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Londra`da Öcalan’a 
Özgürlük Yürüyüşü
Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’a yönelik 
gerçekleştirilen 15 Şubat komplosunun 
18’inci yıldönümünde londra merkezde 
kitlesel bir gösteri gerçekleştirildi.

Britanya Kürt Halk Meclisi çağrısıyla Londra merkezinde 
bulunan parlamento binası önünde gelen kitle üzerinde 
Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu 
tişörtler giyerek sık sık İngilizce olarak ‘yaşasın başkan 
Öcalan’ sloganları attı. 15 Şubat komplosu ile ilgili 
detaylı haber.

Haberın devamı sayfa 10-11’deHaberin devamı sayfa 19’da

Londra’nın Woodford 
bölgesinde Feci Kaza:  
16 Yaşındaki Elif Kaya 
Hayatını Kaybetti

Britanya Sendikasından 
Öcalan’a Özgürlük Çağrısı
Britanya’nın genel sendikası GMB, 15 Şubat vesilesiylei, Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın 
serbest bırakılması için çağrıda bulundu.

‘Melek’ Elif Kaya, Cumartesi, 
13 Şubat, sabahı, South 
Woodford bölgesindeki, 
Chigwell Road üzerinde 
yaşanan kazada, hayatını 
kaybederken, üç kişi daha 
yaralandı.
Görgü tanıklarına göre, genç 
kızların bulunduğu araç, 
BMW ile çarpışmanın etkisiyle 
şiddetli bir şekilde ağaca 
çarptı. BMW aracını kullanan 
genç adam kafasına darbe 
aldığı bildirildi.

Haberin devamı sayfa 4’de
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Haber: Erem Kansoy

Uzun süredir İngiltere iç siyasetindeki sorunlar 
ve İngiliz İşçi partisindeki sıkıntılar gerekçesile 
Kürdistan ve Türkiye’de gerçekleşen İnsan hakları 
ihlalleri ile katliamlar karşısında yeterli tepkiyi 
gösteremeyen Jeremy Corbyn, Londra’da aktif 
Roj Kadın Meclisinin girişimleri ile çok önemli bir 
hamlede bulunarak İngiltere dış İşleri Bakanına ve 
İngiltere Türk Elçiliğine mektup yazdı. 

Jeremy Corbyn Türk Elçiliğine, Sayın 
Büyükelçi başlıklı konu ile ilgili mektupta, 
“Durumun bu noktaya gelmesi ve Türk dev-
letinin buna izin vermiş olması beni derinden 
kaygılandırıyor. Başka canlar yitirilmeden 
kuşatmanın son bulması elzem.” Ifadelerinede 
yer verdi. 

Jeremy Corbyn’in İngiltere Türk Elçisine 
hitaben yazdığı mektup şöyle; 

“Sayın Büyükelçi,

konu: türkiye’nin güney-doğusu, 
Cizre ilçesindeki kriz durumu

Bugün Britanyalı Kürtlerden oluşan bir 
heyet ile yaptığım görüşmede bana Cizre ve 
yakınındaki ilçelerdeki durumun kritik olduğunu 
söylediler. Bildiğiniz gibi bölgede iki aydan fa-
zla bir süredir sokağa çıkma yasağı var ve ordu 
tamamen orayı tamamen dış dünyaya kapatmış 
durumda. Ordu oraya PKK’lilerin yerleşmiş 
olduğunu iddia ediyor fakat gördüğümüz 
kadarıyla tamamen suçsuz olan sivil insanlar 
vurulup öldürülmekte. Ambulansların yaralılar 
hastaneye götürmesine izin verilmemekte. Bir 
kuşatma söz konusu ve beslenme malzemeleri 
tükenmiş durumda (tabi insanların bu malze-
melere ulaşmak için evlerinden çıkabildiğini 
varsayarsak.)

Heyet üyeleri bana Şırnak’ın tümünün 
bu durumdan etkilendiğini belirttiler ve 
Cizre’deki durumu “soykırım” olarak ifade 
ettiler. Bildiğiniz gibi Af Örgütü de oradaki 
durumla ilgili endişelerini ifade ettiler ve Türk 
hükümetine bu durumu sonlandırması için 
çağrıda bulundular.

Durumun bu noktaya gelmesi ve Türk dev-
letinin buna izin vermiş olması beni derinden 
kaygılandırıyor. Başka canlar yitirilmeden 
kuşatmanın son bulması elzem. Türk yetkililer 
Şırnak’a müzakere edilmiş ve kalıcı bir barışın 
gelmesi için daha fazla çaba göstermesi gereki-
yor. Saygılarımla, Jeremy Corbyn.”

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn 
İngiltere Dış İşleri bakanına’da yazdı

Eş zamanlı olarak, Londra Büyükelçisi Abdur-
rahman Bilgiç’e yazdığı mektupla beraber İngiltere 
Dış İşleri Bakanı David Lidington’a da yazdı. 
Corbyn İngiliz bakana mektubunda, gerçekleşen 
görüşmeden edindiği bilgileri paylaşarak ve de-
vam eden sokağa çıkma yasağının kaldırılması 
ile ilgili TC devletinin uyarılması gerektiğinin 

altını çizdi.  Corbyn, dış ilişkiler bakanlığından 
barışın sağlanması için Türkiye’ye çağrıda 
bulunmasını istedi ve son olarak şöyle yazdı: 
‘‘Ben, özellikle Türkiye elçisine yazarak, en güçlü 
şekilde kuşatmanın sonlandırılıp bölgede barışın 
sağlanmasını talep edeceğim. Umarım ki sana ve 
Dış İlişkiler Bakanlığına, diğer AB devletleriyle 
birlikle, Türkiye’den aynı talepte bulunmanız için 
güvene bilirim.’’

İngiliz Dış İşleri Bakanına Jeremy Corbyn’in 
yazdığı ‘‘Türkiye’nin Güney doğusunda bulu-
nan, Kürt şehri Cizre’deki kriz durumu’ başlıklı 
mektuptan kesitler de; “ Türk devleti ile Kürt’ler 
arasında giderek bölgede yükselen krizin eminim 
farkındasınızdır. Londra merkezli bir Kürt del-
egasyonu ile görüşmemde, bana Cizre ve çevres-
indeki köylerlerde durumun kritik olduğu bilgisini 
verdiler. Bölgede 2 aydan fazladır sokağa çıkma 
yasağı olduğu ve bölgenin tamamıyle askerlerce 
doldurulduğu biliniyor. 

Delegasyon üyelerinden ayrıca Şırnak bölges-
inde de AKP hükümetinin askeri operasyonarıyla 
büyük krizler çıkardığı  bilgisini aldım. Am-
nesty International’ın Türkiye’ye saldırılarını 
durdurmasına yönelik yazdığı açıklamadan hab-
erdar olduğunuzdan da eminim. Kendi şahsım 
adına Londra Türk Elçiliğinede saldırıların 
durdurulması adına mektup yazacağım.” Ifadeler-
ini kullandı. 

roj kadın’ın çabaları sonuç verdi
Roj Kadın’ın başarıyla neticelenen temasları 

sonrasında elde edilen sonuç ile ilgili Gazetemize 
demeç veren Roj Kadın Meclisi üyesi ve Lodra 
Islington bölhesi Belediye Meclis üyesi Ayşegül 
Erdoğan Jeremy Corbyn’in mektuplarının büyük 
önem taşıdığına dikkat çekti. 

Ayşegül Erdoğan, “Uzun bir süredir Türk 
devletinin Kürdistan’da uyguladığı vahşete karşı 
yaptığımız Halk eylemlerinin dışında bir çok 
kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerimiz de oldu, 
bu görüşmelerin içinde en önemlisi ve sonuç 
veren görüşme ise İngiltere ana muhalefet partisi 
olan İşçi Parti Lideri Jeremy Corbyn ile yapmış 
olduğumuz görüşme olmuştur. 

Jeremy Corbyn ile yaptığımız bu görüşmede 
Türk devletinin Kürdistan’da uyguladığı bu 
vahşete karşı bir dizi görüşmeler yapacaığının 
sözünü vermişti. Kuzey Islington Milletvekili 
olan Jeremy Corbyn ile görüşmenin öncül-
ügünü yapan Roj Women/Kadin Meclisine karşı 
vermiş olduğu sözünü tutarak, başta İngiltere 
Dış İşleri Bakanına ve İngiltere Türk Elçiliğine 
Kürdistan’da uygulanan vahşetten dolayı kaygı 
duyduğunu içeren yazışmalarda bulundu. Bu an-
lamda hem Roj Kadın Meclis üyesi ve Islington 
Belediye Meclis üyesi olarak bu görüşmelerde 
bulunmaya ve Kürdistan’daki Türkiye devletinin 
köklü saldırılarını İngiltere Parlamentosunda 
kınanması adına da, tartışılması için çabalarımız 
yoğun bir şekilde devam edeceğiz.” Dedi.

Roj Kadın Meclisi üyelerinin, 29 Ocak’ta, 
Corbyn’e yaptıkları ziyarette, altı kişilik bir grup 
ile bir saat süren bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

İngiliz İşçi Partisi Lideri 
Jeremy Corbyn Kürt’ler 
için harekete geçti
Geçtiğimiz günlerde, Roj Kadın Meclisi üyesi ve Londra Islington bölgesi Belediye Meclis üyesi Ayşegül 
Erdoğan’ın, İngiliz muhalefet, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile gerçekleştirdiği görüşme neticesinde  
Corbyn İngiltere Dış İşleri Bakanına ve İngiltere Türk Elçiliğine mektup yazarak, ‘Türkiye ve Kürdistan’daki 
Türk devletinin Kürtlere yönelik başlatmış olduğu saldırılar’ ile ilgili kaygılarını belirtti. 

İngiliz Dış İşleri bakanına gönderilen orjinal mektup Türk elçiliğine gönderilen orjinal mektup
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‘Melek’ Elif Kaya, Cumartesi, 13 
Şubat, sabahı, South Woodford 
bölgesindeki, Chigwell Road 
üzerinde yaşanan kazada, 
hayatını kaybederken, üç kişi 
daha yaralandı.
Haber: Esra Türk

Sabah, saat 01:10 
sıralarında gerçekleşen ka-
zada, 16 yaşındaki Kaya’nın 
yolcu koltuğunda oturduğu 
Mini Cooper ile BMW 
markalı araba çarpıştı. 
Kaya’nın ablası, Melia Kaya 
(19) ve arkadaşları Ayla 
Osman (21) yaralı olarak 
kaldırıldıkları hastanede, te-
davileri devam ediyor. Mini 
Cooper’ı kullanan, Mid-
dlesex Üniversitesinde Krim-
inoloji bölümü öğrencisi, 
Melia alnında estetik 
ameliyatı ve iki ayrı ameli-
yat daha geçirdi. Osman’ın 
durumunun stabil olduğu 
aktarıldı.

Evening Standard gaze-
tesinin konuştuğu anne Dem-
et ve baba Nevzat Kaya, ‘me-
lek’ olarak tanımladıkları, 
kızları Elif’in barrister ol-
mak istediğini ve okulda 
başarılı bir öğrenci olduğunu 
anlattılar.

Görgü tanıklarına göre, 
genç kızların bulunduğu araç, 
BMW ile çarpışmanın etkisi-
yle şiddetli bir şekilde ağaca 
çarptı. BMW aracını kullanan 
genç adam kafasına darbe 
aldığı bildirildi.

Ambulansın 01:10’da 
çağrıldığı ve 10 dakika içer-
isinde olay yerine ulaştı, 
fakat, Elif müdahalelere 
rağmen yarım saat sonra, 
olay yerinde hayatını kay-
betti. Ambulans olay yerine 
ulaşmadan çevrede bulunan 
insanların ilk müdahalede 
bulunup, genç kızları araçtan 
çıkardıkları bildirildi.

Woodbridge High School’da 
orta okul eğitimini tamamlayan 
Elif, Epping Forest College’de 
A Level okuyordu.

Londra Polis birimi Met-
ropolitan Police, kazayla ilgili 
bilgisi olanların kendilerine 
020 8597 4874 numaralı tel-
efondan irtibata geçmeleri için 
çağrıda bulundu.

South Woodford’da Feci Kaza:
16 Yaşındaki Elif Kaya 
Hayatını Kaybetti

Melia Kaya ayla OsmanElif Kaya
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Haber:Aladdin Sinayiç

Cizre’de Türk devletinin güven-
lik güçlerinin gerçekleştirdiği 
katliamlar seri protesto eylemleri ile 
ile lanetlendi. Başbakanlık önünde 
Çarşamba günü başlatılan dört gün-
lük eylem  üçüncü gününün ardından 
insan zinciri de oluşturuldu.

 Downing Street’te gerçekleşen 
eylemlerde kitle Başbakan Da-
vid Cameron’ın Türkiye’de 
gerçekleşen katliamlara karşı 
sessizliğine tepki gösterdi.

Britanya Demokratik Güç Birliği 
tarafından organize edilen ey-
lemlerde Cizre’de üç ayrı binanın 

bodrum katlarında onlarca insan 
günlerce mahsur kaldıktan sonra ka-
tledilen insanlarda anıldı.

Dört gün devam eden eylemlerde 
kitle sık sık ‘Yesterday Hitler, today 
Erdogan’, ‘Stop the massacre in Ciz-
re’, ‘Wake up Cameron’, ‘Wake up 
UK, stop the genocide’ sloganlarını 
attı. Çevredeki halka son aylarda 
uygulanan sokağa çıkma yasakları 
ve katliamlarla ilgili yüzlerce 
İngilizce bildiri dağıtıldı.

londra Merkezde Cizre 
İçin İnsan zinciri

Türk devletinin Kürdistan’a 
yönelik saldırıları ve Cizre katliamını 

protesto etmek amacıyla başkent 
Londra’da yapılan protesto gös-
terileri, Londra merkezde yüzlerce 
insanın katılımıyla oluşturulan ‘in-
san zinciri’ eylemi ile son buldu.

Britanya Demokratik Güçbirliği 
çağrısıyla İngiltere başbakanlığı 
önünde bir araya gelen yüzlerce kişi 
Türk devletini protesto etti. Portesto 
gösterisinde insanlar elele vererek 
yüzlerce metre uzunlukta insan zin-
ciri oluşturdu.

Üzerlerinde ‘Britanya, Türk dev-
letini desteklemekten vazgeç’ , ‘Türk 
devleti Kürtleri katlediyor’ gibi 
yazıların ve Türk devletinin vahşetini 
gösteren fotoğrafların bulunduğu on-

larca metre uzunluğundaki pankart-
lar açıldı. Bir süre başbakanlık 
binası önünde bekleyen kitle daha 
sonra merkeze doğru yürüyüşe geçti. 
Hafta sonu olmasından kaynaklı çok 
kalabalık olan Londra merkezi pro-
testo eylemine yoğun ilgi gösterdi. 

Çok sayıda polisin de kitle 
ile beraber yürüdüğü eylemde 
yukarıdan da helikopter eylem bo-
yunca çekim yaptı.

Sık sık ‘Terörist Türkiye’, ‘Türk 
devleti Kürtleri katlediyor’ şeklinde 
sloganlar atan kitle meşhur Pica-
dilly meydanında tüm meydanı ka-
playacak şekilde bir daire oluşturdu. 
Burada yapılan konuşmalarda Türk 

devletinin Cizre’ye yönelik vahşi 
saldırıları hakkında bilgilendirmeler 
yapılırken, uluslararası kamuoyunun 
bu vahşete karşı ses çıkarması is-
tendi. Britanya hükümetine de çağrı 
yapan eylemciler Türk devletini 
desteklemekten vazgeçmeye çağırdı.

Picadilly meydanında ey-
lem devam ederken, bir kişinin 
‘kurt’ işareti yaparak provakasy-
on girişimi gençlerin sağduyulu 
bir şekilde genci eylem yerinden 
uzaklaştırmasıyla önlendi.

Yine Picadilly meydanında ey-
lem devam ederken iki katlı kırmızı 
otobüs bir polis aracına çarptı. Kaza 
sonucunda otobüsün ön camı tüm-
den kırılırken yaralanan olmadı.

Dört Günlük Cizre Eylemleri Yankı uyandırdı
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NADIA MURAD: 
ÖLÜMDEN BETERDİ!
Altı erkek kardeşimi annemin gözleri önünde öldürdüler. Ardından annemi başka bir yere götürüp onu da katlettiler. 
Ben zaten babasız büyümüştüm ve yetimdim; dünyada sahip olduğum tek kişi annemdi. Beni Musul’a götürüp orada 
sattıklarında, işte o anda annemi ve kardeşlerimi unuttum. Çünkü orada kadınlara yaptıkları, ölümden çok daha ağırdı.

Reportaj: Suna Alan 

Nadia Murad... 21 yaşındaki Nadia, 
Şengal’de DAİŞ tarafından kaçırılan 
Ezidi Kürt kadınlarından biriydi. Telafu-
zu zor işkencelere maruz kaldı. Bir süre 
sonraysa çetelerin elinden kurtulmayı 
başardı ve ardından Avrupa’ya geldi.

DAİŞ tarafından tüm ailesi katledilen 
Nadia Murad’ı, geçtiğimiz Aralık ayında 
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kon-
seyi toplantısında yaptığı konuşmadan 
hatırlayacaksınız. O konuşma, DAİŞ 
zorbalığının, Ezidi kadınların dünyanın 
gözleri önünde uğradığı zulmün en 
çıplak ifadelerinden biri olmuştu.

İngiliz parlamenterler ve insan 
hakları kuruluşları ile gerçekleştirdiği bir 
dizi görüşme kapsamında İngiltere’de 
bulunan Nadia Murad, gazetemizin 
sorularını yanıtladı.

DAİŞ tarafından köle olarak 
kaçırılması ardından altı erkek kardeşi 
ve annesinin katledilmesini unuttuğunu 
söyleyen Murad, “Çünkü” diyor, “orada 
kadınlara yaptıkları, ölümden çok daha 
ağırdı.”

Büyük bölümü özgürleştirilen 
Şengal’e dönmenin Êzîdîler için 
mümkün olup olmadığı sorusuna ise, 
hükümete güvenlerinin kalmadığını, 
benzeri bir soykırımı yeniden yaşamayı 
ise artık halk olarak kaldıramayacaklarını 
söyleyerek yanıt veriyor.

Irak Hükümeti tarafından cesareti 
dolayısıyla Nobel Barış Ödülü’ne önerilen 
Murad, “Beni Nobel’e aday göstermeden 
önce DAİŞ’in elindeki kadınları ve kız 
çocuklarını özgürleştirsinler” diyor.

En çok da çağrı yapıyor, genç kadın; 
herkesin DAİŞ’in elindeki kadınların 
özgürleştirilmesi ve kaçabilen kadınlara 
kamplarda destek olunması konusunda 
rol üstlenmesi gerektiğini söylüyor.

Evet, belki gündemleşiyor; bazen 
yoğun bir duygusallık da sarıyor etrafı; 
ama Murad’ın söylediğine göre, BM 
Güvenlik Konseyi’ndeki o konuşmadan 
bu yana hiçbir kadın kurtarılmadı ve ta-
lep edilen hiçbir şey gerçekleştirilmedi. 
Hala bekliyorlar...

Mart ayında BM’nin “kadın” konulu 
toplantısına da katılacak olan Murad, 
aynı konuda Avrupa’daki Kürt kadın 
örgütlerini de eleştiriyor, herhangi bir 
destek girişiminde bulunmadıklarını 
söylüyor.

Sorularımız ve Murad’ın yanıtları 
şöyle:

 � Senin yaşadıklarına ben-
zer durumları yaşayan çok sayıda 
genç kadın var. Ancak sen mü-
cadele etmeyi ve konuşmayı 
tercih ettin. Bu nasıl gelişti?

Şöyle başlayayım: Ben DAİŞ’in 
elinden kurtulduktan sonra Zaxo’daki 
Qazya Kampı’na geldim. Kadın ve 
kız çocuklarının ticareti, satılıp satın 
alınmalarına ilişkin ilk kez burada 

konuşmaya başladım. Bir ya da iki 
gazeteciyle konuşmanın ötesinde hiç 
kimse sorunlarımızı gidip dışarıda 
anlatmadı. Ne Irak hükümeti ne de 
Kürt hükümeti, rehabilitasyon, tedavi 
ve daha sağlıklı koşullar için ya da 
yurtdışına gitmemiz için hiçbir çabada 
bulunmadı. Benim pasaport ya da ben-
zeri dokümanlarım yoktu, yurtdışına 
çıkmak için. Almanya benim durumum-
da olan bin genç kadını ülkesine kabul 
etti. Geçen sene Eylül ayında buraya 
vardım. Devamında Yazda Vakfı’na 
üye oldum. Güvenlik Konseyi bu vakıfa 
ulaşarak DAİŞ‘in elinden kurtulmuş 
genç kadınlardan birini ağırlamak iste-
diklerini belirtti. Vakıf, yaşadıklarımı 
orada paylaşmaya hazır olup olmadığımı 
sordu ve ben “evet” dedim.

Konuştuğumda sadece kendim, ailem 
ya da kendi toplumum adına konuşmadım. 
Savaş bölgesinde bulunan her kadın, her 
çocuk adına konuştum, konuşuyorum. 
Kampanya yürüttüğümden bu yana iki ay 
geçti ve sadece Êzîdîler değil, yerinden 
edilen herkes verilen mesajlardan dolayı 
memnundu. Taleplerime henüz herhangi 
bir yanıt almamış olsam da insanlar benim 
bu sorunları dile getirmemden memnundu. 

Yaklaşık 5 bin 800 Êzîdî çocuk ve 
kadın, sözde İslam Devleti tarafından 
kaçırıldı. DAİŞ, Irak ve Suriye’de çok 
sayıda insanı öldürdü ve milyonlarca 
insanı yerinden yurdundan etti. Biz 
Êzîdîlere saldırdıklarında ise erkekleri 
katlettiler, kadın ve çocukları kaçırdılar. 
Onları Suriye ve Irak’ta bulunan kamp 
ve merkezlerinde tuttular. Tüm bu 
katliamlarını, tecavüz etmeleri, insanları 
zorla yerinden etme gibi bütün suçlarını, 
İslam dini adına yapıyorlardı.

Yönetime güvenmiyoruz
 � Kamplarda bulunduğunuz 

süreçte Irak hükümeti ya da 
Güney Kürdistan hükümetinin 
tedavi ve desteğini aldınız mı?

Aylarca Güney Kürdistan’da kampta 
kaldım ve DAİŞ’ten kaçan binlerce 
genç kadınla karşılaştım. Gerçek şu ki, 
bize neler olduğu, maruz kaldığımız 
zorluklar, satılıp satın alınmalar ve bize 

yaptıkları tüm o kirli şeyler ışığında, 
kimilerinin bizler için köklü bir şeyler 
yapmış olması gerekirdi. Bunun aksine 
kurtulabilenler ya da yakın zamanda 
kaçabilenler, bir çadır dahi edinemedi. 
Herkes için halihazırda ne bulunabili-
yorsa, onun dışında yetkililer tarafından 
hiçbir şey yapılmadı. Hiçbir samimi 
yardım hayata geçirilmedi. Ne Irak 
hükümeti, ne de Kürdistan Yönetimi... 
Hiç kimse DAİŞ‘in elinden kaçan 
kadınlara destek olmadı. 

Yetim kalan bu kadınların her türlü 
yardıma ihtiyacı var. DAİŞ’in elin-
den kurtulup kampa yerleştikten sonra 
üstümüze giyecek bir giysi dahi get-
irecek birilerine ihtiyacımız vardı. 

 � Şengal’in bir kısmı özgürleştirildi. 
Buna rağmen Êzîdîler için geri 
dönmek mümkün müdür?

Bir buçuk yıl geçti ve Êzîdîlere yöne-
lik soykırım hala devam ediyor. Her 
gün ölüyoruz. Tüm yaşamım boyunca 
unutmayacağım: Altı erkek kardeşimi 
annemin gözleri önünde öldürdüler. 
Ardından annemi başka bir yere götürüp 
onu da katlettiler. Ben zaten babasız 
büyümüştüm ve yetimdim; dünyada 
sahip olduğum tek kişi annemdi. Beni 
Musul’a götürüp orada sattıklarında, 
işte o anda annemi ve kardeşlerimi un-
uttum. Çünkü orada kadınlara yaptıkları, 
ölümden çok daha ağırdı. Düşünün ki, şu 
ana kadar bir buçuk yıldan fazla kadın 
ve en küçüğü 9 yaşından küçük olan 
kız çocukları kiralanıyor ve satılıyor. 
Düşünün, normal ve sakin bir yaşam 
sürdüren insanlar için böylesi bir şeyin 
ne kadar ağır olduğunu... 

Biliyorum, bunları yaşamadınız, 
fakat ben gördüm ve yaşadım. Birçok 
kişi benim hikayemin çok zor olduğunu 
düşünebilir fakat hikayesi benimkinden 
daha kötü olan çok sayıda genç kadın 
var. Benim altı erkek kardeşimi katlettil-
er fakat on kardeşi katledilen kişiler var. 
Şu anda yaklaşık 3100 kadın ve çocuk 
DAİŞ‘in elinde. Bizim tek istediğimiz 
kadınlarımızın özgürleştirilmesidir.

Şengal’in geri alındığı doğrudur, 
ancak yüzde 40’lık bir bölümü hala 
DAİŞ’in elinde. Şu ana kadar 27’den 

fazla toplu mezar ortaya çıktı. Oraya 
geri dönmemiz mümkün değil. Bu sa-
dece evlerin yerle bir edilmesinden 
değil; çünkü biz güvenimizi kaybettik. 
Başımıza gelenlerin yeniden yaşanıp 
yaşanmayacağından emin değiliz. 

Biz hükümete güvenimizi kaybettik. 
Uluslararası koruma olmadığı müdde-
tçe yurdumuza dönemeyiz. Geçmişte, 
yüzyıllar öncesinde de Êzîdîler yine 
soykırıma maruz kalmıştı, bunu daha fa-
zla kaldıramayız.

Bizim, bu savaştan zarar gören 
Êzîdîlerin ve tüm toplulukların istediği, 
insanlığın DAİŞ ile yüzleşerek bunun 
karşısında birleşmesidir. DAİŞ, bölgede-
ki tüm topluluklar için bir tehlikedir. Sad-
ece Irak ya da Suriye değil, DAİŞ üyeleri 
birçok ülkeden katılıyor. Ben hepinizden 
elinizden ne geliyorsa yapmanızı ve bu 
suçlara karşı birleşmenizi talep ediyo-
rum. Bu savaştan etkilenen insanlara, 
herkesin en asgari düzeyde olsa bile 
yardım etmesi çağrısında bulunuyorum.

Şimdiye kadar bir 
şey yapmadılar

 � BM Güvenlik Konseyi toplantısı 
sonrasındaki gelişmelerden bah-
seder misin? Taleplere ne oldu? 
Somut adımlar atıldı mı?

Güvenlik Konseyi’nde yaptığım 
konuşmada ifade ettiklerimin hiçbiri 
sır değildi, herkesin bildiği şeylerdi. 
Sonrasında ABD Sekreteri John Kerry 
ve Michigan Üniversitesi Kadın ve To-
plumsal Cinsiyet Araştırma Enstitüsü 
Bilim Tarihi ve Uluslararası İlişkiler 
Departmanı’nda bilim insanı olan Su-
san Wright ile tanıştım. Onlara yardım 
etmeleri için ricada bulundum. Eller-
inden gelen her şeyi yapacakları ve 
yardım edecekleri konusunda bana söz 
verdiler. Ancak şimdiye kadar hiçbir şey 
yapmadılar. Hala onların yardımlarını ve 
talebimize yanıtlarını bekliyoruz.

Şimdiye kadar kampanya çerçeves-
inde Mısır, Yunanistan, Kuveyt, Nor-
veç, ABD ve şu anda da Britanya’da 
katıldığım toplantılarda ilk talep ettiğim 
şey köle olarak tutulan tüm kadın 
ve çocukların özgürleştirilmesidir. 
Diğer bir şey de toplu mezarların göz 
önünde bulundurularak soykırımın 
tanınması... Sadece Êzîdîlerin ya da sa-
dece Müslümanların değil, her kesimden 
herkesin, her köşe bucakta ayağa kalkıp 
bu sorunla mücadele etmesi gerektiğini 
ifade ettim. Bu hepimize yönelik bir 
saldırıdır. Çok sayıda insanın yaşamına 
mal olan bir sorundur. Kadın ve kız 
çocuklarını kaybeden Êzîdî toplumu 
için durumun çok ağır olduğu gerçek-
tir. Ancak birçok farklı topluluktan kişi, 
yaşamlarını ve yurtlarını yitirdi. Hepi-
miz için, onlara da söylediğim gibi, 
nihai hedef kadın ve kız çocuklarının 
kurtarılmasıdır. Savaş bölgesindeki du-
rumun iyileştirilmesi için yardımdır. 
Yine gençlerin DAİŞ ve onun fikirlerin-
den etkilenmesini önlemeliyiz.

 DAİŞ’in elinde bulunan kadınlar 
içinse... Beni kurtaran aile gibi onlara 
Irak ve Suriye’de yardım edebilecek 
çok sayıda aile var. Müslümanlara, 
kendi Müslüman topluluklarını ara-
yarak bu kadınlara yardım etmelerini 
söylemelerini ve onları kurtarmalarını 
rica ettim. Öte yandan bu kadın ve 
çocukların yaşamını kurtarmak için 
kendi yaşamlarını riske atmaya, para 
karşılığında onları kurtarmaya hazır 
kişiler de var. Ancak bizim ailelerimiz 
onların istedikleri fiyatları verebilecek 
maddi imkanlara sahip değil. Çok sayıda 
aile, geçimlerini sağlayan aile üyelerini 
kaybetti. Kızlarımızı ellerinden almak 
için onlara verebilecek parayı sağlayacak 
kimsemiz yok. Bu nedenle maddi olarak 
Êzîdîlere her kim yapabiliyorsa destekte 
bulunsun diye talepte bulunduk. Sadece 
kamplarda yaşayan Êzîdîler değil, tüm 
Êzîdîler için.. Gıda ve temel gereksinim-
lere ihtiyaçları var, çok zor durumdalar.

 � Avrupa’daki Kürt kadın 
örgütlenmelerinden herhangi 
biri sana ulaşıp yardım etme 
talebinde bulundu mu?

Hayır, hiçbiri ulaşmadı.
Herkesin yardımını talep ediyorum

 � Gazetemiz aracılığıyla vermek 
istediğin bir mesaj var mı?

Daha önce söylediklerimin tekrarı 
olacak ancak Kürt, Müslüman, Hristi-
yan ya da başka kökenden, her ne olursa 
olsun herkesin, her insanın yardımına 
ihtiyacımız var. Bize yardım edebilecek 
her kim olursa olsun... Gelin, birbirimize 
yardım edelim. Gelin, bu barbarlıkla bir-
likte yüzleşelim. Bir buçuk yıl geçti ve 
halkımız hala çaresiz, aç ve bu vahşetin 
ortasında... Bu ülkelere geldik ve yapa-
bilecekleri her türlü yardımı herkesten 
talep ediyoruz. Kadın ya da erkek, her 
ne olursa olsun, herkesin desteğini ve 
yardımını talep ediyorum.

Nobel’i boşverin, Êzîdî 
kadınları kurtarın!

Irak hükümeti sizi Nobel Barış 
Ödülü’ne önerdi...

Beni Nobel Barış Ödülü’ne aday 
göstermeden önce DAİŞ’in elindeki 
kadın ve çocukları özgürleştirsinler.

Bin genç kadını kabul eden 
Almanya’ya geldiğimizde on-
lar bizi tedavi etti. Bize baktılar, 
konaklayabileceğimiz iyi yerlere 
yerleştirdiler ve aylık ödenek yardımında 
bulundular. Bize gerçekten yardım et-
tiler. Çaresiz kaldığımız ve çok acılar 
çektiğimiz bir süreçte bize sahip çıkacak, 
bu tür yardımlarda bulunacak insanlara 
ihtiyacımız var. Çünkü bir çoğumuz 
erkek kardeşlerini, babasını, annesini ya 
da yakınlarını kaybetti. O nedenle onlar 
için her ne yapabiliyorsanız yapmanızı 
talep ediyorum.

O kONUŞMa: Yalvarıyorum 
DaİŞ’i yok edin

Nadia Murad, Aralık ayında, 
Birleşmiş Milletler Güven-
lik Konseyi’nde başından geçen-
leri detaylarıyla anlatmış ve şunları 
söylemişti:

“Tecavüz, kadın ve kızların bir 
daha normal hayat sürememes-
ini sağlamak için bir silah olarak 
kullanıldı. DAİŞ, Ezidi kadınları satışı 
yapılabilen ete çevirdi. (Beni köyümden 
kaçırıp Musul’daki bir eve götürdül-
er. Birkaç hafta sonra giyinmemi ve 
makyaj yapmamı istediler. O gece o 
adam bana tecavüz etti. İşkence etti.) 
Beni muhafızlarla bir odaya kapadı. 
Bayılana kadar suçlarını işlemeye de-
vam ettiler. Yalvarıyorum size, DAİŞ’i 
tamamen yok edin.”

– fotoğraf: Erem Kansoy
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TC devletinin katliamlarına 
yönelik Londra merkezli 
eylemler yeterli oldumu?
Son zamanlarda devletin barbarca düzenlediği katliamlar ve 
teşhir politikasına yönelik Avrupa’dan da ciddi tepkiler giderek 
büyüyor. Özellikle Cizre katliamı ile Avrupa’da binlerce yurtsev-
er ve devrimci gruplar merkezi eylem kararlarıyla bulundukları 
ülkelerin parlamentolarının meydanlarına akın etti. 

Haber-Fotoğraf:Erem Kansoy

Siyasetin merkezinde ve çok ulusluluğu ile 
duyarlılığın artırılması ve TC devletinin Avrupa 
siyasileri nezninde katliamlara son verme çağırısı 
arayışları ile neredeyse günde 2 eylem düzenle-
nen Londra’da sesler giderek yükseliyor. Ayrıca 
İngiliz basınına yönelik düzenlenen protesto ve 
destek çağrılarında da sonuca ne kadar varıldığı 
tartışma konusu. Sayısız eylem ve protestonun 
düzenlendiği Londra’da çeşitli eylemliklere bir 
çok dernek, kurum ve kuruluş destek versede 
ne kadar kitleye ulaşılıyor.. Eylemler amacına 
ulaşıyor mu?  

Onlarca yurtsever ve aktivistin çok değerli 
emekleri ile düzenlenen eylemleri hem genç 
arkadaşlarımıza hem de alanda tecrübeli yöneti-
cilerimize, ‘Türk devletinin barbar politikaları 
devam ederken, katliam haberi almadığımız 
gün geçmiyor. Buna bağlı olarak Avrupa merke-
zli kararlar ve lokal alınan eylem kararları ile 
Avrupa’da yaşayan yurtseverler ve aktivistler 
protesto allanlarına inmiştir. Özellikle Cizre 
katliamı ile Londra’da ortalama günde 2 eylem 
ortaya konuldu. Bu eylemler amacına ulaştımı? 
Londra gibi önemli bir merkezde, TC devletinin 
katliamcı politikasını durdurmaya yönelik ne 
yapılmalıdır?` sorusunu yönelterek cevap aradık. 
Çok önemli değerlendirmeleri ve önerileri dileriz 
yetkililere ulaşır.

Oktay Şahbaz 
Öğretmen Sendikacı

“Londra’da bu konuda yapılan bir çok eylemin 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu eylemlerin 
herşeyden önce özellikle Ingiltere’de kamuoyu 
oluşturmak için yapılması gerekiyor. Buradaki 
Kürt ve Türk tüm kurumların en temel hedefler-
inin Türkiye’nin doğusunda, bizim anlayışımızla 
Kurdistan’da, olanları Ingiletere’deki tüm kes-
imler tarafından bilinmesi ve bu konuda destek 
sunması önemli. Şimdiye kadar yapılan eylem-
liklerde bu anlamda önemli adımlar atıldı ve 
amacına ulaştı. Bu eylemlikler daha yaratıcı ve 
farklı şekillerde yapıldığında daha fazla dikkat 
çekip hedefine daha iyi hizmet ediyor. Özellikle 
gençlerin başını çektiği bu tür eylem tarzlarının 
yapılmaya devam etmesi önemli. Ayrıca bu ey-
lemlerde bilgilendirme çalışmalarına daha çok 
önem vermek bu eylemliklerin verimliliğini 
artırabilir. Bu anlamda direk Kürt halkının tale-
plerini gösteren dövizler ve pankartlar önemli. 
Ayrıca bildiri ve broşür materyallerininde bu an-
lamda iyi kullanılması gerekiyor.

Toplumsal duyarlılığı artırmak için gerek 
Londra’da yaşayan Kürt ve Türk toplumunu 
gereksede yerli toplumları bilgilendirmek için 
aydınlatma çalışması sürekli yapılmalıdır. Bu 
anlamda Kürt ve Türk toplumunu yoğunlukta 
yaşadığı bölgelerde bildiri ve diğer material 
dağıtımları, yerel medya aracılığıyla bilgilendirme 
aralıksız devam etmeli. Bu çalışma özellikle Türk 
medyasının yaptığı yalan ve yanlış haberlerin 
önüne geçilmesi anlamında önemli olacaktır. 

 Yerli toplum açısından da kamuoyu yaratmak 
ve özellikle Ingiliz hükümet yetkililerine baskı 
uygulama çalışmaları yapılması önemli olacaktır. 
Milletvekili, belediye encümen üyeleri, sendikacı, 
yerli medya gibi kişi ve kurumlara düzenli 
bilgi gönderilmesi bu dönemde büyük önem 
taşıyacaktır. Yine bu kesimler ile toplantılar ve 
söyleşiler yapmak yada onları yaptığımız eylem-
liklere ortak etmek gerek dayanışma gereksede 
ortak çalışma açısında büyük bir adım olacaktır.   
Ayrıca Londra yaşayan Kürt ve Türk toplumunu 
uyeleride gerek iş yerlerinde gerek okullarında 
gereksede mahallerinde bu konuda çalışma 
yürütmek ve bilgilendirme yapmaları önemli 
olacaktır. Herkes kendi bulunduğu bölgede özel-
likle 6 Mart’da yapılacak olan ulusal yürüyüş Kürt 
Halkıyla Dayanışma’ya devam etmek herkesin 
sorumluluğu. Bu anlayış ilerde ortak sorunlara 
karşı ortak mücadeleninde bir vesilesi olacaktır.”

Türkan Budak
Britanya Kürt Halk Meclisi Eş Başkanı

“Kürdistan’lıların İngiltere’deki yaşamı son 
30 yıla dayanır ve bu da Kürt özgurluk hareketi 
ile Türk devleti arasında yaşanan yoğun savaş 
sürecine denk geliyor.  Bu insanlar öyle ya da 
böyle Kürdistan’da 40 yıldır devam eden bu 
savaşın mağdurlarıdırlar, her biri bir şekilde bir 
bedel ödemiş-ödüyor. Ve bir de, İngiltere’de 
yaşayan Kürdistanlılar’in nifusunun çoğunu 
Alevi Kürtler oluşturuyuyor, Aleviler Türk dev-
letininin katliamlarına yakın tarihe kadar de-
falarca maruz kaldıkları için de Kürdistandaki 
her gelişmeye karşı oldukca duyarlılar. Dün, 
Şengal ve Kobane’de  nasıl ki IŞİD çetelerinin 
barbarlığını ve arkasındaki Türk devletinin kirli 
ilişkilerini Britanya kamuoyunda teşir ettilerse, 
bugün de Varto, Sur, Cizre ve Kürdistan’ın başka 
bölgelerinde yaşanan insanlık dışı uygulamalara 
İngiltere’de yaşayan halkımız sessiz kalmamıştır,  
Kürt Halk Meclisi’nin çağrılarına gece-gündüz, 
yağmur-soğuk demeden cevap vermiştir. Ağustos 
2015’den beri, belli aralıklarla demokratik hakkını 
kullanarak, hemen her kurumun kapısını çalmış 
sessizliklerini kınamıştır. karşılastığı her insanın 

kulağına Türk devletinin Kürdistan’da uyguladğı 
vahşeti haykırmıştır. 8 Şubat’ta Cizre’de katliam 
haberini aldığı geceden itibaren halkımız evinde 
durmamış...kadınlar ve gençler” bizi rahat 
bırakmazlarsa biz de onları rahat bırakmayacağız” 
deyip gece-gündüz alanlarda halkının onurlu 
direnişinin sesi olmaya calışmışlar. Türkiyeli 
demokratlar, inanç kurumları ve İngiliz dostlarımız 
da bu katliamlara karşı sessiz kalmamışlar her 
çağrımıza büyük duyarlılık göstermişlerdir.

Türk başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun David 
Cameron’la görüşmesini ve gene Davutoğlu’nun 
iş çevreleriyle yaptığı görüşmeleri kitlesel pro-

testolarla İngiltere kamuoyunda teşhir ettik.  
Halkımızın duyarlılığına ve onurlu duruşuna hiç 
süphemiz yoktur ancak ben, sizin aracılığınızla 
birkez daha şunu belirtmek istiyorum. Kürt halkı 
kırk yıllık mücadelesini Şengal’daki fedai çıışla 
ve Kobane’deki insan üstü bir direnişle dün-
yaya duyurdu, bugün de Sur ve Cizre üzerinden 
Kuzey Kürdistan özgurleştirilecek...bu özgürlük 
yürüyüşünün sevdalılarına tüm halkımızı birkez 
daha katılmaya çağırıyoruz. nekadar çoğalırsak o 
kadar sesimiz gür çıkar, nekadar cok ses yapar-
sak okadar çok evladımız yaşıyor olacak.  Cizre 
ve Sur’a sahip çıkmak, şeref,namus ve onura sa-
hip çıkmaktır.”
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Agit Şernex
“Öncelikle Kürt halkına karşı gerçekleştirilen 

uluslararası komplonun 17’inci yılında bir kez 
daha komployu kınıyorum ve Önder Apo’nun 
özgürlüğünü istiyorum. Bilindiği gibi Cizre, 
Nusaybin, Sur ve Silopi gibi Kuzey Kürdistan’ın 
şehirleri faşist ve ırkçı rejimin saldırıları 
altındadır. 

Çözüm masası devrildiğinden bu yana 
halkımıza yönelik saldırılar gittikçe artmaktadır. 
Her ne kadar işgalci devlet saldırılarını artırsa 
da halkımız YPS öncülüğünde tarihi bir direniş 
göstermektedir. Biz Avrupa’da yaşayan Kürt gen-
çler de bu ağır süreçte, eylemlerimizi aralıksız 
sürdürüp güçlendirmeliyiz.”

Abdullah Gülerk
“Yapılan eylemlere karşı genel bir duyarsızlık 

olduğuu düşünüyorum. Çünkü artık ölümleri 
kanıksayan bir toplum haline dödük.” 

Doğan Genç
İnsan hakları savunucusu

“Demokratik Güç Birliğinin Londra da 
yaklaşık iki aya kadar süren geride bıraktığımız 
bu süreçte tek gündemi.Başta Cizre ,Suruç ve 
Kürdistan’da ilan edilen öz yönetimler ve bu 
çerçevede inşa edilen öz savunma direnişleri 
olmuştur. Ortalama her hafta Londra da bir ey-
lem örgütlenmiştir.Sadece Londra merkezde 
örgütlenmiştir İngiltere nin bir çok kentinde 
eylemler örgütlenmiş.Örnek olarak Galler 
,İskoçya , Brayton, Notingam ve bir çok farklı 
kentlerde Kürdistan’da gerçekleştirilen katliy-
amlara yönelik tepkiler ortak ortaya konmuştur.
Bu temelde Türkiye elçilik önünde ve Londra’da 
başbakanlık önünde dört günlük süreli bir eylem 
gerçekleştirildi  son gün Kürdistanda ki eylem-
lere paralel Londadan cizreye zincir eylemimiz 
gerçekleştirildi.İskoçya ,da panel yapıldı.Bu 
süreçde kürdistan’da ve Cizre katliyamlazım ile 
ilgili önümüzdeki günlerde DGB Londra da ey-
lemlerimiz devam edecek. Nelerin yapılması ko-
nusunda çarşamba günü cemevinde olağanüstü 
toplantımız var önümüzdeki günlerde neler 
yapacağımız planlaması konuşulacak.Kürdistan 
na heyet gönderme gibi öneriler var. Saygılar”

Aylina Kılıç
“Bence eylemler sonucuna ulaştı çünkü bir 

çok insan Cizre’de ki yaşanılan katliamdan 
haberdar olmuştur. Bence daha çok sesimizin 
duyulması için Fransa’da bulunan AİHM’in 
önünde protesto yapılsaydı daha çok gündem 
olurdu. Katliamları önlemek için muhalif par-
tisi işçi partisi ile devamlı iletişimde olmak et-
kili olacaktır. Ve bence eylemler daha çok sık 
olmalıdır. Mesela parlamentonun önünde kesin-
tisiz açlık grevi yapılabilir.”

Mehmet Oğuz
Aktivist Ciwanen Azad

“Kürdistan’da yaşanan gelişmelere Avrupa’da 
yaşayan Kürtler kayıtsız kalamaz ve tepkiler-
ini de demokratik ölçüler çerçevesinde ortaya 
koyuyorlar bu politik toplum olma, olabilme 
açısından önemlidir. Bilindiği gibi faşist TC 
devleti yeni dönem islamofaşist hegemonyası 
kurdistanı adeta yeniden işgal ediyor ve Kürtlere 
dehşet  katliamlar uyguluyor. Son olarak Ciz-
rede çeşitli evlerin bodrum katlarına sığınan 
ağır yaralı ve sivil halkı kimyasal silahlarla 
katletmıştır.Dünyanın Neresinde yaşıyorsa 
yaşasın hiçbir Kürt bu katliamlara kayıtsız kal-
amaz ve kalmamalı da  Kobanî süreci gibi bir ey-
lemselik süreci oluşturduk hemen hemen hergün 
eylem oluyor bazen bir günde iki eylem oluyor 

Eylemlerin amacı TC devletimin Kürdistan’da 
yaptığı katliamları duyurmak  kınamak ve bu ül-
kelerin kamuoyuna siyasi ilişkilerinin gündem-
ine sokmak Bunu bir yerde başarıyoruz fakat 
İngiltere gibi emperyalist ülkelerin siyasetler-
ini değiştirebiliyormuyuz bunu söylemek çok 
güç  İnsan katliamlarını pek de önemsemeyen, 
Ekonomik ve hegemonik çıkar amaçlı ilişkileri 

olan bu büyük devletlerin gündemini belirlemek 
büyük bir siyasi ve diplomasi akıl gerektiriyor  
Sanırım eksik olduğumuz konu bu  Bu konuda 
daha etkili olabilmeliyiz  Bununla ilgili olarak 
6 martta bu ülkede bizim dışımızdaki topluma 
yönelik bir eylem hazırlığı organize ediliyor .

Bu ülkede yaşayan Kürtler ve yoldaş kesim-
ler yaşanan bu sürece daha azla kendini katmalı 
yapılan bütün etkinliklere katılmayı birbgörev 
olarak görmelidir.Her zaman bunu söylerim 
Kobanî yi kurtardık Cizre’yi ,kuzey kurdistanı 
da kurtarabiliriz.”

Ayşe Ok
“Hergün yeni katliam haberleri okuyor-

uz. Bence eylemler etkili oluyor, duyarlılığı 
arttırmak adına  ama daha etkili yöntemler 
denenmesi gerekiyor sadece yürümek ve slo-
gan atmak yeterli değil. Son zamanlarda yapılan 
eylemler Heathrow, insan zinciri gibi etkili 
yöntemler ses duyurmak açısından.  Tüketim 
piyasasında boykot etkinliğini kullanmak lazım 
bence Türk markaları ve firmaları AKP ile uzantı 
olan firmalar boykot edilmeli. Ticari yatırımlar 
bloke edilirse belki daha etkili bir yöntem olur 
bununla ilgili gazetelere ilan verilebilir biz 
yapılan katliamları protesto ediyoruz ve ticari 
ilişkiyi ret ediyoruz denilebilir bu ilanlarda. 
İnsan zinciri eylemi güzel etkili bir eylem daha 
çok tekrarlanmalı bence. Ama en önemlisi Kürt 
firmalarının ve iş adamlarının Türkiye’ye ticari 
yaptırım uygalaması gerek bir şekilde. Kapital-
izmin kendi yöntemleri ile savaşmak gerektiğini 
düşünğyorum.”

Cuma Anıl Kepez
“Bizler diaspora daki Kürtler  olarak Londra’da 

yaptığımız eylemler çok etki yaratmıştır. İngiliz 
medyasında ve İngiliz yerel halkının dikkatler-
ini çekmiştir. Öncelikle şunu belirtmek isterim 
İngiltere’nin çizdi suni sınırlar şuanda Kürtler 
üzerinde büyük katliamlara sebeb oluyor.Kürtler 
38 yıldır bir derin uykuda kalmis ve bundan 
sonra geri o derin uykuya dönmek istemiyor 
onun için Kürtler Londra sokaklarında her gün 
eylem yapıyor.  Türkiye ve Kürdistan’daki 
katliyamları önemlek için daha çok eylemlikler 
sergilememiz lazım daha çok İngiltere’deki  ye-
rel halkın gerçekleri bilmesi lazım böylelikle 
daha çok etki yaratılabilir ve medya unsurları 
böylesi girişimlerde daha çok yayın yapması et-
kisi yaratabileceğini düşünüyom.”

Gül Çiftci
Tohum Kültür Merkezi

“Bilindiği gibi, Kürdistan’da yapılan katliam-
lara Avrupa adeta sessiz kalmaktadır. Sessiz 
kalmanın ötesinde, bizzat desteklemektedir.
Almanya başkanının sık sık Türk devleti yet-
kilileri ile görüşmesi bunun bir kanıtıdır. Türk 
devleti ile göçmenler üzerinde yapılan hesap-
lar ve bundan kaynaklı Türk devletine yapılan 
ekonomik yardım bir anlamda Avrupa’nın 
savaşa ortak olması anlamına gelmektedir. 
Dolayısıyla buradaki devrimci-demokrat ku-
rumlara daha büyük görevler düşmektedir. 
Buradaki çalışmalarda bir yandan ( faşist) T.C. 
nin katliam ve ablukaları su yüzüne çıkarmamız 
gerekirken, öte yandan Avrupa nın seyirci kalma 
tavrınıda teşhir etmemiz lazım.Yani, iki yönlü bir 
faaliyet yürütmemiz   gerekiyor. Esas amacımız 
Londra’da yaşayan tüm kesimlere ulaşmak 
olmalı.Sadece göçmenlere yönelik bir çalışma 
yeterli değildir, bu anlamda üstümüze düşeni  
yapmadığımızı söyleyebiliriz. Bundan sonraki 
çalışmamız bu yönlü olmalı, mesleki kuruluşlar, 
insan hakları kurumlarını ve sendikaları duyarlı 
kılmak için yoğunlaşmalıyız. Öte yandan, 
birleşebileceğimiz tüm güçlerle ortak hareket 
etmeliyiz. Sıradan, fazla şey getirmeyen etkin-
liklerden çok, geniş kitleleri etkileyecek yol ve 
yöntemler bulmalıyız. Ancak bu şekilde Abluka 
ve Katliamlara karşı direnenlerin sesi olabiliriz.

Bugüne kadar yapılan eylemler olumlu ve 
etkili olmakla beraber geniş çaplı kamuoyu 
yaratacak görselliği önemli olan eylemlilikler 
olmalıdır.”

Ferhan Strek
“Cizre ve Sur da yaşananlar, Kürdistan’ın 

mücadele tarihinde çok önemli bir rol oynadığı 
kanısındayım. Bu sürece nasıl gelindi? Savaş ol-
madan çözüm olur muydu? gibi sorgulamalar te-
orik düzlemde anlamı olsa da pratik hiç bir değer 
taiımamaktadır. Kürdistan’da özgür yaşam, dev-
letin “şefkatlı” ellerinden değil halkın öz iradesi 
ile ilmik ilmik elde edileceğine inanıyorum. 
Özgürlüğe sadece Kürtlerin ihtiyacı yok, ortadoğu 
cadi kazanı olmuşken sessiz ve cevapsız kalmak 
mümkün değil. İnsan vicdanı ile vardır. Kürtler-
in tarih sahnesine çıkmak istediği bir zamanda, 
bu tarihi kavgada rol almak istemiyorum de-
mek “hiçliğimle barışığım” demek. Bu anlamda 
benim için her eylem anlamlı ve önemlidir. Ey-
lem çesitliliği ve yaptırımı itibari ile bir çok 
fikir belirtmek mümkün ancak, ben eylemlerin 
nicelik ve niteliğinin çok daha önemli olduğunu 
düşünüyorum. Yani bir eylemin örgütlü olması 
onun ne kadar başarılı olduğunu yansıtır. Kimi ey-
lemler 5 kişi ile inanılmaz gündemler yaratır kimi 
eylemler ise 5000 kişi ile hiç ses çıkartamaz. Ben 
Türk başbakanı, A. Davutoğlu’nun protestosunda 
yeteri kadar “gürültü” yapıldığını dğşünüyorum. 
Gönül isterdiki İngiltere de yaşayan toplumunu-
zun doğal bir reflex ile eylemliklere-etkinliklere 
tüm gücü ile katılım sağlasın ancak şu an bu pek 
mümkün görünmüyor. Bu anlamda Kürtlerin 
örgütlü güçlerine önemli bir rol düşüyor.

Bu noktada İngiltere’de yaşayan toplumun 
eylemlerdeki örgütsüz duruşuna, Londrada-
ki Cemevi’nin de önemli bir rol oynadığını 
düşünüyorum. Aleviliği salt bir dini mezhebin 
ritüeli olarak görmek ve uygulamak , toplumun 
direniş gücünü kırdığını - toplumu apolitize 
ettiğini - toplumun muhalif damarını öldürdüğünü 
düşünüyorum. Alevi kürtler kendi kimliğine 
hakettiği değeri vermeli, eylemlere daha aktif 
katılmalı.”

Oktay Cinpolat
“Cizrede katliamların yoğunlaşması, Londra 

ve Avrupa genelindeki Kürt, Türk, sosyalist, 
demokrat, ilerici ve humanist cevrelerinde doğal 
bir hareket yaratmış oldu. Başta Cizre halkı ol-
mak üzere Doğu Türkiye ve Kürdistan’daki Kürt 
halkına yönelik katliamlara artık dur demek için 
Avrupa’da yaşayan toplumumuz sokaklara daha 
fazla döküldüğünü Londra’da görmüş olduk. 
Kimi zaman örgütlü kitle neredeyse günlük pro-
testolara katılırken, kimi zaman daha geniş bir 
katılımın sağlandığı yürüyüşler de oldu. Böyle 
bir dönemde protestoların temel hedefinde, diğer 
taleplerin yanısıra, insanların Türkiye’yi yöneten 
faşist AKP-Erdoğan saldırılarda hayatını kay-
betmemesi. Bu süreçte katliamlar durana kadar; 
bölgede faşizm yıkılana kadar bu dönemin ey-
lemleri hedefine ulaşmış sayılmaz. Zor ve uzun 
sürebilir, ama imkansız bir amaç değil. Bu, ey-
lemlerin etkisiz olduğu anlamına gelmez, aksine 
her eylem somut taleplerle kendisini ortaya koy-
uyor; toplumun farklı kesimleri de bunu dikkate 
alır. En azından İngiltere hükümeti (ve ziyarette 
bulunan Davutoğlu) Londra’da bu katliam-
lara sessiz kalmayacak bir kesimin olduğunu 
yakından öğrenmiş oldu. Bu süreçte, içeriği ben-
zeri olsa da farklı biçim de eylemlikler oldu. Her 
bir farklı etki yaratti diyebiliriz. Davutoglu’nun 
ilk ziyareti psikolojik bir baski yaratti du-
nya gundeminde; Picadilly Circus’a “zincir” 
halinde yürümek İngiliz halkına başta olmak 
üzere tüm bölgedeki halklara AKP hukümetinin 
faşist yönünü ve Cameron hukümetinin iki 
yüzlülüğünü ortaya koyarak daha farklı bir etki 
yarattı. Gezi’den bu yana bakarsak, Londra’da 
yaşayan duyarlı bir kesim var. Bu katliamları 
önlemek adına toplumumuzun yapacağı en et-
kili iey, İngiltere Hükümetinin faşist bir yöneti-
mi desteklediğini ortaya tüm gücümüzle koy-
mak; bu katliamlarda İngiltere’nin de bir nevi 
parmağı olduğunu göstermek; gerçek anlamda 
Kürt halkını destekliyorsa bunu söylemlerde 
değil, pratikte göstermesi gerektiğini; ve AKP 
hukümetine verdiği desteği sonlandırması. Diğer 
anlamıyla, AKP hukümetini durdurmak için 
onun sponsoru İngiltere hükümetini başta olmak 
üzere hedefe almak. En azından daha geniş kes-
imler açısından Londra’da yapılan eylemlikler 
daha anlamlı olacaktır.”

Ayşegül Erdoğan
İslington belediye meclis üyesi

“Türkiye devletinin Kürt Halkına başlatmış 
olduğu topyekün saldırılarının başta İngiltere 
olmak üzere Avrupada yaşayan Kürt halkının ve 
dostalırını endişelendirmiştir. Saldırılara karşı 
Kürt halkının reaksiyon ve tepkisi gecikmemştir.

Aylardır sesimizi Milletvekillerine ve Avru-
pa Parlamenterlerine duyurmak için bir dizi 
görüşmelerimiz olmuştur. Roj Kadın Meclis 
üyeleri ve İngiltere Ana muhalafet Partisi ‘İsçi 
Parti lideri Jeremy Corbyn ile olan görüşmemiz 
şimdiye kadar yapılmış olan en başarılı sonuç 
veren görüşme olmuştur. Bu görüşmeden sonra 
Jeremy Corbyn sözünü tutup İngiltere Türk 
Elciliği temsilcisine ve İngiltere Dış işleri 
bakanına ‘Kürt halkına yapılan saldırılar ko-
nusunda endişeli olduğunu ve bir an önce 
saldırıların durdurulmasını ve barış sürecinin 
başlamasını’ belirtmiştir.

İngiltere’de yapmış olduğumuz Halk ey-
lemleri, diplomat ve Parlamento temsilcileri 
ile yapmış olduğumuz görüsmeler komuoyu 
oluşturmustur. Sivil toplum örgütleri, Sendi-
kalar, Universite toplulukları, farklı yöre ve si-
yasi toplum merkezleri ile ortak oluşturduğumuz 
‘Türkiye’nin Kürtlere karşı Savaşını durdur’ 
eylem hazırlıklarımız ise tüm hızıyla devam et-
mektedir. İlk defa Birleimiş Kırallığı kapsayan 
bir eylem olucaktır. Ülkenin dört bir yanından 
farklı toplumlar, Kürtlerle dayanışma içinde 
olan örgütler, ögrenci sendıkaları ve Kürt Halkı 
bu ‘National Demonstration’a eşlik edicektir. 
Bu anlamda bu eyleme başta kendimizi katarak, 
akrabalarımızı’ arkadaşlarımızı, komşularımızı, 
iş arkadaşlarımızı, okulda-Lisede-Üniversitel-
erde tanıdık tanımadık herkesi bu eyleme dahil 
etmek en temel amaçlarımızdan biri olmalıdır.”

Yücel Şeran
“Hiç şüphe yok ki nasıl Önder Apo ve 

Özgürlük Hareketi saldırılara karşı direnmişse 
biz de Önder Apo’nun yarattığı özgür Kürtler 
olarak başta Cizre’de, Nusaybin’de, Farqin’de, 
Sur’da, Gever’de, Kerboran’da, Derik’te ol-
mak üzere örgütlü olduğumuz her yerde 
direndik, direneceğiz. Taşlarımızla direneceğiz, 
molotoflarımızla direneceğiz, silahlarımızla 
direneceğiz. Barikatlarla, hendeklerle, onbinlerle 
sokaklaraa dökülerek direneceğiz. Onlar ‘yok 
edeceğiz’ diyerek bir halka soykırım dayattıkça, 
biz varlığımızı savunacağız. Çünkü bu Kürt 
halkının demokrasi ve özgürlük arayışçılarının 
varlık ve yokluk mücadelesidir. Sadece diren-
mekle sınırla kalmayacak, yaşadığımız her yerde 
demokratik özgür yaşamı inşa edeceğiz. Bizler 
Londra’li kurt gencleri olarak yok edilme ca-
balarina karsin Kurdistan’daki yoldaslarimiza 
olan destegimizi eksiltmeyecegiz vede yitirmey-
ecegiz. Gerceklestirmekte oldugumuz eylemler 
ile yabanci kitleyi bu acilan savasa dair goz ac-
malarini, sesimize ses katmalarını saglayacagiz.”

Bertan Güneş
“Öncelikle TC’nin Kürdistan’daki barbarlığını 

kınıyor ve lanetliyorum ve Kürdistan’ın cesur 
direnişcilerini selamlıyorum.

Halkımızın katliamlara yönelik duyarlılığını 
ve gerçekleştirdiği eylemleri açıkçası yeterli 
bulmuyorum. Geçen sene Kobanî sürecindeki 
eylemlerimizin yoğunluğu, yüksek katılımını 
ve sosyal medyaki etkinliğimizi örnek alarak 
bugün Bakûr Kürdistan için topyekûn bir şekilde 
yapmamız gerekiyor. O süreçteki hareketliğimiz 
batı devletlerini harekete geçirerek YPG ve YPJ 
güçlerimize destek çıkmasını sağladı ve üste-
lik desteğimiz direnişcilerimize motivasyon 
kaynağı olarak onların ilerlemesinde büyük rol 
oynadı. Bu sebepten dolayı halkımızın eylem-
lerimizi önemsemelerini ve katılmalarını dili-
yorum. Ayrıca bu süreçte gerek sosyal medyada 
ve gerekse arkadaşlarımıza özelikle yabancı 
arkadaşlara durumu anlatalım ve onlarında ey-
lemlerimize katılmalarını ve sosyal medyada 
bize destek sunarak sesimizi yükseltmekte 
katkıda bulunmalarını sağlayalım.”
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Britanya Kürt Halk Meclisi 
çağrısıyla Londra merkezinde bu-
lunan parlamento binası önünde 
gelen kitle üzerinde Kürt halk ön-
deri Abdullah Öcalan’ın resminin 
bulunduğu tişörtler giyerek sık sık 
İngilizce olarak ‘yaşasın başkan 
Öcalan’ sloganları attı. Parlamento 
binası önünde yapılan konuşmalarda 
Öcalan’a yönelik gerçekleştirilen 
komploda yer alan uluslararası 
güçler kınandı.

Kitle adına yapılan konuşmalarda 
Kürt Halk Önderi Abdullah Öca-
lan şahsında Kürt halkına yönelik 
gerçekleştirilen komplonun bazı 
boyutlarıyla halen devam ettiği 
ifade edildi. ‘Kürt halkı bugün de 
büyük bir saldırı ile karşı karşıyadır. 
Türk devleti Kuzey Kürdistan’ın 
yanısıra bugün Rojava’ya saldırarak 
Kürt halkının hak talebini bastırmak 
istemektedir. Gelinen aşamada ne 
Türk devletinin ne de başka güçlerin 
Kürt halkının tüm paraçalardaki 
özgürlük yürüyüşünü durdurmaya 
gücü yetmeyecektir. Kürt halk ön-
deri Abdullah Öcalan’ın fikirleri ve 
ideolojisi bugün tüm Kürdistan’da 
yaşam bulmuştur. Kürt halkının 
düşmanlarının esas saldırısı 
Öcalan’ın kurmaya çalıştığı sis-
temin kendisinedir. Ancak Öcalan’ın 
fikirleri artık yaşam bulmuştur, bu 
anlamda komplo boşa çıkmıştır. 
Ancak fiziki olarak Öcalan’a büyük 
bir tecrit ve izolasyon koşullarında 
işkence uygulanarak bu durumdan 
öç alınmaktadır. Kürt halkının sabrı 
kalmamıştır artık. Cizre’de vücut 
bulan amansız direniş, Kobane 
ruhuyla zafere gitmektedir. Kürt 
halkı bu anlamda tarihi günlerden 
kgeçmektedir. Bu dönem Kürt halk 

önderinin özgürlüğü başta olmak 
üzere tüm parçalarda Kürt halkının 
kendi özgür ve demokratik sistemini 
kurduğu bir dönem olacaktır.’’

lord avebury anıldı
Eylemde iki gün önce yaşamını 

yitiren Kürt dostu Lordlar kamarası 
üyesi İngiliz siyasetçi Lord Ave-
bury de anıldı. Yıllardır Öcalan’ın 
özgürlüğü için çalışma yürüten 
Lord Avebury iki kez Öcalan 
ile görüşmüştü. Lord Avebury 
için yapılan bir dakikalık saygı 
duruşundan sonra kitle ünlü Trafal-
gar meydanına doğru yürüyüşe geçti.

Ana caddeyi trafiğe kapatarak 
yürüyüşe geçen kitlenin önünde 
çocuklardan oluşan kortej Öcalan’ın 
resminin olduğu tişörtlerle 
Öcalan’ın büyük bir resmini taşıdı. 
üzerinde İngilizce olarak ‘15 
Şubat’a cevabımız, İntikamdır’, 
‘Özgür Öönderlik, Özgür Kürd-
istan’ yazılı pankartlar açan kitle, 
PKK, YPG, YPJ, KCK bayrakları 
taşıdı. İngiltere Başbakanlığı 
önüne varan kitle burada durarak 
başbakan Cameron’a Trük dev-
letini desteklemekten vageçmeye 
çağırdı. Yürüyüş halinde Trafalgar 
meydanına varan kitle burada kısa 
bir miting yaptı. Mitingte yapılan 
konuşmalarda Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü is-
tenerek, Türk devletinin saldırıları 
karşısında uluslararası kamuoyuna 
duyarlılık çağrısı yapıldı. Eylem 
süresi boyunca binlerce el bildirisi 
dağıtıldı. Dağıtılan bildirilerde 15 
Şubat komplosu ve Öcalan’ın du-
rumüuyla ilgili bilgiler bulunuy-
ordu. İki saatten fazla devam eden 
eylemden sonra kitle dağıldı.

Londra`da Öcalan’a 
Kürt halk önderi  
Abdullah 
Öcalan’a yönelik 
gerçekleştirilen 15 
Şubat komplosunun 
17’inci yıldönümünde 
Londra merkezde 
kitlesel bir gösteri 
gerçekleştirildi.
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İmralı’ya gitmek isteyen 
uluslararası heyet 
Dicle ile görüştü

Uluslararası Barış 
Delegasyonu’nun PKK lideri 
Öcalan ile görüşmek üzere Ada-
let Bakanlığı’na 30 Ocak günü 
yaptığı başvuruya bugün de yanıt 
verilmedi. Nelson Mandela’nın 
avukatı Essa Moosa tarafından 
kaleme alınan başvuru mektubun-
da, Öcalan ile İmralı’da görüşme 
talep edilirken, barış sürecinin 
yeniden başlaması için çaba har-
canmak istendiği vurgulanmıştı.

Öcalan’a yönelik uluslararası 
komplonun 17’inci yıldönümünde 
Nelson Mandela’nın avukatı Essa 
Moosa başkanlığındaki 11 kişilik 
bir heyet, İmralı’ya gitmek için 
Adalet Bakanlığı’na başvuruda 
yaptıktan sonra temaslarda bu-
lundu. 

Güney Afrika’nın yaşamını 
yitiren efsanevi lideri Nelson 
Mandela’nın avukatı Essa Moosa 
başkanlığındaki yabancı heyet, 
Demokratik Toplum Kongresi 
(DTK) Eş Başkanı Hatip Dicle ile 
görüştü. Basına kapalı gerçekleşen 
görüşmede, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın rolü, tecrit ve çatışmalı 
süreç ile müzakerelere yeniden 
nasıl başlanabileceği üzerinde 
görüş alış verişinde bulunuldu.

adalet bakanı İmralı için 
henüz karar vermemiş!

Uluslararası Barış 
Delegasyonu’nun İmralı’da 
PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 
görüşmek için Adalet Bakanlığı’na 
yaptığı 5’inci başvuruya da yanıt 
verilmedi. Adalet Bakanlığı ile bu 
sabah yapılan görüşmede, heyete, 
“Bakan Bey’in haberi var, ama 
şu ana kadar herhangi bir karar 
vermiş değil” cevabı verildi.

HDP’den 15 Şubat 
açıklaması: Öcalan 
barışçıl çözüm için 
vazgeçilemez isimdir

Kürt sorununda barışçıl çözüm 
önerisini yineleyen HDP, bu-
nun için Abdullah Öcalan’ın 
vazgeçilmez bir isim olduğunu 
kaydetti. HDP’nin açıklaması 
şöyle:

”Uluslararası komplonun 18. 
yılına girerken, kan ve gözyaşının 
dindiği, eşitliğin ve özgürlüğün 
egemen olduğu bir ülkede yaşama 
isteğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Kürt sorununu karşılıklı görüşme 
ve müzakereyle çözmek isteyen; bu 
tutumu aynı zamanda Türkiye’nin 
demokratikleşmesi adımı olarak 
değerlendiren; Kürt halkının 
eşit haklara sahip olması ve eşit 
halkların barış içinde yaşamasının 
önündeki engellerin kaldırılması 
için çabalayan sayın Abdullah 
Öcalan, 15 Şubat 1999 tarihinden 
bu yana İmralı Yüksek Güven-

likli Cezaevi’nde, uluslararası 
sözleşmelerin çiğnendiği koşullarda 
tutuluyor. Dünyanın farklı ül-
kelerinde ve Türkiye’de her yıl 15 
Şubat’ta gerçekleştirilen eylem 
ve etkinliklerle bu duruma dikkat 
çekiliyor, uluslararası komplo mah-
kum ediliyor ve sayın Öcalan’ın 
özgürlüğüne kavuşmasının önemine 
vurgu yapılıyor.

Özellikle 2015 Nisan ayından 
bu yana ağır tecrit koşullarında 
yaşayan ve ne avukatları ne de 
ailesi ile görüştürülmeyen sayın 
Abdullah Öcalan, Kürt sorunu-
nun demokratik, barışçı siyasi 
çözümünde vazgeçilmez isimdir. 
Türkiye toplumunun ve dünyanın 
dikkatle izlemiş ve olumlu 
sonuçlanması için destek sunmuş 
olduğu İmralı görüşmelerinin kes-
ilmesinin ve müzakere adımlarının 
atılmamasının bugün yarattığı so-
runlar ortadadır.

Saray-AKP iktidarının, içerde 
Ergenekon çetelerinden 90’ların 
özel harekatçılarına, siyaset alanının 
en gerici unsurlarından askeri ve-
sayet savunucularına kadar geniş bir 
yelpaze ile ittifak kurması; dışarda 
ise Suudi-Katar işbirliği ile Suriye 
başta olmak üzere Ortadoğu’ya yeni 
şekil vermeye çabalaması ile olumlu 
bir sonuç alınamayacağı çok açıktır. 
Kürt halkını düşman ilan ederek 
Rojava’ya saldırı hazırlığı politikası 
olsa olsa Türkiye’yi hızla bir bölge 
savaşının içine itecektir.

Şu çok açık ki, kendi içinde ve 
bölgede Kürt halkıyla barışmayan, 
halkın taleplerine karşı silahla, 
savaşla, ablukayla, sokağa çıkma 
yasaklarıyla, sivil katliamlarıyla ce-
vap veren bir siyasetin geleceği yok-
tur. Bu, aynı zamanda Ortadoğu’da 
da Türkiye’nin her türlü ilişkisini 
sınırlayan, dar bakışlı ve düşmanlık 
geliştiren bir çizgidir.

Barış, artık sadece silahların 
susması değildir, aynı zaman-
da demokratik bir Türkiye’nin 
kurulması mücadelesidir. Üzer-
inden 17 yıl geçmiş olsa da, 15 
Şubat Uluslararası Komplosu’nun 
boşa çıkarılmasının yolu, İmralı’da 
Türk ve Kürt halklarının, Türkiye 
ve bölge halklarının tarihsel ve 
stratejik ittifakı için bütün varlığını 
ortaya koyan sayın Abdullah Öca-
lan üzerindeki tecridin derhal 
sonlandırılması ve müzakerelere 
başlanmasıdır.” 

HaYat 15 Şubatta durdu!
Diyarbakır, Şırnak,Mardin, 

Van, Hakkari, Ağrı, Muş, Adana, 
Mersin ve Kobane’de de 15 
Şubat komplosu kınanadı, 15 
Şubatta hayat durdu. 15 Şubat’ın 
18’inci yılı nedeniyle kepenklerin 
açılmadığı birçok kent siyahlara 
büründü. Gün içinde yine Kürdis-
tan ve Türkiye’nin birçok kentinde 
protesto gösterileri ve yürüyüşler 
düzenlen

Özgürlük Yürüyüşü
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İngiltere’de büyüyen 
öğretmen krizi! 

İngiltere’deki öğretmenlerin 
çalışma koşullarında ve 
ücretlerinde bir an önce bir 
iyileştirilmeye gidilmediğinde 
yeni kuşak öğretmenleri 
mesleğe çekmek ve her okul 
için yeterince öğretmen bul-
mak eğitimdeki sorunların 
başında gelecek. Daha önce 
İngiltere’de okul müdürler-
inin de içinde bulunduğu ve 
eğitim çalışanları örgütleyen 
altı sendika öğretmenlerin 
çalışma koşullarını ve 
ücretlerini belirleyen komit-
eye yaptıkları açıklamada bu 
koşullar devam edildiğinde 
kaliteli ve kalıcı öğretmen 
bulmakta zorlanılacağını 
açıklamışlardı. Bunun üzer-
ine özellikle 2015’in yapılan 
son bütçe açıklamalarında bu 
konuda bir iyileştirme beklerk-
en okulların dondurulan yada 
kesilen bütçeleri ile bu sorunu 
daha büyük bir sorun olacağını 
gördüler. Daha önce işlediğimiz 
bu konuya bir daha bakıp bu 
anlamda kötüye giden duruma 
tekrar dikkat çekmek istedik. 

İngiltere’de bir yandan 
öğretmenlerin çalışma koşulları 
ve ücretleri konusunda kesin-
tiler yapılırken bir yandan da 
okulların bütçelerinden büyük 
kesintiler yapılmaya devam edi-
yor. Londra’daki bir çok okulu 
önümüzdeki dönem yaklaşık 
%15 kesinti bekliyor. Hiç 
şüphesiz bu kesintiler araç gereç 
ve bir çok olanağı etkileyecek 
olsa da bunun aynı zamanda 
öğretmen kadrolarını etkilem-
esine kesin gözüyle bakılıyor. 
Öğretmen bulunamayan okul-
larda ise, büyük korku, sınıf 
nüfusunun artışı olarak görül-
üyor. Şimdi bile ortalama 30 
öğrenci olan sınıf sayısı oldukça 
yoğunken bu sayının önümüzde-
ki günlerde 35-40 arası olması 
bekleniliyor.

İngiltere’de öğretmenlerin 
mesleği bırakması çok hızlı 
bir şekilde ilerliyor. Bunun 
asıl sebeplerinden bir tane-
si çalışma koşulları olurken 
diğeri ise öğretmen ücretlerine 

yapılan ücret zammının %1 ile 
sınırlanması. İngiltere’de bu 
konuda yapılan bir araştırmanın 
sonuçlarını geçen hafta medya ile 
paylaşan Ulusal Denetim Bürosu 
özellikle ortaokullarda derslerin 
28%’inin ders uzmanı olmayan 
öğretmenler tarafında verildiğini 
söylerken bunun yanında 
hükümeti öğretmen sorununu 
anlamamak ile suçladı. Bu an-
lamda müdürlerle de görüşen 
Ulusal Denetim Bürosu özel-
likle yoksul ve işçi çocuklarının 
yaşadığı bölgelerdeki okulların 
54%’de öğretmen bulmanın zor 
olduğuna dikkat çekerken diğer 
bölgelerden bu oranın ortalama 
33% olarak yaşandığına dikkat 
çektiler. Öğretmenlerin çalışma 
koşullarındaki dayatmaları 
sonucu üniversitelerdeki 
öğretmenlik kurslarının bir 
çoğunda kadro boşluğu olduğu 
dikkat edilen bir başka konu 
oldu.

Peki önümüzdeki dönem kaç 
tane öğretmen ihtiyacı olması 
bekleniliyor? Eğer öğretmen 
kayıpları bu hızla devam ed-
erse önümüzdeki üç yılda 250 
bin öğretmene ihtiyaç olacak. 
Bu sayı yine önümüzdeki üç 
yıl içinde artacağı beklenilen 
öğrenci sayısını karşılayabilmesi 
için gereken minimum sayı. 
Eğer bu sayı artmazsa bir çok 
okul için iki seçenek olacak, 
ya okul kapatılacak ya da sınıf 
sayısında ciddi bir artış olup 
yukarıda bahsettiğimiz sayılara 
yakın öğrenci sayıları sınıfları 
dolduracak. 

Bu konuda yaşanılacak 
olan gelişmeleri takip edip 
okullarımızda yapılacak kam-
panyalarda yerimizi almak 
veliler olarak yapacağımız en 
faydalı çalışma olacaktır. Aksi 
takdirde İngiltere’de bir çok 
mücadele ile elde edilen herkes 
için eşit ve ücretsiz eğitim hakkı 
yavaş yavaş yok olmayla karşı 
karşıya kalacak. Bu hakkımıza 
sahip çıkmak ile en temelde 
geleceğimize sahip çıkmış 
olacağız. 

Eğitim Köşesi

Oktay 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

EĞİTİM 
YAZI DİZİSİ

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

19 yaş üstü yetişkinler için Kolejlerde 
Yüksek Öğrenime Giriş Diploması

19 yaşını bitirmiş yetişkinler için kolejlerde yüksek 
öğrenime giriş kursları vardır.

İstenilen seviyede (3. düzey) kalifikasyonu olmayan, 
bir şekilde eğitimine ara veren, tamamen ayrılan, istediği 
bir işe giremediği için sonradan pişman olan ve artık üni-
versitede okumak istiyen 19 yaş üstü yetişkinler için kurs-
lar düzenlenmiştir.

Yüksek öğrenime giriş diploması veren bu kurs-
lar aynı zamanda öğrencilere gerekli bilgi ve becerileri 
kazandırarak UCAS aracılığıyla üniversitelere dolaysız 
müracaat yollarını açıyor.

Öğrencileri üniversitelere hazırlayan bir yıllık bu 
kurslarda zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gurup ders 
okutulmaktadır.  Her ders farklı kredileri olan ünitelere 
ayrılmıştır. Bir öğrenci tüm ünitelerden toplam 60 ve 
üstü kredi elde etmesi durumunda yükseköğrenime giriş 
diploması almaya hak kazanıyor.

Seçmeli ve zorunlu dersler üniversitelerde hedeflenen 
öğrenime göre kombineli bir biçimde veriliyor. Makale 
yazma, araştırma, yetenekleri geliştirme gibi zorunlu 
derslerin yanında üniversitede okunacak bölüme göre 
biyoloji, sosyoloji, yöneticilik, ekonomi gibi dersler de 
okutuluyor. 

Yüksek Öğrenime Giriş Diploması programındaki der-
slerin öğretimi ve değerlendirilmesi kalifiye öğretmenler 
tarafından yapılıyor. Kurslarin girişinde ve ilerleyen 
aşamalarında ya testler ya da çeşitli etkinlikler aracılığıyla 
öğrencilerin bilgi ve yetenek düzeyleri ölçülerek kredi 
veriliyor. Belirli tarihlerde tamamlanması öngörülen okul 
ödevleri, olay, araştırma gibi bireysel araştırma becerileri 
de denetlemeye tabi tutuluyor. Farklı ünitelerden kredi 
alındığı gibi üç düzeyde derece de alınıyor. 

Diplomaları veren ve denetleyen bakanlığa bağlı iki 
kurum var. Biri OCNLR (Açık Kolej Network, Londra 
Şubesi) ve diğeri QAA (Yüksek Öğrenim için Kalite Kon-
trol Kurumu). 

Daha ayrıntılı bilgi bu iki kurumun www.ocnlr.org.uk   
ve www.accesstohe.ac.uk   websitelerinden ve her kolejin 
öğrenci elkitabından temin edilebilir.

eğitimciler forumu’ndan anne ve 
babalara, kurum ve kuruluşlara 
ve öğrencilere mesaj

Birleşik Krallık’ta (İngiltere, İskocya, Galler ve Kuzey 
İrlanda’da) bu yıl da bir milyona yakın öğrenci üniver-
siteye girişlerini belirleyecek olan A-Level sınavlarına 
giriyor ve genellikle her yıl benzer sonuçlar tekrarlanıyor. 
Bunlar:

İki yıl boyunca bu sınava hazırlanan her 4 adaydan an-
cak sadece bir tanesi en yüksek not olan A alabiliyor ve en 
iyi üniversitelere girmeye hak kazanabiliyor. 

Sınavda yine kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha 
iyi dereceler alıyorlar.

İngiltere’deki yerel ve ulusal basın yine her zamanki 
gibi sadece başarılı olan öğrencileri ön plana çıkararak, 
‘daha çok sosyo ekonomik seviyesi düşük olan ve bizim 
gibi  etnik azınlık nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki 
öğrencilerin bu yıl da istenilen seviyeyi tutturamadıkları’ 
konusuna pek değinmiyor. Değinse de bunu coğu zaman 
üstün körü yapıp, durumun sebep ve sonuç ilişkisini ird-
elemiyor.

Aslında ailenin gelir ve eğitim düzeyinin öğrencilerin 
başarısında ve basarısızlığında büyük bir etken olduğu 
zaten biliniyor. Özellikle Türk, Kürt ve Kıbrıslı Türk 
öğrencilerimizin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hala 
istenilen seviyede olmamasının çok çeşitli nedenlari var. 
Öğrencilerimizin çok başarılı sonuçlar alamamalarında 
okul yöneticilerinin, belediye yetkililerinin, toplum 
örgütlerinin ve politikacıların önemli payı olduğu kabul 
edilmekle birlikte belki de en çok ailelerin ve aynı zaman-
da öğrencilerin kendilerinin de bu yetersiz sonuçlardan 
sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

GCSE’yi bitiren öğrencilerin hemen planlarını 
yapıp, doğru A level derslerini, kendileri için en doğru 
programları seçip, sınavlara çok daha iyi ve disiplinli 
hazırlanmaları gerekiyor.

A level sınavları bizim toplum için bir kez daha şu 
gerceği su yüzüne çıkardı: 

ANNE BABALARA
Aileler çocuklarının seçtiği dersleri ne kadar çok bili-

yorsa… çocugun ödevleri, seçtiği dersler, okul saatleri 
ve hayatı konusunda ne kadar bilgili ve ilgili olurlarsa… 
öğretmen ve okul ile haberleşmeleri, tercüman aracılığıyla 
da olsa iletişim kurmaları ne kadar yoğunsa… işte ancak o 
zaman çocuğun başarı oranı o kadar yüksek oluyor. Hele 
ki bu ülkedeki eğitim sistemi, hepimize cok karışık gelen 
ama öğrenmenin mümkün olduğu ortaokulu, GCSE’yi, 
sonrasındaki As Level ve A Level sınavlarının ne an-
lama geldiğini anlamak, eğitim sistemini ve aşamalarını 
bilmek, çocuklarımıza zamanında ve yeterli destek ver-
ebilmemiz için çok önemli.

kUrUM Ve kUrUlUŞlara
Bölgenin etnik nüfusunu temsil eden oranda iki 

dilli ve iki kültürlü danışman ve eğitmen olmalı. 
Sınıflardaki öğrenci sayısı daha az olmalı. Etnik ve kül-
türel farklılıklarından dolayı alışkanlıkları da farklı olan 
öğrencileri desteklemek için, her öğrencinin öğrenme hızı 
ve öğrenme biçimine göre kendisini adapte edebilen bir 
eğitim sistemi olmalı. Belediyeler, eğitimden sorumlu ku-
rum ve kuruluşlar, bölgedeki toplum örgütleri ve gönüllü 
kuruluşlarla daha sıkı ilişkiler içine girmeli ve ortak pro-
jeler arttırılmalıdır. 

Eğitim sistemini anlatan yayınların yetersiz olması da 
genel  olarak bu konudaki bilgi eksikliğine neden oluyor. 
Bu yüzden eğitim sistemi hakkında bilgi veren ve farklı 
seçenekleri de anlatan yayınların daha da yaygın bir 
biçimde basımı, çoğaltılması ve diğer dillere tercüme 
edilmesi gerekiyor.  Bu yayınlar ailelerin kolayca eline 
geçeceği yerlerde - örneğin okullarda ve kütüphanel-
erde bulundurulmalı. Bu akla ilk gelen yerlerin yanı sıra 
değişik toplumların özellikleri gözönüne alınarak her kes-
ime ulaşmayı hedefleyerek, örneğin toplum, spor ve kül-
tür merkezlerine de dağıtılmalı.

İki/ çok dilli oğretmen,  rehber öğretmen ve 
danışmanların sayısının arttırılması gerekiyor. 

Okul-aile birliğinde etnik azınlıklardan velilerin görev 
almaları desteklenmelidir.

Etnik grupların başarı oranı, durumları ve onların 
yapılarına özgü sorunları istatistik ve bilimsel 
araştırmalarla saptanmalı. Bunların değişiminin incelenip 
kamuoyuna duyurulması,  dikkatlerin bu alanlara çekilip 
nerede odaklanılması gerektiğini ortaya çıkaracaktır.

Eğitimde başarısız olan toplumlar için zorunlu olarak 
gereken alanlarda daha çok ve düzenli destek programları 
uygulanmalıdır- örneğin sınav hazırlık kursları, okul 
sonrası destek sınıfları gibi.  

ÖĞreNCİlere
Başarısız sonuçlar alındığında öğretmenleri, okulu, 

aileyi ve sistemi suçlayan öğrencinin elbette haklılık payı 
vardır. Fakat bunların yanında başarısız sonuç alan bir 
öğrenci kendisi ile ilgili şu soruları da sormalıdır:

• Ders çalışma sistemimde bir yanlışlık mı var?
• Çok mu uzun televizyon izliyorum?
• Facebook’da ve sohbet odalarında 

çok mu zamanım gidiyor?
• Bilgisayar oyunları ne kadar zamanımı alıyor?
• Plan ve program yaparken eksikliğim nedir? 
• Beslenmeme ve uykuma dikkat ediyor muyum? 
• Ders kitapları dışında kitap okuyor muyum?
• Eğitimdeki gelişmeleri izliyor muyum?
• Okul dışında da öğrenmeye ve kendimi 

geliştirmeye zaman ayırabiliyor muyum?

  Çarşamba, 17 şubat 2016
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Hem Türk devleti hem de Kürt halkı açısından 
çok önemli bir yere sahip olan Cizre, Dicle 
nehrinin kenarında etrafı yüksek tepelerler çevrili 
120 bin nüfuslu bir Kürt kenti. Rojava’nın Cezire 
kantonu ile sınır komşusu olan Cizre, Kürt halkı 
açısında hep diz çökmez ve baş eğmez direnişçi 
kimliğiyle tanınır. 

İki ayı geçen saldırılar sonrası Kobane  ve 
Şengal sokaklarını anımsatan görüntülerin geldiği 
Cizre, Kürt halkının katliamlar ve kara günler tar-
ihine yeni bir sayfa eklemekle beraber, direnişçi 
kimliğini bir kez daha kanıtlamış gibi. Sokağa 
çıkma yasağı ile birlikte başlayan son saldırılar 
arakasında yüzlerce genç, çocuk, yaşlı, kadının 
cansız ve yanmış bedenlerini bıraktı. 

62 gündür Cizre’de neler oldu, neler yaşandı 
bir tek devletin güvenlik güçleri biliyor. Bizim 
görebildiğimiz kameralara yansıdığı kadarıyla 
olan dört bir taraftan yapılan bombalama-
lar, yanmış cesetler ve vahşet bodrumlarından 
telefonla televizyonlara bağlanan yaralıların 
çığlıkları. Devlet geride tek bir tanık bırakmadan 
saldırılarına devam ediyor. 

Tüm bu saldırıların yaşandığı zaman boyunca 
Cizre’den dünyaya açılan tek haber kaynağı HDP 
Şırnak milletvekili Faysal Sarıyıldız. Sarıyıldız bu 
süreç boyunca Cizre’den ayrılmayarak Cizre’de 
yaşanan insanlık dramını tüm dünyaya anlata-
bilmek için yoğun bir çaba içerisinde oldu. 

Cizre’de neler oldu, neler oluyor, devlet neden 
Cizre’ye bu denli ağır saldırdı, Cizreliler nasıl 
yaşıyor, süreç nereye doğru gidiyor? Bunların 
hepsinin cevabını HDP Şırnak Milletvekili Faysal 
Sarıyıldız’a sorduk.

 � Şu anda neredesiniz? 
62 gündür Hükümetin talimatı ve Şırnak 

Valiliği’nin kararı ile sokağa çıkma yasağı kararının 
uygulandığı Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeyim. 

 � Bu mahallelerde sizin bilgilerin-
ize göre ne kadar insan yaşıyor?

2015 yılı nüfus sayımına göre Cizre’nin 
nüfusu 131 bin 816’dır. Bu 4 mahallenin ilçe 
nüfusunun 3’te 2’sini oluşturduğunu söyleye-
biliriz. Ancak, devletin yıkıcı ve kural tanımaz 
saldırıları neticesinde Cudi, Nur ve Sur mahal-
leleri tümden boşaltılırken, Yafes Mahallesi’nin 
de neredeyse yarısında fazlası da evlerini terk 
etmek zorunda kaldı. Tabi devlet tarafından yer-
inden edilme politikası sadece bu mahalleler de 
değil kısmen saldırının daha az olduğu mahallel-
erde de yaşandı. 100’bini aşkın kişinin yerinden 
edildiğini belirtebiliriz. 

 � İki aydan fazla bir süredir Cizre’nin 
bazı mahalleleri abluka altında, insanlar 
ne yiyor, ne içiyor, nasıl yaşıyorlar?

Sorunuzda bir yanlış ifade var. Abluka sadece 
bazı mahalleler ile sınırlı değil, ilçenin tümünde 
sokağa çıkma yasağı, abluka ve ambargo 
uygulanmaktadır.

 Bu süre zarfında insanlar daha önce stokladığı 
gıdaları tüketti.  Cizre’de insani ve komşuluk 
ilişkileri güçlüdür. En önemlisi de politik bir 
kimliğe aidiyetin getirmiş olduğu güçlü bir kole-
ktif dayanışma mevcut. Ancak, ablukanın uzun 
süre oluşu nedeni ile ciddi sıkıntılar yaşanıyor.  
Örneğin sadece bir iki büyük marketin belli 
günlerde açılmasına izin verildi. Ancak, o mar-
ketlere yakın olan insanlar kısmen yararlana-
bildi. Bahsettiğimiz bir iki markete uzak olan 
ve ablukanın çok daha sıkı olduğu mahallel-
erde yaşayan insanlar ise hiçbir şekilde alışveriş 
yapamamaktadır. Çünkü ekmek alırken, devlet 
güçlerinin atacağı bir kurşun ya da yanı başınıza 
isabet etme olasılığı çok yüksek olan bir havan 
topu mermisinin şarapneli ile ölebilirsiniz. Çünkü 
sokağa çıkmanın bedeli ölüm. 

Geçtiğimiz günlerde polis bu marketlerin de 
açılmasını engelledi.

Öte yandan devlet güçleri, yardım 
kampanyalarında toplanan içerisinde gıda 
malzemelerin olduğu onlarca kamyonunu ilçeye 
sokmadı.

İlçenin alt yapısı saldırılar nedeni ile 
kullanılamaz hale geldi. Devlet güçleri, bilinçli 
olarak su ve kanalizasyon şebekelerini ve elektrik 
trafolarını hedef aldı. İnsanlar günlerce su sıkıntısı 
çekti. Tahrip olan su vanalarını tamir için giden bel-
ediye personeli kolundan yaralandı ve kolu kesildi.

Sarıyıldız: 
Devlet Cizre’de 
Bodrumlardaki 
Yaralıları 
Vahşice Katletti
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 � Halkın sizden talepleri oluyor 
mu? Ne tür taleplerdir bunlar?

Abluka süresince en çok talep yaralıların 
ve cenazelerin hastaneye kaldırılması yönünde 
oluyor. Öte yandan devlet saldırıları nedeni ile 
evlerde mahsur kalan ve ölüm ile burun buruna 
yaşayan yurttaşların yardım talepleri, evleri yanan 
yurttaşların yardım çığlığı aklınıza gelebilecek bir-
çok sorun iletiliyor. Çünkü, devletin bütün iletişim 
kanalları, kurumları ve diyalog halka kapatılmış 
durumda. Belediyeler, yasak nedeni ile kente dönük 
hizmetlerini gerçekleştiremiyor. 

Parlamenter olmam nedeni ile bu sorunları daha 
hızlı çözebileceğimi düşünüyorlar. Fakat, muhalif 
kimliğim ve temsil ettiğim siyasi çizgiden ötürü bu 
talepleri iletmemize rağmen karşılık alamıyoruz. 
Günlerce cenazeler ve yaralılar yerlerde kaldı. 
Demokrasinin daha yerleşik olduğu adalet ve hukuk 
normlarının uygulandığı ülkeler de bahsettiğim so-
runlar için yurttaşın tek başına talebi bile yeterlidir. 
Ancak, Türkiye gibi antidemokratik ve totaliter bir 
yönetimin hakim olduğu ülkede en insani talepler 
bile görmezden geliniyor. 

 � Cizre’den göç eden insan-
lar nerelere göç ettiler? Durumları 
hakkında bilginiz var mı?

Devlet güçlerinin yoğun saldırısından ötürü in-
sanlar evini ve barkını bırakmak zorunda kaldı. 
Kürtler yıkımı tarif ederken, Kobanê ve Şengal’i 
referans gösterir. Gerçekten de şu an Cizre’nin 
3’te ikisinin Kobane ve Şengal’den farkı yok. 
Evler enkaza dönüşmüş durumda. Tank ve havan 
mermilerinin neredeyse isabet etmediği ev yok. 
Devletin insanları yerinden etmek için uyguladığı 
yıkım politikası neticesinde insanlar evlerinden 
çıkmak zorunda kaldı. Aynı zamanda insanların 
can güvenliği kalmadı. Ablukanın ilk bir 
ayında  bir iç göç yaşandı. Saldırılar yoğunluklu 
olarak, Cudi, Nur, Yafes ve Sur mahallelerine 
dönük gerçekleşti.  Bu mahallerde çıkmak zo-
runda kalan insanlar daha çok kent merkezine ya 
da saldırıların kısmen daha az olduğu mahallelere 
yerleşti. Bir kısmı yakınlarının evlerinde bir kısmı 
da halk tarafından evlerde misafir edildi. Ancak 
saldırı dalgası bütün mahallelere dönük olunca in-
sanlar artık civar köylere, Şırnak merkeze, İdil’e, 
Diyarbakır’a ve Türkiye metropollerine göç etti. 

1990’larda devletin saldırıları nedeni ile kırdan 
kente göç var şimdi, kentten kıra göç yaşanıyor. 
Çünkü, devlet Kürt kentlerine cehennemi dayatıyor.

 � Devlet neden Cizre’ye bu 
düzeyde saldırıyor?

Cizre’nin tarihi ve siyasi geçmişine 
bakıldığında kentin hem devlet gözünde hem de 
Kürt halkı nezdinde sembolik önemde olduğu 
görülecektir. Sokağa çıkma yasağı altında uygu-
lanan vahşetin neden özellikle Cizre’de bu kadar 
uzun sürdürüldüğü, insanlara ölülerini bile göm-
dürmeyen, cenazeleri yakan, her türlü vahşete 
başvuran  devlet zihniyetinin neden Cizre’de 
vücut bulduğu kentin direniş tarihine bakıldığında 
daha iyi anlaşılacaktır.  

Cizre 90’lar boyunca en çok zulüm ve 
baskıya uğrayan kentlerin başında gelmiştir. 1992 
Newroz’unda yaşananlar insanların hafızalarında 
hala tazedir. Cizre’deki Newroz kutlamalarında 
100’ün üzerinde sivil hayatın kaybetmiş,  yü-
zlerce kişi yaralanmıştı. Yine 90’lar boyunca 
Cizre köy yakmalar, zorla göç ettirmeler, faili 
meçhul cinayetler, toplu mezarlar gerçeği ile 
anılmıştır. Temel hak ve özgürlükler dahi Cizre 
halkına çok görülmüştür. Ancak uygulanan tüm 
baskı ve zora rağmen Cizre halkı ne o günlerde 
ne de son Cizre ablukasında direniş çizgisinden 
asla taviz vermemiş, boyun eğmemiştir. Özgürlük 
ve eşitlik talebini her daim en yüksek perdeden 
seslendiren Cizre halkı, inkar imha ve asimilasy-
on politikalarına karşı tarihinin tüm aşamalarında 
direnmeyi bilmiştir. Devlet tarafından yıllarca 
sürdürülen asimilasyon siyasetine rağmen Cizre 
bir türlü Türkleştirilememiş, Cizre halkı kültürel 
ve siyasi özgün ve bağımsız duruşunu korumayı 
bilmiştir. Tam da bu yüzden iktidarların hedef 
tahtasına konulmuştur. Cizre nasıl ki 1847’de 
Osmanlı zamanında Mir Bedirhan’ın Botan’da 
başlattığı isyanın kalbi olduysa, 90’lı yıllar boyun-
ca uygulanan topyekûn savaş politikalarına karşı 
koyarak Kürt Halkının direniş sembolü olmuştur.

Dolayısı ile devlet direniş merkezlerinden biri 
olan Cizre’nin tasfiye edilmesi, korkutulması du-
rumunda Kürdistan kentlerindeki hakimiyetini 
pekiştireceğini düşünüyor. Ancak, devletin abluka 
döneminde Cizre’de uyguladığı vahşet toplumsal 
belleğe o kadar derin kazındı ki, çok daha büyük 
bir örgütlü öfke ortaya çıkacağını düşünüyorum. 
Çünkü kuşaktan kuşağa aktarılacak çok zalimane 
ve insanlık dışı olaylar bu halka yaşatıldı. 

 � Hendek ve barikat ne an-
lam ifade ediyor?

Devletin inkar ve imha siyasetine karşı kend-
ini koruma biçimi. Kürtler, hendeğin arkasından 
olmaktan ve çatışma içerisinde yaşamaktan, 
evini yurdunu terk etmekten, her gün cenaze 
kaldırmaktan tabi ki memnun değil. Ancak, ısrarla 
Kürde dayatılan  kölece yaşam var. Hendeğin 
arkasındakiler buna itiraz ediyor. Hendek başında 
olanların büyük çoğunluğu mutlaka devletten bir 
sille yemiş ya da siyasi soykırım operasyonlarında 
gözaltına alınmış veyahut da bir yakınını 
kaybetmiş ve köyü yakılan insanlardır. Devlete 
güvenmiyor. Çünkü geçen yıl müzakerelerin 
sürdüğü dönemde hendeklerin kaldırılması için 
bizzat ben gençler ile görüştüm. Sayın Öcalan’ın 
çağrısı ile gençler hendekleri kapattı. Ancak, aynı 
gün Cizre’de bir genç zırhlı araçların mahall-
eye ateş açması ile katledildi. Cizre’yi hendeğe 
mecbur bırakan devletin savaş konseptidir.

 � Oradaki devlet birimleri/bi-
reyleri ile aranızda bir diyalog 
var mı, varsa ne düzeyde?

Devletin Cizre’de resmi düzeyde temsilcisi 
olan Cizre Kaymakamı ile sokağa çıkma yasakları 
süresi boyunca çok sayıda görüşme talebimiz ve 
girişimimiz olmasına rağmen telefonlara yanıt 
verilmemiştir. Cizre ilçesi düzeyinde İlçe Jandar-
ma Komutanlığı ve Cizre Emniyet Müdürlüğü ile 
aramızdaki diyalog düzeyi sürekli işittiğimiz teh-
ditlerin ötesine geçememiştir. 

Cızre’De YaŞaNaNlar lOkal 
bİr Mesele DeĞİl

 � Sizce Cizre’deki operasyonları 
kim yönetiyor? Ankara mı, yoksa 
yereldeki güçler mi? Kaç özel tim, 
asker, polis vs. var Cizre’de?

Cizre’de yaşananlar lokal bir mesele değildir. 
Birçok Kürt kentinde benzer durumlar yaşanmıştır, 
yaşanmaktadır. Devlet yetkilileri kendi demeçler-
inde de bunun kapsamlı bir operasyon olduğunu 
defalarca dile getirmişlerdir. Dolayısıyla bu ope-
rasyonlar Devletin tüm bürokratik kurumları 
siyasi enstrümanlarıyla planlanmakta ve 
uygulanmaktadır. 

10 bİNİ aŞaN saYıDa GÜVeNlİk 
GÜCÜ Var Cİzre’De

AKP Hükümeti henüz çözüm süreci devam 
ederken, Mart 2015’te olağanüstü güvenlikçi 
uygulamaları barındıran “İç güvenlik paketi” 
adı altında yasal düzenlemeleri, bugün yaşanan 
operasyonlara hazırlık olarak yapmıştır. Burada 
uygulanan bütün operasyonları devlet ve hükümet 
yetkilileri (cumhurbaşkanı, başbakan, içişleri 
bakanı, savunma bakanı, genelkurmay başkanı, 
valiler, kaymakamlar vs) sahiplenmekte, teşvik et-
mekte ve yönetmektedirler. Yerelde operasyonları 
fiilen yürüten personel, devlet personelidir. 
Maaşlarını devletten almakta, devletin silahlarını 
kullanmaktadırlar. Cizre’de 10 bini aşkın asker ve 
özel harekat polisi aktif olarak yer alıyor. Ancak 
her türlü ağır silahlarla birlikte düşünüldüğünde 
Cizre’yi ev ev kontrol edebilecek nicelikte asker 
– polis bulunduğu belirtilebilir.

DeVlet bODrUMlarDakİ 
Yaralıları VaHŞİCe katlettİ

 � Şu ana kadar 3 tane bodrumda 
katliam yaşandı. Bu katliamlarla ilgili 
somut bilgiler nedir şu ana kadar?

3 vahşet bodrumunda yaklaşık yarısı ağır 
yaralılardan ve cenazelerden oluşan 130 yakın in-
san kalmaktaydı. Defalarca bizzat şahsım ve aileleri 
bu insanların hastaneye nakledilmesi için hem em-
niyet hem de 112 dediğimiz devletin sağlık ekibi ile 
görüştü. Ancak, her seferinde “güvenlik” gerekçesi 
ile ambulansların gidişine izin verilmedi. Bu yaralı 

insanların bulunduğu yer günlerce saldırıların he-
defi oldu. Enkaz altında kaldılar, günlerce aç ve su-
suz kaldılar. Devlet, tüm insani ve hukuki normları 
ayaklar altına alarak yaralıları vahşice katletti. 

sON 62 GÜNDe 209 kİŞİ katleDİlDİ, 
DaHa Da artabİlİr

İlk bodruma ilişkin kesin bir bilgi elimizde yok. 
Ancak evin hemen 50 metre ötesinde devlet güçleri 
tarafından dizilmiş halde olan yanmış cenazeleri 
belediyeye ait cenaze araçları taşıdı. Kesin o bi-
nadan mı çıkarıldı bilmiyoruz. Fakat son bir haftada 
sadece binalara sığınan çoğunluğu yakılan 110 kişi 
katledildi. Bahsettiğimiz binalara sığınan ancak 
henüz akıbetleri hakkında bilgi sahibi olmadığımız 
28 kişi bulunmaktadır. Muhtemelen onlar da ka-
tledildi. Cizre’de 62 gündür devam eden sokağa 
çıkma yasağında kimliği tespit edilebilmiş 80, ayrıca 
henüz kimliği tespit edilemeyen 129 kişi hayatını 
kaybetti. Katledilenlerin sayısının daha da artacağını 
düşünüyoruz. Çünkü sokak ve evlerde çok sayıda 
cenazenin daha olduğunu tahmin ediyorum.

YaralılarıN İÇerİsİNDe DaYaNıŞMa 
aMaÇlı GeleN 50’Ye YakıN 
ÜNİVersİte ÖĞreNCİsİ VarDı

 � Devlet ve ulusal medya bu insanların 
bilerek çıkmadığını ve hepsinin silahlı 
olduğunu iddia ediyor. Bu insanlar ger-
çekten neden çıkmadı veya çıkarılmadı?

Devletin ve medyanın insanlarımızın bilerek 
çıkmadığını iddia etmesi tutumları, Türkiye ve Dün-
ya kamuoyunu yanıltmak amaçlıdır. Eğer böyle bir 
durum olsaydı bunu kanıtlaması gerekirdi. Yaralılar 
ile çok sayıda görüşme gerçekleştirdim. Birçoğunu 
sosyal, siyasal ve kadın alanlarında yürütülen 
çalışmalardan tanıyorum. Cizre ile dayanışmak 
amacı ile gelen 50’ye yakın üniversite öğrencisinin 
çoğu bu yaralıların arasındaydı. Yaralılar ısrar 
ile hastaneye kaldırılmak için yetkili kurumlara 
başvurdu. Her seferinde devlet bir çatışma miz-
anseni yaratarak ambulansların gidişine “güvenlik” 
gerekçesi ile izin vermedi. Devlet baştan beri onları 
hastaneye kaldırmak yerine ölüme terk etmeyi ve 
katletmeyi düşündü. Bu düşüncesini insanları ya-
karak hayata geçirdi.

DeVlet keNDİNCe Cİzre’De DİreNeN 
Halka Ders VerMek, MUHalİflere 
De GÖzDaĞı VerMek İsteDİ

Devlet Cizre’de direnen halka kendince ders 
vermek ve bu yöntemle gerek diğer Kürt kentler-
ini terbiye etmeyi ve sindirmeyi, gerekse de ül-
kenin batısında yaşayan muhaliflere gözdağı 
vermeyi amaçlamıştır. “Ülke elden gidiyor” 
sloganıyla bölgede işlediği hukuksuzlukları gi-
zlemeyi, ayrıca Türkiye toplumunun ulusalcı ve 
muhafazakar kesimlerini de daha fazla konsolide 
etmeyi planlamıştır. Son yıllarda medya üzerinde 
sürdürülen baskıcı devlet politikaları nedeniyle, za-
ten özgür basından söz etmemiz mümkün değildir. 
Mevcut basın Hükümet ve Devletin her türlü ey-
lemini meşrulaştırma aracı haline getirilmiştir. 
Geriye kalan küçük bir azınlık olan muhalif basın 
da her türlü baskı yöntemine maruz bırakılmakta, 
öldürülmekte, cezaevine atılmakta, darp edilmekte-
dir. Dolayısıyla Kürt illerinde aylardır olup biten-
leri basından takip ederek sağlıklı kanılara ulaşmak 
mümkün değildir. Devlet her türlü psikolojik savaş 
yöntemini devreye sokmuştur. 

 � Cizre’de bodrumların özel bir 
anlamı olduğu biliniyor. 90’lardan 
beri insanlar bodrumlara sığınıyor. 
Bundan biraz bahseder misiniz?

Bodrum; devletin saldırılarına karşı sığınılan 
bir mekândır. Bu mekân özellikle Cizre için tarih-
seldir. Devletin ceberut yüzünü bilen Cizre çareyi 
bodrumlara sığınmak da bulmuştur. Cizre halkının 
kendini korumak amacı ile inşa ettiği bodrumlar 
olmasaydı çok daha büyük katliamlar yaşanabilirdi.

sessİzlİk,CaNHıraŞ ÇıĞlıklar, 
DİreNİŞ, YaŞaM, eNkaz, sU, zUlÜM, 
GÖÇ, Cesaret,ÖzGÜrlÜk,kaNlı 
sUretler, fİrÜzaN YÜzlÜ 
GeNÇler,UMUt…

 � Şırnak milletvekilisiniz. Bu ken-
tin çocuğusunuz. Son süreçte bir çok 
arkadaşınızı yitirdiğinizi biliyoruz.  

Ruh halinizi nasıl tarif edersi-
niz? Bu süreç içerisinde en çok 
zorlandığınız an nasıl bir andı?

Cizre’de tarifi imkansız acılar yaşandı. Bir 
hafta boyunca benden yardım isteyen Hediye 
Ana’nın bir tank mermisine kurban gitmesini, 
3 aylık Miray bebeğin Ramazan amca ile kanlı 
bir pusuda yaşamını yitirmesini, yaralı bir kadına 
derman olmaya giderken tek kurşunla başından 
vurulan arkadaşım Aziz’in ölümünü, inancını 
gülüşünde saklayan yoldaşım Sêvê’yi yitirmenin 
verdiği acıyı nasıl ayırt edebiliriz? Ancak, diğer 
yandan bir çocuğun tank ve top atışlarına rağmen 
yüzündeki hafif korku ile birlikte duvara odun 
kömüründen ‘Berxwedan jîyane, bedengî mirine’, 
‘Yaşamak direnmektir, sessizlik ölümdür’ diye 
yaptığı yazılıma da beni derinden etkiledi. Çünkü 
bu Cizre’nin çığlığıydı…

Cizre ve ruh halimi şu kavramlar herhalde 
açıklar; Sessizlik,canhıraş çığlıklar, direniş,yaşam,
enkaz,su,zulüm,göç,cesaret,özgürlük,kanlı suretler, 
firüzan yüzlü gençler,umut…

ÇaĞrılarıMıza CeVaP alaMaDık
 � Bu süreçte bir çok uluslararası 

kuruma çağrı yaptınız. Herhangi bir 
olumlu olumsuz cevap aldınız mı?

Gerek tarafımca yapılan çağrılar ve ilgili ku-
rumlara yazılan mektuplar, gerekse mensubu 
bulunduğum Halkların Demokratik Partisi’nin 
yaptığı çağrı ve mektuplara şu ana kadar anlamlı 
hiçbir yanıt alabilmiş değiliz.

DeVletİN salDırıları DUrDUrMa 
NİYetİ GÖzÜkMÜYOr

 � Devlet güçlerinin saldırıları 
nasıl durdurulabilir?

 Okuyabildiğimiz kadarıyla Devlet güçlerinin 
saldırılarını durdurmak gibi bir niyeti, en azından 
kısa vadede bulunmamaktadır. Devlet Suriye ve 
Rojava politikasındaki başarısızlığının üzerini ört-
mek istemektedir. Ayrıca Devlet, Türkiye Kürtler-
inin gerek Rojava’daki gelişmelerin yarattığı mo-
tivasyon, gerekse çözüm sürecinde meşrulaşan 
taleplerini zayıflatmayı, itibarsızlaştırmayı ve 
kriminalize ederek bastırmayı hedeflemektedir. 
Demokratik güçler ve kesimlerce geliştirilebilecek 
nitelikli, örgütlü bir muhalefet ve direnişle dev-
let güçlerinin saldırıları zayıflatılabilir. Bu-
nun yanında dünya kamuoyunun demokratik 
destekleri çok önemlidir.

HalkıN MÜCaDelesİ 
DeVaM eDeCektİr

 � Sizce süreç nereye doğru gidiyor?
Kapitalist ekonominin geldiği noktada  en-

erji kaynakları, enerji yolları hayati derecede 
önemli bir konu başlığı haline gelmiştir. Böl-
genin önemli petrol ve doğalgaz rezervlerine sa-
hip olması, emperyalist güçlerin sürekli hamleler 
gerçekleştirmesinde büyük rol oynuyor. 

Körfez savaşından bugüne bölgede yaşanan 
gelişmeler her geçen gün yeni çelişkiler, yeni it-
tifaklar, yeni sorunlar ve yeni imkanlar ortaya 
çıkarmaktadır. Ayrıca büyük oranda Müslüman 
olan bölge halkları arasında sürdürülen ve DAİŞ 
terör örgütü eliyle de derinleştirilmek istenen 
mezhep çatışmaları mevcuttur.  Bunun yanında 
bölge halklarının yıllardır kendilerine dayatılan 
otoriter rejimlere karşı demokratik talepleri ve 
mücadeleleri vardır. Bunun en önemli örnekler-
inden birisi Kürtlerdir. Kürtlerin demokrasi ve 
özyönetim talepleri vardır. Rojava’da bunun en 
aktif mücadelesi verilmektedir. 

Türkiye’de Kürtlerin statü, özerklik talepleri 
reddedilmektedir. Mücadeleleri bastırılmak,  krim-
inalize edilmekte, bastırılarak itibarsızlaştırılmak 
istenmektedir. Kısaca özetlemeye çalıştığım 
çerçevede, içerisinde bulunduğumuz yüzyılda, 
iletişim çağında artık insanların demokratik tale-
plerinin, eşitlik ve özgürlük taleplerinin ötelen-
mesi, yok sayılması, eskiden olduğu gibi kolay 
olmayacaktır. Kürtler bunun mücadelesini ver-
meye devam edeceklerdir. Türkiye’de Kürtlerin “ 
eşit ve özgür yurttaşlık talepleri” çok anlamlı ve 
kıymetli bir taleptir. Evrensel bir taleptir. Meşru 
bir taleptir. Demokratik bir taleptir. Dolayısıyla 
Kürtler söz sahibi olabilecekleri demokratik bir 
rejim inşa edilene ve statü sahibi olana kadar mü-
cadelelerini sürdürmeye devam edeceklerdir.
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Orta ve ilk okullarda öğrencilerin yaşa uygun 
ilişki ve cinsel eğitim derslerinin zorunlu olması 
için öğretmenler ve sağlık kurumlarından talep 
olmasına rağmen, Muhafazakar Eğitim bakanı 
Nicky Morgan, Meclis Eğitim Komisyonunun 
önerisini önledi.

Başbakan David Cameron da, Avam 
Kamarasının dört ayrı komitesinden 
sunulan çağrıya rağmen, Morgan ile 
birlikte zorunlu derse karşı çıktı. Mor-
gan, konuyu gözden geçirmeye devam 
edeceğini belirtti, fakat, LGBT ve Aids 
STK’ları bakanın bu kararını üzüntüyle 
karşıladılar. ‘Sex & relationship educa-
tion’ (SRE) olarak tanımlanan dersler 
aracılığıyla, yaşa uygun bilgi verilerek 
çocuk ve gençlerin her türlü ilişkide 
kendilerine karşı saygı, cinsel ilişkide 
sağlıklarını korumak ve farklı ilişki bi-
çimlerini tanıyıp saygı duymanın öne-
mini öğrenmeleri amaçlanıyor.

Morgan, bu derslerin önemli oldu-
ğunu, fakat, zorunlu kılmanın verilen 
eğitimi daha etkili ve kaliteli seviyeye 
getirmeyeceğini savunuyor. Cinsellik, 
cinsiyet, cinsel ilişkide rıza ve eşler 
arasında şiddet konuları yeterli dere-
cede işlenmemesi genç kadın ve er-
keklerin bu anlamda riske girmelerini 
önleyemiyor. Morgan, dersleri zorunlu 
kılmak yerine, okulların verdikleri cin-
sel eğitimin kalitesini yükseltmek için 
çalışacaklarını ifade etti. SRE, çocuk ve 
gençlerin farklı cinsel yönelimde insan-
lara saygı duymaları ve eşcinsel genç-
lerin kendilerini doğru tanımaları için 
önemli büyük önem taşıyor ve LGBT 
kurumları tarafından destekleniyor.

Ulusal Aids Kurumu başkanı Debo-
rah Gold konuya ilişkin yaptığı açıkla-
mada, cinsel eğitimin gençlerin ihtiyaç 

olduğu bilginin yerine, okul müdürle-
rinin fikirleri doğrultusunda olacağını 
ifade ederek, şöyle konuştu: ‘‘Millet-
vekillerinin, öğretmenlerin ve sağlık 
kurumlarının çağrılarına rağmen, hükü-
met, Meclis Eğitim Komitesinin cinsel 
eğitimi zorunlu haline getirme önerisini 
kabul etmediğini açıkladı. Bu da, genç 
insanların ihtiyaçları doğrultusunda 
değil, bireysel okul müdürlerinin 
isteklerine göre verileceğinin anlamına 
geliyor. Büyük hayal kırıklığına 
uğradık. ‘‘Bakan, konuya ilişkin açıkla-
masında, cinsel eğitimin verildiği farklı 
seviyelerle baş etmek istediğini söyle-
di, ama aksine, bu dersi zorunlu kılmak 
asıl ihtiyaç duyulan şeydir. Eş cinsel ve 
bi erkekler arasında, 2014’te yapılan 
ankette, %75’inin başka erkeklerden et-
kilenmeye ilişkin bilgi edinmediklerini 
ve %33’ünün HIV’nin nasıl bulaştığı 
hakkında bilgi almadıklarını öğrendik.’’

Son 10 yılda HIV teşhisi konulan er-
kelerin sayılarının ikiye katlandığını da 
ekleyen Gold, buna rağmen Hükümetin 
bu konuların zorunlu olarak konuşul-
ması gerektiğini kabul etmemelerini 
eleştirdi ve uygulanması için çalışmaya 
devam edeceklerini ifade etti.

Zorunlu Cinsel Eğitim 
Talebi Hükümet 
Tarafından Engellendi
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Bir başbakanın hikayesi
Eski İngiltere başbakanlarından 

Margaret Thatcher’ın hayatını 
anlatan Iron Lady filminin giriş 
sahnesini hatırlarmısınız? Thatch-
er bir marketin süt dolabından 
aldığı sütü kasaya doğru götürür. 
Bu sırada takım elbiseli, belliki iş 
dünyasından, orta sınıfın üstünde 
kalan bir topluma mensup bir 
adam Thatcher’ı beklemeden önü-
ne geçer ve gazetesinin parasını 
ödeyip gider. Aldığı sütün fiyatının 
45 kuruş olduğunu duyan Thatcher 
biraz afallar, ödemeyi yapar. Tam 
bu sırada arkadaşında bekleyen 
siyah genç Thatcher’ın hareketle-
rindeki ağırlıktan dolayı kafasını 
sallamaktadır. Eve dönen Thatc-
her, yıllar önce kaybettiği fakat 
halen hayalinde yaşatıp kendisi ile 
konuştuğu eşine zamlanmış süt fi-
yatlarından yakınır.

1981 yılında IRA mahkumları 
Kuzey İrlanda’da tutuldukları ha-
pishanede açlık grevine başlamış-
lardı. İstedikleri kendi kıyafetlerini 
giyebilmek, ziyaretçi kabul edebil-
mek, posta alabilmek, köle gibi 
çalıştırılmamak ve yakın zamanda 
ellerinden alınan ‘politik mahkum’ 
statüsünü tekrar kazanabilmekti. 
Thatcher, ‘Teröristlerle’ masaya 
oturmayacağını her fırsatta dile 
getirip durmuştu. Açlık grevi tam 
53 gün sürdü. Bu süreçte, grevdeki 
mahkumların aralarında seçtikle-
ri Bobby Sands hapishanedey-
ken millet vekilliğine seçilmişti. 
Sands’ın cenazesine yüz binden 
fazla kişi katılmıştı. Daha sonra 
Kuzey İrlanda bakanı değişti ve 10 
mahkumun ölümüyle sonuçlanan 
açlık grevlerinde istenenler mah-
kumlara verildi.

Faizlerde yaptığı değişimler 
İngiliz Sterlininin değerlenmesine 
ve buna bağlı olarak ihracat gözle 
görülür şekilde azalmaya başla-
dı. Bununla beraber Thatcher’ın 
getirdiği yeni bir yasa ile tüm kö-
mür işletmelerinin özelleştirilmesi 
planlanmıştı. Bu özelleştirme iste-
ği 140 bin maden işçisinin bir yıl 
boyunca süren iş bırakma eylem-
lerine sebep olmuştu. Thatcher, 
özelleşme ile gelecek olan daha 
az ödeme alma, daha uzun saatler 
çalışma, birçok sosyal haklarının 
ve çalışma haklarının elinde alın-
masını protesto eden bu madenci-
leri ‘içimizdeki düşman’ ve ‘hain’ 
olarak her fırsatta tanımlamıştı. 
Daha sonra sağcı sendikalarının 
Thatcher’ın yanında olmasıyla be-
raber bu protestolar başarısızlıkla 
sonlandırılmıştı. Tabi devamında 
kömür madenleri teker teker ka-
panmaya başlamış, bu dönemdeki 

tüm bu kararlar 2 milyondan fazla 
kişinin işsiz kalmasına yol açmıştı. 
Bu dönem, İngiltere tarihinin kara 
bir lekesi olarak halen her emekçi-
nin aklında durmaktadır.

Thatcher döneminde belediye 
evlerini satın alabilme hakkı kanu-
na eklenmişti. Fakat faizler yüzde 
15 civarlarındaydı. Daha sonraki 
ekonomik zorluklarla birlikte o 
dönem oturdukları belediye evle-
rini almış olan kişiler ödemekte 
zorlanmışlardı. Bankalar tarafın-
dan evlerine el konulmuştu. Thatc-
her’ın sözde yaptığı bu iyilik aslın-
da yine bankalara yaramıştı.

Thatcher’ın Nelson Mande-
la’ya terörist demesi, ilk ve orta 
okul öğrencilerine verilen bedava 
süt hizmetinin sonlandırması, 
eşcinselliğin savunulmasının 
suç sayılmasını belirleyen yerel 
yönetimler kanunun yirmi 
sekizinci bölümünü getirmesi, 
şimdilerde Belediye Vergisi 
(Council Tax) o zamanlar Kafa 
Vergisi (Poll Tax) olarak bilinen 
vergileme sisteminin getirilmesi, 
sosyal ev krizi, vergileme prob-
lemleri, her fırsatta zenginin daha 
çok zenginleştirilmesini ve fakirin 
daha çok sömürülmesini savun-
ması gibi birçok durum 11 yıllık 
Thatcher dönemini özetleyen mad-
delerden sadece bir kısmı olabilir.

Margaret Thatcher 2013 yılında 
geçirdiği felç sonrası bir yıldır kal-
dığı bakım evinde öldüğünde Bri-
tanya topraklarında hüzün ve yas-
tan çok kutlamalar düzenlenmişti. 
Yukarıda gördüğünüz ‘Cehen-
nemde yan Maggie’ (Burn in hell 
Maggie) yazısı birçok sokakta boy 
göstermişti. Ölümünden sonraki 
birkaç hafta boyunca birçok işçi 
ve emekçi kuruluş, Thatcher’ın alt 
üst ettiği, zaman zaman ölümlerine 
sebep olduğu hayatları anarak ge-
çirmişlerdi.

2002 yılından bu yana sırasıyla 
başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı 
yapmış olan Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın her fırsatta kendi haklarını 
savunan insanları ‘vatan haini’, 
‘içerdeki düşman’ olarak tanımla-
ması, sürekli fakirleşen halk, siyasi 
görüşleri ve ideolojileri için müca-
dele edenlere ‘terörist’ damgasının 
her defasında yapıştırılması, halka 
edilen zulüm, ölümler, soygunlar, 
katliamlar, faşistlikler… Bunların 
hepsi bize Thatcher dönemini ve 
hatta daha fazlasını hatırlatıyor. 
Erdoğan’ın ölümünden sonra ‘ce-
hennemde yan Erdoğan’ yazısı 
duvarlarda belirir mi sorusunun 
cevabını yaşayarak göreceğiz.

Köşe Yazısı

tOm 
Webb

t.tomwebb@gmail.com

Britanya Sendikasından 
Öcalan’a Özgürlük Çağrısı
Britanya’nın genel 
sendikası GMB, 15 
Şubat vesilesiylei, 
Kürt halk önderi Ab-
dullah Öcalan’ın ser-
best bırakılması için 
çağrıda bulundu.

Sendikanın, ‘‘GMB, kaçırılışının 
17. yılında, Türk devletinin, Kürt 
halk lideri Abdullah Öcalan’ı ser-
best bırakmasını talep ediyor’’ diye 
başlayan açıklaması, şöyle de-
vam ediyor: ‘‘Abdullah Öcalan’ın 
serbestliği her hangi bir anlaşmanın 
ön şartı olmakta.’’

Sendika adına konuşan, Bert 
Schouwenburg, “Abdullah Öcalan 
bir yıl daha esaret içinde olmaya 
devam ettikçe, Türk hükümeti, ülk-
enin güneydoğusunda Kürt halkına 
karşı, çoğunlukla haberleşmeyen 
bir kirli savaş içerisinde. Yüzlerce 
erkek, kadın ve çocuk öldürüldü ve 
binlerce konut tahrip edildi. Türk 
devletinin soykırım saldırılarına 
rağmen, Öcalan, hücresinden, Kürt 
sorununa barışçıl bir çözüm savun-
maya devam ediyor. Bu yüzden, 
uzlaşmalı bir çözüm için, özgürlüğü 
bir ön koşuldur ve derhal serbest 
bırakılmasını talep ediyoruz.’’

GMB, geçen yıl yine, Öcalan’ın 
serbest bırakılması ve Kuzey 
Kürdistan’da Türk devletinin 
Kürt halkına yönelik saldırılarının 
sonlandırılmasını talep eden 
açıklamalarda bulunmuştu.
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Nadia Murad Sendikalar 
Kongresi’nde konuştu

DAİŞ tarafından annesi 
ve altı erkek kardeşi 
katledilen ve kendisi 
de diğer genç Ezidi 
kadınlarla köle olarak 
kaçırılan 21 yaşındaki 
Nadia Murad, geçtiğimiz 
hafta Britanya’da par-
lamenterler ve insan 
hakları kuruluşları 
ile bir dizi görüşme 
gerçekleştirdi. 

Haber: Suna Alan 
Fotoğraf:Erem Kansoy

Êzidi Kürt kadınlarının 
özgürleştirilmesi için yaklaşık 
iki aydır yürüttüğü kampanya 
çerçevesinde Mısır, Yunanistan, 
Kuveyt, Norveç, ABD ardından 
geçtiğimiz hafta Britanya’yı zi-
yaret eden Murad’ın son durağı 
12 Şubat günü Londra’daki Sendi-
kalar Kongresi (TUC) Salonu’nda 
gerçekleşen halk toplantısı oldu. 

Irak Demokratik Hareketi ve 
İngiltere Sendikalar Kongresi 
(TUC) tarafından organize edilen 
‘’Nadia Murad ile Söyleşi’’ başlıklı 

halk toplantısı Güney Kürdistanlı 
insan hakları aktivisti ve Irak 
Demokratik Hareketi Sekreteri 
Kawa Beserani tarafından yapıldı.

Çoğunluğunu Güney Kürdistanlı 
ve Iraklı oluşturduğu katılımcılar 
arasında uluslararası sivil toplum 
örgütleri, kadın örgütleri, sendika 
temsilcileri, Irak Büyükelçiliği 
yazar ve Hristiyan din adamları da 
dikkatleri çekti. 

‘’Bu gücü nereden alıyorsun?’’
Açılış konuşmasında Beserani 

birkaç gün önce İngiltere ve Gal-
ler Barosu İnsan Hakları Avukatları 
Derneği’nde gerçekleştirdikleri 
toplantıda, bir avukatın Nadia’ya 
‘’Bu gücü nereden alıyorsun?’’ 
diye sorduğunu ve Nadia’nın 
da ‘’Acılarımdan...’’ diye yanıt 
verdiğini söyledi.

 Kawa Beşerani’nin açılış 
konuşması ardından Ezidi toplumu 
için çalışmalar yürüten Yazda Vakfı 
eş kurucusu ve yönetici direktörü 
Murad İsmail kısa bir konuşma 
yaparak Nadia’nın DAİŞ’in elin-
den kurtulabilen kadınlardan biri 
olduğunu ve hala kurtarılması ger-
eken binlerce kadının  bulunduğunu 
ve bunun sadece Ezidilerin sorunu 
olmadığını ifade etti. 

Devamında söz alan Nadia Mu-
rad verdiği mesajlarda Ezidiler 
olarak yanlız bırakıldıklarını ve su 
anda köle olarak tutulan kadınların 
sadece Ezidi olduklarını, bunun bir 
insanlık sorunu olarak ele alınıp 
her kesimden, her dinden ve ırktan 
herkesin destek sunmasını bekl-
ediklerini söyledi. 

DAİŞ’in elinden kaçıp 
Zaxo’daki bir kampa sığındığı süre 
içerisinde, Şex Tamemi’ye gittiğini 
ve Ezidilerin katledilmesi ve Ezidi 
kızlarının köle olarak satılmasının 
İslam dinine aykırı olduğu fetvasını 
vermesini istediğini, şex’in kendisi-
ni onayladını ancak bu fetvayı hiç 
bir şekilde vermediğini söyledi. 

Nadia’yayı Çok 
iyi anlıyoruz!

Nadia Murad’ın ardından söz 
alan Iraklı Asuri kilisesinden Hristi-
yan din adamları adina Peder Toma, 
Ezidilerin maruz kaldığı zulme 
Hristiyan toplumunun da maruz 
kaldığını ve ortak acılar yaşadıkları 
için Nadia’yı çok iyi anladıklarını 
ifade ettiler. 

Yine Iraklı Kadın Hakları 
Kuruluşu temsilcisi ve deneyimli 
kadın hakları aktivisti Buşra Perto 
‘’Ben Irak’ta hem kadın hem de 
demokrasi hareketi alanında uzun 
yıllar faaliyet yürüttüm ve bu 
süre içerisinde çok sayıda kahra-
man kadınla tanıştım ve çoğunun 
isimlerini duydum fakat 80 yıllık 
yaşamım boyunca senin kadar cesur 
bir kadınla tanışmadım. 

Seni tanımak benim için bir 
gururdur Nadia!’’ dedi.

 Katılımcılar arasında yine söz 
alanlar içerisinde TUC’nin AB 
ve Uluslararası İlişkiler Başkanı 
Owen Tudor, Irak Büyükelçiliği 
Sekreteri Salam Ali, Irak Komünist 
Partisi, İngiltere’deki Iraklı Aka-
demisyenler Başkanı Amer Jaje, 
Papalık Yetkisi Uluslararası İlişkiler 
Konseyi’nden Peder Alphramozan.
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İngiltere Başbakanı Cameron’dan 
Erdoğan’ı Kızdıracak Açıklama
Enfield milletvekili Joan Ryan’ın kendisine Kürtler 
ile ilgili yazdığı mektuba cevap veren başbakan Da-
vid Cameron, YPG’yi Daiş ile mücadelede merkezi 
bir pozisyonda gördüklerini ve bu konuda kendileri-
yle ortak çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Haber: Aladdin Sinayiç

ABD’nin ‘YPG’yi terrorist bir örgüt olarak 
görmüyoruz’ açıklaması ve devamında üst 
düzeyde yapılan Rojava ziyareti Türkiye’yi 
rahatsız ederken, benzer bir açıklama da İngiltere 
başbakanı Cameron’dan geldi.

 İngiltere başbakanı David Cameron, İşçi 
Parti Enfield Milletvekili Joan Ryan’ın kendi-
sine yazdığı mektuba verdiği cevapta, Suriye’de 
siyasi çözümün sağlanması noktasında Kürtlerin 
çok önemli rol alacağını belirtti.

kÜrtler kaHraMaNCa 
MÜCaDele VerİYOr

İşçi Parti Enfield Milletvekili Joan Ryan 
başbakan Cameron’a mektup yazarak Kürt 
halkının Suriye ve Irak’ta Daiş’e karşı kahra-
manca bir mücadele verdiklerini ve bu konuda 
çok büyük bedel ödediklerini belirterek, Birleşik 
Krallık hükümetinin Kürtlere destek konusunda 
neler yapacağını sormuştu. 

Ryan özellikle de Suriye çözüm 
görüşmelerinde Kürtlerin eşit bir şekilde 
katılımının sağlanması için Cameron 
hükümetinin neler yapacağını sormuştu. Cam-
eron Joan Ryana cevaben geçtiğimiz hafta 
kaleme aldığı mektupta şunları belirtti:

‘‘Suriye’de, Daiş karşıtı koalisyonun 
havadan yardımıyla birlikte, YPG güçleri hem 
Kürt bölgelerini korudu hem de Daiş’i bir çok 
bölgede geriletti. Son iki yılda YPG sürekli 
bize Daiş’den bölge alabileceğini ve elinde 
tutabileceğini kanıtladı, bu yüzden onları 
Daiş’e karşı mücadelede merkezi bir pozisy-
onda görüyoruz.

Tabii ki Birleşik Krallık Devleti Kürtlerin 
Suriye’deki siyasi çözümde söz sahibi olacağını 
kabul ediyor ve bu yüzden Suriye’nin önemli 
topluluklarının Riyad Muhalefet Konferansında 
olmasından memnuniyet duydum. 

Bundan ayrı olarak Suriye Demokratik 
Güçleri de Demokratik Suriye Konferansını 

gerçekleştirerek Suriye Demokratik 
Meclisi’ni kendi politik oluşumları olarak 
kurdular. Bu noktada tüm oluşumların, buna 
Suriye Demokratik Meclisi de dahil, Ce-
nevre Duyurusuna bağlı olarak ortak bir si-
yasi çözüm bulmalarının önemli olduğunu 
düşünüyorum.’’

Cameron ayrıca, Güney Kürdistan’da 
Peşmerge güçleriyle ortak çalışmaya de-
vam edeceklerini, son dönemde kend-
ilerine 600 bin sterlinden fazla askeri 
malzeme yardımı, yarım milyon atımlık 
cephane ve 40 adet ağır silah yardımı 
yapıldığını belirtti.

İngiltere Çocuk Sığınmacıları Geri Gönderiyor

Haber: Şükrü Bolat

İngiltere İçişleri Bakanlığı 
İngiltere’de okula gitmeler-
ine rağmen binlerce çocuk 
sığınmacının, IŞİD ve Taleban 
kontrolundaki çatışma bölgeler-
ine geri gönderildiği yolundaki 
haberleri doğruladı. 9 yıl içinde 
2748 çocuğun Afganistan, Irak, 
İran, Libya ve Suriye gibi ül-
kelere iade edildiği ortaya çıktı.

Araştırmacı Gazetecilik Büro-

su ve İşçi Partisi milletvekili Lou-
ise Haigh’ın çocuk sığınmacıların 
18 yaşına geldiğinde ne olduğunu 
sorması üzerine ortaya çıkan ver-
iler, 2018 gencin Afganistan’a, 
60 gencin ise IŞİD kontrolu 
altında bulunan Irak topraklarına 
geri gönderildiğini gösteriyor.

İngiltere’ye kabul edilen 
çocuk sığınmacılara geçici otur-
ma izni veriliyor ancak bu izin 
çocuklar 18 yaşına geldiğinde 
iptal ediliyor. Bundan sonra da 

sığınmacılar İngiltere’de eğitim 
görmeleri ve İngiliz toplumu-
na uyum sağlamaları dikkate 
alınmadan geldikleri ülkelere 
geri gönderiliyor.

İşçi Partisi 
milletvekili tepkili

İşçi Partisi milletvekili Haigh, 
bu konuda şunları söyledi: “Bu 
şaşırtıcı veriler, iltica sistemimizin 
arkasındaki utanç verici gerçeği su 
yüzüne çıkardı. En dehşet verici 

koşullarda, savaşların harap ettiği 
ülkelerden kaçan çocuklara önce 
İngiltere’ye sığınma imkanı ver-
iliyor, yeni bir yaşam kurmaları 
sağlanıyor. Ancak bu sığınmacılar 
18 yaşına geldiklerinde zorla uçağa 
konularak, hiçbir bağlantıları kal-
mayan ve çok tehlikeli olan ülkelere 
geri gönderiliyorlar.”

bakanlık rakamları 
yeniden düzenledi

Göçmenlerden sorumlu İçişleri 
Bakan Yardımcısı James Bro-
kenshire, 2015 Kasım ayında 
İngiliz parlamentosunda yaptığı 
konuşmada savaş ortamlarının de-
vam ettiği ülkelere geri gönderilen 
sığınmacı rakamlarını 1040 olarak 
açıklamıştı. Ancak İşçi Partisi mil-
letvekili Louise Haigh’in verilere 
dair bilgileri yeniden sorması üz-
erine bakanlık, rakamları yeniden 
düzenleyerek yayımladı.

Yüzde 164’lük fark var
Hükümetin yeni veriler-

ine göre, 2007-2015 döneminde 
Afganistan’a 2018, Irak’a 657, 
İran’a 68, Libya’ya 4 ve Suriye’ye 
bir olmak üzere, toplam 2748 genç 
sığınmacı İngiltere’den sınır dışı 
edilerek savaş bölgelerine geri gön-

derildi. Böylece, İngiltere İçişleri 
Bakanlığı’nca açıklanan her iki veri 
arasında yüzde 164’lük fark olduğu 
ortaya çıktı.

Bakanlığın verilerindeki 
yanlışlık nedeniyle İçişleri Bakan 
Yardımcısı James Brokenshire’ın 
özür dilemesi gerektiğini belirten 
Haigh’a yanıt veren hükümet yet-
kilisi, verilerdeki hatanın, “sınırdışı 
etme sürecinde yaşanan bir hatadan 
kaynaklandığını” söyledi.

bakanlıktan açıklama
İçişleri Bakanlığı, “İltica 

başvurularının sonuçlanmasının 
ardından, kişilerin ülkelerine 
döndüklerinde herhangi bir zulüm 
riskiyle karşı karşıya olmadıklarının 
değerlendirilmesi üzerine” sınırdışı 
kararlarının alındığını bildirdi.

İngiltere hükümeti, ülkeye re-
fakatsiz olarak giriş yapan çocuk-
lara 18 yaşına kadar geçici oturma 
izni veriyor. Çocuklar 18 yaşına 
geldikleri zaman iltica başvurusunda 
bulunabiliyor ancak başvurularının 
olumlu sonuçlanması zayıf bir ihti-
mal. Bu yüzden refakatsiz sığınmacı 
çocuklar 18 yaşına geldiklerinde 
İngiltere’den sınırdışı edilme riski 
ile karşı karşıya kalıyor.
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BM Güvenlik Konseyi’nden 
Türkiye’ye YPG tepkisi
Türkiye’nin Suriye’de YPG’yi hedef alan top atışlarını görüşen Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, Ankara’yı uluslararası hukuka uymaya çağırdı.

15 üyelik Konsey’in Şubat ayı 
başkanı Venezuela’nın BM Tem-
silcilcisi Rafael Dario Ramirez 
Carreno, Rusya’nın talebi üzerine 

gerçekleştirilen kapalı oturumun 
ardından bir açıklama yaptı. Car-
reno, Konsey üyelerinin Türkiye’nin 
bombardımanından endişe 

duyduğunu belirterek “Tüm Kon-
sey üyeleri Türkiye’den uluslararası 
hukuka uygun hareket etmesini is-
teme konusunda anlaştı” dedi.

Rafael Dario Ramirez Carreno, 
“15 üyenin tamamının bu konuda 
kaygı belirtip belirtmediği” sorusuna 
“Evet” diye yanıt verdi.

‘Ortada alınmış 
bir karar yok’

Türkiye’nin BM Daimi Temsil-
cisi Halit Çevik, açıklamayı yorum-
larken BM Güvenlik Konseyi’nde 
Türkiye ve Suriye’nin kuzeyindeki 
gelişmelerle ilgili alınan bir karar 
olmadığını belirtti.

Anadolu Ajansı’nın haberine 
göre konuya ilişkin gazetecilere 
açıklama yapan Büyükelçi Halit 
Çevik, Konsey’de ortak bir ka-
rar alınmadığını öğrendiklerini 
kaydetti. Çevik, “Orada herkesin 
ayrı ayrı ifade ettiği hususları gru-
playarak Konsey başkanı özetlem-
eye çalıştı. Ama Konsey üyeleri, 
15’i birden ‘Konsey’in pozisyonu 
budur’ diye kurumsal bir karar 
almamış vaziyette” dedi.

Konsey’in pozisyonunun resmi 
olarak yansıtılması için herhangi 
bir karar alınmadığını vurgulayan 
Çevik, “15 ülkenin bir konuda fikir 
beyan etmesi ayrı birşey, Konsey’in 
bu belirtilen fikirler çerçevesinde 
‘Konsey’in kurumsal olarak pozisy-
onu budur’ demesi ayrı birşey. Onun 
için ayrı bir karar gerekiyor. Onun 
alındığı konusunda bir bilgi yok. 
Böyle bir kararın alınmadığını bize 
Konsey’deki muhataplarımız teyit 
etmiş vaziyetteler” diye konuştu.

Çevik, BM Güvenlik 
Konseyi’nin “karar, başkanlık 
bildirisi, basın bildirisi ve basına 
açıklama şeklinde kararlar aldığını 
ve bunların farklı ağırlıkları 
olduğunu belirterek, açıklamanın 
bu kategorilerden hiç birine 
girmediğini belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe Servisi
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102 AP Parlementeri: 
‘PKK terör örgütü’ 
listesinden çıkarılsın
Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu’ndan 102 parlamenter PKK’nin AB terör 
örgütleri listesinden çıkarılması için imza kampanyası 
başlattı. İmza kampanyasına, aşırı sağcılar dışında her 
gruptan parlementer katıldı.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa 
Parlamentosu’ndan 102 parlamenter PKK’nin AB 
terör örgütleri listesinden çıkarılması için imza 
kampanyası başlattı. İmza kampanyasına katılanlardan 
2 parlamenter temsilci olarak, Shuman meydanında 
bulunan Avrupa Komisyonu önünde yapılan basın 
açıklamasına katıldı.

ÖzYÖNetİM DİreNİŞlerİ selaMlaNDı
Türk devletinin Kürdistan’da giriştiği katliamların 

da kınandığı açıklamaya, 2 gündür Avrupa’da diplo-
matik temaslarda bulunan HDP Bitlis milletvekili 
Mizgîn Irgat ile Siirt Belediyesi eş başkanı Tuncel 
Bakırhan da katıldı.

Avrupa Komisyonu önünde yapılan basın 
açıklamasında ilk sözü KCD-E eş başkanı Dilşah Os-
man aldı. Osman, AKP’nin Kürdistan’da yürütmekte 
olduğu kirli savaşı hatırlatarak kınadı. Osman, Sûr, 
Cizîr ve Silopî halkının AKP’nin vahşi savaşına karşı 
gösterdiği öz yönetim direnişlerini de selamladı.

Daha sonra sözü Siirt Belediyesi eş başkanı Tuncer 
Bakırhan aldı. Bakırhan da Kürdistan’da süren AKP 
vahşetine dikkat çekti.

tÜrk DeVlet terÖrÜNe 
Dİkkat ÇekİlDİ

HDP Bitlis milletvekili Mizgîn Irgat’ta Kürdistan’dan 
yaşanan devlet terörüne dikkat çekti.

Irgat’tan sonra sözü Avrupa Parlamentosu Kürt 
Dostluk Grubu eş başkanı Marie Christine Vergiat aldı. 
Vergiat, ilk olarak Kürdistan’da yürütülen kirli savaşın 
AKP’nin neredeyse hiç oy almadığı yerlerde olduğunu, 
bunun da AKP’nin kendisine oy vermeyeleri bir nevi 
cezaladırdığını ifade etti.

Vergiat, Tayyip Erdoğan’ın Rojava’ya saldırmakla 
da yeni bir kırmızı çizgiyi daha ihlal ettiğini ifade 
etti. Vergiat, Erdoğan’ın sürekli olarak, PKK’nin terör 
örgütleri listesinde olmasından faydalandığını ifade 
etti.  Vergiat, bu kararın tamamen politik olduğunu ve 
PKK’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması için 
çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Vergiat, Avrupa Parlamentosu Sol Parti Grubu’nun 
her zaman Kürt halkının yanında olacağını ve Kürt 
alkının jendilerine her zaman güvenebileceğinin altını 
çizdi.

tÜrk HÜkÜMetİ sOYkırıM UYGUlUYOr
Daha sonra sözü İtalyan parlamenter Barbara Spinel-

li aldı. Spinelli, Kürt halkına, Rojava halkına ve bütün 
akademisyenlerin yanlarında olduğuna dikkat çekti. 
Spinelli, Türk hükümetinin soykırım uyguladığını ve 
suskun kalan Avrupa devletlerini kınadı. İtalyan parla-
menter, Türk hükümetinin bütün dünya barışını tehdit 
ettiğini söyledi. Spinelli Avrupa Birliği ve üye ülkelerin 
sessizliğini ve Türk devletiyle işbirliğini kınadı. Spinel-
li, “barış görüşmeleri ancak başkaldıranlarla yapılabilir. 
Bu da PKK’dir” ifadelerini kullandı.

Cenevre görüşmelerine de değinen Spinelli, AB ve 
Batılı devletlerin, DAIŞ’a karşı direnen tek güç olan 
Kürtlerin davet edilmemesini Aptalca buldu.

Spinelli son olarak da histerik Erdoğan rejimiminin 
stratejisine boyun eğen Avrupa’nın ahlaken ve politika 
olarak intihar edeceğinin altını çizdi.

KATILIMLAR ARTACAK
KNK yürütme konseyi üyesi Adem Uzun da daha 

Avrupa Parlamenterlerinin başlatmış oldukları imza 
kampanyasına katılımların artmasının beklendiğinin 
altını çizdi.
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Hackney’de Belediye 
Vergisi %2 Artabilir

Hackney Belediyesi 10 yılı aşkın 
bir süreden sonra belediye ver-
gisini arttırmayı planlıyor. Bel-
ediye, artışın yaşlı ve engelli 
vatandaşların artan bakım 
masraflarını karşılamak için 
kullanılacağını açıkladı.
Haber:Esra Türk

Belediye, vergisini D kategorisinde ödeyenler için 
yılda 20 sterlinin altında bir artışla, 1.3 milyon sterlin ek 

gelir elde edeceklerini açıkladı ve bu paranın ev bakımı, 
evlere yemek, günlük bakım merkezleri, ücretsiz ulaşım 
ve hasta ve yaşlı belediye sakinlerinin daha bağımsız bir 
yaşam sürmeleri için harcanacağını belirtti.

Belediye, açıklamasında, merkezi hükümetten 
kendilerine verilen bütçenin azaldığını ve 2010-2020 
arası toplamda 138 milyon sterlin bütçe kesintisi 
yaşayacağını anlattı.

Belediye başkanı Jules Pipe, merkez hükümetin 
bütçe kesintilerini, belediye vergisine zam yapmadan 
karşılayamayacaklarını ifade ederek, şöyle devam etti: 
‘‘Yaşlı ve engelli insanları desteklemek belediyelerin 
yaptıkları en önemli şeylerdendir ve en yüksek har-
cama alanımızdır. Fakat, hükümet, bu hizmetler için 
artan masrafları karşılamaktansa, belediyelere ver-
dikleri fonlar belediye vergilerinin farkı kapatmak için 
artırılacağını var sayarak belirleniyor.’’ 

Londra’da Kar ve 
Soğuk Hava Bekleniyor
Haber:Esra Türk

Son aylarda, Imogen, Frank ve Eva fırtınaları da-
hil, çok sayıda fırtınayla boğuşan Britanya, soğuk ve 
rüzgarlı havanın etkisinde kalmaya devam edecek. Me-
teoroloji merkezi bugün (Çarşamba) Londra ve güney 
İngiltere’de sıfırın altında hava soğukluğu ve kar yağışı 
beklediklerini açıkladı.

Son bahardan itibaren ülkenin bir çok yerinde 
aşırı yağış ve fırtınalar sonucunda bir çok bölgede sel 
yaşanmasıyla bir çok insan ev ve iş yerlerinde büyük 
hasar gördüler.

Kuzey kutbundan gelen soğuklarla, gece derecesi 
ülkede genel olarak sıfırın altında olmaya devam edi-
yor. Braemar ve Aberdeenshire’de hafta sonunda hava 
sıcaklığının gece -14’e düştüğü kaydedildi.

Londra’da Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı 
beklentisi var.

Geçtiğimiz haftasonu, aşırı yağaşlar, Greenwich 
ve Putney arasında, Thames nehrinde taşmalara neden 

oldu.
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Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu İngiliz parlamentosunda konuştu

Türkiye’de ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
İstanbul milletvekilleri Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, Tür-
kiye Araştırmalar Merkezi CEFTUS’un düzenlediği ve İngiliz 
parlamentosu’nda gerçekleştirilen toplantıda Türkiye›deki son 
gelişmelere yönelik çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. 

Lordlar Kamara’sının etkili isimlerinden Lord 
Northbrook’un ev sahipliği ve moderatörlüğünü 
üstlendiği ‹Türkiye : Barış sürecinin bitişi; İşid 
saldırıları ve yeni anayasa› toplantıda konuşan 
milletvekilleri, Avrupa Birliği’nin ciddi insan 
hakları ihlallerinin yaşandığı Türkiye’ye karşı 
kayıtsız kaldığı eleştirisinde bulundular. 

Toplantıda ilk sözü alan Sezgin Tanrıkulu, 
Kürt sorunununda yakın yarihin en derin 
krizinin yaşandığını söyledi. Bugünkü süreci 
PKK’nin eylemlerini başalttığı 1984’ten son-

raki en derin kopuşların yaşandığı bir dönem 
olarak nitelendiren Tanrıkulu, “7 Haziran önc-
esi başlayan gerginlik yerini silahlı çatışmalara 
bıraktı. Bir çok insanın yaşamını yitirdiği 
süreçte sadece kendi çıkarlarına odaklı AKP 
duruma yeterli hassasiyeti göstermediği gibi 
çözüm süreci ile ilgili bir kalkınma planına da 
yanaşmıyor” diyerek iktidarı eleştirdi. 

CHP İstanbul milletvekili, CHP’nin Haz-
iran 2012 tarihinden itibaren Kürt sorununa 
çok eksenli bir yönden yaklaşarak muhalafet 

ve hükümet partilerinden oluşna bir komisyon 
kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlatttığı 
konuşmasında, HDP’nin dahi önerilerinin 
barışçıl ve etkin bir yöntem olduğunu kabul 
ettiğini ancak iktidarın tüm uyarılara karşın 
yanlış politika ve uygulamalarında ısrar ederek 
bugünkü vahim hale getirdiğini ileri sürdü. 

Tanrıkulu değerlendirmelerine şöyle devam 
etti: “AK Parti’nin bölücü politikalarının bir 
sonucu olarak gelinen bu durumun bir an önce 
çözülmemesi halinde yeni jenerasyonların dev-
lete güveni günden güne kaybolacak. Öte yan-
dan en son olarak Sultanahmet’te yaşanan terör 
saldırısı, Daeş tehdidinin sadece Türkiye için 
değil tüm dünya için büyük bir tehdit olduğunu 
gösterdi.

 AKP Hükümeti çok yakın zamana kadar 
İşid’i görmezden geldi. Hatta Türkiye üz-
erinden İşid’e katılmaya giden cihadistleri 

durdurmadı. 2015 yılına kadar bu örgütü terör 
listesine almayarak büyümesine ve organize 
olmasına katkıda bulundu.” 

Toplantının diğer konuşmacısı olan 
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’de 
konuşmasında AKP Hükümeti’ne yöne-
lik sert eleştirilerde bulundu. Yeni anayasa 
tartışmalarına değinen Tekin, öncesinde 
basın ve düşünce özgürlüğü konusunda acil 
reformlar yapılması gerektiğini vurguladı. 
Konuşmasında Avrupa’yı da sarsan mül-
teci krizine yönelik değerlendirmelere de 
bulunan Gürsel Tekin, süreci “ Mülteci so-
runu maalesef bir at pazarına dönüşmüştür. 
AB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı 
görüşmeler her iki tarafında  kendi çıkarları 
doğrultusunda insan hayatını hiçe sayan bir 
anlayışa sahip olduğunu göstermiştir” sözleri 
ile eleştirdi. 
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Day-mer’in Mülteciler için yaptığı 
resim sergisine büyük ilgi
Day-Mer’in Fransa Calais ve 
Dunkirk bölgesindeki mül-
tecilere yardım kampanyası 
çerçevesinde organize ettiği 
‘çamur ve muşamba’ adlı 
sergi 13 Kasım Cumartesi 
günü kapılarını hem fotoğraf 
severlere hemde bu konuda 
bağış yapmak isteyen duyarlı 
vatandaşlara açtı.
Haber:Day-Mer basın-Fotoğraf:Erem Kansoy

 Yaklaşık 300 kişinin katıldığı sergide satılan 
fotoğraflar ve yapılan bağışlar ile beraber 
£2500’ye yakın bir miktar toplanırken sergi bir 
çok kesim tarafından büyük ilgi gördü. 

Calais ve Dunkirk bölgesinde götürülmek 
istenen Çadır, Battaniye, Uyku tulumu, Su 
geçirmeyen ayakkabı, bot ve çizme, sıcak ve su 
geçirmeyen ceket ve montlar bunun yanında kuru 
ve konserve yiyecekler temin etmek isteyen Day-
Mer 27. Subat’da kampları ziyaret edip bu konuda 
toplanılan yardımları yerine ulaştırmayı planlıyor.

Sergi çerçevesinde bir çok kesim ile irtibata 
geçen Day-Mer Calais ile Dayanışma Komitesi 
üyeleri sergiye bir çok Milletvekili, belediye en-
cümen üyesi, sendikacı ve bu konuda çalışma 
yürüten bir çok kesimi davet etti.

 Sergi ve hedefleri bir çok kesim tarafından 
destek görürken sergiye katılamayan kesimler 
dayanışma mesajları ve yaptıkları bağışlar ile 
destek sundular. Ayrıca bazı belediye encümen 
üyeleri, sendıkacı ve kampanya grubu üyeleri 
bizzat sergiyi ziyaret ederek destek sundu. 
Gün boyu devam eden sergiye katılan bireyler 
yapılan dekor ve gösteriler ile Fransada’ki mül-
teci kamplarındaki atmosferi hissetme şansını 
elde ettiler. Kimi zaman hüzünlü ve kimi za-
man düşündürücü yaklaşık 50 resmin yer aldığı 
sergide katılımcılar zaman zaman göz yaşlarına 
tutamadılar. Ayrıca fotoğrafların böyle bir organ-
izede sergileyen foto muhabiri Erem Kansoy ve 
fotoğraf sanatçıları Edward Jonkler, Ceren Sağır 
ve Sena Kartal gün boyunca gelen ziyaretçiler 
ile sohbet ederken sergide resimleri sergilenen 
ama sergiye katılamayan Nick Elwood ve Sven 
Kaeuler Day-Mer aracılığıyla yaptıkları açıklama 
ile katılan herkese teşşekkür ettiler.

Sergide en çok dikkat çeken bölümlerden birisi 
ise mültecilere dayanışma mesajı göndermek için 
kurulan mesaj bölümü oldu. Ziyaretçilere sergi 
çıkışı birşeyler yazma fırsatı verilen bu bölüm 
başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar 
açısından büyük dikkat ve önem çekti. Bu anlamda 
yaklaşık 150 mesaj yazılıp dilek kutusuna atıldı. 
Day-Mer Calais Dayanışma Komitesi üyeleri 27 
Subat’da yapacakları ziyarette bu dilekleri Calais 
ve Dunkirk’de yer alan mülteci kamplarının yet-
kililerine teslim etme planları yapıyorlar. 

Serginin bitmesine rağmen bu konudaki 
çalışmalarını devam ettiren Day-mer Calais 
Dayanışma komitesi üyeleri, toplumun her kesi-
minden duyarlı ve yardımsever vatandaşları 27 
Şubat’ta gerçekleştirilecek olan ziyaretine davet 
ediyor. Bu bağlamda maddi-manevi yardım et-
mek isteyen, görüş bildirmek isteyen herkese 
kapılarını açarak bu çalışmaya destek vermeye 
çağıran Day-mer, isteyen herkesin bu ziyarette 
yer alabileceğini söylediler. 27 Şubat öncesine ka-
dar kamptaki sığınmacıların temel ihtiyaç listesi 
aşağıda ayrıntılı bir şekilde bulunmakta. Bu kon-
uda yardım etmek isteyen herkesi aşağıdaki liste 
doğrultusunda yardım etmeye çağıryor. 

Giyecek ve malzeme listesi: 
1. Çadır, Battaniye, Uyku tulumu 
2. Beden olarak 38-45 numara arası su 

geçirmeyen ayakkabı, bot ve çizme
3. Sıcak ve su geçirmeyen ceket ve 

montlar (Küçük ve Orta Beden)
4. Erkekler için sıcak alt yada 28-

26 beden arası kot pantolanlar 

5. Çorap ve yeni iç çamaşır 
(Küçük ve Orta Beden)

6. Şapka, Eldiven ve Atkı 
7. Akşam kullanılması için fener
8. Parasal yardım (Bu yardımlar ile 

yukarda belirtilen ihtiyaçlar alınacaktır)

Yiyecek listesi
1. Kolay açılacak konerve hazır yemekler. 
2. Uzun ömürlü süt 
3. Uzun sure dayanıklı 

olabilecek meyve suları
4. Taze meyve – Elma, Armut, Muz, 

Portakal, Mandalin, Nar vs. 
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Kanser tedavisinde önemli gelişme: 
T hücreleriyle tedavi

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, vücudun kendi bağışıklık 
hücrelerini kullanarak tümörleri yok etmesi yolunda önemli adımlar atıldı.

ABD’de bilim insanları, 
genetiği değiştirilmiş 
bağışıklık hücrelerini kullan-
maya dayalı olan bir yöntemle 
kanser tedavisinde devrim 
yaratabilecek bir gelişmeye 
imza attıklarını açıkladılar.

Yayılan tümörleri yok 
etmek için vücudun kendi 
bağışıklık hücrelerini kullanan 
tedavi, etkisi uzun süren bir aşı 
gibi kanserin tekrarlanmasını 
da önlüyor.

Washington’da Ameri-
kan Bilimin İlerlemesi 
Derneği toplantısında sunu-
lan araştırmaların sonuçları 

‘olağanüstü’ diye nitelendi.
Araştırma kapsamında, 

beş aydan fazla yaşaması 
beklenmeyen ölümcül kan 
kanseri hastalarına uygula-
nan tedavi, hastaların yüzde 
90’ından fazlasının tamamen 
iyileşmesini sağladı.

Hastanın t hücreleri 
kanserle mücadele ediyor

18 ay boyunca süren 
kontrollerde de hastalığın 
tekrarlamadığı görüldü.

Bunun için laboratuvarda 
hastaların kendi vücutlarından 
alınan T hücrelerinin genetiği 

değiştirilerek, tümörleri 
tanımaları ve yok etmeleri 
sağlandı.

Bu yöntemin üzerinde 
denendiği 35 akut lenfoblastik 
lösemi (ALL) hastasının yüzde 
90’ından fazlası tamamen 
iyileşti.

Hodgkin dışı lenfoma veya 
kronik lenfositik lösemi (KLL) 
hastası olan 40 kişi üzerinde 
yapılan iki ayrı klinik den-
emede de hastaların yüzde 
80’inden fazlası tedaviye ce-
vap verdi. Bunların yaklaşık 
yarısında 18 aya kadar tam 
iyileşme görüldü.

Her hastada etkili değil
BBC Türkçe servisinde 

yayınlanan habere göre, 
Amerikan Bilimin İlerlemesi 
Derneği toplantısında sa-
dece özetleri tartışılan 
araştırmaların ayrıntıları bu yıl 
içinde yayımlanacak.

Ancak uzmanlar, bunların 
T hücreleri tedavisinin ilk den-
emeleri olduğunu belirterek 
ihtiyat çağrısında bulunuyor 
ve her hastanın tedaviye cevap 
vermediğini belirtiyorlar.

Bazı hastaların tedavi-
ye karşı toksik yan etkiler 
geliştirdiği ve öldüğü belirtili-
yor.

Diğer tedavi yöntemlerinin 
hiçbirinin etkili olmadığı bazı 
hastaların ise şimdiye kadar 
hiç görülmeyen bir düzeyde 
iyileştiği kaydediliyor.

kanser tedavisinde 
paradigma değişikliğine 
gidilebilir

Bilim insanları, T hücresi 
tedavisi için önlerinde kat 
edilmesi gereken uzun bir 
mesafe olduğunu, ancak ilk 
sonuçların kanser tedavisinde 
paradigma değişikliğine gitm-
eye neden olacak kadar başarılı 
olduğunu söylüyorlar.

Kaynak: İMC

Einstein’in 100 yıl 
önce ortaya attığı 
teorisi kanıtlandı
ABD Bilim Vakfı, 
Einstein’ın Kütle Çekim 
Teorisi’nde bahsettiği 
dalgaları tespit et-
tiklerini açıkladı. Vakıf, 
dalgaların tespitinin 
evreni gözlemlemede 
yeni açılım getireceğini 
dile getirildi.

ABD Bilim Vakfı, Albert 
Einstein’ın 100 yıl önce Kütle 
Çekim Teorisi’nde bahsettiği 
dalgaları tespit ettiklerini 
açıkladı

Einstein, İzafiyet Teorisi’ni 
yazarken ortaya attığı kuram-
lardan birinde, tüm evrenin 
yerçekimi dalgalarıyla kaplı 
olduğunu söylemişti.

Einstein’a göre, uzayda 
bir bölgedeki yerçekimi ani 
bir olay sonucu değişirse, o 
bölgeden uzaya ışık hızıyla 
yerçekimi enerjisi dalgaları 
yayılır. Bu dalgalar da uzayda 
geçtikleri yerleri gerer ya da 
sıkıştırır.

ABD’deki California 
Teknoloji Enstitüsü, Massa-
chusetts Teknoloji Enstitüsü 
(MIT) ve LIGO Bilimsel 
İşbirliği Kurumu’na bağlı bilim 

insanları bugün Massachu-
setts eyaletindeki Washington 
kentinde düzenlediği toplantıda 
Einstein’ın 100 yıl önce ortaya 
attığı, uzayı ve zamanı büken 
yerçekimsel dalgaların varlığını 
tespit ettiklerini açıkladı.

Vakıf, dalgaların tespitinin 
evreni gözlemlemede yeni 
açılım getireceğini dile get-
irildi.

Max Planck Yerçekimi 
Fiziği Enstitüsü’nden Profesör 
Karsten Danzmann BBC’ye 
yaptığı açıklamada, Higgs 
bozonunun bulunuşu kadar 
önemli bir keşif yaptıklarını, 
bu keşfin DNA’nın yapısının 
anlaşılması ile bir tutulması 
gerektiğini söyledi.

Yerçekimi dalgalarını “göre-
bilmenin” Büyük Patlama’dan 
başlayarak uzayın pek çok 
sırrını çözmekte faydalı olacağı 
ifade ediliyor.

Kaynak: İMC
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Kutilka bacanreşkê 
û îsotê
Zeytinyağlı kuru patlıcan ve biber dolması

Bu hafta ev yemeklerinin en gözdelerin-
den, her mevsim pek çok çeşitleri yapılan, 
bütün aile fertlerinin severek yediği yem-
eklerden zeytinyağlı kuru patlıcan ve biber 
dolması ile beraberiz. 

Dolma bütün Orta Doğu halkaları gibi 
Kürt mutfağının da baş tacı yemekleri 
arasındadır. Bu bölgelerde bolca yetişen se-
bzelerden olan özellikle patlıcan, biber, ka-
bak ve çeşitli yapraklardan yapılan dolma 
yemeği her mevsime ve hemen her sebz-
eye uygunluğu bakımından sayılamayacak 
çeşitlilikte ve çok sık yapılan bir yem-
ektir. Sezonuna göre yetişen sebze ve 
yapraklardan tazeleri yapılırken, kış için 
saklamak üzerede dolmalıklar güneşte 
kurutulur, sarmalık yapraklarda salamura 
tekniği ile muhafaza edilir. Bu çok çeşitli 
özelliğinden dolayı pek çok halk tarafından 
adapte edilmiş, bütün çevre ülkelerde de 
yaygınlaşmış ve her bölgeye özgü çeşitleri 
yapılmaya başlanmıştır. İç malzeme olarak 
genellikle pirinç kullanılsada bulgur da 
kullanılan diğer iç malzemedir.

Başarılı bir dolma pişirmenin pek 
çok ince detayı vardır, ama bana göre 
en önemlilerinden biri, dolma taşı diye 
adlandırılan, sadece bu yemeği pişirmek 
için dizayn edilmiş, çömlekten yapılmış 
aletin kullanılması şart olan detaylardandır. 
Dolmanın kaynama esnasında içlerin 
in dağılmadan ve eşit şekilde pişmesini 
sağlayan çok basit görünümlü delikli 
yuzeyli yassı bu aletin önemini kullan-
madan anlayamıyor insan. 

Annemin en değerli mutfak aletlerin-
den biri idi dolma taşı. Kazara kırdığımız 
zaman küplere dönmüştü bir defasında 
ve hemen ertesi gün çarşıya inip yenisini 
almıştı almasına ama, hala kırılanın ne 
kadar daha iyi olduğunu söyler dururdu. 
Ne kadar doğru olduğunu hala bilem-
esemde bir teoriside ne kadar kullanıldıkça 
yemeğin lezzetini o kadar arttırdığı idi. 
Hemen istisnasız, her zaman lezzetliydi 
yaptığı dolmalar ama hızını alamadığı ve 
koca bir tencere dolusu yaptığı zaman-
lar da bi kaç gün yedikten sonra bir daha 
hiç yiyemeyeceğimi sansamda bir sonraki 
yapacağı zamanı zor beklerdim. 

Antep kuru dolmanın merkezi 
sayılabilecek bir yerdir. Bunun bir se-
bebi o güzelim iklimde yetişen patlıcan 
ve biberin bol olması ile beraber güneşte 
kurutulmuş biber salçası ile yapılmasıdır. 
Bu yemeğin çok çeşitlerinin olmasına 

rağmen Antepte büyümüş biri olarak, An-
tep salçası ile yapılanının en lezzetli olduğu 
düşüncesindeyim. Eminim bu tartışmalı 
ve hassas bir nokta, fakat aynı zamanda 
dolmanın en güzel özelliklerinden olan, 
alışılmış ve alışkanlık yapmış bir tadı 
tekrar tekrar arama ihtiyacı yaratmasından 
kaynaklı bir durumdur. 

Burda verdiğim tarif elbette An-
tep usulu yapılmış bir dolma tarifi. Ben 
sevdiğim için pancar da ekledim ama siz 
eklemek istemiyorsanız yerıne dolma 
sayısını arttırabilirsiniz. Acısını kendinize 
göre ayarlayın ama diğer malzemelerin 
miktarında değişiklik yapmayın derim.

Gelecek hafta yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum. 

kutilka bacanreşkên 
û îsotên

Zeytinyağlı kuru patlıcan ve biber 
dolması

4-6 kişilik

Malzemeler
• 200 gr. dolmalık pirinç
• Ilık su
• Tuz
• 20- 25 tane kuru patlıcan 

ve biber dolması
• 6 tane pancar yaprağı.

İçine 
• 1 orta boy kuru soğan- 

ince doğranmış
• 3 diş sarımsak- incecik doğranmış
• Bir avuç ince doğranmış 

taze maydanoz
• 2 yemek kaşığı ince 

doğranmış taze nane
• 1 limon suyu
• 1 tatlı kaşığı öğütülmüş sumak 
• 1 yemek kaşığı karışık salça
• 1 çay bardağı kadar zeytinyağı. 
• 1 tatlı kaşığı acı pul biber
• Tuz &karabiber

Üzerine 
• Yarım limon suyu veya 1 

yemek kaşığı nar ekşisi
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı. 
• tuz

Yapılışı
1. Pirinci bi kaba alın, üzerine bir çay 

kaşığı tuz ekin, 4 parmak geçecek kadar 
ılık su boşaltıp yarım saat suda bekletin. 

2. Bu arada dolmaları hazırlayın. Geniş 
bir tencerede bolca su kaynatıp dolmaları 
içine koyun ve kevgirle alta doğru dik-
katlice bastırın. En fazla 4-5 dakika kadar 
kaynatıp sularını süzülmesi için süzgece 
alın. Ardından saplarını ve sertse orta 
hattını kestiğiniz pancar yapraklarını 
tencereye koyun ve sadece 1dakika ka-
dar hafif yumuşayana kadar kaynatın ve 
süzgece alın. 

3. İç malzemeleri hazırlamaya 
başlayın. Dinlenen pirinci iyice süzün. 
Soğan, sarımsak, maydanoz ve naneyi 
ince doğrayın. Geniş bir kapta pirinçle be-
raber bütün iç malzemeleri elinizle ovala-
yarak bi iki dakika iyice karıştırın.

4. Dolmaların içine yarısını doldu-
racak  kadar iç koyup ağzını birbirine 
yatıştırın ve kaynatacağınız tencereye 
yanlamasına yatırarak yerleştirin. Bir 
sonraki dolmanın arkası tenceredeki ilk 
dolmanın ağız kısmının üzerine gelecek 
şekilde bütün dolmaları çepeçevre dizin. 

Sarmalara da yaprakların büyüklüğüne 
göre ikiye bölün ve bir tatlı kaşığı içi 
orta kısmına koyun. Kenar kısımlarını 
katlayıp, ön tarafındaki kısmında katlayıp 
dikkatli bir şekilde yuvarlayın ve kalın 
bir sigara büyüklüğünde sarın. Sardığınız 
sarmalarıda yan yana boşluk kalmaya-
cak sekilde dizin. Dizdiğiniz dolmaların 
tencere içnde aynı seviyede olması çok 
önemli, o yüzden dizerken buna dik-
kat edin. Dolma yaparken en önemli püf 
nokta dolmaların yan yana sık bir şekilde 
aralarında boşluk kalmadan tencer-
eye yerşeştirilmrsidir. Böyle olduğunda 
dağılmasını engellemiş olursunuz. 

5. Dolmaların hepsi hazır olduğunda, 
dolma taşını veya ısıya dayanıklı bir 
tabağı üzerine yerleştirin. Zeytinyağı, li-
mon ve yarım çay kaşığı tuzu bir fincanda 
sıcak su ile karıstırın dolmaların üzerine 
gezdirerek dökün. Dolma taşının hizasına 
gelecek kadar kaynamış su ekleyin. 
Tencerenin kapağını kapatıp,  kaynamaya 
başladıktan sonra kısık ateşte 20 dakika 
kadar kaynatın ve en az 15 dakika dinlen-
meye birakin ve servise alın.

Afiyet Olsun

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook          @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

Fadime  
tiskaya
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Basit

Zor

ÇENGEL BULMACA

KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de
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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

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

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Manor House bölgesinde  
A3 lisanslı satılık dönerci

07590 067668

Satılık
Dönerci
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SERi iLANLAR £20
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

Ufuk Kaya 0794 936 8228

SATILIK KEBAP & TAKE AWAY
Grover Park SE12

tren İstasyonu karşısında
85 m2 

Shop, Ocakbaşı, Fish and Chips, Cafe için uygun.
Üst katında Flat bulunur.

Kebap dükkanı veya boş birşekilde satılır. 
Fiyat: £85.000

Iletişim: 0796 113 7625 (Ali Bey)
+44 7517 499470

20 Hana mews, Goulton road, London E5 8GF
onurpeken@hotmail.com | www.pekenlerltd.co.uk

PEKENLER LIMITED
CONSULTANCY SERVICES 

MARKETING
SALES PUBLIC RELATIONS SOURCIING 

ITHALAT IHRACAT LOJISTIK VE PAZARLAMA 
DANISMANLIGI
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Rûpel 3

li navenda londonê 17. salvegera komploya 15’ê sibatê ya li hember 
rêberê Gelê kurd abdullah Ocalan bi meşeke girseyî hat protestokirin.
Li ser banga Meclîsa Gelê Kurd a Brîtanya 
girseya ku li pêşiya avahiya parlemetoyê 
ya li navenda Londonê kom bûn, tîşortên 
ku wêneyê Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan li ser bûn li xwe kirin û dirûşmên 
bi zimanê Îngilîzî “Bijî Serok Apo” qîr 
kirin. Di axaftinên li pêşiya avahiya 
parlementoyê de hatin kirin de, hêzên 
ku di nav komploya li hember Ocalan de 
girtine carek din hatin şermezar kirin. 

Jı seNDÎQaYa GMb baNGa azaDıYa 
OCALAN
Sêyemîn sendîqaya herî mezin ya Brîtanya 
GMB banga azadiya Ocalan kir. GMB di 
17´emîn salvegera komploya navneteweyî 
de bi daxûyaniyeke nivîskî weşand û bang li 
dewleta Tirk kir ku jibo çareseriya pirsgirêka 
Kurd divê Ocalan azad bibe. 
Di daxûyaniyê de wiha hat gotin: “Tevî 
ku Abdullah Ocalan salek din girtî derbas 

dike, dewleta Tirk li başûrê welêt li 
hember Kurdan şerekî bi qirêj dimeşîne. 
Bi sedan jin, mêr û zarok hatin qetil kirin û 
bi hezaran xanî hatin rûxandin. 

Tevî hewldanên dewleta Tirk yên 
komkûjiyê, Ocalan ji hucreya xwe ya 
zîndanê hewldanên xwe yên jibo aşitî û 
çareseriya demokratîk berdewam dike. 
Jiber vê yekê azadiya Ocalan pir girîng e 
û em bang dikin ku were berdan.”

Roja Reş li Paytext Londonê 
hat şermezar kirin



şahidê rovî dûvê wî ye

birîna şur sax dibe, lê birîna 
ziman sax nabê

Heft kilamên hirç hene; hemû jî li 
ser hirmiyê ne

Her kevir li cihê xwe giran e
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî Karîkatûr

Gotinên Pêşiyan
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Roja Reş li Paytext Londonê hat şermezar kirin

Li navenda Londonê 17. Salvegera komploya 15’ê Sibatê ya li hember 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan bi meşeke girseyî hat protestokirin.

Li ser banga Meclîsa Gelê Kurd a Brîtanya 
girseya ku li pêşiya avahiya parlemetoyê ya li 
navenda Londonê kom bûn, tîşortên ku wêneyê 
Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan li ser bûn 
li xwe kirin û dirûşmên bi zimanê Îngilîzî “Bijî 
Serok Apo” qîr kirin. Di axaftinên li pêşiya ava-
hiya parlementoyê de hatin kirin, hêzên ku cih 
di komploya li hember Ocalan de girtine hatin 
şermezar û lenetkirin. 

Di axaftinan de hat gotin ku hê jî hinek aliyên 
komploya li hember Ocalan  berdewam dikin. Îro jî 
gelê Kurd bi qetlîaman re rû bi rû tên û bi awayekî 
komî tên qetilkirin. Êrîşên dewleta Tirk a li ser Ro-
java û tecrîda li ser Ocalan jî hatin nirxandin. 

lOrV aVebÛrY Hat bÎraNÎN
Di çalakiyê de dostê Kurdan siyasetmedarê 

Îngilîz û endamê Kamaraya Lordan Lord Avebûry 
jî hat bîranîn. Lord Avebûry ê ku bi salan ji bo 

azadiya Ocalan xebat kir, cara yekem bi Ocalan re 
hevdîtin kiribû. Piştî deqeyek rêzgirtina ji bo Lord 
Avebûry, girse ber bi qada Trafalgarê ya bi nav û 
deng ve ket meşê.

Girseya ku rêya giştî li trafîqê girt, di pêşiya 
meşê de zarokên ku tîşortên wêneyên Ocalan li ser 
li xwe kirin û posterekî mezin ê Ocalan rakirin. Di 
çalakiyê de bi Îngilîzî pankartên “ Ji bo Ocalan 
azadî, ji bo Kurdistan statu”, Bijî Serok Apo” û “ 
Bersiva me ya ji bo 15’ê Sibatê, tolhildan e” veki-
rin û alên PKK, YPG,YPJ, KCK’ê hildan. 

Girseya ku gihişt pêşiya avahiya Wezareta 
Îngiltereyê, li vir rawestiya, bang li Serokwezîr 

Cameron ki ku piştgirya xwe ya bi Tirkiyeyê re 
bi dawî bike. 

Girseya ku bi meşê gihişt qada Trafalgarê, li 
vir mîtîngek kurt li dar xist. Di axaftinêm mîtîngê 
de azadiya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan 
hat xwestin, li hember êrîşên dewleta Tirk banga 
hestyariyê li raya giştî ya navneteweyî hat kirin. 

Di tevahiya çalakiyê de bi hezaran belavok 
hatin belavkirin. Di belavokên hatin belavkirin 
de agahiyên têkildarî komploya navneteweyî ya 
li hember Ocalan cih girtin. Piştre çalakiya ku 2 
saetan dirêj kir bi dawî bû.

Li Londonê ji bo Cizîrê xeleka mirovan
Bi armanca protestokirina 
êrîşên dewleta Tirk a li ser 
Kurdistanê û qetlîama Cizîrê li 
Londonê xwepêşendanên pro-
testoyî dewam dikin. Îro jî li nav-
enda Londonê bi tevlîbûna se-
dan mirovî ve çalakiya ‘xeleka 
mirovan’ pêk hat.

Roja Şemiyê danê nîvro bi banga Yekîtiya 
Hêzên Demokratîk a Brîtanya ve bi sedan kesên 
li pêşiya Serokwezîrtiya Îngîltere civiyan dewl-
eta Tirk protesto kirin. Di pêşendana protestoyî 
de mirovan destên hev girtin û xeleka mirovan a 
bi sedan metreyan pêk anîn. 

Pankartên bi dehan metre mezin ên “Dewl-
eta Tirk Kurdan qetil dike”, “Brîtanya dest 
ji piştgiriya dewleta Tirk berde” û li ser wan 
wêneyên wehşeta dewleta Tirk nîşan dide 
vekirin. Girseya ku demekê li ber avahiya ser-
okwezîrtiyê rawestiya piştre dest bi meşê kir. 
Ji ber dawiyê hefteyê bû qelebalixa li navenda 
Londonê eleqeyek mezin nîşan da. Di çalakiya 
ku gelek polîs bi girseyê re meşiya, ji helîkop-
teran jî dîmen hatin kişandin.

Girseya dirûşmeyên, “Terorîst Tirkiye”, 
“Dewleta Tirk Kurdan qetil dike” qîr dikir li 
qada Pîcadîlly giloverek çêkirin. Di axaftinan 
de têkîldarî wehşeta dewleta Tirk a li ser Cizîrê 
agahdarkirin hat kirin, hat xwestin ku raya giştî 
ya navneteweyî li hember vê wehşetê dengê 
xwe bilind bike. Çalakvanan bang li hikûmeta 
Brîtanya jî kirin ku dest ji piştgiriya dewleta Tirk 
berde.
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Delegasyona Aştiyê ya Navneteweyî ji bo 
hevdîtina bi Ocalan re li benda bersivê ye

Endamên Delegasyona Aştiyê ya Navneteweyî ya hat Tir-
kiyeyê, ji bo bi Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan re hevdîtinê 
bikin, li benda bersiva Wezareta Edaletê ne.

Heyeta ku di nav de kesayetên navdar jî hene, di salvegera 
komploya 15’ê Sibatê de hat Stenbolê.

Endamên Delegasyona Aştiyê ji rayedarên wezaretê re ragi-
handin ku dixwazin bi Wezîrê Edaletê Bekîr Bozdag re hevdîtinê 
bikin. Heyet her wiha wê bi nûnerên partiyên siyasî, rêxistinên 
civakî yên sivîl, rewşenbîr û akademîsyenan re jî hevdîtinan bike.

Heyet ewilî bi KCD’ê re îro rûnişt û ji bo bi Ocalan re 
hevdîtinê bike serî li Wezareta Edaletê da. Heyet niha li benda 
bersiva Wezareta Edaletê ye.

Di çarçoveya bernameya îro ya heyetê de, wê endamêne 
heyetê bi HDP›ê û saziyên civakî yên sivîl re hevdîtinê bikin. Di 
dawiya hevdîtinan de tê payîn ku li ser navê endamên delegasy-

onê ji bo agahdarkirina raya giştî daxuyaniyek bê dayîn.

Dı NaVa DeleGasYONÊ De kÎ HeNe?
Delegasyona ji van kesayetan pêk tê:
Parêzerê Nelson Mandela, berdevkê Delegasyona Aştiyê 

ya Navneteweyî Essa Moosa, ji Kanadayê ji damezrînerên En-
stîtuya Ekolojî Sosyolojî ya Navneteweyî Dîmîtrî Roûssopoû-
los, ji DYA nivîskar Janet Bîehl, ji Îngilîstanê endamê Desteya 
Şêwirmendiyê ya Estîtuya Ekolojî Sosyolojî ya Navneteweyî 
Federîco Ventûrînî, ji Îngilîstanê ji zanîngeha Cambrîdge Dr. 
Thomas Jeffrey Mîley, ji Elmanyayê Parlamenterê Partiya Çep 
Adrej Hûnko, ji Norwêcê nivîskar Eîrîk Eîglad, nivîskar, tercû-
man, endamê Meclîsa Neteweyî ya Venezûelayê Edgar de Jesûs 
Lûcena Gonzalez, ji Îngilîstanê ji Serokatiya Komîsyona Edaletê 
Joe Ryan Westmînster û Wezîrê berê yê Çandê yê Ekvadorê An-
drade Francîsco Velasco.

102 parlementerên PE: Divê ‘PKK ji 
listeya terore’ bê der xistin

Li paytexta Bruksel a Belçîkayê 102 parlementerên 
Parlementoya Ewropa ji bo PKK ji lîsteya terorê ya YE bê 
derxistin kampanyayek îmzayan dan destpêkirin. Ji 2 par-
lementerên ku beşdarî kampanyaya îmzayan bû, başdarî 
daxuyaniya çapemeniyê ya ku li pêşiya avahiya Komîsyona 
Ewropa a li Qada Shûmanê bûn.

berXWeDaNa XWerÊVeberıYÊ 
HAT SILAVKIRIN

Di daxuyaniyê de êrîşên qetlîamwarî yên dewleta Tirk 
li ser gelê Bakurê Kurdistanê didin meşandin şermezar kir, 
Hevşaredarê HDP’ê yê Sêrtê Tuncel Bakirhan û Parlem-
etera HDP’ê ya Bedlîsê Mizîgîn Irgat ên ku 2 roj in ji bo 
hevdîtinên dîplomatîk li Ewropa ne jî beşdar bûn. 

Di daxuyaniya li pêşiya avahiya Komîsyona Ewropayê 
de destpêkê Hevseroka KCD-E Dilşad Osman mafê axaftinê 
girt û şerê qirêj ê ku hikûmeta AKP’ê ya li Kurdistanê dide 
meşandin şermezar kir. Osman diyar kir, berxwedana gel a 
li Sûr, Cizîr, Silopiya û Nisêbînê ya li hember êrîşên hovane 
silav kir.

Piştre mafê axaftinê Hevşaredarê Sêrtê Tûncer Bakirhan 
girt û bal kişand ser wehşeta ku AKP li Kurdistanê dide 
meşandin.

bal kıŞaNDıN ser terOra 
DeWeleta tırk

Parlementera HDP’ê ya Bedlîsê Mizgîn Irgat bal kişand 
ser terora dewleta Tirk a li Kurdistan dide meşandin.

Piştî Irgat mafê axaftinê Hevseroka Koma Dostên Kurdan 
a Parlemetoya Ewropayê Marîe Chrîstîne Vergîat girt. 
Vergîat diyar kir ku şerê qirêj ê ku niha AKP dide meşandin, 
li cihê ku ti deng ne standiye ye, ji bo vê jî AKP dixwaze 

kesên ku deng nedayîne ceza bike.
Vergîat da xuyakirin ku Tayyîp Erdogan li ser Sînorê Ro-

java xetekî nû ya sor îxlal dike. Vergîat diyar kir, Erdogan 
her tim, fêdeyên PKK di lîsteya terorê de tîne ziman, ev bir-
yar bi temamî biryarîkî polîtîk e û ji bo PKK ji lîsteya terorê 
derkeve çi xebat pêwîst bike wê berdewam bikin.

Vergîat anî ziman ku wê Komên Partiya Çep ên li Parle-
mentoya Ewropayê li gel gelê Kurd cih bigirin, gelê Kurd 
bila her demê vê bizanibe.

HıkÛMeta tırk QırkırıNÊ PÊk tÎNe
Piştre mafê axaftinê parlemeterê Îtalî Barbara Spînellî 

girt. Spînellî bal kişad ku wê her demê li gel Gelê Kurd, gelê 
Rojava û li gel hemû akademîsyenan cih bigirin. Spînellî anî 
ziman ku hikûmeta Tirk qetlîaman pêk tîne û bêdengbûna 
dewletên Ewropa jî şermezar kir. Parlemeterê Îtalî anî zi-
man ku hikûmeta Tirk tevahî aştiya cîhanê tehdîd dike. Sîp-
nellî, bêdengbûna Yekîtiya Ewropa û welatên endamên YE 
û dewleta Tirk û hevkarên wan şermezar kir. Sîpnelî wiha 
got: “Hevdîtinên aştiyê tenê bi yên serî hildayî re bên kirin, 
ew jî PKK ye.”

Sîpnellî bal kişand ser hevdîtinên li Cenevreyê jî, YE 
û dewletên Rojava dawetnekirina Kurdan a yekem hêza li 
hemberî çeteyên DAÎŞ’ê şer dikin e, weke ehmaqiyekê dît.

Sîpnelî herî dawî jî hevkariya Ewropa ya bi rejîma Er-
dogan re di warê exlaqî û polîtîkayê de wek întixarê nirxand.

WÊ beŞDarVaN zÊDe bıbıN
Endamê konseya Rêveberiya KNK’ê Adem Ûzûn diyar 

kir ku wê beşdarvanên kampanyaya îmzayan a ku Parlem-
eterên Ewropa dayîn destpêkirin zêde bibin.

Îran piştî bi salan ji nû ve 
petrolê difiroşe Ewropayê

Îran ku piştî rakirina am-
bargoya navneteweyî tê payîn 
bi xurtî tevlî bazara petrolê 
bibe, gava destpêkê ya girîng 
di vî warî de avêt. Tê gotin 3 
tankerên Îranê yên ji mîlyonan 
warîl petrolê ber bi Fransa û 
Spanyayê bi rê ketine.

Cîgirê Wezîrê Petrolê yê 
Îranê Rukneddîn Cewadî diyar 
kir, 3 tankerên bi petrolê barkirî, 
ji bo şîrketa Total a Fransayê û 
şîrketên Cepsa û Lîtasco yên 
Spanyayê bi rê ketine. Li gorî 
rayedarê Îranî, tanker ji bo 
şîrketa Total 2 mîlyon, ji her 
du şîrketên din re jî mîlyonek 
warîl petrolê dibin. Tê gotin, ku 
petrol li irava Harkê li tankeran 
hatiye dagirtin.

Îran piştî sê salan cara 
yekemîn e petrolê difiroşe 
Ewropayê. Li ser vê daxuy-
aniya Îranê heta niha ji van 
şîrketên navborî ti daxuyani-
yeke erêkirinê nehatiye dayîn.

Îran ji ber ambargoya 
navneteweyî ji firotina petrola 
rojane 1 mîlyon warîl bêpar 
hatibû hiştin. Piştî ku ambargo 
ji ser hat rakirin, Wezareta 
Petrolê ya Îranê dabû xuyaki-
rin, ku ew ê rojane bi 500 hezar 
warîlên din hilberîna petrola 
rojane zêde bikin.

Bi ketina Îranê li nava bazara 
petrolê re, buhayê petrolê yê sal 
û nîveke kêm bûye, nayê payîn 
zêde bibe. Buhayê petrolê ji 
Hezîrana 2014›an û vir ve ji 
sedî 70 kêm bû.

Gemariya hewayê he 
sal rê li ber mirina 5,5 
mîlyon mirovan vedike

Li gorî lêkolînek zanyarên 
Amerîkî, gemariya hewayê 
salane rê li ber mirina 5,5 mî-
lyon mirovan vedike. Ji sedî 
55 ê van mirovan jî, Çîn û 
Hîndîstanê ne, ku nifûsa van 
her du welatan ji sedî 35 ê teva-
hiya cîhanê ye.

Serokê Health Effects Insti-
tutes Dan Greenbaûm li kon-
feransa Komeleya Pêşvebirinê 
ya Zanyarên Amerîkî (AAAS) 
axivî û anî ziman, gemariya 
hewayê salane li cîhanê rê li ber 
mirina 5,5 mîlyon mirovan ve-
dike. Greenbaûm da xuyakirin, 
ku ji sedî 55 ê van mirovan li 
Çîn û Hîndîstanê ne û ragihand, 
Pekîn û Delhî ya Nû di mijara 
gemariya hewayê de bajarên 
serkêş in.

Li gorî agahiyên ji aliyê 
Greenbaûm ve hatin dayîn, di 
sala 2013›an de li Çînê 1,6 mî-
lyon, li Hîndîstanê jî 1,4 mîlyon 
mirov di encama nexweşiyên 
ji ber gemariya hewayê de ji-

yana xwe ji dest dan. Li pay-
texta Çînê Pekîn û li paytexta 
Hîndîstan Delhî ya Nû, rêjeya 
gemariya hewayê digihêje asta; 
300 partîkul li 1 metrekupê.

Hewa gemarî herî zêde dibe 
sedema nexweşiyên di pişikê û 
kardiyovaskuleran.

Santralên eletkrîkê 
hildiberînin, febrîqe, egzozên 
wesayîtan, dûxana komirê û 
dûxana ji ber êzingan, weke 
aktîvîteyên sereke yên rê li ber 
gemarîbûna hewayê vedikin, tê 
dîtin.

Ji pisporên Zanîngeha 
Brîtîsh Colûmbîa ya Kanadayê 
Profesor Mîchael Baûer da 
xuyakirin, ku gemariya hewayê 
di nava sedemên mirina mi-
rovan de di rêza çaremîn de 
ye. Baûer destnîşan kir, ku ji 
bo tenduristiya civakê, gelekî 
girîng e rêjeya gemarîbûna 
hewayê bê kêmkirin.

Li dijî koça penaberan 
hevkariya bi Makedonyayê re

Polonya, Komara Çekê, Slo-
vakya û Macarîstanê, ji bo pêşî 
li koça penaberan bigirin, li 
şûna bi Tirkiye û Yewnanîstanê 
re hevkariyê bike, dan xuyakirin 
ku ew amade ne bi Makedon-
yayê re hevkariyê bikin.

Ev welat, pirsgirêka pena-
beriyê weke malzemeyek ji bo 
siyaseta navxweyî jî bi kar tînin.

Serokên hikûmet û dewl-
etên van her 4 welatan duh bi 
wesîleya 25. salvegera avabûna 
rêxistinbûyîna bi nav Vîsegrad 
li paytexta Komara Çekê Pragê 
li hev civiyan û bi Serokkomarê 
Makedonyayê Djorje Îvanov re 
rûniştin. Armanca van welatan 

ew e ku ji bo pêşîgirtina li herikî-
na penaberan a ji Yewnanîstanê, 
destekê bidin xebatên girtina 
sînor ê Makedonyayê.

Polonya, Macarîstan, Ko-
mara Çekê û Slovakya ku weke 
welatên Koma Vîsegradê tên 
zanîn, ji bo pêşî li penaberan bi-
girin, li dijî bazariya Elmanyayê 
bi Tirkiyeyê kiriye derdikevin.

Di rewşa heyî de polîsên Çek, 
Macar û Slovakyayê, di mijara 
ewlekariya sînorê Makedonyayê 
de wezîfedar in. Çav li rê ye Polon-
ya jî di demeke nêz de yekîneyên 
xwe yên polîsan bişîne.
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Faşîzma Fûtbolê: Cezayê ‘Bila Zarok Nemirin’

Demîrtaş li Atîna axivî: Ocalan ji bo Rojhilata 
Navîn modeleke nû xist meriyetê
Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahattîn Demîrtaş li Atî-
nayê axivî û destnîşan kir, Ocalan lîdereke ku ji bo 
Rojhilata Navîn modeleke nû xistiye meriyetê. Demîr-
ta diyar kir, AKP ji aliyê îdeolojîk ve jî Ocalan li hem-
berî xwe xetere dibîne.

Di salvegera 17. a kom-
ploya navneteweyî de, li paytexta 
Yewnanîstan Atînayê, konferansek li 
ser komployê hat lidarxistin. Di ax-
aftinên li konferansê de hem pêvajoya 
doza li Atînayê destpê bike, hem jî 
darizandinên beriya niha hatin nirx-
andin.

Di rûniştina destpêkê ya konfer-
ansê de ji parêzerên Rêberê Gelê Kurd 
Abdullah Ocalan Yannîs Ratchîdos 
axaftina destpêkê kir. Ratchîdos bal 
kişand ser polîtîkayên qirkirinê yên 
dewleta Tirk li Bakurê Kurdistanê 
dike û destnîşan kir, ku yek ji sedemên 
bingehîn ên lidarxistina vê konferan-
sê, doza di 22›ê Sibatê de pêk were ye. 
Ratchîdos da xuyakirin, ku eger doz 
bê meşandin û qezenckirin, tezmînata 
were bidestxistin, wê ji saziyên mafên 
mirovan re were dayîn.

Ji KNK›ê Songul Karabûlût jî ban-
dora pêvajoya komploye li ser gelê 
Kurd nirxand û bal kişand ser çala-
kiyên gelê Kurd ên li dijî komloyê. 
Karabûlût diyar kir, ji vî karî korsanî 
û li derveyî hiqûqê, di asta sereke de 
DYA berpirsyar e.

Mîhalîs Karalambîdîs jî da zanîn, 
ku wî nivîsek bi serenavê «Pesnê ji bo 
Prometheûs ê li Îmraliyê» amade kiri-
ye û ragihand, Kurd kêmnetewe nîne, 
gelekî dîrokî û xwecihî ye.

Hiqûqnasa Îngilîz Margareth Owen 
bibîr xist, ku Rêberê Gelê Kurd Abdul-
lah Ocalan li dadgeheke leşkerî hatiye 
darizandin û destnîşan kir, ev yek li 
derveyî qanûnan e. Owen da zanîn, 
divê darizandina 22›ê Sibatê serketî 
be û xwest, hurmet ji mafên mirovan 
re bê dayîn û Ocalan azad bibe.

Ji parêzerên Ocalan Ebrû Gonay 
jî got, «Hêvîdarim ev konferans wê ji 
bo ronîkirina komployê bibe wesîle.» 
Gunay da xuyakirin, ku li Îmraliyê 
hiqûqa dijmin li ser kar e û tecrîda 
şidandî bibîr xist.

MUslıM: NÊrÎNÊN OCalaN 
lı rOJaVa ketıN MerıYetÊ

Hevserokê PYD’ê Salih Muslim jî 
di axaftina xwe ya li vir de ragihand, 
ku nêrînên Ocalan li Rojavayê Kurd-
istanê ketine meriyetê. Muslim anî zi-
man, li Rojava azadî di asta ku mirov 
azadiya xwe biparêzin de bi pêş ketiye 
û wiha axivî: “Li Rojhilata Navîn, 
li nava şaristaniya Mezopotamyayê 
dîroka Yewnan jî heye. Ji bo paras-
tina gelên li wir dijîn, ne tenê Kurd, 
ji bo parastina nirxên Suryanî, Asûrî, 
Ermeniyan têkoşîn tê meşandin. Em 
ji hev gelekî cuda nînin. Di dîrokê de 
jî gelek aliyên me yên hevpar çêbûn. 
Bêguman dîrok carna gelekî vedibe, 
carna jî tê girtin. Îro li Rojhilata Navîn 
pêvajoyeke dîrokî heye. Roj roja ji nû 
ve nivîsandina dîrokê ye. Ciwanên 
me yên dîrokê dinivîsînin ji bo paras-
tina şaristaniya Helenî jî têdikoşin. Ci-
wanên me heta dilopa dawî ya xwîna 
xwe ji bo parastina mîrateya dîrokî ya 
Helenî jî li ber xwe didin. Bi sedan ci-
wanên me ji bo parastina qadên olî yên 
Êzidî, Zerdeştî şehîd ketin. Li Hesekê, 
Serêkaniyê, Dêrikê, Qamişlo, ji bo 
parastina dêran bi sedan ciwanên me 
şehîd ketin. Dijminên mirovaniyê ji 
bo xerakirina mizgeftên ji sedan salan 
gelekî hewl dan. Bi sedan ciwanên me 
jî ji bo parastina wan mizgeftan şehîd 
ketin. Hemû ciwanên me yên dêr, îba-
detxaneyên Êzidiyan û mizgeftan di-
parêzin, di dibistana Abdullah Ocalan 
de perwerde dîtine.»

Salih Muslim anî ziman, ku Kurd 
li Rojhilata Navîn ne tenê Kurdan, 
nirxên tevahiya mirovahiyê diparê-
zin û diyar kir, ew li Mezopotamyayê 
sîstemeke nû ava dikin. Muslim got, 
«Di nava sîstema me de Xiristiyan, 
Kurd, Ereb dijîn. Sîstemeke gelekî 
demokratîk e. Di hemû xebat û qadên 
jiyanê de jin û mêr wekhev in. Bêgu-
man dijminê vê sîstema nû hene. Yên 
vê sîstemê qebûl nakin jî hene.»

DeMÎrtaŞ: rÊVeberÊN 
eWrOPaYÊ Ya lı ber 
XWe JÎ NabÎNıN

Hevserokê Giştî yê HDP’ê Selahat-
tîn Demîrtaş jî di axaftina xwe ya li vir 
de ragihand, ku dostaniya beriya 17 
salan ji aliyê gelên Yewnan û Îtalyayê 
ve hat nîşandan, ji dewletên wan nîşan 
nedane û got, «Eger van dewletan 
hingî bi vê pêşdîtinê re tevbigeriyan, 
serî li zextên rojane netewanda, bidî-
tina ku mêvanê hatiye kî ye, çawa 
dîrokê ji nû ve diafirîne û rola xwe çi 
ye, hingî wê li derya Egeyê mîna îro 
her roj penaber nehatibûna qetilkirin.

Demîrtaş da xuyakirin, ku her çend 
di ser re 17 sal derbas bûne jî dewletê 
Ewropa, saziyên Yekîtiya Ewropa hînê 
rewşa heyî bi zelalî nikarin bixwînin û 
got, «Rêveberên Ewropayê nikarin ya 
li ber xwe jî bibînin. Nikarin bibînin 
bê wê hefteya pêş çi biqewime. Ev 
rewşeke mirov pê diêşin e.»

‘OCalaN MODeleke 
NÛ PÊŞkÊŞÎ rOJHılata 
NaVÎN kır’

Demîrtaş di dewama axaftina xwe 
de bal kişand ser şert û mercên gi-
rankirî yên tecrîda li ser Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan û anî ziman, ku 
ji bo Ocalan ji cîhanê, gel û rêxistina 
xwe qut bikin, çi tedbîr pêwîst be li 
Îmraliyê hatine girtin.

Demîrtaş got, «Tevî vê yekê jî 
zêdeyî 20 pirtûk nivîsand. Bi salan 
nikarîbû li televîzyonê temaşe bike, 
ev çend salên dawî ne du sê qenalan 
vekirî ne. Carekê, dema ew li hucreya 
xwe nebû, dema em li benda wî bû, 
min çend deqeyan îmkan dît hucreya 
wî bibînim. 12 metreçargoşe ye. Di 
nava vê 12 metregoşeyê de mutbex, 
lavabo, banyo, maseyeke xebatê ya 
metal, kursiyeke metal û cihê razanê 
ya metal. Qada wî ya jiyanê ev e. Cihê 
derdikeve derve jî ewqasî mezin e. Li 
vî cihê derketina derve jî dema mirov 
serê xwe bi temamî berjor neke, mi-
rov nikarin ezmanan jî bibînin. Çima 
ez van vedibêjim; ji ber ku yên pi-
rtûkên wî, nêrînên wî dixwînin, dibêje 
qey li London an jî Berlînê, bi bi-
karanîna derfetên zanîngeheke mezin 
dinivîsîne. Dibêje qey ji pirtûkxaneyê 

sûdê werdigire, li ser kompûterê van 
pirtûkan dinivîsîne. Halbûkî rewş ne 
bi vî rengî ye. Ji bo tevahiya Rojhilata 
Navîn bi kedeke mezin çareserî afirand 
û rêxistina karibe vê bixe meriyetê afi-
rand. Belê gelekî ji Ocalan ditirsin, ne 
tenê ji nêrînên wî, ji hêza wî ya bici-
hanîna van nêrînan jî ditirsin.»

Demîrtaş diyar kir, Ocalan lîderek e 
ku ji bo Rojhilata Navîn modeleke nû 
xistiye meriyetê, lewma divê firsend jê 
re bê dayîn ku karibe xwe vebêje û got, 
«Di nava vê demê de, ji bo rizgariya ji 
vê kaosê dikarîbû rola herî bi bandor 
bilîsta. Lê nêzî saleke em nikarin wî 
bibînin. Ev hemû ji aliyê hikûmeteke 
rastgir, olperest, neteweperest ve tên 
kirin. Ji aliyê îdeolojîk ve tê fêmkirin 
bê çima vê dike. AKP ji aliyê îdeolojîk 
ve Ocalan li hemberî xwe weke xeteri-
yekê, weke gefekê dibîne.

Li Tirkiyeyê ji ber pirsgirêka Kurd 
hema hema şerê navxweyî destpê 
kiriye. Gelo bazariya di bin navê ça-
reseriya pirsgirêka penaberan de tê 
kirin, dikare pirsgirêka Kurd çareser 
bike? Bi dayîna 3 mîlyar euro ji bo 
Tirkiyeyê re ev drama mirovahiyê ça-
reser dibe? Heta ku yên bi lehengî li 
dijî DAIŞ›ê têdikoşin li dora maseya 
muzakereyê rûnenên, ev pirsgirêk di-
kare çareser bibe? Pêwîstiya me ne 
bi polîtîkayek ji bo hefteya pêş heye, 
pêwîstiya me bi xeteke polîtîk a sed 
salên pêşiya me bibîne heye. Û ev yek 
jî ji aliyê berxwedêran, bindestan ve 
dikare bi cih were anîn. Lewma em 
hikûmeta Syrîza ya li Yewnanîstanê 
weke şensekê dibînin.»

Syrîza, Laî, Partiya Navendê jî me-
saj şandin konferansê.

Ji ber pankarta, “Bila zarok nemirin, 
bên maçê” cezayê pereyan li Amed-
sporê hat birîn.

Desteya Dîsîplîna Profesyonel a 
Federasyona Fûtbolê ya Tirkiyeyê 
ji ber pankarta li Kûpaya Tirkiyeyê 
cezayê pereyan li Amedsporê birî.

Di biryara di serokatiya Parêz-
er Huseyîn Karaahmetoglû ya 
16.02.2016 û civîna 59. a Desteya 
Dîsîplînê de wiha hat gotin: 

“Kuluba Faalîyetên Spor-
totîf a Amedê ji ber di pêşbirka 
09.02.2016’an a Kûpaya Tirkiye 
ya Zîraatê ya Faalîyetên Sportîf 
a Amedê-Fenerbahçe A.Ş de bi 
pankara bê destûr derket, li derveyî 
talîmatan tevgeriya, biryar hat dayîn 
ku 5.000-TL cezayê pereyan lê bê 
birîn.”


