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birleşik krallık’ta yaşayan türkiye vatandaşları yenilenen parlamento 
seçimlerinde, 7 Haziran seçimlerine nazaran daha yüksek bir katılım gösterse 
de bu oran yüzde 39’da kaldı. kayıtlı 86,655 seçmenden 33,569 kişi oy kullandı. 
Oyunu kullanan bazı seçmenler HDP eşgenel başkanı selahaddin Demirtaş’ın 
akP için kullandığı ‘Yenilen pehlivan güreşe doymazmış’ atasözünü 
hatırlatarak; ‘Yenilen Pehlivan güreşe doyana kadar, biz ısrar edeceğiz’ dedi.  

Geçen seçimlere nazaran salonda daha gergin bir 
havanın hakim olduğu seçimlerde HDP Britanya 
koordinasyonu geçen seçimlerde olduğu gibi 
yüzlerce gönüllü çalışanı ile birlikte binlerce seçmeni 
araçlarla seçim merkezine taşıdı. 

22-25 Ekim tarihleri arasında Londra ve Edinburgh’da 
bulunan seçim merkezlerinde kullanılan oylar sali 
özel bir uçakla Ankara’ya gönderildi. Ankara’ya 

gönderilen zarflar 1 Kasım akşamı Türkiye’dekilerle 
beraber açılacak. Yurtdışında kayıtlı olup oy 
kullanamayan vatandaşlar 1 Kasıma kadar 
gümrüklerde oy kullanabilecek.  

Birleşik Krallıkta yapılan 7 Haziran’daki seçimlerde 
28,447 oy kullanmış ve kullanılan geçerli oyların 
yüzde 60’ını HDP almıştı. 

Haberin devamı sayfa 10 & 11’de

Yenilen Pehlivan Güreşe Doyacak

Mülteci kampı değil dehşet kampı!
Bir süre gündemden düşmeyen 
Fransa topraklarındaki Calais ‘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 
duruma 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 ‘mülteci kampı değil 
dehşet kampı’ yazı dizisinin ikinci 
bölümünü, paylaşıyoruz. 

Haberin devamı sayfa 20 & 21`de
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Türkiye’den Sınırdışı Edilen Hollandalı Gazateci 
Frederike Geerdink KCC’de Konuştu
Uzun yıllar Türkiye ve 
Kuzey Kürdistan’da 
gazetecilik yapan, 
Frederike Geerdink, 
Haringey’de bulunan Kürt 
Toplum Merkezinde (KCC) 
yaptığı sunumla gazeteci-
lik deneyimlerini anlattı ve 
Roboski katliamıyla ilgili 
yazdığı kitabını tanıttı. 

Eylül ayında, Yüksekova’da, göz altına 
alındıktan sonra Türkiye’den sınır dışı edilen, 
Hollandalı, Geerdink, 21 Ekim Çarşamba 
günü gerçekleşen seminerde, Roboski’yi 
anlatan ‘Gençler Ödlü’ kitabının İngilizce 
çevirisinden kesitler okuyarak başladı.

Türkiye’de gazeteciliğe nasıl başladığını 
ve Kürt sorununu zaman içerisinde nasıl 
yazdığını anlatan Geerdink, batılı gazeteciler-
in, genel olarak, devlet diliyle haber 
yaptıklarını, fakat, kendisinin bu yaklaşımdan 
zamanla uzaklaştığını ifade etti. Geerdink, 
son zamanlarda ifade ve basın özgürlüklerine 
getirilen kısıtlamalara da değindi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan ak-
tivist Mark Campbell, Geerdink’in ülkedeki 
çalışmalarının oldukça önemli olduğunu ve 
toplum merkezine konuk olmasından büyük 
onur duyduğunu ifade etti.

Kitabının İngilizce baskısını tanıtmak için 
geldiği Londra’da, ayrıyeten Soas Üniver-
sitesinde, 22 Ekim Perşembe günü bir sunum 
gerçekleştirdi.

The Boys Are Dead kitabı, Roboski’de, 
28 Aralık 2011’de, 34 kişinin ölümüne se-
bep olan F16 bombardımanını anlatıyor. 
Geerdink’in Roboski’ye giderek, orada 
yaptığı görgü tanığı görüşmelerinde, aldığı 
bilgilere göre kitapta olayın nasıl geliştiğini 
anlatıyor. Kitapta, Türk medyasının katliamı 
nasıl haber yaptığı- ya da yapmadığı- analiz 
ediliyor ve soruşturmanın nasıl yürüdüğü 
anlatılıyor.

Türk devletiyle Roboski’yi ziyaret ettik-
ten sonra sorun yaşamaya başladığını anlatan 
Geerdink, olayı araştırmakta kararlı davrana-
rak, devlet ve medyanın konuya ilişkin 
söylemlerinin doğru olmadığını öğrendiğini 
ifade etti.

Geerdink ‘Türkiye’de gazetecilik yok…
Medya sadece devletin hikayesini anlatıyor,’ 
dedi ve gazetecilik seçimin olmadığını ifade 
etti.

Geerdink, sınırdışı edilişinin zamanını 
nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorulan soruya 
gazetecilere karşı devletin tutumunun rastgele 

olduğunu ve bunun da tehlikeli olduğunu 
ifade etti. ‘‘Kanunu çiğnedim aslında, canlı 
kalkanlarla, yasaklı bir bölgeye girerek. 
Ama bir gazeteci olarak, devlet sana bir 
yerin yasaklı olduğunu söylediğinde ilk 
düşündüğün şey ‘ben oraya gitmek istiyo-
rum! Ne saklıyorlar,’’’ diye konuştu.

Geerdink, iki İngiliz Vice gazete-
cisi Jake Hanrahan ve Philip Pendle-
bury ile aynı dönemde sınırdışı edildi. 
Kürdistan’da haber yapan bu üç gazete-
cinin yurtdışı edilmelerinin ardından bir 
çok bölgede güvenlik güçleri sıkı yönetim 
uygulamalarını ağırlaştırdı ve çok sayıda 
insan hayatını kaybetti. Hanrahan ve 
Pendlebury’nin tercümanları Mohammed 
Rasool F tipi cezaevinde tutulmaya devam 
ediyor.

Geerdink, devlet ile deneyimlerinin 
ve Roboski katliamı araştırmasının kend-
isini bir bütün olarak daha iyi bir gazeteci 
yaptığını ifade etti: ‘‘Bütün bunlardan 
dolayı, şimdi daha iyi bir gazeteciyim. 
Ocak ayında göz altına alındğımında bana 
daha dikkatli olacak mıyım diye soranlar 
oldu. Tabii ki de hayır dedim. Zaten, editör-
lere yazı yollamadan dilimi ve kelimelerini 
10 defa kontrol ediyordum. Zaten oldukça 
dikkatliydim. Mevzu tarafsız olmak değil, 
doğruları bulmaktır.’’

Konuşmasının sonunda uzun, uzun 
alkışlanan Geerdink, katılan misafirlerine 
kitaplarını özel olarak imzalayarak her biri-
yle tanışıp sohbet etti.
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Soas Üniversitesinde Kadınlar Rojava 
İle Dayanışmanın Yollarını Tartışacaklar
Roj Women’s Association tarafından düzenlenen ‘Ambargoyu Yıkmak: Britanya’dan Rojava’ya 
Kadın Dayanışması’ seminerinde, Rojava’daki kadın devrimi ve dayanışma yaratmanın yolları 
tartışılacak.

Cumartesi günü gerçekleşecek etkinlikte, 
konuşmacılar Rojava’daki kadın mücade-
lesi üzerine sunumlar yapacaklar. Rojava 
Özgür Kadınlar Kurumu’ndan, Meike Nack, 
‘Rojava’da kadının güçlenmesi, cins eşitliği 
ve sosyal, ekonomik ve siyasi katılım çer-
çevesinde kadının mücadelesi’ başlıklı 
sunum yapacak. Yetikiya Star’dan, Jiyan 
Ibrahim, ‘Mevcut durum ve Rojava’daki 
kadının geleceği’ üzerine konuşacak.

‘Breaking the embargo: From Britain to 
Rojava, women’s solidarity’ başlıktaki sem-
inerde, Türkiye’nin Rojava’ya uyguladığı 
ambargoyu ele alarak, kadınların bu tutu-
ma karşı nasıl çalışmalar yürütebilecekleri 
tartışılacak.

Rojava devrimi ve toplumsal devlet 
yapısı uluslararası alanda büyük ilgi görm-
eye devam ediyor. Kadınların eşit olarak 
siyasi, toplumsal ve kültürel hayatta yer 
almalarını sağlayan unsurlar da seminerde 
konuşulacak.

Etkinliğe Soas Kürt Öğrenciler 
Topluluğu (Kurdish Society-SOAS) ve Ro-
java Dayanışması Çalışma Grubu (Rojava 
Solidarity Working Group) destek veriliyor.

Daha fazla bilgiye http://rojwomen.org/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Tarih: 31 Ekim Cumartesi - Saat: 16:00 
Yer: Brunei Gallery, SOAS, 10, Thorn-

haugh Street, Russell Square, WC1H 0XG
İrtibat: rojwomen@gamil.com
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Irkçı Kashif Samuels 
Pişman Olduğunu Söyledi
Geçen hafta 
YouTube’te ortaya 
çıkan görüntülerde 
Türkiye’li yaşlı bir 
adama karşı ağır küfür 
ve ırkçı sözel tacizde 
bulunan Kashif Sam-
uels yaptıklarından 
dolayı pişmanlık 
duyduğunu söyledi.

Evening Standard’ın haberine 
göre, olay esnasında yanında iki yaşındaki kızı 
olan Samuels ‘‘Kızımın büyürken babasının 
öyle bir insan olduğunu görmesini iste-
mem,’’ dedi. Yaptıklarından dolayı kendinden 
utandığını söyleyen Samuels, sinirlerini kon-
trol altına almak için yardıma baş vuracağını 
söylediği aktarıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra 
polise teslim olup suçunu kabul eden Samu-
els, 5 Kasım’da Highbury Corner Magistrates’ 
mahkemesine çıkartılarak cezası belirlenecek.

17 Ekim’de gerçekleşen olaydan, ortaya 
çıkan üç dakikalık görüntüde, yaşlı adama ağır 
küfürlerle hitap Kashif Samuels, Dalston’da 
otobüsten indiğinde yaşlı adamın yürüteceğini 
dışarıya fırlattı.

Saldırıya uğrayan yaşlı adamın kimliği 
henüz bulunmadı.

Tottenham’dan Dalston’a giden 149 

otobüsünde gerçekleşen olaydan sonra 25 
yaşındaki Samuels karakola kendisi gitmesi üz-
erine, ırkçılık suçundan, göz altına alındı. Sam-
uels yaşlı adamın yürüteceğini dışarıya attığını 
kabul etti.

Metropolitan Police, Londra Polis Biriminin 
yaptığı açıklamada, Samuels’in kamu düzenini 
bozmak, ırkçı ve nefret söylemlerinde bulun-
mak suçlarından tutuklanmıştı.

‘Türkiye’ye geri git. Ama dur gidemiyorsun 
çünkü orada insanları patlatıyorlar’ ifadelerini 
kullanan Samuels ile birlikte çocuk arabasında 
bir bebek de olduğu görülüyor. Irkçı adam, Tür-
kiyeli adamın kızı ve eşine hitaben, ve genel 
olarak Türkiyeli kadınlarla ilgili de ağır küfür-
ler dillendirdi.

Londra Polis Biriminin açıkladığı verilere 
göre son bir yılda islamofobik nefret suçları 
%70 arttı.
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Muhafazakar 
Hükümetinin Tax Credit 
Kesintilerine Engel

Düşük gelirde çalışan 
ailelere geçim desteği 
sağlayan tax creditleri kes-
mek isteyen, maliye bakanı, 
George Osborne, yasanın 
Lordlar Kamarasında geri 
çevrilmesinden dolayı büyük 
bir yenilgi yaşadı.

İşçi Parti’nin karşı çıktığı 
kesintiye, bir çok Muhafaza-
kar milletvekili de destek ver-
medi.

Mayıs’ta gerçekleşen genel 
seçim öncesi tax creditleri 
kesmeyeceklerini beyan eden 
başbakan David Cameron, ik-
tidara geldikten sonra, 12 mil-
yar bütçe kesintisi dahilinde 
tax creditlerin de kesmek 
istediğini söyledi.

Lordlar kamarasında 
geçmeyen yasa tasarısı 

‘yumuşatılması’ için tekrar 
Avam Kamarasına yollanıldı. 
Tax credit kesintilerinin düşük 
gelirli ailelerin geçimlerini 
çok fazla zorlayacağı söyleni-
yor. Toplum içerisinde bu 
kesintilere karşı büyük tepki 
oluştu.

Osborne, bu durumda 
tekrar bütçe ayarlamasını 
gözden geçirip tax credit 
kesintilerinden kazanmayı 
hesapladığı parayı başka bir 
yerden bulması gerekecek.

25 Kasım’da son bahar 
bütçesini açıklaması bekle-
nilen Osborne çalışan ailelere 
karşı daha duyarlı olduğunu 
göstermek zorunda kala-
cak. Araştırmalara göre, 
Osborne’nun bu kesintisi bir 
çok ailenin yılda bin sterlin 
fakirleşmesine yol açacak.

Türkiye’ye Silah Satan 
Şirkete Protesto

Silah karşıtı eylem-
ciler Türkiye’ye silah 
satan şirketleri hedef 
alarak eylem düzenl-
ediler. 

Geçtiğimiz Çarşamba günü, 21 
Ekim’de gerçekleşen eylemde, pro-
testocular Instro Precision şirketinin 

ofisinin bulunduğu alana girm-
eye çalıştılar. İsrail’li şirket El-
bit Systems’ın sahip olduğu In-
stro Precision’ın ofisi havaalanı 
içerisindedir. 

Eylemciler duvarları aşıp Man-
ston havaalanının kontrol kulesine 
büyük bir yazılı afiş astılar ve iki 
eylemci kendisini alanın duvarlarına 
kelepçelediler.

Eylemciler ‘‘Aktivistler kon-
trol kulesinin üst katını işgal ettiler 

çünkü Instro Precision tarafından 
kiralanmaktadır. Instro Precision’nın 
sahibi sadece Filistinleri sömürmek 
için İsrail’in kullandığı insansız hava 
aracı yapmıyorlar, aynı zamanda, İşid’e 
maddi ya da askeri destek verdikleri 
bilinen, Türkiye ve Suudi Arabistan’a 
satış yapıyorlar.

Eylem, Kent bölgesinde bulu-
nan havaalanına fabrika yapma plan 
başvurusunun değerlendirildiği beledi-
ye toplantısına denk getirildi.

Blair: ‘Daiş’in 
yükselişinde Irak 
savaşının etkisi oldu’
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, 
CNN televizyonuna yaptığı konuşmada 
Daiş’in yükselişinin Irak işgaliyle 
ilişkilendirilmesinde “gerçeklik payı 
bulunduğunu” söyledi.

Blair “Elbette 2003›te 
Saddam›ı devirenlerin 
2015›teki durumdan sorumlu 
olmadığı söylenemez. An-
cak 2011›de başlayan Arap 
baharının da bugünkü Irak›ta 
etkili olduğunu görmeliyiz. 
Ayrıca IŞİD aslen Suriye›deki 
üslerinde ortaya çıktı, Irak›ta 
değil” dedi.

Irak işgali sırasında yapılan 
bazı istihbarat hataları ve plan-
lama sorunları için özür diley-
en Blair, dönemin Irak Devlet 
Başkanı Saddam Hüseyin›in 
devrilmesinden pişmanlık 
duymadığını da ifade etti.

Blair şunları söyledi: 
“Yanlış istihbarat nedeniyle 
özür dilerim. Ayrıca planlama 
konusunda ve rejimi devirdik-
ten sonra neler yaşanacağını 
öngörmekteki hatalarımız ko-
nusunda da özür dilerim.”

“Ancak Saddam›ın devrilm-
esi nedeniyle özür dilemekte 
zorlanıyorum. Bugün, 2015›te 
bile, Saddam›ın olmaması 
olmasından daha iyi.”

Eski İngiltere 
Başbakanının Chilcot rapo-
runun yayımlanması önces-
inde bu açıklamaları yapması 
eleştirildi.

Irak savaşının öncesinde 
ve sırasında alınan kararları 
soruşturmak amacıyla, İngiltere 
hükümeti 2009 yaz aylarında 
bir komisyon oluşturmuştu. Sir 
John Chilcot başkanlığındaki 
beş kişilik komisyon, 2001-
2009 yılları arasındaki olayları 
incelemişti. Komisyonun kamu-
oyunda anılan ismiyle “Chilcot 
raporu”nun önümüzdeki gün-
lerde yayımlanması bekleniyor.

Salam ve Sosis Gibi İşlenmiş 
Etler Kanser Yapıyor
Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) sosis, pastırma, 
jambon benzeri işlenmiş 
etlerin kansere yol açtığını 
açıkladı.

Örgüt tarafından yayımlanan raporda 
günde 50 gram işlenmiş et yenilmesinin kalın 
bağırsak kanserine yakalanma olasılığını 
%18 oranında artırdığı kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü, kırmızı etler-
in de, “kansere yol açması ihtimali 
bulunduğunu” ancak bu konudaki veriler-
in sınırlı olduğunu bildirdi.

PA
Örgüt, kırmızı etin sağlık açısından 

yararları olduğuna da işaret etti.
İşlenmiş et, kırmızı etin ömrünü uzat-

mak veya tadını değiştirmek amacıyla 
tütsüleyerek, kurutarak ya da tuz ve ko-
ruyucu maddeler ekleyerek niteliğinin 
değiştirilmesi anlamına geliyor. Kanser 

tehlikesini artıran unsurların da, bu ekle-
nen maddeler olduğuna dikkat çekiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, eldeki en iyi 
bilimsel verileri değerlendiren Uluslararası 
Kanser Araştırmaları Dairesi›nin tavsiyesi 
üzerine bu sonuca varıldığını kaydetti.

Böylece işlenmiş et, plütonyum ve 
alkol ile aynı kategoriye (kansere yol açan 
maddeler) konulmuş oldu.

Bununla birlikte, bu ürünlerin ne kadar 
kansere yol açtığına dair bir bilgi mevcut 
değil.

Dünya Sağlık Örgütü›nden Dr. Kurt 
Straif, “Bireylerin işlenmiş et tüketimind-
en kalın bağırsak kanserine yakalanmaları 
tehlikesi hâlâ düşük. Ama bu risk, tüketilen 
işlenmiş et miktarının artmasıyla yükseli-
yor.” dedi.
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Londra Kürt Film Festivalinin  
15 Yıllık Serüveni Devam Ediyor
Sinemanın kendisi uzun soluklu bir yolculuk-
tur. Londra Kürt Film Festivali de bu anlamda 
15’inci yılına girerek bu heyecanlı yolculuğun 
diğer bir adıdır. Geride bıraktığımız sekiz tane 
başarılı festivalden sonra bu yıl dokuzuncu 
festivalimizle sanatın başkenti Londra’da Kürt 
filmlerini sinemaseverlerle buluşturabilmenin 
heyecanını yaşıyoruz. 

Aladdin Sinayiç - Londra 
Kürt Film Festivali

Sinema temsil ettiği güçlü 
sanatsal yönünün yanında bir to-
plumun gözü, kulağı, belleği ve 
vijdanıdır aynı zamanda. Kürt 
halkı açısından bu gerçeklik 
daha da bir önem kazanmaktadır. 
Yıllardır kendi topraklarında nice 
acılar yaşayan bir halkın sineması 
da o halkın acılarına, umutlarına, 
kültürüne, doğasına, hafızasına ve 
tümden yaşamına ışık tutar. 

Bu yılki programımızı diğer 
yıllara göre gösterim sayılarında 
ciddi bir azaltma yaparak hafta 
içi erken saatlerdeki gösterim-
leri kaldırarak herkesin film-
leri izleyebilme fırsatı yarattık. 
Programımızda birbirinden güçlü 
9 uzun metrajlı film, 11 belge-
sel film ve 5. Yılmaz Güney kısa 
film yarışması kapsamında 10 
tane kısa film ile sinemaseverlerle 
buluşacak. 

Her festival de açılış filmimiz 
olarak belli bir temaya dikkat 
çeken bir film seçilir. Bu yılki 
açılış-gala filmimizin teması da 
Kürdistan’da film çekebilmenin 
ne kadar zorlu bir iş olduğunu en 
iyi anlatan müthiş bir çalışma. Bir 
yandan Kürdistan’da film yapabil-
menin zorluğunu, diğer bir yandan 
da sinemaya konu olan acıların ne 
kadar gerçek olduğunu Shawkat 
Amin Korki’nin yönetmenliğini 
yaptığı Taşa İşlenmiş Anılar 
(Memories On Stone) filminde 
izleyeceğiz. 

İki yıl üst üste uluslararası 
Göteborg film festivalinden en iyi 
Nordic film ödülünü alarak dönen 
Kürt yönetmen Hisham Zaman’ın 
en iyi Nordic film seçilen Krala 
Mektuplar (Letter to the King) 
filmini ve Hisham Zaman’ın kend-
isini sizlerle buluşturmanın guru-
runu yaşayacağız.  

Mezoptamya’nın kadim 
halklarından birisi olan Süry-
anilerin şahsında zorunlu göçü ve 
topraklarından zorla koparılmayı 
konu alan Kenan Korkmaz’ın 
ikinci uzun metrajlı filmi Git-
tiler: Sair ve Meçhul filmi bizleri 
meçhul bir yolculuğa çıkaracak. 

Gitmek, Unutma beni Istanbul 
ve F tipi film gibi uzun metrajlı 
filmleri ve onlarca başarılı belgesel 
ve kısa filmleriyle tanıdığımız usta 
yönetmen Hüseyin Karabey’in 
yeni çalışması ‘Sesime Gel’ 
Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı 
çaresizlikten ufak bir kesit su-
narak bizi dengbejli bir yolculuğa 
çıkaracak. Geçen yıl dünyanın 
en önemli film festivallerinden 
Berlinale’de dünya prömiyeri ya-
pan filmin yönetmeni Karabey de 
bizlerle beraber olacak.

Festivalimizde ayrıca Fariborz 
Kamkari’nin Pitza A datteri, Omer 
Leventoğlu’nun Mavi ringi, Ferit 
Karahan’ın Cennetten Kovulmak, 
Erol Mintaş’ın Annemin Şarkıları, 
Batin Ghobadi’nin Mardan filmi 
gibi çok başarılı uzun metrajlı 
filmler yer alacak ve filmlerin 
yönetmenleri de aramızda olacak. 

Her festivalimizde olduğu gibi 
bu yıl da bir birbirinden güçlü 
13 tane belgesel çalışması ile 
Kürdistan’da yaşayan halkların 
son yıllarda yaşadıkları acılara 
tanık olacağız. Number 73 filmi 
ile Ezidilerin acılarına, N bel-
geseli ile yerlerinden koparılıp 
mülteci ettirilen Hristiyanların 
acılarına ortak olurken, Before 
Dawn (Berroj) ile de Kobane’deki 
kahramansı direnişe tanıklık 
edeceğiz. 

33 yıllık direniş-Berfo Ana bel-
gesiyle bir ananın yılmaz mücade-
lesine tanık olurken, Hope (Hevi) 
filmi ile 4 Kürt kadının inanç ve 
direniş yolculuğu ve bu yolculukta 
Avrupa’nın göbeği paris’te Sakine 
Cansız’ın katledilmesi ile devam 
eden Kürt kadın mücadelesinin 
hikayesini izleyeceğiz. 

9’uncu Londra Kürt film 
festivali bünyesinde 5’incisini 
düzenleyeceğimiz Yılmaz Güney 
kısa film yarışması kapsamında 
Kürdistan’ın dört parçasında 
çekilmiş 10 tane mükemmel 
kısa filmi nefeslerinizi tutarak 
izleyeceksiniz. 

2011 yılında 
gerçekleştirdiğimiz 7’inci fes-
tivalimizde kısa film yarışması 
bölümünde Bark adlı kısa fil-
mi göstermiştik. Bark, 1990’lı 
yıllarda Kürdistan’da köylerini 
bırakmak istemeyen iki yaşlı çift 
ve ailesi öldürülen bir gencin 
hikayesini anlatıyordu. Filmin 
baş rolündeki bu genci en son 2 
Ekim 2015 tarihinde Şırnak’ta 
bir tane askeri aracın arkasına 
bağlanmış bir şekilde sokaklarda 
gezdirildiğini tüylerimiz ürpere-
rek izledik. Sinemacı arkadaşımız 
Hacı Lokman Birlik’i tekrar eski 
görüntülerle hafızamıza kazımak 
için Bark filmini tekrardan 
göstereceğiz. 

Son olarak dokuzuncu festival-
imizin gerçekleşmesini sağlayan 
Kürt sinemacılarına, gönüllü or-
dumuza, bizlere her türlü desteği 
sunan kurumlarımıza, bize maddi 
destek sunan tüm sponsorlarımıza 
bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

13-20 Kasım arası Hack-
ney Picturehouse sinemasında 
görüşmek umuduyla.
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Londra ve Edinburgh’ta Türkiye’deki 
1 Kasım Seçimleri İçin Oylar Kullanıldı

Türkiye’de 1 Kasım’da gerçekleşecek 26. 
dönem milletvekili seçimleri için Perşembe 
günü başlayan oy kullanma işlemlerinde, 
Birleşik Krallık’ta toplamda 33,569 kişi 
sandığa gitti.

Londra ve Edinburgh’ta kurulan 
sandıklarda 22, 23, 24 ve 25 Ekim’de, 
Birleşik Krallık seçmen kütüğüne bağlı olan 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oylarını 
kullandılar.

Dört günde toplam 32,519 oyun 
kullanıldığı Londra’da Pazar günü yoğun 
sandıklara yoğun ilgi oldu. Gün boyu, 
oy kullanma merkezinin önünde, uzun 
kuyrukların oluştuğu Pazar günü 13,826 oy 
kullanıldı.

Londra Olympia Sergi Salonunda, 
Perşembe ve Cuma günü 30, Cuma ve Cu-
martesi günü 40 sandık kuruldu. Perşembe 
günü 4,963, Cuma 4,486 ve Cumartesi 

günü 9244 oy kullanıldı. Edinburgh’ta bu-
lunan Türkiye Başkonsolosluğunda kuru-
lan bir sandıkta dört günde toplam 1050 oy 
kullanıldı. Birleşik Krallık’ta seçim kaydı 
bulunan Türkiye vatandaşlarının toplamı 
86,655.

Kayıtları bulunmayan, ya da kimlik 
belgelerinde eksiklerden dolayı oy kullan-
amayan bir çok vatandaşlar oldu ve bundan 
dolayı, ara ara ufak gerginlikler yaşandı.

1 Kasım Türkiye genel seçimleri için 
Türkiye dışında oy kullanma işlemleri sona 
erdi; oyunu kullanamayan vatandaşlar güm-
rüklerde 1 Kasım’a kadar oylarını kullana-
bilecekler.
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Oy kullanma merkezinin Kürt ve 
Türk toplumunun yaşadığı bölgelere 
uzak olmasından dolayı, parti tem-
silcileri çeşitli noktalardan kalkan 
otobüslerle binlerce seçmeni sandığa 
taşıdı.

Birleşik Krallık’ta kullanılan oy-
lar, özel bir uçakla, parti temsilcilerle 
birlikte 1 Kasım akşamı sayılmak 
üzere, Türkiye’ye gönderilecek. 
Uçak çeşitli ülkelerden tek tek geçip, 
en son da Londra’da durup bura-
da kullanılan oyları teslim alacak. 
Uçakta parti genel merkezlerinden, 
HDP, CHP, MHP ve AKP temsilcileri 
bulunacak. Türkiye’deki sandıklar 
kapandığında, oylar Ankara Ticaret 
Odasında sayılacak.

Türkiye’de 7 Haziran’da 
gerçekleşen seçimlerde kesin bir 
sonuç ortaya çıkmamasıyla erken 
seçim kararı alınmıştı. 7 Haziran 
seçimleri için Londra’da 30 ve 31 
Mayıs’ta sandığa gidilmişti ve 84,558 
kayıtlı seçmenden 24,156 seçmen oy 
kullandı; Birleşik Krallık seçmen 
kütüğüne kayıtlı toplamda 28,447 oy 
kullanılırken, 3,550 seçmen de güm-
rüklerde oylarını kullandı; Mayıs’ta 
Edinburgh’ta oy kullanan seçmen 
sayısı 741’di.

7 Haziran seçimlerinde HDP 
%59.2 oy oranıyla Birleşik Krallık’ta 
birinci parti olmuştu. CHP %20.86 
ile ikinci, AKP %14.49 oy oranını ile 
üçüncü parti olmuştu.
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Okulların sınav lig tabloları başarıyı 
göstermek için yeterli mı? 

Hepimiz çocuklarımızın başarılı okullara gidip eğitimde başarılı sonuçlar 
almasını isteriz. Bu sebepden dolayı okul seçimi yaparken bir zor bir süreçten 
geçeriz. Okul seçimi toplumun hangi kesiminden olursak olalım yaparken 
zorlandığı ve endişe ile yaptığı işlerin başında gelir. Çocuklarımızın iyi bir okula 
gitmesi, kendini güvende hissetmesi ve kaliteli bir eğitim almaşı tüm ailelerin or-
tak isteği. İlk okul seçimi yaparken bunlara daha oz önem veririz ama söz konusu 
ortaokul seçimine geldiğinde bu konuda daha çok dikkat ederiz ve kafa yorarız. 
Peki çocuğumuzun gittiği okulun başarılı olması sadece okulun sınav sonuçlarını 
gösteren lig tabloları ile mi anlarız? Yoksa bir okulun başarılı olduğunu öğrenmek 
için diğer, kapsayıcı, müfredatı ve yönetim biçimine bakmak gerek mi?

Bir veli olarak kafamızda ilk net olmamız gereken konu iyi bir okulun ne 
olduğu anlayışıdır. İyi bir okul bence bulunduğu toplumu temsil eden ve toplu-
mun tüm üyelerini, yeteneğine bakmaksızın, kapılarını açan okuldur. Bunun 
yanında iyi bir okul tüm öğrencilerine aynı düzeyde davranan okuldur. Okul ka-
litesini ve zenginliğini en iyi gösteren özellik ise okullun dengeli ve kapsayıcı 
bir müfredatı öğretiyor olmasıdır. Yane sadece bir iki dersin üzerine yoğunlaşan 
değil, geniş bir ders çeşidini kapsayan ve eşit öğreten olmasıdır. Böyle olması 
öğrencileri teşvik etmekle kalmayıp onlarda değişik konularda meraklarndırmayı 
sağlıyacaktır. Bunun yanında aileler için iletişimin kolay olduğu okuldur. Son 
olarak bu özelliklerin yanında sürekli kendini yenileyen, iyi bir yönetime sahip 
olan, kalıcı bir öğretmen kadrosuna sahip olan, öğretimi daha çekici hale getiren, 
kendini sürekli değerlendirip zamanla yenileyen okuldur. Kısacası iyi okul, sad-
ece sınav lig tablosunda sonuçları 100% A*-C olan okul değildir.

Bir çok veli, bunlara okumuş ve eğitimli veliler dahil, çoğu zaman okul 
seçimleri yaparken herşeyi sadece sınav sonuçlarını gösteren lig tabloları ile an-
latmaya çalışırlar. Bu çok yanlış bir metod olup ilerde sıkıcı sonuçlar olmasına 
yol acar. Sınav lig tabloları en temelde o yıl sınava giren öğrencilerin aldıkları 
sonuçları yüzdelik (%) ile verir. Kaç öğrencinin sınava girdiğini söylemez. Sa-
dece kaç öğrencinin % A*-C aldığını ya da diğer sonuçları verir. Fakat görün-
meyen ve herkesden saklanan ise kaç öğrencinin sınavlara girdiği gerçeğidir. 
Bir örnek verelim, diyelim bir ortaokulda 11. Sınıflarda 150 öğrenci var. Okul 
bu öğrencilerin 100 tanesinin başarılı olduğunu ve sınavlada iyi sonuçlar 
alacaklarını biliyor. Onun için sınava sadece bu 100 öğrenciyi koyar ve eğer 
bu öğrencilerin hepsi A*-C almışsa sınav lig tablosunda bu görünür, girmeyen 
50 öğrenciye değinilmez ve bu görünmezden gelir. Bu ve buna benzer değişik 
oyunlar, başarıyı sadece sınav sonuçları ile gören müdürler tarafından yapılır. Bir 
çok ailede bu sonuçlara bakarak yanlış kararlar verip kendi çocuklarının ilerde o 
sınava girmeyen 50 öğrenci arasında görür.

Sınav lig tabloları neyi göstermez? 
Sınav lig tabloları sınav sonuçlarını gösterir ama göstermediği ciddi bilg-

iler vardır. Bunlardan önemli gördüğüm bazılarını sizinle paylaşacam. Birin-
cisi okula giden öğrencilerin arka planı ya da geçmişi hakkında birşey söyle-
mez. Öğrencilerin ne kadar başarılı oldukları, evde ne kadar yardım aldıkları, 
hangi gelir grubuna ait olduklarını göstermez. Sınav sonuçlarının sadece o yıl 
için gösterir, diğer yıllar konusunda bir bilgi vermez. Yine sınav sonuçlarının 
neden iyi ve nede kötü olduğu ile ilgili birşey söylemez. Belkide en önelisi 
eğitimin kalitesi ve derinliği hakkında birşey söylemez, eğitim ezbere dayalımı 
yoksa öğrenciler gerçekten tartışarak ve kendi oz kişilikleri doğrultusanda mı 
öğreniyorlar, bunları göstermez. Unutmayalımki sürekli ezber yaparakda sınav 
geçilebilinir, önemli olan kalıcı bir eğitim almak. Sınav lig tablolarının göster-
medikleri üzerine daha bir çok şey soylenebilinir. Bu konuda daha fazla bilgi 
almak isteyen arkadaşlar Google’a “What school league tables do not tell you” 
yazarak daha geniş bilgiye sahip olabilirler. 

Son olarak tekrar başa dönersek aslında dikkat etmemiz gereken çocuklarımızı 
nasıl bir okula göndermek istediğimiz. İşe sadece akademik başarılı ile bakarsak 
o zaman sınav lig tablorı ile çocuklarımızın geleceğini kolaylıkla riske atabiili-
riz. Ama eğer dengeli ve kendi oz güvenini kazanmış, kendine ve çevresine karşı 
sorumlu bir birey yetiştirmek olarak görürsek o zaman bir okuldan istediğimiz 
kapılarını herkese açan, dengeli bir müfredat sunan, öğrenmeyi teşvik eden ve 
rahatça diyalog kurabileceğimiz bir okul seçmek olacaktır. Bunlarda sınav lig 
tablolarında hiç bir zaman görünmez. Bunun için okulu ziyaret edip öğretmen ve 
yöneticiler ile görüşmek daha isabetli kararlar almamızı sağlıyacaktır.

Eğitim Köşesi

Oktay  
Şahbaz

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

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

Öğretmenlerden duyabileceğiniz bazı 
kelimeler ve ifadeler aşağıda açıklanmıştır.
kilit evre ( keY staGe ) :
Kilit evreler, çocuğunuzun okul hayatındaki birkaç yılından oluşur. 

• •1. Kilit Evre (Key Stage 1) çocuğunuzun okuldaki ilk iki yılını (5 ilâ 7 yaş), 
• •2. Kilit Evre (Key Stage 2) sonraki dört yılını  (7 ilâ 11 yaş), 
• 3. Kilit Evre (Key Stage 3) 11 ilâ 14 yaşlarını, 
• 4. Kilit Evre (Key Stage 4) ise 14 ilâ 16 yaşlarını kapsar. 

ek Dil Olarak İngilizce (eal)
Asıl dilleri olarak değil ek dil olarak İngilizce konuşan çocuklara, okuma ve 

yazma konusunda daha fazla destek verilmesi gerekebilir. Çalışmaları, düşünceleri 
ve duyguları konusunda, İngilizce bilen yetişkinler ve çocuklar ile bol bol konuşma 
fırsatına sahip olma ihtiyacındadırlar. İngilizce öğrenmelerinin kolaylaşması için çoğu 
durumda, görsel kaynaklar, ses, konuşma ve yazı içeren çeşitli ve canlı öğretime ihti-
yaç duyarlar. Ek dil olarak İngilizce konuşan çocuklardan bazılannın özel eğitime ihti-
yaçlan da olabilir.

Düzeyler (düzey tanımları)
Her düzey, öğretmenlerin çocuğunuzun ne kadar bildiğini, anladığını ve 

yapabildiğini ölçmek için kullandıklan bir ölçüdür. Yukandaki ‘basarı hedefleri’ne 
bakın. Bu kılavuzun başındaki basamaklı diyagrama bakın.

SATS
Çocukların seviyelerini ölçmek için yapılan Ulusal Müfredat Programı sınavları ve 

ödevlerine ‘SAT’ adı verilir. 

Özel eğitim İhtiyaçları (seN)
Yaşıtlanna göre derslerini çok daha zor öğrenmesine yol açan öğrenme güçlükleri-

yle karşı karşıya olan bir çocuğun özel eğitime ihtiyacı vardır. Çeşitli bedeni veya 
algısal zorlukları, duygusal veya davranış zorlukları veya konuşma, dil veya toplum-
sal iletişim zorlukları olan çocuklar SEN tanımına girer. Bu çocuklara, yaşıtlarına 
göre daha fazla ve muhtemelen başka yollarla yardım edilmesi gerekli olabilir. SEN 
kategorisinin çocuğunuz için geçerli olduğunu düşünüyorsanız yapacağınız ilk şey 
çocuğunuzun sınıf öğretmeniyle konuşmak olmalıdır. Aynca, her okulda bulunan 
Özel Eğitim İhtiyaçlan Koordinatörü (SENCO) sizin ve okulun çocuğa nasıl yardım 
edebileceği konusunda size daha fazla bilgi verebilir.

Harika Çocuklar (Gifted and talented Children)
Özel yetenekleri ve becerileri olan öğrenciler okullar tarafından tespit edilir. Böyle 

öğrencilere özel programlar uygulanır ve hükümet tarafından desteklenirler.

Öğretmenlerin kullandığı 
terimler

EĞİTİm SaYFaSI

Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com
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Cemevinde Aşure Lokması Dağıtıldı
Alevi Bektaşi inancına göre Muharrem ayı boyun-
ca tutulan 15 günlük orucunun ardından yapılan 
Aşure lokması, Pazar günü İngiltere Alevi Kültür 
Merkezi ve Cemevinde yapılıp dağıtıldı.

25 Ekim yapılan aşure gününde İsmail 
Bakır Dede’nin Gülbang vermesi ile saat 
12:00’de Aşureler dağıtılmaya başladı.

Britanya Alevi Federasyonu başkanı 
İsrafil Erbil ve İAKM başkanı Tugay 
Hurman’ın ev sahipliği yaptıkları aşure 
gününe Enfield İşçi Parti Milletvekili 
Joan Ryan, Haringey belediye başkanı 
Jennifer Mann, Haringey belediye başkan 
yardımcısı Ali Gül Özbek ve Enfield bel-
ediye meclis üyesi Haydar Ulus katıldılar. 

BAF, aşure günü vesilesiyle, 
yayınladığı açıklamada aşurenin Aleviler-
in Dergah geleneğini yansıttığını ve 
Muharrem orucunun ‘Kerbela katliamı 
şahsında, tarihteki tüm öldürülen masum 
ve mazlum insanlar için’ tutulduğunu ve 
‘o insanların yasını/matemini yaşatmak 
için’ olduğunu ifade etti.

Muharrem ayı boyunca İAKM ve Ce-
mevi yanı sıra çeşitli dernekler tarafından 
lokmalar dağıtıldı.

Aşure gününün, Türkiye genel seçim-
leri için oy verme işleminin son gününe 
de denk gelmesiyle, oyların kullanıldığı 
Olympia sergi salonuna da yollanılarak, 
oy kullanmaya giden vatandaşlara 
dağıtıldı.

BAF’ın yayınladığı açıklamanın 
tamamı:

‘‘aşure, beraberliğin ve eşitliğin 
sembolüdür.

aşure, birçok farklılıkların bir 
arada olmasıdır.

aşure, birimiz hepimiz hepimiz 
birimiz demektir

aşure, farkli olan tad ve renklerin 
aynı tad ve renk olmasıdır.

Aşure, bir cok renk ve tatta farkli 
malzemenin, sevgi kazanında, muhabbet 
kepçesiyle ve inanç ateşi ile pişmesi so-
nucu hazırlanan Hakk lokmasının adıdır.

Aleviler her yıl hicri takvime göre 
olan Muharrem ayında toplam on beş 
gün oruç tutarlar. Tutulan oruçlar üç 
gün masum u paklar, bir gün Fatma 
ana ve on iki gün de on iki imamlar ve 
Kerbela katliamında öldürülen Canlar 
içindir. Aleviler ibadetlerinde olduğu gibi 
oruçlarını da beraber açar ve Muharrem 
muhabbetlerini birlikte yaparlar. Yapılan 
tüm ibadet ve uygulamalarında paylaşım 
eşitlik ve dayanışma esas alınır.

Oruçların bittiği gün aşure kaynatılır. 
Aşure en az on iki farklı malzemeden 
yapılır. Bunlar genellikle fıstık, fındık, 
kuru üzüm, yarma, nohut, fasulye, çir, 
mısır, incir, şeker, tuz, su, ceviz, nar 
gibi malzemelerdir. kaynatıldığında tüm 
malzemelerin rengi ve tadı birbirine 
karışır. 

Diğer ibadetler gibi aşure pişirmek 
ve dağıtmak ta birlikte yapılır. Her insan 
aşure malzemelerine katkı sunar. Yakın 
yerlerde Cemevi varsa Cemevinde, Ce-
mevi yoksa insanların bir araya gelerek 
mutfağı uygun bir evde yapılır ve pişirilir. 
Aşure pişirildikten sonra orada bulunan 
tüm insanlarla birlikte yenir. daha sonra 

imkanlar dahilinde tüm komşu, arkadaş, 
iş arkadaşı ve akrabalar ile paylaşılır.

Aleviler aşure paylaşımında 
insanların rengine, ırkına, cinsiyetine, 
diline, yaşına, zengin ya da fakirliğine 
bakmaksızın herkesle paylaşılır. Dargın, 
küskün, olduğunuz insanla bile aşure’nin 
paylaşılması zorunludur.

Aşure, Alevilerin Dergah geleneğini 
yansıtan bir yiyecektir. Dergah’ta her 
insan bilgisi, becerisi, gücü kadar üretir 
fakat ihtiyacı kadar tüketir. Aşure’nin 
içindeki malzemeler de aşure’ye rengi ve 
tadı kadar katkı sunar ve ortaya ortak bir 
renk ve tat çıkar. 

Alevilerde Cem ibadeti de aynı 
yöntemle uygulanır. Cem e katılan tüm in-
sanlar Cem’e gelirken lokma getirir. Getir-
ilen tüm lokmalar birleştirilir. Cem bittik-
ten sonra her insan eşit oranda lokma alır. 

Aşure Alevi inancında önemli bir yere 
sahiptir. Çünkü Aşure, içinde, birlik, be-
raberlik, eşitlik, barış, sevgi ve paylaşım 
barındırır. 

Aşure Alevi inancına göre Kerbela 
katliamı sonrasında kurtulan dördüncü 
imam Zeynel Abidin’in kurtuluşunu 
simgeler. Kerbela katliamı şahsında tari-
hteki tüm öldürülen masum ve mazlum 
insanlar için tutulan oruçlar o insanların 
yasını/matemini yaşatmak içindir. Aşure, 
yas/matem den sonra kimseye düşmanlık 
beslenmediğini göstermek ve savaşlara 
rağmen kurtulanların iyi düşünceleri de-
vam ettirdikleri içindir. 

Aleviler Hak varlığının insanda 
yaşadığına inanırlar. Bu nedenle her 
insanın kutsal olduğu ve yaşama hakkını 
savunurlar. Aşure, her şeye rağmen yılda 
bir defa insanların barış ve sevgi içinde 
olmasını sağlar. 

Aşure tarihsel olarak kimilerine göre 
Nuh Peygamber in gemisinde kalan 
malzemelerden yapılan ilk yemektir.  

Nedeni ve tarihçesi ne olursa olsun Alevil-
erde aşure sevgi ve eşitliğin kendisidir.’’
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 Yusuf Şık için İngiltere’de 
sürdürülen kampanyanın yürütücüler-
inden İmren Öztaş açılış konuşmasında 
bir bütün yürütülen kampanya ve 
konserin kadın emeği ve dayanışması 
ile gerçekleştirildiğini ve kadın 
duyarlılığının bu çalışmada üst 
düzeyde olduğunu gördüklerini söyl-
edi. Özellikle Alxas-Kistik Com yöre 
derneğinin kadın üyelerinin yürüttüğü 
çalışmanın muazzam olduğunu dile ge-
tiren Öztaş, katkıda bulunan ve emeği 
geçen herkese ayrıca teşekkür etti. 2 
Ekim gecesi Şırnak’ta katledilen Kürt 
film yapımcısı ve insan hakları aktivisti 
Hacı Birlik ve 10 Ekim tarihinde An-
kara Barış Mitingi’ne yönelik saldırıda 
yaşamını yitiren barış sevdalılarının 
anısı önünde saygıyla eğildiklerini 
sözlerine ekleyen Öztaş, anılarını 
yaşatmanın bir sorumluluk olduğunu 
sözlerine ekledi.

 Ardından 17-20 Eylül tarihleri 
arasında Cizîr’e giden kadın delegasy-
onu üyeleri arasında yeralan Barış 
ve Demokrasi için Iraklı Kadınlar 
Derneği’nin kurucusu ve insan hakları 
aktivisti Dr Shatha Besarani Cizîr’deki 
gözlemlerine ilişkin bir konuşma yaptı. 
‘’Dilerim bir gün savaş, nefret ve hırs 
makinesini durdurabilir ve böylece 
yeni nesile daha iyi bir yaşam ve bellek 
bırakabiliriz’’ diye sözlerine başlayan Dr 
Beserani, 9 günlük dışarı çıkma yasağı 
ardından İngiltere’den üç kişilik bir kadın 
delegasyonu ile gittikleri Cizîr’deki gö-
zlemlerini dinleyiciler ile paylaştı.

 Tiyatro salonun dolduğu ve bilet 
bulunamayan etkinliğin ilk bölümünde, 
Tara Jaff’ın şarkılarına kemençe ile 
Rojhilatlı Adib Rostami eşlik etti. 
Salonu dolduran dinleyicilere barış 
mesajları veren sanatçı Jaff, böylesi 
bir etkinlikte yeralmanın kendisi için 

oldukça anlamlı olduğunu, bu ve ben-
zeri çalışmalarda yeralmaya devam 
edeceğini söyledi.

 Programın ikinci bölümünde sahne 
alan Suna Alan, ‘’konsere kadın emeği 
ve duyarlılığı damgasını vurmuştur’’ 
dedi. Konser ve kampanya kapsamında 
muazzam bir sahiplenme örneğinin 
yaşandığını dile getiren Alan, Yusuf’un 
tüm bu çabalara cevap olarak, okuyup 
avukat olma isteğini de dinleyicilerle 
paylaştı. Alan, programı çerçevesinde 
Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren-
lerin anısına Polyuşka Polye marşının 
Aşitî (Barış) isimli Kürtçe versiyonu, 
yine Hacı Birlik’in sevdiği Zana û 
Andok şarkısı dahil Kürtçe kılamların 
yanı sıra Ermenice ve Türkçe şarkılar 
seslendirdi. Şarkıcı Alan’a, Rıza 
Koyupınar (perküsyon), Soner Gölbaş 
(bağlama/klarnet) ve Salman Söbe (gi-
tar) eşlik etti.

 Ankara Katliamı’na dair Ruhi 
Su’nun ‘’Ellerinde Pankartlar’’ isimli 
şarkısı ile halay çekerken belleklerde 
kalan acı görüntülere atfen, halayın 
aynı zamanda bir direniş gösterisi 
olduğuna değinilerek, program aynı 
isimli şarkı ile devam etti ve halaylar 
ile sonlandırıldı.

 Gazetemize konuşan Suna Alan, 
‘’kadın merkezli bir çalışma yürüttük ve 
emeği geçen tüm kadınlarla gurur duy-
uyoruz’’ dedi. Alan, Yusuf Şık’ın tedavi 
masrafları için hedefledikleri miktarı ciddi 
bir duyarlılık örneği sayesinde aştıklarını, 
geriye kalan miktarın bir kısmını 
Çewlik’in Kanîreş ilçesinde katledilen 
HDP seçim anons aracı şoförü Hamdul-
lah Öğe’nin ailesi, Amed’de bulunan 
Rojava Derneği veAnkara Katliamı’nda 
yaralananlar ile dayanışmak amacıyla il-
eteceklerini söyledi. 

Fotoğraflar Ari Murad.

Londra Yusuf Şık için buluştu
Cizîr’de sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı gün bir cismin patlaması üzerine sağ eli bilekten kopan ve 
sol ayağı da ameliyatla dizinden kesilen ve şu anda protez el ve bacağa ihtiyacı olan 13 yaşındaki Yusuf 
Şık’ın tedavi masraflarının karşılanması için İngiltere’nin başkenti Londra’da bir destek konseri düzen-
lendi. Arcola Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ‘’Yusuf Şık için Kürt Müziği Destek Konseri’’ etkinliğinde 
harp sanatçısı Tara Jaff ile şarkıcı Suna Alan, Kürtçe’nin yanısıra Ermenice ve Türkçe şarkılar seslen-
dirdiler. 2 Ekim gecesi Şırnak’ta katledilen Kürt film yapımcısı, insan hakları aktivisti ve özgürlük tut-
kunu 24 yaşındaki Hacı Birlik’e adanan konserde, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler de karanfiller, 

mumlar ve şarkılarla anıldılar.
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Savaş Milyonlarca İnsanı 
Göç Yoluna Sürükledi

Birçok ülke çatışma bölgelerindeki trajediden 
ancak Avrupa ülkelerine mülteci akını olunca 
uyanır gözükürken, Irak ve Suriye’de destekle-
nen çeteler ve bölge ülkelerinin operasyonları 
sonucu göçler katmerleşiyor. Haziran 2014 
yılından bu yana sadece Irak’ta yaklaşık 3 mi-
lyon 200 bin kişi evinden oldu. Demokratik 
Kongo Cumhuriyeti’ne de saldırılar yüzünden 
130 binden fazla kişinin gıda sorunu yaşadığı 
açıklandı.  BM İnsani İşler Koordinasyon Merke-
zi (OCHA), Irak’ta 8 milyon 600 bin kişinin 
insani yardıma muhtaç olduğunu belirterek, 
çatışmaların devam etmesinden dolayı durumun 
gittikçe kötüleştiğini açıkladı. BM İnsani İşler 
Koordinasyon Merkezi resmi sitesinden yapılan 
açıklamada, “Irak’ın çeşitli vilayetlerinde devam 
eden şiddetli çatışmalar, güvensizlik ortamının 
artması ve son olarak kolera hastalığının hızlı bir 
şekilde yayılmaya başlaması, ülkedeki durumun 
giderek kötü bir hal almasına sebep oluyor. Ülke 
genelinde meydana gelen çatışmalardan dolayı 

haziran 2014 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon 
200 bin kişi evini terk ederek güvenli hissettikleri 
3 bin yerleşim bölgesine sığınmak zorunda kaldı” 
ifadelerine yer verildi. Irak güvenlik güçleri 
tarafından IŞİD’den kurtarılan bölgelere dönen 
vatandaşların sayısının yaklaşık 400 bin olduğu 
belirtilen açıklamada, “Eve dönüşlerin bu kadar 
az olmasının nedeni, ev sahiplerinin karşılaştığı 
yıkım ve harabe görünümden kaynaklanıyor” 
denildi. Açıklamaya göre ayrıca ülkenin genel-
inde 8 milyon 600 bin kişinin insani yardıma 
ihtiyacı var. Bu sayı içerisinde 2 milyon 300 bin 
kişi hükümetin kontrol edemediği bölgelerde 
yaşıyor. Söz konusu vatandaşlara gerekli desteğin 
ulaştırılmasının oldukça zor olduğu kaydedildi.

Acil destek şart  Açıklamada, “Acil olarak 
gerekli kurtarma planının hayata geçirilmesi 
için yaklaşık 498 milyon dolara ihtiyaç var. 
Ancak şu ana kadar sadece 200 milyon dolar 
temin edilebildi. Bu da yardımların yüzde 
40’nın yapılabileceği ve kalan yüzde 60’ının 
ise beklemede olduğu anlamı taşıyor” denildi. 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), daha önce 
yaptığı yazılı açıklamada ise, Ocak 2014 ile 29 
Eylül 2015 tarihleri arasında ülke içinde daha 
güvenli yerlere göç edenlerin sayısının 3 milyon 
206 bin 736’ya ulaştığı belirtilmişti.  Suriye’den 
göç ve Slovenya  Suriye’den göç edenlerin bir 
kısmı denizlerde boğuluyor. Sahile çıkanlar ya 
da kara yolundan sınır ulaşanlar son dönemde 
AB’nin gündemi oldu. Çünkü son aylarda yüz-
binlerce mülteci AB ülkelerine dağıldı. Birçok 
ülke sınır kapattı. En son mülteciler Slovenya 
sınırına yöneldi. Macaristan’ın, Sırbistan’ın 
ardından Hırvatistan sınırını da kapatması ned-
eniyle binlerce mülteciye karşı Slovenya da or-
duyu harekete geçirme kararı aldı.

Afghanistan ve Pakistan’da 
Şiddetli Deprem Yüzlerce Can Aldı

Afganistan’ın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki 
depremde, Afganistan ve komşu Pakistan’da en az 300 kişi öldü.

Deprem Hindistan’ın kuzeyi ve Tacikistan’da 
da hissedildi.

En az bir dakika süren depremin Kabil, 
İslamabad ve Yeni Delhi’de binaları salladığını 
ve insanların panikle dışarı kaçtığı bildiriliyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 
depremin merkez üssünün Afganistan’daki 
Hindikuş dağlarında, yerin 213,5 kilometre 
altında olduğunu açıkladı.

Pakistan Meteoroloji Dairesi’nden Mu-
hammed Hanif depremin çok derinde meydana 
gelmesi nedeniyle çok daha büyük bir yıkım 
yaşanmadığını söyledi.

Depremden en fazla etkilenen ücra bölgel-
erle iletişimin tamamen kesilmesi nedeniyle ölü 
sayısının artmasından endişe ediliyor.

Pakistan depremde 1600’ün üzerinde kişinin 
de yaralandığını açıkladı.

Afganistan’da da da 90 kişi öldü, 300’den 
fazla yaralı var.

Ülkede 12 yaşında bir kız çocuğu da deprem 
sırasında okuldan çıkmaya çalışırken izdihamda 
hayatını kaybetti.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif İngiltere zi-
yaretini yarıda keserek ülkesine geri döndü.

Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi 
de Navaz Şerif›i arayarak taziyelerini iletti ve 
yardım teklifi sundu.

Deprem nedeniyle toprak kaymaları da mey-
dana geldi.

Kurtarma çalışmalarına yardımcı olan Paki-
stan ordusu, 45 heyelan bölgesinden 27›sinin 
temizlendiğini açıkladı.

Depremin yarattığı korku nedeniyle 
Pakistan›da binlerce kişi geceyi dışarıda, don-
durucu soğukta geçirdi.
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Para çok önemli
Geçen hafta bu köşede, kızı öldürülen Fazlı Çelik’in 
mahkemede “...insanı ancak Allah ve devlet öldürebilir,” 
cümlesine yer vermiştim.

Devletin vatandaşını öldürebileceği 
anlayışının sinsice içimize işlediğinin 
kanıtı olarak.

Bu hafta ne oldu?
Gencecik bir kadını, Dilek Doğan’ı 

evini basan polis öldürdü.
Akabinde? 
Soruşturmaya gizlilik kararı, resmi 

kurumların cenazeyi adli tıpa kaçırması 
filan... 

Gerçek katillerin, canlı bombaların 
cirit attığı bir ülkede masum insanlar 
tek tek avlanmaya mı başlandı?

Basından gelen bilgilere göre ev, 
canlı bomba bahanesi ile basılıyor. 
Evde canlı bomba bulunuyor mu? 
Hayır. Ev silah deposu mu? Hayır. 
Dilek Doğan polise silah doğrultuyor 
mu? Hayır. 

Bildiğiniz sıradan bir ailenin 
mütevazi evinde, kendi halinde yaşayan 

insanlar… 
Ev daha önce de basılmış ama bir 

şey bulunamamış.
Polis abinin silahını almak isterken 

Dilek’in vurulduğunu iddia ediyor. 
Aile ise söz konusu silahta abinin 

parmak izinin bulunmadığını öne 
sürüyor. Dilek tam göğsünden vuru-
luyor. Kazara çıkan bir kurşunun kalbe 
isabet etme olasılığına filan girmek 
anlamsız. Onlar Adli Tıp uzmanlarının 
işi ama en önemli kanıt, Dilek’in el-
biseleri hastanede kaybolmuş durumda. 
Emniyetin çelişen açıklamaları daha da 
kafa karıştırıyor.

Her şeye rağmen soğukkanlı olmak 
gerek. Geniş düşünmek zorundayız. 
Polisin, devletin penceresinden de bak-
mak önemli. 

Bir an için; Dilek’e silah doğrultan 
polis cinnet geçirmiş olamaz mı? Niye 
olmasın ki? Sonuçta polis de bizim gibi 

insan.

Peki kötü polisler sadece biz de mi? 
Hayır. Dünya psikopat polislerle dolu. 

Peki gelişmiş ülkelerde nasıl oluy-
or? Yani mesela böyle bir psikopatın 
cinayetini bütün kurum üstleniyor mu? 
Hayır. Kesinlikle hayır.

Örneğin böyle bir vakada maktulün 
ailesine tazminat ödeniyor. 

O polis görevden alınıyor ve 
cezalandırılıyor.

Hep görmezden geldiğimiz bir şey 
var.

Kapitalist sistemin içinde yaşıyoruz. 
Ve bu sistemin tek anahtarı var. Para. 
Devletler için de bu böyle.

Kabul etsek de etmesek de paranın 
açamayacağı hiç bir kapı yok.

Devlet yani resmi kurumlar; bu 
psikopatlar için para yani tazminat öde-
meye başladığında her şey değişiyor.

Öncelikle yetki verdiği memurları 
daha titiz seçmeye başlıyor. 
Eğitimlerine, ruh sağlıklarına önem 
veriyor. 

Çünkü biliyor ki, böylece daha az 
tazminat ödeyecek, daha az para kay-
bedecek.

Hatta o kurum kendisini aklam-
ak için çıkıp özür diliyor. Bu bizim 
benimsediğimiz bir eylem değil, 
içimizdeki hatalı bir insanın suçu di-
yerek o polisten kurtulup bir nevi 
kendisini aklıyor ve ne oluyor? Mesela 
halkın güvenini kazanıyor.

Para istemek gerek! Para bir 
canı geri getirir mi demek arabesk 
bir yaklaşım. Getirmez ama yeni 
kurbanları azaltacağı kesin. 

Dilek Doğan’a ve bu tür cinayetlerin 
hepsine tazminat ödenmesi gerek. 

Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan

dursaliye2008@hotmail.com

Calais’in Yardima 
ihtiyaci var!

eşya 
gönderin!
Day-Mer’in başlattığı yardım kampanyası 
ile insanlık görevinizi yapabilirsiniz. 
Mont, lastk ayakkabı, çorap, uyuku 
tulumu, çadır,  öncelikli olmak üzere 
eldiven ve atkılar da acil ihtiyaçlar. 

Yapacağınız eşya veya maddi 
yardımı Day-Mer- North london 
Communıty House, tottenham N17 
6PY adresine teslim edebilir veya 
daha fazla bilgi için 07983 874405 
numaralı telefonu arayabilirsiniz.
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Suriye’de kartlar yeniden karılıyor
Londra merkezli Türkiye Araştırmalar Merkezi 
CEFTUS’un Centre for Kurdish Progress ile 
birlikte düzenlediği ‘Türkiye’nin Güneydeki 
savaşı: Kürtler, ISIS ve PKK’ başlıklı toplantı 
İngiliz Parlamentosu’nda gerçekleştirildi. 
Saygın düşünce kuruluşu Chatham House’un 
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Programları Direk-
törü Dr Neil Quilliam ile risk değerlendirme 
kuruluşu Stroz Friedberg’in Ortadoğu ve Tür-
kiye analistlerinden Jonathan Friedman’ın 
konuşmacı olarak katıldığı toplantıyı Daily Tel-
egraph gazetesinden Raziye Akkoç yönetti.

İşçi Parti, Hackney milletvekili 
Diane Abbott’un ev sahipliği yaptığı 
toplantıda ilk sözü  Jonathan Fried-
man aldı. Türkiye’nin güneyinde 
üç cephede savaş yürüttüğünü 
söyleyen Friedman, bunların 
PKK’ye karşı sürdürülen sıcak 
çatışmaların yanı sıra Esad rejimine 
karşı verilen soğuk savaş ve Işid’e 
karşı yürütülen ‘sözde savaşlar’ 
olduğunu savundu. Friedman, AK 
Parti hükümetinin içerde de Gülen 
hareketi başta olmak üzere farklı 

odaklara karşı çatışmalı bir dönem 
yaşadığına işaret etti.

Hükümetin, AK Parti’nin gücünü 
kırabilecek en etkili faktör olan 
HDP’nin kamuoyundaki desteğinin 
ve itibarının zayıflatılması için 
PKK ile çatışmaları yeniden 
tırmandırdığının anlaşıldığını ifade 
eden Jonathan Friedman, bu sürecin, 
beklenenin aksine Kemalist olarak 
nitelendirilebilecek kesimlerin 
güçlenmesine yol açabileceğini öne 

sürdü. Güneyde İşid’e karşı sözde 
bir mücadele yürütüldüğünü de il-
eri süren Friedman şunları söyledi: 
“ İran ve Rusya son manevraları ile 
Türkiye’yi Suriye’ye de yürüttüğü 
savaşta oyun dışına itti. Hem askeri 
hem politik destek ile bölgede daha 
etkin bir rol üstlendiler. Türkiye’nin 
uluslararası alanda büyük bir teh-
like olarak görülen İşid’e karşı 
‘sözde savaş’ı, hükümetin kre-
disi ve desteğini azaltan bir durum 
yaratıyor. AK Parti iktidarı, Kürt 

militanlara yönelik ciddi bir tehdit 
oluşturan İşid’e karşı sonuç alıcı 
bir müdahaleden kaçınıyor. Ancak 
bu tavır, Ankara ve Suruç örnekler-
inde olduğu gibi, Türkiye’yi terör 
saldırılarına karşı daha korunaksız 
bırakıyor ve istikrarın bozulmasına 
yol açan bir zemin yaratıyor.”

Toplantının ikinci konuşmacısı 
Dr Neil Quilliam ise konuşmasında 
ağırlık olarak Rusya’nın Suriye’ye 
yönelik askeri müdahalesini 

değerlendirdi. Putin’in söz ko-
nusu hamlesi ile krizin çözümünde 
belirleyici bir unsur olarak öne 
çıktığını vurgulayan Quilliam, ask-
eri desteğin Esad rejiminin ömrünü 
uzatacağını kaydetti. Suriye’de 
‘uçuşa yasak bölge’ olasılığının, 
Rusya’nın müdahalesinden dolayı 
çok zor bir seçenek haline geldiğini 
savunan tecrübeli analist,  Putin 
yönetiminin, bu tür bir seçeneği 
BM Güvenlik Kurulu’nda da veto 
edeceğini ortada olduğunu belirtti.



Dilek Doğan, evlerine yapılan po-
lis baskını sırasında göğsünden 
vurularak yaralanması ve hayati 
tehlikeyi atlatamayarak yaşamını 
yitirmesi İngiltere’nin başkenti 
Londra’da TC Londra büyükelçiliği 
önünde protesto edildi. Halk çephe-
si ve Britanya Alevi Federasyonu 
Dilek Doğan’ın öldürülmesi ile il-
gili protesto eylemi yaparak basın 
açıklamasında bulunuldu.

Şükrü Bolat

Neler olmuştu?
Sarıyer’e bağlı Küçükarmutlu’daki DHKP-

C operasyonu sırasında bir hafta önce vurulan 
Dilek Doğan’ın tedavi gördüğü Okmeydanı 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kay-
betmesi üzerine yurtdışından tepkiler geliyor.

25 Ekim 2015 Pazar günü 17:30 saatlerinde 
hayatını kaybettiği öğrenilen Dilek Doğan’ın 
cenazesi, geniş güvenlik önlemleri altında has-
taneden alınarak, Yenibosna’daki Adli Tıp 
Kurumu’na getirildi. Adli Tıp çevresinde de po-
lis ekiplerinin önlem aldığı görüldü.

“Galoş giyin” dedi, silah 
sesi ile yere yıkıldı

25 yaşındaki Dilek Doğan, evlerine 
yapılan polis baskını sırasında vurulmuş 
ve ağır yaralanmıştı. Baskın sırasında evde 
olan Doğan’ın abisi Emrah Doğan, polisin 
kız kardeşini hedef alarak ateş ettiğini il-
eri sürmüştü. Dilek Doğan’ın annesi Aysel 
Doğan, da daha sonra yaptığı açıklamada 
“Polisler eve ayakkabı ile girdi. Kızım da 
‘galoş giyin’ deyince tartışma çıktı. Silah 
sesi duydum ve kızım yere yığıldı” ifadesini 
kullandı.

emniyet aileyi suçluyor
Öte yandan İstanbul Emniyet Müdürlüğü 

tarafından yapılan açıklamada ise arama 
sırasında evde bulunan kişilerden birinin, poli-
sin silahını almaya yeltenmesi üzerine çıkan 
kargaşada göğsünden vurulduğu belirtilmişti.

İHD kayda geçirdi
İnsan Hakları Derneği, konuya ilişkin 

yaptıkları araştırma sonrasında hazırladıkları 
raporda Dilek Doğan’ı vurduğu iddia edilen 
polisin Doğan’ın annesine dönerek “Bak kızını 
oğlun vurdu” dediğini kayda geçirdi.

İngiltere Halk Cephesi tarafından yapılan 
basın açıklaması

FAŞİST AKP’NİN KATİL POLİSLERİ BİR 
CANIMIZI DAHA ALDI

KATLEDİLEN HALK ÇOCUKLARININ 
HESABINI SORACAĞIZ!

Halkımız; Dilek Doğan biz emekci halk-
larin evladıdır, onurumuzdur, yarınımızdır. 
Basılan ev bizim evimizdir. Doğan ailesinin 
yüreğine düşen acı bizim acımızdır aslında. 
Faşizm bu katliamlarla bize boyun eğdirmek is-
tiyorsa cevabımız boyun eğmediğimizi en güçlü 
şekilde göstermek olmalıdır. Bugün bunun gos-
tergesi, Dilek Doğan’ın cenazesini sahiplenmek 
ve Doğan Ailesinin yanında olmaktır.

Faşizm, halk düşmanıdır. Faşizmin ahlakı 
yoktur. Halkın kültürüne saygısı yoktur. Daha 
birkaç ay önce yaşadık bunu; Faşist AKP’nin 
katil polisleri şehidimiz Günay Özarslan’ın 
cenazesine saldırdı. Cenazemizi devrimci halk 
kültürüne göre kaldırmamızı engellemek için 
günlerce Gazi Mahallesi’nde terör estirdi. 80 
saat boyunca genç, yaşlı, kadın erkek binler olup 
direndik. Şehidimizin cenazesini yeni şehitler 
pahasına direnerek binlerce emekci halkla 
uğurladık. Faşizme geri adım attırdık, zafer 
kazandık. Gene aynı kararlılıkla cenazemizi sa-
hiplenelim... Adaletsizlik sembolü saraylarınızı 
başınıza yıkacağız. Yaşasın Halkın Adaleti!

Dİlek DOĞaN ÖlÜMsÜzDÜr !
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Dilek Doğan’ın katledilmesi Londra’da 
Büyükelçilik önünde protesto edildi
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Bir süre gündemden düşmeyen Fransa topraklarındaki Calais ‘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 duruma 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 ‘mülteci kampı değil dehşet 
kampı’ yazı dizisinin ikinci bölümünü, paylaşıyoruz. 

Bölüm 2

Mülteci kampı değil
DEHŞET KAMPI

Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy

Çınar altun’un Calais 
gözlemleri

‘Jungle’ olarak bilinen, mülteci yerleşim 
alanını ziyaret ettik. Ziyaretimizdeki amacımız 
ilk olarak topladığımız yardımı teslim etmek ve 
bunun yanında burdaki halkın durumunu gözlem-
liyebilmek. Bu anlamda içinde gazeteci, avukat, 
öğretmen, öğrenci, işçi ve sanatçıların bulunduğu 
bir heyet ile ziyaretimizi gerçekleştirdik.

Gördüklerimiz ve ordaki zaman içinde 
yaşadıklarımız bizleri Avrupa’dan daha çok 
üçüncü bir dünya ülkesinde olduğumuz hiss-
ini uyandırdı. Kampda yaşam koşulları zor, 
sağlıksız ve elverişsiz. Mültecilerin bir çoğu kendi 
çabalarıyla yaptıkları çadırlarda kalıyor - çöp 
torbası ve diğer plastik malzemelerden. Kamp 
da temiz su yada sıcak su açısından hiç bir ola-
nak yok. İnsanların ceplerinde doğru dürüst para 
yok. Bir çok mültecinin bu hava koşullarında bile 
ayaklarında ayakkabılarının olmadığına ve çıplak 
ayak terlik ile gezdiklerine şahit olduk. Kampda 
insanların alabileceği bir sağlık hizmeti yok. Hasta 
olmak, koşullardan dolayı en kolay ve en ucuz şey. 
En büyük başarı hayatta kalmak.

Ve kampdaki çocuklar. Kampda doğan ve 
büyüyen bir çok çocuk var. Bir çoğu kamp 
ortamında büyümeye, anne ve babaları gibi hay-
atta kalma mücadelesi veriyorlar. Anne ve babalar 
ile beraber kaçak tırlara binip İngiltere’ye geçm-
eye çalışıyorlar. Anne ve babalar gibi hor görülüp, 
dövülüp yolun kenarına atılıyorlar. Kimi zaman 
ise anne ve babalarının karşıya, İngiltere geçmeye 
çalışırken ya tren altında yada 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..

İngiltere yaşıyan Türkiyeli ve Kürt toplum için 
bu manzaralara yabancı değiliz. Bizlerde yıllardır 
ötekilestirilmis, sürgün edilmiş, yurdundan ve 
vatanından kimi zaman şavaşlar ve katliamlar 
yüzünden kimi zamanda ekmeğini kazanmak için 
göç ettirilen bir toplumun uyeleriyiz. Bugün Cal-
ais de bir mülteci zamanında bizler olduk ve ol-
maya devam ediyoruz. İşte sırf bu yüzden bugün 
burdaki bu kardeşlerimizi belkide en çok biz an-
layacak yada anlamak zorunda olacak bizleriz. 
Tıpkı bugün kampda yıllar önce İngiltere mül-
teci olarak gelmiş bugün bu geçmişi unutmayıp 
7 den 77 tüm kuşağıyla kampdakilere yardım et-
mek için gelen İngiltere’de yaşayan Hindistanli, 
Pakistanli ve Afrikalı toplum üyeleri gibi. Bizler 
Day-mer olarak bu kardeşlerimizi ilk defa ziyaret 
ettik. Onların yaşadıklarını/yaşayamadiklarini 
gördük. Bunu önümüzdeki günlerde yerel me-
dya aracılığıyla tüm toplumumuz ile paylaşacaz. 
Dahada önemli yardım için bir adım daha atacaz. 
Umarım bu adımda sizlerde bizim ile hareket edip 
üstünüze düşeni yaparsınız. Beraber yardımcı ol-
mak dileğiyle..

erem kansoy
Uzun yıllardır sadece toplumumuzun 

yararına değil dünyanın farklı köşelerindeki 
ezilen halkların da geleceği ve faydası uğuruna 
çalışmalarına devam eden Day-Mer’den bir tel-
efon gelmişti. Sevgili Erem, Calais’teki durumu 
biliyorsun, bizim toplum Calais ile ilgili fazla yük-
sek bir ses çıkartamadı bu açıdan üzgünüz, Day-
Mer olarak burada gözlem yapmak ve elimizden 
geldiğince yardım götürmek adına bir heyeti oraya 
göndereceğiz, gazeteci olarak aramızda yer almak 
istermisin, diye bir telefon aldım. Elbette seve 
seve diye evap verdim. Irak ve Irak Kürdistanı ile 
Türkiye’de de toplam 18 kampta bulunmuştum. 
19uncusu Calais oldu. Calais fotoğraf çektiğim 
kamplar içerisinde yaşam koşulları en zorlu olandı 
diyebilirim. İnsani ihtiyaçlar ve temel ihtiyaçların 
da dışında orası bir yaşam alanı değil. Bu yüzden 
orman kampı deniyor. 

Calais’te tek bir çadır dahi doğru düzgün değil, 
içerisine su damlıyor ve zemininde tahta yok! 
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Calais’te her çocuk soğuktan donarcasına tirtir 
titriyor! Calais’te hayatın umuduna yolculuğa 
çıkan insanımız taze yiyecek tüketemiyor, ilaç 
bulamıyor ve her gün ölümle burun buruna 
yaşıyor. 19uncu kamp ve tek kamp ki Calais, UN-
HCR burayı görmezden geliyor.

 UNHCR’ın Fransa-Calais’e yardım eli 
uzatmamasının sebebi ise burasının ‘tanınmamış’ 
bir kamp olmasından kaynaklanıyor. Calais Fran-
sa yönetimince bir mülteci kampı olarak kabul 
edilmiyor, ayrıca Calais kampındaki mülteciler-
inde limana yakın olması nedeniyle seçtikleri bu 
bölge ‘kendi’ belirledikleri bir bölge olmasınında 
tanımamasında büyük etkisi var. 

Bölgedeki dramam bir çok gazeteci ve aktiv-
ist ışık tutup dikkat çekmeye çalışmıştır, kampa 
yeterli olmasada yardımlar ulaşıyor. Ayrıca, 
Fransız hükümetinin son yaptırımlarına göre 
ise artık kampa kayıtsız araçlar giremiyecek. 
Anlaşılan Fransa ayıbını örtmek için kampı or-
tadan kaldırmayı sistematik bir yolla deniyecek. 

Özellikle İngiltere’den kampa akın eden ak-
tivistler ve yardımlarıda siyasi boyutta rahatsızlık 
yaratıyor ki ‘jungle’ın üzerindeki baskı git gide 
artıyor. 

 Lisanım yettiğince birde tercüman sayesinde 
kamp sakinlerinden aldığım fikirler şöyle; 

İsmini vermek istemeyen Kürt bir mülteci 
şöyle konuştu “3 aydır burdayız. Britanya’ya 
geçmek için bekliyoruz. Işte halimizi görüyo-
runuz burda, bu kötü koşullarda ve soğuk havada 
bu halde yaşıyoruz. Ekmek ve çay ile geçiniyoruz. 
İngiltere’ye geçmek istiyoruz. Biz burda kalmak 
için buraya gelmedik. Hovere varmak istiyoruz. 

Eğer burda kalmak isteseydik Fransa’da iltica ed-
erdik. Fransa polisi gayet iyi davranıyor bize. Ama 
biz Britanya’ya geçmek istiyoruz. Londra’ya git-
mek istiyorum. Biji Kurd u Kurdistan.” – Peshraw 
- “Adım Peshraw. Irak Kurdistan’ındanım. Burda 
Afgan, Kürt, Pakistan ve İranlı var. Burada hayat 
koşullarımız ciddi derecede kötü.”

elinizden geleni 
ardınıza koymayın!

Bölgedeki krizin bir süre daha devam edeceği 
kesin. Önümüzde ağır bir kış! Calais, çorapsız, Cal-
ais montsuz ve ayakkabısız! Calais’teki çadırlar 

çamur ve suyun içinde, ilaç yok denecek kadar az! 
Küçücük çocukların su damlatan çadırlarda tir tir 
titrediğini düşünebiliyormsunuz, Calais the Jun-
gle ümitlerin dışkılı suların içerisinde yeşerdiği 
yer! Bu insanlık dramına son vermek için uzun 
vadede ise, İngiltere hikimetine kapıarı açmaları 
konusunda baskılar yapılmalı ve sosyal yaşantıda 
çevresel duyarılığın artırılması adına çalışmalar 
yürütülmelidir. Özellikle İngiltere’de Türkçe 
ve Kürtçe konuşan toplumlarımızın Calais’e 
duyarlılılığının artması özlemi ile çalışmalar 
yürütmeliyiz. Ayrıca savaşlara dur deyip, mülteci 
krizlerininde kökünü kazımak adına yeniden mü-
cadeleye devam etmeliyiz.

eşya 
gönderin!

Kısa dönemde çözüm 
şöyle; Day-Mer’in başlattığı 
yardım kampanyası ile 
insanlık görevinizi yapabil-
irsiniz. Mont, lastk ayakkabı, 
çorap, uyuku tulumu, çadır,  
öncelikli olmak üzere eldiven 

ve atkılar da acil ihtiyaçlar. 
Yapacağınız eşya veya 

maddi yardımı Day-Mer- 
North London Communıty 
House, Tottenham N17 6PY 
adresine teslim edebilir veya 
daha fazla bilgi için 07983 
874405 numaralı telefonu 

arayabilirsiniz.

İnsanlık Calais ayıbını 
asla unutamayacak 

ve örtemeyecek!
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Parasız Eğitim ve Yaşanabilir bir 
Burs İçin Yürüyüşe Katılalım

Öğrenci harçlarını yıllık 9 bin poun-
da çıkaran koalisyon hükümetinin 
büyük ortağı Muhafazakar Parti Mayıs 
ayında yapılan genel seçimin ardından 
çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurdu. 
Tek başına hükümet olan Muhafazakar 
Parti öğrencilere, emekçilere yönelik 
saldırılarına devam ediyor.

Üniversitelerin paralı hale gelmesi, 
işçi,emekçi çocukları olan biz gençlerin 
üniversiteye gitme hayallerine darbe vur-
du. Bir çok arkadaşımız üniversiteyi 30-
40 bin pound borçla bitirme riskini göze 
alamadı. Çünkü gençler arasındaki işsizlik 
oranı, üniversiteyi bitirince yaşanabilir 
ücretle bir iş bulma imkanının azlığı, biz 
gençler için üniversiteye gitmenin önüne 
engel teşkil eden nedenlerdir. 

Tek başına hükümet olan Muhafaza-
kar Parti şimdide bir yandan üniversite 
harçlarını arttırmayı, diğer yandan Mainte-
nance Grant yani durumu iyi olmayan kes-
imlerin çocuklarına üniversiteye giderken 
verdikleri geçim bursunu borca çevirmeye 
çalışıyor. Bir yandan yetişkinlere yönelik 
verilen eğitim bütçesini azaltıp kursları ta-
mamen yüksek fiyatta paralı hale getirirk-
en, gençlere yönelik ev yardımını (housing 
benefit) kaldırıyor.

Muhafazakar Parti’nin kamu 
çalışanlarının ücretlerinin yılda %1 kadar 
komik bir rakamla sözde zam! verirken, 
işçilerin emekçilerin mücadeleleri ile 
kazandığı tax credit gibi sosyal yardımları 
tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyor. 

Zenginler daha zengin, şirketler daha 
fazla kar yaparken, biz gençlere üniversit-
eye gitmeyen, ucuz iş gücü olarak köle gibi 
çalışmak reva görülürken, işçi ve emekçileri 
daha fazla yoksulluk reva görülüyor.

Saldırılara Karşı Birlikte Mücadele
Tüm bu saldılara karşı ayağa kalkmak, 

taleplerimiz için birlikte mücadele etmek, 
örgütlenmek biz gençlerin tek umudu, tek 
seçeneği. Day-Mer Gençlik olarak bizler 
İngiliz ve diğer etnik kökenli gençlerle bir-
likte üniversite harçlarının kaldırılmasını, 
yoksulluk içinde yaşamamak için 
yaşanabilir bursun verilmesini, parasız 
eğitimi savunuyor ve talep ediyoruz. 

Bu taleplerle Day-Mer Gençliğinde 
içinde yer aldığı ‘Harç ve Kesintilere Karşı 
Ulusal Kampanya (NCAFC)’ örgütünün 

ulusal çapta 4 Kasım Çarşamba günü 
düzenlediği  protesto yürüyüşüne tüm genç 
arkadaşlarımıza katılmaya çağırıyoruz. 
Ortaokullarımızdan, kolejlerimizden, üni-
versitelerimizden ve semlerimizden genç 
arkadaşlarımızla birlikte bu mücadele-
nin parçası olmak için, geleceğimiz için 
yürüyüşe katılalım, çevremizi katalım. 
Daha fazla bilgi için Day-Mer Youth fa-
cebook sayfasından yada 020 7275 8440 
telefon numarasından ve info@daymer.org 
email adresinden bize ulaşabilirsiniz”

Day-Mer Gençlik
Yürüyüş tarihi: 4 kasım Çarşamba
Yürüyüş saati: 12.00
Yürüyüş Yeri: Malet street

Day-Mer’den önemli çağırı! 
Sosyal duyarlılık yaratmak adına toplumumuz derneklerinden Day-Mer İngiltere 

gündemindeki haksızlık ve hukuksuzluklara da en çok katılım gösterenlerin başında geliyor. 
Yine İngiltere’de öğrenci hareketi ve savunulan haklara destek amaçlı 

yapılacak yürüyüşe de toplumumuzun katılması adına bir çağırı yapıldı. 

Day-Mer’in Gençlik’in çağırısı;
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Mutlak tecritte savunma olmaz
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 
uluslararası komployu teşhir etmek amacıyla Yunanistan 
hakkında açılan ve 9 Kasım’da görülecek davanın hazırlıklarında 
son aşamaya gelindi

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 
avukatları, 4 Kasım’da Atina’da davaya ilişkin 
basın toplantısı düzenleyecek. Davanın ana ak-
törlerinden olan Öcalan ise, içinde bulunduğu 
ağır tecrit koşullarından dolayı davaya kendi 
beyanları ile dahil olamıyor. Avukatlarının me-
ktup aracılığıyla ulaştığı Öcalan, “Mutlak tecrit 
koşullarında sağlıklı bir savunma geliştirmem 
mümkün değil” diyerek yanıt verdi.

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan›a yönelik 
gerçekleştirilen uluslararası komplo, 16 yılı ger-
ide bıraktı. Komployla hedeflenen; halklar arası 
çatışma, içinden geçilen 16 yılda Öcalan›ın or-
taya koyduğu irade ve geliştirdiği paradigma ile 
boşa çıkartılırken, komplonun teşhiri için hukuk 
alanında sürdürülen mücadele devam ediyor. 
Asrın Hukuk Bürosu tarafından 2008 yılında 
komployu uluslararası arenada mahkum etmek, 
Öcalan sahsında Kürtlere uygulanan “korsan 
hukuku” gün yüzüne çıkarmak amacıyla kom-
plonun ana aktörlerinden Yunanistan hakkında 
açılan davanın ilk duruşması 9 Kasım›da Atina 
İlk Derece İdare Mahkemesi›nde görülecek. 
Komploya dair açılan ilk dava niteliğini taşıyan 
ve bu sebeple de büyük önem taşıyan dava için 
Öcalan›ın avukatları, Yunanistan›da dönemin 
tanıklarıyla, siyasetçiler, hukukçular ve gazetecil-
erle görüşerek çalışmalarına devam ediyor. 
Davaya ilişkin Öcalan›ın avukatları, Öcalan›ın 
yeğeni HDP Riha (Urfa) Milletvekili Dilek 
Öcalan tarafından kamuoyunu bilgilendirme 
amacıyla 4 Kasım›da Atina Barosu›nda basın 
toplantısı düzenlenecek.

Davayla komplonun teşhiri amaçlanıyor
Özünde idari ve tazminat talepli bir dava 

olsa da komplonun hukuken açığa çıkarılması, 
Yunanistan’ın komplodaki sorumluluğunun or-
taya çıkması ve teşhir edilmesinin amaçlandığı 
davaya, Öcalan’ı temsilen Atina Barosu’ndan 
avukat Yannis Rachiotis katılacak. Dava önc-
esinde hazırlıklarını tamamlayan Asrın Hukuk 
Bürosu avukatları mahkemeye avukat Rachio-
tis aracılığıyla dönemin tanıklarının ifadelerini 
sundu. Avukatlar, mahkemede yapacakları su-
numda Öcalan›ın iltica talebinin işletilmeyerek 
Yunan topraklarından hukuksuzca çıkartıldığını 
ve Yunanistan’ın uluslararası mülteci hukukuna 
uygun davranmadığı delillerle birlikte ortaya 
koyacak.

Öcalan’ın avukatlarından Ebru Günay, 
davaya ilişkin şunları söyledi: “Davayı bir hak 
arama mücadelesi olarak ele alıyoruz. Bu davada 
Yunan Devleti’ni temsilen Maliye Bakanlığı yer 
alacak. Sayın Öcalan için bu güne kadar açılan 
tüm davalarda ilke edindiğimiz üzere bu davayı 
da Yunanistan hukuku kapsamında en alt mik-
tardan tazminat talepli açtık. Temel amacımız 
Öcalan ve onun şahsında bir halka karşı dev-
letlerin iktidar çıkarları temelinde şekillenen 
egemenlik hukuklarını teşhir etmektir.”

Tazminat kamu yararına çalışan bir kuruma 
bağışlanacak

Türkiye’den ve Avrupa’dan bir çok hukuk 
örgütünden avukatın destek sunacağı, 9 Kasım 

saat 10.00’da görülecek davada, eğer mahkeme 
hukuksuzlukları tespit edip Yunanistan’ı 
tazminata mahkum ederse alınacak tazmi-
nat ise Öcalan’ın avukatları tarafından Yu-
nanistan halkının içinde bulunduğu ekono-
mik kriz de gözetilerek Yunanistan’da kamu 
yararına çalışacak bir kuruma bağışlanacak. 
Öcalan’ın avukatları olası tazminatın bir ku-
ruma bağışlanması konusuna ilişkin ise, “Bunun 
bir jest değil Öcalan’ın ve Kürt halkının, Yunan 
halkıyla kadim dostluğunun doğal bir görevi 
olarak bilinmesini isteriz” değerlendirmesinde 
bulundu.

Öcalan: Mutlak tecrit koşullarında sağlıklı bir 
savunma mümkün değil

Davanın ana aktörü olmasına rağmen Öca-

lan ise, davaya içinde bulunduğu ağır tecrit 
koşullarından ötürü doğrudan kendi beyanları 
ile dahil olamıyor. 4 yılı aşkın süredir İmralı›da 
avukatları ile görüştürülmeyen, 5 Nisan›dan 
bu yana ise AKP›nin aldığı savaş kararı ile 
ağırlaştırılmış tecrit altında tutulan Öcalan›a, 
avukatları dava öncesi mektup yoluyla ulaşmaya 
çalıştı. İmralı›dan avukatların mektubuna ce-
vaben 14 Ekim›de gelen mektupta ise Öca-
lan, “Mutlak tecrit koşullarında sağlıklı bir 
savunma geliştirmem mümkün değil. Atina 
savunmalarım merkeze alınıp diğer savunma 
ve değerlendirmelerimden de yararlanılarak 
avukatlarım tarafından güçlü bir sunum 
yapılabilir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL / DİHA 
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SERKİZ’İN ÇOCUKLARI…

Kadim Laçin - info@kadimlacin.com

Bu ülkede tabiri faili meçhule çıkmış, son 35 yılda 
işlenmiş cinayetlerle 17100 insan katledildi. Yine aynı 
dönemde 54 bin insan Kürt savaşında yaşamını yitirdi. 
Bunlar bilinen rakamlar ya bir de bilinmeyen faili belli 
yargısız infazlar var. Polis,asker, korucu veya devletin 
güvenlik kuvvetlerince evde, işyerinde, okulda,sokakta 
veya görevdeyken infaz edilenlerin sayısı. 18 Ekim 
2015 de İstanbul’un göbeğinde ve evinin kapısında po-
lis kurşunlarıyla infaz edilen 24 yaşında ki Dilek kaçıncı 
kayıbımızdı? Kaç Dilek Doğan yargısız infazlarda can ver-
di? Ve biliyoruzki Dilek ne ilk ne de sondu bu katliam zin-
cirinde… zulümle ayakta tuttukları sistemleri varoldukça 
zalimlikleri de var olacaktır. Dilek bugün Serkizçayırı’nda 
sonsuzluğa uğurlandı.

Henüz lise öğrencisi bir genç iken her yıl 8-9 Haz-
iran da Serkisçayır köyüne giderek Mehmet Ali Özpolat’I 
mezarı başında anardık. Yurtsever Devrimci Gençlik 
olarak 12 Eylül 1980 darbesine kadar birkaç yıl bu zi-
yareti tekrarlamıştık. Özpolat’ın mezarını yıkar, süpürür, 
temizler ve çiçekler koyar tekrar ilçemiz Afşin’e dönerdik. 
Babası Şıho amcayı mutlaka ziyaret eder, köylü Mahmut ve 
Özpolat ailesine uğrardık. Şıho amca bize oğlumsunuz,siz 
birer Mehmet Ali’sininz derdi..Farklı inanç, ulus, renk 
veya coğrafi ayırımları bilmezdik. Tek hedefimiz vardı o 
da insanlığın ütopyasıydı, sosyalizm! Sepetli motorsikleti-
yle bize ön ayak olan terzi Hasan’ımızı da maalesef bu yıl 
kaybettik…İlçemiz deki yangın yürekli o yoldaş grubu..
Arıtaş’ın o devrimci gençliği ve Serkis’in yiğit insanları 
bizi hiç yalnız bırakmazlardı. Mert ve yiğit bir köy olarak 
hafızalarımıza yerleşmişti. Devrimci mücadele de her za-
man destek sınan bir köy ve köylülerdi. Hala da öyledir. 
Daha sonraları ise devlet’ten kaçan, zindanlara teslim ol-
mak istemeyen devrimcilerin sığınağına dönüşmüştü o köy. 
Köyün ismini bölgede herkes Serkisçayır olarak bilirdi. 
Ermenice de Gökkuşağı anlamına gelen Serkis’e Kürtler 
ve çevre halkı Serkiz demeyi uygun bulmuştu. 1915 önc-
esinde bir Ermeni yaylasıydı,muhtemelen yazın yaylaya 
çıkanlarca Serkisçayır ismi uygun bulunmuştur. Türkiye 
Cumhuriyet’ı kurulduktan sonra ise köyün ismi Türkçayır’I 
olarak değiştirilir. Köye yerleşenler ise Malatya’dan gelen 
Alevi inançlı Kürtlerdi. Devlet ‘bir taşla iki kuş vurmuş’tu. 
Ermeniye ait isim yok edilir, yeni yerleşimci kürt köyüne 
Türkçayır ismi veriliyordu. Kendisinden olmayan bir başka 
inanç ve aidiyetin asimilasyonu, inkar ve imhası buradan 
başlatılmıştı zaten.

Tarih 8-9 Haziran 1976, yer Antep’in yoksul Düz-
tepe mahallesinde 24 saat süren direniş, Kızıldere’yi 
anımsatıyordu. 1000 e yakın polis ve asker, tank ve 
tüfeklerle kerpiç duvarlı evin etrafını sardılar, silahlar 
susmadı 24 saat boyunca, içerde iki kararlı genç zulme 
teslim olmak istemiyordu. Henüz 24 yaşlarında ki Mehmet 
Ali Özpolat ve İlhan Emre’den teslimiyet yok direniş var 
sloganları. Serkizçayır’ın yiğidi Mehmet Ali teslim olmadı 
direndi, sonu ölümde olsa inancı ve uğruna ölebileceği bir 
davası vardı. 1968 kuşağının devrimci başkaldırısını 12 
mart askeri darbesiyle bastırmaya çalışanlara karşı özgür-
lük isyanın ateşi yakılmaya çalışıldı Düztepe’nin yoksul 
semtinde. Direnerek can verenlerin hiç bir suçları yoktu, 
karıncayı dahi incitmemişlerdi ama egemenlerin korkusu 
kabusa dönüşmüş ve ezilenler adına yeni bir dünya kurmak 
isteyenler düşman ilan edilmişlerdi.

O gün, 8-9 Haziran 1976 da Antep zırhlı Tugayını Düz-
tepe mahallesinde ki bir evde bulunan iki gencin üzerine 
salan devlet ile 18 Ekim 2015 de ailesiyle İstanbul Ar-
mutlu da evinde oturan Dilek Doğan’ın evine giren silahlı 
polisler aynıydı, aynı devletti. Hedefleri aynıydı ‘’ Solcuyu, 
Komünisti, Aleviyi ve Kürdü öldürmek’’ sevap sayılıyordu. 
Kutsal vatan görevleri arasındaydı. 39 yıl arada geçmişti, 
devlet değişmedi sadece yönetenleri değişmişti. O gün Sül-
eyman Demirel’in yönetiminde ki Milliyetçi cephe devleti-
ni bugün Tayyip Erdoğan yönetiminde ki AKP yönetiyordu. 

İki sağcı, iki ırkçı, iki adaletsizin özgürlüklere düşmanlığına 
bezenmiş liderliği. Vuranlar, vurduranlar aynıydı. Katl-
edilenler de aynıydı!

..ve Dilek.. tarih 18 Ekim 2015, yer İstanbul’un yok-
sul mahallerinden birisi, yani boğazın üzerinde Sarıyer 
ilçesinin küçük Armutlu mahallesinde. Polis ev araması, 
yakalama, operasyon taramasında Dilek’i vurdular. İktidar 
da ki AKP ve onun yasadışı lideri Tayyip Erdoğan isimli 
cumhur-u reisi tam bir haftadır medya üzerinde Ankara 
katliamını karartmaya çalışıyordu. İslam adına yaratıp, 
büyütüp, besledikleri o karanlık örgüt, şeriatçı katiller çe-
tesi 10 Ekim 2015 günü Ankara’yı kana bulamıştı. Devletin 
ve emniyetin bilgisi dahilinde yapılan bir katliamla karşı 
karşıyaydık. Barış bombalandı. Sendika ve meslek örgütler-
inin organize ettiği Barış yürüyüşüne bombalı intihar 
saldırısı düzenleyerek, 102 canımızı katletmiş ve 600 kişiyi 
yaralamışlardı. Katiller belli, azmettirenlerde..Ancak dev-
leti yöneten iktidar katliamı bir sol örgüte veya kürt ulusal 
hareketine nasıl mal edebilirim hesapları yapıyordu. Emni-
yet birimleri, isithbarat ve ordu birlikleriyle operasyonlar 
yapıp katliamın arkasında sol bir örgüt veya kürt hareketini 
bulup bombalamayı yıkamazmıydım? Diye her yolu deni-
yordu… Ev, mahalle, sokak,meydan, işyeri, belediye veya 
dağbaşlarında suçlu olmasını istediği örgüt üyeleri arıyordu. 
7 Haziran seçiminde ki yenilgiyi kabullenmeyerek yeni bir 
seçimle 1 Kasım da tekrar tek başına hükümet olmak için 
bütün kirli oyunlar oynanıyordu ülkenin üzerinde…Yü-
zlerce insan hayatını kaybetti bu dört aylık dönemde, ülke iç 
savaşın içerisine sokuldu. Tahrip etmeden iktidarı bırakma 
niyetleri yoktu.

21. yüzyılda hala inançları, kimlikleri, renkleri veya 
düşüncelerinden dolayı insanlar katlediliyordu..Bu insanlık 
utancı sürüp giderken yine istanbul’un göbeğinde, Avcılar 
da sahnede kürtçe türkü söylediği için sanatçı katledili-
yordu. İstanbul Avcılar’da bir barda sahne alan ve 3 çocuk 
babası olan Selim Serhed, Brina Barış isimli şarkısı ve 
yaptığı kürtçe albümlerle tanınıyordu. Kürdstan da sokağa 
çıkma yasağı, günlerce ve haftalarca haber alınamayan köy-
ler ve kentlerde katliamlar gerçekleşiyordu. Kürt olduğu 
için sokakta, işyerinde ve mahallede linç edilenler vardı.Ev-
leri ve işyerleri ateşe verilenler vardı bu coğrafya da. Ses-
sizlik, suskunluk ve tabu’ya teba olmaya hukuk,demokrasi, 
hürriyet ismi verilmiş! Zalimin zulmüne sessizlik hangi 
hukuka sığar, hangi insan topluluklarında vardır?

Dilek Doğan katledildi, devlet sessiz, devlet adına 
yargılamayı üstlenen hukuk suskun, savcılar hükümetten 
talimat bekliyor, ülkeyi kan gölüne çeviren sarayın sevdalı 
zalimi kendi mezhebinden, ırkından, inancından yada 
kendisine biat etmeyenleri insan görmemeye devam ediyor. 
Ayrıştıran, bölen, yok sayan, inkar ve imha eden konuşma 
ve kararları uygulanıyor.

Aradan 39 yıl geçmişti ve bu kez İstanbul da yaşayan 
Serkisçayır’lı bir eve silahları, postalları ve bütün 
nezaketsizliğiyle dalış yaparken 24 yaşında ki fabrika eme-
kçisi Dilek Doğan müdahale ediyordu. Ayakabbılarınız 
kirletiyor diye polise uyarı yapıyor, iki dakika içerisinde 
göğsünde polis kurşunuyla susturuluyordu. Bir hafta has-
tanede yaşam kavgasına yenilen Dilek aynı devletin aynı 
kurşunlarıyla katledilmişti…ve şimdi 39 yıl sonra Antep 
Düztepe de katledilen Mehmet Ali’nin yanına gömüldü. 
Onu yalnız bırakmadı. Serkis’in çocukları direniş mahal-
lerinde bedel ödeyerek el ele tutuşurlar o küçük köyün 
mezarlığında. Destanlar aynı, ağıtlar da, hem Türkçe hemde 
Kürtçe Serkis deresine akan gözyaşlarında buluştular.Şimdi 
o dağlar da kuşlar da sessizliğe büründü, zalimin zulmüne 
karşı öfkeli yüreklere yeni katılımcılarla isyanın adı yeni bir 
dünya kurmak için bütün zalimlerin zulmüne son verilecek 
yarınlar için birleşme zamanı düdüğü çaldı.

Elbette yıkılacak, elbette bu devran böyle sürmeyecek. 
Hiç bir zulüm düzeni, hiç bir diktatörlük ebedi olmadı 
insanlık tarihinde.

Bu zulüm de biter, bu acılar da susar , bu Dilek’ler de 
ölümsüzleşir yeryüzünün serkis yerinde!
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Dur, vurma, bir düşün, 
Tel Ebyad nere?
YPG’ye göre Tel Ebyad, Türkiye’den vuruldu. Erdoğan gürledi: “Artık tehdittir, 
gereği yapılacaktır.” Tel Ebyad kime neden tehdittir? Gelin bakalım...
Fehim Taştekin-Radikal

Herkesin eli yüreğinde. 1 Kasım’a kadar daha neler 
göreceğiz diye soran sorana. Suriye’ye girmek gibi bir 
çılgınlık olur mu? Hava puslu. Tam da saatler belirsizliğe 
ayarlanmışken Türkiye’nin Tel Ebyad’da Kürt mevzilerine 
ateş açtığı haberleri geldi. 

Suçlama IŞİD’e karşı gösterdiği direnişle efsaneleşen 
Rojava’nın savunma gücü YPG’den:  “Türk ordusu 24 
Ekim’de saat 19.00-21.00 arasında A4 silahlarıyla, 25 
Ekim’de saat 02.00-04.00 arasında MG3 silahlarıyla sınır 
hattındaki YPG mevzilerine saldırı düzenledi.”

TSK sessiz, hükümet de. Ama tehdit aleni. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan muhalefete vururken Suriyeli Kürtleri tehdit etti:

“Bunlar kendi çıkarlarını düşünüyor ve bunun için de 
gerekirse PKK ile gerekirse DAEŞ ile iş birliği yapabiliyor-
lar. Tel Ebyad›da yaptıkları bu değil mi? Tel Ebyad›a DAEŞ 
giriyor, daha sonra DAEŞ oradan çıkıyor ve Tel Ebyad›a bu 
defa PYD giriyor. Hepsi kolektif bir oyun. Peki, orası kime 
ait, yüzde 95›i Arap ve Türkmen, yüzde 5 Kürt. Dert orayı 
kantona dönüştürmek ve ilan ettiler kantonu. Şimdi bu, 
Türkiye›ye artık bir tehdit oluşturmaya başlamıştır, öyleyse 
Türkiye gereğini yapacaktır, bunu herkes bilsin.”

İnsan bazen çaresizlikten susar, bazen dili damağı kurur 
konuşamaz, bir kâbustur düşüp bayılsa kurtulacak düşemez!

Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin Araplarla birlikte haz-
iranda IŞİD’den temizlediği Tel Ebyad’ın özgürlüğünü haz-
medemedi. IŞİD’in kirletmesine izin vermeyen Kobani’yi 
hazmedemediği gibi.

Sözlerin neresinden tutsan kanatıyor. İçimiz de kanama-
dan şuradan başlayalım: 

  tel ebYaD’ı ıŞİD’e kİM sUNDU?
Kürtler 19 Temmuz 2012’de Kobani’den başlamak 

üzere kendi bölgelerinde kontrolü ele alırken Türkiye, Cil-
vegözü Sınır Kapısı’nın karşısındaki Bab el Hava’yı silahlı 
gruplara teslim etti. Teslim etti diyorum çünkü kendilerine 
‘Taliban Şurası’ diyen grup Cilvegözü’nden geçerek Bab el 
Heva’yı aldı. Aynı gün Karkamış’ın karşısındaki Cerablus 
Sınır Kapısı düştü. Ardından 22 Temmuz’da Öncüpınar’ın 
karşısındaki Selame Sınır Kapısı zapt edildi. Türkiye 
destekli cihatçı gruplar 19 Eylül 2012’de de Akçakale’nin 
karşısındaki Tel Ebyad’ı ele geçirdi. Bu kişiler Türkiye 
tarafında otobüslerle sınıra gitmişti. Nusra ile IŞİD arasındaki 
ayrışma sırasında IŞİD, Tel Ebyad’daki ortaklarını berta-
raf edip 2014’te ilçenin tek hâkimi oldu. O ana kadar hepsi 
Türkiye’nin kıymetli devrimcileriydi. IŞİD’e göz yumuldu, 
Tel Ebyad’ın ilan edilen ‘İslam Devleti’nin en önemli sınır 
kapısına dönüşmesine de göz yumuldu.

Şimdi soruyu tekrarlayalım: Sahi Tel Ebyad’ı IŞİD’e kim 
teslim etti?

İkİNCİ Mesele: ıŞİD’İ tel 
ebYaD’DaN kİM Çıkarttı?

Keşke Türkiye çıkartsaydı. Ama ABD’nin hava desteği 
eşliğinde YPG ile Araplardan oluşan Burkan el Fırat ve Suv-
var el Rakka geçen haziranda IŞİD’i Tel Ebyad’dan attı.

Atan Kürtler ve Araplar, atılan IŞİD. IŞİD bu yenilgi üz-
erine Kobani’ye sızıp onlarca can aldı. Bedel ödeyen Kürtler, 
bedel öteden IŞİD.

Şimdi soralım: IŞİD ile YPG arasındaki kollektiflik bu-
nun neresinde?

ÜÇÜNCÜ Mesele: tel ebYaD kİMe aİt?
Kürtlerin oranı yüzde 5 imiş. Sahi mi? Bu rakam IŞİD’in 

nüfus idaresine mi ait? Kriz öncesi Tel Ebyad’da Kürtlerin 
nüfusu yüzde 40-45 civarındaydı. Ama yüzde 5’te şöyle 
bir doğruluk payı olabilir: Türkiye destekli gruplar Tel 
Ebyad’ı ele geçirdikten sonra etnik temizlik yaptı. 19 Tem-
muz 2013’te camilerin hoparlörlerden Kürtlere ilçeyi terk 
etmeleri yoksa öldürülecekleri tehdidi savuruldu. Ardından 
başlayan Kürt avı 5 Ağustos’a kadar sürdü. Sürülen Kürtlerin 
evlerine dışarıdan gelen savaşçılar yerleştirildi. IŞİD, Ocak 
2014’te Tel Ebyad’ı tekeline alınca geri kalan Kürtleri de ko-
vdu. El konulan Kürtlerin işyerlerine “Devlet’in malı” yazısı 
asıldı. (IŞİD kısaca örgütü atıf yaparken DAİŞ değil ‘Dev-
let’ diyor.) Tel Ebyad’da IŞİD zamanında Kürtlerin nüfusu 
yüzde 5’ti derseniz itirazım olmaz!

Edindiğim bilgilere göre 2013’te cihatçılardan kaçan 
Kürtlerin sadece yüzde 40’ı geriye dönebildi. Halep’e kaçan 
250 Ermeni aileden de sadece 50’si dönebildi.  Demem o 
ki Tel Ebyad Arap mı, Kürt mü, Türkmen mi tartışmasının 
kazananı olmaz. Bu, karmaşık ve uzun bir mesele. Bugünkü 
Tel Ebyad’ı kuranların 1915’te Anadolu’dan sürülen Erme-
niler olduğunu da aman Ankara’dakiler duymasın!

DÖrDÜNCÜ Mesele: tel ebYaD’a kİM 
HÜkMeDİYOr? kaNtON MU kUrUlUYOr?

TEV-DEM’in Tel Ebyad’daki aşiret temsilcileriyle 
yürüttüğü çalışmalar sonucu bir yürütme organı ve bir mec-
lis oluşturuldu. Yürütme organında 7 Arap, 4 Kürt, 2 Türk-
men ve 1 Ermeni yer alıyor. Etnik dağılıma uygun bir tem-
siliyet! Yine etnik dağılımı uygun olarak 113 üyeli bir meclis 
oluşturuldu. Organizatör güç Kürtler olsa da “Kürtler ele 
geçirdi” yaygarasına tezat bir tablo.

Tel Ebyad’da tesis edilen yönetimde diğer Rojava 
kantonları gibi eş başkanlık sistemi geçerli. Eş başkanlar 
olarak koltukta Arap toplumundan Mansur Sallum ile Kürt 
kadın Leyla Mustafa Müslim oturuyor. Bölgenin sosy-
olojik yapısı dikkate alındığında bir kadının eşbaşkanlık 
koltuğunda oturuyor olması ileri bir durum. Yönetimin göre-
vi savaş ortamında bu küçük yerleşim biriminin asayişini ve 
ekonomisini evirip çevirmek. Tel Ebyad siyaseten de Kobani 
Kantonu’na bağlandı. Yeni bir kanton ilan edilmedi ama ilan 
edilse ne olur? Tel Ebyad’ın merkezindeki Kürtler genelde 
Kobani civarındaki köylerden gelmiş ailelerden oluştuğu 
için Kürtler arasında bir Kobanili olma hissiyatı var. Yani en 
azından Kürtler için Kobani’ye bağlanmakta sorun yok.

Pekİ tel ebYaD tÜrkİYe›Ye 
teHDİt OlUŞtUrUYOr MU?

Rojava’daki kantonlar şimdiye kadar Türkiye’ye yöne-
lik tehdit oluşturdu mu ki Tel Ebyad oluştursun? Silahlı 
gruplar birçok kez bizim sınırlarımızı kullanarak Rojava’ya 
saldırdığı halde YPG bugüne kadar Türkiye’yi hedef almadı. 
TSK’nin YPG’yi vurduğu haberleri üzerine aradığım Kürt 
kaynaklar şunu söyledi: “Oynayan oyunun farkındayız. YPG 
karşılık verdiğinde bütün dünyaya ‘bakın işte bunlar terör 
örgütü’ diyeceklerdir. Kürtler bu tuzağa düşmemek için dik-
katli davranıyor.”

Tel Ebyad, IŞİD’in elindeyken bir gün olsun “Türkiye’ye 
yönelik tehdittir” diye endişelenmeyen hükümetin şimdi 
neden korktuğunu açıkça ortaya koyması lazım? Suriye 
sınırlarında bir özerk yapının oluşturulması bir sorunsa 
bırakın evvela bundan Suriye devleti endişelensin!  

HÜkÜMet MÜDaHale Gİbİ bİr 
ÇılGıNlık YaPabİlİr Mİ?

Bütün tehditlere rağmen PYD’nin uluslararası alanda 
meşruiyet zemini genişliyor. TEV-DEM Yönetim Ku-
rulu Üyesi İlham Ahmed ABD’de temaslarda bulundu. 
Ardından geçen hafta PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah 
Moskova›daydı. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail 
Bogdanov ile görüşmeye Abdullah’la birlikte Kobani 
Kantonu Başkanı Enver Müslim ve PYD’nin Rusya’daki 
temsilcisi Abdusselam Ali katıldı. PYD Eşbaşkanı 
Salih Müslim geçen cumartesi Cezire Kantonu Yasama 
Meclisi’nin 43. oturumunda Berlin, Paris ve Moskova’da 
temsilcilik açacaklarını duyurdu.

Kürtler üçüncü yol taktiğiyle yürüttükleri stratejik aklın 
uluslararası alandaki semeresini topluyor. Ortadoğu’yu 
yeniden yaratma iddiasındaki ‘Yeni Osmanlı’, 50 bin nüfus-
luk ilçenin öz yönetim deneyimini vuruyor ama bunu açıkça 
üstlenecek durumda bile değil. Suriye denkleminde Kürtler 
dışında ABD ve Rusya da var. Her iki güç de Kürtlerle bir-
likte yol alma konusunda ısrarlı. Ankara’nın bu gelişmeleri 
tersine çevirmek için yaptığı her hamle Türkiye’yi IŞİD’le 
aynı karede gösteren fotoğrafı güçlendiriyor.

“PYD eşittir IŞİD” ya da “PYD bizim için IŞİD’den 
daha büyük tehlikedir” diyenler sınır hatlarında bahane 
arıyor. Bu bahane ne için? ABD ve Rusya’nın YPG ve PYD 
ile işbirliğini engellemek için, Kürtleri uluslararası alanda 
terörist diye mahkûm etmek için, barajın altına bir türlü 
düşüremedikleri HDP’ye vurabilmek için, içerde yaratılan 
anormalliği sürdürebilmek için… Umarım Kürt kaynakların 
dediği gibi YPG bu bahaneyi sunmaz.

Seçme Yazılar
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Aşûre
Bu hafta Muharrem ayının en gözde tatlarından olan, bir 
çok din, kültür ve mezhepten gelen kimseler ve özellikle de 
Aleviler için önemli bir yeri olan Aşûre tatlısı ile beraberiz.

Muharrem ayı hicri takvime göre yılın 
ilk ayı olmakla birlikte, bu ayın onuncu 
gününde yani Aşûra da insanlığın kade-
rini etkileyen, geleceğine yön veren çok 
önemli olayların gerçekleştiğine inanılır. 
Aleviler ve daha pek çok başka din ve 
mezhepten kimseler tarafından çok kutsal 
bir gün olarak kutlanır.

Yahudilerde Yom Kippur olarak 
adlandırılan bu bayram günü, hazreti 
Musa’nın Muharrem’in 10. gününde 
Yahudi kavimini zalim Firavun dan 
kurtararıp Kızıl Deniz’i geçerek özgür-
lüklerine kavuşturduğu gün olarak çeşitli 
ibadetlerle kutlanır. Hristiyan inancına 
göre, eski hadis kitaplarına göre, bu gün 
İsa nın çarmaha gerildiği ve sonrasında 
göğe yükseldiği gün olarak bilinir. 
İslami inanca göre Nuh un gemisi Büyük 
Tufan’dan sonra karaya muharrem ayının 
onuncu günü ayak bastığı gündür. Fela-
ketten kurtulmayı başaran insanların, elde 
kalan son yemek malzemelerinin hepsini 
karıştırarak yaptıkları tatlı çorba ya aşûre 
ismi verilmiştir. Alevî inancına göre ise bu 
gün imam Hüseyin ve beraberindeki kim-
selerin Kerbelâ’da ölüm günüdür. Hüseyin 
ile birlikte ölen 12 imamın acılarını anmak 
için 12 günlük bir matem orucu tutulur ve 
ardından büyük miktarlarda aşûre yapılır, 
yenilir ve dağıtılır.

Bütün bu önemli gelişmelerin ve 
hatta burda bahsini etmediğim pek çok 
başka dini anlam taşıyan olayın aynı za-
mana, hatta güne gelmesi ayrıca ibadet 
ve kutlamaların benzerlik taşımasının, 
bir tesadüften ibaret olup olmadığı bence 
cevabının bulunması zor bir soru. Olaya 
yemek ve kültür açısından bakan biri 
olarak, bu ‘kutsal’ güne atfen yapılan bu 
tatlının tarzı ve kulanılan malzemeleri 
açısından çok enterans bir yiyecek olduğu 
ve daha detaylı incelemeler yapılması 
gerektiğidir

Aşurenin benim için baska bir öne-
mi ise, adını bu günden alan annemin 
doğum günü olması. Malum hicri takvime 
göre aşure günü yıldan yıla 12 gün kay-
ma gösterdiği için ve özellikle annem 
yaşındaki pek çok kürt gibi, anneminde 
doğum senesini bile tahmine göre bilmes-
inden dolayı, bizim kullandığımız takvime 
göre doğum gününü saptamak pek müm-
kün değil. Fakat her aşure gününü onun 
doğum gününe atfetmek de güzel bir şey.

 Aşurenin inançtan inanca, bölgeden 
bölgeye ve hatta aileden aileye çok 
farklı versiyonları yapılır. Örneğin bazı 
inançlara göre, 10ncu gün anlamı iti-
bari ile içindekileri on 10 malzemeyle 
sınırlandırılması gerektiği düşünülür. 
Fakat Aleviler için 12 imam a atfettikleri 
bu yemeği 12 malzemeden yapılması 
gerektiğidir. Herkesin kendi damak tadına 
göre adapte ettiği bu benzersiz tatlının 
bana kalırsa her hali muhteşem. Bende bu 
tatlıyı bu özgürlükten faydalanarak kend-
ime göre uyarladım ve ortaya çıkan lezzeti 
ben bile beklemiyordum diyebilirim. Sizde 
kendinize göre uyarlayın derim ama por-
takal kabuğu ve kabuk tarçın kullanmanızı 
ısrarla öneririm. Ilık veya soğuk, her hali 
lezzetli

Malzemelerin miktarını gramaj olarak 
verdim ama 50 gr. 1 türk kahve fincanı do-
lusu na denk geliyor. Bu tarif 6-8 kişilik, 
daha fazla yapmak isterseniz malzemelerin 
iki veya üç katını kullananın. Ben bütün 
malzemeleri aynı tencerede pişirdim ama 
siz ayrı ayrı pişirip sonra karıştırabilirsiniz.

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

aşûre
6-8 kişilik

Malzemeler
50 gr. kuru nohut
50 gr. kuru fasulye
120 gr aşurelik buğday
Su
70 gr kabukları soyulmuş 

kavrulmamış tüm badem
70 gr. iç kabukları soyulmuş 

kavrulmamış tüm fındık içi
1 tane çubuk kabuk tarçın
60 gr. doğranmış kuru kayısı 

+ ekstra süslemek için
60 gr. kuru kuş üzümü
4 tane minik doğranmış kuru 

incir + ekstra süslemek için
1 portakal veya mandalina
100 gr. üzüm pekmezi-isteğe 

bağlı (kullanılmayacaksa aynı mik-
tarda şeker) 130-150 gr. toz şeker

1 yemek kaşığı susam-isteğe bağlı

Yapılışı
 1. Bir gece önceden veya 5-6 saat 

öncesinden fasülye ve nohutları beraberce, 
buğdayı da ayrı bir kapta bol ılık su ile ıslatın.

2. Ertesi gün badem ve fındıkların iç 
kabukları varsa, soymak için 20-30 daki-
ka kadar kaynatın ve soğumaya bırakın. 
Soğuduklarında kabuklarını soyup kenara 
alın.

3. Fasülye ve nohutu aşûreyi pişireceğimiz 
tencereye alın ve üzerlerini dört parmak 
geçecek kadar soğuk su koyup 30 dakika 
kadar hemen hemen yumuşayıncaya ka-
dar pişirin. Yumuşamaya yakın buğdayı ve 
çubuk tarçını ekleyip 10 dakika kadar daha 
kaynatın. Buğdaylar pişmeye yakın, fındık 
ve bademleri ve kuru meyveleri ekleyin ve 
malazemelerin hepsi yumuşayıncaya kadar 
yaklaşık 10 dk kaynatın.

4. Portakal kabuklarını patates soyacağı 
ile kalın şeritler şeklinde soyup tencereye 
ekleyin. Pekmezi, şekeri, portakal suyunu-
da ekleyin 10 dakika kadar daha kaynatın. 
Şeker ve su miktarını kontrol edin, gerekli 
eklemeleri yapın ve ateşten alıp dinlenmeye 
bırakın.

Tarçın ve portakal kabuklarını çıkarıp 
atın. Üzerine incir kayısı parçaları ve 
susam serpip servise alın.

Afiyet olsun..

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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Yazı-Fotoğraf: Erem Kansoy

Geçtiğimiz 7 Haziran sürecinde de olduğu gibi HDP 
gönüllüleri Londra’da yine çok büyük emekler vererek, 
barış adına ciddi katkı da bulundu. Ev ev, dükkan dük-
kan durmadan dolaşan emekçiler, seçim tarihlerinde de 
Olympia merkezde ve dernekler oldukça yoğun ve disi-
plini çalışmalar yürüttü. Gerek ulaşım sorunlarının çözüm-
lenmesi ve otobüslerin koordinasyonu gerekse sandık 
gözlemciliği ve yiyecek içecek sağlanması da dahi gönül-
den ve severek çalışmalar yürütüldü. 

HDP Londra gönüllüleri ve yetkilileri canla başla gelecek 
nesiller için güzel yarınlar adına hiçbir fedakarlıktan yine 
kaçınmadı. İşte bana insanlığımızı ve sevgi dolu yürekler-
imizi hatırlatanda ‘bu’ insanların her gün olsa her gün 
ayni tempoda durmadan, yılmadan mücadeleye katkı 
koyacaklarına tanıklık etmemdir. Görüntülerde yayınlama 
fırsatımız olmayan daha bir çok emekçiye de selam olsun. 
Emek en yüce değerdir! Teşekkürler HDP Londra! 

Fotoğraflarla seçim ve HDP gönüllüleri
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

Hayat dersi
Küçücük yürekleri minicik 
elleri ile düştü yollara bu 
güzel çocuklar.. Dünyada-
an bir haber ailelerinin can 
harbiyle koşuşturmalarında 
büyüyor, günler geçiriyor. 
Savaşın çocukları doğdu, 
büyüyor. bombalanan, ya-
kılan, kurşunlanan kardeş-
lerinin ahı kadar acımasız 
çocuklar bu çocuklar.. bu 
çocuklardan öğreneceğiz 
sevmeyi yeniden, yeterki 
kupkuru minicik ellerine 
dokanın size yüreğini açsın 
devrimiin çocukları !

Kızın Adı 
Özgürlük
Yusuf Hayaloğlu
1953; Ovacık, Tunceli - 3 Mart 2009; İstanbul

minnacık bir kız vardı
bir ormanda yaşardı
karanlıkta kaybolsak
elimizden tutardı

yürüdüğü kırlarda
Papatyalar açardı
omuzundan güvercinler 
uçardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
yalnızca bir adı kaldı
kızın adı özgürlük

minnacık bir kız vardı
Göğsüne gül takardı
beyaz bir at üstünde
bulutlara konardı

ırmağın aynasında
saçlarını tarardı
yüzünü ay ışığıyla
yıkardı

minnacık bir kız vardı
yüreği kuş kadardı
tutunca rüzgar olur
bir su gibi kayardı

Geciken şafaklarda
yıldızları yakardı
Uyanınca seher yeli
kokardı

Öldürdüler yarım kaldı
Dudağında son gülücük
yalnızca bir adı kaldı
kızın adı özgürlük

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

34

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

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

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

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

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

DRİVİNG LAND 
ŞOFÖR OKULU
Kısa sürede fazla para harcamadan 
ehliyet almak, güvenli sürücü olmak 
için vitesli & otamatik direksiyon 
dersleri verilir.

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

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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bu sayfada
1 kutu ilan
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Satılık Dükkan
Londra, Stoke Newington High Street’te Koşe 

Dukkan’ın 7 yıllık lease’i (önü açık ) satılık
Kira £22,000

A1 lisans (A3 belgesi daha önce alınmış fakat 
kullanılmamış ve yeniden alınabilir)

850 metre kare
Giriş, zemin ve diğer tüm katlara ayrı giriş mevcut 

Ücret £33.000 
İrtibat: 07977129485



Jibo Yusuf Işik Li Londonê 
Konsera Piştevaniyê

Rûpel 3

Dogan, bi dirûşma ‘Dewleta qatil 
wê hesab bide” hat oxirkirin

Rûpel 5

rojnamegera Ku Ji Tirkiye Hatî 
Dersînorkirin Li Londonê axivî

Rûpel 3

Di erdheja afganîstan-Pakîstanê 
de herî kêm 300 kes mirin

Rûpel 4

telgraf.co.uk
RojNAMEyA HEfTEyÎ

Çarşem,
28/10/2015 492Hê

jm
ar

Gel Vê Carê Xurttir Bersiv Da
Hemwelatiyên Tirkiye yên li Brîtanya dijîn di 
navbera 22-25’ê Cotmehê de jibo hilbijartinên 
giştî yên parlamena Tirkiye çûn ser sindoqan. 
Di van çar rojan de ji 86,655 hilbijêrên qeyd kirî 
bi tevahî 33,569 hilbijêr li navenda Olympia ya 
Kensingtonê dengê xwe bikaranîn. Hilbijartina 
7´ê Hezîranê 24,156 hilbijêran dengê xwe 
bikaranîbûn. 
33,569 dengên ku hatîn bikaranîn îro bi 

teyareyeke taybet tevî nûnerên partiyan şandin 
enqere. Deng dê 1´ê mijdarê bi dengên Tirkiye 
re werin hejmartin. Di çar rojên dengdanê de bi 
tevahî ji sedî 39 kes çûn ser sindoqan. 
Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya tevî ku jibo 
qeydiyê bi rihê seferberiyê xebat meşand, dîsa 
mora xwe li organîzasyoneke bêhempa da. 
Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya ku di nav de 
27 sazî cih digirtin bi sedan xebatkarên dilxwaz 

çar rojan bênavber xebitîn gel birin ser sindoqan. 
Jiber dûrbûna navenda dengdayînê ji gelek 
herêman otobûs hatin rakirin. 
Di hilbijartina 7´ê Hezîranê de li Brîtanya ji 84,558 
hilbijêran 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbû. 
encama hilbijartina 7´ê Hezîranê ya Brîtanya 
wiha bû: HDP: 14,594 deng %59.31, CHP: 5.134 
deng %20,86,  aKP: 3.548 deng %14,42 û mHP: 
744 deng %3,02. 

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

---
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Ne dixwe ne dide hevalan, genî dike davêje newala

Ne ji dêrê dibe ne jî ji mizgeftê

Ne digirî tu pê re bigirî, ne dikene tu pê re bikini

Neditya dît, bi xwe de rît

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

  Çarşem, 28 KewÇer 2015

Di tariya dilê min de
Bi tenê

Nûra kenê te diçurise!

Ehmed Huseynî
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33,569 hilbijêran 
dengê xwe bikaranîn

Tevî ku navenda hilbijartinê li cihekî dûr bû jî bi alîkariya kordî-
nasyona hilbijartinê ya HDP´ê  33,569 hilbijêr jibo hilbijartina 
1´ê Mijdarê ya parlemena Tirkiye çûn ser sindoqan. 

Li navenda London û Edinburghê di navbera 
22-25´ê Cotmehê de ji 86,655 hilbijêrên qeydkirî 
ji sedî 39 dengê xwe bikar anîn. Li Londonê li 
navenda Olympia roja Pêncşemê 4,963, roja 
Înê 4,486, Şemî 9244 û Yekşemê jî 13,826 deng 
hatin bikaranîn. Li Edinburghê jî di van 4 rojan 
de bi tevahî 1050 hilbijêrî dengê xwe bikaranî. 
Kesên ku qeyda wî heyî û bikarneanî dikare heta 
1´ê Mijdarê li gûmrikan dengê xwe bide. 

Duh dengên hatîn bikaranîn bi teyareyeke 
taybet tevî nûnerên partiyên sîyasî şandin En-
qere. Zerf dê 1´ê Mijdarê tevî dengên Tirkiye 
werin vekirin û encamp bê aşkere kirin. Ji 

kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya jî dê komîsy-
onek jibo çavderiyê di hejmartinê de amade be. 

Kordînasyona Hilbijartinê ya HDP´ê ya 
Brîtanya ya ku ji 27 saziyan avabûbû di daxûy-
aniya xwe de anî ziman ku dê AKP wenda bike. 
Di daxûyaniya hevpar ya li ser navên saziyan 
hatî dayîn de wiha hat gotin: “Di roja îroyîn de, 
jibo pêşî lê girtina polîtîkayên şer yên Erdogan û 
hikûmeta AKP´ê berpirsiyariyek dîrokî li pêşiya 
hemû hêzên aşîtîxwaz û şoreşger e. Erdogan 
jibo dîktatoriya xwe êrîşên topyekûn dane 
destpekirin û divê em jî bi awayekî seferberî li 
hember van polîtîkayan li berxwe bidin û jibo 
serketina di hilbijartinan de li tevahiya Brîtanya 
bi awayekî xûrt xebatên xwe bidomînin.”

Jibo Yusuf Işik Li Londonê 
Konsera Piştevaniyê

Jibo Yusuf Işik ê ku 
li Cizîrê di teqîna 
bombeyekî de deste xwe 
yê rastê linge xwe yê 
çepê wenda kiribû kon-
sereke piştevaniyê êhat 
li dar xistin. Bi armanca 
alîkariya aborî jibo kirîna 
lingê protez ji Yusuf Işik ê 13 salî re 
ji aliyê çend hunermendên Kurd ve 
konserek hat li dar xistin. 

Di konsera kul i herêma Dalstonê li şanoya 
Arcola hatî li dar xistin hunermend Tara Jaff, 
Suna Alan derketin ser dikê. Konsera piştevaniyê 
diyarî Haci Lokman Birlikê ku di meha Cotmehê 
ji hêla polêsên Tirk ve bi avayekî hovane hatibû 
qetil kirin hat kirin. 

Rojnamegera Ku Ji Tirkiye Hatî 
Dersînorkirin Li Londonê Axivî

Rojnamegera Hollendî Frederike 
Geerdink ya ku ji Tirkiye hatî 
dersînor kirin li Navenda Civaka 
Kurd ya li Haringeyê axivî. Geerdink 
di axaftina xwe de bal kişand ser ro-
jnamegeriya li Tirkiye û got “Li Tir-
kiye Rojnamegerî nîne, çapemenî 
tenê çîroka dewletê dinivîse.”

 Rojnameger Frederike Geerdink ya ku bi 
sala li Bakûrê Kurdistanê û Tirkiye rojnamegerî 
kir, di meha îlonê de li Geverê hat binçav kirin û 
paşê jî ji Tirkiye hat dersînor kirin. Geerdink di 
van salên ku li Kurdistanê dixebitî de pirtûkek 
jî li ser komkûjiya Roboskî nivîsî. Geerdink di 
axaftina xwe de ji pirtûka xwe ya ku bi Îngîlîzî 
jî hatî weşandin ya bi navê “Zarok Mirin” çend 
beş xwendin. 

Geerdink di axaftina xwe ya roja Pêncşemê 
li Navenda Civaka Kurd de li ser rewşa roj-
namegeriya li Tirkiye jî axivî û wiha got: “Ez li 
Tirkiye çûm gelek cihên ku dewletê digot qedexe 
ye. Jixwe erka rojnameger jî ew e, ger ku dewletê 
çûna cihekî qedexe kiribe, li wir tiştekî ku dixwa-
ze veşêre heye. Û divê em jî tevî hemû astemngi-
yan xwe bihgihînin wir. Li Tirkiye çapemenî tenê 
çîroka dewletê dinivîse, ev ne rojnamegerî ye.” 

Geerdink piştî axaftina xwe pirsên 
beşdarvanan bersivandin. Piştî panelê jî Geerdink 
pirtûka xwe îmze kir.
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Bi deh hezaran penaber 
wê ji Elmanyayê bên 
dersînorkirin
Li Elmanyayê, di çarçoveya Qanûna Penaberiyê ya 
di hefteya bihurî de hat nûkirin, tê payîn ku hejmara 
dersînorkirinan zêde bibe. Tê plankirin ku dersînorki-
rin di rojên pêş de destpê bike.

Li Elmanyayê, di çarçoveya 
Qanûna Penaberiyê ya di hefteya 
bihurî de hat nûkirin, tê payîn 
ku hejmara dersînorkirinan zêde 
bibe. Tê plankirin ku dersînorki-
rin di rojên pêş de destpê bike. Bi 
tenê li paytext Berlînê, tê payîn 
ku bi qasî 9 hezar penaber werin 
dersînorkirin.

Bi Qanûna Penaberiyê ya Nû 
re, ku duh di rojnameya fermî de 
hat weşandin û wê di 1›ê Mijdarê 
de bikeve meriyetê, tê xwestin 
ku beşeke girîng a ji 600 hezar 
panberên ku îsal hatin Elman-
yayê werin dersînorkirin. Bi vê 
qanûnê re wê pêşî li kar û barên 
dersînorkirina penaberên ser-
lêdana wan a penaberiyê hatiye 
redkirin bê vekirin û alîkariya 
civakî ya ji van kesan re tê dayîn, 
bê qutkirin.

Serokê Daîreya Serokweza-
retiyê yê ji Partiya Yekîtiya 
Demokrat a Xiristiyan (CDU) 
Peter Altmaîer der barê mijarê 
de daxuyanî da û diyar kir ku 
bicihanîna qanûna nû beriya 1›ê 

Mijdarê ‹sînyaleke erênî ye›.

Endamekî din ê CDU Wezîrê 
Karên Hundir ê Federal Thomas 
de Maîzîere jî anî ziman ku 
bi hevkariya eyaletan re wê 
dersînorkirin bi lez û bez were 
kirin. Maîzîere diyar kir ku di vê 
çarçoveyê de li gelek bajaran, ji 
bo dersînorkirina komî balafir 
hatine amadekirin.

Tê gotin ku hejmara penaberên 
werin dersînorkirin bi deh hezaran 
e. Li gorî agahiyên ji aliyê rady-
oya Rbb ve hatin dayîn, bi tenê li 
paytext Berlînê 9 hezar penaber bi 
dersînorkirinê re rû bi rû ne.

Par 203 hezar serlêdanên pe-
naberiyê li Elmanyayê hatibûn 
kirin û hat ragihandin ku ji dest-
pêka vê salê û vir ve zêdeyî 600 
hezar penaberan xwe gihandin 
Elmanyayê. Tê zanîn ku beşeke 
girîng a ji van penaberan hînê 
serlêdana penaberiyê nekirine. 
Her wiha tê texmînkirin ku 
beşeke girîng a ji van penaberan 
dixwazin derbasî welatên Rojava 
û Bakurê Ewropayê bibin.

Di erdheja Afganîstan - Pakîstanê 
de herî kêm 300 kes mirin

Hejmara mirovên di erdheja li Pakîstan 
û Afganîstanê de jiyana xwe ji dest dan, 
zêde dibe. Hat ragihandin ku li her du we-
latan herî kêm 300 kesan jiyana xwe ji dest 
dane.

Hejmara mirovên di erdheja li Pakîstan 
û Afganîstanê de jiyana xwe ji dest dan, 
zêde dibe. Hat ragihandin ku li her du we-
latan herî kêm 300 kesan jiyana xwe ji dest 
dane.

Li gorî pîvaneka Rîcher ê li bakurro-
jhilatê Afganîstanê û li Pakîstanê bi dijwar-
iya 7,5’an erd hejiya. Li gorî daxuyaniyên 
destpêkê li Afganîstan 63 kesan, li Pa-
kîstanê jî 214 kesan jiyana xwe ji dest dan.

Tê gotin ku ji ber hejmara zêde ya 
birîndaran, fikar hene ku hejmara miriyan 
zêde bibe. Serokdewletê Afganîstanê Ab-
dullah Abdullah piştî erdhejê daxuyanî da 
û diyar kir ku windahiyeke giran a însanî û 
madî rû daye. Abdullah anî ziman ku ji ber 
xetên tekiliyê yên li herêmê hatine birîn, 
ew agahiyên zelal nikarin werbigirin.

Erdhej li rêzeçiyayên Hîndîkûş ê 
navbera her du welatan rû da û tê gotin ku 
rê li ber xisareke mezin a madî vekiriye.

Hovîtiya çeteyan a li 
Palmîra dewam dike

Çeteyên DAIŞ›ê, hovîtî û 
talana li bajarê antîk Palmîra, 
dewam dikin. Hat ragihandin 
ku çeteyan herî dawî 3 kes li 
nava bajêr qetil kirine û bi vê 
armancê çend ji stûnên dîrokî 
hilweşandine.

Li gorî agahiyên ji aliyê 
Rêxistina Şopandina Mafên 
Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) 
a li Londonê, çeteyan ji bo 
înfazê stûnên bajarê antîk bi 

kar anîne. SOHR›ê diyar kir 
ku çeteyan 3 kes bi stûnan ve 
girê dane û stûn bi teqandina 
bombeyan hilweşandine û bi 
vî rengî her sê kes qetil kirine.

Hat ragihandin ku piştî vê 
komkujiya hovane, çeteyan 
ketina bajarê antîk girtine. 

Çeteyên DAIŞ›ê di meha 
Gulanê de bajarê Palmîra yê 
antîk dagir kiribûn û dest bi 
hilweşandina avahiyên dîrokî 
yên li vir kiribûn.

Ji bo dîtina gora Nefertîtî destûr hat dayîn
Destûr ji komîteyeke pisporan hat dîtin, 

ku li beşa veşartî ya li gora Tûtankahûm 
lêkolînê bike. Arkeolog bi hêvî ne ku gora 
qralîçeya navdar Nefertîtî bibînin.

Gora qralîçeya Misirê Nefertîtî ya bi be-
dewiya xwe navdar e, tevî hemû lêkolînan 
jî heta roja îro nehatiye dîtin.

Nefertîtî di sedsala 14’an a beriya 
zayînê de li qada olî roleke bingehîn dilîst. 
Nefertîtî hevsera fîrewnê Misirê Akhena-
ton bû. Akhenaton, di dema demî ya Mi-
sira antîk de, feraseta ola yek xwedayî ferz 
kir. Xwedayê Fîrewn Akhenaton, Xwedayê 
Rojê bû ku wke Aton hatibû binavkirin.

Arkeologê Îngilîz Nîcholas Reeves, 
beriya niha bi temekê keşif kir ku di gora 
Tûtankhamûn de du odeyên veşartî hene. 
Mozoleya Tûtankhamûn di sala 1922’an de 
ji aliyê arkeologê Îngilîz Howar Carter ve 
hatibû dîtin. Li gor, zêdeyî 5 hezar tiştên ji 
dema beriya 3.300 salî mayî, hebûn.

Arkeolog Reeves, ji bo îdîaya xwe ya 
li ser Nefertîtî biparêze, di meha Îlonê de 
çû El Ûksûr a li başûrê Misirê û dest bi 
lêkolînan kir.

Piştî vê serdanê Wezîrê Berhemên 
Kevin ên Misirê Memdû El Damatî dabû 

xuyakirin ku ew li benda keşfa sedsalî ne.
Di dawiya dawî de destûr hat dayîn 

ku komîteyek ji pisporan a di bin sîwana 
Berhemên Kevin de li dîwarên li gora 
Tûtankhamûn lêkolînê bike. Lêkolîn wê bi 
radarên taybet bê kirin. Tê payîn ku testên 
destpêkê di nava meha Mijdarê de werin 
kirin.

Arkeolog Nîcholas Reeves di wê baweri-
yê de ye ku li pişt dîwarên vê gora 3.300 salî, 
du deriyên veşartî hene. Li bendê ye ku yek ji 
van deriyan wan ber bi gora Nefertîtî ve bibe.

Rayedarên Misirê di wê baweriyê de ne 
ku gora hevsera din a Akhenaton Kiya, kurê 
fîrewn an jî endamên din ên malbata qrali-
yetê, derkeve holê.

Di nava 5 rojan de 48 hezar 
koçber û penaberan xwe 
gihandin Yewnanîstanê

Rêxistina Koçberiyê ya 
Navneteweyî da xuyakirin, ku di 
nava pênc rojan de di asteke re-
korê de koçber û penaberan xwe 
gihandine Yewnanîstanê.

Rêxistina Koçberiyê ya 
Navneteweyî da xuyakirin, ku di 
nava pênc rojan de di asteke re-
korê de koçber û penaberan xwe 
gihandine Yewnanîstanê.

Rêxistina Koçberiyê ya 
Navneteweyî li Cenevreyê dax-
uyaniyek da û diyar kir ku tevî 
mercên nebaş ên hewayê jî di 
nava pênc rojên dawî de bi qasî 
48 hezar koçber û penaber di 
ser Tirkiyeyê re derbasî giravên 
Yewnanîstanê bûne.

Ev yek jî tê wê wateyê ku 
rojane bi qasî 9.600 koçberan 

xwe gihandine Yewnanîstanê. 
Rêxistina Koçberiyê diyar kir ku 
ev yek hejmarek di asta rekorê 
de ye.

Di nava van pênc rojan de 27 
hezar 276 koçber derbasî Girava 
Mîdîllî, 9 hezar 750 jî xwe gihan-
din Girava Saqizê.

Girava Saqizê ku di mehên 
havînê de rojane 300 penaberan 
xwe lê digirtin, hefteya derbas-
bûyî ji nişka ve rastî pêleke pe-
naberiyê hat.

Di hefteya bihurî de rojane 2 
hezar penaberan xwe gihandin 
Saqizê. Di nava vê demê de mi-
rina li nava deryayê jî zêde bû. Di 
navbera 19 û 21›ê Cotmehê de, 
18 penaber di du bûyerên cuda 
de jiyana xwe ji dest dan.

Qula Ozon gihaşt 26 mîlyon kîlometreçargoşeyê
Li gorî çavdêriyên zanistên Elman, 

qula Ozon a ku di sala 2006›an de di asta 
rekorê de berfireh bû, îsal bi 2,5 mîlyon 
kîlometreçargoşeyên din berfireh bû.

Li gorî çavdêriyên zanistên Elman, 
qula Ozon a ku di sala 2006›an de di asta 
rekorê de berfireh bû, îsal bi 2,5 mîlyon 
kîlometreçargoşeyên din berfireh bû.

Li gorî pîvandinên ji aliyê Navenda 
Lêkolînên Feza û Hewayê ya Elman 
(DLR) a li bajarê Kolnê, qula ozon, ji 
sala 2006›an û vir ve gihaştiye asta herî 
berfireh.

Li gorî van pîvandinan, qula ozon a 
li ser Antartîkayê, li gorî sala 2014›an, 
2,5 kîlometreçargoşeyên din fireh bûye. 
Bi vî rengî berfirehiya giştî ya qula ozonê 
gihaşt 26 mîlyon kîlometreçargoşeyê û bi 
qasî parzemîna Bakurê Amerîkayê ber-
fireh bû.
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Davûtoglû li xwe mukur 
hat ku DAIŞ’ê diparêzin

Serokwezîrê Tirk 
Davûtoglû, li xwe mukur 
hat ku wan du caran 
êrîşî hêzên parastinê yên 
Rojava kirine.

Serokwezîrê Tirk Davûtoglû, li 
xwe mukur hat ku wan du caran êrîşî 
hêzên parastinê yên Rojava kirine.

Davûtoglû got, «Me got; PYD 
wê derbasî Bakurê çemê Firatnê 
nebe û me du caran li wan dan.»

Navenda Çapemeniyê ya YPG›ê 
da xuyakirin ku duh û pêr, ji mewzi-
yên artêşa Tirk ên li ser sînor 2 caran 
êrîş li hemberî wan hatiye kirin.

Serokwezîrê Tirk Davûtoglû duh 
êvarê di bernameya televîzyonekê 
de li vê êrîşê mukur hat. Davûtoglû 

got, «Me got; PYD wê derbasî Ba-
kurê çemê Firatnê nebe û me du 
caran li wan dan.»

CERABLÛS ÇIMA GIRÎNG E?
Herêma ku Davûtoglû jê re dibêj 

“Bakurê Firatê” Cerablûs e. Weke 
ku tê zanîn Cerablûs ev saleke ji 
aliyê çeteyên DAIŞ›ê ve hatiye da-
girkirin. Piştî ku Girê Spî hat azad-
kirin, bi tenê deriyekî sînor di destê 
Tirkiye û DAIŞ›ê de ma. DAIŞ de-
riyê sînor ê Cerablûsê ji bo veguhas-
tina endam, lojîstîk û çekan bi kar 
tîne. Tirkiye jî ji bo nehêle kantonên 
Rojava bigihêjin hev û korîdora ji 
bo çeteyan heta Helebê biparêze, 
dixwaze Cerablûs di bin dagirkeriya 
DAIŞ›ê de bimîne. Ev daxuyaniya 
dawî ya Davûtoglû mîna mukurhati-
na li desteka dewleta Tirk a ji bo 
DAIŞ›ê û dijberiya YPG›ê tê dîtin.

Demîrtaş bi 
heyeta AGÎT 
re têkildarî 
ewlekariya 
hilbijartinê axivî
Hevserokê Giştî yê HDP’ê 
Selahattîn Demîrtaş bi 
heyeta AGÎT re li ser ewle-
kariya hilbijartinê axivî.

Hevserokê Giştî yê Partiya Demokratîk 
a Gelan (HDP) Selahattîn Demîrtaş bi 
nûnerên heyeta AGÎT Rêxistina Ewlekarî 
û Hevkariyê ya Ewropa (AGÎT) re rûnişt. 
Di hevdîtina ku li Navenda Giştî ya HDP’ê 
pêk hat Serokê Heyeta Çavdêr a Hilbijar-
tinan bi Sînor a AGÎT /DKÎHB Sefîr Geert 
Hinrich Ahrens di nav heyetê de cih girt. 
Di hevdîtina ku ji çapemeniyê re girtî pêk 
hat  ewlekariya hilbijartinan û pêvajoya 
kampanyaya hilbijartinê hat destgirtin.

Pirtûkxaneya Yekemîn 
A kurdî Li Ber Xwe Dide
Yek ji pirtûkxaneyên 
pêşî ên Kurd li 
cîhanê sala 1997›an 
de li Stockholmê bi 
navê Pirtûkxaneya 
Kurdî hat vekirin.

Niha ev pirtûkxane ji ber 
rewşa aboriyê di nav zor û ze-
hmetiyan de ye. Piştî ku dewl-
eta Swêdêalîkariya xwe ji pi-
rtûkxaneyê re kêm kir, pirtûkxane rastî 
pirsgirêkên aborî hat.

Li Pirtûkxaneya Kurdî beriya niha 
sê xebatkar dixebitin, lê niha tenê xe-
batkarekî wê heye. Ev xebatkarê bi navê 
Newzat Hîrorî him birêveberê pirtûkx-
aneyê ye û him jî ji neçarî hemû karên 
pirtûkxaneyê bi xwe dike. Li Swêdê 
polîtîkayên neo-lîberal ên hikûmeta 
koalîsyonê ya ji çar partiyên rastgir a 
navbera salên 2006-2014›an, bandoreke 
neerênî li warê wêje, çand û hunerê kiri-
ye. Alîkariyên ji bo kovar, pirtûkxane û 
projeyên hunerî hatin kêmkirin. Yek ji 
saziyên vê yekê tesîr lêkirî Pirtûkxaneya 
Kurdî a li taxa Alvîk a Stockholmê ye.

Armanca damezrandinê ya vê pi-
rtûkxaneyê, parastina nirxên wêjeyî û 
hunerî yên Kurdên li Iraq, Sûriye, Tir-

kiye û Îranê rastî zextê tên, pêşîgirtina li 
tunekirina mîrasa çanda Kurdî ye. Li pi-
rtûkxaneyê pirraniya wan bi Kurdî ji 30 
zimanan bi qasî 13 hezar pirtûk hene û 
gelek kovar, belge û peymanên Kurdan 
eleqedar dikin jî hene. Ne tenê huner-
mend û nivîskarên Kurd, hin lêkolînerên 
Swêdî û welatên din jî ji bo xwe bigi-
hînin agahî û belgeyan, serî li Pirtûkx-
aneya Kurdî didin.

Ji parlementeran piştgirî 
Parlamenterê Partiya Gel Fredrîk 

Malm û Parlamentera Partiya Sosyal 
Demokrat a Karker Anna-Lena Soren-
son diyar kirin ku divê çand û hunera 
Kurdan were parastin. Parlamenteran 
mijar xistibû rojeva parlamentoyê û li 
dijî kêmkirina alîkariyên ji bo Pirtûkx-
aneya Kurdî derketibûn.

Demîrtaş bersiva 
‘PYD’ê da Davûtoglû: 
Ji we nayê!
Demîrtaş di merasîma cenazeyê 
Serokê Giştî yê HAK-PAR’ê Demîr 
de peyivî. Demîrtaş bal kişand ser 
PYD’ê û ji Davûtoglû re got; “Hûn 
nikarin bi her tiştî.”

Demîrtaş di merasîma 
cenazeyê Serokê Giştî yê HAK-
PAR’ê Demîr de peyivî. Demîrtaş 
bal kişand ser PYD’ê û ji Davû-
toglû re got; “Hûn nikarin bi her 
tiştî.”

Ji bo Serokê HAK-PAR’ê 
Fehmî Demîr ku li MErsînê di 
qezaya trafîkê de jiyana xwe ji 
dest da, li ber Navenda Giştî ya 
HAK-PAR’ê merasîma cenazeyê 
hate lidarxistin. Tevî malbata 
Demîr û siyasetmedarên Kurd, 
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Sela-
hattîn Demîrtaş, Sekreterê Giştî 
ya Partiya Sosyalîst a Kurdis-
tanê Mesût Tek, Serokê Giştî 
ya Partiya Azadî û Sosyalîzmê 
Sînan Çîftyurek, nûnerên PDK û 
YNK’ê, Serokê Giştî ya PDK-Ba-
kur Sertaç Bûcak, Serokê Giştî ya 
PAK’ê Mûstafa Ozçelîk û Hevser-
okê KESK’ê Lamî Ozgen jî tevlî 
merasîma cenazeyê bûn.

Alîkarê Serokê Giştî ya HAK-
PAR’ê Abdulmenaf Kiran der 
barê jiyana Demîr de axivî û diyar 
kir ku hêzên demokrasiyê yên Tir-
kiyeyê neferekî xwe winda kirine. 
Piştî axaftinan cenazeyê Demîr 
ji bo were definkirin ji bajarokê 
Yenîceoba ya navçeya Cîhanbeylî 
ya Konya’yê re hate oxir kirin. 

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Se-

lahattîn Demîrtaş piştî merasîmê 
bersiv da pirsên rojnamevanan. 
Demîrtaş destpêkê sersaxî ji mal-
bata Demîr re xwest û der barê 
têkoşîna Demîr de axivî. Demîrtaş 
der barê daxuyaniyên Endamê 
Heyeta Îmraliyê Sirri Sureyya 
Onder ya li ser hevdîtina dawî 
ya bi Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan de nirxandin kir û got 
pêşbiniyên Ocalan rast derketine.

DAXUYANIYA DAVÛ-
TOGLÛ CIHÊ ŞERMÊ YE

Demîrtaş bibîr xist ku ev 6,5 
meh in bi Ocalan re hevdîtin ne-
hatiye kirin û got, “Em her roj 
bi mirin û şer re rû bi rû ne. Ev 
rastiyeke dilşewat e. Hikûmet 
qîma xwe bi vê jî nîne, radibe dix-
waze li hemberî herêma Rojava 
jî şer îlan bike. Davûtoglû mîna 
ku pesnê xwe bide, behsa êrîşên 
xwe yên li hemberî Rojava dike. 
Ev yek cihê şermê ye. PYD’ê bi ti 
awayî gef li Tirkiyeyê nexwariye 
û Kurdên li Sûriyeyê her tim destê 
biratiyê dirêjî Tirkiyeyê kirine. Lê 
tevî vê yekê jî Davûtoglû radibe, 
li şûna ku DAIŞ’ê weke gefekê 
bibîne, PYD’e mîna gefê dibîne. 
Ev yek cihê şermê ye. Lê belê 
divê vê yekê jî baş zanibe: Hêza 
we têra her tiştî nake, ji we nayê. 
Bila Davûtoglû vê baş zanibe.”

Dogan, bi dirûşma ‘Dewleta qatil 
wê hesab bide” hat oxirkirin
Cenazeyê Dîlek Dogan a li Stenbolê bi guleya polîsan hate 
qetilkirin li Mereşê bi dirûşma, “Dewleta qatil wê hesab bide” 
hate definkirin.

Cenazeyê Dîlek Dogan a li Taxa Kuçukar-
mutlu ya navçeya Sariyer a Stenbolê bi îdîaya 
«bombeya zindî ye» hate birîndarkirin û li 
Nexweşxaneya Perwerde û Lêkolînê ya Ok-
meydani jiyana xwe ji dest da li Taxa Serkîz 
Çayi ya bi ser navçeya Afşînê ya Mereşê  bi 
dirûşma, «Dewleta qatil wê hesab bide» hate 
definkirin.

Cenaze piştî ku duh li Stenbolê merasîma 
hate lidarxistin anîn Mereşê. Îro serê sibehê bi 
sedan kes li ber Cemxaneya Serkîzê kom bûn. 
Namzetên HDP›ê yên Mereşê, endamên Kome-
leya Piştevaniyê ya bi Xizmên Girtiyan (TAY-
AD) û Halk Cephesî jî beşdarî merasîmê bûn. 
Di Merasîmê de pankartên «Dîlek Dogan bê 
mirin e» «Hêrsa dayikan wê kujeran bifetisîne» 
hatin vekirin.

Dayikên ku darbesta Dogan hembêz kirin 
ber bi goristana taxê ve dest bi meşê kirin. Di 
meşê de dirûşm kêm nebûn û ciwanan ala sor 
hilgirtin. Li goristanê meş bi dawî bû û piştre 
li ser navê Halk Cephesî daxuyanî hate dayîn, 
hate gotin ku kujer tên naskirin û hesab bê 
pirsîn.

Piştî rêzgirtinê sirûda «Ji me re mirin tin-
eye» hate xwendin. Cenazeyê Dogan bi dirûşma 
«Qatil dewlet wê hesab bide» hate definkirin. 
Girse piştre derbasî cemxaneya ku sersaxî tên 
qebûlkirin bû.

Serokê Giştî yê HAK-PAR’ê 
Demîr li Konyayê spartin axê

Cenazeyê Serokê Giştî yê 
HAK-PAR’ê Fehmî Demîr di 
qezaya trafîkê de jiyana xwe ji 
dest da li navçeya Cîhanbey-
liyê ya Konyayê hat definkirin.

Cenazeyê Serokê Giştî yê HAK-PAR’ê Fe-
hmî Demîr di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji 
dest da li navçeya Cîhanbeyliyê ya Konyayê hat 
definkirin.

Serokê Giştî yê Partiya Maf û Azadiyan 
(HAK-PAR) Fehmî Demîr li Tarsûsa Mêrsînê 
di qezaya trafîkê de jiyana xwe ji dest da, hat 
definkirin. Ji bo Demîr li ber navenda giştî ya 
HAK-PAR’ê ya Enqereyê di seatên serê sibê de 
merasîma cenazeyê pêk anîn. Piştî merasîmê 
cenaze ber bi bajaroka Yenîceoba ya Cîhanbey-
liya Konyayê ve hat rêkirin.

Piştî wecîbeyên olî ya li mizgefta bajarokê 
nimêja cenazeyê hat kirin. Cenazeyê Demîr li 
goristana bajarokê hat definkirin.


