dikê coşa 
girseyê derket lûtkeyê û dirûşma “Bijî serok Apo” 
ji girseyê bilind bû.

Hevserok Demîrtaş li vir axivî û li ser en-
camên hilbijartinên 7’ê Hezîranê sekinî. Demirtaş 
destnîşan kir ku kesên ku li hember vê encamê 
xwe ranagirin her roj êrîşê vê vînê dikin û wiha 
got: “Gevera ku ji van êrîşan para xwe digire jî 
bi awayek heyet li ber xwe dide. Em vê berx-
wedanê slav dikin.” Demirtaş da zanîn ku wan 
dema HDP’ê avakirine di destpêkê de pirsgirêka 
demokrasiyê girtine dest û wiha axivî: “Gelê 
kurd jî vê pirsgirêkê dijî. Ev pirsgirêk pirsgirêka 
kesên ji di welatê xwe de ji azadiya xwe dûr ke-

tine, zimanê wan hatiye qedexekirin, ji mafê xwe 
yê rêvebiraya xweser dûr e û bi koletiyê re rû bi 
rû dimîne ye. Pirsgirêka duyemîn jî ji baweriyên 
mirovan diqewimin. Ya sêyemîn jî xizantî ye. Em 
xizan û birçî ne. Kesên di ser axa xwe ya dewle-
mend de û li ser xizneyê rûdinê jiyaneke xizan heq 
nake.” Demirtaş anî ziman ku HDP ji bo her sê 
pirsgirêkan çareser bike dixebite û wiha berde-
wam kir: “Ji bo ku em pirsgirêkên nasname, baw-
erî, aborî û bêkartiyê çareser bikin divê di destê 
me de formûlek hebe. HDP ji bo vê formûlê bixe 
meriyetê hat avakirin. Em ji bo van ketin qada 
sîyaseta demokratîk. Bi feraseta înkar, pişavtinê û 
‘An hez bike an biterikîne’ ev kar nayê çareserki-
rin. Bi faşîzma tundî çareserî nayê. Dixwazin bi 
binçavkirin û girtinan vî gelî bipelçiqînin. Hê jî vê 
berdewam dikin. Em ji bo ku alternatîfa van her 
dû rêyan nîşan bidinn li vê derê ne. Ne zilm, kom-
kujî, îşkence, înkar û pişavtin bila biqewimin.”

‘eM Ê MafÊn Her DerDOrÊ 
bıXın DestÛra bınGeHÎn’

Demîrtaş bi lêv kir ku ew naxwazin welat per-
çe bibe û ji hev qut bibe û wiha pê de çû: “Em 
dikarin di heman welatî û sînoran de bijîn. HDP 
navnîşana rêya rast, maqûl û aqîlane ye. Li Tir-
kiyeyê her çend derdorên cuda hebûn, em hatin 
ba hev du. Me got ku em dikarin bi hêza kurdan û 
hêza derdorên rojavayê Tirkiyeyê bînin ba hev du 
û jiyana azad, wekhev ava bikin. Hêjmara wê 20 

mîlyon be jî em ê mafên her derdorê bixin destûra 
bingehîn. Em ê cudahî nexin nav mizgeft, cemevî 
û dêran. Her kesê dê baweriya xwe bi awayek 
azad bijî. Her kes wê ji rêveberiya xwe xweser ava 
bike û xweparastina xwe  bigire. Ev jî Xweseriya 
Demokratîk e. em bi vê 3 formulên demokratîk 
derketin rê. Heke hûn dengê xwe bidin me wê ev 
demokrasiya pirjimar jî berdewam bike. Gelê me 
sedî 13 deng dabe me jî em dizanin ku sedî 50’yî 
gel bi van rêgezên HDP’ê bawer dike. “

‘eM XWerÊveberıyÊ  DıXWazın’
Demîrtaş bilêv kir ku ew dixwazin pêna-

seya nû ya neteweyê bikin û ev nirxandin kir: 
“Ne nav, naverok cewher girîng e ji bo me. Bila 
neteweyeke demokratîk be, ya ku yek zimanê wî 
tuneye, bawerî û mezheba wî ne yek be, çand, 
paşeroj, dîroka wî ne tenê be lê li ser esasê 
rêgezên bingehîn neteweya ku kom bûye em pê-
nase bikin. Em wekî gelên Tirkiyeyê neteweya 
demokratîk û komara demokratîk înşa bikin. Li 
şûna rêveberiya yek zilam a qesrê xweseriya 
demokratîm ava bikin. Em piştgiriyê bidin rêve-
beriya xwecihî. Ev model ji bo Konak a Îzmîrê 
jî ji bo Çankayaya Enqereyê jî girîng e. Walî û 
qaymeqamê xwe hûn bixwe hilbijêrin. Hemû 
erk bila ya herêman be û hûn ji bo razemeniyan 
biryarê bidin. Heke şeradiraya vê derê bixwaze 
dibistanên kurdî vebe bila veke. Rêveberiya 
herêmî dê pirsgirêkên me yên ziman, çand, aborî 

û baweriyê çareser bike. Ji bo vê derbasî jiyanê 
bikin guhertineke destûra bingehîn a hêsan bes 
e. Em vê yekê diparêzin lê ew jî qala rêveberiya 
yek zilam dikin. Rêveberiyek bê dadî heye, wa 
ye Gever, Cizîr, Farqîn gel ji bo vê yekê jî xw-
erêveberî îlan kirin. Em nerêveberiya dîkta, xw-
erêveberiyê dixwazin.”

lı DıJÎ yÊn kU alÊ bı kar 
tÎnın nerazÎbÛn

Demîrtaş bi bîr xist ku li dijî gelê kurd li her 
derê êrîşên nijadperest pêk tên û nirxandina “Lê 
li holê xebatekî cudakariyê tuneye niha tişta ku tê 
kirin parastina welat nîne, parastina qesrê ye. Divê 
civaka Tirkiyeyê vê baş fêm bikin. Qesrê ji ber vê 
yekê şer da destpêkirin. Li şûna ku ji bo tank, top, 
çekan mesrefê bikin bi wî pereyê werin em li vir 
dibistanê çêkin. Heyfa leşker, polîs, sivîl û ger-
îlayên jiyana xwe ji dest didin e. Divê rojavayê 
Tirkiyeyê dengê xwe bilind bime û pirsa çima ji 
bo pirsgirêkên ku dikare bi muzakereyan bê ça-
reserkirin şer hatiye destpêkirin bike. Xwerêvebi-
rin ne parçekirina welat e. Divê hemû kes xwe ji 
van fikaran xilas bike. Polîtîkayên dewletparêz ên 
Enqereyê êdî îflas kirine “ kir. Demîrtaş diyar kir 
ku bi pêşengiya TOBB û Turk-Îş’ê ve tê xwestin 
“meşa alê ya li dijî terorê” bê kirin û wiha got: 
“Lê li dijî vî ala ku daniye holê tu êrîş tuneye. Ev 
berovajîkirine. Ev banga ku nîjadperestî, faşîzm 
û lîncê sor bike ye. Ev xetere ye. lê heke hûn ji 
bo aştiyê dimeşin weren em bihevre mil bi mil 
bimeşin. Divê xwe ji nêzîkatiyên gel tehrîq bike 
dûr bixin. Ev yekîtiya odeyan li hemberî êrîşên li 
dijî karsaz û karkerên Kurd pêk tên deng dernex-
ist. Ma ew jî ne karker in, ne karsaz in.”

‘serÊ tUnelÊ tÊ DÎtın, bıHar tÊ’
Demîrtaş got ku ew wekî HDP ti caran nek-

evin nabosekî û wiha nirxandin kir: “Em mil bi 
mil, dest bi dest bisekinin û rê nedin êrîşan. Em 
nabêjin ‘kurdek bedelî cihanê ye’ mirov ji mirov 
ne jortir in, em wekhev nêzî hemû nasname û 
gelan dibin.” demîrtaş bang li gel jî kir û divê 
xwedî li ciwanên ku li kolan û taxan xwepar-
astinê pêk tînin derkevin û gotina “Hindik ma, 
serê tunel tê dîtin, ronahî tê dîtin. Êdî bihar pir 
nêzîk e, berbang pir nêzîk e.”
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rapora Cizîrê: Di êrîşa 
polîs û leşkeran de 22 
sivîl hatin qetilkirin
Heyeta parêzvanên mafên mirovan rapora xwe ya têkildarî lêkolînên Cizîrê de aşkera kir 
û dan zanîn ku polîs û tîmên taybet welatî hedef girtin û di encama êrîşên polîs û tîmên 
taybet de 22 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Heyetê diyar kir ku divê hikûmeta hilbi-
jartinê demildest dest ji polîtîkayên ewlehiyê berde û vegere muzakereyan.

Li navçeya Cizîrê ya Şirnexê piştî 4’ê Îlonê 
ji aliye Walîtiya Şirnexê ve qedexeya derketina 
kolanan hat îlankirin. Piştî vê yekê polîsan û 
tîmên teybet dest bi êrîşê kir û welatî qetil kirin. 
Piştî qedexeya derketina kolanan di 12’ê Îlonê 
de bi dawî bû heyeta ji saziyên ÎHD, TÎHV, PHD 
û Odeya Tabîban a Amedê pêk dihat li navçeyê 
têkildarî binpêkirina mafên mirovan kirin. Heyetê 
piştî lêkolînan rapor amade kir û rabora xwe bi 
civîna çapemeniyê li şaxa ÎHD’ê ya Amedê ji raya 
giştî re parve kir. Serokê şaxa ÎHD’ê ya Amedê 
Racî Bîlîcî, Nûnerê şaxa TÎHV a Amedê Bariş 
Yavuz, Endamê Konseya Yekîtiya Tabîban a Tirk 
Dr. Şeyhmus Gokalp û Nûnerê Heremê yê Şaxa 
ÎHD’ê Abdulselam Înceoren tevlî civînê bûn.

‘HeyetÊ lÊkOlÎneke berfıreH kır’
Serokê Şaxa ÎHD’ê yê Amedê Racî Bîlîcî di 

civînê de axivî û diyar kir ku piştî li navçeya Cizîrê 
dema qedexekirina derketina kolanan nekarîn bik-
evin navçeyê û wiha got: “Di dema qedexeya der-
ketina kolanan de me bang li Rêxistina Efuyê ya 
Navneteweyî, Komîserên Mafên Mirovan ê Kon-
seya Ewropayê kir. Lê em piştî rakirina qedexeyê 
ketin navçeyê de. Me lêkolînekê berfireh kir.”

12’ê Îlona 2015’an de dema heyet ber bi 
navçeyê ve diçû, nêzî 10 wesayitên camên vî 
reş ber bi navçeya Nisebînê ya Merdînê ve diçû. 
Heyet şika tîmên teybet ji wan wesayitan kir. Ev 
buyer di raporên Farqîn û Sîlopiyê de ji hatîbû 
parvekirin.

Heyet li taxên Cûdî, Nûr û Yafesê lêkolînan 
pêk anin û di van taxan de dîmenên qada şer 
hatine tesbîtkirin. Li kolanan bi xendek û mevzi-
yên hatin çêkirin û kolan bi perdayan hatiye girtin. 

Avahî û dikanên kolanan de zirar pêk hatiye, ji ber 
vî gelek avahî û dikan êdî nayê kar anîn. Guleyên 
di pevçûnê de hatî bikaranîn hêjî li kolanan in.

Di dema heyet li navçeyê lêkolînan dikir tû op-

eratorên GSM’ê nadixebitîn.
Qedexeya derketina kolanan ya hatî îlankirin û 

9 rojan berdewam kir di îlanê de hat gotin ku qe-
dexe ji ber ewlehiya mirovan hatiye îlankirin. Lê 
ne ji ber vî yeke hatiye îlankirin, bi asteng kirina 
azadiya agahdariyê gotin hatiye pelevajîkirin.

Qedexeya derketina kolanan xizmetên 
şaredariyê ji sekinandiye û xizmetên rê, av, kanali-
zasyon û çop komkirin hatiye rawestandin. Ew jî 
tendûrîstiya cîvakê ber bi xetereyê ve biriye.

Her wiha di dema qedexe kirina derketina 
kolanan de çavdêriyên Şaxa ÎHD’ê ya Şirnexê jî 
wiha ne:

*Destûra bang hildanê û nimêja înê ne hatiye 
dayîn.

*Deriyên avahiyên HDP û DBP’ê hatine 
şikandin û gule baran li avahiyan hatiye kirin.

*Sedan avahî bi encama gulebaran û top 
baranê êdî nayê kar anîn.

* Jinên ducanî li malan zarokên xwe anîn dinê.
*Zarokên jiyana xwe ji dest dayîn, di dolabên 

cemidandinê de hatiye rawestandin. Welatiyên 
jiyana xwe ji dest dayîn bi qalibên cemedê hatin 
parastin.

*Marşa Mehterê li ser wesayitên polîsan hatiye 
lêdan û bi denge bilind ji gel dan guhdarkirin. Her 
wiha polîsan di wesayitan de heqaretên “Dolên 
Ermeniyan” û gelek heqaret dîn ji li gel kirîne.

* Li avahiyên qeymaqamtiyê, dibistan, 
nexweşxane û avahiyên fermî de tîmên teybet 
hatîn bicihkirin. Tîmên teybet jî heman avahî wekî 
karargahê bi kar aniye.

*Li ser dîwaran “Tugaya Tolhildana Tirk” û 
“TC li vir e” hatiye nivîsandin.

*Di taxan de serê kevokan hatiye jê kirin û 
gelek ajal jî bi guleyan hatine qetilkirin.

TESPÎT
1-Di dîroka 4’ê Îlona 2015’an de li navçeya 

Cizîrê ji aliye walîtiyê ve bêdem qedexeya der-
ketina kolanan hatiye îlan kirin. Di heman demê 
de polîs û tîmên teybet bi çekên giran opera-
syon da destpêkirin. Di dema operasyonan de li 
navçeyê de ceyran, av û xetên telefonan hatiye 
birin û cihên hewcehiyên lezgînî yên wekî firin û 
dermanxaneyan bi zorî dane girtin. Qedexe 8 roj 
berdewam kiriye û di sibehiya 12’yê Îlonê saet di 
07.00’an de bi dawî bûye.

2-Di encama lêkolînên heyetê de, qadên ku ope-
rasyon pêk anîn qadên sîvîl lê dijîn e. Ji ber vî di 
operasyonê de ewlehiya welatiyan ne hatiye girtin 
û di operasyonê de polîs û tîmên teybet hêza zede 
bi kar aniye û binpêkirina mafên mirovan yê giran 
hatine jiyîn. Li gorî tespîtên heyetê din ava 8 rojan 
de gelek jê bi birîndar ji ber nehatin dermankirin bi 
giştî 22 welatiyan jiyana xwe ji dest daye.

3-Di dema operasyonê de welatiyên sivîl, ji 
aliye polîs û tîmên teybet ve hedef hatine girtin 
û birîndarên giran ji ber astengakirina ambulans 
û karmendên tendûristiyê jiyana xwe ji dest dan.

4-Welatiyên hatin astengkirin di malên xwe de 
hatîn tedavikirin. Di encamê de welatiyan jiyana 
xwe ji dest dan. Gelek welatî li cihê buyerê jiyana 
xwe ji dest dan. Piştî rakirina qedexeya derketina 
kolanan jî gelek welatî ji ber ewlehiyê nikari heri 
nexweşxaneyê û di malên xwe de tedavi ya xwe 
didomênin.

5-Di dema operasyonê de gelek avahî û dikan 
zirar dîtin û gelek welatî jî ji ber ewlehiya canê 
xwe ji malên xwe derketine, gelek jî bi zorî ji 
navçeyê derketîne.

6-Ji aliye heyete ve qanat hat dayîn ku di 
dema operasyonê de polîs û tîmên teybet ‹sucdar-
balkêş-bêsuc’ ji yêk cuda ne kiriye û sîvîl hedef 
girtîne. Ev jî encama destura zede ya bi paketa 
ewlehiya hundir dayina polîsan û tîmên teybet e.

7-Armanca operasyonên hatî kirin ji aliye 
heyetê ve ne hat zelalkirin. Lewre bi îlankirina 
qedexeya derketina kolanan re ji ber girtina en-
damên rêxistinê operasyon hatî bû lidarxistin, lê 
tû nirxandin ne hat kirin. Ev jî nîşan dide ku ev 
operasyon li dijî gel hatiye lidarxistin û bi opera-
syonê gel hatiye tirsandin û ji ber tirsandina gel 
operasyo hatiye lidarxistin.


