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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Londra’da katıldığı HDP ile dayanışma 
mitinginde yaptığı konuşmada; ‘‘Daha önce tekrarladım, bilmesek, inanmasak söylemeyiz, 
katildir bu devlet katil. Tarihte o kadar çok katliam yapmış ki katildir. Şimdi, Dersim katliamını 
kim yaptı, Çorum’u, Maraş’ı, Sivas’ı kim yaptı. Gazi’yi, Gezi’yi, Roboski’yi kim yaptı?’’

Demirtaş binlerce kişiye yaptığı konuşmada İngiltere’de kendilerini 
destekleyen insanlara teşekkür ederek, 7 Haziran seçimlerinde 
HDP’yi birinci parti yaptıkları için kutladı. Demirtaş konuşmasında 
Londra’dan verilen her oyun kendileri için bir emir olduğunu belirterek, 
tanrılaştırılan devleti, halkın hizmetine sokmak için mücadele ettiklerini 
ve devleti saraydan bir kişinin yönetiminden çıkaracaklarını ifade etti. 

Devlet 
Katildir

türkiye’nin Geleceğine 
Karar Veriyoruz
Oy verme işlemi yarın başlıyor. Birleşik Krallık’ta yaşayan Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları yarın (Perşembe) oy kullanmaya başlayacaklar. 
Oy kullanma işlemiyle ilgili detaylı bilgiler Sayfa 11’de

Demirtaş’ın konuşmasından çok önemli satır başları sayfa 2’de
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Birinci sayfadaki haberin devamı...

‘Yalancının mumu, 7 Haziran, 
olmadı 1 kasım’a kadar yanar. 
sonrasında ne yapacaklar’

Halkların Demokratik Partisi eş genel 
başkanı, Selahattin Demirtaş, Londra’da bin-
lerce kişinin katıldığı mitingde devleti sert bir 
dille eleştirdi.

Pazar, 18 Ekim günü, Wood Green’de 
bulunan Dominion Centre’da gerçekleşen 
miting, yoğun ilgiden dolayı iki ayrı seansla 
gerçekleşti.

İki defa sahaneye çıkıp halka sesle-
nen Demirtaş, sözlerine Türkiye’nin zor bir 
dönemden geçtiğini söyleyerek başladı.

Medeniyetlerin toprakları olan 
Mezopotamya’da uzun yıllardır sadece acının 
ekildiğini söyleyen Demirtaş, yaşanılan 
acılara hiç bir zaman alışılmadığını dile ge-
tirdi: ‘‘Katliamlara, sürgünlere, soykırımlara, 
işkencelere, hiç bir zaman alışmadık. İnsan 
olan nasıl alışır ki? Kendine insanım diyen 
bunu nasıl kanıksar ki?’’

Ülkedeki yaşanan zulme rağmen ‘direnen 
yiğitler’ var diyen Demirtaş, acılara karşı 
direnme gücünün kaynağı onlar olduğunu 
ifade etti.

birlikte direnişle acılara 
dayanabiliriz

Ayrı kimliklere ve inançlara rağmen, 
birliğin önemli olduğunu söyleyen Demirtaş, 
‘‘Hep birlikle direnebildiğimiz için bu acılara 
dayanabiliyoruz. Ve, elbet bu duruş işte hesap 
soracak olacak olan bu duruştur işte,’’ dedi.

7 Haziran’da HDP’nin Britanya’da aldığı 
%59 oy oranının önemini vurgulayan Demirtaş, 
kullanılan her oyun Türkiye’nin özgürleşmesi 
için bir ‘talimat’ olduğunu ifade etti: ‘‘Bize 
dediniz ki biz ülkemizde özgürlük istiyoruz, biz 
kardeşlik istiyoruz. HDP’nin altına evet mührünü 
basanlar, Kürd’üz, Türk’üz, Sünni’yiz, Alevi’yiz, 

Çerkez’iz, Laz’ız, Ermeni’yiz, ama kardeşiz; 
barış istiyoruz dediniz, ve biz ezilenden yanayız. 
Bu Ortadoğu coğrafyasının, Ortadoğu halklarının 
parçalanmışlığı karşısında birlik ve beraberlik 
adına verilmiş çok güçlü bir mesajdır.’’

Devletin bölme ve nefret siyase-
tine karşı, ülkenim birliğe en çok ihtiyaç 
olduğunu ifade eden Demirtaş, ‘‘Öylesine 
bir hale getirdiler ki- hep anlatıyorum- içimiz 
yanarak, yüreğimiz parçalanarak bir gerçeği 
anlatıyorum, nedir o? İnanın ki kullandıkları 
dil, izledikleri politika artık Türkiye’yi ma-
halle, mahalle bölünmüş hale getirdi nere-
deyse. Mahalle, mahalle. Şehir, şehir demiyo-
rum. Mahalle, mahalle.’’

Halkların birlikte mücadele ederek 
özgürleşeceğini ifade eden Demirtaş, farklı 
kimlikten insanların birbirlerinden korkama-
dan beraber yaşayabilmeleri gerektiğini ifade 
etti: ‘‘Bir birimizden korkmadan. Bir birimizi 
tehdit ve tehlike olarak görmeden. Yan yana 
durduğunuz her gün her saat, bir birinizle 
daha çok dost olursunuz, yoldaş olursunuz, 
kardeş olursunuz. Aynı partide, aynı bari-
katta, aynı mitingde, aynı grevde direnenler 
ancak birbirlerini anlarlar. Ancak o şekilde 
kazanılırsa zaferin ismi demokratik zafer 
olur.’’

Kardeşlik ve barış kavramlarının içini 
boşaltıyorlar diyen Demirtaş, ‘kardeşlik 
kavramı altına bizler eziliyoruz’ şeklinde 
konuştu.

Demirtaş’ın konuşmasından 
diğer önemli kesitler:
‘Ülkenin bölünmüşlüğüne 
çare bir tek biz kaldık’

Ve ülkenin maalesef, bu bölünmüşlüğüne 
çare sunabilecek tek güç bizler kaldık. 
Barışı, kardeşliği, özgürlüğü ve demokrasiyi 
kavram olarak içini laikıyla dolduran bi-
zler kaldık. Bizler eğer, bu dönemde ül-
kemize, geleceğimize sahip çıkmazsak, 
bu tarihi dönemde rolümüzü oynamazsak 
inanın ki çocuklarımız, torunlarımız artık 
bugünkü Türkiye’yi bile mumla arayacaklar. 
Suriye’nin, Irak’ın durumu ortada; Yemen’e 
kadar, Mısır’dan, Libya’dan, Lübnan’a kadar, 
ülkelerin durumu ortada. Oralarda HDP gibi 
bir anlayış yeşermedi, güçlenmedi maalesef. 
Çünkü halklar, kimlikler bir birini düşman 
olarak görmeden, bir arada duramazlarsa, 
dışarıdan ve içeriden onları birbirine düşman 
edecek çok güç var. Tetikte bekleyen, pusuda 
bekleyen çok güç var.

‘Ne kutsalı, devlet bizim kölemizdir, 
kölemiz.’

Halk başka bir şey devlet başka bir şeydir. 
Ve maalesef ülkemizde devlet neredeyse 
kutsaldır. Yarı tanrı gibidir eleştirilmez, 
dokunulmazdır. Devlete yönelttiğimiz her 
eleştiri vatan hainliğiyle suçlamayla sizi karşı 
karşıya bırakır.

İşte bu günlerde olduğu gibi. Katliam ya-
par, söyleyemezsiniz. İşkence yapar söyley-
emezsiniz. Yasaktır. Çünkü devlet, haşa, yarı 
tanrıdır Türkiye’de. Ona dokunan yanar. Hep 
böyle oldu tarihimizde. Şimdi, biz bu anlayışı 
yıkmak istiyoruz. O devlet dedikleri kutsal 
hale getirdikleri o yanlış ve çarpık anlayışı 
düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim için kutsal 
olan insandır. Devlet onun hizmetkarıdır. Ne 

kutsalı, devlet bizim kölemizdir, kölemiz. 
Parasını veririz, bizim için çalışır. Bu kadar. 
Vergimizi veririz, maaşını veririz devletin per-
sonelinin, başbakanının da, cumhurbaşkanının 
da, milletvekilinin, bürokratlarının da.

‘Katildir bu devlet katil’
Dikkat edin, başbakan, cumhurbaşkanı 

dikkatle dinleyin. Bizim devlete yönelttiğimiz 
eleştiriyi halka millete karşı bir düşmanlık 
olarak anlatıyorlar meydanlarda. Çünkü kut-
sal devlet anlayışıyla milletin kafasını bir kez 
daha boş teorilerle doldurup, ona inandırarak 
yanlarına, arkalarına almaya çalışıyorlar.

Daha önce tekrarladım, bilmesek, inanma-
sak söylemeyiz, katildir bu devlet katil. Tari-
hte o kadar çok katliam yapmış ki katildir.

‘Biz devlet karşıtı değiliz. Faşist, 
zorba, barbar devlet karşıtıyız’

Emniyet müdürleri, kaymakamlar 
eşliğinde, basının huzurunda, canlı yayınlarda 
binalarımız yakıldı. Tek biri müdahale etme-
di, ettirmediler. Çünkü devlet karar vermişti. 
Yakılacak, başka çaresi yok demişlerdi. 
Bütün o binalar yakılırken, yıkılırken, kime 
soruşturma açtılar- bana. Çünkü dedim ki 
devlet yakmış. Binlerce insanı sokağa döküp 
günlerce linç kampanyası yürüttüler bir kişiye 
soruşturma açtılar, o da parti binaları yakılan 
kişiye, o partinin eş genel başkanına.

Biz devlet karşıtı değiliz. Faşist, zorba, bar-
bar devlet karşıtıyız. Onu demokratikleştirmek 
istiyoruz, bölmek parçalamak değil. Halkın 
malı yapmak istiyoruz. Devlet halkın elinden 
alınmış göklere çıkarılmış. Biz onu yere in-
dirmek istiyoruz, hak ettiği yere. Yani, insan 
omuzundan daha aşağıya indirmek istiyoruz. 
Devletin yeri en fazla orası olabilir. Onu yap-
maya çalışıyoruz.

‘İktidara gelirsek, biz bütün 
Türkiye toplumuna demokratik 
bir devlet vaat ediyoruz’

Bu önemli bir sorun. Biz bunu 
çözmediğimiz müddetçe biz biz olamayız. 
Devlet bizi kul köle olarak gördüğü müddetçe 
bizler anayasal statü kazanmış vatandaşlar ve 
halklar olamayız. Buna izin vermezler. HDP 
bunu değiştirmek istiyor. Gücümüz olursa, ik-
tidara gelirsek, biz bütün Türkiye toplumuna 
demokratik bir devlet vaat ediyoruz. 

Tek kişinin saraydan yönettiği bir devlet 
değil. Her yerde, yerel yönetimleri güçlü, 
belediye başkanı, belediye meclisi yet-
kileriyle birlikte kendi kentini kendi şehrini 
yönetebileceği özerklik sistemini bu yüzden 
öneriyoruz.

Bakın, şunu diyoruz, bize oy verin yet-
kilerimizi size yereceğiz diyoruz. Öbürü ne 
diyor, bize oy verin, ben başkan olacağım di-
yor. Tek başıma ülkeyi yöneteceğim diyor. İki 
ayrı dünyadan söz ediyoruz. İki ayrı uçtan söz 
ediyoruz. Biz bu nedenle, bu nedenle, tarihi 
bir iş yapıyoruz. Ülkemizin aydınlık geleceği 
buradan geçer iste.

‘Cemevi Alevi için 
ibadethanedir. Nokta’

Sen Cemevine gidiyorsun dolayısıyla 
tehditsin, tehlikesin diyemez devlet. Cemevi 
Kızılbaş, Alevi için ibadethanedir. Bitmiştir. 
Nokta. Devlet bunu tartışamaz. Sadece onu 
kabul etmek düşer devlete.

Muharrem orucu, Muharrem yasındayız. 
Ramazan ayını da yaşıyoruz. Ben Sunni bir 
Müslümanım, Şafiyim. Her gün televizyon-
larda sabaha kadar Ramazan programları, if-
tar programları, devlet erkanının açılışı. Peki, 
Aleviler de o ülkenin vatandaşı değil mi? 
Muharrem orucuyla ilgili hangi kanalda, ne 
program var. Toplumun hangi hassasiyeti var? 
Hangi devlet erkanı Aleviyle birlikte Muhar-
rem orucunu açıyor.

‘Hani eşittik, yalancı?’ 
Devlet, Alevilerin, Kürtlerin, Lazların, 

Çerkezlerin vergilerini alıyor ama ayrımcılık 
yapılıyor. Niye bizde ana dilde eğitim 
alamıyoruz? Niye biz de Kürt olarak 
yaşayamıyoruz? Hani eşittik, yalancı? Bun-
lar işte, kandırmacadır, kandırmaca. Yalanın 
daniskası. Yalancının daniskası bunlar. 
Usta yalancı, usta. Öbürü yeni başlamış 
yalancılığa. O stajyer, daha yeni başlamış 
da, o büyüğü usta yalancı. Sözde ustasının 
yanında yetişmiş ama daha tam öğrenememiş. 
Yalan konuşuyor ama yüzünden akıyor. Yüzü 
kızarıyor yalan söylerken. Öbürü ayak üstü 
on tane yalan sıralar hiç fark etmezsin bile.

Güneş balçıkla sıvanmaz. Gerçeği çamurla 
kapatamazsın. Gücümüzü hakikatten alıyoruz, 
bu yüzden bizle baş edemiyorlar.
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Demirtaş Cemevini Ziyaret Etti
Demirtaş: demokraside birleşiyormuyuz, buna bakacağız; özgürlüklerde birleşiyormuyuz buna bakacağız

Pazar günü HDP’nin mitingine katılmak 
üzere Londra’ya gelen, eş genel başkan Selahat-
tin Demirtaş, gün içerisinde İngiltere Alevi Kültür 
Merkezi ve Cemevi’ni (İAKM) ziyaret etti.

Britanya Alevi Federasyonu (BAF) başkanı 
İsrafil Erbil ve İAKM başkanı Tugay Hurman 
tarafından, Dalston’daki Cemevinde ağırlanan 
Demirtaş, kısa bir konuşma yaptı.

Demirtaş, Muharrem ayı olmasıyla, Alevilerin 
oruçlarının hayırlı olmasını dilediğini ifade etti.

Kullanılmayan her oyun istenmeyen par-
tiye yarayacağını ifade eden Demirtaş, sandığa 
mutlaka gidilmesi gerektiği çağrısında bulundu. 
Demirtaş, devam ederek, sandık kadar Cemev-
lerinde yürütülen çalışmalarının daha da önemli 
olduğuna vurgu yaptı: ‘‘Cemevlerinin Avrupa 
genelinde, hem federasyon, hem konfederasyon 
düzeyinde yaptığı çalışmalar tabii ki siyasete de 
güç katar, demokrasiye, emek, özgürlük mücade-
lesine de güç katar. Sizin yaşadığınız ülkede, ger-
ekse anavatanda her zaman güç katar.’’

Erbil’in konuşmasında, Alevi toplumunun 
stratejik davranıp, Maraş gibi yerlerde, millet-
vekili çıkartması için, HDP ile CHP’nin ortaklaşa 
hareket etmelerinin önemli olduğunu söylemesi 
üzerine Demirtaş, şöyle konuştu: ‘‘Fakat, ülkede 
ve burada, sevgili başkanın Maraş örneğinden 
yola çıkarak ifade ediyorum, demokrasi güçler-
inin bu güne kadar yeterince birlik yaratamamış 
olmamalarına hep maalesef ki egemenler karlı 

çıktılar. Irkçılıktan, faşizmden beslenenler karlı 
çıktılar.’’

Toplumun %80’inin ezilmiş insanlar 
olduğunu ifade eden Demirtaş, Cumhuriyet tarihi 
sürecinde birlik olunmadığı için halkların iktidar 
kuramadığını söyledi. 

Kimliklerin ayrı olmasına bakılmaması 
gerektiğini dile getiren Demirtaş, ‘‘Biz, demokra-
side birleşiyormuyuz, buna bakacağız; özgür-

lüklerde birleşiyormuyuz buna bakacağız; hep 
birlikte barış istiyormuyuz buna bakacağız; 
emekten, emekçiden yanamıyız buna bakacağız; 
hırsızlığa soygunluğa karşımıyız ona bakacağız,’’ 
diye konuştu.

‘İnadına beraber’ olmanın Ankara’da 
gerçekleşen katliama en iyi cevap olacağını 
söyleyen Demirtaş, oradaki farklı kimliklerden, 
dinlerden insanların olmasında rahatsız olanların 
saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti: ‘Temenni-

miz Ankara’da bir araya gelen güçlerin iktidarda 
olması. Ankara garında katledilen gençlerin ne 
insanlarımızın anısına saygı duyuyorsak, onu 
yaşatmak istiyorsak, ülkeyi onlar yönetmeli. Ve 
o şehitlerimize sözümüz olsun, borcumuz olsun.’’

Erbil, Türkiye’de inanç ve kimliklerin eşit 
olmasını dilediğini ifade ederek, Britanya’da 
geçtiğimiz günlerde Aleviliğin bir inanç olarak 
tanınmasının kendilerini onurlandırdığını ve aynı 
yasal tanımlamayı Türkiye’de de en kısa zamanda 
olmasını umduğunu ifade etti.

Türkiye’de iki hafta sonra yapılacak olan 
seçimlere değinen CHP ve HDP koalisyonu 
olmasını dilediğini ifade eden Erbil, şöyle 
konuştu: ‘‘1 Kasım seçimlerinde yok sayılmış 
olan, katliamdan geçirilmiş olan Alevi kimliğiyle 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir başbakan, bir ik-
tidar ortağı ve yok sayılmış olan Kürt kimliğiyle, 
Kürt’leri temsil eden Selahattin Demirtaş’ın da o 
iktidarın ortağı olarak görmek istiyoruz.’’

Demirtaş’ta konuşmasında ‘alternatif bir 
iktidarla bu diktatörleşmiş zihniyeti artık 
Türkiye’nin başına bela olmaktan kurtarırız’ di-
yerek, CHP-HDP koalisyonuna yol açacak seçim 
sonucunu hedeflediğine işaret etti.

Yurt dışındaki oyların ülke geneline 
dağıldığından, seçim sonucu için ve iktidar ya da 
ana muhalefeti belirleyebileceği için büyük önem 
taşıdığını dile getiren Demirtaş, ‘‘Oy kullanma 
hakkı olup da sandığa gidemeyen biri olursa, 
ortaya çıkacak vebalde onun da payı olur. O ve-
bale düşmesin diye, ben bütün dostlarımı, canları, 
kardeşlerimizi bir kez daha sandık kurulur ku-
rulmaz sandık başına davet ediyorum,’’ dedi.

Son olarak söz alan alevi dedeleri Mehmet 
Turan Dede ve Mehmet Yüksel Dede, Muhar-
rem ayının direnişi simgelediğini ve bu bundan 
dolayı, yaşanan haksızlıklara karşı vatandaşların 
oylarını kullanmalarının büyük önem taşıdığını 
ifade ettiler.

Demirtaş, Cemevi ziyaretinin ardından İsrafil 
Erbil’in eşinin ailesini evlerinde ziyaret etti.
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Demirtaş BBC’ye Konuk Oldu
Demirtaş, Londra ziyareti süresince Birleşik Krallık’ın yayın 
kuruluşu BBC’de iki ayrı programa konuk oldu.

BBC’nin uluslararası 
kanalı BBC World Ser-
vice ve BBC News 
Hour programından, 
James Coomarasamy ve 
Güney Yıldız’ın konuğu 
olan Demirtaş, Alman-
ya Başbakanı Angela 
Merkel’in Türkiye ziyareti, 
Avrupa’daki mülteciler, 
Türkiye ve Avrupa Birliği 
ilişkisi ve 1 Kasım seçimler-
ine ilişkin sorular yanıtladı.

Demirtaş aynı zamanda BBC Türkçe’ye konuk olarak Alper Ballı’nın sorularını yanıtladı.
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Ankara Katliamı Türkiye Londra 
Elçiliği Önüne Protesto Edildi 

Ankara’da 10 Ekim günü gerçekleştirilecek barış mitingine yapılan canlı bom-
ba saldırısına karşı İngiltere’nin başkenti Londra’da protestolar devam ediyor.

Britanya Demokratik Güç 
Birliğinin çağrısıyla 15 Ekim 
günü TC Büyükelçiliği önünde, 
16 Ekim günü ise İngiltere Par-
lamentosu önünde eylemler 
gerçekleşt ir i ldi .  Büyükelçil ik 
önünde yapılan eylemde “Ka-
til Erdoğan”, “Her yer Ankara, 
her yer direniş” sloganları atıldı. 
DGB adına yapılan açıklamada da 
Erdoğan ve devletin katliamdaki 
rolü kınandı. Eylemin sonunda ise 

üzerinde “kınıyoruz” yazan siyah 
çelenk elçilik kapısına bırakıldı.

Polis, protestoyu düzenleyen 
kurum temsilcilerine, elçilik-
teki görevlilerin çelenki kabul et-
mediklerini ve binanın önünden 
kaldırılması gerektiğini söylediler. 
Kurum temsilcileri çelenkin neden 
getirildiğini anlatıp, elçiliğin önüne 
bıraktılar.

Eylemde dayanışma için bu-
lunan, RMT sendikası genel 

sekreter yardımcısı Steve Hedley, 
kısa bir konuşma yaparak, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve devletin Kürtler ve sol-
culara karşı yürüttüğü baskıcı siya-
seti eleştirdi.

İngiltere parlamentosu önünde 
yapılan eylemde ise katliamda 
yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı 
olduğu dövizler ve mumlarla katliam 
lanetlendi. Sessiz bir şekilde yapılan 
eylem saygı duruşuyla sona erdi.
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İngiltere Hükümet’ine mülteci baskısı artıyor

Şükrü Bolat

İngiltere parlamentosu 
karşısında Citizens UK 
tarafından Suriye mülte-
ci kamplarında geçen yıl 
soğuktan hayatını kaybe-
den altı Suriyeli çocuğun 
mum yakılarak anıldığı et-
kinlikte hükümetin mülteci 
politikaları sert eleştirilere 
hedef oldu.

İngiltere’de 240’tan fazla dernek ve or-
ganizasyonu bünyesinde barındıran, ülke 
genelinde faaliyetlerini yürütmekte olan 
“Citizens UK” Türkçesi ile “İngiltere halklar 
Meclisi” yaklaşan kışla birlikte mültecilerin 
karşı karşıya kaldıkları koşulların daha da 
ağırlaştığını vurgulayarak, Geçen yıl Suriye 
mülteci kamplarında soğuktan donarak ölen 
çocuklara bu yıl yenilerinin eklenmemesi için 
sadece 2 aylık bir sürenin kaldığını açıkladı.

İngiltere muhafazakar parti lideri ve 
Başbakan David Cameron’ın 5 yıllık sürece 
yayarak kabul edeceğini açıkladığı 20 000 
mültecinin diğer ülkeler ile kıyaslandığında 
çok düşük olduğu konusunda hükümete 
baskılar artarken, Eski gölge İçişleri Bakanı 
Yvette Cooper yaklaşan kış koşulları ile bir-
likte mültecilerin kaderlerime terk edilmemesi 
gerektiğine dikkat çekerek Hükümet’e yönelik 
sert eleştirilerde bulundu.

Hükümet, “bizim sorunumuz 
değil” diyemez

İngiltere Başbakan’ının “bizim sorunu-
muz değil” diyerek davranmasının yanlış 
olduğunu ifade eden Cooper, muhafazakar 
parti hükümetinin İngiltere’ye kabul edilen 
Suriyeli mültecilerin sayıları konusunda bilgi 
vermediğini belirtirken, ülkeye kaç kişinin 
alındığının kendilerine iletilmesi gerektiğini 
sözlerine ekledi.

Suriyeli mülteci krizinin, İçişleri 
bakanlığının iltica politikalarından ayrı olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini de savunan 
İngiltere İşçi Partisi Mülteci çalışma grubu 
başkanı Yvette Cooper, hükümetin daha fazla 
Suriyeli mülteci kabul etmesi gerektiğini söyl-
edi. Belediye ve halk desteği artıyor

İngiliz halkının para ve kalacak yer sunarak 
“mülteciler hoş geldiniz” dediği, 1000 den fa-
zla ev sahibinin kalacak yer imkanı yaratarak 
destek vermesinin dışında sayıları giderek 
artan yerel belediyeler de İngiltere Halklar 
Meclisinin çalışmalarını destekleme kararı 
aldığını açıkladı.

Her geçen gün daha da kötüye giden Suriye 
mülteci krizinde 8 milyon kişi Suriye içer-
isinde evlerini değiştirmek zorunda kalırken, 
4 milyon kişi Suriye’yi çevreleyen ülkelerdeki 
kamplarda. 320 bin kişi ise Birleşmiş Mil-
letler tarafından acil öncelikli olarak kabul 
edilirken, Aralarında engelli, çok genç, çok 
yaşlı, işkence ve cinsel istismara uğrayanların 
bulunduğu insanların hayatta kalmak için 
kamplarda değil güvenli ülkelere kabul edilm-
esi gerektiği vurgulanıyor.

başbakan David Cameron’a çağrı
İngiltere parlamentosu önünde toplanan 

Halklar Meclis’i üyelerine siyasi partilerden de 
destekler geldi.

İngiltere’ye Noel öncesi 1000 Suriyeli mül-
tecinin yerleştirilmesi ve önümüzdeki 5 yıl 
için yıllık 10 000 kişi alınması için İngiltere 
Başbakanı David Cameron’a çağrıda bulunuldu.

Yapılan konuşmalarda; 21’inci yüzyılda 
İngiltere’nin kabul ettiği mülteci sayısının yet-
erli olmadığı vurgulanırken, muhafazakar parti 
tarafından yürütülen mülteci politikalarındaki 
kararların da yavaş alındığı ifade edildi.

Aile sponsorluk sistemi
İngiltere’nin daha fazla mülteci kabul etmesi 

gerektiği belirtilirken, hükümet tarafından kabul 
edileceği açıklanan 20 000 mültecinin dışında bu 
rakama ek olarak ailelerin sponsorluk yaparak 
mülteci kabul etmesi için yasal düzenlemelerin 
yapılması ve bu sistemin devreye girmesi için 
hükümetin soğuk kış koşulları başlamadan bir an 
önce harekete geçmesi yönünde çağrılar yapıldı.

Liberal Demokrat Parti’den söz
İngiltere Liberal Demokrat Parti Genel 

Başkanı Tim Farron, Muhafazakar parti 
hükümeti tarafından alınan mülteci kararlarının 
yetersiz olduğunu vurgulayarak Noel’e ka-
dar 1000 mültecinin gelmesi ve her yıl 10 000 
kişinin gelmesi için hükümete baskı yapacağına 
dair söz verdi.

İçerisinde 240’tan fazla dernek ve organi-
zasyonu bünyesinde barındıran, ülke genelinde 
faaliyetlerini yürütmekte olan “Citizens UK” 
Türkçesi ile “İngiltere halklar Meclisi” bünyes-
inde çalışmalar yürütmekte olan İngiltere Alev’i 
Kültür Merkezi ve Cemevi adına konuşan 
Ruhi Altun, Ankara’da yaşamını yitirenleri 
anarak başladığı konuşmasında Alevi toplumu 
olarak mülteci sorununa duyarsız kalmamak 
gerektiğini söyledi.
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Oy Verme İşlemi Yarın Başlıyor
Birleşik Krallık’ta yaşayan Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşları 
yarın (Perşembe) oy kullan-
maya başlayacaklar. Pazar 
gününe kadar süren oy kul-
lanma işlemi, Kensington’da 
bulunan Olympia Sergi ve 
Konferans Merkez’inde 
gerçekleşecek.

Yirmi Altıncı Dönem Milletvekili Genel 
Seçimleri için Londra’da, 22-23-24-25 
Ekim 2015 tarihlerinde (Perşembe-Cuma-
Cumartesi-Pazar) 10:00-19:00 saatleri 
arasında, oylar kullanacak. Olympia salonunun adresi 
Kensington, Londra, W14 8UX.

Yurtdışı seçmen kütüğüne göre Edinburg 
Başkonsolosluğunda kayıtlı olan seçmenler ise yine Londra 
ile aynı tarihlerde Edinburg Başkonsolosluğunda (Forsyth 
House, 93 George Street, Edinburgh, EH2 3 ES) oylarını 
kullanabileceklerdir

Vatandaşların oy kullanabilmek için Londra 
Başkonsolosluğuna kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.
tr adresinden kontrol ederek teyit etmeleri öneriliyor. Kayıt 
yaptırmayan vatandaşların da kayıtları olabileceğinden, 
yukarıda belirtilen YSK’nın web sayfasından, kayıtlarının 
olup olmadığını kontrol etmeleri. 

Oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan 
fotoğraflı ve geçerli nüfus cüzdanı veya pasaport gerekme-
kte. Bunlar yanı sıra, tüm geçerli belgeler şöyle:

• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasını 
taşıyan  nüfus cüzdanı

•  resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı
• pasaport
• evlenme cüzdanı
• askerlik belgesi

• sürücü belgesi

• hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı 
mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı

• avukat, noter ve askeri kimlik kartı 
gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan 
resimli, resmi nitelikteki belgeler

YSK’nın 7 Ekim’de aldığı karar doğrultusunda, oy kul-
lanmak için gerekli belgelerin listesinin genişletildiğini 
açıklayarak, yukarıdaki belgeleri de kabul etme kararı aldı.

Londra Başkonsolosluğunda kayıtlı olmayan veya geçer-
li kimlik belgesi ibraz etmeyen vatandaşların söz konusu 
tarihlerde Londra’da oy kullanmaları mümkün olmayacak, 
ancak yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı olanların 8 Ekim-1 
Kasım 2015 tarihleri arasında gümrük kapılarında oy verme 
imkanları bulunacaktır.

Nüfus cüzdanında veya pasaportunda T.C. kimlik numarası 
kayıtlı olmayan vatandaşlar, oy kullanabilmek için T.C. Lon-
dra Başkonsolosluğunda yenilemeleri gerekecek.

Nüfus cüzdanı yenileme işlemleri için gerekli belgeler: 
http://www.turkishconsulate.org.uk/tr/nufus.asp

Pasaport yenileme işlemleri için gerekli belgeler: http://
www.turkishconsulate.org.uk/tr/pasaport.asp

YSK kararına göre, Londra’daki oy kullanma yerinde 
hafta içi 30 sandık, hafta sonu 40 sandık kurulacaktır. Edin-
burg Başkonsolosluğunda bir sandık kurulacaktır.
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Cabuk Unutuyoruz
Londra bugün bir çok ulustan insanların, kültürlerin ve diller-

in bir arada yaşadığı ender şehirlerden bir tanesi. Londra’da bir 
çok okulda ortalama 35-40 arası değişik dil konuşuluyor. Londra 
genelinde ise toplamda 250 nin üzerinde değişik dilin konuşulduğu 
çeşitli araştırmalar tarafında beyan ediliyor. Her dilin en az bir kül-
türü temsil ettiğini düşünürsek, Londara’nın en az yaklaşık 250 
değişik kültürün bir arada yaşadığı bir ortam olarak nitelendire-
biliriz. Çocuklarımız da her gün gittikleri okulda bir çok değişik 
ulus ve dilden öğrenciler ile aynı masa ve sınıflarda bir araya geli-
yor ve onlar ile eğitim ortamını paylaşıyorlar. Çalışan bir genç 
ise çalıştığı iş yerinde en azından bir kaç tane değişik kültürden 
işçi ile bir araya geliyor. Çok kültürlülük en temelde bir zengin-
likdir ve öylede görülmesi gerekiyor. Böyle görülmediğinde ise 
bunun kabaca tanımı, ister kabul edelim ister kabul etmeyelim, 
‘ırkçılık’ olarak tanımlanacaktır. Bu haftaki yazımda sizlere bunun 
çocuklarımıza yansıması ve önemi üzerine birşeyler paylaşacağım. 
Umarım faydalı olur.

Londra’da yaşayan Türkiye’li ve Kürt toplum bireyleri 
olarak bir yandan geldiğimiz ülke Türkiye’deki ırkçılıktan ya 
da ötekileştirilmekten şikayet ederken öte yandan İngiltere’de 
yaşayan diğer toplumlara karşı on yargılı davranıp kimi zaman ci-
ddi ‘ırkçılık’ kokan söylemlerde bulunuyoruz. Bu söylelemlerin en 
temelde siyahi toplumun bireylerine karşı çok rahat ve çekinmeden 
yapabiliyoruz. Bunun daha da kötüsü son dönemlerde hükümet 
ve ırkçı partilerin yaptığı göçmen karşıtı yorumların benzerleri 
Türkiye’li ve Kürt toplumlar olarak dillendirmekten çekinmiyor-
uz. Örnek vermek gerekirse toplum fertlerimizin ‘Ya Bulgarların 
hepsi hırsız’, ya da ‘Romenleri işe almayın, dükkanda bir şey 
bırakmazlar’ gibi, ya da bu ‘Suriyeli mülteciler gelmesin memleket 
karışır’ gibi çok talihsiz yorumlar duyup şahit oluyorum. İnsan de-
meden edemiyor, ne çabuk unuttuk bizlerinde mülteci olduğu ve bu 
ülkeye ilk geldiğimiz günleri?

Kendimizi bu ülkeye ait sanmak kendimizin dışındaki halklara 
karşı ön yargılı davranacağımız hakkını bizlere tanımıyor. Yada 
cebimizde İngiliz pasaportunu taşımamız bizleri 100% İngiliz 
yapmıyor. Kaldı ki tarihsel olarak da İngiltere’nin neredeyse 1950 
den itibaren göçmenlerin verdikleri emekler ile inşa edilen bir ülke 
olduğu, sağlık ve bir çok servis hizmetinin göçmenler tarafından 
ayakta durduğunu bilmemiz bizlere yardımcı olacaktır. Daha önce-
ki yazılarımda da dediğim gibi çocuklarımız bugün bizlerin, anne 
ve babaların, bir yansımasıdır. Bu anlamda bizim söyleyeceğimiz 
yorumlar çocuklarımızın üzerinde direk bir etki yaratıp onlarında 
okullarında ya da mahallerinde ön yargılı olmalarına hizmet edebil-
iyor. Bir yandan ırkçılık ve dışlanmaktan şikayet ederken diğer bir 
yandan da ırkçı ve on yargılı bir nesil yetiştirmek, ümit ediyorum 
ki, hiç birimizin istediği bir şey değil. Daha da önemlisi istemey-
erek de olsa ülkedeki ırkçı partilerin yaptıkları göçmen ve mülteci 
karşıtı politikaların bir parçası olmamız herhâlde isteyeceğimiz en 
son şey olur galiba.     

Yazımın başında dediğim gibi Londra bir çok kültüre ev 
sahipliği yapan bir şehir. Çocuklarımızda bu çok kültürlülüğün 
içinde büyüyüp buradaki hayatın bir parçası olma yolunda 
eğitim alıyor. Gerek gittiği okulda gerekse de çalıştığı is yerinde 
her toplumu kabul etmeyi öğrenmesi, onlar ile ön yargısız bir 
şekilde hareket etmesi başarı yolunda büyük önem taşıyor. Bu-
nun temellerini verecek olan biz ailelere düşen en büyük görev 
çocuklarımızın yanında yaptığımız yorum ve söylemler konusunda 
dikkatli olmamız olacaktır. Onlara diğer toplumlar ile aramızdaki 
farklılıklardan çok benzerliklerimizden bahsedelim. Komşularımız 
ile, ya da mahallemizdeki diğer toplum ile ilişkilerimizi daha 
geliştirmek için bir çaba içerisine girelim. Emin olun ki bunu 
gören bir çocuk okula ve çevresine daha farklı bir göz ile bakıp 
daha da yakın davranacaktır.  Mutlu ve yakınlık hiç şüphesiz hu-
zurlu olmayı, yani başarıyı getirecektir. Umarım bundan sonra 
söylediklerimizi bir kere değil iki defa düşünürüz ve bu anlamda 
vermek istediğimiz mesajı veririz.  

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

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

EĞİTİM YAZI DİZİSİ

Öğrencilerin büyük bir kısmının 16 yaşında okulu terk ettiği 
günlerde, bitirme sınavları için seçecekleri dersler son 
derece önemli.

Şimdi ise çocuğunuzun 14-16 yaşlan 
arasındaki öğrenimi için seçeceği dersler, 
hayat boyu devam edecek olan öğrenimi için 
önem taşımaktadır. Çocuğunuzun 16 yaşında 
okumayı bırakıp çalışmaya başlayacağından 
emin olsanız bile, çalışma hayatı boyunca 
yeni beceriler ve bilgiler kazanması gereke-
cektir. Daha fazla öğrenim görmesi de söz ko-
nusu olabilir. A-level veya NVQ belgelerini 
aldıktan sonra yüksek öğrenime devam eden 
öğrencilerin sayısı giderek artmaktadır.

Çocuğunuzun gireceği işlerin çoğu, İngilizce 
ve matematik dışmda belli bir dersi GCSE 
veya GNVQ düzeyinde okumuş olması şartını 
aramamaktadır. Bunun gibi işverenlerin çoğu, 
aslında çocuğunuzun 14-16 yaşlar arasında 
belli bir dersi okuyup okumadığından çok 
öğrenimin genişliği, aldığı notlar ve öğrenme 
isteği ile ilgilenirler.

Çok az sayıda iş için belli A-level’ler istenir; 
örneğin, tıp veya bilimsel araştırmalar için fen 
gibi. Okullar, “sixth-form” kolejleri ve ileri 
eğitim kolejleri belli A-level derslerini oku-
mak isteyen öğrencilerden bu derslerde alınmış 
GCSE isteyebilirler. Bu nedenle çocuklarımıza  
ne istediklerini sormakta yarar vardır.

Dolayısıyla çocuğunuz belli GCSE 
konularını veya A-level’leri gerektiren bir ka-
riyer düşünmüyorsa eğer, izleyebileceği en iyi 
yol mümkün olduğu kadar geniş kapsamlı ve 
sevdiği dersleri okumaktır.

Ulusal Müfredat Programı ve okulların 
sunduğu seçmeli dersler, her öğrencinin çeşitli 
konuları okumasını sağlayarak bunu özendirm-
eye yöneliktir.

Çocuğunuzun düşünmesinde 
yarar olan bazı noktalar.

• Hangi derslerden hoşlanıyorum? 
Güçlü yanlarım nelerdir?

• En iyi çalışma yöntemini seçiyor 

muyum? (Örneğin, bazı öğrenciler 
düzenli aralıklarla yapılan 
değerlendirmelerde, diğerleri ise büyük 
ölçüde işle ilgili öğrenimi kapsayan 
kurslarda başarılı olmaktadırlar.)

• Eğer şimdi bu seçeneği tercih edersem, 
yüksek öğrenim, meslek eğitimi 
veya çalışma açısından ileride bana 
daha fazla seçenek sunar mı?

Çocuğunuzla birlikte düşünmeniz 
gereken bazı noktalar:

• Bazı öğrenciler, aslında fazla 
çalışmalarım gerektirmeyeceği 
inancıyla belli bir dersi sevdiklerini 
söylüyorlar. Ne var ki, çocuğunuz iyi 
bir yeterlik diploması elde etmek için 
tüm derslerine iyi çalışmak zorundadır.

• Bazıları arkadaşlarıyla aym sınıfta 
okuyabilmek için belli bir dersi 
seçmektedirler. Ancak ders zamanlan 
programlanırken herkesin ihtiyaçlannı 
dikkate almak zor olduğundan, 
çocuğunuz belli bir derste arkadaşlarından 
aynlmak zorunda kalabilir.

• Öğrencilerin kolayca yaptığı diğer bir 
hata da, öğretmeni sevdikleri için belli bir 
dersi sevdiklerini sanmalandır. Fakat gene 
burada da programlama güçlükleri (ve 
muhtemel öğretmen değişiklikleri) veya 
başka bir öğretmene düşmelerine neden 
olabilir. Çocuğunuz, öğretmen kim olursa 
olsun dersi sevdiğinden emin olmalıdır.

Yeterlik diploması türleri
Çocuğunuzun okulu, hangi yeterlik 

seçeneklerini sunduğunu size bildirecektir. 
Belli bir yeterlik seçeneğinin işleyişinin nasıl 
olduğu konusunda daha fazla bilgi isterseniz, 
çocuğunuzun öğretmenine sorun.

Hangi dersler?

EĞİTİm SaYFaSI
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Komutan Baran Dersim Londra’da Anıldı

HPG Komutanı Baran Dersim Londra’da yapılan bir 
merasimle anıldı. Haringey’de bulunan Kürt Toplum 
Merkezinde yapılan anmaya çok sayıda kişi katıldı. 

Cumartesi günü yapılan anma 
Roj Kadın meclisi tarafından or-
ganize edildi. Anmada Kürt Halk 
Meclisi üyesi Ali Poyraz bir 
konuşma yaptı. Konuşmada HPG 
komutanı Baran Dersim’in yaşamı 
ve mücadelesine değinildi. Kürt 

özgürlük hareketinin bir şehitler 
partisi olduğuna vurgu yapılan 
konuşmada Kürt halkının her za-
man anılarına ve müsaadelerine 
sahip çıkılacağı belirtildi. 

16 Eylül’de Dersim’in Ovacık 
ilçesinde Türk devleti tarafından 

düzenlenen hava operasyonunda 
Baran Dersim üç arkadaşıyla bir-
likte yaşamını yitirmişti. HPG 
Komuta üyesi olan Baran Dersim 
kod adlı İsmail Aydemir 24 yıldır 
Kürt özgürlük hareketi içerisinde 
mücadele veriyordu. 
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Geçtiğimiz hafta ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin olduğu tahmin edilen, Kürt toplumunun yoğunluklu olarak yaşadığı 
Harringay’de bir duvara çizilen, Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan grafitisinin üstüne boya döküldü.

Dünyaca tanınan muhalif sanatçı 
Banksy’nin, Kürt toplumunun yoğunluklu 
olarak yaşadığı Harringay bölgesindeki Green 
Lanes üzerindeki bir duvarda Tayyip Erdoğan 
sırtında para dolu çuvalla kaçarken, oğlu Bilal 
Erdoğan da çuvaldan taşan paraları toplayarak, 
resmettiği tahmin edilen grafiti bir gecede iki 
defa boyalı saldırıya uğradı.

Harringay’in girişindeki köprünün altındaki 
sol tarafındaki çizimde Tayyip Erdoğan sırtında 
para dolu bir çuvalla kaçarken, oğlu Bilal 

Erdoğan ise çuvaldan taşan paraları toplarken 
resmedildi.

AKP’nin yayın organı olan Yeni Akit gaze-
tesinin yazarı Abdurrahman Dilipak, grafitinin 
basına yansıması üzerine sosyal paylaşım si-
tesi Twitter’dan “Ingilizler sokak resimleri ile 
Erdoğan’a saldırmış. Bir sokak resmi çizen yada 
grafiti sanatçısı yok mu buna cevap verecek, 
anladıkları dilden” çağrısında bulunmuştu.

Daha sonra grafiti sarı boya ile kapatılmaya 
çalışılmıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar sarı 

boyayı çıkarmış hatta gece geç saatlere kadar 
da nöbet tutmuştu. Ancak bu sabah Banksy’nin 
çiziminin üstüne beyaz boya atıldığı görüldü.

Banksy’nin, 2012 yılında Wood Green, 
Turnpike Lane’de, Poundland mağazasının 
duvarına, bir çocuk işçisini gösteren, Slave La-
bour (Köle İşçiliği) adındaki çizim, çalınarak, 
açık artırımda £750 bin sterline satılmıştı.

Telgraf gazetesi Banksy’e email yazarak 
Erdoğan çiziminin kendisinin olup olmadığını 
sordu, fakat henüz bir yanıt alınmadı.

Çaldıklarınız Boya İle Kapatılamayacak Kadar Büyük
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Muharrem ayında lokmalar İngiltere’de Bir oluyor
Şükrü Bolat

Alevi Bektaşi inanışı için kutsal gün-
lerden sayılan Muharrem ayı, bir diğer adı ile 
yas-ı matem ayı başladı. İngiltere’nin başkenti 
Londra’da yaşayan Aleviler Muharrem ayında bu 
yıl hep birlikte dayanışma içerisinde.

Aleviler İngiltere’de bir oluyorlar.
İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nde 

Muharrem ayı boyunca İngiltere’de faaliyet yürüt-
mekte olan yöre ve köy dernekleri tarafından lok-
malar dağıtılıyor. İngiltere Alevi Kültür Merkezi 
ve Cemevi, Erzincanlılar, Tuncelililer, Elkom, 
Tilkilililer, Bozca-der, paz-der, Tavla, Yeşildere, 
Kötre, Nurhaklılar, Yapalak, Akçayırlılar, Gök-
sun, Alxas-Kistik kom, Kırkısrak ve kaşanlılar 
tarafından Muharrem ayı boyunca her gün lokma 
dağıtılırken, 25 Ekim 2015 pazar günü ise Aşure 
yapılacak.

Alevi ve Bektaşiler 12 imamın yasına tekamül 
eden 12 oruç tutacaklar. Oruçluyken 12 gün içer-
isinde et yemeyecek, su içmeyecek, sakal traşı ol-
mayacak, yaşayan hiçbir canlıyı incitmeyecekler.

Alevi dünyasında Muharrem ayı, yas-ı matem 
ayı olarak bilinir. Muharrem ayı İmam Hüseyin 
ve aile yakınları Kerbela’da susuz bırakılıp şehit 
edildikleri aydır. Hz Muhammed ve Hatice-i 
Kibriya’nın göz nuru fatime anamızın ciğer paresi 
şehidi şudanın, Alevi yolunun serveri İmam Hü-
seyin ki Hz Muhammed onun ağladığını görünce 
fatime’ye; kızım Hüseyin’imi ağlatma, onun 
ağlaması ciğerimi yakıyor, der. Muharrem ayı 
öyle bir ay ki ehlibeyt’in kan ağladığı aydır.

Muharrem hicri yılı yılbaşı: 1426
Hicri kamer takvimi Hz Muhammed’in 

Mekke’den Medine’ye göç etmesinin tarihi 
başlangıcı olarak kabul edilir. Hicri takviminde de 
bir ay ayın dünyamızın etrafında bir defa dönme-
sidir. Bu dönüş ortalama 29,5 gün tutar. Bu hesaba 
göre hicri takviminde miladi takviminin aksine bir 
yıl 354 gündür. Miladi takviminden 11 gün ek-

sik olması hicri yılbaşı ayı olan Muharrem ve 12 
İmamların orucu her sene 11 gün önce gelir.

Muharrem ayı kutsallığı çok eski çağlara 
dayanır. İslamdan önce Arap, Acem ve Fas mil-
letleri tarafından Muharrem ayının 10’uncu günü 
kutsal bilindiği için oruç tutarlarmış. Hz Mu-
hammed ve İmam Ali’de 10 Muharremde oruç 
tutup aşure ile oruçlarını açarlardı.

Muharrem ayının kutsallığı Hz 
Muhammed’den şöyle rivayet edilir;

1. Hz Adem’in iki tövbesinin kabul edildiği 
gün.

2. Hz Musa fravun’un şehrinden kavmini es-
aretten o gün kurtarmıştır.

3. Hz Nuh’un gemisi o gün karayı bulmuş ve 
tufandan kurtulmuştur.

4. Hz İbrahim’in Nemrut’un ateşinden o gün 
kurtulmuştur.

5. Hz Eyüp o gün dertlerine şifa bulmuştur.
6. Hz Yunus o gün balığın karnından çıkmıştır.
Bilinen ve bilinmeyen bir çok hikmetler murat 

bulmuş. İşte bunun içindir ki Hz Muhammed ve 
İmam Ali Muharrem ve aşure orucunun peygam-
berler tarihindeki bu kutsallığına bir de İmam 
Hüseyinin 10 Muharremde şehitliği karşısında 
Muharrem orucu ve aşuresinin Hz Muhammed 
ve İmam Aliyi ve Ehlibeyt seven, can-ı gönülden 
bağlı olan Anadolu Alevi toplumu için daha da 
değer biçilmez bir kutsallık kazanmıştır. O gün 
ilahi nurun sevgisini taşıyan hiç bir Alevinin yüzü 
gülmez, gözleri yaşlıdır.

Aynı zamanda bu inanç ve itikata bağlı olan 
Alevi canlar Kerbela faciasında İmam Zeynel 
Abidin’in sağ kalmasıyla Ehlibeyt soyunun 
dünyada devamına karşılık Muharremin 1’in-
den 12’sine kadar şükran orucu tutarlar. Pe-
ygamberlerin Muharremde selamet bulmaları ve 
İmam Zeynel abidin’in Kerbala faciasından sağ 

kurtulmasına şükredilerek tutulan oruç ibadettir, 
nefsini islah etmektir. Kerbela’daki şehitlerin ve 
İmam Zeynel Abidin ile beraber develer üstünde 
çıplak aç susuz Şam’a götürülürlerken Ehlibeyt 
çocuklarının yas-ı matemidir.

İmam Ali ile İmam Hüseyin’i şehit ettiler. 
İmam Hasan’ı zehirlettiler. 8 İmamı da (İmam 
Zeynel-i Abidin, İmam Muhammed-i Bakır, 
İmam Cafer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam 
Rıza, İmam Muhammed-i Taki, İmam Ali el Naki, 
İmam Hasan-ı bin Ali Askeri) İmam Muhammed-
i Mehdi sahip zaman da 11 yaşında iken sır oldu.

· Oruç tutulduğu günlerde düğün eğlence yap-
mamak

· Tıraş olmamak
· Cinsel ilişkiden sakınmak
· Can taşıyan herhangi bir canlıyı incitmemek
· Dünya zevk ve sefasından uzak durmak
· su içmemek ( su yerine diğer sıvı içecekler, 

çay içilebilir)
· Et ve yumurta yememek.
Yası Matem-i Muharrem orucu, Kurban 

Bayramı’nın başladığı gün dahil, 20 gün sayılır 
ve 21’inci gün olan güne denk gelir. 12 gün tam 
oruç tutulur, 13’üncü gün aşure pişirilir, aşure 
piştikten sonra bütün aile fertleri saat 12.00 ye ka-
dar tuttukları orucu aşure ile açarlar. Yanı 13’üncü 
gün saat 12.00 ye kadar oruç tutulur ve saat 12.00 
de aşure ile oruçlarını açarlar. Ailede çoluk çocuk 
herkes saat onikiye kadar oruçludur ve o gün bir 
tam gün sayılır. Hazırlanan aşure bütün köylüye, 
mahalleliye, komşulara dağıtılır. Evlenmiş ayrı 
yaşayan her Alevi Ailesi aşure pişirir.

Ve sadece yememekle içmemekle oruç tutma-
zlar. Göz orucu vardır:Kimseye kötü gözle bak-
mamak için

Dil orucu vardır: yalan söylememek kimsenin 
kalbini kırmamk için

Zihin orucu vardır: fitnelik fesatlık 
düşünmemek için..
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Devlet ve devlet
Haber tam olarak 20 Ekim (2015) Salı 

günü üçüncü sayfalara düştü. 
Sanık, yasak aşk yaşadığı kadını 

bıçaklayarak iş makinesinin altına atmıştı.
Kanıksanan kadın cinayetlerinden biri 

gibi görünse de çok önemli bir ayrıntısı 
vardı ki ülke olarak hep birlikte geldiğimiz 
noktayı bir cümle ile özetliyordu.

Maktulün babası Fazlı Çelik, duruşma 
esnasında taksi şoförlüğü yapan kızının 
katili Lokman Serçeoğlu’na dönerek, “Bu 
cani, kızımın kalbine 12 bıçak saplıyor, 
sonra 30 metre sürükleyip iş makinesinin 
altına atıyor. Bu nasıl bir canavarlık izah 
edin bana? İnsanı ancak Allah ve devlet 
öldürebilir,” diyor.

Buyurun: “İnsanı ancak devlet ve Allah 
öldürebilir.”

Allah öldürebilir kısmı ecel manasında. 
Devlet insanı öldürebilir kısmı ise dehşet 
bir zihniyetin artık kabullenilmesi. 

Cümlenin alt metni, “devletin cinayeti 
sual edilmez,” anlamında.

Bu anlayış; “şeriatın kestiği parmak 

acımazın bir tık ötesine geçmiş durumda.
Ecelin kader, kaderin sorgulanamaz 

olduğunu kabul eden bir inançtan geli-
yor olsak da, devletten gelecek her türlü 
şiddete (ölüme varana kadar) eyvallah de-
mek elbette vahim sonuçlar doğuracaktır.

Bu durumda hangi insan hakkı baki 
kalabilir ki?

Bunu kabul ettikten sonra demokrasiden 
bahsetmek sadece safdillik olmaz mı?

Yukarıdaki cümleyi açarsak, orada dev-
lete biat etmenin sınırı yok. 

Bunun için de çok tehlikeli. Al-
lah, din nasıl sorgulanamaz ise, devleti 
de sorgulanamaz sınıfına sokuyor gibi. 
Farkındaysanız aynı cümlenin içinde dev-
let ve Allah yan yana gelmiş durumda. 
Düpedüz eşit. Her ikisi de insanın canını 
almaya muktedir ve haklı.

Devlet ve devlet.
Allah ve devlet.
Her ikisi de insanın önünde.

Sağlıcakla kalınız.

Eski BBC Gazetecisi 
Atatürk Havaalanındaki 
Şüpheli Ölümü

Eski BBC gazetecisi, İngiliz Jacky Sutton İstanbul Atatürk 
Havaalanında, bir tuvalette ölü bulundu. İntihar ettiği 
söylenilen 50 yaşındaki Sutton’ın ölümüyle ilgili şüpheler 
uyandı. Daily Telegraph ve Times gazeteleri, Sutton’ın 
“IŞİD’i kendisini hedef almasından korktuğunu” yazdı.

Londra merkezli Savaş ve Barışta Muhabir-
lik Enstitüsü’nün Irak masası başkanvekili 
olarak görev yapan Sutton’ın İstanbul üzere 
Erbil’e yolculuk ettiği aktarıldı.

Daily Telegraph’daki haberde, 
arkadaşlarının, Hutton’ın suikastle öldürül-
mesinden korktukları belirtiliyor. Haberde şu 
satırlar yer alıyor:

“ Sutton daha önce arkadaşı Amanda 
Whitely’e bir e-mail gönderdi. Jacky, Irak 
Kürdistan’ının başkenti Erbil’de çalışırken 
cihatçılarca hedef alınmaktan korktuğunu 
yazdı. E-mailde, ‘IŞİD saldırmak istiyorsa, 
bunu yapacaktır ancak önce planlamasını 
yapacaktır’ yazıyordu.”

Zamanında uçağa yetişemeyen Sutton, tuval-
ette ölü bulunmuştu. Sutton›ın ayakkabılarının 
bağcıklarını çözerek kendisini tuvalet kapısının 
arkasındaki askıya astığı bildirilmişti.

Jacky Sutton›ın Irak›taki eski 
meslektaşlarından Hiwa Osman, «Onun intihar 
etmesi mümkün değil. Çok daha zor koşullar 
altında yaşamış bir kişiydi. Bana çocuklarım 
için oyuncaklar ve kitaplar getirdiğini söyledi. 
Mutsuz olduğuna dair hiçbir gösterge yoktu. 
İntihar ettiğine dair net bir kanıt olmadığı 
sürece, kesinlikle öldürülmüş demektir» diyor.

Sutton›ın bir diğer arkadaşı olan 
Canberra›daki Avustralya Ulusal 
Üniversitesi›nin Christian Bleuer›in görüşleri 
de benzer: «Jacky, karşılaşabileceğiniz en 
güçlü kişilerden biriydi. Komplo teorilerine 
inanan biri değilim. Ancak Türkler, İstanbul 
Atatürk Havalimanı›ndaki bir güvenlik 
kamerasının ‹çalışmadığını› söylüyorlarsa, 
Jacky öldürülmüş demektir».

Jacky Sutton›ın geçen hafta tanıştığı, 
«terörle mücadele» alanındaki çalışmaları ile 
bilinen düşünce kuruluşu Quillian Vakfı›ndan 
Charlie Winter da, onun intihar etmiş olmasına 
inanmıyor.

Times gazetesindeki haberde ise Jacky 
Sutton›ın 1990›lı yıllarda, Eritre›deki 5 yıllık 
görevinin ardından «travma sonrası stres 
bozukluğu» yaşadığı belirtiliyor.

Haberde Eritre hükümetinin Sutton›ı o 
dönem ajan olmakla suçladığı, gözaltına alarak 
sınır dışı ettiği belirtiliyor.

Sutton›ın IŞİD korkusu, Times›taki haberde 
de yer bulmuş:

«Kısa bir süre önce arkadaşlarına Irak›taki 
çalışmaları nedeniyle IŞİD tarafından hedef 
alınabileceğini söylemişti. Savaş ve Barışta 
Muhabirlik Enstitüsü›ndeki başkanvekilliği 
görevini ise Haziran ayında üstlenmişti. Zira 
enstitünün eski Irak masası başkanı Ammar Al 
Shahbander, Bağdat›ta bomba yüklü bir araçla 
düzenlenen saldırıda ölmüştü. Jacky Sutton da, 
onun için Londra›da düzenlenen anma törenine 
katılmıştı.»

Guardian›ın internet sitesindeki haberde de, 
çatışma bölgelerde yerel gazetecileri destekle-
meyi hedefleyen bir kuruluş olan Savaş ve 
Barışta Muhabirlik Enstitüsü›nün, Sutton›ın 
ölümü ile ilgili muğlak noktalar olduğunu 
açıkladığı belirtiliyor.

Haberde, arkadaşlarının Sutton›ın intihar 
ettiğine inanmadıkları ve onun ölümüyle il-
gili olarak soruşturma açılması çağrısında 
bulundukları da aktarılıyor.

Kaynak: BBC
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Yaşlı Türkiye’li 
Adama Otobüste 
Irkçı ve İslamofobik 
Sözel Taciz
Haftasonu YouTube’e konulan video genç bir adamın Türkiye’li 
yaşlı bir adama karşı ağır küfür ve ırkçı sözel tacizde bulunduğu 
görünüyor.

Tottenham’dan Dalston’a giden bir oto-
büste gerçekleşen olaydan sonra 25 yaşındaki 
bir erkek karakola kendisi gitmesi üzerine, 
ırkçılık suçundan, göz altına alındı.

Pazar günü YouTube’de ortaya çıkan üç 
dakikalık görüntüde, yaşlı adama ağır küfür-
lerle hitap eden genç adam, Dalston’da oto-
büsten indiğinde yaşlı adamın yürüteceğini 
dışarıya fırlattı.

‘Türkiye’ye geri git. Ama dur gidemi-
yorsun çünkü orada insanları patlatıyorlar’ 
ifadelerini kullanan siyahi adamla birlikte 
çocuk arabasında bir bebek de olduğu görülüy-
or. Irkçı adam, Türkiye’li adamın kızı ve eşine 
hitaben, ve genel olarak Türkiyeli kadınlarla 
ilgili de ağır küfürler dillendirdi.

Geçtiğimiz hafta bir siyahi kadının hamile 
Müslüman bir kadına karşı ırkçı ve islamofo-
bik hakaretler yaptığının görüntüleri internette 
görüntülenmişti. Üç çocuk annesi Simone 
Joseph daha sonra polis karakoluna giderek 
suçunu kabul etti ve yine ırkçılık suçundan 
göz altına alındı. Olay esnasında iki yaşındaki 
kızı yanında olan Joseph, görüntülerde, 34 
haftalık hamile olan Hanane Yakoubi’yi ‘bir 
daha çocuğun olmasın’ diyerek karnını tek-
melemekle tehdit ettiği görülüyor. Joseph, 
Yakoubi ve annesine ‘Daiş’in o*********’ 
diye hitap etti.

Londra Polis Biriminin açıkladığı verilere 
göre son bir yılda islamofobik nefret suçları 
%70 arttı.
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Hackney’de Çete Operasyonunda Polis Silahla Yaralandı
Hackney’de çetelerle 
mücadele kapsamında 
yapılan operasyonda bir 
polis silahla vurularak 
yaralandı.

Haggerston’da, 15 Ekim Perşembe 
günü, 12:45’te, polis Phoenix 
Close’ta bulunan bir eve operasyon 
gerçekleştirdi. Polisin, silahlı bir kişiyi 
kovalarken vurulduğu bildirildi. Poli-
sin omuzundan vurulduğu olayda, 31 
yaşındaki, Tyrone Benjamin Henry, olay 
yerinde göz altına alındı.

Sanık, Cuma günü polisi öldürmekle 
teşebbüsten ve yaralama emeliyle silah 
bulundurmak suçlarıyla tutuklandı.

Olay Sonrası İnceleme raporuna göre, 
operasyonda polisin silahından ateş 
edilmediği tespit edildi. Kısa bir süre 
önce Phoenix Close’a taşındığı bildirilen 
Henry, 29 Ekim’de Old Bailey mahkem-
esine çıkartılacak.

Geçtiğimiz haftalarda polis memuru, 
PC David Phillips (34), polisten kaçan 
bir aracın kendisine çarpması sonu-
cunda hayatını kaybetmişti. Merseyside 
polis birimine bağlı olan Phillips, olay 
esnasında polisten kaçan aracı durdur-
maya çalışıyordu.

18 Ekim sabahı, Hackney’de yaşanan 
diğer bir olayda, Morning Lane’de bir 
evde, 30 yaşlarında bir erkek polis ve 
Londra Hava Ambulansı tarafından ağır 
yaralı olarak bulundu. Bıçaklanan adam, 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili olarak, ismi açıklanmayan, 
18 yaşındaki bir kişi, olay yerinde göz 
altına alındı.
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Fotoğraf: Erem Kansoy

Bir süre gündemden düşmeyen Fransa topraklarındaki Cal-
ais ‘Orman Kampı’nı Day-Mer’in tertiplediği heyet ziyaret edip 
gözlemlerde bulundu. Day-Mer’in organizasyonu ile toplanan 
heyet Calais’e ayrıca yardım da götürerek yetkilelere teslim etti. 
Day-Mer’in yardımı toplum içerisinde büyük takdir topladı. 
Tam bir insanlık ayıbı yaşanan mülteci kampındaki son duru-
ma ilişkin gazeteci Arif Bektaş, Öğretmen ve sendikacı Oktay 
Şahbaz, muhabirimiz Erem Kansoy ve Aktivist Çınar Altun’un 
gözlem ve raporlarını  iki hafta olmak üzere iki bölümde değerli 
okuyucularımız ile paylaşıyoruz. 

Deneyimli haberci arif bektaş’ın notları
Avrupa’nın göbeği, sözde demokrasinin beşiği. Fransa’dan 

bahsediyoruz. Uzun bir süredir gündemde olan Avrupa’ya gelen 
mültecilerin bir bölümü Fransa’nın Calais kentinde bir kampta 
yaşıyorlar. Yaklaşık 6 bin kişi. Çoğunluğunu genç erkeklerin 
oluşturduğu bu kampta kadınlar ve çocuklar da var. İngiltere’ye 
tren ve vapur seferlerinin yapıldığı ve dünyanın en çok in-
san trafiğinin olduğu iki liman kentinden biri Calais. Buradan 
İngiltere’nin Dover kentine her gün onlarca tren ve vapur seferi 
var. 6 bin mülteci de bu seferlerin biriyle İngiltere’ye geçmek için, 
kendilerinin değimiyle “Orman kampı”nda yaşamaya mecbur 
kalmışlar. Kimi henüz bir gün önce gelmiş, kimi 2 yıldır burada 
yaşıyor.

“Orman Kampı”
İngiltere’de bir çok yardım kuruluşunun başlattığı Cumartesi 

seferlerinden birine de biz dahil olduk. Her Cumartesi Calaise’e 
gidiliyor ve çeşitli yardımlar götürülüyor. Biz de, Türk ve Kürt 
Toplumu Dayanışma Merkezi (DAY-MER) tarafından organ-
ize edilen heyete katıldık ve Londra’da yaşayan Türkiyeli eme-
kçilerin kendi aralarında topladıkları 2 bin sterlin para yiyecek ve 
giyecekleri mültecilere vermeye gittik.

Kamp alanına yaklaştığımızda, uzaktan sesler gelmeye 
başladı. Yaklaştıkça anlaşıldı ne dedikleri. Slogan atılıyordu. “No 
Jungle” yani “Ormanlığa hayır”. Mültecilerin yaşadıkları alan 
ormanlık olduğu için kendileri buraya “jungle” adını koymuşlar. 
Bizim ve yüzlerce İngilizin yardıma ve dayanışmaya geldiklerini 
görünce daha fazla coşku duydular ve slogan daha gür atılarak 
limana doğru yürümeye başladılar. Limana gelindiğinde slogan 
değişti. “Açın kapıları”. Fransız polisi önlemini almıştı ve özel 
kuvvetlerle, gaz ve plastik mermi silahlarıyla karşıladılar. Bir süre 
sloganlar atıldı ve konuşmalar yapılmaya başlandı.

Mülteci kampı değil 
dehşet kampı
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Açın kapıları
Etrafımıza baktık, kampla ilgili bilgi almak istedik ve 

Hayat Televizyonu için mültecilerle ropörtaj yapmak iste-
dik. 20 yıldan fazladır gazetecilik yapıyorum. Daha bundan 
kolay ropörtaj yapmamıştım. Ropörtaj için ikna etmek ger-
ekmiyordu. Mikrofonu gören koştu. Kiminle hangi dilde 
ropörtaj yapacağımızı şaşırdık. Resmen herkes yarışıyordu 
bir şeyler söylemek için. İngilizce, Kürtçe ve Türkçe ropör-
taj yaptık. Fakat başka dilden konuşanlar da geldi. Arapça, 
Sorani ve hangi diller olduğunu anlamadığım başka diller. 
Bilmediğimizi söylememize rağmen, kendi dilinden bir 
şeyler söyleyip seslerini duyurmak istiyorlardı. Zaten onları 
anlamak için de dillerini bilmek gerekmiyor. Ses tonlarından 
ve vücut hareketlerinden, çaresizliklerini, yardım isteklerini 
ve öfkelerini anlıyorduk. Herkesin söylediği bir şey vardı. 
Açın kapıları. İngiltere’nin kapıları açmasını istiyorlardı.

Ölüm yolu
Her hafta bir kaç kişinin ya trene ya da vapura kaçak 

binmek isterken öldüklerini duyuyoruz. Gittiğimiz gün de, 
Cezairli bir mülteci trene binmek isterken rayların altında 
kalarak ölmüştü. Bir çoğu, bu kampta yaşam koşullarının 
çok kötü olmasından dolayı, riskleri daha fazla göze almış. 
Bir an önce o kamptan kurtulmak istediği için trene ve 
tırlara atlamaya çalışırken can veriyorlar. Bugüne kadar 
onlarcası hayatını kaybetmiş.

Ropörtajları bitirip kamp yerine dönmek ve kampın 
içinde incelemeler yapmak istedik. DAY-MER heyetinde-
ki, öğretmen, gazeteci, avukat ve kitle örgütü yöneticileri 
kampta inceleme yapmak istiyordu. Kamp yerine dönerk-
en bir aile görüyoruz. Biraz İngilizce biliyorlar. İran’dan 
gelmişler. Baba Jamal’ın kucağında 13 aylık bebeği Elya. 
Elya’nın annesi Mahan da hem düşünceli ve hem de utan-
gaç bir şekilde sohbet isteğimizi kırmadı. Elya, babasının 
kucağında uyuyor. Yaklaşık 2 bin kişi slogan atıyor, o 
derin bir uykuda. İngiltere’ye gitmek istiyorlar. 2 aydır 
kamptalar. İngiltere’de akrabalarının olduğunu ve daha 
iyi bir yaşamlarının olacağını düşünerek oraya gitmek is-
tiyorlar. Elya, ne olup bittiğini anlamıyor ama, anne babası 
ağlamaklı konuşuyor ve İngiltere’ye geçmelerine yardımcı 
olmamızı istiyorlar.

Burası Fransa mı?
Daha sonra heyetle birlikte kampa döndük. Dön-

mez olaydık. Karşılaştığımız manzara dehşete düşürdü 
herkesi. Daha önce çobanlık da yaptım, yayla hayatım da 
oldu. Dağda yoğun kar ve yağmurda da kaldım. Birden o 
zamanlarımı hatırladım. Ama, benim bahsettiğim dönem-
lerde, en azından akşam eve döndüğümde, bir köy evi de 
olsa, sıcak bir evimiz ve annemin yaptığı yayla çorbası 
vardı. Burada onlar da yok. Kamp alanına çamurlar içinden 
geçerek giriyoruz.

Kampta da kamplaşmalar var. Somalililer, Kürtler, 
Afganlar, Suriyeliler, Eritreliler, İranlılar vs. İlk girişte 
Somalililerin kaldığı çadırlar vardı. İki kadın bir çadırın 
etrafını temizlemeye çalışıyordu. Epey bir yağmur da 
yağmıştı ve sadece iki kişinin kalabileceği bu çadırların 
içine girdiğimde, eski bir halının serili olduğunu ve onun 
da resmen çamur olduğunu gördüm. Sorduğumda, temizle-
meye çalışacaklarını, zaten çoğu zaman rağmurdan dolayı 
uyuyamadıklarını ve sürekli ıslak olduklarını söylüyorlar.

Her taraf kokuyor. Her tarafın hastalık olduğu besbelli. 
Orada geçirdiğimiz 3 saat boyunca 3 defa ambulas geldi. 
Diğer çadırlar da bundan farklı değil. İçini tamamen çamur-
lu suyun kapladığı çadırlar. Bazı çadırların paletler üzerine 
konduğunu gördük. Onlar hariç, hepsinin içi çamur gibiydi.

Su akmıyor desek daha doğru olur. Bir kaç musluk 
var ve akan suyun kalınlığı, bir telefon kablosu kadar. 
Herkese 5 dakika kullanma hakkı verilmiş. Bir çoğu hafta-
larca banyo etmemiş. Bunlardan biri de Mulamin. Mulamin 
Afganistan’dan gelmiş. İki yıl önce evinden çıkmış. Bir yıl 
İstanbul’da kalmış ve düşük ücretlerle çalışmış. Sonunda 
Yunanistana’a geçmiş ve oradan da Calais’e gelmiş. Son 
yolculuk İngiltere olmasını temenni ediyor. Türkçeyi de 
öğrenmiş. Onunla Türkçe konuşuyoruz. En son ne zaman 
banyo yaptığını sordum. 3 hafta banyo etmediğini, fakat 
bir kaç gün önce banyoyu kullanmaya karar verdiğini ve 
kafasına sabunu sürdükten sonra suyun bittiğini anlatıyor 
ve ekliyor. “Eski halim daha iyiydi. Hem temizlenme-
dim hem de üstüne bir de kafama sabun sürdüm” diyor. 
Bunları da neşe içinde gülerek anlatıyor. Umudunu ve 
geleceğe ilişkin hayallerini yitirmemiş. Mulamin bizi 
kendi çadırına götürdü. Çadırın iki tarafından şose yol-
lar oluşmuş. Yağmur yağdığından, bu yollarda çamurlu 
sular akıyor ve Mumamin’in çadırına girmek üzere. Ama 
çok rahat görünüyor. Çadırın içine bakıyoruz. Çadırın 
içinin de dışarıdaki manzaradan farklı olmadığını görünce 
Mulamin’in niye bu kadar rahat davrandığını anladık. 
Bu manzaraları gördükten sonra burasının Fransa olup 
olmadığından nerdeyse şüpheye düşecektik.

  Gelmesinler diye
Anlaşılan, hem Fransa ve hem de İngiltere, daha fa-

zla mültecinin buralara gelmemesi için bu insanları bu 
koşullarda yaşamaya terk etmişler. 5 bin kişiye en azından 
barınacak bir yer sağlayamazlar mı? Çadırları, yiyecek 

ve içecekleri yardım kuruluşlarından geliyor. Hiç bir ihtiyacını Fransa 
karşılamıyor. Onun için bu kampta kalan mültecilerin büyük bir çoğunluğu 
“Fransa çok kötü” diyor. Üstüne bir de sürekli Fransız polisinden ve ırkçı 
gruplardan gördükleri baskılar eklenince, İngiltere’ye gitmekten başka 
çare düşünmüyorlar.

Çizme ve çorap en kıymetli eşya
Ayrılmadan önce arabamızda onlar için götürdüğümüz bir kaç koli 

eşyayı vermek istedik. Çorapları görünce herkez arabamızın üzerine 
üşüştü. Çizme soruyorlardı. Bir ara arabanın camından, içindeki bir kaç pa-
ket bisküvi gören mülteciler, yarı utangaç bir sesle “Açız bunları bize verir 
misiniz” dediğinde, bizimle giden bir çok genç arkadaşın artık koptukları 
andı. Kimimiz göz yaşlarını silerken, kimimiz de derin düşüncelere da-
larak yola koyulduk. Bir süre sonra da Fransa ve İngiltere’ye olan öfkeli 
konuşmalar yolculuğumuza eşlik etti.

İşte demokrasi dedikleri budur herhalde Fransa’nın. Bu kampın hemen 
hemen hepsi savaş bölgelerinden geliyor. Bu savaşların da baş aktörleri 
Fransa gibi batılılar. Savaştan kaçıp kendilerine sığınan bu insanlara da 
insan muamelesi yapmıyorlar.

Eğer batılı kapitalist ülkelerin insana verdiği değerin ne olduğunu 
görmek isteyenler varsa, bu kampı 3 saatliğine ziyaret etmeleri yeterlidir.

Oktay Şahbaz
Yapılan ziyaret konusunda bir açıklama yapan Day-mer sekreteri Ok-

tay Şahbaz şunları söyledi: “Ziyaretten önce buradaki ortamı daha çok 
televizyon ve buraya daha önce gidenler tarafından söylenenler üzerinden 
tahmin etmeye çalışıyorduk. Calais’deki mülteci kamplarında bizleri neleri 
beklediğini kestirmemiz çok zordu. Gördüklerimiz ve oradaki zaman içinde 
yaşadıklarımız bizlere Avrupa’dan daha çok üçüncü bir dünya ülkesinde 
olduğumuz hissini uyandırdı. Kamptaki yaşam koşulları zor, sağlıksız ve 
elverişsizdi. Bir insanın temel ihtiyacı olacak hiç bir şeyin kampta olmadığını 
gördük. Mültecilerin bir çoğu kendi çabalarıyla yaptıkları çadırlarda hay-
atta kalma mücadelesi veriyorlar. Çadırların bir çoğu çöp torbası ve diğer 
plastik malzemelerden, kısacası yol kenarında toplanılan malzemelerden 
yapılmış. Kamp da temiz su ya da sıcak su açısından hiç bir olanak yok. 
İnsanların ceplerinde doğru dürüst para olmadığı gibi kendilerine gelir get-
irebilecek hiç bir olanağında olmadığını gördük. Bir çok mültecinin bu hava 
koşullarında bile ayaklarında ayakkabılarının olmadığına ve çıplak ayak 
terlik ile gezdiklerine şahit olduk. Kampta insanların alabileceği bir sağlık 
hizmeti yok. Hasta olmak, koşullardan dolayı en kolay ve en ucuz şey. En 
büyük başarı hayatta kalmak.” 

Kamptaki çocuklara da değinen Şahbaz bu anlamda da şunları söyledi: 
“Kampta doğan ve büyüyen bir çok çocuk var. Bir çoğu kamp ortamında 
büyümeye, anne ve babaları gibi hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. 
Anne ve babalar ile beraber kaçak tırlara binip İngiltere’ye geçmeye 
çalışıyorlar. Anne ve babalar gibi hor görülüp, dövülüp yolun kenarına 
atılıyorlar. Kimi zaman ise anne ve babalarının karşıya, İngiltere geçmeye 
çalışırken ya tren altında ya da kamyonların altında kalıp öldüklerine şahit 
oluyorlar. Tek dünyaları iğrenç ve insanlığın her kesimini utandıracak 
kamp ortamı. Tek oyuncakları içinde büyüdükleri çamur yığınları. Tek 
istekleri, herkes gibi, insanca yaşamak.”

Şahbaz kamptaki göçmenlerin tek çabaları İngiltere’ye geçip burada 
bir yaşam kurabilmek olduğunu söylerken kampta bulunan büyük bir kes-
imin Orta Doğu’dan, ya da Afganistan’dan geldiğini belirtti. Göçmenlerin 
bu koşulda olmasının en büyük sebeplerinden birinin ülkelerindeki savaş 
ve kaos ortamı olduğuna dikkat çeken Şahbaz bu konuda bu ortamı yara-
tan başta İngiltere olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinin sorumluluk alması 
gerektiklerini söyledi. Şahbaz, ayrıca, “Bu savaşın başını çeken ülkelerden 
bir tanesinin İngiltere olduğunu düşündüğümüzde kapıların ve sınırların 
açılması insanlara çok görünecek bir istek olmadığı bir kesin. Göçmen-
ler Calais’deki sınıra karşı yürüyüşte bulunup kendilerine yardım edilm-
esini ve daha insancıl koşullarda yaşamak istediklerini dile getiriyorlar. 
Fakat bu konuda bir yetkili görmek yerine Fransız Çevik Kuvvet güçlerini 
karşılarında görüyorlar buda hem İngiltere hem de Fransız hükümetinin 
utanması gereken bir durum” diyerek vurguda bulundu. 

Türk ve Kürt Dayanışma Merkezi Day-mer ve Day-mer Gençlik 
kollarının bu konuda önümüzdeki dönem çalışmalarının olacağına değinen 
Oktay Şahbaz önümüzdeki günlerde kampa gözlemci olarak giden heyet 
ile bir basın toplantısı yapıp Londra’da yaşayan Türkiyeli  ve Kürt topluma 
bu konuda bilgi vereceklerini söylediler. Şahbaz, son olarak, “İngiltere’de 
yaşayan Türkiyeli ve Kürt toplum için bu manzaralara yabancı değiliz. Bi-
zlerde yıllardır ötekileştirilmiş, sürgün edilmiş, yurdundan ve vatanından 
kimi zaman savaşlar ve katliamlar yüzünden kimi zamanda ekmeğini ka-
zanmak için göç ettirilen bir toplumun üyeleriyiz. Bugün Calais’de bir mül-
teci zamanında bizler olduk ve olmaya devam ediyoruz. İşte sırf bu yüzden 
bugün, buradaki bu kardeşlerimizi belki de en çok anlayacak ya da anlamak 
zorunda olacak bizleriz. Bizler Day-mer olarak bu kardeşlerimizi ilk defa 
ziyaret ettik. Onların yaşadıklarını/yaşayamadıklarını gördük. Daha da 
önemli bir yardım için bir adım daha atacağız. Umarım bu adımda sizlerde 
bizim ile hareket edip üstünüze düşeni yaparsınız. Beraber yardımcı olmak 
dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı.
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GILGAMEŞ, YAZILI İLK DESTAN, KÜRT DESTANI
Berfin Yüce 

Destan: ‘herşeyi görmüş olan’, diye 
başlar. 12 bölümden oluşsa da son 
bölümün, destanın ritmine uymadığı 
ve sonradan eklendiği yönünde 
değerlendirmeler olsa da, aynı 
dönemde geçtiği ortak yorumdur. Bu 
özelliğinden dolayı araştırmacılar bu 
bölümü ilk yazıtlarda yayınlamamışlar, 
destana bütünlük kattığı için son za-
manlardaki kitaplara almışlardır. Bura-
da geçen, ruh, ölümden sonra dirilme 
ve cezalandırmalar tartışılmaktadır. 
Gılgamış yeraltı tanrısı ile bunları 
konuşur ve Enkidu dirilir.

Batılı araştırmacılar destanı ilk çözdüklerinde büyük 
bir şaşkınlığa uğradılar. Çünkü Kitab ı Mukkadeste 
anlatılan tufan hikayesi , Nuhun Gemisi, seçilen canlılar 
neredeyse birebir aynısı idi. Oysa inanışlarında bunun 
öncesi olmadığı yazılıydı. 

‘Gemimiz hızla saplanmıştı Nemrut Dağının yanına,
Daha sonraki kuşları, dört bir yana saldım dünyanın.’
Gılgamış Destanı (M.Ö.1250), Kürt şair Sin Leqe 

Uninni tarafından Kürtlerin ilk atalarından Kas-
sit dilinde yazılmıştır. Destanda bahsedilen geniş 
Sedir ormanları, Zağros dağlarına denk düşmektdir. 
Destanın üzerine kurulduğu Enkidu, ormanda yaşarken, 
Gılgamış tarafından şehre indiriliyor. Bu orman Zağros 
dağlarındadır. Enkidu nun da, destanında  Kürt oluşunu 
buradanda görebiliriz. Bilindiği gibi  destandaki; karşı 
savaşılan karakterlerde sık ormanlarda yaşıyor. O dönem 
tek ormanlık bölge Uruk’a yakın olan Zağroslardır. 
Zağroslar tarihten günümüze Kürt Yurdudur. Kimi 
kaynaklar bunun M.Ö 2000 yılları olduğunuda yazarlar. 
Kürtlerin ataları ilk kullananlar olması dışında; Asur, 
Babil, Sümerler ve Akad’ların kullandığı çivi yazısı 

İbranice ve Arapçanın tersine, latin alfabesi gibi soldan 
sağa okunur. Kürtlerin mitolojik atalarından olan Gutiler 
Kassitlerden önce tarihte varolmuşlardır. Gutiler, Sümer-
lerden önce çivi yazısını kullanmışlardır. Bu tarih M.Ö 
3000 yıllarına denk gelir. Gutilerden, Kassitlere onlardan 
Mittani, Hurri ve Medlere gelinceye kadar Kürt toplumu 
arasında hiç bir kesinti olmamış, sadece yönetimler ve 
buradan hareketle isimler değişmiştir.

Ali Şeriatı: ’Ortadoğu kültürünün temellerini  Pers 
kültürü, Pers kültürünün temellerinide Kürt kültürü 
oluşturur’, diyor.

Metin üçüncü kişi ağzından anlatılır. Bu yıllarda tar-
ihsel ve efsanevi kişi yazını yerini hayali otobiyografi 
yazarları alsada, destanın yazarı ve derleyicisi konusun-
da fazla şüphe yoktur. Destan  Güney Mezopotamya’nın 
Uruk şehri ve onun hükümdarı olan Gılgamış’ın, En-
kidü ile arkadaşlığı ve Gılgamış’ın ölümsüzlük bit-
kisini aramasını hikaye ediyor. Yaratılış, ilk günah ve 
cennetten kovulma benzerlikleri yeni dinlerde oldukca 
tartışma yaratmış, şüpheler uyandırmıştır. Böylece bu 
‘semavi dinlerin’  kaynak, öykü ve referanslarının, nere-
deyse ayrıntılar dışında, Zerdüştiliğin, Avesta kitabında 
ve Gılgamış destanında alındığı görülmektedir. Bunun 
dışında mitolojik kahramanlar ve doğa-üstü güçler ile 
tanımları bakımından ise; İlyada ya kaynaklık ettiği 
yorumları genel kabul görüyor.

Tanrı, tanrıçalar ve görevleri ayrı ayrı tanımlanmış. 
Ninsun ana tanrıça, Gılgamiş’ın annesi, babası ise 
Lugabanda. Shambat oldukca tartışmalı bir karakter; 
Enkidu’yu vahşi ortamdan eğitimle ve cazibesi ile alıyor 
ve yerleşik, kent  yaşamına katılmasını sağlıyor. Sha-
mash; güneş tanrısı. Sin; ay tanrısı. Ve ormanın, kötülük 
koruyucusu Humbaba ile savaşları önemli yer tutuyor.

Şiirsel bir yanıda var:
‘İnsanı yarattığında tanrılar,
Ölümü verdiler ona,
Sonsuz yaşamıysa kendilerine ayırdılar.’
Siduri öğütleri ile Gılgamış’ı tanrısallık ve ölümsü-

zlük umutlarınlarından vazgeçirip, insani varoluşu kab-
ullenmeyi öğretiyor. Gılgamış ölümsüzlüğü kabullenmi-
yor ve ölümsüzlük bitkisini aramaya gidiyor, bulduğunda 
ise yılana kaptırıyor. Sonuçta mutluluğu tanrılarda değil, 
halkla birlikte yaşamda buluyor. Bu keşif yolculuğunun 
son zamanına denk geliyor. Destanın bileşeni annesi, 
Gılgamış’ın rüyasını yorumlaması ve sonuçta kavgalı 
bir tarzda Enkidu’yu bularak, arkadaş-kardeş olması ve 

Enkidu’nun ölümü etrafında şekilleniyor. Enkidu ile, 
kutsal sedir ormanı koruyucusu Humbaba’yı, sonra cen-
net boğasını alt ederler.

Bütün bu belalar kendisini redden zevk düşkünü 
İştar’ı,  Gılgamış’ın reddetmesi ve İştar’ın, gök tanrısı 
ve babası, Anuyu bunların üzerine göndermesi üzerine 
oluşur: ‘Cennet boğasını bırak bunları ezsin’ diyor. Fakat 
Enkidu ile Gılgameş boğayı yeniyor.

‘Gidip yıkadılar kanlı ellerini
Bağışlayıcı bir nehirde,
Derinlerinde sonsuz Fırat duruyordu, hiç 

değişmeden.’
Bu savaşların sonunda düşmanlar cezalandırılır, fakat 

Enkidu aldığı yaralar sonucu ölür. Bu ölüm Gılgamış’ı 
tarifsiz üzer ve ölümsüzlüğü arama fikri buradan gelişir. 
Bunun için karısı ile büyük tufandan kurtulan tek kişi 
olan Utnapişhtimi arar. Utnapişthtimi’nin kayıkcısı, cen-
netin yolunu bilen, Urshaabi’den yardım ister. Kayıkcı 
Gılgamış’ı Utnapishtim’e götürür. Tanrı tufanı anlatır. 
Ölümsüzlük otunun yerini söyler. Sonsuz yaşamın sırrını 
biliyor; çünkü büyük tufandan tek kalan O.  Bu yolcu-
luk ve tasvirler başlı başına bir destandır. Cennet tarifi 
ve ruhlar anlatımı sanki yeni dini kitaplardaki gibidir. 
Dönüşte uykuya daldığında yılan ölümsüzlük otunu çalar 
ve yılan ölümsüzleşir. Adem ile Havva’dada yılan onları 
kandırır. Ölümsüzlülüğü kaybeder ama Gılgamış yeni, 
halka yakın bir kişilikle döner.

Tarihte, Enkidu’yu şehre çeken Shambat ile Enkidu, 
Gılgamış ilişkisi çeşitli boyutlarda tartışılmış ve ben-
zerlikler kurulmaya çalışılmıştır. Shambat için kutsal 
tapınak, Zigurat rahibesi veya eros, aşk tanrıçası benzet-
meleri yapılmıştır.

Tufan anlatımı, Enlil bu tufanın yaratıcısı tanrının 
adı ve ayrıntıları 11.tablette betimlenmiştir. Bu dönüşüm 
acaba 11.tez düşüncesini oluşturmuş mudur? Bütün 
dinleri ve kültürleri etkileyen bu destanın,  11. Tez 
düşüncesinin Sahibini etkilememesi için hiç bir neden 
yok. Sidari, öğütcü, bir dengbej gibi anlatıyor. Aruru 
yaratışın büyük tanrıçası. Enkidu’nun yaratılışı da 
bir benzerlik çağrıştırıyor. Anu’nu, tanrıların babası, 
Uruk’un koruyucusu; isteği üzerine, Aruru, Enkidu’yu, 
Gılgamış’a arkadaş olsun diye Kaya dan şekillendirir ve 
onu ormanın bekçisi yapar.

Ninurta, savaş tanrısı. Enlil, büyük tufanı yaratan 
tanrı. Yunan tanrıları, İlyada ve Odessa destanı nerden 
geliyor? Gılgamış, Shambat’ı ormana gönderiyor, 

Enkidu’yu ikna edip, vahşi yaşamdan şehir yaşamına 
çeksin diye. Öylede oluyor, destansı bir anlatımla Sham-
bat, Enkidu’yu ikna edip Uruk’a getiriyor. Geldiğinde, 
Gılgamış ile uzun bir kavgaya giriyor, yeneni yok, dost-
kardeş oluyorlar.

Enkidu rüyasında: Anu, Enlil’e, Enkidu ölmeli diyor. 
Gılgamış’ta rüyasında, Enkidu ile dostluğu görmüştü. 
Enkidu hastalanıp ölüyor. Gılgamış tarifsiz üzülüyor.

‘kuşdilindeki sözleriyle etti Gılgamış:
Bir anıtla onurlandıracağım ölü bedenini.’
35 tanrı ve işlevleri tanımlanıyor. Nerdeyse İlyadada 

bu kadar isim var. Ea, su ve bilgelik tanrısı, insanların 
koruyucusu. Ennugi en ilginç olanı; ikincil tanrılar, yani 
iblisler, İblis ikinci tanrı yani denetleyici. İştar ; aşk 
tanrıçası. Shamash, güneş ve adalet tanrısı.

Süleyman’ın kuş dili bildiği söylenir yeni efsanede 
de, kaynağı ne acaba? Anunnaki; yeraltına gidenlerin 
yani ölülerin tanrısı, ölüleri yargılıyor, kaderlerini 
belirliyor. Shamash büyük tanrı. Baş infazcıyı ,yani 
yeraltı tanrısını, Nergal diye adlandırıyor. 12.  bölümde 
bunlar işleniyor. Gılgamış Nergal i sorguluyor. Ölüler, 
ruh ve yeniden dirilme. Yeni dinlern üzerine kurulduğu 
felsefe bu değil mi? Ölümden sonra yaşamı tartışıyor, 
Nergal ile Gılgamış. Enkidu’nun yeniden dirilmesi ve 
destana bitişte katılması var. Ölümden sonra dirilişten 
söz ediliyor. Dinlerden nerdeyse, 3000 yıl öncesinden 
bahsediyoruz. 

Genel kabulu tartışmalı gibi görünsede, destanın 
geçtiği bölge, derleyicisi veya yazarı, isimler ve destan-
da geçen yer adlarına bakılınca bunun bir mitilojik Kürt 
destanı olduğu söylenebilir. Bu tartışma yeni baskıların 
önsözlerinde daha çok geçiyor. Genel kanı bu yönde 
yoğunlaşıyor.

Kaynaklar:
- Danny P. Jackson, Gılgamış Destanı.
- Faik Bulut, Kürt Dilinin Tarihçesi.
- Alexander Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testa-

ment Parallels.
- W. G. Lambert ve A. R. Millard, Atra-Hasis: The Babylo-

nian Story of the Flood.
Not: Batıda sekiz çeviri, yorum var, bizde Kürt ve ortadoğu 

dillerinde unutulması, unutturulması için her şey yapılmış. 
Türkçe de bir iki kitap dışındakiler, bu çevirilerden ibaret. 
Yazıt-tabletlerin büyük bir bölümü Londra, British Museum’da.
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KDP’DEN DARBE GİRİŞİMİ
Ağustostan bu yana Barzani’nin Başkanlık koltuğunda kalma ısrarı nedeniyle 
başkan seçemeyen, çalışanların maaşlarını ödemeyen Federe Kürdistan’da, 
Meclis Başkanı Hewlêr’e sokulmadı. Hükümetten atılacağı açıklanan Goran 
‘Darbe girişimi’ dedi

Federe Kürdistan’da başkanlık 
krizine Bağdat’ın yüzde 17 bütçe 
payını göndermemesi nedeni-
yle yaşanan maaş krizi de eklen-
ince yaşanan çalkantı büyüy-

or. Eylemler sürerken, KDP, 
Federe Kürdistan Parlamentosu 
Başkanı Dr. Yusuf Muhammed’i 
Hewlêr’e sokmadı. Muhammed, 
“Barzani’nin görevi sona 

ermiştir, parlamento başkanının 
değil. Kürdistan’ın başkenti 
işgal edilmiş durumda. Geçişimi 
engelleyen bu güçler eğer Şengal’i 
korumuş olsalardı, şimdi binlerce 

Êzidî DAİŞ çetelerinin elinde esir 
olmayacaktı” dedi.

Federe Kürdistan Parlamentosu 
Başkanı Dr. Yusuf Muhammed ve 
bir grup milletvekilinin Hewlêr’e 
girişine izin verilmedi. Alınan 
bilgiye göre Süleymaniye’den 
gelen Dr. Yusuf Muhammed’in 
Kerkük-Hewlêr arasındaki Pirde 
kontrol noktasında durduruldu. 
Parlamento Başkanı Muhammed 
ve vekillerin olduğu konvoy 
Süleymaniye’ye geri dönmek zo-
runda kaldı. Yusuf Muhammed, 
Goran Hareketi’nden (Değişim 
Hareketi) seçilmişti. KDP, 
Hewlêr’de üyeleri olan yetkililerin 
mesaiye gelmemeleri uyarısında 
bulundu. Goranlı parlamenterler 
pazartesi meclise gelemedi, par-
lamento oturumu da yapılamadı. 
Goran’ın Kürdistan Bölgesi 
Hükümeti’nde 5 bakanı var.

Rûdaw’a konuşan Kürdistan 
Demokrat Partisi (KDP) parla-
menteri Ari Hersin şunları söyledi: 
“Son günlerde Süleymaniye’de 
KDP üyelerine yapılan saldırılar 
partililerin Erbil’deki yakınlarını 
kızdırdı. Bu olaylar nedeniyle 
Yusuf Muhammed Erbil’de tep-
kiyle karşılaşabilir. Güvenlik 
gerekçesiyle geçişine izin veril-
medi. 23 Haziran’dan sonra Yu-
suf Muhammed’in ülkedeki siyasi 
durumu sakinleştirmeye yönelik 
herhangi bir etkisi olmadığı ortaya 
çıktı. Halkın maaşlarını alamadığı, 

Bağdat’la olan sorunlar ve 
başkanlık krizi bir kez daha göster-
di ki Yusuf Muhammed etkisiz. 
Süleymaniye ve Germiyan bölges-
inde yaşanan olaylar, Goran Genel 
Sekreteri Newşirwan Mustafa’nın 
KDP’ye açıktan verdiği sinyaldi. 
Mustafa, kırmızı kart çekerse 
KDP neden sussun. Ben başından 
beri Yusuf Muhammed’i değil, 
Newşirwan Mustafa’yı Parlamen-
to Başkanı olarak gördüm” dedi. 
KDP Politbüro Sekreteri Fazıl 
Miranı ise “Süleymaniye’deki 
gösterilerin Goran tarafından 
planlandığı yönünde bilgimiz var” 
şeklinde konuştu.

Hükümetten atmak istiyor

KDP Siyasi Büro Sekreteri Fazıl 
Mirani, Goran’ın artık hükümette 
yer almayacağını iddia ederken, 
KDP Parlamento Grubu Başkanı 
Ümit Hoşnav da “Goran, artık 
hükümetin bir parçası değildir. 
Bu durum hükümetin yıkılması 
yönünde bir girişimdir ve kend-
isiyle birlikte olumsuz sonuçlar 
doğuracaktır” dedi. KDP, Kürdis-
tan Yurtseverler Birliği’ni (YNK) 
de suçladı. Yanıt veren YNK ise 
“Memurların maaşlarını talep 
etmesi demokratik bir eylemdir 
ve karşılanması gerekir” dedi. 
Başkanlık krizi görüşmelerinde 
KDP’nin makul önerilerde 
bulunmadığı da belirtildi.
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Fasûliyê heşın bi goşt 
Etli Taze Fasülye
Bu hafta etli sebze yemeklerinden basit, lezzetli belkide 
en cok pisirilen tatlarından biriyle beraberiz. 

Kürt mutfağında etli sulu ve seb-
zeli yemekler saymakla bitmez. Çok 
sevilerek  tüketilen kuzu ve koyun eti 
pek çok farklı sebze ile birleştirilip 
çok çeşitli yemekler üretilmiştir. 
Yetiştirilen, kabak, patlıcan, fasülye 
gibi sebzelerin yanında, doğal yetişen 
kereng (kenger) tolik (ebegümeci) 
çavroke (hodan)  soryaz (çiriş otu) 
gibi yabani ot ve sebzelerle de benzer 
yemekler yapılır. 

Pişirme tekniği açısında çok benzer 
prensiplerin kullanıldığı bu yemekler 
bütün  malzemelerin tek bir tencere de 
piştiği ve çoğunlukla da domates sos-
lu  yemeklerdir. Sebzelerin sezonuna 
göre seçilen sebzelerlerle yapılan bu  
yemekler bu açıdan çok çeşitlilik gös-
terir. 

Taze fasülye genelde pek fazla 
kimsenin aklında fazla yer etmeyen 
“sıradan” bir  sebze olarak görülür. 
Ne yemek pişirsem diye düşünen ve 
aklına fazla bir şey  gelmeyen kim-
selerin sıkça pişirdikleri kurtarıcı bir 
yemektir çoğunlukla. 

Fasülye yetiştirmek de o kadar zor 
bir şey değildir ayrıca. Çok az emekle, 
hemen hemen kendi kendine yetişen 
bir sebzedir. Bütün bunlara rağmen 
ve  belkide bu sebeplerden dolayı, 
fikrimce taze fasülye hakettiği değeri 
fazlaca  verilmemiş bir yemektir. Bu 
genelde dünya mutfaklarında da böyl-
edir. Ya  yemeğin yanında garnütür 
olarak servis yapılır yada sofrada çeşit 
olsun diye  ana yemeklerin yanına 
pişirilir. 

Her yemeği, her malzemeyi aynı 
derecede zevk alarak yemiyor olsam-
da, yemek yapmayı seven biri olarak, 
yemeklerde kulanılan malzeme-
lerin benim  için değerleri aynı diye 
düşünüyorum. Unutmamak lazımki, 
her malzemenin  kendine has özel bir 
lezzeti vardır ve canımız her yemeği 
farklı zamanlardaki ruh halimize göre 
çeker genelde.

Bence mütevazi fasülye, bu 
yemeğin başrolündeki yıldızı. 
Umuyorumki, bu  yemekle fasü-
lyeye biçilmiş değeri sorgulayacak 
ve benim gibi yeni bir değer  biçmek 
gerektiğine karar vereceksiniz. 

Sade bulgur pilavı veya ekmek bu 
yemeğe en yakışan eşlik edecek yi-
yeceklerdir. 

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak üzere yorumlarınızı bekli-
yorum Fasûliyê heşın bi goşt- Etli Taze 
Fasülye 4 yemek kaşığı zeytinyağı 1 
büyük kuru soğan - ince doğranmış

• 2 yemek kaşığı domates 
ve biber karışık salça

• 250 gr. kırmızı veya yeşil tatlı 
biber- küp şeklinde doğranmış

• 750 gr. Kuşbaşı kuzu kürek eti
• 3 büyük domates- kabukları 

soyulmuş küp doğranmış
• Tuz &karabiber
• 1 kg. taze fasulye- Ayşe 

kadın veya çalı fasülyesi. 
• Kaynamış su
• Büyük bir avuç dolusu ince 

doğranmış taze maydanoz. 

Yapılışı
1. Geniş sağlam tabanlı bir 

tencerede zeytinyağıni ısıtın, içine 
soğanları ekleyip 

orta ateşte 5 dakika kadar ara ara 
karıştırarak pişirin. Salçayı ekleyip 
ardından 

biberleri koyup biraz pişirin. 
Ateşin altını açıp eti ekleyin ve sürekli 
karıştırarak salçalı sos etin her tarafını 

kaplayana kadar iyice karıştırarak bir 
kaç dakika pişirin ve üzerini kapalı 
şekilde 5-10 dakika daha pişirin. 

2. Domateslerin kabuklarını so-
yun, küp şeklinde doğrayın, tencer-
eye ekleyip tuz ve karabiber ekleyip 
karıştırıp kapağı kapalı bir şeklide 
kısık ateşte 30 dakika kadar daha 
pişirin. 

3. Fasulyeleri ekleyip karıştırın ve 
gerekirse, fasulyeleri çok az geçecek 
kadar 

kaynamış su ekleyin, tuz ve kara-
biberini kontrol edip tencerenin 
kapağı kapalı şekilde fasulyeler 
iyice yumuşayana kadar 20 dakika 
kadar daha pişirin. Ateşi kapatıp, 
maydanozları ekleyip karıştırın ve 10 
dakika kadar dinlendirip servis edin.
Afıyet Olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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‘Al mültecileri verelim parayı...’
Milyonlarca mültecinin durumuna ilişkin AB ül-

keleri adına Almanya Başbakanı Angela Merkel, Tür-
kiye ile pazarlığa oturdu. Dolmabahçe Sarayı’nda darbe 
hükümeti Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya ge-
len Merkel, Türkiye’ye kısmi “rüşvet” verileceğini ima 
etti

Görüşme sonrası Ahmet Davutoğlu, “Ümit ediyoruz 
ki 2016 Temmuz itibariyle hem geri kabül anlaşması 
hem Schengen vize uygulaması hayata geçer. Sayın 
Merkel, Almanya ile vize uygulamalarında kolaylık 
göstereceğini söyledi” diyerek mültecilere karşı iste-
diklerini açıkladı. 1 saat 15 dakika süren görüşmenin 
ardından yapılan ortak açıklamada, başta mülteciler 
olmak üzere Suriye’deki gelişmeleri konuştuklarını 
aktardı. Davutoğlu’nun “Ayrıca küresel ve bölgesel 
sorunları da kapsamlı şekilde görüştük. Özellikle Suri-
ye sorununa değindik. Son 5 yıl içinde insani bir tra-
jediye dönüşen soruna çare bulunmaması konusunda 
duyduğumuz rahatsızlığı ifade ettik.” diyerek pazarlık 
konularından birinin de Kürtler olduğunu itiraf etti.

  Davutoğlu’ndan sonra konuşan Angela Merkel, 
mültecilere karşı verilecek paranın verilebileceğini 
ifade ederken, Türkiye’nin bazı isteklerinin sürece 
bırakıldığını ima etti: “Suriye - Irak konularını ele 
aldık. Dört unsur burada bulunmaktadır. Vize konusun-
da, yerleşim konusu olsun Türk-Alman grubu paralel 
çalışmaktadır. İkili ilişkilerimiz konusunda bir takım 
kolaylaştırmalara gidebiliriz. İkinci olarak mülteciler... 
2,5 milyon mülteci var. Türkiye büyük bir külfetin altına 
girdi. Almanya ve AB olarak destekleyici olacağız. 
Tam üyelik konusuna değinmek istiyorum. Ucu açık 
olan bir husus. 17, 23, 24 numaralı fasıllar üzerinde 
konuşabiliriz. İki ülke arasında kurulan çalışma grubu 

önümüzdeki hafta bir araya gelecek ve umut ediyorum 
sonuçlar alabileceğiz. Ocak ayında başbakanlar seviyes-
inde bir görüşme olacak.”

‘Kürtlerle sorunu çözün’  
Türkiye ile “ortak çıkarlarımız var.” diyen Merkel 

ayrıca, Türkiye’nin “Güvenlikli Ülkeler” arasına alınma 
isteğini de, “Almanya her şeyden önce istikrarlı bir Tür-
kiye istemektedir. Seçimlerden sonra özellikle Kürtlerle 
yeniden barışma konusunun ön plana çıkarılmasını dili-
yoruz. Çok çok teşekkür ediyorum, bu açık ve samimi 
görüşme için.” sözleriyle barış sürecine dikkat çekti. 
Türkiye’nin Rojava’da “tampon bölge” isteğinin de 
gündeme geldiği anlaşılan görüşmede, Türkiye’nin 
gerekli tavizi alamadığı konuşmalar yansıdı. Merkel, 
akşam saatlerinde AKP Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 
ile bir araya geldi.

Yeşiller: Seçim armağanı
Avusturya Yeşilleri’nden Avrupa Parlamentosu 

Başkan Yardımcısı Ulricke Lunacek de Batı Alman 
Radyo ve Televizyon Kurumu’na (WDR) açıklamasında 
söz konusu anlaşmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan 
için “hak edilmemiş bir seçim armağanından da fazla 
olduğunu” belirtti. Lunacek, Türkiye’deki gergin iç siyasi 
atmosferin müzakerelerde konu edilmediği eleştirisinde 
bulundu. Mültecilere yapılacak mali yardımın doğru 
olacağını belirten Lunacek, “Fakat bunun amacı, 
sınırları kapatmak ve Türkiye’deki otoriter hükümeti 
desteklemek olmamalı” dedi. Federal Hükümet Sözcüsü 
Steffen Seibert ise “Tabii ki seçim kampanyasına hiçbir 
şekilde müdahale olmayacak” dedi. Öte yandan Merkel, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği’nin “güvenli ülkeler” lis-
tesinde yer almasına “ilkesel olarak” karşı olmadığını 
söyledi.

Ünlü filozof Slavoj Zizek: 
Öcalan’ı ziyaret etmek istiyorum

Felsefe dünyasının en ünlü isimlerinden Slavoj Zizek, 
“Kürtler Ortadoğu’nun en ilerici, en demokratik halkı.
Ortadoğu’da anahtar role sahip. Kürt sorunu çözüldüğü za-
man Ortadoğu sorunu da çözülecek” dedi. Öcalan’ı ziyaret 
etmek istediğini söyleyen Zizek, “Öcalan’la hücre arkadaşı 
olmayacağım bölgeleri ziyarete hazırım” diyor

‘Felsefenin popstarı’ olarak nitelendirilen Slavoj Zizek, 
Kürtlerin Ortadoğu’nun en ilerici, en demokratik halkı 
olduğunu belirterek “Kürtlere bölgede yönetim hakkı tanımak, 
barışa destek anlamına geliyor. Kürtleri sonuna kadar destekli-
yorum” dedi.

Doğduğu Slovenya’nın başkenti Ljubijana’da Med Nûçe 
TV’ye konuşan Zizek, Öcalan ile görüşmek istediğini söyledi. 
Rojava kantonlarını da görmek istediğini kaydeden Zizek öze-
tle şunları söyledi: “Bir kez cezaevinde ziyaret etmek isterim. 
Ama tecrit koşullarının ağır olduğunu, hatta avukatlarının 
bile görüşemediğini duydum. İstediği, Kürtler için bir oto-
nomi. Aslında daha fazlasını isteyebilmeli. Şöyle bir tarihe 
bakalım: Kürtler, kolonyal bölünmenin en büyük kurbanlarıdır. 
Batılıların Ortadoğu’ya yaklaşımı daha çok, hangi kabile 
kiminle savaşacak, kim ne yapacak eksenlidir. Yani Batı, buna 
karar veriyor... Öcalan şu anda cezaevinde ve aydın kimliğine 
dikkat ettiğini düşünüyorum. Cezaevinden sipariş verdiği kitap 
listesini gördüm. Foucault’yu okuyor mesela.”

‘birleşme hakkı var’
Bölgedeki gelişmeleri değerlendirirken Kürtlerin birleşme 

hakkı olduğunu kaydeden Zizek, şöyle devam etti: “Büyük 
güçler izin vermez ama bana sorarsanız en güzel çözüm bütün 
Kürtleri bir şekilde birleştirmek. Yani en azından Türkiye’nin 
doğu ve güneydoğusu, Suriye’nin kuzeyi ve Irak’ın kuzeyini 
birleştirmek. Yani hala sınırlarında bulundukları devlete bağlı 
olabilirler; ama tarihsel açıdan bakıldığında birleşme hakları 
vardır. Şimdi yönetmeleri için Kürtlere bir şans vermek iyi 

olmaz mıydı? Ütopya olduğunu biliyoruz! Bugüne kadar 
Kürtler, daha çok kendilerini savunmakla yetindiler. Hiçbir 
zaman emperyalist, saldırgan bir eğilimleri olmadı. Hiçbir 
zaman diğerlerini öldürmediler. Bölgede Kürtlere yönetim 
hakkı vermek, aynı zamada bölgenin stabil olması manasına 
geliyor. Ortadoğu’da en seküler grup Kürtler. Kürtlere bölgede 
yönetim hakkı tanımak, barışa destek anlamına geliyor. Bunu 
diliyorum ve Kürtleri sonuna kadar destekliyorum... Kürtler, 
Ortadoğu’da anahtar role sahip. Kürt sorunu çözüldüğü za-
man bütün Ortadoğu sorunu çözülecek... Ortadoğu’da bir 
Kürt devletinin olması kimse için tehdit değildir. Tam tersine 
halklar arasında bir köprü oluşturur... Kürtler, sadece dağlarda 
savaşan insanlar değil, aynı zamanda bölgenin en ilerici ve en 
demokratik halkı, topluluğudur. Kendilerini böyle tanıtmaları 
lazım... Anlayamıyorum. Batı Kosova’yı destekledi; hakeza 
Çeçenistan’ı da. Ama Kürtler için kimse bir şey demiyor. 
Bence, bu işin arkasında hangi global jeopolitik hareketler var, 
bunu siz Kürtler iyi tahlil etmek zorundasınız. Kürtler olarak 
-bunu şiddet anlamında söylemiyorum- çok zalim oynamak 
zorundasınız. Yani güçleri birbirine karşı kullanmak ve anlam-
ak zorundasınız... Kürtlerin Ortadoğu’da Yahudilerin diğer bir 
versiyonu olmanız gerektiğini düşünüyorum. Yani öyle baskıcı, 
işgalci değil de, öyle dinamik, açık... Kürtlerin duyarlılığı örnek 
olabilir. Kürtlerin özerkliği, büyük bir umuttur.”

‘erdoğan’ınki canavarlık’
Zizek “Yanlış anlaşılmaları önlemek isterim: Erdoğan’ın 

yaptıkları canavarlıktır. Erdoğan Saray inşa etmek yerine geri-
ye dönüp, Osmanlı İmparatorluğu’nda özgürlükler ne kadardı, 
bugünden iyi olan ne vardı, ona bakması lazım... Türkiye’nin 
tutumu utandırıcı, korkunç. Bu seçimlerde de Erdoğan’ın par-
tisi çoğunluğu kazanamayacak. Yani seçimden sonra solcular, 
Kemalistler ve Kürtler bir blok bulabilir”  dedi.

Ali Can / Ljubijana -Anf -

DPI Heyetinden YPG’ye Ziyaret
Bir süredir Rojava’da bulunan, Londra merkezli Demokra-

tik Gelişim Enstitüsü (Democratic Progress -DPI) heyeti, YPG/
YPJ Komutanları ile bir araya geldi

Heyeti, Qamışlo’da YPG/YPJ Genel Komutanı Tolin 
Roza ve YPG Sözcüsü Redûr Xelîl ağırladı. IRA ile yapılan 
müzakere sürecinde yer alan isimlerden Jonathan Powell, 
siyasi danışman Peter Galberath ve enstitü yöneticilerinin 
görüşmesi yaklaşık bir buçuk saat sürdü. YPG sözcüsü Xelîl, 

Kürt, Arap ve Süryani halklarının can ve mal güvenliğini ko-
rumada YPG/YPJ savaşçılarının kahramanca verdiği direnişin 
ana gündem olduğunu vurgulayarak IŞİD çetelerine karşı ope-
rasyonlardaki işbirliğine değinildiğini dile getirdi. YPG/YPJ 
Komutanları ve heyetin görüşmesinde Ortadoğu ve Rojava’da 
çetelere karşı savaşta YPG ve IŞİD karşıtı güçler ile Avrupalı 
devletler arasında bir koordine mekanizmasının oluşturulması 
yönünde görüş birliğine varıldı. Heyet Kürt, Arap ve Süryani 
siyasi partileriyle bir araya geldikten sonra Rojava’dan ayrıldı.
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Yeni Çıkan Yasalar 
Hakkında Bilmeniz 
Gerekenler
Ekim ayında Birleşik 
Krallık’ta yürürlüğe 
giren yeni yasalar 
hakkında gazetemize 
açıklama yapan Simon 
Noble hukuk büro-
sundan avukat Alev 
Uzun toplumun yeni 
yasalar hakkında bilm-
esi gerekenleri anlattı. 

Toplumun yeni yasalar hakkında bilgi 
sahibi olmasının önemine vurgu yapan 
Uzun şunları belirtti; ‘‘Yaşadığımız ül-
kedeki yasalar hakkında bilgi sahibi ol-
mak o ülkenin yasal kanunlarını bilmek, 
yaşamı kolaylaştırmanın yanında, 
yasaları, bilmeden çiğnememizin 
önüne geçer. Çünkü bazen çok 
önemsemediğimiz ve küçük gördüğümüz 
bir yasanın ihlali bile beraberinde para 
ve hapis cezası getirebiliyor.’’

ÇOCUklU araÇlarDa 
sİGara İÇMek sUÇ artık

18 yaşından küçük birisinin 
bulunduğu özel arabada sigara içmek 
artık suç sayılacak. Avukat Alev Uzun bu 
kanun hakkında şunları ifade etti; ‘‘On-
sekiz yaşından küçüklerin bulunduğu özel araçlar-
da sigara içmek suç kapsamına alındı. Bu yasa 
hem sürücüyü hem de yolcuyu kapsamaktadır. Bu 
yasanın ihlalinde kişi 50 sterlin para cezası ödeme-
kle mükellef olacaktır.’’

Yasanın amacının çocukları sigaranın 
zararlarına karşı korumak olduğunu belirten Uzun, 
yasaların özel araçlar için geçerli olduğunu belirtti. 

10 Dakİka ÜCretsİz Park Hakkı
Daha önce belediyelere ait oto parklarda geçerli 

olan 10 dakika ücretsiz park etme kuralı artık özel 
parklar için de geçerli olacaktır. Özel parklarda bi-
let süreniz dolduktan sonra on dakika daha ücret-
siz park edilebileceğini belirten Uzun bu yasanın 
Britanya genelinde geçerli olacağını ifade etti.  

DUMaN Ve karbON 
MONOksİt alarMları

Ev sahiplerini ilgilendiren yasa ile ilgili 
de açıklama yapan Uzun, tüm ev sahiplerinin 
kiraya verdikleri eve duman ve karbon monok-
sit alarmı olarak bilinen alarm sistemini taktırma 
zorunluluğu olduğunun ifade etti. Alarm sistemini 
kurmayan ev sahipleri 5 bin sterline kadar para 
cezasına çarptırılabilecek. 

30 GÜNlÜk İaDe Hakkı
Hatalı mal satın alındığı taktirde herkes artık en 

fazla 30 gün içerisinde satın aldığı malı iade etme 

veya değiştirme hakkına sahiptir.  İnternet üzeri 
indirdiğiniz kitap, film ve müziklerle ilgili de yeni 
bir düzenleme getirildi. Düzenlemeye göre indi-
rirken problem oluştuğu takdirde yenileme imkanı 
bulunacaktır. Ayrıca indirme işlemi esnasında 
bilgisayarınıza virüs bulaşması takdirde hizmeti 
veren sağlayıcı tazminat ödemekle yükümlü 
olacaktır.

asGarİ ÜCrette artıŞ
Ülkedeki asgari ücret ile ilgili yapılan yeni 

düzenlemeyle ilgili de bilgi veren Alev Uzun; 
‘‘Yetişkin işçilerin aldığı asgari ücrette Ekim eyı 
ile birlikte yapılan 20 penilik bir artışla asgari 
ücretin saati £6.70 oldu. 18 ila 20 yaşındakiler için 
ise asgari ücretin saati  £5,30 oldu.’’

Plastİk  tOrbalar UCretlİ OlUCak
Yeni yasalardan bir tanesi de alışveriş merke-

zlerindeki plastik poşetleri kapsıyor. Yeni yasaya 
göre 250’den fazla çalışanı olan büyük süper 
marketlerde plastik poşetler 5 peni’den satılacak. 
Ücretli hale getirilen poşetler sadece çiğ et ürün-
leri ve ilaçlar için ücretsiz olacaktır.

Simon Noble Hukuk Bürosu Turnpike Lane ista-
syonunun yan tarafından bulunan 27A Westbury 
Avenue, Wood Green, N22 6BS adresinde uzman 
kadrosu ile birlikte hizmet veriyor. 020 3638 0400 
numaralı telefondan kendilerine ulaşabilirsiniz. 

Alev Uzun
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Tezcan, Londra’da belgesel çekmeye hazırlanıyor
Çok yakında Londra’da bizi bize ve Türki-
yedeki vatandaşlarımıza  anlatacak olan  bir 
belgesel film çekilecek. Bu belgeselde toplu-
mun her kesiminden ve her yaşından insana 
yer verilecek. Bu belgesel ile, ilk kez londrada 
yaşayan Türkiye’lilerin yaşantısı kameraya 
aktarılacak, Almanya, Hollanda,Fransa gibi ül-
kelerde aynisi olmasada, benzer belgeseller 
var iken, İngiltere’de ilk kez böyle bir belgesel 
çekileceği kaydedildi.

Belgeselin yönetmenliğini, 
Türkiye’de bir çok tiyatro 
oyunu, sinema filmi, ve tel-
evizyon dizisinde rol alan, ve 
4 yıldır İngiltere’de yaşayıp 
Bizim fm’de sunuculuk , ve ti-
yatro ögretmenliği yapan Der-
vis Tezcan yapacak. Yaklaşık 
3 ay çekim ve teknik işleri 
sürecek olan bu proje çesitli 
tv kanallarında, film festi-
valllerinde, Avrupa’daki ve 
İngiltere’deki derneklerde, ve 
Londra’ki özel bir gösterimle 
seyirci ile buluşacak.

 Belgeselin yönetmeni Derviş 
Tezcan  bu süreç ile ilgili konuştu, 
Tezcan“ yaklaşık 50 yıldır bura-
da vatandaşlarımız yaşamışken, 
ve herkesin, vatanından çıkış 
nedeninden tutunda, yolda 
başına gelenlerden, İngiltere’de 
yaşadıkları, tatil için Türkiye’ye 
gittiklerindeki yaşananlar, burada 
yaşarken yaşadığı sıkıntılar bu 
kadar çokken bunları bir bel-
gesele dönüştürmemek ve gelecek 
nesillere bu olayları doğru ak-
tarmamak gerçekten çok yanlış 
olurdu, bende tamda bu nedenle 
hazırlıklarıma basladım. İşin teknik 

kısmıyla ilgili herşey bitmiş du-
rumda,  belgeselde konuşacak bir 
çok kişi ile ön görüşmeler yaptım, 
ve bir çoğunu netleştirdim, ama 
ne kadar çok hikaye ve ne kadar 
çok kişi ile konuşursam, belgesel 
için o kadar iyi olacaktır, o yüzden 

oyuncu arayışlarım halen devam 
etmekte, gazeteniz aracılığıyla 
da bana ulaşacak kişileri bekliyo-
rum, kişilerin, memleketi, yaşı, 
cinsiyeti hiç önemli değil, bu bel-
gesel “ onun, benim, yada şunun 
“ değil, bu hepimizin hayatının 

ortak belgeseli. “ dedi. Sizlerde 
bizi yani Londra’ki Türkiye’lilerin 
yaşamını anlatacak bu belgesel-
de bulunmak, yada proje ile il-
gili bilgi almak isterseniz, Derviş 
Tezcan’a 07508515165 numaralı 
telefondan ulaşabilirsiniz.
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Geleneksel hale getirilen ve bu yıl 800’u aşkın kişinin katılması 
beklenen Toplumsal Başarı Ödülleri’ne en başarılı iş adamı 
kategorisinde istikrarlı büyüme ve iddialı girişimleri ile dik-
katleri üzerine çeken Advantage Avukatlık Bürosu Yöneticileri 
Ali Osoy ve Hüseyin Osoy aday gösterildi.
“kalıcı Olan birlik, Dürüstlük 
ve Güvendir” 

28 Ekim Çarşamba günü Marriott Grosvenor 
Hotel’de gerçekleştirilecek Türkiye Araştırmalar 
Merkezi’nin (CEFTUS) organize ettiği etkinlikte 
bu yıl yine İngiltere’deki Türk, Kürt ve Kıbrıslı 
Türk toplumların başarılarının kutlandığı şık 
bir törene sahne olacak. Pek çok başarı katego-
risine ev sahipliği yapacak olan ödül töreninde 
en başarılı iş adamı dalında aday gösterilen Ali 
Osoy ve Hüseyin Osoy, yılların getirdiği birikim 
ve tecrübe ile yakaladıkları sağlam ve kararlı 
büyümede en önemli rolü dürüstlük ve güven il-
kelerinin oynadığının altını çizdi.

Ali Osoy, Hüseyin Osoy ve Fidan Osoy 
kardeşler liderliğinde 273 Fore Street 
Edmonton’daki adreslerinde üst katta yer alan 
yepyeni, modern ve ferah ofis ortamında 50 
kişilik ekibiyle her geçen gün büyüyen Advan-
tage Avukatlık Bürosu’nu yoğun programları 
arasında ofislerinde ziyaret ettik. Birlikte ropör-
taj yaptığımız genç iş adamı Hüseyin Osoy:

“Kaza Davaları, Aile Hukuku, Göçmen-
lik Alanı ve daha birçok hukuk dalında  10 
yılın getirdiği tecrübe ve birikim ışığında 
vatandaşlarımıza sunduğumuz en yüksek hizmet 
standardı ve koşulsuz müvekkil memnuniyeti ile 

öncü ve örnek firmamız Advantage Avukatlık 
Şirketi olarak her geçen gün büyüyen bir güç 
olmaya devam ediyoruz. Günümüzde artık her 
iş sektöründe sayısız firma faaliyet gösterme-
ktedir. Kendi firmamız için şunu kesin bir dille 
söyleyebilirim ki bizi biz yapan elementler pro-
fesyonel ve samimi birinci sınıf hizmet kalitemi-
zin yanısıra, asla vazgeçmediğimiz dürüstlük ve 
güven ilkelerimizdir. Şirket kültürümüze işleyen 
bu değerler kuruluşumuzdan bu yana her zaman 
mutlak önceliğimiz olmuştur ve olmaya da de-
vam edecektir. 65 milyon nüfüsu olan bir ülkede 
600,000 nüfüslu güçlü bir toplum olarak birbirim-
ize her daim destek olmak zorundayız. Bu nok-
tada karşılıklı dayanışmalarımız sürekli olarak 
devam edecek ve toplumumuza olan olumlu, 
güçlü ve yapıcı katkımız daima süregelecektir.” 
şeklinde demeç verdi.

en başarılı İş adamı Dalında aday 
CEFTUS tarafından yılın en başarılı iş adamı 

kategorisinde aday gösterildikleri hatırlatılan 
Osoy,  konu ile ilgili olarak bu durumdan son 
derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

“Bu yıl CEFTUS yılın en başarılı iş adamları 
ödüllerine aday gösterilmenin haklı guru-
runu yaşıyoruz. Firma yöneticileri olarak bi-
zleri bu günlere taşıyan toplumumuza samimi 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Hizmet verdiğimiz hukuk alanlarımızda, uz-
man avukat kadromuzla halkımıza sürekli dina-
mik ve yaratıcı çözümler sunuyoruz. Avukatlık 
firmamız sürekli gelişim ile başarıdan başarıya 
koşarken,  yeni sezondan itibaren Ali Osoy ve 
Hüseyin Osoy kardeşler olarak girişimci ruhu-
muzla ayrıca farklı bir sektöre de yöneliyoruz. 
Konu yüksek kaliteli mobilya ve lüks yaşam 
kalitesi olunca, Türkiye’de adından sıkça 
söz ettiren Nill’s Furniture Design markasını 
halkımız ile buluşturmak için, kolları sıvadık. 
2015 Kasım ayında, Londralı’ların özlediği 
kalite ile iki katlı 1,000 m2yi aşkın alan ile 
İngiltere Türk mobilya sektörünün en büyük 
mağazasında buluşacağının müjdesini de ver-
mekten onur duyuyoruz.” diyen Hüseyin Osoy, 
hali hazırda Advantage Avukatlık Bürosu olarak 

vatandaşlara bütün hizmetleri tek çatı altında 
sunduklarını, kazadan sonra kendilerini seçen 
müşterilerini araç konusunda da mağdur et-
mediklerini ve firma bünyesinde kiralık araç 
hizmeti de sunduklarını ayrıca dile getirdi. 
Osoy, “Advantage Hire adlı firmamız kazada 
mağdur olmuş insanlarımızı başka bir firmaya 
yönlendirmeden direkt olarak mağduriyetini 
gidermektedir. Yani hem avukatlarımız var 
hem de kiralık araçlarımız var. Böylelikle 
vatandaşlara bütün hizmetleri tek çatı altında 
sunarak kapı kapı dolaşmalarını ve daha fazla 
mağdur olmalarını önlüyoruz” diye konuştu. 

‘Üst kat, Advantage House, 273 Fore Street, 
Edmonton, London N9 0PD’ adresinde hizmet 
veren Advantage Avukatlık Bürosu  ile ilgili 
daha fazla bilgiyi 020 8807 1676 no’lu telefon-
dan almak mümkün. 

ADVANTAGE AVUKATLIK BÜROSU YÖNETİCİLERİ  
TOPLUMSAL BAŞARI ÖDÜLLERİNE ADAY GÖSTERİLDİ
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

Utanmaz,Terbiyesizler...
Siz insanmısınız ki Ortadoğu’dan yakılan bombalanan yer-
lerinizde ölüp kalmıyorsunuz? Kendinizi insan mı sanıyor-
sunuz ki, Kraliçenin altın topraklarına yerleşmek istiyorsu-
nuz? İnsanlığınızdan utanmıyormusunuz da denizler aşıp 
bizim ülkemize kamp kurup birde yardım istiyorsunuz? bu 
ne terbiyesizlik! bak bak, birde kalkmış limana yürüyorlar, 
biz brtanya’ya gideceğiz bizi rahat bırak Fransız polisi diye... 
ÖZÜrDİLErİZ CaLaIS! İnsanlıktan nasibini almayan bizle-
riz! Çeşitli ırklardan oluşan 6.000 umuda gömülmüş hayatı 
hiçe sayan bizleriz! Calais’te yaşanan dramın tek nedeni 
Utanmaz,terbiyesiz,duyarsız ve de sevgisizsiz bizler, eğer 
siz temiz yüreklerinizle yalın ayak çamurların içindeyseniz 
halen...ÖZÜrDİLErİZ! 
(Fransa-Calasis çadır kentinden Calais limanına düzenlenen 
refugees welcome protesto yürüyüşünden bir görüntü.)

MEMLEKET 
İSTERİM
Cahit Sıtkı TARANCI
4 Ekim 1910, Diyarbakır - 13 Ekim 1956, Viyana

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy



Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

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

  Çarşamba, 21 EKİm 2015

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

Eleman aranıyor

Başlangıç ve ileri seviye grup veya özel
Bağlama ve Solfej derslerimiz başlamıştır.

İrtibat: 07405 991 540

Mehmet Yuksel Saz School



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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Fermandar Baran Dêrsim li 
Londonê hat bîranîn 

Rûpel 4

Di mirina rojnamevana Îngilîz 
a li Stenbolê de şopa ‘DaIş’ê

Rûpel 4

Oker: Divê elewî ne 12 rojan, 365 
rojan li dijî Yezîd li berxwebidin

Rûpel 3

Dengdan roja Pêncşemê 
Destpêdike

Rûpel 4

telgraf.co.uk
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Çarşem,
21/10/2015 491Hê
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Hevserokê Partiya Gelan a 
Demokratîk (HDP) Demirtaş li 
Londonê ji hezaran re axivî û got 
ku dewlet kûjer e, û dîroka wê tijî 
komkûjî ne. 
Hevserokê HDP´ê Selahaddin Demirtaş li 
Londonê tevlî mîtînga piştevaniya HDP´ê bû. 
mîtînga ku ji hêla koordînasyona HDP ya Brîtanya 
ve hatî organîze kirin li salona Dominion ya li 

wood Greenê ye hat li dar xistin û 6 hezar kes 
tevlî bûn. Jiber piçûkbûna salonê mîtîng bi du 
koman hat kirin û dîsa jî gelek kes li derve man. 
Demirtaş di destpêka axaftina xwe de bal 
kişand ser encamên hilbijartina 7´ê Hezîranê û 
spasdariya gel kir ku Brîtanya serkeftineke mezin 
bi destxistiye: “we li vir karekî pir mezin kir, li ber 
xwe da, bûn yek û we HDP xist paritiya yekemîn. 
Her dengê ku we dayî me jibo me peyame, jibo 
me fermane, jibo me talîmat e. Her dengekî ku we 
dayî me, tê wateya ku hûn ji me azadiyê dixwazin, 

aşîtiyê dixwazin. em ê jî li gorî vê peyama we, vê 
daxwaza we tevbigerin û bi we re li hemû qadên 
jiyanê li ber xwe bidin.”
Demirtaş di axftina xwe de bal kişand ser 
komkûjiyên dewletê û dewleta Tirk wekî kûjer bi 
nav kir. “min berê jî gotibû, dewlet kûjer e, me 
bawer nekira me nedigot. Di dîrokê de gelek 
komkûjî kirin. Kî Çorum kir, kî mereş, Sêwas, 
Gazî, roboskî kir? Binêrin li amedê, Pirsûsê û 
enqere ev komkûjî bideng hatin, lê dewletê pêşî 
li van negirt.”

Berdewama nûçeyê di rûpelê 3´yan de ye...

´DEWLET KÛJER E´
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ev hîn lêlê ye, hîn lolo maye.”

ez dibêjim ewr tune, tu dibêjî we baran bibare.

ew sal e, lê ne ew bihar e.

ez dibêjim stewr e, tu dibêjî bidoşe.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

  Çarşem, 21 KewÇer 2015

Tîra te ya ji jehrê 
Her kêlîk, 

Derbasî dilê min dibe
 Min dixwest wek şevê, 

Bê ziman 
Bê gotin 

Bê helwest 
Bi ser te de bibarim… 

Min dixwest 
Wek şervanekî

 Di himbêza te de 
Govenda azadiyê bigerînim..!

Ehmed Huseynî



Çend xalên sereke ji axaftina Hevserokê HDP´ê Demirtaş;
“Em di demeke zor û ze-
hmet re derbas dibin. Mix-
abin êşa me mezin e. Kom-
kûjî, zilm ne tiştên xerîbê 
me ne. Dîroka me tijî êş e. 
Li ser axa herî dewlemend 
ya ku 30 medenîyet ava-
bûne mixabin bi sala ne 
êşeke mezin tê kişandin.”

“Hûn mecbûr man ku koçber bibin ji welatê 
xwe û li vir bibin penaber. Her çiqas li welêt 
êş û zilm heye, ewqas jî berxwedaneke mezin 
heye. Hûn hene, cengawerên ku serî natewînin 
hene. Parvekirin êşê kêm dike, ger ku evqas îro 
em xûrt bin, ji ber yekîtiya me ye. Yê ku hesab 
ji wan bipirse jî ev sekna me ye.”

“We li vir karekî pir mezin û bi rûmet kir. 
We HDP xist partiya yekemîn. Ev jibo talîmat 
e. Ev peyama li hember parçebûnê ye. Ev pey-
ama yekîtiyê ye. Îro li Tirkiye tişta herî pêwîst 
jî ev peyam e. Tirkiye xistin halekî wisa ku 
êdî ne bajar, tax bi tax ji hev cûda kirine. Yên 
ku deng dane AKP´ê û yên nedanê. Tirkiye 
bi vî rengî xistin du alî. Yên ku deng nedayîn 
wan li cem wan dijmin in, terorîst in. Şev û roj 

li qadan vê dibêjin, me wekî dijmin û dijberê 
demokrasiyê dihesibînin.” 

“Yên ku li hember parçebûnê disekinin 
tenê em in. Ger ku em di vê deme de xwedî 

li welatê xwe, pêşeroja xwe dernekevin, rola 
xwe nelîzîn, bawer bikin zarokên me dê li 
Tirkiya niha bi findan bigerin. Rewşa Sûrî, 
Yemen, Misir, Libya li holê ye. Li wan deran 
tevgereka wekî HDP şîn nebû. Jiber ku eger 
em li hûndir gelan neyênin cem hev, yên li 
derve gelan bixin dijminên hev pir in.” 

“Wekî van rojan, komkûjî dike, tu  nikarî 
bibêjî, îşkence dike tu nikarî bibêjî, qedexe 
ye. Jiber ku dewlet kirine nîv xweda li Tir-
kiye. Yên ku dest bide dê bişewite. Di dîroka 
me de tim wisa bû. Niha em rewşa çewt dix-
wazin sererast bikin. Dewlet xizmetkarê gel 
e, Koleyê gel e. Em perê wê didin û divê ew 
bixebite. Tişta ku em dixwazin ev e.” 

“Ez nabêjim hêzên tarî di nav dewletê de, 
dewlet bixwe, vekirî dike her tiştî. 400 avahi-
yên me hatin şewitandin, li ber çavên dewletê 
û polêsên wê. Li hember çapemeniyê ev hatin 
kirin. Mûdaxale nehat kirin. Ji ber ku dewletê 
biryar dabû. Evqas êrîş pêk hatin li hember 
me, li kî lêpirsîn hat vekirin? Li min... Ji berk 
u min gotiye dewletê şewitand.”

“Em ê vê dewletê demokratik bikin. Em 
li hember dewleta zorba û faşîst in. Armanca 
me ne parçekirin e. Em dixwazin dewletê 
bixin malê gel. Dewlet ji deste gel standine, 
birine jor. Em dixwazin dîsa bînin jêr.  Em 
dewleteka ku ji sarayê ji hêla kesekî ve tê bi-
revebirin naxwazin. Dewleteka kul i her ba-
jarî gel xwe bi xwe bi rêve dibe dixwazin.”
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Xelatên Çelebî 
hatin dayîn
Xelatên 23. Çalakiyên Çîrok û Helbestan ên Huseyîn Çelebî, 
pêr bi merasîmekê hatin dayîn. Çalakiya îsal diyarî qurbani-
yên qirkirina 1915’an hat kirin.

Xelatên 23. Çalakiyên Çîrok û Helbes-
tan ên Huseyîn Çelebî, şemiya bihurî bi 
merasîmekê hatin dayîn. Ji ber salvegera 
100. a Qirkirina Ermenî, pêşbirka îsal di-
yarî qurbaniyên qirkirina 1915’an hat kirin.

Pêşbirka Çîrok û Helbestan a Huseyîn 
Çelebî ku ji aliyê Yekîtiya Xwendekarên 
Kurdistanê (YXK) ve ev 23 sal in tê lidarx-
istin, îsal li bajarê Elmanya Dortmûndê 
merasîma xelatdayînê hat lidarxistin. Çala-
kiyên îsal diyarî qurbaniyên Qirkirina Er-
meniyan 1915 hat kirin.

Di merasîma xelatdayînê de tevî bi se-
dan xwendekaran, Kurdên ji bajarên der-
dorê jî amade bûn. Gelek nivîskar, helbest-
van û siyasetmedar jî beşdarî merasîmê bûn 
û hunermend, komên muzîkê jî derketin 
ser dikê. Li salona pêşbirkê, tevî wêneyên 
Huseyîn Çelebî posterên Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan hatin daliqandin.

Zêdeyî 500 berhem 
hatin nirxandin

Di pêşbirka îsal de zêdeyî 500 berhemî 
hatin nirxandin û di beşên cuda de xelat 
hatin dayîn. Mîna her sal îsal jî berhemên 
girtiyên siyasî yên li girtîgehên li Kurd-
istan û Tirkiyeyê, zêde bûn. Ji ber ku pi-
raniya serlêdêrên hêjayî xelatê hatin dîtin li 
girtîgehê ne, xelatên wan radestî xizm, he-
val û nûnerên saziyên Kurd ên li Ewropayê 
hatin kirin.

’Gora Çelebî xira kirine’
Bavê Huseyîn Çelebî Rifat Çelebî di 

merasîmê de axivî û bal kişnad ser Çalaki-
yên wêjeyî yên Hûseyîn Çelebî û got, ew bi 
van çalakiyan serbilind e. 

Bavê Çelebî bi zimanê Kurdî zaravayên 
Kurmanî û Zazakî û bi zimanê Elmanî axivî 

û got, “Ji bo çêkirina gora Huseyîn ez îsal 
çûm ser gora wî û min çêkir. Lê belê ji ber 
bomberdûmana balafirên şer ên Tirk, niha 
xera bûye.”

23 sal in beşdarî çalakiyê dibe
Çelebî bibîr xist ku ev 23 sal in ew 

beşdarî çalakiyê dibe û got, “Ev 23 sal in ez 
tevlî vê çalakiyê dibim. Heta ku emrê min 
têrê bike ez ê tevlî bibim. Dem nîne, divê em 
azadiyê bînin.”

Berhemên serketî 
hatin eşkerekirin

Di merasîmê de berhemên wêjeyî yên hîjayî 
xelatê hatin ditîn jî hatin eşkerekirin. Li gorî vê 
beş û kesên hêayî xelatî hatin dîtin ev in:

Kurmancî helbest: 1. Hebîb Aslan- Hestî, 
2. Cîhan Kaynar- Mirinekî Instrumental, 3. 
Osman Akdag- Veke Sînga xwe xweskanî

Çîrok: 1. Yaşar Aksû: Xelweta Kalbûnê, 
2. Cîhan Kaynar- Nalînên Xweşawaz, 3. 
Şerîf Polat- Bîra Bîbikan

Kirmanckî helbest: 1. Erîvan Mûşû- A 
Reqûîm , 2. Cengîz S.H Celîk- Desstan ser

Soranî helbest: Dara Azad Manesh
Tirkî helbest:  Gozde Dîlek Guzel bi 

helbesta xwe ya bi navê “Sokuk Yerî” bû 
yekemîn, Emîne Akman Altûn bi helbesta 
“Oda-Varlik uzerîne” bû duyemîn, Huseyîn 
Aslan bi helbesta “Eskiyen Ellerîm” bû sêy-
emîn.

Çîrok: 1. Kerem Bakici- Oy Havar, 2. 
Narîn Yukler- Eve gîden yol, 3. Umran 
Duşunsel- Tek ayakkabi

Elmanî çîrok: Ken Merten 

Oker: Divê Elewî ne 12 rojan, 365 
rojan li dijî Yezîd li ber xwe bidin

Parlamenterê HDP’ê Tûrgût Oker anî ziman ku, komkujiyên 
DAIŞ li dû hev li Tirkiyeyê dike ji hikûmeta AKP’ê ne cuda ne.

Parlamenterê HDP’ê Tûrgût Oker da xuya-
kirin, ku ew pêvajoyeke ku faşîzm hewl dide 
serdest bibe, derbas dibin û got, “Zalimek, dîk-
tatorek, di oxira desthilatdariya xwe de çi nebaşî 
hebe, hemûyan dike.” Oker diyar kir ku ew piştî 
35 salan li Tirkiyeyê vegeriya ye, lê Tirkiyeyeke 
hîn despotîk dîtiye û got, “Lê ya ji vê rewşê 
xerabtir ew e, ku civaka Tirkiyeyê ev despotî 
pejirandibû.” Oker da zanîn, ku ev rêveçûna 
nabe dewam bike, divê ev bêdengî biqede û di-
yar kir ku Tirkiye gav bi gav vediguhere girtîge-
heke servekirî, hewl tê dayîn bi zilmê gel bê 
terbiyekirin.

‘EM VÊ ZÎHNIYETÊ LI MEREŞÊ, 
LI SÊWASÊ NAS DIKIN’

Oker ragihand, ku DAIŞ li xaka Tirkiyeyê 
weke dijminê sereke Elewiyan dibîne û anî zi-
man ku hatiye dîtin, di rewşeke desthilatdariya 
DAIŞ’ê de mafê jiyanê yê Elewiyan nîne. Oker 
destnîşan kir ku ev çeteyên barbar bi nêzîkati-
yeke qirkirinê li hemberî Elewiyan tevdigerin 
û got, “Dijminatiya li Elewiyan tê kirin, xwedî 
kokeke dîrokî ye. Ev hezar sal in li vê xake 
Elewîtî weke kafirtiyê hatiye dîtin û ji aliyê old-
aran bi xwe ve bi fetwayan qetilkirina Elewiyan 
hatiye helalkirin. Ev meyla dijminatiyê ya ji me-
dreseyan heta sohbetên mizgeftê li gelek qadan 
bandor kiriye, di nava civakê de jî encamên 
nebaş bi xwe re aniye. Em vê zîhniyetê li Mereş, 
Çorûm û Sêwasê nas dikin.”

Oker got, “Dema ku tê gotin, ‘kî van kafiran, 
van bêolan qetil bike, wê biçe cinetê’ hingî 10 
hezar kes dikevin rêzê” û da zanîn ku ji aliyê 
esasî ve hebûna mûxalefeta civakî ya Elewîtiyê 
hedef tê girtin.

‘DIVÊ ELEWÎ BI TI AWAYÎ JI 
VÊ ZÎHNIYETÊ NETERISE’

Oker da xuyakirin, ku ji ber komkujiya 
hat kirin, cenazeyên Elewiyan çûye çar aliyên 
welêt, lewma Elewî di nava rewşeke tengezar 
de dijîn û got, “Piraniya mirovên li Pirsûs û 
Enqereyê hatin qetilkirin Elewî bûn, pêşverû 

bûn, HDP’yî bûn. Keça me Dîlek Dogan a 
duh li Sariyerê ji aliyê polîsan ve bi çekê hat 
birîndarkirin Elewî bû. Li Tirkiyeyê her roj 
mirovên xwedî baweriya Elewîtiyê, ya bi tena 
serê xwe yan jî bi awayekî komî tên qetilkirin.” 

Oker ragihand ku wezîfeyeke mezin dikeve 
ser milê saziyên Elewiyan, divê li hemberî xe-
teriyan bêhtir bi rêxistin, bêhtir berxwedêr bin 
û destnîşan kir, ku divê Elewî ti carî ji vê zîh-
niyetê netirsin, xwe li malên xwe ranegirin û li 
hemberî vê barbariyê li ber xwe bidin.”

‘DAIŞ BASKÊ ÇEKDAR Ê AKP’Ê YE’
Oker diyar kir ku DAIŞ’ê bi komkujiyên 

li Tirkiyeyê kir re nîşan da ku ew ji hikûmeta 
AKP’ê ne cuda ye, nîşan da ku yê DAIŞ’ê 
xwedî dike, çekê dide û gihandiye vê astê AKP 
û Tayyîp Erdogan bi xwe ne. Oker destnîşan 
kir ku DAIŞ baskê çekdarî yê AKP’ê ye û got, 
“Ne pêkane ku Zîhniyetek, li hemberî DAIŞ 
a xwedî dike, perwerde dike û dema birîndar 
dibe tedawî dike û diparêze, rabe tedbîran bi-
gire. Zîhniyeteke bi vî rengî wê çima milîtanên 
xwe ceza bike? Wê çima wan bigire? Lewma 
zîhniyeta barbarên DAIŞ’ê û Tayyîp Erdogan 
heman zîhniyet e. Haya her kesî êdî ji vê heye.”

‘BERSIVA HERÎ MEZIN WÊ DI 
1’Ê MIJDARÊ DE BÊ DAYÎN’

Oker da xuyakirin ku bêdengiya giştî ya li 
nava civakê, ji ber travmaya giran a ji ber kom-
kujiyên li dû hev qewimîn e û da zanîn, ku divê 
ev bêdengî weke teslîmiyetekê neyê dîtin, her 
kesên alîgirê aştî û biratiyê wê bersiva xwe ya 
herî mezin di 1’ê Mijdarê de bide. 

Oker bi wesîleya Meha Mûharremê bang li 
Elewiyan kir û got, “Yezîd barbareke ku tenê li 
Kerbela nemaye. Erdogan ê ku îro Tirkiyeyê bi 
rê ve dibe, daye ser rêya Yezîd. Ji ber vê yekê 
divê Elewî ne 12 rojan, mîna Hz. Huseyîn 365 
rojan li hemberî Yezîd li ber xwe bidin.”

ANF - ZEYNEP KÛRAY

Davûtoglû li Wanê bi ‘torosa spî’ gef xwar!
Davûtoglu, li Wanê di mîtînga ku tenê 300 kes tevlî bûn gef li gel xwar.

Serokwezîrê Tirk Ahmet Davûtoglû li 
navçeya Tûşba ya Wanê mîtîngeke ku pir kêm 
kes tevlî bîn li dar xist. Di mîtînga ku nêzî 300 

kes beşdar bûn, cerdevan û wezîfedarên muf-
titiyê tevlî bûn. Hat diyarkirin ku Miftitiyê 
mela bi zorê anîne mîtîngê.

Davûtoglû yê di axaftina xwe de ji bo hil-
bijartina 1’ê Mijdarê bi gefan deng xwest. 
Davûtoglû mînaka wesayîtên Toros ên spî ku 

bi cinayetên “fail ne diyar” tên zanîn da 
got: “Eger AKP ji desthilatdariyê bê xis-
tin wê çeteyên terorê li van deran bigerin. 
Wê Torosên spî bigerin. Ez 1’ê Mijdarê 
we hemûyan li ser sindoqan dixwazim.”

Davûtoglû di axaftina xwe dîsa HDP hedef 
nîşan da.
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Dengdan Roja Pêncşemê Destpêdike

Jibo hilbijartinên parlemenê li paytext 
Londonê dê dengdan 22-23-24-25 Cotmeh 
2015´an (Pêncşem,În, Şemî, Yekşem) di 
navbera saet10:00 û19:00´an de pêk were. 
Wekî navenda dengdanê dîsa cihê berê 
ango Navenda Olympia(Kensington W14 
8UX) hatiye diyar kirin. Hemwelatiyên 
Tirkiye yên ku mafê dengdanê heye dê bi-
karin van çar rojan dengê xwe bikar bînin. 
Wekî hilbijartina dawî Kordînasyona hil-
bijartinê ya HDP´ê ya Brîtanya dê dîsa ji 
gelek herêman otobûs û erebeyan rake.  

Jibo hûn bikarin dengê xwe bikarbînin 
divê li ser nasnameya we an jî passaporta 
we hejmara nasnameyê ya TC hebe. Jiber 
vê yekê kesên ku hejmara hemwelatiyê li 
ser nasnameya wan tune be dikarin ji niha 
ve jibo nûkirina nasnameya xwe serî li 
konsolosxaneya TC ya Londonê bidin.   

Kesên ku qeyda wan li derveyî Tirkiye 
hebe di navbera 8 Cotmeh û 1 Mijdarê de 
denge xwe li gûmrikên sînor bi kar bînin. Li 
paytexta Îskoçya Edinburghê jî dê hilbijartin 
wekî Londonê di heman rojan de pêk were.  

Di mirina rojnamevana Îngilîz 
a li Stenbolê de şopa ‘DAIŞ’ê

Xebatkara berê ya BBC Sûtton, li 
Balafirgeha Ataturk a Stenbolê mirî hat 
dîtin. Tê texmînkirin ku Sûtton ji aliyê 
DAIŞ’ê ve hatiye qetilkirin.

Çeteyên DAIŞ’ê yên bi her awayî 
destekê ji hikûmeta AKP’ê werdigi-
rin, li her devera Tirkiyeyê dikarin bi 
hêsanî êrîş bikin. Çete, piştî êrîşan jî bi 
ti awayî nayên girtin. Ev yek jî nîşan 
dide ku asta desteka dewletê ya ji bo 
çeteyan di kîjan astê de ye.

Ji xebatkarên berê yên BBC roj-
namevana Îngilîz Jacky Sûtton, li Bal-
afirgeha Ataturk a Stenbolê mirî hat 
dîtin. Ev yek weke ‘mirina bi guman’ 
tê nirxandin. Sûtton ku kes bawer nake 
xwe kuştiye, beriya mirinê nivîsandibû 
ku gef lê tê xwarin. Sûtton diyar kiribû 
ku DAIŞ gefê lê dixwe. Ketina çetey-
an a nava balafirgehê ku ewlekarî di 
asta herî bilind de ye û bi hêsanî pêkanîna 
êrîşeke bi vî rengî, têkiliya wan a bi dewl-
etê re tîne bîra mirovan.

SÛTTON: EZ DITIRSIM KU 
CÎHADPEREST ÊRÎŞÎ MIN BIKIN

Rojnameyên Daily Telegraph û Times 
di rûpelên xwe de ragihandin ku Sûtton 
gotiye, “Ew ji êrîşa DAIŞ’ê ditirse”.

Daily Telegraph di nûçeya xwe de got, 
“Sûtton berê ji hevala xwe Amanda Whîte-
ly re e-mailek şand. Jacky dema li paytexta 
Kurdistana Iraqê dixebitî nivîsand ku ew 
ditirse ji aliyê aliyê cîhadperestan ve hedef 
bê girtin. Di e-mailê de got, ‘DAIŞ dixwa-
ze êrîş bike, lê wê destpêkê plansaziya vê 
bike û dûre pêk bîne’.”

Hempîşeyê wê yê berê yê li Iraqê Hîwa 
Osman jî got, “Ne pêkane ku ew xwe bi-

kuje. Ti nîşaneyeke tengezariyê li cem wî 
tinebû. Heta ku delîleke şênber a li ser 
xwekuştina wî neyê nîşandan, ew hatiye 
kuştin.”

Hevalekî din ê Sûtton Chrîstîan Bleûer 
jî got, “Jacky yek ji mirovên herî bi hêz bû 
ku mirov dikarî pê re bixebitin. Ez me mi-
rovekî ji teoriyen komplo bawer dikim e. 
Lê belê eger Tirk dibêjin kamerayeke ewle-
kariyê ya li Balafirgeha Ataturk a Stenbolê 
‘nexebitiye’ wê demê Jacky hatiye kuştin.”

Times jî di nûçeya xwe de got, “Beriya 
demeke kurt ji hevalên xwe re gotiye ku ji 
ber xebatên xwe yên li Iraqê dikare ji aliyê 
DAIŞ’ê ve hedef bê girtin.”

Gûardîan jî di nûçeya li malpera xwe 
ya înternetê de cih da texmînên ku dibêjin 
bûyer ne xwekuştin e.

Fermandar Baran 
Dêrsim li Londonê 
hat bîranîn 
Fermandarê HPG’ê Baran Dêrsim Li 
Navenda Civaka Kurd ya Londonê bi 
merasimekê hat bibîranîn.

Roja Şemiyê li paytext Londonê 
merasimek ji bo bîranîna fermandarê 
HPG’ê Baran Dêrsim hat lidarxis-
tin. Merasim ji aliyê meclîsa jinan 
û meclîsa gel a Birîtanya ve hat or-
ganîzekirin.

Di merasimê de meclîsa gel û 
meclîsa jinan a Birîtanya, malbatên 
şehîdan û rêhevalên tekoşînê yên 
Baran Dêrsim peyamek dan. Di 
peyam û axaftinan de behsa jiyan û 

tekoşîna fermandarê HPG’ê hat kirin.
Merasim bi dirûşmeyên ‘Şehîd 

Namirin, Ji Ocalan Re Azadî û Bijî 
Berxwedana Rojava’ bi dawî bû.

Fermandarê HPG’ê Baran Dêrism 
bi navê rast Îsmail Aydemir di roja 
16’ê Îlona 2015’an de li Dêrsimê di 
encama êrîşên du rojan ên balafirên 
artêşa Tirk de tevî 3 hevalên xwe 
şehîd ketibû.
Behrûz Hesin-London




