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LONDRA’DA BULUNAN 27 KURUMDAN

HDP’YE DESTEK
başkent londra’da örgütlü bulunan 27 örgüt, 1 kasım genel seçimlerinde HDP’yi 
desteklediklerini açıkladı. aralarında kadın, gençlik örgütleri, toplum merkezleri, yöre 
derneklerinin de bulunduğu 27 örgüt dün akşam yaptıkları ortak açıklamada ‘tüm halkımızı 
seçimlerde HDP’ye oy vermeye ve zafer kazanmaya çağırıyoruz’ denildi.
Tüm kurumlar adına yapılan ortak 
açıklamada şöyle denildi; ‘‘Bugün açısından 
en belirgin doğru taktik olarak, tüm ilerici-
devrimci güçlerin görevlerinden biri, Tayyip 

Erdoğan’ın sultanlığı uğruna devletin 
derinleştirilmeye çalıştığı top yekün saldırı-
savaş karşısında tek vücut olmak ve gerici 
saldırılara ve katliamlara karşı özgürlük, 

eşitlik ve adalet  bayrağını yükselterek, 
topyekün direnişin küçük bir parçası olan 
seçimleri kazanmak için Britanya’da da faal 
olarak çalışmalıyız.’’

Londra Unesco Şubesine 
Hasankeyf Çağrısı

Sayfa 17’de

2020’ye Kadar Bir Milyon Ev 
İnşa Edilmesi Hedefleniyor

Sayfa 4’te

Banksy ve Hayal  
Kırıklıkları Şehri

Sayfa 21’deHaberin devamı sayfa 9’da



Birleşik Krallık Hükümeti, ülkeye alınması 
kararlaştırılan 20 bin Suriyeli mülteciden ilk 
grubun bugün ülkeye getirildiğini açıkladı. İçişleri 
bakanlığı grubun kaç kişiden oluştuğu ve nerelere 
yerleştirildikleri ile ilgili bir açıklama yapmadı. 

İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin 
yapılan açıklamada, “Bugün bir grup 
sığınmacı, bugün ülkeye Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği-UNHCR ile 
yürütülen ‘Korunmasız Kişileri Yeniden 
Yerleştirme (VPR)’ programı kapsamında 
giriş yaptı. Başbakan David Cameron’ın bu 
ay başında açıkladığı üzere, önümüzdeki 5 
yıl içerisinde 20 bin Suriyeliyi ülkeye kabul 
edeceğiz” denildi.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye-
liler ülkeye alınması programı çerçevesinde 
Hükümetin, UNHCR ile ülke genelindeki yerel 
idareler ile yakından çalışma içerisinde olduğu 
belirtildi.

Başbakan Cameron, mülteci krizine 
çözüm kapsamında, beş yıl boyunca Birleşik 
Krallığa, Türkiye, Ürdün ve Lübnan’daki mül-
teci kamplarından 20 bin Suriyelinin alınacağını 
duyurmuştu. Bu çerçevede, Suriyeli mül-
tecilerin Birleşik Krallığa alınması için 2014 
yılının başında uygulamaya koyulan ve VPR 
programının kapsamı genişletilmişti. Cam-
eron, kamplardan Birleşik Krallığa kabul edi-
lecek kişiler arasından yetim ve öksüzler gibi 
savunmasız çocuklara öncelik verileceğini 
söylemişti.

Birleşik Krallık, UNHCR ile yürüttüğü 
VPR programı çerçevesinde özellikle şiddet 
ve işkence mağdurları ile tıbbi yardıma muhtaç 
kadın, çocuk ve yaşlı Suriyelilerin ülkeye 
girişine öncelik veriyor. Birleşik Krallık, bu 

program kapsamında Ocak 2014 ile Haz-
iran 2015 tarihleri arasında zor durumda ve 
savunmasız olan sadece 216 Suriye vatandaşını 
topraklarına kabul etmişti.

VPR programıyla sığınmacılar, buraya 
gelir gelmez belediyelerin evlerine 
yerleştiriliyor, sağlık ve eğitim sisteminden 
faydalanabilirken, iş arayabiliyor. Ülkeye 
girdikleri günden itibaren beş yıl boyun-
ca insani koruma programına dahil edilen 
mülteciler için beş yılın ardından Birleşik 
Krallık’ta oturuma başvurma hakkı doğuyor.

AB ZORUNLU KOTA 
PlaNıNı kabUl ettİ

Avrupa Birliği (AB) 120 bin mültecinin 
önümüzdeki iki yıl içinde zorunlu kotalarla 
ülkelere dağıtılması planını kabul etti.

Tartışmalı plan bugün AB içileri bakanları 
tarafından oylandı ve çoğunlukla kabul edildi.

Finlandiya oylamaya katılmazken; 
Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve 
Macaristan zorunlu kota planına karşı oy 
kullandı.

Daha önce plana karşı olduğunu belirten 
Polonya ise planın kabulü yönünde oy verdi.

Çek Cumhuriyeti: AB’nin kota planını 
uygulaması zor

Kabul edilen planın Çarşamba günü 
Brüksel’de toplanacak AB liderleri tarafından 
onaylanması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti oylamadan önce yaptığı 

açıklamada planın onaylansa dahi uygulam-
ada yürütülmesinin zor olduğunu söylemişti.

AB Anayasası uyarınca üye ülkeler, ka-
bul edilen bir planın “Temel sosyal güven-
lik ilkelerine veya hukuk sistemine teh-
dit oluşturduğunu” öne sürerek Avrupa 
Konseyi’ne temyiz başvurusunda bulunabili-
yor. Ancak karara karşı oy veren ülkelerden 
hiçbiri temyize gideceğini söylemedi.

120 bin mültecinin İtalya, Yunanistan ve 
Macaristan’a ulaşmış, “açıkça uluslararası 
korumaya ihtiyacı olan” kişiler olacağı belir-
tiliyor.

Bu kişilerin seçilerek diğer AB üyesi ül-
kelere yerleştirilmesi öngörülüyor.

Halihazırda Yunanistan’da, Macaristan’da 
ve İtalya’da mültecilerin ilk kayıtları alınıyor.

Yerleştirilecek mültecilerin sayısı, gide-
cekleri ülkenin ekonomisine, nüfusuna ve to-
plam sığınma başvurularına göre belirlenecek.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK), bu yıl yaklaşık 480 
bin mültecinin Avrupa’ya giriş yaptığını ve 
her gün 6 bin göçmenin Avrupa kıyılarına 
vardığını belirtiyor.

BMMYK Sözcüsü Melissa Fleming ko-
taya dayalı yerleştirme programının tek 
başına yeterli olmayacağını vurguluyor.

EGE DENIZI’NDE 2 TEKNE 
battı: 13 ÖlÜ 26 kaYıP

Ege Denizi’nde Midilli Adası’na gitm-
eye çalışan iki sığınmacı teknesi battı. 13 
sığınmacının öldüğü, 26 sığınmacının kayıp 
olduğu açıklandı.

Pazar günü Çanakkale’nin ayvacık ilçesi 
açıklarında, Yunanistan’ın Midilli Adası’na 
gitmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bo-
tun batması sonucu ilk belirlemelere göre 13 
kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Yunanistan sahil güvenliği sabah saatler-
inde de 46 sığınmacıyı taşıyan bir başka 
teknenin midilli açıklarında battığını ve 26 
kişinin kaybolduğunu, 20 sığınmacının ise 
kurtarıldığını duyurmuştu.

Bir önceki gün yine Türkiye’den yola 
çıkan ve 26 kişiyi taşıyan sığınmacı teknesi 
Midilli açıklarında batmış, 5 yaşındaki bir 
kız çocuğu hayatını kaybetmiş, 13 kişinin de 
kaybolduğu açıklanmıştı.
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İlk Mülteci Kafilesi Birleşik Krallığa Ulaştı
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Enfield Belediyesi Dolandırıcı 
Emlakçılarla Mücadele Ediyor
Enfield Belediyesi, emlak kanun ve kurallarına uy-
mayan emlakçılarla baş etmek amacıyla denetleme-
lere başladı. Ekim 2014’te çıkan kanuna göre bütün 
emlakçılar ‘redress’ (tazminat) uygulamasına kayıtlı 
olmaları gerekmekte. Uygulamanın amacı, kiracılar 
ve ev sahiplerine memnun kalmadıkları hizmetler 
konusunda bağımsız bir kuruma şikayet etme 
imkanı sağlamak- böyle bir uygulamaya kayıtlı ol-
mayan emlakçılar beş bin sterlin ceza alabilecekler.   

Enfield Ticari Standartlar kurumu 
uygulamaya itaat edilip edilmediğini 
araştırmak için yaptığı kontrollerde 
30 emlakçının kurallara tam olarak 
uydukları tespit edilemediği için dene-
tlemeleri devam etti. Belediye içer-
isinde 202 emlakçının bulunduğunu 
tespit eden kurum, altı emlakçı ya da 
ev sahibinin redress uygulamasına 
kayıtlı olmadıklarını, fakat uyarı so-
nucunda kayıt yaptıklarını belirtti. 

Mayıs 2015’te çıkan Tüketici 
Hakları Yasasına göre, emlakçılar, ev 
sahipleri ve kiracılara uyguladıkları 
tüm ücretleri web sayfalarında ve 
ofislerinde açıkça belirtmeleri gereki-
yor. Ticari Standartlar kurumu bu ka-
nuna uymayan emlakçılar hakkında 
soruşturma yürütüyor.

Enfield Belediyesi Çevre Ka-
bine üyesi, encümen Daniel Ander-
son konuya ilişkin şöyle konuştu: 
‘‘Emlakçılar ve emlak idare şirketleri, 
kiracı ve ev sahipleri için adil 
anlaşmalar elde etmek için sıkı kural-
lara uymalılar. Ticari Standartlar, 
sıkça kontroller gerçekleştiriyorlar ve 
bu defasında memnuniyetle söyleye-
bilirim ki, kuralları uygulamayan 
altı şirket uyarılar sonucunda doğru 
uygulamalar dahilinde işliyorlar.’’

Hükümet 2020’ya 
Kadar Bir Milyon Ev 
İnşa Etmeyi Hedefliyor
İngiltere’de konut inşaatının ihtiyacın çok altında 
olduğu tespit edilmesi üzerine, hükümet 2020’ya 
kadar bir milyon ev inşa etmeyi hedeflediğini 
açıkladı. Konut bakanı Brandon Lewis, Muhafaza-
kar hükümetinin mevcut parlamento döneminin 
sonuna kadar hedeflerine ulaşmalarının başarılı 
olduklarının anlamına geleceğini ifade etti.

Ulusal Konut Federasyonu’nun rakamlarına göre, 2011 ve 2014 
arasında 460 bin’in altında yeni konut inşa edildi. BBC kanalında 
yayımlanan İnside Out programının sunduğu rakamlara göre, aynı 
yıllar arasında ihtiyaç duyulan konut sayısı 974 bin idi. Bu da konut 
inşaatının çok fazla yetersiz olduğunu gösteriyor.

Federasyon’nun başkanı Gill Payne, “Onlarca yıldır bu ülk-
ede yeterince konut inşa etmedik, ve oluşan yeni hanelerle, inşa 
edilen evler arasındaki fark artmaya devam ederse, çocuklarımızı 
barındıramama tehlikesi yaşayacağız’’, dedi. Federasyon, 
eksikliğinin giderilmesi için yılda 245 bin yeni konutun inşa edilm-
esi gerektiğini bildirdi. Payne, yüksek kira ücretlerinin aileleri daha 
ufak ve düşük kalitede evlere taşınmaya zorladığını ifade etti.

İnside Out programına konuşan Lewis, ‘‘Başarı, bu parla-
mento döneminin sonunda bir milyon dolayında ev inşa edildiğini 
görmemiz olacaktır’’, dedi. Fakat, Nisan ve Haziran ayları arasında 
konut inşaatının son üç yılın en düşüğü olduğu ortaya çıktı. Yeni 
başlayan konut inşaatları bir önceki yıla göre %6 düşük olduğu 
görülüyor.

İşçi Parti, gölge konut bakanı John Healey, Muhafazakar 
hükümetinin, geçen beş yıl içerisinde, yeni konut inşasında başarısız 
olduğunu ifade etti.

Yeni konut inşasındaki eksiklik genel olarak büyük ev 
şirketlerinin inşaatlarını yavaş tamamlamalarına bağlanıyor.
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İslington Belediyesi 
Gençlik Meclisi 
Başvuruları Başladı

Genç yaşta siyaset deneyi-
mi elde etmek ve yaşıtlarını 
temsil etmek isteyenler için, 
İslington Belediyesi gençlik 
meclisine katılma fırsatı için 
başvurular başladı.

İki yılda bir seçilen 12 gençlik encümeni, 
gençleri ilgilendiren konuları ve sorunlarını 
belediyeye taşıma fırsatı buluyorlar.

İslington belediyesi sınırları içerisinde 
yaşayan, İslington’da okula giden ya da bel-
ediye tarafından bakılan, 13 ve 17 yaş arası 
gençler encümen olmak için baş vurabilirler. 

Belediye, gençlik encümenlerinin gen-
çlerin seslerinin duyulmasını sağladıklarını 
ve yerel siyaseti etkileyebildiklerini belirtiyor. 

Seçilen gençlik meclisi her dönem dört 
öncelik belirliyor- 2014-16 meclisi genç-
lik çalışmaları bütçesi, gençlerin işsizliği, 
sağlık ve kariyer ve eğitim planlamalarını 
belirlemişlerdi. Bir önceki Gençlik Meclisi 
seçimlerinde beş bin genç oy kullandı. Bel-
ediye, bu yıl bu sayıyı arttırmayı hedefliyor.

İslington Belediyesi çocuk ve aileler ka-
binesi üyesi, encümen Joe Caluori, genç-
lik meclisine katılmanın faydalarını anlattı: 
‘‘Sesinizi duyurup, karar alanları yönlendirme 
ve İslington’da yaşayan bütün gençler için 
en iyi gençlik çalışmalarını elde etmek yanı 
sıra, gençlik encümeni olmanın bir çok 
kişisel faydası bulunmakta. Öz güveninizi 
geliştirmeye yardımcı olur ve sonunda ulusal 
olarak tanınan vİnspired gönüllü ödülünü elde 
etmenizi sağlayabilir.

‘‘Mevcut gençlik meclisi, bize ve birlikte 
çalıştığımız yerel kurumlara gençler için 
nelerin önemli olduğunu anlatmakta harika 
bir iş çıkardılar- ve sunduğumuz hizmetleri 
geliştirmek için bizi hesaba tuttular.’’ 

Gençlik meclisinde yer almak için 1 Ekim’e 
kadar başvurular kabul ediliyor. Başvuruları 
kabul edilen gençler 6 ya da 7 Ekim’de bilg-
ilendirme toplantısına katılmaları gerekecek. 
Gençlik Meclisi seçimleri 25 Kasım günü 
yapılıp, sonuçları ertesi gün açıklanacaktır. 

Gençlik Meclisleri önceki yıllarda 
eğitim ve kariyer alanlarında deneyimler-
ini belediyenin İstihdam Komisyonu rapo-
runa sundular, belediyenin beş-yıllık sağlık 
planlamasında gençlerin fiziksel ve ruhsal 
sorunlarına yer verilmesini sağladılar ve bel-
ediye toplantılarına katılıp encümenleri önce-
likleri konusunda sorguladılar.

Daha fazla bilgiye www.izzy-info.com/
youthcouncil adresinden ulaşabilirsiniz.
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27 kurum adına yapılan açıklamanın 
devamında şunlar belirtildi:

‘‘1 Kasım’da erken seçime gideceğimiz 
kamuoyunca bilinmektedir. Buna Tayyip 
Erdoğan seçimi dersek yanılmış olmayız. 
7 Haziran seçimleri sırasında HDP ve it-
tifak bileşenleri devrimci-demokratik 
güçler olarak “oylarımız HDP’ye” “ Seni 
başkan yaptırmayacağız”  başlığı altında 
ülkede ve yurtdışında yürüttüğümüz 
etkili çalışmaların neticesinde, dedi-
klerimizi hayata geçirip ve Tayyip’in 
sultan olma yolundaki yürüyüşünü dur-
durarak, ona beklediğinden daha büyük 
bir darbe vurduk. Yanısıra, egemen 
sınıfların emekçilerin, Kürtlerin ve ezilen 
inanç guruplarının önüne koyduğu % 
10 barajını aşarak onlara bir şok daha 
yaşattık. Aldığı darbelerin ve yaşadığı 
şokun etkilerini üzerinde atmaya çalışan 
ve yenilgiyi hazmedemeyen Tayyip 
ve şürekası, koalisyon kurulmasını da 
engelleyerek halkımıza yeni “seçim” 

dayattı. Kendi yasalarına dahi uyma-
yarak, HDP ve bileşenlerinin kazandığı 
seçimleri yok hükmünden saydı.

 Şimdi bu durumda, yeni bir mücadele 
hamlesiyle, daha büyük kazanma göre-
viyle karşı karşıyayız. 7 Haziran seçim-
lerinde halkımızın Tayyip Erdoğan’a 
tattırdığı acı yenilginin daha büyüğünü 
yaşatmak ve böylelikle bu muharabeyi de 
kazanmaya mahkumuz.

NEDEN HDP?
İşçi ve emekçilerin örgütlenme ve te-

mel haklarının alınması; ulus, inanç ve 
cinsiyet kimliklerimiz için Anayasa’da 
tam hak eşitliğinin sağlanması; ekolo-
ji alanında üretime ve kar’a dayalı 
tahribatın durdurulması; insan hakları ve 
adelet alanında gerekli demokratikleşme 
adımlarının atılması; Kürtçenin ve 
diğer yasaklı dillerin eğitim dili olarak 
anayasada kabul edilmesi; Demokratik 
öz yönetimin kabul edilmesi; devletin 
başlatmış olduğu saldırgan-haksız-gerici 

ve zaman zaman barbarlığa varan savaşın 
derhal durdurulması ve gerçek bir barış 
için Türk ordusunun Kürdistan’dan der-
hal ve koşulsuz çekilmesi için, biz ezilen 
tüm kesimlerin parçalı mücadeleler-
inin ekseriyeti ortaklaştırılmış olarak bu 
“seçim”e katıldığımızı ilan diyoruz.

Britanya’da  uzun yıllara dayalı faali-
yetleri bulunan  biz demokratik kurum-
lar, inanç veya yöre kurumları olarak, bu 
“seçimde” de açıkça taraf olduğumuzu 
ve yukarıda belirttiğimiz amaçlar 
doğrultusunda HDP’yi ve ittifak güçlerini 
desteklediğimizi ilan ediyoruz!

Bugün açısından en belirgin doğru 
taktik olarak, tüm ilerici-devrimci 
güçlerin görevlerinden biri, Tayyip 
Erdoğan’ın sultanlığı uğruna devle-
tin derinleştirilmeye çalıştığı topyekün 
saldırı-savaş karşısında tek vücut olmak 
ve gerici saldırılara ve katliamlara karşı 
özgürlük, eşitlik ve adalet  bayrağını 
yükselterek, topyekün direnişin küçük 

bir parçası olan seçimleri kazanmak için 
Britanya’da da faal olarak çalışmalıyız. 
Bu bilinç ışığında ülkemize ve 
halklarımıza karşı olan sorumluluğumuz 
gereği 1 KASIM 2015 “seçim”inde tüm 
halkımızı HDP’ye oy vermeye ve zafer 
kazanmaya çağırıyoruz.’’
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HDP’ye Bir Destek te Birleşik Haziran 
Hareketi Londra Meclisin’den 
Birçok sol parti, kurum ve şahsiyetin içerisinde yer aldığı Birleşik Haziran Hareketi’nin 
Londra Meclisi seçimlerde HDP’nin yanında yer alacaklarını açıkladı. 

BHH Londra Meclisi tarafından yapılan 
açıklamada şunlar belirtildi; ‘‘Bilindiği gibi 
AKP, 7 Haziran sonuçları sonrasında yeniden 
tek başına iktidara gelme ve Erdogan’in bas-
kan olması hesapları doğrultusunda “tekrar 
seçim”i gündeme getirdi. Bu doğrultuda 
HDP’nin baraj altında bırakılarak ona oy 
veren milyonlarca Kürt ve Türk’ün irades-
inin Meclis dışında bırakılması planını 
devreye soktu. Bu planın bir parçası olarak 
Kürdistan’da katliam ve yıkım politikasını 
bütün şiddetiyle hayata geçirirken batı iller-
inde faşist çeteleri sokaklara sürdü. Bu çeteler 
“güvenlik görevlileri”nin eşliğinde HDP 
binalarını, Kürtlere ait işyerlerini, evleri, 
Kürdistan’a giden otobüsleri yaktı. Kürtler 
linç edildi, toplu olarak yakılmaya çalışıldı.

HDP’Ye YaPılMıŞ salDırıları 
KeNDİMİze YaPılMıŞ kabUl eDerİz

Bizler Birleşik Haziran Hareketi Londra 
Meclisi olarak bu iç savaş konseptini Kürt 
ve Türk halkının birlikte yaşama kararlılığına 
vurulmuş en büyük darbe girişimi olarak 
görüyoruz. Ayrıca devletin yukarıda ifade 
ettiğimiz politikasının bir uzantısı olarak 
Avrupa genelinde derin yapılar eliyle HDP’ye, 
yurtsever, ilerici, devrimci güçlere karşı or-
ganize ettiği saldırıları kınıyor, kendimize 
karşı yapılmış olarak görüyor ve buna karşı 
direnen güçlerle en üst düzeyde dayanışma 
içinde olduğumuzu belirtiyoruz.’’

AÇIKLAMAYA KATILAN 
KURUMLAR:
GÖÇMEN İŞÇİLER KÜLTÜR 
DERNEĞİ (GİK DER), YÜZ 
ÇİÇEK ACSIN KÜLTÜR MERKEZİ 
(YCKM), TÜRK VE KÜRT 
TOPLUMU DAYANIŞMA 
MERKEZİ (DAY-MER), BRİTANYA 
KÜRT HALK MECLİSİ, SOSYALİST 
KADINLAR BİRLİĞİ, LONDRA 
TOPLUM MERKEZİ (NLCH) 
TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ, 
KIRKISRAKLILAR DAYANIŞMA 
MERKEZİ, YENİ KADIN, 
ELBİSTAN DAYANIŞMA DERNEĞİ 
(EL-COM), ROJ WOMEN KADIN 
MECLİSİ, KURDISH COMMUNITY 
CENTRE (KURDISH), AVRUPA 
DEMOKRATİK KADIN 
HAREKETİ, ÖZGÜR RONİ 
GENÇLİK MECLİSİ, BRIGHTON 
KÜRT TOPLUM MERKEZİ, 
TİLKİLİLER COMMUNITY 
CENTER, HALKEVİ, ALXAS 
KİSTİK COM, PAZARCIKLAR 
SOSYAL VE KÜLTÜREL 
DAYANIŞMA DERNEĞİ 
(PAZDER), NURHAK KÜLTÜR 
MERKEZİ, NOTİNGHAM 
KÜRT TOPLUM MERKEZİ, 
DERSİM-DER, LONDRA 
KOÇGİRİLİLER DERNEĞİ, 
KAŞANLILAR DAYANIŞMA 
DERNEĞİ, DÜĞÜNYURDU KÖYÜ 
(GÖKSÜN), GÖZPINAR KÖYÜ 
(AFŞİN), TÜRK EĞİTİM BİRLİĞİ

Baş sayfadaki haberin devamı
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HDP’li kadınlar, 17 Eylül Perşembe akşamı yaptıkları kitlesel Koordinasyon 
toplantısı ardından örgütlenme ve sokak etkinliklerini hızlndırdı.

Kitlesel katılımlarla 3 semt grubu ve bir medya 
grubu oluşturan kadınlar, Cuma sabahından itibaren 
çıkardıkları bildirilerle hergün sokaklara çıkıyorlar.

Kapı kapı, okul okul, esnaf esnaf dolaşan kadınlar, 
2000 HDP Britanya Kadın Koordinasyonu’nun 
bildirisini dağıttılar. Hergün aynı anda değişik 
semtlere çıkan kadınlar, Cumartesi günü Türkiyeli 

ve Kürdistanlı göçmenlerin yoğun yaşadığı Edma-
ton ile Tottenham bölgeleri arasında sokak gösterili 
bildiri dağıtımları gerçekleştirdiler.

HDP seçim cıngıllarının eşlik ettiği, yöresel gi-
ysi ve teflerle sokağı canlandıran kadınlar, coşkulu 
etkinlikleri ile yoğun ilgiyle karşılandılar.

Aynı saatlerde Wood Green ve Islington 

bölgelerinde de ev gezmeleri, esnaf ziyaretleri 
yapan kadınlar, Pazar günü de düğün ve 40 yem-
eklerine katılarak çalışmalarını her alana taşımayı 
sürdürüyorlar.

HDP gönüllülerine coşku ve enerji katan 
kadınlar, kadın gönüllülerini hızla artırmaya de-
vam ediyorlar... 

HDP’li kadınlar, Londra’da 
seçim rüzgarı estiriyor...
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Ülkenin Gündemini İşgal Eden İğrenç İddia 
Başbakan David Cameron hakkında yazılan bir biyografi kitabında çarpıcı iddiaların ortaya 
atılması, ülkenin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Üniversite yıllarında, cin-
sel içerikli partileriyle bilinen Piers Gaveston Cemiyeti’nin bir partisine katılan Cameron’ın 
cemiyet üyelerinden birinin kucağındaki ölü domuzla uygunsuz poz verdiği öne sürüldü. 

Muhafazakâr Parti’nin eski Başkan 
Yardımcısı Lord Ashcroft ve gazeteci 
Isabel Oakeshott tarafından ortaklaşa 
kaleme alınan “Call Me Dave” isimli 
biyografi kitabında Cameron ile ilgili 
yer alan iddialar  ülke gündeminine 
oturdu. Kitapta Cameron’ın Ox-
ford Üniversitesi’nde öğrenciyken 
katıldığı çılgın partiler ve bu partil-
erde yaptıkları anlatılıyor. Oxford 
Üniversitesi’nde düzenlediği cinsel 
içerikli ve sıra dışı partilerle bilinen 
“Piers Gaveston Cemiyetinin” bir par-
tisine katılan Cameron’ın, cemiyetin 
üyelerinden birinin kucağında duran 
ölü domuz ile uygunsuz pozlar verdiği 
iddia edildi. 

Kitapta, cemiyet üyelerin-
den birinin Cameron’ı bu eylemi 
gerçekleştirirken fotoğrafladığı be-
lirtildi.  

  Cameron hakkındaki bu iddia, 
akıllara 2011 tarihli Black Mirror 
dizisini getirdi. Söz konusu dizinin 
bir bölümünde Kraliyet Ailesi’nin 
çok sevilen üyesi Prenses Susan-
nah kaçırılıyor ve fidye olarak 
Başbakan’dan canlı yayında bir 
domuzla ilişkiye girmesi isteni-
yor.   Bu dikkat çekici benzerlik so-
syal medyada çokça dile getirilirken, 

dizinin yaratıcısı Charlie Brooker 
Twitter’dan bazı paylaşımlarda bu-
lundu.   “Kahretsin Black Mirror’ın 
belgesel olduğu ortaya çıktı” 
yazan Brooker, dizinin posterini 
de yayınlayarak, şu ifadeleri tak-
ipçileriyle paylaştı:   ‘Şimdi Black 
Miror’ın dosyalarına göz gezdiriyo-
rum.’’ Açıklığa kavuşturmak adına: 
Hayır, Cameron ve o hikâyeyle çıka 
gelen bir domuz hakkında herhangi 
bir şey duymamıştım. Yani bu beni 
çok şaşırttı.   -- Umarım White Bear 
(dizinin bir başka bölümü) doğru 
çıkmaz.

    Cameron’ın da üyesi olduğu 
“Piers Gaveston Cemiyeti’ne”, 
öğrencilik yıllarında ünlü İngiliz 
aktör Hugh Grant ve Muhafazakar 
Partili Londra Belediye Başkanı Bo-
ris Johnson’ın da üye olduğu bilini-
yor.  Kitapta 48 yaşındaki İngiltere 
Başbakanı hakkında yer alan bir 
başka iddia da Cameron’ın Oxford 
Üniversitesi’nden arkadaşı James 
Dellingpole’un “rock müzik eşliğinde 
Cameron ile esrar içtikleri” oldu.  

“Lord Ashcroft’un bir önceki 
Muhafazakar-Liberal Demokrat koal-
isyon hükümetinde kendisine görev 
verilmemesi üzerine Cameron’dan in-

tikam almak için kitabı yayınladığı” id-
dia ediliyor. İngiltere Başbakanlığı ise 
kitapta yer alan iddialarla ilgili yorum 
yapmayı reddetti.  1985-1988 yılları 
arasında Oxford Üniversitesi’nde 
felsefe, siyaset ve ekonomi okuyan 
David Cameron, 2010 yılından bu yana 
başbakanlık koltuğunda oturuyor.
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Sarsıcı bir seçim çalışması 
için görev başına!..

Saray efendisi ve AKP kontrolünde-
ki devletin ordusu, bürorasisi, hukuku 
ve medyası cümbür cemaat Kürt ulusal 
özgürlük mücadelesini ve beraberinde 
HDP’yi hedefe oturtarak sürdürdükleri 
seçim çalışması, iç savaş unsurları tetikle-
nerek sürdürülüyor. Şovenizm zehiri tüm 
medya organlarında dakika dakika şırınga 
ediliyor.

Kitle psikolojisini kontrol altına 
almayı, 7 Haziran seçimleri ile yeşeren 
yeni yaşam umutlarını baltalanmayı ve 
birleşik demokratik cephe örgütü haline 
gelen HDP’yi marjinalleştirmeyi hedefley-
en bu seçimler, görülebileceği gibi sadece 
HDP’yi meclis dışına atmayı değil, aynı 
zamanda demokratik muhalefeti ezmeyi 
hedefleyen oldukça stratejik bir “seçim” 
sürecidir.

Uygulanmakta olan politikaların sa-
dece Türkiye devleti sınırları içerisine 
hapsolduğunu söylemek de yanıltıcı olur. 
Avrupa’da da benzer politikalar devreye 
sokulmuş, bizzat Saray efendisi tarafından 
“PKK’ye en büyük destek Avrupa’dan 
geliyor” denilerek Avrupa’da bulunan 
kirli savaş timlerinin harekete geçmesi 
emrini vermiş oldu. İsviçre ve Ardından 
Almanya’da Kürt kurumları başta ol-
mak üzere demokratik kurumlara yönelik 
saldırılar yapılmaya, asker ve polis ölüm-
leri bahane edilerek provakasyon eylem-
leri yapılmaya başlandı.

Kısacası, dikatörlük güçleri ken-
di rolüne uygun davranıyor. Peki 
demokrasi güçleri, devrimci, sosyal-
ist ve yurtsever güçler rollerine uygun 
davaranabiliyorlarmı?..

“Erken seçim” ile başlayan sürecin 
artık sadece bir baraj meselesi olmadığı, 
diktatörlük ile demokratik yaşamın, faşizm 
ile özgürlükler mücadelesinin önemli 
bir kapışma alanı olduğu ve buna göre 
mevzilenmek gerektiği, seçimlere bu per-
spektiflerle yüklenmek gerektiği yeterince 
anlaşılır hale geldi, planlar çıkarılabildimi?

Geceyi gündüze katan bir emek 
örgütlenebiliyormu?

Birleşik bir mücadele ve çalışma 
hattı, kitlesel sahiplenme ve çalışma hattı 
oluşturulabildimi?

Demokrasi güçlerinin uluslararası 
dayanışması örgütlenebiliyormu?

Seçim güvenliğini dikkate alan 
hazırlıklar yapılabiliyormu?..vb.

Bu soruları bireylerin ve örgütlü güçler-
in kendilerine ve çalışma ile kurdukları 
ilişkilenişe sormalarını isteyerek, HDP 
Britanya Kadın Koordinasyonu’nun 
deneyimi ve çalışmalarını sizlerle 
paylaşmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 7 Haziran seçimlerinde 
yüzde 60 gibi önemli bir başarı yakalandı. 

HDP, birincş parti haline geldi.
7 Haziran seçimlerinin akıllarda ka-

lan en önemli ayıracı, kadınların kendi 
örgütlülüklerini yaratarak sürdürdükleri 
seçim çalışması olmuştu. HDP Britanya 
Kadın Koordinasyonu, geceli gündü-
zlü çalışması ile tüm çalışmalara enerji 
katmış ve denebilirki kitle çalışmasının 
esasını kadınlar omuzlamıştı.

Kısa sürede, bağımsız irade ve inisi-
yatif sahibi haline gelen kadınlar, 1 Kasım 
seçimlerinin de atılım gücü oldular.

HDP Britanya Seçim 
Koordinasyonu’nun da bileşeni olan 
kadınlar, öncelikle HDP Britanya Seçim 
Koordinasyonu’nun toplantı yapmasını 
bekledikten sonra gecikmeyi dikkate 
alarak bir araya geldi. Bir önceki deney-
imlerini dikkate alan kadınlar hızla bir 
takım kararlar aldı. Yapılan HDP Britanya 
Koordinasyonuna da kararlarını taşıyan 
kadınlar, burada alınan yeni kararlarla 
ayrıldılar. Fakat çalışmalar istenildiği gibi 
yürümüyordu. Adeta 7 Haziran seçim-
lerinde alınan yüzde 60 oy oranının re-
haveti çalışmalara yansımıştı. Durumdan 
rahatsız olan kadınlar, bir kez daha ve 
kitlesel bir koordinasyon bileşimi ile (30 
civarında kadın) toplantılarını yaptı. Semt 
gruplarını ve medya grubunu oluşturarak 
ve hedef kitlesini belirleyerek somut 
kararlar, planlarla pratik çalışmalarının 
startını verdi. Perşembe akşamı yapılan 
toplantının hemen ardından Cuma 
gününden itibaren kadınlar üç ayrı 
bölgede sokaklara çıkmaya, ev ziyaretleri, 
esnaf ziyaretleri yapmaya, okul önlerinde 
kadınlarla ilişkilenmeye başladılar. Üste-
lik her hangi bir iteklenme, dürtüklenme 
yada oluşturdukları gurp üyelerini bekle-
meden. Her kadının bir grup oluşturması 
perspektifine hayat vererek ya da bireysel 
olarak çalışmalarını şevkle sürdürdürüy-
orlar. 3 gün içerisinde yüz yüze tema-
slarla 2000 HDP Britanya Kadın Koor-
dinasyonu imzalı bildiriler dağıtılmış, 
Edmaton’dan başlayarak Tottenham’da 
sonlandırılan kitlesel sokak ajitasyonları 
ile kadınlar sokağın tedirginliği süpürüp 
atarak seçim motivasyonu Londra’ya 
yeniden taşıdılar. Üstelik bu kadınların 
ezici çoğunluğu, daha önce hiç bir örgüt-
sel deneyime sahip olmayan kadınlar...

Sonuç olarak; bu pratik deneyimin 
de gösterdiği gibi seçim çalışmasının 
sürdürülmesi bakımından “insan sorunu” 
yok. Asıl sorun; statükocu politikalarla 
hesaplaşma, kitlelere güven ve iktidar 
olma perspektifindeki zayıflıklarda 
aranmalı.

Sarsıcı bir seçim çalışmasının, tüm 
bunlarla hesaplaşılabilecek bir zemin 
olduğu gerçeği ile yeni yaşam dostlarını 
göreve çağırıyorum!..

Özgürce 
HATİCE GÜDEN
h.guden-tlgrf@hotmail.com

FEDA, şehitliklere yönelik 
saldırılara sert tepki göster-
erek, “İsyan gerekçemizdir” 
uyarısında bulundu.

Avrupa Demokratik Alevi Federasyonu 
(FEDA), AKP’nin katliamcı politikalarına sert 
tepki göstererek, 1 Kasım için dayanışma çağrısı 
yaptı. AKP faşizminin, sürekli olarak Kürt halkı 
başta olmak üzere Kürdistan’da yaşayan halk-
lara saldırı halinde olduğunun vurgulandığı 
açıklamada, Kürt Alevi-Kızılbaşların da özel-
likle hedeflendiği belirtildi.

‘Hİtler Ve MUssOlİNİ 
YÖNteMlerİ!’

Kerbela, Dersim ve Şengal’de katliam yapan 
zihniyetin bugün bir kez daha Kürt ve Alevilere 
yöneldiğine dikkat çekilen açıklamada, 
Varto’da şehitliklere saldırılması Mussolini ve 
Hitler’in yöntemlerine benzetildi. AKP ve Türk 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
kutsallara saldıracak kadar barbar yöntemleri 
devreye koyduğuna ve kültürel soykırımcılık 
yaptığına işaret edilen açıklamada, “AKP ve 
Erdoğan, Kürdistan’da yapılan son katliamların 
baş sorumlusudur” vurgusunda bulunuldu.

‘Ortak Hareket etMe zaMaNı’
“Kutsalılıklarımıza, şehitlerimize saldırı 

bir isyan gerekçemizdir, bu böyle bilinme-
lidir” uyarısında bulunulan açıklamada, şu 
çağrılara yer verildi: “Zulüm ve katliamları 
uygulayan zalimlerin son çırpınışlarını görüy-
oruz. Bu zulme ‘dur’ demenin yolu diren-
mektir. Zulme karşı tek ses, tek yürek, omuz 
omuza olunmalıdır.  Başta Alevi-Kızılbaş in-
anç topluluğu olmak üzere tüm halkların bir 
arada ortak hareket etmesinin zamanıdır. AKP 
ve Saray’ın zulmüne karşı Hüseyin ruhuyla; 
Kobanê, Şengal, Varto, Cizre ruhuyla direnişe 
çağırıyoruz. Gün, Kürt halkıyla omuz omuza 
gelme günüdür. Bu zulüm kalelerinin bir bir 
yıkılacağı gün yakındır. 1 Kasım’da bu faşizme 
‘dur’ demek elimizdedir.”

ABD: YPG Terör Örgütü Değildir
ABD , YPG’yi terörist örgüt olarak görmediğini açıkladı.   ABD 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, başkent Washington’da 
düzenlediği basın toplantısında, “Türk hükümeti, YPG’yi terörist 
örgüt olarak görüyor. ABD yönetimi ise YPG’ye destek veriyor. 
Arada bu kadar keskin farklar varken Türkiye ile işbirliğini nasıl 
yönetiyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Biz YPG’yi terörist örgüt olarak 
değerlendirmiyoruz. Suriye’de, IŞİD’e karşı 
mücadelede başarılarını da kanıtladılar. IŞİD 

karşıtı gruplarla ki bunlar başarılılar, başarılı 
da olabilirler, birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 
Ayrıca bunların hepsi de Kürt değil.”

NATO: Türkiye’nin operasyonları 
ölçüler içinde kalmalı
NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, Türkiye’nin 
PKK’ye karşı saldırılarının 
ölçüler içinde kalması 
gerektiğini söyledi.

BBC’ye katılan Stoltenberg Türkiye’nin 
PKK’nin eylemlerine karşı kendini sa-
vunma hakkına dikkat çekerek “Ama 
bu savunma ölçüler içine kalmalıdır” 

dedi.  Türkiye’nin saldırılarının sorunu 
gereksiz yere büyütebileceğine işaret eden 
Stoltenberg, Kürt sorununun barışçıl ve 
siyasal yollarla çözüm çabalarının engel-
lenmemesi gerektiğini belirtti.  Türkiye’nin 
DAİŞ’e karşı mücadelede büyük bir 
katkısı olmayacağını da belirten Stolten-
berg, “Türkiye’nin büyük bir ordusu ve 
güçlü güvenlik güçleri var. Bu nedenle 
gelecekte Türkiye’ye askeri bir destek söz 
konusu değil. Türkiye kendini NATO ol-
madan da savunabilir” şeklinde konuştu.  

FEDA: Kutsallarımıza saldırı 
isyan gerekçemizdir!
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Birkbeck Tottenham Açıldı
Londra’nın üst düzey 
gece üniversitelerinden, 
Birkbeck ile anlaşma ya-
pan Haringey belediyesi 
Tottenham’da yaşayan 
yetenekli insanlara yük-
sek öğretime giriş şansı 
sunmayı hedefliyor.

Birkbeck ve University of London’ın 
sunduğu kurslarla yetişkinleri üniver-
site öğreniminde ihtiyaç duyacakları 
alanlarda eğitim fırsatı sunacak. Uzun 
ve kısa süreli kurslar Eylül’den itibaren 
başlamıştır.

Özellikle aile sorumluluğu olan, ya 
da üniversiteye daha önce giriş yapam-
ayan bireyler için olanak sağlayan kurs-
lar, daha sonra üniversite öğreniminde 
yer alabilmeleri için ya da yeni beceriler 
kazanabilmeleri için fırsatlar sunuyor.

Haringey belediyesi mali gelişim, 
sosyal fırsat ve sürdürebilirlik meclis 
üyesi, encümen Joe Goldberg, şunlari 
soyledi: “Haringey’i yetenek devri-
minin en başlarına almaya kararlıyız 
– yetenekli sakinlerimize ekonomimi-
zi güçlendirecek eğitim ve diplomalar 
sunarak onlara gelişen is piyasamızda 

yer alma olanakları sağlayacağız.”
Birkbeck Üniversitesi Başkanı, 

Profesör David Latchman, şunları 
ekledi: “200 yıldır Birkbeck yüksek 
eğitime ulaşmanın, esnek yollarını 
sunarak insanların hayatlarını 
dönüştürmekte. Haringey ile böyle 
yenilikçi ve gelecekle iyi bir köprü 
olacak bir projede ortaklık yaptığımız 
için çok memnunuz.”

Haringey belediyesi, Tottenham’da 
yürütülecek olan bu eğitim programı 
için 70 bin sterlin yatırım yaptı. Kurs, 
639 Enterprise Centre in High Road, 
Tottenham adresinde yürütülecek. 

Daha fazla bilgiyi birkbeck@har-
ingey.gov.uk adresine email gönderip 
temin edebilirsiniz.

Hackney belediyesi dahil, bir çok Londra beledi-
yesi, halk arasında sigarayı bıraktırmak için destek 
sunuyor. Ekim ayı süresince vatandaşlara sigarayı 
bırakmalarına destek olmak için, ulusal çapta ‘Stopto-
ber’ kampanyası yürütülecek. Bu kampanyaya katılıp, 
sigarayı bırakmak için kayıt yaptırabilirsiniz. Amaç, 
28 gün sigara içmeyip, böylece, sonuç olarak sigarayı 
temelli olarak bırakmanıza yardımcı olmaktır.

Araştırmalara göre aile ve ya arkadaşlarla bir-
likte, sosyal bir ortamda, sigarayı bırakmak daha 
başarılı sonuçlara yol açabildiği için, kampanyaya 
grup olarak katılım tavsiye ediliyor. Eşleri sigarayı 
bırakanların, sigarayı bırakma oranları %67 olduğu 
görülüyor.

https://stoptober.smokefree.nhs.uk web 
sayfasında kayıt olanlar ünlü komedyenler Bill Bai-
ley, Rhod Gilbert, Al Murray ve Shappi Khorsandi 
tarafından, telefonlarına gelen mesaj ve videolarla 
destek görecekler.

Sigara içmenin sağlığa çok fazla zararı olması 
Ulusal Sağlık Hizmeti, NHS’i son yıllarda daha da 
zorluyor. Bu sebepten dolayı, NHS öncülüğünde 

Stoptober kampanyası, yerel belediyelerin desteği ile 
yürütülüyor.

Hackney belediyesi, Sağlık, Sosyal Bakım ve Kül-
tür kabine üyesi, encümen Jonathan McShane, kam-
panyaya ilişkin şöyle konuştu: ‘‘Sigarayı bırakmak 
zordur, ama bunun için yardım ve destek bulunmakta. 
Stoptober’a kayıt yaptırdığınızda, bu alışkanlığı at-
mak isteyen binlerce insana katılacaksınız. 

‘‘Hackney’de çok fazla insan sigarayla bağlantılı 
hastalıklardan dolayı hayatlarını kaybediyorlar- insan 
sağlığı için en büyük tehlike sigaradır. Belediyemizde 
sigara içen insanların sayısını azaltmak istiyoruz, 
özellikle de bu alışkanlığa başlayan gençlerin sayısını 
düşürmek istiyoruz.’’

İngiltere Kamu Sağlığı’nın baş sağlık memuru, 
Professor Dame Sally Davies, yılda 80 bin insanın 
sigara içmekten dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi.

1 Ekim’den itibaren 18 yaş altı birisinin bulunduğu 
özel araçlarda sigara içenlere 50 sterlin ceza kesi-
lecek. Aynı yasa dahilinde, 18 yaşı altında herhangi 
birisine elektronik sigara satışı yasak olacaktır.

Stoptober: 28 Günlük Sigara 
Bırakma Meydan Okuması
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EĞİTİM YAZI DİZİSİ

Çocuklarının Eğitim Sürecinde Velilerin Bilmesi Gerekenler
Bu yazı,

• Velilere çocukların okulda neler öğreneceklerini;
• Velilerin çocuklarının öğrenmesine 

nasıl yardımcı olabileceklerini kolayca 
anlaşılabilir bir dil ile anlatmaktadır.

Çocuğunuzun öğrenmesine yardımcı olmak konusunda 
veli olarak önemli bir role sahipsiniz.  Bazı veliler yanlış 
yapmaktan korkarlar.  Nasıl yardım edebileceğiniz ko-
nusunda emin değilseniz, her zaman, çocuğunuzun 
öğretmenine başvurabilirsiniz. İngilizce bilmeseniz bile 
çocuğunuz okuldaki öğrenme sürecine katkıniz olabilir. 

Başlıca üç şekilde yardımcı olabilirsiniz:
• Çocuğunuzla kendi dilinizde konuşarak onun 

dilinizi daha iyi konuşmasına ve yapısını daha 
iyi anlamasına yardımcı olun. Çocuğun dillerin 
işleyişi hakkında bilgi edinmesi İngilizce dil 
becerilerini geliştirmesi açısından yararlıdır.

• Çocuğunuzun okulda öğrendikleriyle ilgilenin 
ve onu, öğrendiklerini anlatmaya özendirin. 
Çocuğunuz öğrendiklerini size açıkladıkça 
edindiği bilgiler hakkında daha güvenli olacaktır.

• Başarılı olduğunda çocuğunuzu övün.

Velilere öğrenme, gözden geçirme ve ödevlerinde çocuklarını destekleme ve yardımcı olma konusunda da 
yararli bilgiler:
Velilerin ortaokul öğrenimi hakkında sordukları sorular
Şu konularda bilgi edinmek istiyorum: 7. sınıf, kilit evre, Ulusal Müfredat Programı, sınavlar ve düzeyler. 
Ulusal Müfredat Programında çok genel ‘kilit evreler’ tanımlanarak hangi derslerin ne zaman öğretileceği 
belirlenir. Evreler birkaç yıldan oluşan bloklardır.

• 3. kilit evre, çocuğunuz 11 ile 14 yaşları arasındayken Ulusal Müfredat 
Programı’na göre kendisine okutulacak dersleri kapsar.

• 4. kilit evre ise çocuğunuz 14 ile 16 yaşlan arasındayken Ulusal Müfredat 
Programı’na göre kendisine okutulacak dersleri kapsar.

Dolayısıyla her kilit evre birkaç yıl sürer. Okullar bu süre içindeki öğretimi, kendilerine uygun görecekleri 
şekilde düzenlemekte serbesttirler. Her okul, dönemlere ve sınıflara göre kendi planını yapar.

bİrleŞİk krallık bÖlGelerİ
Pek çok insan Büyük Britanya, Birleşik Krallık ve 
İngiltere isimlendirmelerini birbirine karıştırır. Bu 
yüzden bölgeleri tanımaya başlamadan önce belki de en 
doğrusu bu isimlendirmeleri doğru öğrenmek olacaktır. 
Günlük yaşamda genellikle İngiltere olarak anılan 
Birleşik Krallık, aslında İngiltere, Galler, İskoçya ve 
Kuzey İrlanda’dan oluşuyor. 
Birleşik Krallık (United Kingdom) dört ayrı ülkeyi bir 
tek devlet çatısı altında birleştiren bir birliktir. 
Aşağıdaki haritalarda bunu daha net görebiliriz:

bİrleŞİk krallık            
İngiltere’nin başkenti Londra; İskoçya’nın başkenti Ed-
inburgh; Galler’in başkenti Cardiff; Kuzey İrlanda’nın 
başkenti ise Belfast’tır. Birleşik Krallık’ın başkenti 
Londra’dır. Bu 4 ülkenin hepsinin de kendi bayrağı, 
kendi parlamentosu vardır.
Union Jack olarak da tanınan Birleşik Krallık bayrağı ise 
dört ülkeyi birden temsil eder.

GALLER (WALES)
Büyük Britanya’nın bir parçası olan Galler’in dili ve al-
fabesi İngilizce’den tamamen farklıdır.  
Welsh olarak tanınan Galler halkının ulusal sporu 
Rugby’dir. Bayraklarındaki Kırmızı Ejderha (Red Drag-
on) ile tanınırlar.

İNGİltere
İngiltere Büyük Britanya’nın güney kısmını oluşturur. 
Birleşik Krallık’ın en büyük ülkesidir. Birleşik Krallık 
nüfusunun %8o’ninden fazlasi İngiltere’de yaşar.
‘İngiltere’nin dünyaca tanınan neleri vardır?’, sorusuna 
şu yanıtlar verilebilir: 
Futbol, Big Ben, Fish and Chips, kırmızı otobüsler, siyah 
taksiler, NHS, yağmur, müzikaller, konserler, müzeler, 
The Beatles, demokrasi, kibarlık, tolerans, çok dillilik, 
çok kültürlülük, pub’lar, çay, yeşillik, Shakespeare ve 
tabii ki üniversiteler… 

İskOÇYa
1999’da 300 yıldan beri ilk kez oluşturulan İskoç Par-
lamentosu açıldı. İskoç Parlamentosu sosyal çalışma 
servisleri, sağlık ve eğitimden sorumlu.
Çok temiz göllere ve sayılamayacak kadar çok irili ufaklı 
adacıklara sahiptir. En çok bilinenleri: Erkeklerin giydiği 
İskoç eteği, ortaçağda inşa edilmiş olan kaleleri, viskisi, 
Haggis denen geleneksel yemeği, gaydası, William 

Wallace’ı, telefonu icat eden Graham Bell’i, penisilini 
keşfeden Alexander Fleming’i, her yıl dünyadan sanatsev-
erler çeken Edinburgh Festivali, Sean Connery. Ülkede 
İskoçça, İngilizce ve Galce olmak üzere üç dil konuşulur.

kUzeY İrlaNDa
Bütün İrlanda 1801 yılında Birleşik Krallık’a katıldığında 
topluluğun resmi ismi “United Kingdom of Great Brit-
ain and Ireland” idi. İç savaşın ardından İrlanda 1921’de 
cumhuriyet oldu. Ancak Britanya ile yaptığı pazarlıklar 
sonucunda kuzey doğu İrlanda’da kalan bazı yerleri 
korudular. Bugün bu bölge Kuzey İrlanda ya da Ulster 
olarak; adanın güney kısmı ise İrlanda Cumhuriyeti yada 
Eire olarak bilinmektedir.
Ünlü İrlanda bira fabrikaları arasında Guiness ve Harp 
Lager bulunmaktadır. Talihsiz bir yolculuğa çıkmış olan 
Titanic gemisi ise bu ülkenin başkenti olan Belfast’ta 
inşa edilmiştir. Kuzey İrlanda’da üç dil konuşulmaktadır: 
İngilizce, İrlandaca ve Ulster İskoçça.

Cizreli Çocukların 
OKUL HEYECANI
Selma DUMAN-Liverpool

Hangimiz okulların açılacağı şu günlerde okulların 
duvarlarında sayısız kurşun izleri olan ve camdan dışarıya 
bakarken keskin nişancıları gören Cizre’de bir çocuğun 
okul heyecanından söz edebilir ve 2015-2016 eğitim 
öğretim yılında öğrenmenin sağlıklı gerçekleşebileceğini 
iddia edebilir. Öğrenme bilişsel, psikolojik ve biyolo-
jik süreçleri kapsayan karmaşık süreçlerden oluşur. İyi 
bir öğrenmenin gerçekleşebilmesi için hem iç koşulların 
hem de dış koşulların öğrenmenin gerçekleşmesi için uy-
gun olması gerekir.  Sadece stres bile bilginin uzun süreli 
belleğe geçişini engellediğini ve maruz kalınan stresin dik-
kat dağınıklığı ve odaklanma sorunu yaratığını biliniyor-
ken Cizre’deki her  çocuğun askerlerce nişan alınan 7-10 
yaşındaki arkadaşının ölümüne tanık olmasının öğrenmeyi 
ne düzeyde etkileyeceği ve öğrenmeye ket vuracağını tah-
min etmek zor olmasa gerek. Öğrenmedeki ilkelerden biri 
de “hazırbulunuşluluk” ilkesidir. Yani öğrenenin içsel mo-
tivasyonundan tutalım da araç gerecin, öğrenme ortamının 
öğrenen için  uygun olması demek. Cizre’de tüm bun-
lardan söz etmek şaka gibi…Kent koca bir rehabilitasyon 
merkezine dönüştürülse bile açılan yaraların kapanması 
yılları alır. Dokuz gün boyunca ablukaya alınan bu kentte 
yaşayan çocuklar ışığın, suyun, sıcak ekmeğin doktorun be-
delini canlarıyla ödediler. Kimi abisini, kimi annesini kimi 
kardeşini kimi büyüklerini kaybetti. Sarsıldı bir kent baştan 
başa. Devlete olan güvenleri sarsıldı. Kelimelerin anlamı 
değişti onlar için. Güvenlik güçlerinin anlamı yerini katil 
cellatlara bıraktı. Korkunun en beterini öğrendiler ve artık 
çocuklar dışarıda dahi oynamaya  korkuyorlar. Okuldaki 
sınıfınlarında askerlerin günlerce konuşlandığını biliyor ve 
okuldan korkuyorlar. 

 Toplasak pedagogları, psikologları, eğitim bilimleri 
uzmanlarını öğrenme ortamına dair  olması gerekenleri 
ardı ardına meli-malılarla sıralayacaklardır.  Ancak kan re-
van bu günlerde oyun bile oynamak için sokağa çıkanların 
tarandığı kentte dair gerçeklerde sus puslar. Eğitimde fırsat 
eşitliği talebi Kürdistan’da askersiz soluk almanın talebine 
dönüşüyor. Ekmek, su almaya giden çocukların öldürüldüğü 
şu günlerde okulların açılacağı hevesi yerini yasa bırakıyor. 
Tıpkı şimdiki yaslı  kurban bayramları gibi…

 Unutma, yakından uzağa doğrudur çok muhtemeldir ki 
bu duyguyla büyüyüp hiçbir zaman olanları unutamaya-
caklar. Taze çocuk belleği çok zor unutur;  devlet olanların 
sorumluluğunu bir de onlara yükledi. Artık Cizreli herhangi 
bir çocuğun gözünde devlet ve devletin Cumhurbaşkanı, 
başbakanı bir yalancıydı. 

Hiçbir şey öğrenmiyor değiller elbette. Şu son günlerde 
en küçük çocuklar bile devlete, onun polisine, askerine 
güvenmemeyi öğrendiler. Anneler yıllardır  “bak polis 
amca geliyor” diyerek yaramaz bir çocuğu korkuturlardı. 
Toplumbilimciler, psikologlar “aaaa! çocuğu böyle korkut-
mak doğru değil” diyerek kitaplar yazdılar. Ancak maalesef 
ki Kürdistan’da  anneler haklı çıktı. Devletin polisi bir katil-
di ve daha onunda Cemile’yi vurmuştu, bebeği öldürmüştü 
onu da öldürmek için giderayak mayın koymuştu sokak-
lara. Bir bacak, bir el ansızın kopmuştu. Bir daha kalem 
tutamayacak eller, topa vuramayacak çocuk bedenleri kaldı 
geride.  O çocuklar şimdi korkuyorlardı, birçoğu yalnız 
uyuyamıyor, rüyalarından çığlık içinde uyanıyorlardı. 

Gene de okula girmeli her çocuk korkmadan. Okul-
da öğrendiklerini uygulamalı gerçek hayatta. Okuldan 
öğrendik ki, Aristo mantığı basit önermelerden oluşur. Ger-
çekleri ortaya çıkartmak için iki basit önerme yeterlidir. 

 “Yalan söylemek kötüdür.
Cumhurbaşkanı yalan söylüyor.
 O halde Cumhurbaşkanı kötüdür.
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Hasankeyf İçin Londra’da Eylem Düzenlendi
Haber - Foto: Esra Türk

20 Eylül Dünya Hasankeyf Günü 
ilan edilmesi üzerine bir grup eylem-
ci Unesco’nun Britanya ofisi önünde 
eylem gerçekleştirdiler.

Corporate Watch’un desteğiyle, 
Pazartesi, 21 Eylül’de, öğlen saatler-
inde gerçekleşen eylemde Unesco 
çalışanları ile görüşen eylemciler 
Hasankeyf’in kültürel miras olarak 
korunması için neler yapılabilir ko-
nusunda bilgi aldılar. Eylemci gruba 
Kültür, Medya ve Spor Bakanı, John 
Whittingdale’e mektup yazmaları 
önerildi. 

Eylemciler görüşmenin ardından 
eylemi sonlandırıp Londra’nın 
tanınmış yerlerinde Hasankeyf 
pankartlarıyla resim çektiler. İnşaatı 
devam eden Ilısu Barajı, 12 bin yıllık 
antik kent, Hasankeyf’i sular altında 
bırakacak.

Ünlü komedyen Mark Thomas 
eyleme katılarak Hasankeyf’in 
korunması için desteğini sundu.

Eylemciler Unesco’nun Hasan-
keyf ve Irak Marşlarının Unesco dün-
ya miras bölgesi olarak tanımasını 
talep ettiler. Aktivistler, Hasankeyf’in 
Unesco’nun 10 kriterinden doku-
zunu yerine getirdiğini savunuy-
orlar ve dünya miras bölgesi ilan 
edilmelerinin sular altında kalmaktan 
kurtaracaklarını savunuyorlar.

Hasankeyf’in yok olmasına 
karşı mücadelenin devam etmesi 
sonucunda Mezopotamya Ekoloji 
Hareketi Batman Ekoloji Meclisi, 
20 Eylül’ü Dünya Hasankeyf Günü 
ilan etti.

Ilısu Barajı planlalan şekliyle 
açılırsa 199 köy tamamen ya da 
kısmen sular altında kalacak ve 78 bin 
kişi yerinden edilecek, ayrıyeten 30 
bin göçebe de direk olarak etkilenecek.

Baraj yapımının %90’ı 
tamamlanmış fakat bölgenin ne za-
man sular altında kalacağı kesin 
değil.

Hasankeyf ve Irak Marşlarını 
baraj sularından korumak için ey-
lemler devam edecek.

Corporate Watch, kampanyaya 
dikkat çekmek için yazdığı yazıda 
1990’lı yıllarda bölgede yaşanan 
köy yakmalarına da değindi. Tem-
muz ayında bölgeyi ziyaret eden 
Corporate Watch heyeti, oradaki 

halk ile görüşmelerinde bölgeye tu-
rizmin azalmasıyla kafe ve hediye-
lik eşya satan dükkanlardan gelir 
elde eden yerel esnafın işlerinin 
düştüğünü tespit ettiler. 2010 yılında 
taş düşmesi sonucunda bir turist 
hayatını kaybetmesiyle mağaralara 
giriş kapatıldı ve bu da bölgeye 
giden turistlerin sayısını oldukça 
düşürdü. Hasankeyf’te üç bin kişi 
yaşıyor.

Beş bin mağaranın bulunduğu 
Hasankeyf’te büyük bir çok arkeolo-
jik alanın henüz kazılmadığı biliniyor.

Ilısu barajı 22 baraj yapımından 
oluşan GAP projesi dahilinde inşa 
ediliyor.

Baraja maddi destek Türk 
bankaları Halk Bank, Akbank ve Ga-
ranti Bank tarafından sağlanıyor. Bu 
bankaların boykot edilmesi çağrısı 
yapıldı. Daha önce maddi destek 
verecek olan Avrupa’lı bankalar 
uluslararası baskılar sonucunda geri 
çekilmişlerdi.

Baraj yapımında yer alan diğer 
şirketler: Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü (DSI); Nurol; Cengiz 
İnşaat; Avusturya şirketi Andritz Hy-
dro; Malamira; Zorlu Energy.

Andritz’in baraj ile bağlantısını 
kesmesi için Britanya ofislerinde 
önümüzdeki günlerde eylemler 
yapılması planlanıyor.

Hasankeyf’te yüzlerce kişi eylem 
yaptı

Batman Mezopotamya Ekolojik 
Hareketi öncülüğünde, ‘20 Eylül 
Dünya Hasankeyf Günü’ münase-
betiyle çeşitli etkinlikler düzen-
lendi. Etkinlikler kapsamında çevre 
illerden ve farklı ülkelerden gelen 
aktivistler 12 bin yıllık tarihi Hasan-
keyf için yürüyüş yaparak, yapılması 
planlanan Ilısu barajını protesto etti.

ANKA’da yer alan habere göre, et-
kinlikler Almanya, Kanada, İngiltere 
gibi ülkelerden gelen doğaseverlerin 
Batman’dan Hasankeyf’e doğru 
yaptıkları bisiklet turu ile başladı. 
Hasankeyf ilçe girişinde bir araya 
gelen çevreciler burada yolu bir süre 
trafiğe kapattı. Daha sonra ellerinde-
ki yazılı dövizlerle çarşı merkezine 
kadar ‘Barışa evet, HES’e hayır’ 
gibi sloganlar atarak yürüdü. Tarihi 
ilçenin çarşısında da bir süre slogan 
atan çevreciler, yapılması planlanan 
Ilısu barajını protesto etti. 

Jeremy Corbyn Başbakan’a Halkın Sorularını Sordu
Geleneksel olarak her Çarşamba günü Başbakan’a 
muhalefet liderinin soru yönelttiği Prime Minister’s 
Questions’da, geçen hafta İşçi Parti lideri seçilen Jer-
emy Corbyn ilk deneyimini yaşadı.

Bundan sonra soruları farklı 
soracağını ifade eden Corbyn, halk-
tan aldığı soruları Başbakan David 
Cameron’a yöneltti. Corbyn, halka 
email yollayıp başbakana sormak iste-
dikleri soruları kendilerine iletmeler-
ini istemişti ve çeşitli konularda aldığı 
soruları Cameron’a sordu.

Corbyn’nin muhalefet lideri olarak 
geçirdiği ilk haftada katıldığı bir etkin-
likte Britanya milli marşını okumaması 

tepkilere yol açmıştı. Cumhuriyetçi 
olduğu bilinen Corbyn’nin ileride bu 
konuda daha hassas davranıp marşı 
okuyacağını ifade ettiği aktarıldı.

Corbyn’nin meclis’te yeni soru 
sorma yöntemi, oldukça olumlu tep-
kilere yol açtı.

Corbyn İşçi Parti lideri seçildiğinin 
açıklandığı 12 Eylül’den itibaren 62 
bin yeni üye katıldı- artmaya devam 
eden parti üye sayısı 380 bin.

Corbyn’nin muhalefet lideri 
olmasıyla birlikte gündemde kalan 
diğer bir konu Suriye’ye askeri mü-
dahale. Muhafazakar Hükümeti’nin 
önümüzdeki günlerde Suriye’ye ask-
eri müdahale için mecliste oylamaya 
gitmesi bekleniyor. Savaş karşıtı olan 
ve daha önce Suriye’ye askeri müda-
haleyi desteklemediğini ifade eden 
Corbyn’nin bu konuda tavrının ne 
olacağı merak ediliyor.

Guardian’nın haberine göre, 
Hükümet oylamayı kazanmak için 
Corbyn ile özel belgeler paylaşmayı 
göz önünde bulundukları bildiriliyor. 
Gölge dış ilişkileri bakanı Hilary Benn 
askeri müdahaleyi tümden ret etmey-
eceklerini ve amaçları göz önünde 
bulunduracaklarını ifade etti.
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BAF: Matemimiz, Gülbanklarımız Zalimin Zulmüne Direnenler İçin Olacak

Britanya Alevi Federasyonu yaklaşan Muharrem Matem-i ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan 
açıklamada bu yılki matemin ve gülbankların zalimin zulmüne direnen mazlumlar için olacağı, ve lan-
etlerinin de mazlumu katleden işgalcilere, katillere ve onların destekçilerine olacağı belirtildi.

Muharrem Matemi miladi takvimle 10 Ekim 
680 tarihinde, Hicri takvime göre ise 10 Muhar-
rem 61 tarihinde Kerbela’da İmam Hüseyin’in 
Muaviye oğlu Yezit tarafından katledilişi ile 
başlayan ve o tarihten bu güne kadar Alevi tari-
hinde yer alan katliamların matemidir.

Britanya Alevi Federasyonu tarafından 
konu ile yapılan açıklamada şunlar belirtildi:

‘‘Alevi toplumu açısından Kerbela sad-
ece bir coğrafi yerin adı olmadığı gibi İmam 
Hüseyin ve Yezit’de birer kişi değildir. 
Bunların hepsi birer sembol olarak tarihin 
her döneminde varlığını sürdürmektedir.

Alevi Toplumu açısından Kerbela yer 
yüzünde yapılan katliamların yaşandığı 
coğrafik yerlere verilen ortak addır; Kerbela 
Yavuz Döneminde Anadolu’dur, II Mah-
mud döneminde İstanbul’dur daha son-
raki tarihler için ise Koçgiridir, Dersim’dir, 
Maraş’tır, Çorum’dur, Sivas’tır, Gazi’dir, 
Gezi’dir.

Kerbela bugün Irak’tır, Suriye’dir, 
Suruç’tur, Cizre’dir ve zorunlu göçlere 
mezar olan Akdeniz sularıdır.  Kerbala zul-
mün yaşandığı her yerdir.

Kerbela; mazlumun zalime baş kaldırdığı 

mekandır. Aynı şekilde bu zulmü yaşatanlar 
Yezit’dir. Zulme direnenler ise İmam 
Hüseyin’dir.

Bu yıl matemimizi bu bilinçle tutatacağız, 
gülbanklarımız zalimin zulmüne direnen 
mazlumlar için olacak, lanetlerimiz de 
mazlumu katleden işgalcilere, katillere ve 
onların destekçilerine olacaktır.

Kızılbaşlar, Hüseyin gibi tek başına olup, 
darda kaldığı zaman, Hüseyin gibi düşünür 
ve aklına hemen Pir Sultan gelir. O güçsüz 
de olsa, esirde düşse, ipe de çekilse doğru 
yolundan sapmaz, haksızın karşısında 

eğilmez, bükülmez onuruyla yaşamak için 
gerekirse canından vazgeçer; Hüseyin’den 
Pir Sultana, Pir Sultandan Nesimi’ye, 
Nesimi’den Seyit Rıza’ya, Seyit Rızadan 
Hüseyin İnana; ondan ona, ondan buna, on-
lardan da günümüzün Kızılbaşlarına uzanan 
onurlu çizginin özü budur.’’

Muharrem Orucu tarihleri:  
 � 10,11,12 EKİM 2015 MASUM-U 

PAKLAR ORUCU
 � 13 EKİM 2015 FATMA 

ANA ORUCU
 � 14 EKİM 2015 MUHARREM 

ORUCUNUN BAŞLAMASI           
 � 26 EKİM 2015 AŞURE GÜNÜ  

(25 Ekim 2015 Pazar 
Cemevi Aşure günü).

Britanya Alevi Federasyonu 
tarafından yazılı açıklama Pir Sultan 
Abdal’ın dizeleriyle sonlandırıldı.
‘‘Şimdi bizim aramıza  
Yola boyun veren gelsin  
Sevdasıyla hakikati bilen gelsin 
Kişi halden anlayınca Hakikati 
dinleyince 
Üstüne yol uğrayınca ayrılmayıp 
duran gelsin 

Pir Sultanım Çelebiye 
Eyvallahım var Veliye  
Yoldaşına yol diliyle  
Yolun sırrın soran gelsin.’’
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Şair Kapıları
Derler ki, Nazi 

Almanya’sında Adolf Hitler’in 
emriyle kapıların boyu 
küçültülmüştür. 

Böylece kapılardan geçmek 
için eğilen mekan sakinleri 
farkında olmadan biat kül-
türüne alıştırılmış oluyorlardı.

Hitler gibi kapılar benim de 
hep ilgimi çekmiştir. 

Özellikle üzerinde tarih 
kokan, estetiği olan, duruşu 
ve sıcaklığı ile karşı karşıya 
kaldığı insanı eğip bükme-
den içeri davet eden, anıların 
izlerini taşıyan kapıları hep 
sevmişimdir.

Son yılların gudubet 
yapılarındaki, gittikçe sayıları 
artan ruhsuz kapıları gireni dip-
siz bir kuyuya hapsedecekmiş 
hissi veriyor.

Ancak halen ülkemizde ve 
dünyanın bir çok köşesinde 
rastlayabileceğimiz, bir 
zanaatçı elinden çıkmış olsa da 
sanat harikası öyle kapılar var 
ki, onlardan birini ne zaman 
görsem o anlamlı kapıların 

arkasındaki yaşamları 
düşünmüş, onların öykülerini 
yasmak istemişimdir.

Geçmişin mirasını geleceğe 
taşıyan, göğsünün tam 
ortasında ustasının imzası kapı 
tokmaklarını bir nişane gibi 
taşıyan o kapılar ne çok şey 
anlatır.

Çivit mavisine boyanmış 
bir kapı gördüğünüzde bilin 
ki o kapıyı geçtikten sonra 
içerde bir sehpanın üzerinde 
kanaviçe işlemeli bir örtü 
göreceksiniz. Ev sahibi de 
mutlaka size kakulali bir kah-
ve ikram edecektir. 

Yüzünüze gülümseyen, size 
her defasında içeri davet eden 
o kapılar şairlere de ilham 
kaynağı olmuştur.

ve ben sana geliyordum
incelerek gecenin içinden
yolun solunda yalnız bir 
ev uykudaydı
kapısı sicimle kapalı

Nevin Koçoğlu

Bazen de isyanın simgesi 
olmuş kapılar.

Şair Sezai Sarıoğlu’nun 
söylediği gibi; 

kapılar ermese muradına, 
devrim rüyası gören 
Kobane’ye kapısız gitsek.
birlikte kapısız bir şiiri 
ağırlasak…
anahtar size söylemez; 
biz dünyaya kapısız 
olalım diye geldik.

Adil Okay’ın Ütopya 
Yayınları’ndan çıkan kitabı 
“ŞAİR KAPILARI” elime 
geçince ilk aklıma gelen Na-
ziler oldu.

Sonra kitabı karıştırdıkça 
(yukarıdaki şiirleri okuduk-
tan sonra) Nazım Hikmet’in 
Kız Çocuğu isimli şiiri geldi 
aklıma.

Kapıları çalan benim  
kapıları birer birer.  
Gözünüze görünemem  
göze görünmez ölüler.

Hiroşima’da öleli  
oluyor bir on yıl kadar.  
Yedi yaşında bir kızım,  
büyümez ölü çocuklar.

Bu şiirin yanına nasıl bir 
kapı yakışırdı diye düşünmeden 
edemedim.

Şair Adil Okay’ın dünyanın 
dört bir yanından derlediği o 
güzel kapıların fotoğraflarından 
ve her biri anlamlı şiirlerden 
oluşan kitabı Şair Kapıları, 
hemen her kütüphanede 
bulunması gereken değerli bir 
eser olmuş.

Kitaba katkı sunan şairleri 
de ayrıca kutluyorum.

A.Rahim Kılıç, Âba Müs-
lim Çelik, Ahmet Ada, Ahmet 
Çakmak, Ahmet Günbaş, Ah-
met Telli, Arife Kalender, Arzu 
Demir, Ayten Mutlu, Berivan 
Kaya, Cafer Demirtaş, Celal 

Soycan Cevahir Bedel, Enis 
Akın, Fatma Aras, Gökçenur Ç., 
Halide Yıldırım, Hayati Baki, 
Hüseyin Peker, İlker İşgören, 
Kenan Yücel, küçük İskender, 
Levent Karataş, Metin Cengiz, 
Metin Kaya, Metin Kaygalak, 
Mitat Çelik, Murathan Çarboğa, 
Mustafa Güçlü, Mustafa Köz, 
Muzaffer Kale, Müesser Yeniay, 
Nalan Çelik, Nevin Koçoğlu, 
Nilay Özer, Nisa Leyla, Nuret-
tin Taşçı, Ogün Kaymak , Peri-
han Baykal, Sabahattin Yalkın , 
Selim Temo, Sema Güler ,Sen-
nur Sezer Sezai Sarıoğlu, Sina 
Akyol, Şaban Akbaba, Şükrü 
Erbaş, Tuğrul Keskin, Tur-
gay Fişekçi, Türker Özşekerli, 
Yaprak Öz, Yavuz Özdem, 
Yılmaz Odabaşı, Zehra Betül , 
Zeynel Çok, Zeynep Köylü.

Sağlıcakla kalınız.

dursaliye2008@hotmail.com

Arada Bir

DURSALİYE  
ŞAHAN
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Berfin Yüce-Londra

Banksy adı 10 yıldır var, ama en çok yeni 
dönemlerde ana medyaya çıkmış durum-
da. Son ‘show’u: Dismaland, eğlenememe 
parkından sonra artık bir ekol olmuş , 
sokak sanatının en popüler temsili ha-
line gelmiştir. Disneyland eğlencesi ve 
sömürü-tüketim toplumu sistemine karşılık, 
çevreci ve muhalif bir ses, eleştiri olma 
amacı ile açılan sergi –gösteri, Ağustos’un 
son haftası ile Eylül’ün son haftası , Batı 
İngiltere’nin en yoksul kentlerinden birisi 
olan Weston Super  Mare’de , Banksy’ninde 
‘çocukluğumda giderdim’ dediği, şehrin 
ekonomik yoksulluğundan dolayı , uzun 
zamandır kapanmış ve dökülmüş, deniz 
kenarındaki, panayır yerinde izlenime 
sunulmuş. Banksy’nin kimliğinin bilinmediği 
göz önüne alınırsa, bu referansın anlamı daha 
da büyüyecektir.

Adından da anlaşılacağı üzere ; hayal 
kırıklığı şehrinin , ’hayal satan’, sisteme karşı 
kurma çabası olarak görülebilir. Serginin 
içeriği açıldığı şehirlerde anlaşılabilir. Kendisi 
de bir hayal kırıklığı şehri olan Weston Super 
Mare’nin, bu kaderinden sıyrılması ve biraz gün 
yüzüne çıkabilmesi için sergi yeri olarak bu ka-
saba seçilmiştir. Sonuç başarılı gibi görünüyor. 
Show ile beraber şehrin daha da popüler hale 
geldiği ve gündeme çıktığı görülüyor.

Aynı denemeyi Tracy  Emin, kendi doğduğu 
şehir olan, Margate için denedi ve kesin sonuç 
aldı. Britanya’nın en yoksul şehirlerinden 
biri olan Margate, Tracy Emin’in bu sergi vb 
uğraşları ile , bir Tate Galerisi kazandı ve şu an 
en çok yükselişte olan bir şehir durumda.

Banksy öncülüğünde bir alternatif sanat 
şöleni de denilebilir. Komedyenlerden, alter-
natif müzik gruplarına kadar oldukça çeşitli 
etkinlikler gerçekleştirildi. Öyle ki: 57 ayrı 
sanatçı, sokak sanatçısı, modern sanat ustaları, 
Damien Hirst dahil, Suriye’den , Rusya’ya 
büyük bir çeşitlilik. Video gösteriminden , 
direniş çadırına kadar her sunum bulunuyor. 
16 show, komedyenlerden , ünlü yeraltı müzik 
gruplarına kadar bir çeşitle showda, çeşitli 
tarihlerde yerlerini alıyorlar. 22 kısa film, to-
plum yalnızlaşmasından, tüketim toplumu 
eleştirisine, oradan haksız savaş sonuçlarına 
kadar bir yelpazede gösterimi var.

Evrensel eşitsizliğin sanatsal şöleni de 
denilebilir. Çevre kirlenmesinden, ucuz 
işgücü eleştirisine, evrensel direnişin 
duyurulmasından, sistem içi kurtuluşun 
imkansızlığına kadar geniş,  psikolojik ve 
pratik sunumları bir arada bulmak müm-
kün. Teknolojinin çocukları ve her şeyi esir 
ettiği, istense de, bu tarzda, sistemin dışına 

çıkılamayacağının,  mesajı her yerde açık bir 
biçimde kendisini gösteriyor.

Alanın kurulumu ve çalışanların teatral 
davranışları, başlı başına eleştirel birer mesaj 
oluşturuyor. Bu koşullarda,  eğlence sektörü 
emekçilerinin durumunu anlatıyor. Bütün 
çalışanlar mutsuz ve izleyicilere-ziyaretçilere 
kötü davranıyor. Kendileri oldukça mutsuz 
birer birey gösterimi sunuyorlar. Anonslarda 
düzenli olarak alternatif ve provakatif, düzeni 
yok sayan duyurular yapılıyor.

En can alıcı güncel olanları ise: Enter-
nasyonal Direniş Çadırı ve çadırda sol gen-
çlik grubunun propaganda ve üye çalışmaları 
sürdürüyor olmaları. Etkinlik canlı bir ey-
leme dönüştürülüyor. Çadırda Ortadoğu’dan, 
Güney Amerika’ya, oradan Avrupa’ya 
direnişler ve bunların muhalif sanatçılar 
tarafından sunumları yer alıyor.

Fakat bazı isimlere, ayrı dikkat çekilm-
esi gerek: Josh Kyes, Paco Pomet, Tammam 
Azzam, Huda Beydoun; en ayrık olanları.

Diğer bir trajik sunum ise: Göçmen 
çaresizliği ve derin acılarla biten sonları : Si-
yah suyun içinde tıka basa dolu, çaresiz gö-
zlerle bakan insanlar. Yanlarında asker-polis 
botları ve arka cephede; yeşillikler altında 
Dover’in beyaz kireç kayaları. Simsiyah 
suda, teknelerin yanlarında yüzen insan ölül-
eri. Buradan her şey bitiyor. Bütün serginin 
mesajı tamamen netleşiyor.

Bugün sadece bir şey yaparsanız bu yeterli 
olamayabilir , mesajı başka bir çaresizliğin 
ifadesi gibi duruyor, modern insanda.

Sergiye görülmemiş yığınsal bir ilgi 
var. Şehir Brityanya’nın her yanına uzak 
olmasına rağmen her gün mahşeri kalabalık. 
Bilet bulmak neredeyse imkansız. Çoğu kara-
borsa satılıyor. Şehirliler için belirli bir kota 
ayrılmış. Geri kalan bilet bulursa girebilir. 
Sayı günlük 4 bin kişi ile sınırlandırılmış. 
Girişte teatral güvenlik aramaları ve sahte 
kameralar, polis–gümrükçü rolünde herkesi 
sert bir tarzda sorguluyor. İçerde, sokak re-
klam panolarını açabilen anahtar satılıyor ve 
bir çalışan bunun pratikte nasıl kullanılacağını 
gösteriyor. Alıp sokağınızdaki reklamı bir 
propaganda afişi ile değiştirebilirsiniz.

Anlaşılmayan bir tarzda, sergi-showda 
, tamamen orta-sınıf ve üstü ile orta-sınıf  
entelektüellerden oluşuyor. Halktan insan-
lara rastlanmadı denirse yeridir. Halk için 
bir sergide, neden hiç, hedefi olan halkın 
bulunmayışının yanıtını oluşturamadım.

Zaten serginin tanım cümlesi amacı yeteri 
kadar açıklıyor: Bertol Brecht: ’Sanat gerçeğe 
tutulan bir ayna değil, onu şekillendirmesi 
gereken bir çekiçtir’.

BANKSY VE HAYAL KIRIKLIKLARI ŞEHRİ
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Londra Kürt Enstitüsü tarafından yapımı 
gerçekleştirilen, Mizgin Müjde Arslan’ın 
yönetmenliğini ve projenin eğitmenliğini 
yaptığı projede Hebhinarke masalı çocuklarla 
birlikte filme dönüştürüldü.

İslington Belediyesi’nin desteğiyle 
gerçekleştirilen projede, ilk 4 ay Arslan’ın 
öncülüğünde çocuklara sinema eğitimi verildi, 

bu sürede masalın senaryolaştırılması da yine 
çocukların yardımıyla gerçekleşti.  

Çekimler ve post-produksiyonla birlikte 
bir yıl içinde tamamlanan filmin ilk gös-
terimi geçen gün Laycock Center’da yoğun 
bir katılımla gerçekleşti. Gösterinin sonunda 
çocuklar ve projenin yönetmeni Arslan sah-
neye çıkarak soruları yanıtladı. Çocuklar bu 

projeden deneyim elde ettiklerini ve sinema-
ya devam etmek istediklerini dile getirirken, 
Arslan katılımcılar ve seyirciler arasındaki 
çocuklara, ailenin büyüklerinde sayısız hikaye 
saklı olduğunu ve onlara soru sorarak bu hi-
kayeleri anlatmalarını talep etmelerini istedi. 

Arslan, filmin kültür merkezlerinde ve 
mülteci kamplarında Kürtçe eğitimi destekle-

mek ve çocuklara Hebhinarke masalını duy-
urmak amacıyla ücretsiz gösterilmeye devam 
edileceğini ifade etti.

Tamamı Kürtçe olan ve İngilizce altyazıyla 
gösterilen 25 dakikalık çocuk filminde Jor-
dana Maurer’in imzasını taşıyan animasyonlar 
da yer alıyor.
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KÜRT MASALI HEBHINARKE 
ÇOCUK FİLMİNE DÖNÜŞTÜ
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Erdoğan’ın seçim kampanyası ve ‘mankurt’
Filiz KOÇALİ

Artık yolların, köprülerin, hastanelerin 
açılışları defalarca yapıldığından, Erdoğan 
bu seçimlerde belli ki açılışlarla değil, 
“milyonlarca nefes, teröre karşı tek ses” 
mitingleriyle meydanlarda olacak.

Önceki gün “tek nefes olalım” diye 
milyonları çağırdığı ve İstanbul’da 
gerçekleştirdiği ilk seçim mitingine tüm 
çabalara rağmen milyonlar katılmadı ama 
söylediği kimi sözler “inciler” arasında 
yerini aldı.

“Yerli ve milli 500 vekil” kadar 
“mankurt” da üzerine konuşulmayı hak 
ediyor!

Erdoğan, “Kim ki bu bayrağa yan gö-
zle bakıyorsa, bu vatanla da bu milletle de 
bağı kalmamış olan, köksüz, ruhsuz, sev-
gisiz bir mankurttur” demiş.

“Bayrağa yan bakanlar” derken, bizim 
gibi bayrağın bu memleketin Kürtlerine 
karşı sokakta, linç girişimlerinde, işkence 
seanslarında bir silah gibi kullanılmasına 
karşı çıkanlardan söz ettiğini biliyoruz. 
İstediğimiz kadar yüksek sesle ve defalar-
ca “bayrakla sorunumuz yok, halkların 

değerlerine saygılıyız” desek de boş.
Böyle durumlarda aklıma Mersin’deki 

bayrak yakma provokasyonu geliyor. 
Hatırlarsınız, 2005 Newroz’unda bir 
Türk bayrağı yakılmış, yıllar sonra o 
bayrağı çocuklara yaktıranın Ergenekon 
sanıklarından biri olduğu ortaya çıkmıştı. 
Yani o olay “derin” bir provokasyondu.

O günden sonra günlerce sokaklarda 
bayraklı terör estirilmiş, işyerleri, parti 
binları talan edilmiş, linç girişimleri 
yaşanmış, kin ve intikam nutukları 
atılmıştı. Nitekim son günlerde bir 
Kürdün dövülerek haşat edilmesin-
den sonra yarı baygın bir halde Atatürk 
büstüne çıkarılarak öptürülmesi de, HDP 
binalarını yakıp kül ettikten sonra bayrak 
asılması da aynı yaklaşımın sonucu.

Neyse gelelim “mankurt”a. HDP’nin 
etrafında örülen sevgi ve birlik çember-

ini zayıflatmak için yine bayraktan medet 
umuluyor. Ve Erdoğan da bayrağa yan 
gözle bakmayan ama yan gözle bakmakla 
itham edilen bizim gibilere mankurt diyor.

Mankurt ne demektir, bilmezdim. Ben 
de Yeni Şafak’taki bir alıntıdan öğrendim.

Kırgızistan Türklerinin baş düşmanı olan 
Avarlar, tutsak ettikleri kişilerden güçlü ve 
dayanıklı olanları, “mankurtlaştırmak” için 
ayırırlarmış. Mankurtlaştırılacak kişinin 
önce diri diri kafa derisini yüzer, daha 
sonra da tek kıl kalmayacak biçimde bütün 
saçlarını yolarlarmış. Kişinin kafasını ta-
mamen temizledikten sonra bir deve kesilir 
ve bu devenin boyun tarafından alınacak bir 
deriyi, sıcak sıcak genç tutsağın kafasına 
geçirirlermiş. Zaten kafa derisi yüzülürk-
en kafası kan içinde kalan tutsağın başına 
geçirilen deve derisi, hemen tutarmış 
kafatasını.

Kafatası deve derisiyle tamamen 
kaplandıktan sonra, hem daha çabuk kuru-
sun hem de tutsağın çığlıkları duyulmasın 
diye tutsak bir çöle götürülürmüş. Kafasını 
yere sürüp deriyi çıkartmaması için de, 
tutsağın boyun kısmına kütüğe benzer bir 
şey geçirir, ellerini ayaklarını bağlar ve 
onu yere eğilemeyecek biçimde bir ağaçla 
sabitlerlermiş.

Off! Daha bitmedi... Tutsak günlerce 
kızgın güneşin altında beklediği için, deri 
kafasında kurumaya başlar, kurudukça 
büzülür, büzüldükçe de kafatasını aynen 

mengene ile sıkar gibi gerermiş. Yanı sıra 
kökünden kazınan saçlar yeniden çıkmaya 
başlayınca, kafada kuruyan deriye çarpıp 
geri döner ve böylece kıllar üste doğru 
çıkamayınca alta doğru iner, beyne saplan-
maya başlarmış. Hem kafatasının gerilm-
esi hem de kılların beyne batması tutsağa 
anlatılması çok güç bir acı yaşatırmış. Tut-
sak çok güçlü ve dayanıklı değilse acıya 
dayanamayarak ölürmüş.

Tutsak, eğer yaşamayı başarabilirse 
hem çektiği acılar hem de kılların beyne 
batması nedeniyle bilincini (hafızasını 
/ şuurunu) kaybedermiş. Juan-juan’lar 
onu çölden alıp getirir, boynundaki kalıbı 
çıkarır ve ona yemek verirlermiş. Anne-
sini, babasını, boyunu, doğduğu yeri, adını 
unutan tutsak, artık kendisini karnını doy-
urmaya çalışan bir varlık olarak görmeye 
başlarmış. Başta kavurucu çöllerde deve 
gütmek olmak üzere bütün işleri çekin-
meden yaparlarmış. “Yaradılanı yaradan-
dan ötürü seven” Sayın Cumhurbaşkanı 
mankurtların kafa derisinin soyulmasıyla, 
çöllerde ağır işkence görmesiyle, 
saçlarının beynine saplanmasıyla hiç 
mi hiç ilgilenmeden, onun bütün bunlar 
sonucunda “köksüz, ruhsuz, sevgisiz” 
kalmasıyla ilgileniyor.

Mankurtun neden mankurt olduğunu 
unutmamak ve mankurttan böyle söz et-
mek için de ruh, sevgi ve kök gerekiyor 
galiba.
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Dolmeya Parsûyan 
Kaburga Dolması

Bu hafta Mardin ve Diyarbakır 
yörelerinin özel günlerine damgasını 
vuran, ihtişamlı görünüşü ile zihinlerde 
yer bırakan, namı çok uzaklara kadar 
gitmiş eşsiz lezzetlerinden biri olan 
Kaburga dolması tarifi ile beraberiz. 

Düğün, bayram gibi büyük 
kutlamaların yanı sıra diğer özel dav-
etlerin de en gözde yemeklerinden 
olan kaburga dolması sofraları tam 
anlamıyla şölene dönüştüren, bu an-
lamda benzeri az olan yemeklerdendir. 

Bu fevkalade lezzetli ve gönül-
lerde taht kurmuş yemekle ilgili neler 
yazabilirim kaygısı tarifini vermeye 
karar verdiğim andan itibaren başladı 
diyebilirim. Öncelikle hangi yöreye ait 
olduğu konusunda dikkatli olmam ve 
bu yemeği yakından tanıyan ve bilen-
leri bu konuda kırmamak gerektiği üz-
erine düşündüm. Fakat hemen ardından 
bu çok özel tadın Kürt mutfağında 
önemli bir yerinin olmasının tam 
olarak hangi yöreye ait olduğundan 
çok daha önemli olduğuna karar ver-
dim. Bu nadide yemeğin kökenini bul-
maya çalışmanın ise akıl alacak bir iş 
olmadığına Mardin veya Diyarbakır’ın 
kültürel kaynaşmalarını göz önünde 
bulundurduğunuz da hemen karar vere-
bilirsiniz. Pek çok farklı etnik köken ve 
dinden gelen toplumların bu şehirlerde 
yüzyıllardır beraber yaşadıklarını 
düşündüğümüzde hangi toplumun 
hangisine öğrettiği sorusu doğrusu çok 
gereksiz geliyor. Ama Altın’ın çizilm-
esi gereken en önemli nokta bu ünlü 
yemeğin “yöresel” bir yemek olmadığı 
Kürt mutfağında yüzyıllardır pişen çok 
özel bir kutlama yemeği olduğudur. 

Bu yemeğin lezzetiyle ilgili ne 
yazılabilir ki? Bir kere görünümü 
açısından bir yemekle ilgili beklentil-
erinizin çok fazlasını sunuyor. Masaya 
getirildiği andan itibaren gözlerinizle 
doyuyorsunuz önce. Servis edilm-
esi için eti kemiklerinden didikley-
erek ayırma aşamasını kendinden 
geçmişçesine izleyen gözlerle izle-
mek lezzeti ile ilgili beklentilerinizi 
on katına daha çıkarıyor. Ve lezzeti? 
Düşük ısıda yavaş yavaş pişen et ke-
miklerden öyle kolayca ayrılıyor ve 

ağızda dağılacak kadar bir yumuşaklığa 
varıyor. Kemik ve etin lezzetlerini 
içine çekmiş pilav içindeki baharatlar 
ve bademlerle karışarak yemeği kom-
ple bambaşka bir lezzete çevriliyor. 

Bugün kurban bayramı ve bir 
çoğumuz için çok özel bir yere sahip 
olan bu önemli günde başka yemek 
tarifi vermek pek doğru gelmedi 
açıkçası. Özel günlerinizde unutulmaz 
bir ziyafet vermeyi düşünüyorsanız bu 
yemek tam anlamıyla aradığınız şey. 

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Heşandina Persuyan
Dolmeya Parsûyan / 
kaburga Dolması

8-10 kişilik
Yapılışı:
300 gr. baldo pirinç
4 yemek kaşığı tereyağı
100 gr. Badem içi - Haşlanmış 
kabukları soyulmuş. 
1 şeker kaşığı toz yeni bahar 
1/2 şeker kaşığı toz tarçın.
1.5 şeker kaşığı kuru reyhan
2 avuç dolusu ince doğranmış taze 
maydanoz. 
Tuz&karabiber
2 kg Kuzu veya oğlak kaburgası. 
- Dış taraftaki yağı üzerinde ve 
kemiklerle et arasında bir cep 
açılmış. (kasabınız bunu sizin için 
hazrlayacaktır) 

Marinesi için:
1 yemek kaşığı yoğurt 
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı acı kırmızı biber
3 diş sarımsak- dövülmüş
Tuz karabiber

1. Pirincin üzerini iki parmak 
geçecek kadar kaynamış su dökün ve 
su soğuyana kadar, pirinçler hemen 
iki katına çıkana kadar bekletin. Su 
soğuduğunda pirinçleri süzün. 

2. Bademlerin kabuklarını soymak 
için küçük bir tencerede kaynamış 
suya koyup 5 dakika kadar kabuk-
lar yumuşayana kadar kaynatın orta 
ateşte kaynatın. Soğuduktan sonra 

yumuşamış kabukları soyun ve bir ke-
narda bekletin. 

3. Geniş bir tencerede tereyağını 
eritin ve bademleri ekleyip hafif 
sararana kadar kızartın ara ara 
karıştırarak kızartın. Pirinci ekleyip 
bir kaç dakika kadar pişirmeye de-
vam edin. Maydanoz ve baharatları 
ekleyin karıştırın ve 150 -200 gram 
kadar kaynamış su ekleyin tuz kara-
biberini kontrol edin ve kapağını 
kapatıp pirinç suyunu tamamen 
çekene kadar pişirin. (Pirinçler yarım 
pişecek, o yüzden hala serttir)

3. Hazırladığınız ve ılımış pilavı, 
kaburgaların kemikleri ve dış 
yüzeyinin arasına açılmış “ceb” in 
içine dikkatlice doldurun. Çok doldur-
mamaya dikkat edin, çünkü pirinç ta-
mamen piştiğinde daha da şişecektir. 
Bu cebin ağzını ya büyük bir iğneye 
taktığınız kalın bir iple dikin yada pa-
ket sarar gibi, ağzı sağlam bir şekilde 
kapanacak şekilde kalın bir iple her 
tarafından sıkıca sarın. İç pilavın 
pişme esnasında içinden dökülmem-
esi gerekir. 

4. Fırınınızı 190 C derece ısıtın. 
Marine malzemelerini karıştırın ve 
kaburganın her tarafına güzelce ovun. 
Fırın tepsinizin içine metal ayaklı 
teli yerleştirin ve kaburgayı üzerine 
yerleştirin. Tepsinin içini yarısına ka-
dar ete değmeyecek kadar kaynamış 
su ile doldurun, alümünyom folyo ile 
kaburganın üzerini tamamen kapatın 
ve dikkatlice fırına yerleştirin. 5 
dakika sonra fırının derecesini 145 C 
e indirin ve kaburganın büyüklüğüne 
ve  etin körpeliğine göre 4-6 saat arası 
pişirin. 2 saat kadar sonra kontrol edin 
tepsideki su azalmışsa su ekleyin. 
4 saat sonra et kemikten kolayca 
ayrılacak kadar yumuşamış durum-
daysa, fırının derecesini 185 C ye yük-
seltip folyoyu kaldırın ve kaburganın 
üstü kızarana kadar 20 dakika kadar 
daha pişirmeye devam edin. Servis 
etmeden en az yirmi dakika dinlendi-
rin. Ipleri dikkatli bir şekilde kesin, 
etleri didikleyip iç pilavla ve salata ile 
servis yapın.

Afiyet olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FADIME  
TISKAYA
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21. yüzyıl direniş destanı: Kobanê 1
Kobanê’ye DAİŞ saldırıları 2014 baharında başladı. Newroz Bayramı’nın 
Miştenur Tepesi’nde kutlanmasının hemen ardından 22 Mart günü DAİŞ 
çeteleri Kobane’ye yönelik ilk saldırılarını gerçekleştirdi. Daha önce El 
Nusra çeteleri ile savaşan ve yenilgiye uğratan YPG/YPJ’nin de  DAİŞ ile 
ilk karşılaşması bu değildi. Cizire kantonuna saldıran DAİŞ çeteleri ile 
YPG/YPJ savaşçıları arasında daha önce çatışmalar yaşanmıştı. Ancak, 
Suriye’de bulunan başta El Nusra olmak üzere birçok çeteyi tasfiye ettikten 
sonra ortaya çıkan uluslararası paramiliter çete DAİŞ’in Rojava’ya yönelik 
saldırılarının merkezinde her zaman Kobanê yer aldı.

tesaDÜf DeĞİlDİ
Kobanê’nin hedef seçilmesi tesadüf değildi. Baas 

rejiminin Arap kemeri politikası sonucunda  birbirin-
den izole edilen Rojava kentleri, Rojava Devrimi’nin 
ardından ilanı yapılan kantonlar arası bağlantının 
kopuk olmasına yol açtı. Arap kemeri politikası ile 
Araplaştırılan Girê Spi (Til Ebyad) Suriye’de iç savaşın 
başlaması ile birlikte çetelerin üssü haline gelirken 
Kobanê’nin Cizîrê kantonu ile bağlantısını da kesiyor-
du. Diğer tarafta, yine aynı politika kapsamında Erme-
nilerden arındırılarak Araplaştırılan Cerablus kenti de 
iç savaş ile birlikte çetelerce işgal edilerek Kobanê ve 
Afrin arası bağlantının da kesilmesini beraberinde get-
iriyordu. Bu tablo içerisinde DAİŞ çeteleri Türk devleti 
ile ortak stratejileri çerçevesinde, diğer kantonlara göre 
tümden kuşatma altında bulunan, askeri olarak sistemi 
oturmayan, küçük bir bölge olan ama aynı zamanda 
önemli bir stratejik konumu ifade eden Kobanê kanto-
nuna saldırmayı uygun görmüştü.

DaİŞ’e rOJaVa’Yı İŞaret 
eDeN, tÜrk DeVletİYDİ

Kobanê’nin işgal edilmesi Türk devleti açısından 
Cizire ve Afrin kantonlarının da tümden kuşatılması 
ve Rojava Devrimi’nin boğulması anlamına gelirken, 
müttefiki DAİŞ üzerinden Orta Doğu’ya açılan yeni 
bir kapı ve yine DAİŞ ile ticaret hacminin biraz daha 
büyümesi anlamına da geliyordu. Yakın stratejisini 
Orta Suriye üzerine kuran DAİŞ çetelerinin gün-
demine yakın strateji olarak Rojava’yı Türk devleti 
sokmuştu. Rojava Devrimi ve felsefesini her zaman 
düşman gören ve Rojava’ya saldırması kaçınılmaz 
olan DAİŞ çetesi Türk devletinin önüne koyduğu bu 
stratejiyi çıkarlarına uygun gördü; Suriye’de ilk iş 
olarak  Rojava ve Kobanê kantonuna saldırıya geçti. 
DAİŞ için müttefik Türkiye’ye açılan yeni bir kapı, 
işgal alanlarına yeni alanlar katmak, Cizire ile Afrin’i 
kuşatmak için bulunmaz bir fırsat olarak görülüyordu. 
Ve tabii ki en önemlisi Türk devleti ile kazanacağı 
stratejik ortaklık. Tüm bu hesaplar ile birlikte devrimin 
fitilinin ateşlendiği  ve Baas rejiminin ilk olarak Ro-
java Kürdistan topraklarından atıldığı yer olması 
da Kobanê’yi her iki güç için başat hedef haline ge-
tiriyordu. Bu kapsamda  DAİŞ çeteleri ilk saldırısını 
22 Mart günü Kobanê’nin güneyinde gerçekleştirdi. 
DAİŞ çeteleri öncesinde Kobanê’nin çevresinde bu-
lunan Girê Spi, Cerablus, Minbic, Sirin, kentlerini bir 
bir ÖSO (Özgür Suriye Ordusu) ve El Nusra çeteler-
inin elinden aldı. Kobanê sınırlarına dayanan çeteler, 
batıda Fırat Nehri kenarında bulunan Şexler hattına da 
yerleşti. Kobanê artık tümden kuşatma altına alınmıştı. 
İlk saldırı  Sirin’den başladı. Sirin buğday depoları 
etrafında  başlayan çatışmalarda YPG/YPJ’nin büyük 
bir direnişi ile karşılaşan çeteler, Suriye’de ilk defa 
askeri darbe almaya başladı. Daha önce girdikleri tüm 
kentleri, bölgeleri neredeyse karşılarındaki güçleri ez-
erek ele geçiren çeteler, ‘“kolay lokma’” gördükleri, 
askeri ve silah açısından yetersiz olan Kobanê’ye yöne-
lik daha ilk saldırılarında küçük bir YPG/YPJ grubu 
tarafından adeta bozguna uğratıldı.

İlk Defa Gerİ ÇekİlDİler!
Sirin’de ilk darbe alan çeteler aynı günün akşamında 

doğuda Kendalê köyüne saldırı gerçekleştirdi. Ken-
dalê,  büyük kentleri, bölgeleri ele geçiren ve o güne 
kadar hiçbir saldırısında geri çekilmeyen DAİŞ çeteler-
inin  ilk defa geri çekilerek kaçtıkları bir yer olarak 
tarihe geçti. Komutan Hebun ve Siyabend komutasında 
hareket eden Kendale köyündeki YPG/YPJ grupları 
22 Mart gününün akşamında destana dönüşen tari-
hin sayfalarını yazmaya başladı. Yüzlerce kişilik çete 
gruplarına karşı sınırlı bir sayı ve silah gücü ile direnen 
Kendalê köyündeki YPG/YPJ savaşçıları çetelere ağır 
darbeler indirdi. Köyün yarısına kadar giren çeteler 

çatışma boyunca kırktan fazla kayıp vererek köyden 
kaçtı. Kobanê’ye ilk saldırısında darbe yiyen ve yenilgi-
yi tadan DAİŞ çeteleri saldırdıkları gücün direniş 
kararlılığı ve iradesi karşısında işlerinin sandıkları gibi 
kolay olmadığını anlamaya başlıyordu. Nisan ve Mayıs 
ayları boyunca saldırılarını sürdüren DAİŞ çetelerine 
karşı sadece kırk kişilik bir profesyonel YPG/YPJ gücü 
ve Kobanê’ de halktan oluşan öz savunma güçlerinin 
ferdi silahlar ve el yapımı el bombaları ile sergilediği 
direniş, yine gelişecek olan direnişin gücünü ortaya 
koyuyordu.

ZORLU DÖNEM
Kobanê’de artık zorlu bir dönem başlıyordu. Üç 

taraftan kuşatılan Kobanê kantonunun su ve elektriği 
de çeteler tarafından kesilmişti, gıda ve temel ihti-
yaçlar konusunda sıkıntılar başlamıştı. Tek çıkış 
noktası Kuzey Kürdistan olan Kobanê’ye buradan 
yardımların gelmesini de Türk devleti engelliyor ve 
adeta DAİŞ adına Kobanê’yi kuzeyden de Türk dev-
leti kuşatma altına alıyordu. Tüm koşulların üstesinden 
öz kaynaklarına dayanan ortak üretim, eşit bölüşüm, 
ortak yönetim ve öz savunma ile geliniyordu  Su 
ihtiyacı açılan kuyulardan sağlanıyor, elektrik elde 
kalan mazot sayesinde devreye sokulan ortak jener-
atörlerden veriliyordu. Askeri olarak el yapımı silah 
ve bombalar  ile savunma yapılıyor, gençler YPG/
YPJ saflarında eğitilerek öz savunma savaşı büyütül-
meye çalışılıyordu. Kobanê’de 2014 baharında bunlar 
yaşanırken DAİŞ çeteleri de mevcut saldırı biçim-
leri ve silah gücü ile sonuç alamayacaklarını anlamış 
ve Kobane’ye yönelik ilk kapsamlı, büyük saldırı 
dalgasının hazırlıklarına başlamıştı.

HazİraN saYfası YazılMaYa 
baŞlıYOrDU

Haziran ayı geldiğinde Kobanê’de artık büyük bir 
savaş yaşanıyordu. Üç cephesinde başlayan saldırılarda 
iki güç arasındaki silah ve sayısal fark belki de tarihte 
rastlanmayacak düzeyde eşitsizce gelişiyordu. DAİŞ 
çeteleri üç cephede binlerce çete, tank, top ve ağır si-
lahlarla saldırırken, YPG/YPJ ise çoğu yeni savaşçı 
olan, sayıları belki beş yüzü geçmeyecek, el yapımı el 
bombaları ve eski keleşler ile bu güce karşı koyacaktı. 
21. yüzyıl direniş destanı olan Kobanê destanın Haz-
iran sayfası artık yazılmaya başlanıyordu.

KOBANÊ - SEDAT SUR-ANF
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İstifa eden bakanlar: Savaş 
hükümetinden çekiliyoruz

HDP’li bakanlar, istifalarının ardından basın toplantısı 
düzenledi. Basın açıklamasın okuyan Konca, kabinede yer 
alarak AKP’nin savaş politikasını teşhir ettiklerini belirterek, 
kamuoyunu barışın etrafında kenetlenmeye, demokrasi ve 
özgürlük mücadelesini yükseltmeye çağırdı.

Seçim hükümetinde yer alan ve bugün görevlerinden is-
tifa eden HDP’li Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca ve 
Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan, Genel Merkez binasında 
basın toplantısı düzenledi. Toplantıya HDP Grup Başkanvekili 
İdris Baluken ve İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de katıldı.

‘HALK ÇÖZÜM İSTEDİ, AKP SAVAŞ 
BAŞLATTI’

Basın açıklamasını okuyan, aynı zamanda Kocaeli 
Milletvekili olan Konca, AKP’nin savaş konseptine dair 
değerlendirmelerde bulundu.

Konca, AKP’nin 7 Haziran’daki genel seçimlerde 
tüm stratejisini HDP’yi baraj altında bırakmak üzerinden 
hedeflediğini ancak halklardan ders aldığını belirtti. “Saray ve 
AKP seçim sonuçlarıyla birlikte hezimetle karşılaştılar” diyen 
Konca, AKP’nin tek başına iktidar olamamasının, ülkede yeni 
bir kapının aralandığı anlamına geldiğini söyledi. 7 Haziran’da 
halkların müzakere, uzlaşma, toplumsal barış ve Meclis 
çatısında sorunların çözümünü istediğini gösterdiğine dikkat 
çeken Konca, buna rağmen AKP’nin 8 Haziran’dan itibaren 
savaş ve darbe konseptini devreye koyduğunu belirtti.

“Seçim öncesinde Saray tarafından tekmelenen çözüm 
masası, seçimden sonra tamamen devrilmiş; ‘90’lardaki 
sıkıyönetimi aratan savaş konsepti devreye konulmuştur. 
Dolmabahçe Mutabakatı ile aralanan barış kapısını AKP 
kapatmıştır” diye konuşan Konca, AKP’nin Kuzey Kürdistan 
ve Türkiye kentlerini ‘cehenneme’ çevirdiğini belirtti. 

Konca, “Ülkemiz, onlarca yurttaşımızın yaşamını yitirdiği 
kanlı girdaba, Saray ve AKP eliyle itilmiştir. Bu süreç 
yakıcılığıyla sürüyor; Saray ve AKP savaşın boyutlandırılacağı 
mesajını veriyor” diyerek, aynı zamanda AKP ve Türk 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasayı ihlal 
ederek defalarca suç işlediklerini vurguladı.

‘YOKSUL ÇOCUKLARI SAVAŞA GÖN-
DERME AHLAKSIZLIĞINI SÜRDÜRÜY-
ORLAR’

Konca, şöyle devam etti: “Saray ve talimatlandırılmış AKP 
hükümetinin tüm bu uygulamalarına, içeriden ve dışarıdan güçlü 
itirazlar yükselmiş, Darbe ve Savaş konseptinin uygulamalarına 
tepkiler Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş düzeyde polis ve 
asker cenazelerine kadar haklı ve güçlü bir şekilde yansımıştır. 
Saraylarda, köşklerde zevk ve sefa içinde oturup devletin 
kaynaklarını yağmalayanlar, kendi çocuklarına, yakınlarına 
çürük raporları alanlar ve bedelli askerlikler yaptıranlar, iktidar 
savaşının cephelerine yoksul emekçi halk çocuklarını gönderme 
ahlaksızlığını da pervasızca bugüne kadar sürdürmüşlerdir. 
Sayısız demokrasi ihlalleri ve suç pratiğinin sahibi olan Saray 
ve AKP, buna rağmen emrindeki yandaş basın ve susturulmuş 
yaygın basın aracılığıyla bu tablonun müsebbibi pozisyonundan 
kaçmak istemiş, ağır tarihi faturayı diğer siyasi partilere havale 
etmenin gayretine girmiştir. Öyle ki devrilen Çözüm ve Koal-
isyon Masalarının sorumluluğu tüm halklarımız ve kamuoyu 
tarafından bilinmesine rağmen, muhatap olan HDP ve diğer 
muhalefet partilerine mal edilmek istenmiştir.”

AKP’nin savaş politikasına karşı çıkmanın, Meclis’e ge-
len savaş tezkeresine de karşı çıkmayı gerektirdiğini belirten 
Konca, aynı zamanda seçim hükümetinde meydanın en başta 
AKP’ye bırakılmasının da doğru olmayacağını vurguladı. 

‘KABİNEDE SAVAŞI MAHKUM ETTİK’
Konca, bakanlık pozisyonlarıyla üstlendikleri role ilişkin 

şunları kaydetti:
“Seçim Hükümetine dahiliyetimizi AKP’nin tüm bu darbeci 

savaş uygulamalarına karşı Kabinede mücadele ve teşhir etme 
amacımızı, halkımızdan aldığımız %13,1’lik oy ve anayasal 
gereklilik olarak bugün bir kez daha hatırlatmak isteriz. Bugüne 
kadar Kabinede AKP hükümetinin tüm Darbe ve Savaş pratiğine 
karşı, parti ilkelerimiz ve halkımızın değerleri doğrultusunda 
karşı koyduk. Müstafi bir hükümetin, seçim kabinesinin irades-
ini gasp eden savaş tezkeresini gayri hukuki olarak TBMM’ye 
sevk edilmesine karşı çıktık. Türkiye siyasi tarihinde ilk kez 
müstafi hükümetin savaş tezkeresine karşı Kabine sıralarından 
ret oyu çıkardık. Saray’ın ve talimatlı Başbakanın Kürt iller-
inde yürüttüğü savaşı, Türkiye’nin her tarafına düşen büyük 
acıyı Kabine üyeleri olarak mahkûm ettik. Barışın sesini hem 
kabinede, hem de kabine üyesi olarak dünya kamuoyunda 
duyurmanın gayreti içerisinde olduk. Gever’de, Lice’de, 
Silvan’da, Sur’da, Silopi’de katliam girişimleri yapılırken, so-
rumlu siyasileri ve bürokratları yılmadan, üşenmeden uyardık, 
hukukun baskısı altına almaya çalıştık. Cizre’de sekiz günlük 
sokağa çıkma yasağı ile, 24 yurttaşımızı katleden anlayışa 
karşı, katliamcıların yanında değil, ablukayı kırmaya çalışan 
halkımızın yanında yer aldık. 35 günlük bebeğin derin don-
durucuda tutulan cenazesini de, 10 yaşındaki çocuğun keskin 
nişancılar tarafından katledilmesini de, 7 çocuklu 70 yaşındaki 

bir ananın devlet kurşunuyla öldürülmesini de hiçbir tereddüte 
kapılmadan, Kabine üyeleri olarak ülke ve dünya kamuoyuna 
duyurduk.

Atanmış bir polisin İçişleri Bakanlığı, seçilmiş iradeyi 
tanımayan bir bürokratın da Şırnak Valiliği yaptığını tüm 
halklarımıza açık şekilde gösterdik. Yaşanan çatışmalı süreçten 
dolayı Parti Genel Merkezimize, il-ilçe binalarımıza, halkımızın 
ev ve işyerlerine karşı yapılan faşist linç saldırılara karşı açık ve 
net bir tutum sergiledik. Basın kuruluşlarına yapılan baskılara 
karşı basın özgürlüğünün yanında durduk. Parti çalışanlarımız, 
il-ilçe eş başkanlarımız ve belediye eş başkanlarımıza yöne-
lik yürütülen siyasi soykırım operasyonlarına karşı durduk 
ve bu siyasi soykırım operasyonlarını teşhir etmeye çalıştık. 
Burada daha fazla detaylandıramayacağımız konularda 
AKP’li Bakanları ilk kez yanı başlarında en güçlü Barış ve 
Kardeşlik sesini duymak zorunda bıraktık. Kabinenin ülkemizi 
ve halklarımızı uçuruma sürükleyen politikalarını açık ve net 
şekilde tüm dünya kamuoyunda teşhir ettik.

Başından beri AKP’nin halkta yaratmaya çalıştığı ‘sandıkla 
da olsa bunlar gitmez’ algısını Kabine içerisindeki varlığımızla 
yerle bir ettik. AKP’siz kabine sıralarının mümkün olduğunun 
umudunu tüm halklarımız nezdinde yeniden yeşerttik. Savaş ve 
Darbe politikalarını muhalefete yüklemek isteyen AKP anlayışı 
ve Saray zihniyetini hemen yanı başlarında gözlemleyerek, 
sorumluluğun kimde olduğunu açık bir şekilde teşhir ettik. Açık 
ve net şekilde ortaya koyuyoruz ki, Savaşı uygulamaya koyan 
da siyasete darbe yapan da AKP hükümetinin kendisidir. Tüm 
baskı ve zor politikalarına katliam uygulamalarına rağmen en 
büyük korkuyu yaşayan da yine Saray ve AKP’nin kendisidir.”

‘ADEM-İ MERKEZİYETÇİ YÖNETİM 
GELİŞTİRİLMELİ’

Konca, halkların karamsarlığa kapılmasına gerek 
olmadığını, umudu büyüterek AKP’den kurtulmanın mümkün 
olduğunu ifade ederek, şunları ekledi: “Biz AKP’yi teşhir ettik, 
AKP’siz seçeneğin yakın olduğunu tüm halklarımıza gösterdik. 
90 yıllık inkârcı, imhacı, asimilasyoncu bir anlayışın, büyük be-
deller ve tarihi badireler neticesinde yerle bir olduğunu, Kürdün, 
Alevi’nin, Sosyalistin şahsında tüm ezilen halkların, inançların, 
kimliklerin ülkenin yönetim süreçlerine kendi kimliğini inkâr 
etmeden katılabileceğini gösterdik. Bu vesileyle en önemli gün-
demlerimizden biri olarak tartışılan katı merkeziyetçi bir idari 
sistemin ülkemizin en temel sorunlarına çözüm üretemediğini, 
yönetim ve karar süreçlerinde yerel demokrasiyi geliştirecek 
adem-i merkeziyetçi bir yönetim anlayışının geliştirilmesi 
gerektiğini bizzat Bakanlar Kurulu’nun içerisinde yer alarak 
gözlemledik.”

Konca, “Geldiğimiz aşamada teşhir olmuş, maskesi düşmüş, 
gerçek yüzü tüm halklarımız tarafından görülmüş savaştan 
beslenen, bırakın insan yaşamını Varto örneğinde olduğu gibi 
mezarlıkları, camii ve cemevlerini harabeye çeviren, bebek 
ve çocuk katlinibile meşrulaştırmaya çalışan taraflı, bağımlı 
ve Saray güdümlü AKP’nin seçim hükümetinden çekiliyoruz. 
İki bakan olarak partimizin yetkili organlarıyla yürüttüğümüz 
istişare doğrultusunda istifa ettik” açıklamasında bulundu.

‘DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK 
MÜCADELESİNE ÇAĞIRIYORUZ’

1 Kasım’daki seçimlere hazırlanacaklarını aktaran Kon-
ca, şunları söyledi: “AKP’nin sonunun yaklaştığı bugün-
lerde halkımızla birlikte yürüttüğümüz mücadele saflarında 
1 Kasım seçimlerine hazırlanıyoruz. 7 Haziran’da Başkan 
yaptırmadığımızı, 1 Kasım’da tekrar Başkan yaptırmayacağız. 
7 Haziran’da iktidarını sarstığımız AKP zihniyetini 1 Kasım’da 
iktidardan alacağız. Tüm halkımızı ve demokratik kamuoyunu 
Barışın etrafında kenetlenmeye, demokrasi ve özgürlük mü-
cadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.”

‘VARTO’DA CAMİ, CEM EVİ VE MEZAR-
LIK BOMBALANDI’

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını da 
yanıtlayan Konca, Bakanlar Kurulu toplantısında istifa ger-
ekçelerini özet olarak sunduklarını bildirdi. Konca, memleketi 
Varto’da cem evinin, caminin ve mezarlıkların bombalandığına 
dikkat çekti. 

Cizre’deki sivil katliamın da Bakanlar Kurulu toplantısında 
gündeme geldiğini kaydeden HDP’li Ali Haydar Konca, İçişleri 
Bakanı ve valinin Cizre’de krizi yönetemediğini, ölümlerin 
engellenmesinin mümkün olduğunu ancak bunun yapılmadığını 
söylediğini aktardı.
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

W. Shakesperare / Hamlet 

Olmak ya da olmamak, işte bütün sorun bu!
Düşüncemizin katlanması mı güzel

Zalim kaderin yumruklarına, oklarına
Yoksa diretip bela denizlerine karşı

Dur, yeter demesi mi?
Ölmek, uyumak sadece!

Düşünün ki uyumakla yalnız
Bitebilir bütün acıları yüreğin,

Çektiği bütün kahırlar insanoğlunun.
Uyumak, ama düş görebilirsin uykuda, o kötü.

Çünkü, o ölüm uykularında
Sıyrıldığımız zaman yaşamak kaygısından
Ne düşler görebilir insan, düşünmeli bunu.
Bu düşüncedir felaketleri yaşanır yapan.

Yoksa kim dayanabilir zamanın kırbacına?
Zorbanın kahrına, gururunun çiğnenmesine

Sevgisinin kepaze edilmesine
Kanunların bu kadar yavaş

Yüzsüzlüğün bu kadar çabuk yürümesine
Kötülere kul olmasına iyi insanın

Bir bıçak saplayıp göğsüne kurtulmak varken?
Kim ister bütün bunlara katlanmak

Ağır bir hayatın altında inleyip terlemek
Ölümden sonraki bir şeyden korkmasa

O kimsenin gidip de dönmediği bilinmez dünya
Ürkütmese yüreğini?

Bilmediğimiz belalara atılmaktansa
Çektiklerine razı etmese insanları?

Bilinç böyle korkak ediyor hepimizi:
Düşüncenin soluk ışığı bulandırıyor

Yürekten gelenin doğal rengini.
Ve nice büyük, yiğitçe atılışlar
Yollarını değiştirip bu yüzden

Bir iş, bir eylem olma gücünü yitiriyorlar.

FOTO: ZÜLKÜF KIŞANAK - KOBANE

Bu toprakları babalarına 
doyamayan çocuklarla 

doldurdunuz



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

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

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
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27 Rêxistinên li Londonê jibo hilbijartinên giştî yên Yekê Mijdarê banga 
piştevaniyê jibo HDP´ê kirin. Di nav de rêxistinên jin, ciwan jî heyî 
27 sazî li hev kom bûn û daxûyaniyeke hevpar dan. Di daxûyaniyê de 
bang li gel hat kirin ku dengê xwe bidin HDP´ê. 
Di daxûyaniya hevpar ya li ser navên saziyan hatî dayîn de wiha hat 
gotin: “Di roja îroyîn de, jibo pêşî lê girtina polîtîkayên şer yên erdogan û 
hikûmeta aKP´ê berpirsiyariyek dîrokî li pêşiya hemû hêzên aşîtîxwaz û 
şoreşger e. erdogan jibo dîktatoriya xwe êrîşên topyekûn dane destpekirin 
û divê em jî bi awayekî seferberî li hember van polîtîkayan li berxwe bidin 

û jibo serketina di hilbijartinan de li tevahiya Brîtanya bi awayekî xûrt 
xebatên xwe bidomînin.” 
Di daxûyaniyê de dan zanîn ku hilbijartin li londonê dê di 22,23,24 û 25´ê 
Cotmehê de pêk were û jibo xebatê tenê mehek maye. 

LI LONDONÊ JI 27 
SAZIYAN BANGA 
PIŞTEVANIYA HDP´Ê

Cejna We 
Ya Qûrbanê 

Pîroz Be
Di van rojên reş û bi êş de cejnên me jî reş derbas 
dibin. Bi hêviya ku êdî kes nebe qûrbaniyên şer, 
em cejna hemû xwendevanên xwe pîroz dikin. 

Di 20’ê Îlonê roja Heskîfê  
De li londonê Çalakî

Rûpel 2

FeDa: Êrîşa li dijî pîrozmendiyên 
me, sedema îsyanê ye!

Rûpel 4

mezintirîn sendîkaya Îngilîstanê: 
Divê ocalan azad bibe

Rûpel 2

Gelê Yewnanîstanê  
Dîsa Got: Syrîza 

Rûpel 5Haberin devamı sayfa 9’da
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Bi alastinê zik têr nabe

li kerê siwarbûye û li kerê digere

Ji zanan bi pirse û ji nezanan bi tirse

Siwarê hespê xelkê , her tim peya ye

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs
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Kurdistan
Sersal hat Kurdistan hê perçe hê bindest 

Sersal hat em tev kurd hê serpel hê bindest 

Koledar xwedîmal tev dilşad tev dilxweş

 Em tenê perîşan belengaz ser bi reş 

Bê rêber bê rêzan bê dewlet bê serdar

 Bê xwendin bê ziman bê rûmet tev hejar

 Berdan ser pişta me dijmin pir lat û hîm

 Newêrin em bêjin li ber wan lam û cîm 

Navê me zarê me qada me tev dizîn 

Dixwazin her weha em bimrin birizîn 

Lê şaş in nezan in Kurdistan namirî

 Rojek tê naçare tola xwe wergirî

 Bişkênî ew serê zorker ú koledar 

Bêne ber destê me sernexûn gunehkar 

Şopa me tev bi xwîn jîna me tev bi ceng 

Şerkoh û Erdeşîr li cîhan dane deng 

Navê me Kurd e her karê me şerkirin 

Em in bê rojhilat, parastin ji mirin 

 CEGERXWÎN
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Mezintirîn sendîkaya Îngilîstanê:
Divê Ocalan azad bibe
Unite the Union, ji dewleta Tirk xwest ku li pêvajoya çareseriyê vegere û 
mercên azadiyê ji bo Ocalan biafirîne.

Mezintirîn sendîkaya Îngilîstanê 
Unite the Union bang li dewleta Tirk, 
ku bi lezgînî li hevdîtinên aştiyê 
vegere û Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan serbest berde.

Li ser navê Meclîsa Rêveber a 
Unite the Union, belavokek bi ser-

enavê «Ji Ocalan re azadî, divê 
hevdîtinên aştiyê bi lezgînî ji nû 
ve destpê bikin» hat weşandin. Di 
belavokê de fikar û gumanên ji ber 
rewşa şîdetê û şerê dema dawî hatin 
bilêvkirin.

Sendîkaya ku 1,42 mîlyon en-

damên xwe hene, da xuyakirin ku 
hevdîtinên aştiyê yên di navbera Oca-
lan û dewleta Tirk de, ji aliyê Serok-
komarê Tirk Recep Tayyîp Erdogan 
ve beriya hilbijartinên giştî ji nişka 
ve hatine qedandin û destnîşan kir, ku 
Erdogan di nava hesabeke şaş de ye.

‘ERDOGAN BIRYAR 
DA; ÊRÎŞA LI HEMBERÎ 
KURDAN DESTPÊ KIR’

Di dewama daxuyaniyê de hat gotin, 
“Piştî vê biryara krîtîk a Serokkomar, 
têkiliyên navbera dewleta Tirk û Kurdan 
bi lez û bez xera bûn û dewleta Tirk li 
hemberî qadên Kurdan ên li Iraq û Sûri-
yeyê dest bi êrîşên hewayî kir. Ev êrîşî 
di bin navekî sexte yê ‹bi DYA re li dijî 
DAIŞ›ê şer dike› hat kirin. Lê di rastiyê 
de ev êrîş li hemberî hêzên Kurd hat 
kirin, ku ev hêz li dijî DAIŞ›e şerê herî 
xurt dimeşînin û bajar û gundên xwe yên 
weke Kobanê diparêzin. Van êrîşan, gefa 
li herêmê ku ev demeke dirêj veguheriye 
qada şerekî tirsnak, mezintir kirine.»

Di daxuyaniyê de hat ragihandin ku 
divê bi lez û bez hewldan werin kirin û 

ji bo hevdîtinên aştiyê ji nû ve destpê 
bikin, gavên zexim û erênî werin avêtin.

‘AZADIYA OCALAN WÊ 
TEVKARIYEKE MEZIN 
LI AŞTIYÊ BIKE’

Di dewama daxuyaniyê de hat 
destnîşankirin, ku azadiya Rêberê 
Gelê Kurd Abdullah Ocalan, ji bo 
bidawîbûna şer û ji nû ve destpêkirina 
hevdîtinên aştiyê, wê gaveke gelekî 
girîng be.

Sendîkaya Unite the Union bang li 
hikûmeta Qraliyeta Yekbûyî, Yekîtiya 
Ewropa û NATO›yê kir, ku ji bo êrîşên 
li dijî Kurdan bi dawî bibin û dewleta 
Tirk li hevdîtinên aştiyê vegere, di asta 
herî bilind de zextê bikin.

Berdewama nûçeya 
rûpela pêşîn

Di berdewama daxûy-
aniya 27 rêxistinan de 
wiha hat gotin:

“jibo bi destxistina 
mafên bingehîn yên ked-
karan, jibo nasnameya 
me ya netew, bawerî, 
zayendê di makeqanûnê 
de bi awayekî wekhev 
were nasîn, jibo parastina 
xwezayê, jibo adaletê, 
jibo welatekî demokratik, 
jibo perwerdeya bi zi-
manê Kurdî û qebûl kirina 
xweseriya demokratik em 
bi yek dengî diçin ser sin-
doqan.   

Em rêxistinên ku bi 
salan eli Brîtanya xe-
batên xwe dimeşînin, bi 
awayekî vekirî aşkere 
dikin ku em alî ne û jibo 
van armancên me li jor 
rêz kirîn piştgriyê didin 
HDP´ê.” 

Hilbijartin li Londonê 
dê di 22,23,24 û 25´ê Cot-
mehê de pêk were.

Di 20’ê Îlonê Roja Heskîfê De Li Londonê Çalakî
Tevgera Ekolojîstên Mezopota-
myayê 20’ê Îlonê wekî Roja Cîhanê 
ya Heskîfê aşkere kiribûn. Di vê 
rojê de jibo Heskîfa kevnar di bin 
avê de nemîne komek aktîvîst li 
paytext Londonê li avahiya UN-
ESCO kombûn. 

Di çalakiya ku bi piştevaniya Corparate Watch 
hatî kirin de komek hawîrdorparêz bi rayedarên Une-
sco re hevdîtinek pêk anîn. Di hevdîtinê de ji Unesco 
hat xwestin ku xwedî li Heskîfê derkeve û jibo di bin 
avê de nemîne bikeve nav hewldanan. Komedyen 
Mark Thomas jî di çalakiyê de cihê xwe girt û banga 
hestiyariyê jibo Heskîfê kir. 

Heskîfê didin valakirin
Li navçeya Heskîfa Êlihê ku xwedî dîrokek mezine 

û di cihanê de cihê herî kevnar tê nasîn, ji bo li ser 
çemê Dîcleyê bendav û HES bên çêkirin bi rêbazên 
cuda Heskîf tê valakirin. Welatiyên ku li Heskifê ji ber 
derfetên kar û xebatê hatiyê teng kirin ji aliyê aboriyê 
gelek zahmetiyan dijin. Welatî tenê bi hatina turîstan 
tiştên kevn ên di dikanan de û çandina bexçeyan dikir. 
Lê belê bi sedema “Ewlehiyê” çûn û hatina turistan hat 
asteng kirin tu çavkaniya debariyê nema.

Hikûmeta AKP›ê neçariya gel wekî firsend dît 
û demildest dest bi xapandinê kir. Xebatkarên ku ji 
bo keşfê bi rojan li gund û navenda Heskîfê mal bi 
mal geriyan bi gorî xanî, avahiyên mezin û behçeyan 
maliyetê nivîsandin û serê mal û daran nêzî 61/81 
hezar pere dan welatiyan. Hikûmet AKP›ê bi vê nêzi-

katiyê di xwest bi rengeke ku ‹Welatiyan bi dildarî jî 
Heskîfê derketîne bide nişand û Heskîf vala bihêle. 
Her ciqas heya niha tu mal ji Heskîfê derneketibin jî 
nîştecihên Heskîfê di wê baweriyê de ne ku Heskîf di 

pêşerojê de bê vala kirin.
Projeye bendava ilisûyê nêzî xelasbûnê ye û di 

demeke nêz de dê Heskîf di bin avê de bimîne. Lê 
hawîrdorparêz dibêjin hîna jî ne dereng e.

Ji jinên HDP’yî li Londonê pêla xebatên hilbijartinê
Jinên HDP’yî piştî civ-
îna girseyî ya koordî-
nasyonê ya êvara 17›ê 
Îlonê, lez dan xebatên 
xwe yên rêxistinbûyîn 
û çalakiyên li kolanan.

Jinan bi beşdariya girseyî 3 
komên semtan û komeke medyayê 
ava kirin û ji sibeha Înê û pê ve her 
roj li kolanan belavokan belav dikin.

Jin mal bi mal, dikan bi di-
kan geriyan û 2000 belavokên 
Koordînasyona Jinê ya HDP›ê 
ya Brîtanyayê belav kirin. Jin her 
roj di heman demê de dadikevin 

semtên cuda û roja Şemiyê jî li 
herêmên Edmanton û Tottenham 
ên koçberên Kurdistanî û Tirkiy-
eyî lê gelek in, bi xwepêşandanek 

li kolanê belavok belav kirin.
Jin bi kincên xwe yên gelêrî û 

lêdana defê daketin kolanan û ras-
tî eleqeyeke mezin û bi coş hatin.

Di heman demê de li herêmên 
Wood Green û Islîngtonê jî jin 
li nava malan û dikanan seriyan. 
Roja Yekşemê jî beşdarî dawetê û 
40 xwarinan bûn û xebatên xwe bi 

vî rengî li her derê didomînin.
Bi vê coş û performansê re 

dildarên HDP›ê yên jin, roj bi roj 
zêde dibin û bi awayekî aktîf tevlî 
xebatê dibin.
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Asya Abdullah û Salih Muslim 
careke din bûn Hevserokên PYD’ê

Di kongreya 6’emîn a PYD’ê de ku du 
rojan dewam kir, Salih Muslim û Asya 
Ebdullah wek hevserok careke din 
hatin hilbijartin.

Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) ku 12 sal berê hat avakirin, 
6’emîn kongreya xwe ya asayî pêk anî. PYD’ê di roja duyemîn de 
rewşa rêxistinî û mekanîzmaya rêxistinî nîqaş kir. Piştre hilbijartin 
pêk anî. Di kongreyê de 300 delege û 300 mêvanên ji çar parçeyên 
Kurdistanê û Ewropayê hatine amade bûn. Di kongreya ku li Sa-
lona Navenda Çanda Aram Tîgran a Rimêlanê pêk hat de ji nû ve 
Asya Abdullah û Salih Muslim bûn Hevserokên PYD’ê.   

Wezîrên îstîfa kirin: Em ji hikûmeta şer vedikişin
Wezîrên HDP’î ku di hikûmeta demkî de cih di-
girtin, dan zanîn ku ji bo ew pêşiya şer bigirin di 
Desteya Wezaretan de cih girtine û wiha gotin: 
“Lê di asta ku em hatinê de em ji hikûmeta ku 
teşhîr bûye, rûpoşa wê ketiye, ji şer sûdê digire, 
goristanan bombebaran dike, mizgeft û malên 
cem xera dike û dişewitîne vedikişin.”

Wezîrên HDP’ê ku di Desteya Wezîran de cih digirtin û îstifa 
kirin li Navenda Giştî ya HDP’ê civînek çapemeniyê li dar xistin. 
Wezîran dan zanîn ku bi awayekî fiîlî di xebat meşandinê de ze-
hmetiyan dijîn ji ber wê jî îstifa kirine. Alî Haydar Konca da zanîn 

ku hikûmeta AKP’ê ku ev 13 sal in bi tena serê xwe desthilatdar bû 
di 7’ê Hezîranê de di hilbijartinan de ji gel dersek mezin girtiye û 
wiha got: “Qesir û AKP piştî encama vê hilbijartinê hezîmetek ku 
ti car nayê jibîrkirin jiyan e.”

‘ME AKP TEŞHÎR KIR’
Konca di berdewama axaftina xwe de wiha got: “Di asta ku em 

hatin e de ew ji hikûmeta demkî ya AKP’ê ku teşhîr bûye, rûpoşa 
wê ketiye, ji şer sûdê werdigire, êrîşî goran, mizgeft û malên cem 
dike vedikişin. Wekî du wezîran piştî ku me bi partiya xwe re 
hevdîtin kir me biryara îstifayê da. Gelê me di refên têkoşînê de 
ji hilbijartina nû re amedekariyan dike. Di 7’ê Hezîranê de ku me 
nekir Serokdewlet em ê di vê hilbijartinê de jî nekin Serokdewlet. 
Em ê di 1’ê Mijdarê de desthilatdariyê ji AKP’ê bigirin.”

FEDA: Êrîşa li dijî 
pîrozmendiyên me, 
sedema îsyanê ye!

Federasyona Elewiyan a Demokratîk li Ewro-
payê (FEDA), nerazîbûneke tund nîşanî polîtîkayên 
qetlîamker ên AKP’ê da û ji bo 1’ê Mijdarê banga 
piştevaniyê kir.

Di daxuyaniyê de hat ragihand, ku faşîzma AKP’ê 
timî êrîşî gelên li Kurdistanê dike û destnîşan kir ku 
Kurdên Elewî-Sersor bi taybetî hedef tên girtin.

‘RÊBAZÊN HÎTLER Û MÛSSOLÎNÎ’
Di dewama daxuyaniyê de hat gotin, ku zîhniyeta 

li Kerbela, Dêrsim û Şengalê komkujî kir îro careke 
din êrîşî Kurdan û Elewiyan dike û êrîşa li hemberî 
şehîdgeha li Gimgimê şiband rêbazên Mûssolînî û 
Hîtler.

FEDA’yê diyar kir ku Serokkomarê Tirk Recep 
Tayyîp Erdogan, bi qasî ku êrîşî pîrozmendiya bike 
rêbazên barbarî xistiye dewrê, qirkirina çandî dike û 
got, “AKP û Erdogan berpirsyarên sereke yên komku-
jiyên dawî yên li Kurdistanê ne.”

‘DEM DEMA TEVGERA BI HEV RE YE’
Di daxuyaniyê de hişyariya “Bila baş were zanîn, 

ku êrîşa li hemberî pîrozmendiyên me, êrîşa li hem-
berî şehîdên me, ji bo me sedam îsyanê ye” û ev bang 
hat kirin:

“Em li hewldanên dawî yên zalimên komkujî û 
zilmê dikin, temaşe dikin. Rêya sekinandina vê zilmê, 
berxwedan e. Divê li dijî zilmê em bibin yek deng, 
yek dil û bi hev re tevbigerin.

Weke civata baweriya ji Elewî-Sersor em dibêjin 
ku dem ew dem e em bi hev re tevbigerin. Li dijî zil-
ma AKP û Qesrê em bang dikin ku bi ruhê Kobanê, 
Şengal, Gimgim û Cizîrê berxwedan were nîşandan.

Roj ew roj e ku bi gelê Kurd re têkoşîneke hevpar 
were meşandin. Rojên hilweşîna qelehên zilmê yek 
bi yek, nêz in. Di 1’ê Mijdarê de em dikarin faşîzmê 
bisekinînin.”

KNK di 25-27’ê 
Îlonê de Civata 
Giştî pêk tîne
Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê 
(KNK), di 25-26-27’ê Îlonê de kombûna 
xwe ya salane ya Civata Giştî, li paytex-
ta Belçîka Brukselê pêk tîne. 

Konseya Rêveber a KNK’ê der barê mijarê de daxuyaniyeke 
nivîskî weşand û diyar kir ku ji bo vê kombûna 3 rojan, ji seranserê 
Kurdistanê û meydanên dîasporayê, endamên KNK’ê û gelek kes-
ayetên polîtîk û ronakbîrî, her wiha berpirsiyarên partî û rêxistinên 
polîtîk hatine vexwendin. 

Hat ragihandin ku wê rûniştina destpêkê ya kombûnê roja 
25’ê Îlona 2015’an saet di 13:00 de destpê bike û li ser mijarên, 
“Rewşa Kurd û Kurdistanê, Pêşketinên Siyasî yên Rojhilata Navîn 
û Cîhanê, Polîtîka û Yekîtiya Neteweyî” analîz werin kirin.

Konseya Rêveber diyar kir ku di rojên duyemîn û sêyemîn de 
jî wê li ser rojeva navxweyî ya KNK’ê rûniştin bê kirin û organên 
KNK’ê yên Hevserokatî, Konseya Rêveber û Dîwana Mezin ji nû 
ve bên hilgirtin.

Di dewama daxuyaniyê de hat gotin, “KNK di van rojên germ 
ên Kurdistanê de giringîyeke mezin dide vê kombûna sê rojan a li 
Brukselê. Mêvan û endamên KNK’ê li ser pirsa bi giştî ya netew-
eyî û rêyên çareseriyê wê dîtin û bîr û baweriyên xwe bêjin û di 
gel hev parve bikin. Kurd û Kurdistanî wê ji encama vê kombûnê 
bêne agahdarkirin.”

Di daxuyaniyê de ji bo saziyên çapemeniyê yên dixwazin 
Civata Giştî bişopînin hat gotin, ku divê serî li navenda giştî ya 
KNK’ê bidin.
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13 koçberên din jiyana xwe ji dest dan
Bota plastîk a 46 koçberên qaçax tê de 
bûn û ji navçeya Çanakkale Ayvacikê diçû 
Girava Mîdîllî ya Yewnanîstanê, ji ber li 
keştiya rêwiyan qelibî, binav bû. Di bûy-
erê de 13 koçberan jiyana xwe ji dest dan.

Ekîbên Ewlekariya Peravê, cenazeyê 4 jê zarok 13 kesan ji 
deryayê derxistin.

Ekîban 20 kes rizgar kirin. Xebatên lêgerîna li 13 kesên 
winda jî dewam dikin.

Gelê Yewnanîstanê Dîsa Got: Syrîza 
Di hilbijartinên giştî yên duh ên li 
Yewnanîstanê de gel ji Syrîza ya bi 
pêşengiya Aleksîs Çîpras xwest, 
polîtîkayên xwe bidomîne. Tevî antî 
propagandayên navneteweyî û lîs-
tikên anketan jî, Syrîza rêjeyeke 
nêzî dengên xwe yên meha Çileyê 
bi dest xist û ji 300 kursiyan 145 
kursî wergirt.

Li gorî encamên dawî yên Wezareta Karên 
Hundir aşkera kir, Syrîza bi rêjeya ji sedî 35,5 
ê dengan stend û 145 kursî bi dest xist. Syrîza, 
tevî cihêbûna 25 parlamenteran bi pêşengiya 
Panagîotîs Lafazanîs, bi tenê 0,8 pûan ji rêjeya 
meha Çileyê winda kir.

Partiya Demokrasiya Nû (ND) a mûxafazakar 
a rastgir, ku Yekîtiya Ewropa û saziyên krediyê 
yên navneteweyî bi awayekî vekirî destek didan 
wê, bi tenê ji sedî 0,5 pûanî dengê xwe zêde kir û 
gihaşt rêjeya ji sedî 28,2. Bi vê yekê re 75 kursî 
wergirt.

Partiya nîjadperest a bi navê Berbana 
Zêrîn (CA) ku herikîna penaberan a ber bi 
Yewnanîstanê ve di propaganda xwe de bi kar 
anî, dengê xwe bi rêjeya ji sedî 0,7 zêde kir û 
gihîşt ji sedî 7’an. Hejmara parlamenterên Ber-
banga Zêrîn a li parlamentê bû 19.

BI GIŞTÎ 8 PARTIYAN CIHÊ XWE 
DI PARLAMENTÊ DE GIRTIN

Partiya Panhelenîst Sosyalîst (Pasok) a 40 sa-
lan bi ND re duyemîn partiya mezin a welêt bû û 
di vê hilbijartinê de bi çep a demokrat Dîmar re 
tifaq kir, careke din ya hêvî dikir bi dest nexist. 
Pasok dengê xwe bi rêjeya ji sedî 4,7 zêde kir û 
gihand ji sedî 6,4. Bi vî rengî hejmara kursiyên 
xwe ji 13’an derxist 17’an.

Partiya Komunîst a Yewnanîstan (KKE) ku 
di hilbijartinan de bû partiya pêncemîn, ji sedî 

5,5 ê dengan stend. Partiya çep a alîgirê Yekîtiya 
Ewropayê To Potamî ji sedî 4, Yewnanên Serbix-
we yên di koalîsyona Syrîza ya meha Çileyê de 
cih girt (Anel) ji sedî 3,7 û partiya Enosî ya nav-
endî jî bi rêjeya ji sedî 3,4 ê dengan mafê temsîla 
li parlamentê bi dest xistin. Li parlamentê partiya 
KKE bû xwedî 14 kursiyan, Potamî 11, Anel 10 
û Enosî jî 9 kursî.

POLÎTÎKA ÇÎPRAS HAT ‘REWAKIRIN’
Piştî aşkerabûna encamên hilbijartinê, lîderê 

Syrîza Aleksîs Çîpras axivî û destnîşan kir ku 

gelê Yewnanîstanê partî û polîtîkayên wan ‹rewa’ 
kiriye. Çîpras da xuyakirin ku gelê Yewnanîstanê 
li Ewropayê sekneke ‹berxwedan û rûmetê’ nÎşan 
daye û destnîşan kir ku her çend ew di demeke 
zehmet de ne jî, bingeha wan xurt e.

Çîpras bibîr xist ku ew dixwazin careke din bi 
Anel re koalîsyonê çêbikin.

Lîderê Anel Panos Kammemos ê alîgirê 
polîtîkayên serbixwe ye, da xuyakirin ku ew ê ji 
îro û pê ve bi Aleksîs Çîpras re dest bi hevdîtinên 
li ser avakirina hikûmeta nû bikin.

NY: Divê hewldanên 
li hemberî germahiya 
global bên zêdekirin

Sekretera Giştî ya Peymana Çarçoveyê ya Guhertina 
Avhewayê ya Neteweyên Yekbûyî (UNFCCC) Chrîstîana 
Fîgûeres, bang li welatên cîhanê kir û xwest, di têkoşîna li hem-
berî guhertina avhewayê de hewldanên xwe zêde bikin.

Fîgûeres civîneke çapemeniyê lidar xist û bibîr xist ku beriya 
Konferansa Avhewayê ya COP21 a di 30’ê Mijdarê de li Parîse 
destpê bike, 64 welatan ji bo kêmkirina belavkirina gaza serayê, 

plana aksiyonê pêşkêş kirine.
Sekretera Giştî ya UNFCCC a Neteweyên Yekbûyî (NY) 

Fîgûeres ragihand ku divê germahiya rûyê erdê li gorî dema 
beriya şoreşa pîşesaziyê bi 2 pîleyî bê bisînorkirin û anî ziman 
ku di mijara bisînokirina germahiya global de ‹pêşketinên girîng’ 
hene. Chrîstîana Fîgûeres da xuyakirin ku tevî hemû pêşketinan 
jî xeterî dewam dike.

Fîgûeres diyar kir ku germahiya global a ku beriya niha 
texmîn dikirin 4 heta 5 pileyî ye, bi saya planên aksiyonê yên 
salên dawî, dibe ku bi 3 pileyî were bisînorkirin.

Fîgûeres da zanîn ku divê welatên cîhanê bala xwe bidin ser 
‹rîtma kêmbûnê’ ya di germahiya global de û ji welatên xizan ên 
bikevin bin bandora guhertinan avhewayê, alîkariyên malî werin 
kirin. Fîgûeres hişyarî da ku eger tedbîr neyên girtin wê zerarên 
mezin rû bidin.

DYA wê ji bo penaberên Sûriyeyê 419 mîlyon 
dolar alîkariyeke din bide
Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê (DYA) 
da xuyakirin, ku rêjeya alîkariya însanî 
ya ji bo penaberên ji ber şerê navxweyî 
yê li Sûriyeyê neçar mane welatê xwe bit-
erikîne, hatiye zêdekirin.

Ji berdevkên Qesra Spî Josh Earnest diyar kir ku welatê wî wê 
bi 419 mîlyon dolarên din alîkariya însanî bike. Bi vî rengî wê 
alîkariya însanî ya DYA ji sala 2011’an û vir ve kiriye, bigihêje 
4,5 mîlyar dolarî.

Rêveberiya DYA, alîkariya însanî bi rêya ajansên ser bi 
Neteweyên Yekbûyî û saziyên civakî yên sivîl ên li ser Sûriyeyê 
xebatan dimeşînin, radigihîne. DYA di mijara alîkariya malî ya ji 
ber şerê li Sûriyeyê de, di rêza yekemîn de ye.

NATO: Divê pirs-
girêk neyê kûrkirin
Sekreterê Giştî ya NATO’yê Jens Stoltenberg 
der barê êrîşên li ser PKK’ê, Tirkiye hişyar kir 
û got:”Mafê Tirkiye heye ku li hemberî êrîşan 
xwe biparêze. Lê divê ev di çarçoveya par-
astinê de bimîne û pirsgirêk neyê kûrkirin.”

Sekreterê Giştî ya NATO’yê Jens Stoltenberg, der barê 
konsepta şer a nû û êrîşên hewayî yên li hember PKK’ê de 
Tirkiye hişyar kir.

Stoltenberg diyar kir ku êrîşên hewayî pêvajoya aştiyê 
ya bi PKK’ê re dixe xetereyê û wiha got: “Mafê her welatî 
heye ku xwe biparêze. Lê divê ev di çarçoveya parastinê de 
bimînê û pirsgirêk belasebep neyê kûrkirin.

‘DYA YPG’Ê WEK RÊXISTINEK TERORÎST NABÎNE’
Berdevkê Wezareta Karên Derve ya DYA’yê John Kirby 

jî îro li Washingtonê daxuyaniyek dabû çapemeniyê û goti-
bû “Em YPG’ê wek rêxistina terorîst nabînin. Li Sûriyeyê 
li hemberî DAIŞ’ê serketina xwe nîşan dan. Em ê hevkariya 
xwe ya bi wan re berdewam bikin.”

Komên partiyên siyasî yên di Parlamentoya Ewropayê 
de cih digirin jî di demên bihurî de hişyari li Tirkiyeyê kir-
ibûn û bang kiribûn ku Tirkiye vegere maseya çareseriyê.

Papa Fransîs çû 
serdana Fîdel Castro

Hat ragihandin ku di 
serdana duh de Papa û Cas-
tro bi qasî 40 deqeyan sohbet 
kirine û ev ziyaret ne fermî 
ye. Hat gotin ku hevdîtin heta 
kêliya dawî hatiye veşartin û 
hevsera Castro û hin ferdên 
ji malbatê jî di hevdîtinê de 
amade bûn.

Bal tê kişandin ser girîngi-

ya sembolîk a vê ziyareta 
Papa ji bo Castro. Tê gotin 
ev ziyaret yek ji nîşaneyên 
normalbûyîna têkiliyên di 
navbera rêveberiya Kuba 
û Dêra Katolîk de ye. Papa 
Fransîs weke papayên beriya 
xwe Benedîktûs ê 16. û Jean 
Paûl ê 2, alîgirê rakirina am-
bargoyên li ser Kubayê bû.
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“Dîroka Şanoya 
Kurdî” ji bo şanoger 
û xwendevanên Kurdî 
wê bibe çavkaniyeke 
destjênebe!

Pirtûka “Dîroka Şanoya Kurdî” bi 
amedakariya Çetoyê Zêdo û Yavuz 
Akkuzu ji weşanxaneya Peywendê 
derket. Heta niha li Bakurê Kurdîstanê 
xebateke berhevkirî derbarê şano û 
şanogeriya Kurdî de nehatibû kirin ji 
ber vê yekê “Dîroka Şanoya Kurdî” 
di kelepora Kurdî de cihekî vala tijî 
kir. Her du amedekarên pirtûkê, bi sa-
lan e di nav şanoya Kurdî de dixebitin 
û di vê qadê de berheman jî pêşkeş 
kirine.

Şanoya Kurdî li Bakurê Kurdîstanê 
nexasim piştî salên 90’î bi rêya sazi-
yên NÇM’yan (Navenda Çanda Mez-
opotamya) berbiçav bi pêş ket. Beriya 
wê pîyesa awil di şanogeriya Kurdî 
de metna Memê Alan a sala 1918´an 
Evdirehîm Rehmî Hekarî nivîsandî 
bû. Lê piştî avakirina Komara Tirkiye 
li Bakurê Kurdîstanê heta 1959 piye-
sa Musa Anter bi navê “Birîna Reş” 
mirov nikare behsa şanoya Kurdî 
bike. Lewra hê nû bi nû şanogeriya 
Kurdî li Bakurê Kurdîstanê bi rêya 
sazî û şarederiyan nasnameyek ji xwe 
re peyda dike. 

Nebûna çavkaniyan
Amedekarê pirtûkê Çetoyê Zêdo 

pêvajoya amedekirina pirtûkê û ne-
bûna çavkaniyên berhevkirî li ser 
şanoya Kurdî  wiha rave dike: “A 
rast ev e ku, li Bakurê Kurdistanê li 
ser dîrok û kelepora şanoya Kurdî ne 
bi Kurmancî û ne jî bi Tirkî çavani-
yeke cidî û giştî heta niha tunebû. 
Tiştên hebûn jî hemû qala piştî salên 
1990’î dikirin û piraniya wan jî bi zi-
manê Tirkî bûn. Ji bo hemû parçeyen 
Kurdistanê dîrokeke hevpar nehatibû 
berhevkirin an jî tu kesî li ser vê serê 
xwe neêşandibû. 

Me ji bo “Dîroka Şanoya Kurdî” 
pirranî ji xebat û lêkolînên Soranî 
sûd wergirt, ji bo ku di nav çavkani-
yan de yên bi Kurdî (Soranî) tenê ew 
hebûn, me ji gelek berhemên Soranî 
taybetî ji bo kronojiya şanoya Kurdî 
sûd wergirt. Lê ji bo hemû parçeyên 
Kurdistanê me pirranî bi çavkaniyên 
Îngilîzî, Fransî, Rûsî û me hin gotar û 
xebatên sereke bi kar anîn.” 

Çetoyê Zêdo diyar dike ku pi-
rtûka wan hemû parçeyên Kurd-
istanê û cihê ku şanoya Kurdî lê 
pêkhatî weke (Şanoya Kurdî ya El-
egezê (Ermenîstan), Şanoya Kurdî 
ya Tiblîsê (Gurcîstan) dihundirîne 
û wiha pê de diçe: “Me ji zara-
vayê Soranî û ji zimanên din, ji bo 
tevahiya şanoya Kurdî gelek çav-
kaniyan bi Kurmancî ji bo “Dîroka 
Şanoya Kurdî” amade kir. 

Serdema modern û şano
Amedekarê pirtûkê Çetoyê Zêdo 

destnîşan dike ku derketina şanoyê 
di nava Kurdî de ne girêdayî ser-
dama modern û çavkaniyên nivîskî 
ye. Zêdo li ser şanoya beriya serdema 
modern di civaka Kurdan de dibêje: “ 
Şano her tim hebûye di hemû civak û 
şaristaniyan de, lê ne bi awayê ku îro tê 
zanîn derketiye, hemû civak û netew-
eyan li gora çand û kelepora xwe hin 
formên şanoyî afirandine. Dema ku 
em qala şanoyê bikin, forma Şanoya 
Ewrûpî tê bîra mirov, ji bo ku şanoya 
modern ya nivîskî li ser bajarvaniyê 

pêk hatiye û bingeha xwe ji şanoya 
antîk ya Yewnanî û ji çavkaniyên xwe 
yên gelêrî girtiye. Bi bajarvaniyê re 
hemû ber bi şanoyeke nivîskî çûne û 
ji gelek qonaxên dîrokî bihurîne heta 
ku dirûvekî “netewî” temsîl kirine. 
Şanoyên netewî bi hemû rabirdûya 
xwe ji dîroka şaristaniyê para xwe 
stendine û hebûna xwe afirandine.”

Forma şanoya 
Kurdî ya gelerî

Zêdo dibêje ku di amedekirina 
pirtûkê de wan nexwestine tenê bi 
şanoya Ewrûpî ya nivîskî sînordar bin 
ji ber ku şano ne tenê giradayî nivîsê 

ye û wiha dipeyive: “Di vê berhemê 
de me giranî da nivîsên li ser hemû 
form û mînakên şanoya Kurdî. Di 
vê berhevkariyê de me xwest di go-
taran de nimûneyên şanoya neteweyî 
jî hebin; ji ber ku şanoya Kurdî ya 
folklorîk/civakî ji rabirdûya şanoya 
Ewrûpî vediqete.

Di nav formên şanoya Kurdî ya 
gelêrî de: Mîr Mîran (Mîrê Şaş) Ko-
segelî (Gaxand) Bûka Baranê, Bûkel-
la (Kûkla), Sersal, Lîstik û Temsîlên 
Newrozê… Her wiha Şanoya Kurdî 
bi “dengbêjî û çîrokbêjiyê” ve jî dîsa 
xwedî formên netewî ye.”

Şanogerên Kurd 
Kurdî naxwînin

Zêdo rexneya nexwendina çav-
kaniyên Kurdî ji alî şanogerên Kurd 
ve dike û dibêje, ji bo zargotina Kurdî 
bi awayekî xurt tevlî nav xebatên 
şanogeran bibe, berî her tiştî divê 
şanoger bi Kurdî karibin bixwînin. 
Zêdo têkiliya Kurdî û şanogerên 
Kurd wiha îfade dike: “Ez a rastî 
bibêjim, pirraniya şanogerên Kurdî ji 
xwendin û nivîsandina Kurdî dûr in. 
Ku şanoger ji temaşevanê xwe bêtir 
bi ziman û folklara xwe nizanibe 
çima bi şanogeriyê re elaqedar dibe? 

Çav û guhê temaşevan li şanoger e, 
loma divê şanoger di zanîna huner, 
çand û ya girîng di ziman de bê qisûr 
bin.   

Li Bakur, jiyana gund û bajaran 
salên 1990’î pirr guherîbin jî di çand 
û folklora Kurdî de formên şanoyî 
hê jî li benda kifşkirin û ravekirinê 
ne. Loma ku me xwest di gotarên vê 
berhemê de mînak û formên şanoya 
gelêrî jî hebin. Bêyî van hûrgiliyan, 
sînorê şanoyeke Kurdîstanî wê neyê 
kifşkirin.” 

Herî dawî Zêdo dibêje, her çiqas 
tam ne li gor dilê wan be jî şanoya 
Kurdî her diçe baştir dibe. Zêdo li ser 
rewşa dawî ya şanoya Kurdî wiha pê 
de diçe: “Ji bo şanoyeke xwedîder-
fet û netewî hê gelek qonax û xebat 
mane. Dîsa hemû kar û xebatên şano 
û hunerê bi rewşa siyasî ve girêdayî 
ye, ku pêşketinek çêbibe dîsa bi wê 
ve girêdayî ye. Hêviya me jî ew e 
ku li her bajar û navçeyên me dema 
ku sehneyên Kurdî çêbin û huner bi 
awayekî azad çêbe.”

Naveroka Pirtûkê
Pirtûk ji du beşan pêk tê. Di beşa 

yekem de mijarên mîna “Dîroka 
Şanoya Kurdî di Wêjaya Kurdî de”, 
“Şanoya Kurdî li Başûrê Kurdistanê”, 
“ Şanoya Kurdî li Sovyetê”, “Di 
1893´yan de Şanoya Kurdî li Fûara 
Chicago ya Cîhanê” hene.

Beşa duyem jî bi pênasekirina 
têgeh û termên şanoya Kurdî dest 
pê dike û gotarên analîzkirina civakî 
û poltîk ên şanonameyên Kurdî di-
hewîne. Kronolojiya Şanoya Kurdî ji 
1919´an heta 1990´î jî tê de cîh digire.

Çetoyê Zêdo  kî ye?
Bi navê nasnameyî Çetin Erol 

sala 1981´ê li Mêrdînê ji dayîk bû. 
2004´an li Zanîngeha Wanê beşa Ma-
mostetiya Zimanê Tirkî û 2011´an li 
Zanîngeha Stenbolê beşa Dramatûr-
jiyê qedand. Weke dramatûrg di İBŞT 
û di hin şanoyên Kurdî de xebitî. Di 
Teatra Zîv de derhêneriya şanoyên 
“Şengê û Pengê” û “Bêlome” kir. 
Li Stenbol û Amedê dersên Şanoya 
Kurdî dan. Li ser wêje û şanoya 
kurdî hin gotar û xebatên wî di ko-
varan de hatin weşandin. Ji 2009an 
heta niha weke moderator li “Şêwira 
Xwendinê” kar dike. Heta niha du 
şanonameyên wî, bi navê “Şengê 
û Pengê” (Weşanên Filîto, 2014) û 
Siltanê Fîlan (Weşanên Şaredariya 
Amedê, 2015) çap bûne. Her wiha 
wî romana Ferhad Pîrbal a bi navê 
“Hetf Wêney Rûtî Jinî Cenabî Wezîr” 
ji Soranî kiriye Kurmancî (Weşanên 
Avesta, 2014).

Yavuz Akkuzu kî ye?
Sala 1982´yan li Şemrexa Mêrdînê 

ji dayîk bû. Sala 2006an li Zanîngeha 
Dîcleyê beşa Mîmartiyê qedand. Li 
Amedê dema xwendekar bû dest bi 
karên şanoyê kir. Sala 2003´an weke 
lîstikvan di şanoya “Taziye/Hewarî” 
ya Şanoya Şaredariya Amedê de 
cîh girt û heta niha weke lîstikvan 
li wir dewam dike. Sala 2009´an li 
Zanîngeha Enqerê beşa DTCF Şano/
Dramatûrjî dest bi xwendinê kir. Der-
hêneriya Şanonameya Ahmed Os-
man ya bi navê “Destê Şeş Tilî” kir. 
Şonoyên ku tê de lîstikvanî kirine: 
Cembelî û Binevş, Kelemê Evînê 
(Derwêşê Evdî), Mala Dînan, Tu Kî 
Yî, Çîrokek Zivistanê, Zimanê Çiya, 
Qeyd, Xulamê Du Xwedî, Daweta 
Xwînî, Hamlet, Mem û Zîn.
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KCK: Êrîşa li dijî şehîdgehan, 
êrîşa li dijî hebûna gelê Kurd e
Hevserokatiya Konseya Rêveber a KCK’ê, der barê êrîşên dewleta Tirk ên li dijî şehîdgehên 
gerîla de daxuyaniyek da û got, “Pêwîste gelê Kurd, êrîşa li dijî şehîdgehan weke êrîşa li dijî 
hebûna gelê Kurd û êrîşa li hemberî hem nirxên nîşaneya vê hebûnê bibîne. Lewma xwedîder-
ketina li şehîdgehan xwedîderketina li hebûna neteweyî, jiyana azad û demokratîk e.”

Hevserokatiya Konseya Rêveber a 
KCK’ê, der barê êrîşên dewleta Tirk ên li 
hemberî şehîdgehên gerîla de daxuyani-
yek weşand. Di daxuyaniyê de hat gotin, 
“Dewleta Tirk ya herî dawiyê bike jî kir. 
Şehîdgehên gerîla hildiweşîne û bombe dike. 
Mizgeft û mala cem a li kêleka şehîdgehan 
tên hilweşandin. Ev yek bi tena serê xwe tê 
wateya îlana şer li dijî gelê Kurd û Tevgera 
Azadiyê. Di rewşeke ku gerîla û gel hur-
metê nîşanî cenazeyên leşker û polîsan dide 
de, êrîşa dewleta Tirk û hikûmeta AKP’ê li 
hemberî şehîdgehan, zîhniyet û cibiliyeta 
hikûmeta AKP’ê radixe pêş çavan. Êrîşa 
li hemberî cenaze û goristanan, asta herî 
bilind a şovenîzm û faşîzmê ye.

Ev êrîş ji sedî sed ji bin serê Tayyîp Er-
dogan derdikevin. Nebûna serok, dijminati-
ya Erdogan a li Kurdan ewqasî zêde kiriye, 
ku îlankirina şer, li her cihî êrîşên li hemberî 
Kurdan û şewitandina avahiyên HDP’ê, dilê 
bi hêrs ê Tayyîp Erdogan sar nekiriye. Ji 
ber vê yekê ferman daye ku êrîş li hemberî 
şehîdgehan bê kirin.

Êrîşa li hemberî şehîdgehan, tevgereke 
rakirina kokê ye. Di 12’ê Îlona 1980’î de 
jî ji bo rakirina kokê darbeya leşkerî hatibû 
kirin. Hatibû xwestin ku koka şoreşgerên 
Tirkiyeyî û PKK’ê were rakirin. Ji ber vê 
yekê îşkenceyên hînê di roja îro de jî tên 

bilêvkirin hatin kirin, bi sed hezaran mi-
rov hatin binçavkirin, bi deh hezaran hatin 
girtin, bi hezaran mirov bi deh-bîst salan 
li zîndanan hatin ragirtin, bi sedan kes di 
îşkenceyê de hatin qetilkirin, zêdeyî pêncî 
mirov hatin darvekirin. Dema herî faşîst a 
dîroka Tirkiyeyê bi serê gelên Tirkiyeyê ve 
hat anîn. Ev yek jî ji bo rakirina koka dax-
waza azadî û demokrasiyê ya gelê Kurd û 
gelên Tirkiyeyê hat kirin. DAIŞ jî, ji bo şopa 
dîrok û hemû berhemên çandî yên li nêrîna 
wan nayê rabike, ne tenê dêr, mizgeft û tir-
bên civaka Misilman jê bawer dikin û wan 
ziyaret dikin, bombe kiriye. Bombe xistin 
binê Mizgefta Nebî Pêxember a li Mûsilê 

ku ji bo Misilmanên li Iraqê gelekî girîng e 
û ew hilweşandin. DAIŞ vê yekê ji bo raki-
rina koka hemû çandên li derveyî zîhniyeta 
xwe dike.

Tayyîp Erdogan û hikûmeta AKP’ê jî li 
dijî gelê Kurd û têkoşîna wê ya azadiyê dest 
bi tevgera rakirina kokê kirine. Biryar dane 
ku li Kurdistanê bi ser her kesên azadiyê 
tîne bîra mirovan ve biçin. Her wiha wê 
hewl bidin daxwaza azadiyê ya di mejiyan 
de bê derxistin. Êrîşa li dijî şehîdgehan, 
êrîşa li hemberî gelê Kurd û têkoşîna azadi-
yê, vê karaktera xwe radixe pêş çavan. Bi 
hilweşandina şehîdgehan re tê xwestin ku 
hemû şopên têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd 

ji holê were rakirin. Bi vê yekê re tê xwes-
tin ku şopên wê jî di hişê mirovan de neyê 
hiştin. Ev zîhniyet, hikûmeta AKP’ê ji bo 
gelên Tirkiyeyê gelekî xetere kiriye. Li 
cihekî ev zîhniyet lê hebe, nepêkane îstiqrar 
û aştî were afirandin.

Divê gelê Kurd û gelên Tirkiyeyê, bi 
êrîşa li hemberî şehîdgehan re bibînin ku 
Tirkiyeyeke çawa tê xwestin. Êrîşa li hem-
berî şehîdgehan tê wateya berfirehkirin 
û kûrkirina şer. Bi vî şerî re ne tenê koka 
Tevgera Azadiyê tê xwestin ku koka hemû 
hêzên demokrasiyê û mirovên xwedî wijdan 
bê rakirin. Eger mirovên xwedî wijdan û 
baweriyê, li hemberî êrîşên li dijî goristan-
an dernekevin û li hemberî vê zîhniyetê 
tênekoşin, Tirkiye wê bikeve nava demeke 
hîn bêhtir tarî.

Pêwîste gelê Kurd, êrîşa li dijî şehîdgehan 
weke êrîşa li dijî hebûna gelê Kurd û êrîşa 
li hemberî hem nirxên nîşaneya vê he-
bûnê bibîne. Lewma xwedîderketina li 
şehîdgehan xwedîderketina li hebûna 
neteweyî, jiyana azad û demokratîk e. Ji ber 
vê yekê divê gelê kurd li her cihî xwedî li 
şehîdgehan derkeve. Girîng e êrîşa li dijî 
şehîdgehan protesto bike û pêşî li êrîşên ji 
niha û pê ve bigire.

Em dewleta Tirk hişyar dikin; di navbera 
hêzên siyasî yên cuda de dibe ku şer bi-
qewime, dibe ku dijminatî jî derkeve holê. 
Lê belê çand û nirxên ji aliyê dîroka mirova-
hiyê ve hatine afirandin hene. Ji van nirxan 
ya sereke jî hurmeta ji bo miriyan û goristan-
an e. Ev yek çanda hevpar a mirovahiyê ye. 
Binpêkirina van nirxan ji aliyê dewleta Tirk 
ve û zêdegaviya di vî warî de, wê şer û pe-
vçûnan ji bin kontrolê derxîne. Lewma divê 
dest ji êrîşa li hemberî goristanan berde, 
gotin û helwestê dikarin têkiliya di navbera 
gelan de bi temamî qut bike, biterikîne.

Êrîşa dewleta Tirk û hikûmeta AKP’ê ya 
li hemberî goristanan nîşan daye ku zîhniyet, 
polîtîka û pêkanînên heyî li derveyî serdemê 
ne û berhemên sîstemeke ku divê ji holê bên 
rakirin e. Raxistiye pêş çavan ku zîhniyet 
û sîstemên otorîter, hegemonîk û navendî-
parêz, hurmetê nîşanî nirxên gelan û civa-
kan nade. Ev zîhniyet û pêkanîn nîşan didin 
ku demokrasiya herêmî û jiyana demokratîk 
û azad a xweseriya demokratîk pêwîstiyeke. 
Ev rastî nîşan dide ku pêngava gelê Kurd a 
xweseriya demokratîk çiqasî mafdar e. Gel 
ancax bi xwerêveberiyê re dikare çand û 
nirxên xwe biparêzin û pêş ve bibin.

Lewma em bang li gelên xwe û hêzên 
demokrasiyê dikin ku xwedî li şehîdgehên 
xwe û xwerêveberiyên xwe dikin. Heta ku 
li Kurdistan û Tirkiyeyê têkoşîna azadî û 
demokrasiyê neyê bi pêşvebirin, nepêkane 
ku polîtÎka û zîhniyeta li dijî serdem û mi-
rovahiyê yên di şexsê hikûmeta AKP’ê de 
şênber bûne, bên sekinandin.

Pêwîste gelê Kurd li her cihî xebatên xwe 
yên xwerêveberî û xweseriya demokratîk 
bi pêş ve bibe, xurt bike û li hemberî 
êrîşan bi parastina xwerêveberiyên xwe re 
demokrasiya herêmî biafirîne.”


