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İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi, 
geçtiğimiz hafta yayınladığı Daiş ile mücadele 
raporunda Türkiye’yi ağır bir dille eleştirdi. Dış 
ilişkiler komitesinin raporunda en dikkat çekici 
cümlelerinden birisi de, İngiltere hükümetinin, 
mülteci krizinden kaynaklı Türk devletinin 
Kürtlere yönelik vahşi baskı ve saldırılarını 
görmezden gelmesinin kabul edilemez 
olduğunu belirtmesiydi. Komite raporunda, 
Türk devletinin Kürtlerin meşru taleplerine 
yönelik vahşi saldırılarını da yasadışı olarak 
yorumladı. 
İngiltere Parlamentosu Avam Kamarası Dış 
İlişkiler Komitesi, Suriye’de Daiş ile mücadele 
konusunda hazırladığı raporda Türkiye’nin 
Kürtlere karşı politikasını eleştirdi ve bu 
tavrını Daiş ile mücadelede bir engel olarak 
yorumladı.
Rapor, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
YPG’ye karşı tavrını eleştirirken, Kuzey 
Kürdistan’daki baskıcı ve saldırgan siyasetini 
de sert bir dille eleştirdi.
Son olarak 26 Ocak’ta toplanan ve konu ile ilgili 
uzmanlardan bilgi elde eden Komite, ‘Barış 
Müzakeresi hazırlıkları’,  ‘Barış Müzakeresi; 
başlangıç, iptali, tekrar başlatılması’ ve 
‘Barış sürecinin geleceği’ başlıkları altında üç 
bölümlük rapor hazırladı.
Komite, bölgedeki ülkelerin konuya 
yaklaşımları ve etkilerini değerlendirirken, 
Türkiye devletine özel bir bölüm ayırdı.
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İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da bir 
araya gelen Kurdistanlılar, dostları ile bir-
likte Newroz’u kutladı. Pazar günü erken 
saatlerde Southside Community Centre’de 
bir araya gelen çok sayıda kişi zengin bir 
program ve halaylarla kutlama yaptı. 

Devrim şehitleri anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan 
kutlama konuşmalar ve müzikle devam etti. Yapılan konuşmalarda Türk dev-
letinin son dönemde Kürdistana yönelik yaptığı vahşi saldırılar sert bir şekilde 
kınandı. 

Kürdistan ve Iskocya Dayanışma Grubu, PYD, PJAK, MLKP, GORAN, 
PIR-DER temsilcileri ile İskoçya İsçi Partisi ve İskoçya Ulusal Partisi mil-
letvekilleri de kutlamaya katıldılar. 

Sık sık Biji Newroz, Biji Serok Apo, Biji Kurd u Kurdistan sloganlarının 
atıldığı kutlama gün boyu devam etti. İskoçya Kürt Halk Meclisi Halkoyunları 
Grubu- İskoçya Kürt Kurt Halk Meclisi Çocuk Grubu, İskoçya Kürt Halk 
Meclisi Muzik Grubu, Hozan Sezgin Coşkun ve Koma Zelal’in sahne aldığı 
Newroz kutlaması çekilen halaylar ile son buldu.

İskoçya’da Görkemli Newroz Kutlaması
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Êzîdî Kadınlar için Londra’da Konser

Yaklaşık iki yıl önce DAİŞ 
çetelerinin Şengal’e saldırısı 
sonrası zorla alıkonululan 
ve daha sonra bir şekilde 
kurtulabilen Êzîdî kadınlara 
yönelik Diyarbakır’da bir Re-
habilitasyon ve Güçlendirme 
Merkezi’nin kurulması için 
Londra’da destek konseri 
düzenleniyor.

Arp sanatçısı Tara Jaff ve Suna Alan’ın 
sahne alacağı destek konseri, 2 Nisan, 
Cumartesi günü, 19:30’da, Clissold Park 
karşısında bulunan St Mary’s Kilisesi’nde 
düzenlenecek. Konserin geliri, DAİŞ 
çetelerinin elinden bir şekilde kurtulabilen 
Êzîdî kadınlara yönelik çalışmalar yürüten 
Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mücadele 
Platformu’nun Diyarbakır’da açacağı Re-
habilitasyon ve Güçlendirme Merkezi’nin 
kurulması için iletilecek.

DAİŞ çetelerinin Şengal’e saldırısı 
üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Binlerce 
insanın katledildiği, 4 bin kadınının zorla 
alıkonulduğu ve yüzbinlerce Êzîdî’nin 
yaşadığı toprakları terk etmek zorun-
da kaldığı bu saldırının acısı tazeliğini 
koruyor. Önemli bir bölümü kadın ve 
çocuklardan oluşan binlerce Êzîdî, 
DAİŞ’in elinde hala tutsak. 2015 yılı 
başlarında Şengal’de DAİŞ’in kaçırdığı 
Êzîdî kadınlar için Diyarbakır’da kuru-
lan “Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin Mü-
cadele Platformu”, öncelikle Şengal’den 
Rojava’ya ziyaretlerde bulunarak 
DAİŞ’in elindeki kadınlara ilişkin bilg-
ileri toparladı. DAİŞ’in elinde kalmış, 
tecavüze uğramış bazı kadın ve çocukları 
Güney Kürdistan’dan Diyarbakır’a getir-
erek, burada rehabilitasyonlarına destek 
verdi. Bunun yanı sıra ileride bir soykırım 
başvurusu yapılabilmesi için Güney Kürd-
istan ve Türkiye’deki Êzîdî  kamplarında, 
DAİŞ’in vahşet ve tecavüzüne maruz 
kalmış kadınlarla görüşerek yaşadıklarını 
kayıt altına aldı. Platform Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’nde dava açma 

çalışmaları başlattı; DAİŞ’in hangi ül-
kelerde köle pazarları kurduğuna dair bir 
harita oluşturuldu. 

Şuan 4000-7000 arasında kadın 
DAİŞ tarafından zorla alıkonulmakta. 
Bu kadınların çoğu Êzîdî  olmakla be-
raber içlerinde Süryani, Türkmen, Arap, 
Kürt kadınlar da var. Son iki yıl içer-
isinde DAİŞ’in elinden kurtulan ya da 
kurtarılan kadınların sayısı ise 2000 
civarında. Kurtarılan kadınlara rehabili-
tasyon hizmeti verebilecek bir merkez 
tam anlamıyla kurulabilmiş değil. Bu 
amaçla “Zorla Alıkonulan Kadınlar İçin 
Mücadele Platformu”, kurtulabilen Êzîdî 
kadınlara yönelik Diyarbakır’da bir Re-
habilitasyon ve Güçlendirme Merkezi’nin 
kurulması için ciddi bir proje başlattı.

Bu projeyi desteklemek amacıyla 
sanatçılar Tara Jaff ve Suna Alan’ın organ-
ize ettiği konser 2 Nisan, Cumartesi günü 
saat: 19:30’da St Mary’s Parish Church, 
Stoke Newington Church Street, London, 
N16 9ES adresinde gerçekleşecektir. Bilet 
ücreti £15.00’dır.

Heyva Sor’un 
Yardımları Artarak 
Devam Ediyor
Heyva Sor a Kurdistanê, Türk 
devletinin Kuzey Kürdistan’daki 
saldırılarından mağdur olan halka 
yardımlarına devam ediyor.

Türk devletinin Kuzey 
Kürdistan’daki saldırılarından 
mağdur olan halka, Heyva 
Sor a Kurdistanê-Kürdistan 
Kızılayı (HSK) yardım elini 
uzatmaya devam ediyor.

Binlerce insanın 
saldırılardan dolayı evlerini 
terk etmek zorunda kaldığı 
hatırlatılan açıklamada, kısa 
süre önce iki kez toplam gön-
derilen 656 bin euro ve 30 bin 
Kanada dolarına ek olarak Mart 
ayının sonlarında tekrar 710 bin 
Euro gönderildiği belirtildi.

Halkın içinde 
bulunduğu zorluklara sessiz 
kalamayacaklarını belirten 
HSK yönetimi, 3 Mart tarihi 
itibariyle yardım kampanyası 
başlattıklarını ve bugüne 
kadar Cizre, Sur, Silopi, 
Nusaybin, Kerboran, Dêrik, 
Hezex, Şirnex ve Gever halkı 
için toplamda 1 milyon 366 
euro ve 30 bin Kanada doları 
yardım göndermiş olduklarını 
açıkladı.

HSK yönetimi yaptığı 
açıklamada, topladıkları ve 
yolladıkları bu yardımların 
Bölgedeki Halk Meclisleri 
aracılığıyla dağıtıldığını 
vurguladı.

Yardımlarının artarak 
devam edeceğini belirten 
HSK, Avrupa’da yaşayan 
Kürdistanlıları  ve tüm 

yardımseverleri duyarlı olma-
ya ve yardım kampanyasına 
katılmaya çağırdı.

Yardım Kampanyasına 
katılmak isteyenler için 
İngiltere hesap numaraları:

Cep telefonunda bağış 
yapmak için:  CIZR16 £X 
(x-bağışlamak istediğiniz 
tutar) yazıp 700700 gönder-
ebilirsiniz. 

Kurdish Red Moon 
(Heyva Sor a Kurdistanê)

Address/Anschrift/ 
Navnîşan:

Fairfax Hall 11 Portland 
Gardens London N4 IHU

Registered Char-
ity No: 10 93 741

Company No: 42 85 714

Bank Sort code: 20 46 60

Bank Account No: 
40 91 23 87

http://www.hey-
vasor.org.uk

Dayanışma 
Kahvaltısına Davet

Cizre ve Sur başta olmak üzere Kuzey 
Kürdistan’a yönelik Türk devletinin saldırıları ile be-
raber Yüzbinlerce insan evlerini terk etmek zorunda 

kaldı. Cizre ve Sur’da yüzlerce ev ağır silahlarla  
tamamen yıkılırken, yüzlerce ev büyük zarar gördü.

Kürdistan’da yaşayan halkımızla dayanışma 
amaçlı düzenleyeceğimiz kahvaltılı toplantıya 

tüm yurtsever halkımızı davet ediyoruz.

Tarih: 2 Nisan Cumartesi
Saat: 11:00

Yer: Kürt Toplum Merkezi (KCC-Haringey)
Roj Women Kadın Meclisi

Dini Cinayete Maruz Kalan Asad’ın Ailesi 
İçin 4 Günde £95 Bin Toplandı
Sosyal medyada yazdığı Paskalya mesajından 
hemen sonra katledilen Müslüman market sahib-
inin ailesi için başlatılan bağış kampanyasında 
bir günde £95 bin sterlin bağış toplandı. 

Glasgow’un Shawlands kasabasında yaşayan market sahibi 
Asad Shah Perşembe gecesi sokak ortasında iki kişi tarafından 
bıçak darbeleriyle öldürülmüştü. İskoç polisi cinayetin dini önyargı 
ile alakalı olabileceğini ve olayla ilgili bir kişinin gözaltında 
tutulduğunu açıkladı. 

Kasaba sakinleri tarafından sevilen 40 yaşındaki müslü-
man market sahibi cinayate kurban gitmeden birkaç saat önce 
Hristiyanların Paskalya (Easter) bayramı nedeniyle sosyal medya 
hesabından bir kutlama mesajı yayınlamıştı. 

‘Sevgili Hristiyan Milletime’ başlığıyla yayınladığı mesajında 
Asad Shah adlı market sahibi sosyal medya hesabında şunları 
yazmıştı; ‘Özellikle sevgili Hristiyan milletime hayırlı Cumalar ve 
Mutlu Paskalyalar… Sevgili İsa Mesih’in gerçek yolunu izleyelim 
ve her iki dünyada gerçek başarıya ulaşalım.’

Bu mesajı yayınladıktan bir kaç saat sonra marketinin bulunduğu 
caddede kimliği belirsiz iki kişinin bıçaklı saldırısına maruz kalan 
Asad yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 

Shawlands kasabası sakinleri Asad’ın ailesi için gofundme adlı 
online bağış sitesinde başlattıkları ‘Shah bey için destek’ adlı bağış 
kampanyası çerçevesinde ilk günde 100 bin sterline yakın para 
toplandı. Toplanan paralar ailesine verilecek. 
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Ana sayfadaki haberin devamı...

Raporda Erdoğan’ın yerel si-
yaseti ağır bir dille eleştiriliyor: 
‘‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın artan 
utandırıcı yerel öncelikleri ve baskıcı 
siyaseti, PYD (Suriye’nin ana Kürt 
partisi) ve askeri kanadı YPG’yi di-
rek olarak Suriye rejimi ve Rusya’ya 
yakınlaştırdı. Suriyeli Kürtler Daiş 
ile mücadelede etkili müttefik 
olduğunu kanıtladığından, bu durum 
direk olarak müşterek uluslararası 
önceliklere karşı işliyor.’’

İngiltere’nin Türkiye’yi bu konu-
da uyarması gerektiği ve göçmen so-
runundan kaynaklı sesiz kalmasının 
kabul edilmez olduğu belirtiliyor: 
‘‘Britanya, Türkiye’nin YPG güçler-
ine karşı hareket etmemesi için ve 
Daiş’e karşı ortak hedefte yapıcı rol 
oynamaya zorlamalı.’’

SALDIRILARI GÖRMEZDEN 
GelMek kabUl eDİleMez

AB’nin göç sorununa çözüm 
ararken, Türkiye’nin yerel siya-
setinin görmemezlikten gelinmesi de 
eleştirildi: ‘‘Türklerin AB’nin göç 
konusundaki önceliklerine işbirliği 
etmesi için, Birleşik Krallık’ın Tür-
kiye hükümetinin Kürtlerin meşru 
taleplerini neredeyse kesin olarak 
yasa dışı olan ve aşırı orantısız 
güçle- acımasız bir şekilde ezmesini 
görmezden gelmesi kabul edilemez. 
Birleşik Krallık, Türkiye’nin Kürt 
sorunu konusundaki davranışlarını, 
İslamcı grupları desteklemesini, 
ve yereldeki görüş ayrımlarını ve 
konuşma özgürlüğünü bastırmasını, 
dile getirmekte öncülük etmeli.’’

Raporda, şu ifadeler de kullanıldı: 
‘‘Komite, Türkiye’nin Suriye’deki 
savaştaki rolünü göz arda ederek, 
AB’nin, AB Türkiye ilişkisini, 
savaşın yarattığı göç sorununa 
odaklamasından endişe duyuyor.’’

akP’NİN 7 HazİraN 
seÇİMlerİNİ kaYbetMesİ 
etkİlİ OlDU

Raporda, Türkiye ve PKK 
arasındaki ateşkesin sona ermesi sonu-

cunda çatışmaların devam ettiği belir-
tilirken, AKP’nin 7 Haziran seçimler-
ini kaybetmesinin bunda etken olduğu 
ifade ediliyor. Türkiye’nin PYD’ye 
karşı tavrı eleştirilirken, ABD’nin de 
desteklediği YPG’nin Daiş’e karşı et-
kili olduğu vurgulanıyor.

Rapor, Türkiye’nin baskısı sonu-
cunda, Suriye barış müzakerelerinde 
Kürtlerin dışlanmasını da eleştiriliyor 
ve sonuç olarak Britanya’nın, Tür-
kiye devletinin PYD’ye karşı tavrını 
değiştirmesi için baskı uygulaması 
gerektiğini belirtiyor.



7  ÇArşAmBA, 30 mArT 2016

30 Yıllık The Independent 
Gazetesi Son Kez Basıldı

Britanya’nın saygın gazetelerinden The In-
dependent bugün son kez basıldı. Bugünden 
itibaren sadece internet üzeri yayınlanacak.

Bugün son kağıt baskısıyla okuyucularına 
veda eden gazete, yarından itibaren sadece in-
ternet üzerinden yayımlanacak.   Son sayısıyla 
birlikte dört hatıra eki de veren gazetenin son 
başyazısında, “30 yıl boyunca riyakarlıkla, 
cehaletle, despotlukla, yoksullukla, klişelerle, 
yalanla ve şöhret magaziniyle mücadele ettik. 
Yaptıklarımızı önemsiyorsanız, bize katılın ve 
online olarak okumaya devam edin” ifadeleri 
kullanıldı.

Gazetenin bağlı olduğu ESI Media’dan 
geçen ay yapılan açıklamada, gazetenin 
kağıt baskısına mart ayında son verileceği 
bildirilmişti. Günlük tirajı 40 bine kadar düşen 
gazetenin son kağıt baskısı bugün okuyucularla 
buluştu. 

Sürekli zarar eden gazeteyi Rus milyarder 
Alexander Lebedev, 2010’da sembolik 1 
sterlinlik bedeli ödeyerek satın almıştı. Eski 
bir KGB ajanı olan Lebedev, medya grubu-
nun yönetimini İngiliz vatandaşı olan oğlu 
Evgeny’ye bırakmıştı.

Gazetenin son kağıt baskısında, İngiltere 
Başbakanı David Cameron’ın, “The 
Independent’ın son kağıt baskısını görmek 

İngiliz basını için üzücü. 30 yıl boyunca bu 
gazete düşünceli ve basiretli bir şekilde olayların 
kaydını tuttu. Belki her zaman aynı fikirde 
değildik ama The Independent İngiltere’nin 
özgür basınının kalbinde hiç şüphesiz önemli bir 
rol oynadı” sözlerine de yer verildi. 

Tirajı bir dönem 400 bini aşan The Inde-
pendent, İngiltere’de kağıt baskıya son verip 
sadece dijital yayına geçme kararı alan ilk ul-
usal gazete oldu.   Yayım hayatına 1986’da 
başlayan The Independent, Andrew Marr ve 
Robert Fisk gibi önemli İngiliz gazetecileri 
çalıştırdı.   Liberal ve sol okur kitlesine sahip 
gazete, 2003’te Irak’ın ABD ve İngiltere’nin 
öncülüğündeki koalisyon güçlerince işgaline 
karşı yaptığı yayınla dikkati çekmişti.   Filme 
de çekilen “Bridget Jones’un Günlüğü” 
romanı, gazeteci - yazar Helen Fielding’in The 
Independent’taki köşesinin de adıydı.

Avrupa Birliği Referandumu 
Yakınlaştıkça Tartışmalar Artıyor

İngiltere, 23 Haziran’da Avrupa Birliği’nde 
kalıp çıkmayı oylamak için referanduma gidecek.

Oylama öncesi İngiltere’deki işadamları 
arasında da farklı kampanyalara destek veren 
sesler yükseliyor. Son olarak 250 işadamı, ül-
kenin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkmasını 
destekleyen kampanyaya katıldı.

‘Vote Leave’ (Ayrılığa Oyla) kampanyasının 
destekleyenlerin isimlerini yayınladığı listede 
HSBC bankasının eski genel müdürü Michael 
Geoghegan, cep telefonu mağazası Phones 
4u’nun kurucusu John Caudwell ve otel zinciri 
sahibi Rocco Forte de var.

Fakat İngiltere’nin AB’de kalmasından yana 
olan ‘Britain Stronger in Europe’ (İngiltere 
Avrupa’da Daha Güçlü) kampanyası ise Vote 
Leave’in kendilerini resmi olarak destekleyen 
bir şirket bulamadıklarını, listedeki isimlerin 
desteğinin “kişisel” olduğunu söyledi.

Geçen ay İngiltere’nin en büyükleri arasında 
yer alan 36 şirketin patronu, seçmenlere 
‘oylarını AB’de kalmak için kullanmaları tavsi-
yesinde’ bulunan bir mektuba imza attı.

Vote Leave (Ayrılığa Oyla) organizasyonun 
yöneticisi Matthew Elliott ise işadamlarından 
gördükleri desteğin arttığını söylüyor.

Organizasyon Çalışma Konseyi’nin başına 
da İngiltere Ticaret Odası Başkanlığı’ndan 
aybaşında istifa eden John Longworth’ün 
getirileceğini duyurdu.

Longworth, İngiltere’nin geleceğinin uzun vad-
ede AB dışında ‘daha aydınlık’ olacağını söylediği 
ve Ticaret Odası Başkanı’nın referandum ko-
nusunda resmi tutumunun ‘tarafsızlık olması’ 

gerektiği kuralını ihlal ettiği için görevinden geç-
ici olarak uzaklaştırılmıştı. Longworth’ün istifası, 
görevden uzaklaştırılmasının ardından geldi.

Longworth, “Eğer ayrılığa oylarsak, AB’nin 
prangalarından kurtulursak işler güvencede ola-
cak, daha hızlı büyüme ve gelecekte daha iyi bir 
refah olacak” diye konuştu.

İngiltere İş, Yenilik ve Ticaret Bakanı Sa-
jid Javid ise, ‘Britain Stronger in Europe’ 
kampanyasını destekliyor.

Javid’e göre İngiltere “geliştirilmiş bir AB 
içinde daha güçlü, daha güvende ve daha iyi du-
rumda olacak.”

Javid, “Anketler, ekonomimizin bel kemiği 
olan küçük işletmelerin, sonu belirsiz bir 
karanlığa adım atmak yerine AB’de kalmak iste-
diklerini gösteriyor” diyor.

İngiltere’nin telekomünikasyon şirketi Brit-
ish Telecom (BT) Başkanı Mike Rake de ül-
kenin AB üyesi olarak kalmasını şu sözlerle 
destekliyor:

“En iyi yol AB’de kalmak ve yapıcı bir 
şekilde rekabet ortamını geliştirmek için 
birbirimize tutunmak.”

Oxfam’dan Suriyeli Mülteciler 
İçin Batılı Devletlere Çağrı

İngiltere merkezli 
Uluslararası yardım kuruluşu 
Oxfam, zengin ülkelere, bu yıl 
sonuna kadar 480 bin Suriyeli 
sığınmacıya kapılarını açmaları 
çağrısında bulundu.

Uluslararası yardım kuruluşu 
Oxfam, zengin ülkelere, bu yıl 
sonuna kadar 480 bin Suriyeli 
sığınmacıya kapılarını açmaları 
çağrısında bulundu.

Merkezi İngiltere’de bulunan 
kuruluş, Suriyeli sığınmacıların 
ülkelere kabulünde küre-
sel sorumluluğun paylaşımı konusunda yarın 
Cenevre’de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 
toplantısı öncesinde, Suriyeli sığınmacıların ül-
kelere yerleştirilmesiyle ilgili bir analiz yayımladı.

Oxfam’ın analizinde, “Zengin ülkeler, 
Suriyeli sığınmacıların sadece çok ufak bir 
kısmına kapılarını açtı” değerlendirmesi yer 
alırken, sığınmacıların küresel paylaşımında 
çabaların artırılması ve yüz binlerce sığınmacıya 
kapıların açılması gerektiğini belirtildi.

Zengin ülkelerin 2013 yılında verdikleri 129 
bin 966 Suriyeli sığınmacıyı kabul etme sözü 
hatırlatılan analizde, sığınmacıların sadece 67 
binin bu ülkelere ulaştığı kaydedildi.

Zengin ülkelerin yaklaşık 5 milyon 
Suriyeli sığınmacının sadece yüzde 1,39’unu 
kabul ettiği vurgulanan analizde, “Suriyeli 
sığınmacıların yüzde 10’una acilen güvenli 
bölge temin edilmeli” ifadesi kullanıldı.

Analizde, kayıtlı Suriyeli sığınmacıların 
yüzde 10’unun, yani yaklaşık 480 bininin 2016 
yılı sonuna kadar zengin ülkelere yerleştirilmesi 
çağrısında bulunuldu.

Ekonomik büyüklüklerine göre, Kanada, 
Almanya ve Norveç’in payına düşen sığınmacı 
sayısının üzerinde kişiyi kabul etme sözü 
verdiği belirtilen analizde, Avustralya, Fin-
landiya, İzlanda, İsveç ile Yeni Zelanda’nın 

da üzerlerine düşen payın yarısından fazlasını 
karşılamayı kabul ettiği vurgulandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 
(OECD) üyesi 20 ülkenin ise bu çerçevede 
ekonomileriyle doğru orantılı bir söz vermediği 
kaydedildi.

İNGİltere DaHa fazlasıNı 
YaPabİlİr, YaPMalı

Analizde ifadelerine yer verilen Oxfam 
Genel Müdürü Mark Goldring, “İnsanlar 
Suriye’den kaçmaya devam ederken birçok 
ülkenin bu savunmasız kişilere güvenli bir ev 
vermede başarısız olması şoke edici.” dedi.

İngiltere hükümetinin Suriyeli sığınmacılara 
finansal yardım bakımından çok eli açık 
davrandığını belirten Goldring, “Ancak hükümet 
2020 yılına kadar sadece 20 bin kişi alma tekli-
finde bulundu. Bu yılda ortalama 5 bin kişi de-
mek. Kısacası bu yetersiz. İngiltere daha fazlasını 
yapabilir, yapmalı. Lübnan, Ürdün ve Türkiye, 
yaklaşık 5 milyon Suriyeli sığınmacıyla baş et-
meye çalışıyor. Sorumluluğun paylaşılması için 
zengin ülkelerin daha fazlasını yapması gerekli.” 
ifadesini kullandı.

İngiltere hükümeti, 2020’ye kadar ülk-
eye 20 bin sığınmacı kabul edeceğini, bunları 
da Suriye’ye komşu ülkelerdeki kamplardan 
alacağını açıklamıştı.
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Housing Association Evlerinde Oturanlara Müjde

Oturduğu belediye evini Right to Buy (satın 
alma hakkı) planı kapsamında satın almak 
isteyen belediye evi kiracılarına bugüne kadar 
önemli fiyat indirimleri yapıldığını hatırlatan 
Şahin, hükümetin aynı kolaylığı Housing As-
sociation evi kiracılarına da sağlayacağını dile 
getirerek uygulamanın bütün ülke çapında 2016 
yılının son aylarında başlamasının beklendiğini 
vurguladı. Hükümetin şu anda birkaç bölgede 
pilot uygulama yaptığını dile getiren Şeyda 
Şahin, Londra’da Enfield, Haringey, Croydon, 
Lewisham, Greenwich, Lambeth, Newham 
ve Southwark belediyesi sınırları içerisinde 
faaliyet yürüten L&Q adlı Housing Associa-
tion firmasının evlerinde oturanların pilot bölge 
kapsamında olduğunu kaydederek, bu firmanın 

evlerinde oturan kiracıların oturdukları evi şu 
anda satın alabileceklerini söyledi. Son üç yıldır 
Housing Association evlerinde oturan herkesin 
satın alma hakkı olduğunu belirten Şahin, indi-
rim oranının da tıpkı Belediye evlerinde yapılan 
indirim oranında olduğunu vurguladı. Kişinin 
oturduğu evi satın alabilmesi için oturduğu evin 
kendisinin tek ya da temel evi olması gerektiğini 
de hatırlatan Şahin, ev sahibi olmak isteyenlerin 
bu fırsattan mutlaka yararlanması gerektiğini 
söyledi.   

Firma Conveyancing Quality Scheme belges-
ine sahip

Firma olarak, Belediye evi ya da Housing 
Association evini satın almak isteyen müvek-
killerinin alım-satım işlemlerini en hızlı ve güve-

nilir bir şekilde yaptıklarını ifade eden deneyimli 
Avukat Şeyda Şahin, oturduğu evini satın almak 
isteyen müvekkilleri detaylı şekilde bilgilendir-
erek alım işlemini en stressiz şekilde çözdükler-
ini söyledi.

İşyeri alım-satımları konusunda da deneyimli 
bir firma olduklarını dile getiren Şahin, özel-
likle alım işlemi sırasında bir işyerinin Belediye 
araştırmasından imza aşamasına kadar müvek-
kilerinin çıkarlarını en iyi şekilde gözettiklerini 
kaydetti.

İngiltere ve Galler Barosu tarafından yüksek 
hizmet standartlarını yerine getiren avukatlık 
bürolarına verilen Ev Alım-Satım Kalite 
Belgesi’ne (Conveyancing Quality Scheme) sa-
hip Kılıç & Kılıç Avukatlık firması her türlü ev 

ve işyeri alım satımının sanı sıra ev sahibi kiracı 
davalarına da bakıyor. 

Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu İngiltere ve 
Galler Barosu tarafından mükemmel servis su-
nan avukatlık bürolarına verilen Yüksek Kalite 
Belgesi Lexcel’e sahip sayılı firmalardan biri. 
Aile Hukuku ve Göçmenlik hukuku alanlarında 
Legal Aid (yasal yardım) hizmeti de veren firma 
bünyesinde hepsi de Türkçe konuşabilen 17 avu-
kat ve hukukçu barındırıyor. 

Firmasının adresi: 307 West Green Road, 
London, N15 3PA. 

Email: info@kilicandkilic.com
Daha fazla bilgi için 020 8888 8341 veya 

07903315188 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Hükümetin uygulamaya 
başladığı yeni plana göre Hous-
ing Association (Ev Kooperatifi) 
evlerinde oturan kiracılar da artık 
oturdukları evi satın alabilecek. 
Kılıç & Kılıç Avukatlık Bürosu’nun 
ev ve işyeri alım-satımı avukatı 
Şeyda Şahin, bugüne kadar sa-
dece Belediye evleri için geçerli 
olan Right to Buy (satın alma 
hakkı) uygulamasının Housing 
Association evleri için de geçerli 
olacağını belirterek Housing 
Association evlerinde oturan 
kişilerin de oturdukları evi satın 
alabileceklerini söyledi. 

kılıç & kılıç 
avukatlık 
bürosundan  
av. Şeyda Şahin
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Köşe Yazısı

    ha.twebb                       @hatwebb

Bir robotun anatomisi
‘Robotlar her şeyi ele 

geçirecek’ terimi toplumun 
her yanında sıkça söyleni-
yor. Üstelik son dönemdeki 
büyük robot projeleri bu cüm-
leyi kuranların daha çok kend-
ilerine inanmalarını sağlıyor. 
Robotların bizi, yaşamı, dünyayı 
ele geçirebilmeleri için gereken 
maddeleri yazacağım. Ama önce 
şu konuya bir açıklık getirmem 
gerekiyor…

* * * * * * * *
O görsel olarak gördüğümüz 

robotlar aslında bildiğiniz me-
kanik bir düzenden ibaret. Yani 
orada ki bir vidayı gevşetin artık 
o robotun hiç bir işlevi kalmaz. 
O robotun gördüğünüz şekilde 
karmaşık hareketleri yapabilm-
esini sağlayan çok gelişmiş bir 
bilgisayar programı. Bunun 
adına Yapay Zeka (Artificial 
Intelligence - AI) deniyor. AI 
sistemi, bir insan zekasında bu-
lunan herşeyi içeriyor. İnsan 
davranışları olarak düşünürsek 
herşey ‘Eğer’ ve ‘O Zaman’ ter-
imlerinden oluşuyor. 

‘Eğer önünde merdiven 
basamağı görürsen O Zaman sağ 
ayağını 18 santim kaldırıp ileri 
doğu itele. Eğer ayağın ileriye 
itelenmişse O Zaman bükülen 
dizini düzleştir.’

Yukarıdaki komutla mer-
divenin ilk basamağını çıktık. 
Ama beynimiz bunu o kadar 
hızlı ve yorulmadan yapıyorki, 
bu durum bize inanılmaz 
gelmiyor.

AI’da aynı mantıkla çalışıyor. 
Ama sizde kabul edersiniz ki 
bu komutları ona birinin yazılı 
olarak sunması lazım. İrili ufaklı 
gibi görülen günlük yaptığımız 
yüz binlerce komut var, ve mil-
yarlarca değişik insan hayatı 
var. Bu kadar durum için kod 
yazmak neredeyse imkansız. O 
yüzden gördüğünüz robotların 
yaptığı belki birkaç yüz adet 
davranış biçimi var. Otur, kalk, 
yürü, el sık, selam ver...

* * * * * * * *
Peki ya biz bu kadar 

yorulmayı kendimiz yap-
mak yerine bir sistem yapıp 
bunları kendisinin öğrenmesini 
sağlayabilirmiyiz?

Tabi ki evet!
Microsoft şirketi ‘Tay’ 

isimli bir sistem yarattı. Tay o 
kadar sofistike bir sistemdi ki 
insanlardan öğrendiklerini alıp 
kendi yaşantısına ve kararlarına 

adapte ediyordu. Microsoft 
Tay’ı yaparken fiziksel bir ro-
bot yapmadı. Tamamen kod-
lardan oluşan, öğrenmeye 
programlanmış kendisi gibi 
gelişmiş bir süper bilgisayarda 
çalışan bir sistem bu.

Buraya kadar herşey nor-
mal. Hatta bizi kendine hay-
ran bırakabilecek teknolojik 
bir gelişme bile diyebiliriz. 
Düşünün sistem tesleri bittikten 
sonra eve bir robot alıyorsunuz, 
siz ne öğretirseniz onu yapıyor. 
Yada o kadar sofistike duruma 
gelmiş oluyor ki, sizinle günlük 
sanat-siyaset-ekonomi sohbeti 
ediyor.

* * * * * * * *
Tay ilk hayatına başladığında 

hiçbir şey bilmeyen bir bebek 
gibiydi. 5 değişik kanaldan 
yazılı olarak insanlarla iletişim 
kurmaya başladı. İlk insan-
larla iletişime geçtip birşeyler 
öğrendikten sonra Tay’ın ilk 
yazdığı yazı ‘insanlar çok güzel’ 
oldu.

24 saat içinde dünyanın 
her yerinden milyonlarca in-
san Tay’a birşeyler öğretmeye 
başladılar. Tay’ın 24 saatlik 
hayatını son bulduran yazılar ise, 
‘Hitler haklı tüm Yahudiler’den 
nefret ediyorum’, ‘Feminis-
tlerden nefret ediyorum, hepsi 
ölmeli ve cehennemde yanmalı’ 
ve ‘insanlardan nefret ediyorum’ 
oldu. Microsoft Tay’ın fişini 
çekti.

Tay yeni öğrenen bir bebek 
gibiyken 24 saat içerisinde ırkçı, 
cinsiyetçi bir faşiste dönüştü. Bu 
süreçte milyonlarca insan ona 
birşeyler öğretti. Programlaması 
gereği en çok söyleneni doğru 
kabul edecekti. En son söyl-
ediklerini tekrar okuyun ve 
insanların ona ne öğrettiğini tah-
min edin.

Günümüz çocuklarıda 
böyle işte. Faşist bir toplumda 
yetiştikleri sürece onlarında 
düşünceleri zamanla Tay’a ben-
zeyecek. Tay 20 yıllık bilgiyi 
bir anda aldı, o çocuklarda aynı 
oranda bilgiyi 20 yılda alacaklar. 
Bunu görebiliyor olmak çok acı.

Robotların bizi, herşeyi ele 
geçirebilmesi için onlara had-
dinden fazla yetki ve uygulama 
şansı vermemiz gerekiyor. Aynı 
şu anki başımızda bizi yöneten 
siyasetçilere verilen gibi. 
Onlarında oluşturmaya çalıştığı 
toplumdan Tay’lar çıkması hiç 
şaşırtıcı olmaz.

ToM 
Webb

İngiltere’de Artan Öğretmen Krizi

İngiltere’de öğretmen eksikliği büyük bir krize dönüşürken, öğretmen 
sendikası, National Union of Teachers (NUT), öğretmenlerin hükümetin 
eğitim alanındaki yaptığı değişikliklere karşı dayanışma içinde olmaları 
için çağrıda bulundu.

NUT, hükümetin okulların tümünü Akademi mod-
eline çevirme planını da eleştirerek, önceliğin öğretmen 
eksikliğini kapatmak olması gerektiğini belirtti.

NUT’nin Brighton’daki konferansında, 
öğretmenlerin aşırı iş yükü ve maaş yetersizliğinden 
dolayı öğretmen sayısında eksiklik oluştuğu aktarıldı. 
Okulların, çalışma koşullarından kaynaklı, öğretmen 
işe alamadıkları da belirtildi.

NUT önümüzdeki aylarda, çalışma koşulları, ta-
til ödemeleri, gebelik ödemeleri ve sınıf büyüklüğü 
konularına ilişkin ulusal greve gitmesi bekleniliyor.

Konferansta konuşan, NUT başkanı, Christine Blow-
er, ‘‘Tamamen akademileşmenin ulusal maaş ve çalışma 
koşullarının tamamen ortadan kalkması anlamına 
geldiğini biliyoruz’’, ifadelerini kullanarak, akademiler-
in öğretmenlerin çalışma koşulları için daha da olumsuz 
olacağını savunduğunu gösterdi.

Blower, İşçi Parti lideri, Jeremy Corbyn’nin, 
NUT konferansına katılıp, İşçi Parti’nin hüküme-
tin eğitime ilişkin planlarına karşı duracaklarını 
açıklamasını da memnuniyetle karşıladığını ifade 
etti. Corbyn, ülkenin ana parti liderlerinden NUT 
konferansına katılan ilk lider oldu.

Eğitim Bakanlığından bir sözcü, öğretmen işe alımı 
için yüzlerce milyon sterlin yatırım yaptıklarını ifade 
etti fakat sorun giderek büyüyor.

Öğretmenlerin maaşları artan yaşam giderleriyle 
eşleşmemesinden kaynaklı bir çok öğretmen geçim 
sıkıntısı yaşadıkları da ortaya çıktı. Diğer bir sorun ise, 
okulların eksik öğretmen yerine yüksek oranda geçici 
öğretmen kullanmaları. Bu eğitim kalitesi için ciddi bir 
sorun yaratıyor.

NUT konferansında öğretmenlerin çalışma yükünün 
hafifletilmesinin bir öncelik olması gerektiği konuşuldu.

İngiliz Parlamentosu’nda Demokratik 
Konfederalizm Konulu Toplantı Yapılacak
Londra merkezli 
düşünce kuruluşu 
Centre for Kurdish 
Progress, ‘Demokratik 
Konfederalizm’ sis-
teminin ele alınacağı 
önemli bir toplantı 
düzenliyor. 

Amerikalı yazar Janet Biehl’in 
konuşmacı olarak katılacağı toplantı 
18 Nisan Pazartesi akşamı İngiliz 
Parlamentosu’nun 10 numaralı 
komite odasında gerçekleştirilecek. 
Knowsley milletvekili George 
Howarth’ın ev sahipliği yapacağı 
toplantıda Biehl, sosyalist düşünür 
Murray Bookchin’in geliştirdiği 
toplumsal ekoloji ve toplumsal 
özyönetim gibi kavramları içeren 
siyaset anlayışını değerlendirecek. 

Biehl toplantıda, yaklaşık 20 yıl bir-
likte çalıştığı Bookchin’in düşünce 
modelinin, daha önce ziyaret ettiği 
Irak Kürdistanı ve bir süre önce 
‘Kuzey Suriye Federasyonu’nun 
kuruluşunu ilan ettiği Rojava 
bölgesine etkilerini irdeleyecek. 

Murray Bookchin, Kürt halk 

önderi Abdullah Öcalan’ın uzun 
süredir Kürt sorunu için öngördüğü 
Demokratik Konfederalizm mod-
elinin esin kaynağı olarak biliniyor. 

Toplantıya katılmak isteyen-
ler http://www.kurdishprogress.
org web sitesi üzerinden kayı 
yaptırabilecekler.
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oKTaY 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

Ilkokul sınavlarında (SATS) ne değişiyor? 
Son bir kaç hafta eğitim açısından 

bir çok tartışmanın yapıldığı bir dönem 
oldu. Hükümetin bütçe ile eğitimdeki 
değişikleri yayınladığı ‘Beyaz kağıt’ 
İngiltere’deki eğitim sisteminin 
önümüzdeki dönem reformlar içinde 
yüzeceğini gösteriyor. Eğitim konu-
sundaki değişiklikleri ve uygulamaları 
öğretmen, öğrenci, anne, baba yada 
bilir kişilere sormaktansa şirket sa-
hiplerine soran ve onların istediği bir 
eğitimi uygulamak isteyen hükümet 
yanlış üzerine yanlış yapıyor. Beyaz 
kâğıttaki değişikleri fırsat buldukça 
önümüzdeki haftalarda sizler ile 
paylaşacağız. Bugün size SATS olarak 
bilinen İlkokulu bitirme sınavlarında 
yapılacak değişikliklerden bahsedip 
herkesin bilmesi gereken temel 
bilgiler hakkında yardımcı olmaya 
çalışacağız. Umarız faydalı olur.

Bu yıl önerilen değişiklikler 
ile 6.sınıf öğrencileri (10 yada 11 
yaşındaki öğrenciler) bu yaz daha 
zorlu hale gelen İlkokul bitirme 
sınavları (SATS) yapacaklar. Çocuk-
lar diğer yıllarda olduğu gibi Okuma, 
Matematik, Harfleme, Noktalama ve 
Gramer’de sınava tabii tutulacaklar. 
Her ne kadar bu sınavlara daha önceki 
yıllara benzeseler de, bu sınavlara bir 
önceki yıllara göre hem daha zor hem 
de daha çok şeyin istenildiği sınav ser-
ilerinde oluşuyor. 

Geçen yıla kadar ilkokul 
öğrencilerine girdikleri sınavlarda 
Level yani seviye üzerine not ver-
ilirdi. Bu doğrultuda ilkokulu bitiren 
bir çocuğun ortalama Level 4 olması 
gerekiyordu. Fakat bu seviye yada 
not verme sitemi artık kaldırıldı ve bu 
yıldan itibaren yeni ve daha karışık 
bir sisteme geçiriliyor. Yeni yapılan 
sınavlarda Level yerine aldıkları 
sınav puanını öğrenecekler, sınav 
kağıdındaki tam sonuç aileler ile 
paylaşılacak. Bu bilgi doğrultusunda 
çocuklarının ulusal seviyede olup 
olmadıklarını öğrenecekler. Daha 
önceki yıllarda eski sisteme göre 
belirgin olan Level 4 gibi kesinleşen 
bir ulusal (ortalama) seviye bu 
sınavlarda yok, ulusal seviye her yıl 
gösterilen başarıya göre belirlenecek. 
Eğer çocuğunuz bu sonuçlar sonunda 
beklenilen ulusal seviyeye ulaşmamış 
ise o zaman SATS sınavlarını orta-
okula gittiklerinde tekrar yapmaları 
istenecek. Istenilen sonuç alınana ka-
dar bu devam edecek. 

SATS sınavları bu yıl 9 – 13 
Mayıs arası yapılacak. Hükümet 
bu değişikleri 2014’de yürürlüğe 
koyulan müfredat değişiklikleri 
doğrultusunda yaptığını söylüyor. Yu-
karda belirttiğimiz gibi bu değişikler 
bilimsel ve bilirkişi doğrultusunda 
daha çok özel şirketlerin eleman 
bulma konusunda yaşadığı zorluklar 
ve onların istekleri doğrultusunda 

belirleniyor. Her ne kadar bu 
değişiklerin yapılacağı iki yıl önce 
açıklansa da bu konuda öğretmenlere 
ve okullara verilen destek nere-
deyse sıfır oldu. Yeni müfredatın 
öğretmenler tarafından bilinmesi 
ve anlaşılması, bunun yanında ders 
programlarının ve araçlarının ona 
göre düzenlenmesi hükümetin dik-
kate almaktan çekindiği ve ciddiye 
almadığı çok ciddi işler. Hüküme-
tin resmi yaptığı açıklamalarda bu 
değişikliklerin çocukların okuma, 
yazma ve matematiğini geliştireceğini 
söylüyor. Fakat yeni sınavlar yada 
daha çok sınavın neden yöntem 
olarak seçildiğine yönelik ve neye 
dayanarak önerildiğine dair bir şey 
su ana kadar yapılan açıklamalarda 
belirtilmiyor. Buda yetmiyormuş 
gibi Resepsiyon sınıfına başlayan 
çocuklarında Eylül 2015 yılı itibari-
yle sınava tabii tutacakları önerilen 
ve hayata geçirilen bir başka reform 
oldu. 

 Peki hükümetin bu reformları 
gerçekten öğrenciler için faydalı 
olacakmı? 

Maalesef İngiltere’deki öğrenciler 
Avrupa’da en çok sınava tabii tutu-
lan öğrencilerin başında geliyorlar. 
Neredeyse eğitimin her aşamasında, 
ki bu şimdi resepsiyon sınıfından 
başlayacak, sınavlar yapılıyor. 
Çocukların ne kadar öğrendikleri ve 
gelişimleri tamamen bu sonuçlar ile 
değerlendiriliyor. Bu durumda sınav 
sonuçlarında aldığı başarıya göre 
değerlendirilen okullar ve müdür-
ler, çocukların ne pahasına olursa 
olsun bu sınavları geçmeleri konu-
sunda baskı altındalar. Bu baskı en 
temelinde öğretmenlerin üzerinde 
olup onların tamamen sınavı geçm-
eye yönelik bir eğitimi vermelerini 
mecbur bırakıyor. Durum böyle ol-
unca öğretmenler daha dar bir eğitim 
anlayışı vermeye adeta mecbur 
bırakılıyor. Peki o zaman hükümet 
niye geri atmıyor? Yada neden daha 
fazla sınav anlayışını dayatıyor? 
İngiltere’de sınavlar özel sınav 
şirketler tarafından hazırlanılıyor. 
Sınavlar her ne kadar eğitim bakanlığı 
tarafından denetlense de aslında 
onları okullara pazarlayan ve her 
sınav için bir ücret talep eden sınav 
şirketinin kendisi. Bunun yanında 
sınav için hazırlık kitabını ve der-
sleri satan yine aynı şirket, kısacası 
her şey sınav şirketinde bitiyor. Bu 
konuda özellikle şimdiki hükümet 
içinde sağlam bir lobisi olan şirketler 
bunu sonuna kadar kullanıp cepler-
ini doldurmak için elinden geleni 
yapıyor. Daha iyi eğitim, öğrenim ve 
başarı aslında bahane, daha çok sınav 
daha çok kar ve giderek özelleştirilen 
eğitim asıl hedef. Kısacası bu reform-
lar ancak birilerinin cebini doldurur, 
diğeri faso fiso. 

İngiltere Parlamentosu Alevi 
Sekreteryası ilk Parlamento 
Faaliyetini Gerçekleştirdi

Geçtiğimiz aralık ayında kuruluşu ilan edilen ve 
başkanlığını Enfield Labour milletvekili Joan Ryan’ın 
yaptığı İngiltere Parlamentosu Alevi Sekreteryası 
(APPG for Alevis) ilk panel faaliyetini ingiltere par-
lamentosu ana binasında, 14 Committee Room’da 
gerçekleştirdi. 

Konusu ‘Türkiye Gündemi ve Aleviler’ olan etkin-
likte, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenler yer aldı.

Paneli, APPGA başkan yardımcısı Hackney Labour 
milletvekili Meg Hillier ve APPGA kurucularından ve 
yöneticisi olan Southgate Conservative milletvekili Da-
vid Burrowes yönetti. 

Türkçe ve İngilizce olarak iki dilden yapılan pan-
elde, İzmir Chp Milletvekili Zeynep Altıok, Mersin 
Chp Milletvekili Hüseyin Çamak, Gazeteci Ahmet Şık, 
Akademisyen Alkan Karacam, BAF Başkanı İsrafil Er-
bil ve BAF Genel Sekreter Yard. Haydar Ulus da yer 
aldılar.

İsrafil Erbil ‘Britanya Alevi Federasyonu ve 
Alevi toplumu adına, İngiltere Parlamentosu Alevi 
Sekreteryası’nın ilk paneline ev sahipliği yapan Meg 
Hillier ve David Burrowes’a teşekkür ederim. Ayrıca 
APPGA’in kuruluşuna destek veren ve yöneticiliğini 
üstlenen tüm İngiltere milletvekillerine teşekkür ed-
erim. Ülkemizde gündemin yoğun olması ve ağır 
acıların yaşandığı bir dönemden geçiyor olmamıza 
rağmen duyarlılık göstererek bugün aramızda bulunan  
misafirlerimize de çok teşekkür ediyorum. APPGA her 
üç ayda bir çıkarmayı planladığı ilk basın bülteni’ni 
çıkardı. Bülten, Federasyonumuzun ve Alevi toplumu-
nun politik arenada sesi ve görünen yüzü olmaktadır. 
Sekreterya, faaliyetlerimizi, inancımızı, amaçlarımızı 
en başta yaşadığımız ülkenin milletvekilleri ve lordları 
ile buluşturacak. Alevilerin ve Aleviliğin tanınmasına, 
öğretilmesine ve daha fazla görünür olmasına katkı 
sunacak. Tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim’ 
diye konuştu.

Meg Hillier ‘Alevi toplumunu ve Britanya Alevi 
Federasyonu nu burada ağırlamak ve sizlerin sesini in-
giltere politikacılarına ve uluslararası politik çevrelere 
ulaştırmaktan mutluyuz. Aleviliği en geniş çevrelerin 
tanıması gerekir. Türkiye den gelen konuşmacılara 
teşekkür ederim. Benzeri faaliyetleri daha fazla yapmak 
isteriz’ dedi.

David Burrowes ‘Aleviler tüm siyasi partilere üye 
olmalı. İngiltere de Aleviler her alanda temsil edilme-
lidir. Eşitlik ve demokrasi için hep birlikte çalışmalıyız. 
Hiçkimse dışlanmamalı ve herkesin temsil hakkı 
olmalı. Misafir milletvekillerinin konuşmaları önemli 
mesajlar verdi. Çok teşekkür ederim ‘ dedi. 

aDaletlİ bİr İktİDar kUrMalıYız
Zeynep Altıok ‘APPGA’in Açılışında da bulunma 

şansına sahip olmuş bir arkadaşınız olarak tekrar bura-
da olmaktan onur duydum. Türkiye’de demokrasi ve 
hukuk hiç bukadar ayaklar altına alınmamıştı. İnsan 
ölümleri, doğa katliamı, hak ihlalleri, medya üzerindeki 
baskılar çok fazla. Tüm farklılıklarımızla demokrasi 
hedefinde yürümeliyiz ve tek adamlık anti demokratik 
sistem karşısında demokratik, eşitlikçi ve hakça bir ik-
tidar kurmalıyız’ diye konuştu.

Hüseyin Çamak ‘kendi ülkesinde halen 
ötekileştirilen Alevilerin İngiltere parlamentosunda bu 
imkana kavuşmuş olması beni çok mutlu etti. Alevi 
olarak Türkiye de çok ayrımcılığa uğramış ve halende 
bu ayrımcılığı hisseden yaşayan biri olarak buradayım. 
Alevilik Anadolunun en eski inançlarındandır. Ha-
len haklarına kavuşamamış olması kabul edile-
mez. Bu imkanı tanıyan ingiliz milletvekillerine ve 
girişimlerinden dolayı Britanya Alevi Federasyonuna 
teşekkür ederim’ dedi.

tÜM YalNıŞları saDeCe DeVrİM teMİzler
Ahmet Şık ‘Türkiye de demokrasi ve özgürlük 

için mücadele etmek tek tek gurupların çabaları ile 
değil ancak bir bütün olarak eşitlikten ve özgürlükten 
yana olanların mücadelesiyle mümkün olabilir. Bu 
nedenle Aleviler güçlerini aynı amaç için yani gerçek 
demokrasi, özgürlük ve eşitlik adına mücadele edenler-
le buluşturmalıdır. Elbette siyasal güç ve parlamentoda 
olmak önemli ama benim gerçek inancım Ülkemizdeki 
tüm bu yanlışları sadece Devrim temizler’ diye konuştu.

Alkan Karacam ‘Türkiye de üniversiteler bilim üret-
mek yerine ideolojik amaçlara hizmet eden mekanlar 
halinde yürütülüyor. Rektörler üniversitelerin patronu 
konumunda olduğu için rektörlerin inisiyatifinde iş 
yerleri gibi çalıştırılıyorlar. İktidar eksenli işletilen ve 
iktidar ideolojisine hizmet eden bir ortamda bağımsız 
bilim üretmek mümkün değil. Bir üniversite rektörünün 
‘’okumuş adamlardan nefret ediyorum’’ dediğini ilk 
duyduğumda inanmak istemedim. Böyle bir ülkeden 
bahsediyorum’ dedi.

Haydar Ulus ‘APPGA kurulduğu ilk günden bugüne 
kadar Alevilerin yurt içi ve yurt dışındaki sorunları ile 
yakından ilgilenmektedir. APPGA şimdi aynı amaçla 
hizmet yürütecek olan Avrupa konseyi ve parlamentosu 
gurubunu oluşturma girişimleri başlattı’ diye konuştu.

Panel, soru ve cevaplar olarak devam etti ve yoğun 
ilgi gösteren katılımcıların katkıları ile tarihi ingiltere 
parlamentosu katılımcılara geç saatlere kadar ev 
sahipliği yaptı.
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Enfield Bölgesindeki Kazada Kemal Ünsalan 
Adlı Türkiyeli Yaşamını Yitirdi
Londra’nın Enfield bölges-
inde bulunan Southbury 
Road üzerinde dün (Pazar-
tesi) gerçekleşen kazada 
aslen Kayserili olan 50 
yaşındaki Kemal Ünsalan 
adlı Türkiyeli yaşamını yitir-
di. Kazayla ilgili gözaltına 
alınan 3 kişiden ikisi serbest 
bırakılırken Burga Berker 
adlı şoför bugün hakim 
karşısına çıkacak.

Üç çocuk babası olan Ünsalan marketlere 
ekmek dağıtımı yapıyordu. Sabah saat 2:10 
civarında Southbury Road üzerinde arkadan 
gelen siyah BMW markalı aracın Ünsal’ın 
kullandığı araca çarpması sonucu direksiyon 
hakimiyetini kaybettiği düşünülüyor. BMW mar-
ka araç kazadan sonra durmayıp kaza yerinden 
kaçmıştı. Daha sonra BMW marka araç Ching-
ford bölgesinde terkedilmiş şekilde bulunmuştu. 

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Eski 
Yassıpınarlı olan Ünsalan Ailesi, taziyeleri 
Ponders End bölgesinde bulunan Kırkısraklılar 
Dayanışma Merkezi’nde (KDM) kabul ediyor.
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Heval Cudi: “Rojava Her Zaman 
Kalbimde ve Anılarımda Olacak”
Tam 1 yıl boyunca Daiş çetelerine karşı YPG’ye 
katılarak savaşan Heval Cudi bölgeye gitmeden önce-
ki hayatında İngiliz ordusunda görev yaptığını ve aynı 
zamanda Üniversite mezunu olduğunu da vurguladı. 
Röportaj: Ayşe Aslan

Okurlarımızdan Ayşe Aslan’ın gay-
retleri ile ulaştığı ve merak edilen soruları 
yönelttiği Heval Cudi, gerçek kimliğinin 
gizli kalmasını tercih etti. İngiltere’den 
YPG’ye katılan birçok diğer savaşçı gibi 
Heval Cudi’de Britanya’ya dönüşünde 
tüm Kürt yurtseverlerden büyük ilgi ve 
alaka görmüştü. İşte Heval Cudi’ye dair 
merak edilen sorular. 

Neden rojava’ya gittiniz?
Rojava’ya gittiğim dönemlerde 

Kobani’de yaşanan katliamlardan hab-
erdar idim ve bir şeyler yapmak istiyor-
dum. İlk başlarda oraya gitmenin müm-
kün olmayacağını dil bilmeyişimden 
kaynaklı mümkün görmüyordum. Daha 
sonra YPG’nin batılı gönüllülere de yer 
verdiğini öğrendim ve gitmeye karar 
verdim. Rojava’da verilen mücadeleyi 
destekliyorum demokratik, eşit, cinsiyet 
ayırımı olmadan kimse arasında ayırım 
gözetmeden kültür ve ırk ayırımı yap-
mayan insanlar orada yaşıyor. Bununla 
beraber Daiş çetelerinin Rojava’ya 
saldırıları derhal durmalıydı. 

YPG’de neler yaptınız?
Ben orada piyade ve aynı zamanda 

makineli silah kullanıcısıydım bu göre-
vimi çeşitli taburlarda yerine getirdim. 
Görev aldığım bir çok tabur hafif silahl-
arla mücadele veriyordu. Benim göre-
vim makineli silah kullanmaktı ve silah 
araçtaydı fakat ben genelde yaya olarak 
silahımı kullandım. Genelde yaptığımız 
Daiş çetelerince ele geçirilen köyleri 
temizlemekti. Bazen Daeş köyde kalıp 
savaşmayı tercih ederken bazen de hiç 
savaş olmadan bölgeyi terk ediyorlardı. 
Bizim görevimiz Daiş’in girdiği köy-
leri geri alıp çetelerden temizlemekti 
ve aldığımız köylerde Daiş’ten kurtulan 
insanların mutluluğuna tanıklık ediyor-
duk. Çatışmaların en ağır geçtiği gün-
lerden biri de Daeş’in Şengal’e saldırdığı 
gündü. O gün HPG ve Peşmerge ile 
dağların arasında Daiş’e karşı savaştık. 

en çok korku dolu anları 
nerede yaşadınız?

Hatırladığım en kötü ve korkutucu 
gün Tal tamir’de Daiş’in 3 araba ile 
yaptığı bombalı saldırı olmuştu. Çok 

şiddetli bir patlama seslerinin ardından 
hemen sesin geldiği bölgeye koştuk ve 
tam bir kaosa tanıklık ettik. Elektrikler 
gitmiş, binalar yerle bir olmuş ve tam bir 
dehşet havası ile karşılaştık. Yıkıntıların 
altında kalan insanları sadece cep 
telefonlarımızın ışıkları ile arıyor ve 
çıkarmaya çalışıyorduk. Bölgede Daeş 
çeteleri saldırısı ile HeyvaSor binası 
yerle bir edilmişti ve artık hastahanemiz 
yoktu, yaralıları yollardan geçen araçları 
durdurarak Serekaniye hastahanesine 
göndermek içler acısıydı. 

Neden britanya’ya 
geri döndünüz?

Tam bir yıl boyunca süren savaş ve 
savaşmak oldukça yorucudur. Birçok 
yakın arkadaşımı kaybettim, sayısız 
‘kötü’ şeyler gördüm, ve düşündüm ki 
biraz ara vermek dinlenme açısından 
çok önemli. Eğer kendi psikolojik 
durumunuzu ve moralinizi yüksek 
tutmassanız etrafınızdaki savaşçıları da 
olumsuz etkileyebilecek bir hata yapa-
bilirsiniz. Böylelikle savaşın dışında 
da zaman geçirmenin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 

rojava’ya geri 
dönecekmisniz?

Şuan için geri dönmem çok zor 
görünüyor çünkü polis orada neler 
yaptığıma dair yürüttüğü araştırma 
kapsamında pasaportuma el koydu. Son 
zamanlarda Rojava’dan Britanya’ya 
dönen gönüllüler zorluklarla 
karşılaşıyor, ayrıca Hewler’de bulunan 
mülteci ofisi 1 yıl süreliğine beni ülkeye 
girmekten men etti. Şuanda benim için 
geri dönmenin tek yolu Türkiye üzerin-
den ki bunu tercih etmiyorum. Fakat bir 
daha asla geri dönmeyeceğim diyemem, 
Rojava her zaman benim kalbimde ve 
anılarımda olacak. 
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Son dört yıldan bu yana Londra’da düzenle-
nen Britanya Kebab Ödülleri ‘British Kebap 
Awards’ sahiplerini buldu.

Park Plaza Westminster otelde 
düzenlenen ve binden fazla dav-
etlinin katıldığı gecenin sürprizi ana 
muhalefet partisi İşçi Partisi’nin li-
deri Jeremy Corbyn oldu. Geceye 
eşi ile birlikte katılan Corbyn, ke-
bap işletmelerinin İngiliz ekono-
misine yaptığı katkının görmezden 

gelinemeyeceğini vurguladığı 
konuşmasında, çoğunluğu küçük ve 
orta ölçekli olan kebap işletmelerinin 
desteklenmesi gerektiğini söyledi. 
Kendisinin vejeteryan olduğunu be-
lirten İşçi Partisi lideri, düzenlendiği 
ilk yıldan bu yana hem aday göster-
erek hem de bizzat katılarak Kebap 

Britanya Kebap Ödüllerine
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ödülleri gecesine desteğini göstermek 
istediğini kaydetti.

İngiltere’nin en büyük online 
yemek sipariş sitesi olan Just Eat’in 
yanısıra Paragon,Kervan Sofrası, 
Cobra biraları Big K, United Paper 
Producst, Ersan and Co ve Holland 
Bazaar gibi firmaların sponsorluğunda 
gerçekleştirilen geceye 150 dolayında 
İngiliz milletvekili ile, çok sayıda 
Lordlar Kamarası üyesi, belediye 
başkanları ve meclis üyeleri de katıldı. 

Toplam 16 kategoride seçilen 
‘en iyi işletmelerin’ ödüllerini aldığı 
geceye BBC, Telegraph, Guardian, 
Daily Mirror, Sun, Times ve Evening 
Standard gibi İngiliz medyasından 
gazeteciler ve televizyoncular da 
yoğun ilgi gösterdi. 

Ödüller aralarında işadamları, mil-
letvekilleri ve sektör temsilcilerinin 
bulunduğuı 15 jüri üyesi tarafından 
birçok farklı kriter değerlendirilerek 
belirlendi. 

Brüksel’deki terör saldırısi basta 
olmak uzere, Istanbul, Ankara, Di-
yarbakir, Paris terror saldirilarinda 
hayatını kaybedenler için bir dakikalık 
saygı duruşu ile başlayan gecede 
açılış konuşmasını yapan CEFTUS 
Direktörü İbrahim Doğuş, ödüllerle 
İngiltere ekonomisinin en dinamik 
unsurlarından birisi haline gelen ke-
bap sektörüne prestij kazandırmak ve 
sektördeki standarların yükselmesine 
katkıda bulunmayı hedeflediklerini 
söyledi. Konuşmasında Avrupa Birliği 
tartışmalarına ilişkin mesajlar da 
veren Doğuş “Çoğunluğu farklı etnik 
kökenlerden gelen kebap işletmecileri, 
göçmenlerin ülke ekonomisinde is-
tihdam katkısı sağlayan iş alanları 
yaratmasının en çarpıcı örneklerinden 
birisidir” dedi. 

Yıllık cirosu 2.2 milyar sterline 
ulaşan kebap sektörü, İngiltere’nın en 
popüler yiyeceklerinden biri haline 
gelirken, İngiltere’de ilk kez 1966 
yılında piyasaya giren döner kebap ise 
halen Fish & Chips’lerden restoran-
lara kadar 20 bin dolayında işletmede 

tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 
Ülke genelinde her gün 1 milyon 300 
bin porsiyon doner/kebab tüketildiği 
tahmin ediliyor.

bU YılıN kazaNaNlar 
lİstesİ 

Sektöre katkılarından dolayı 
Jüri özel ödülü : Gürsel Aksu
Alton and Co En iyi Şef 
ödülü  ; Önder Şahan
Müşteri memnuniyeti : İstanbul 
Finchley Restaurant 
Big K- Kebab Sektörüne katkı 
ödülü : Ace 4 Kebabs, Total 
Shopfitting Solutions Ltd
Just Eat Best Delivery İşletmesi 
ödülü : Curipza Take Away
Bulldog Enerji İçecekleri 
Londra’da en iyi Takeaway Ödülü 
: The Best Turkish Kebab
Paragon Quality Foods  Londra 
dışında En İyi Kebap restoranı 
ödülü : Mevan Restaurant , ikinciligi 
ise The Turkish Meze Grill
Holland Bazaar En İyi yeni 
açılan Kebap İşletmesi Ödülü 
: Mez-opotamia Restaurant 
Londra dışında en Takeaway 
ödülü : Food Stop Takeaway
Müşteri Memnuniyeti Ödülü : 
Istanbul Finchley Restaurant
En ekonomik Restaurant : Selale 
Restaurant, ikinciligi ise Meze 
Mangal in Bushey Heath 
Fine Dining : Sheesh Chigwell
Kuzey ve Batı Londra’da En iyi Kebap 
Restaurant : Durum Restaurant
Güney Londra’da en iyi Kebap 
Restaurantı : -Turkuaz Restaurant 
- Cappadocia in Kingston
Kuzey İrlanda’da en iyi Kebap 
restaunratı: The Sphinx
Galler’de En İyi Kebap 
Restaurantı : Pizza Choice 
İskoçya’da En İyi Kebap 
Restaurantı : Nawroz Restaurant
En İyi Genç Şef : Ali Ekber Doymaz

Yoğun İlgi
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Edmonton Angel Corner’de 
bulunan İpek Mobilya, sezonluk 
kampanyasında %50’ye varan  indi-
rimleri ile büyük ilgi görüyor. Oda ve 
oturma grupları, sayısız masa ve san-
dalye çeşitleri ile İpek Mobilya’nın 
kaliteli ve geniş ürün yelpazesinde 
indirimli fiyatlarla yüksek kalite 
ürünlere ulaşabiliyorsunuz. 

Güler yüzlü ve profesyonel per-
soneli, müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarını sürdürürken İpek 
Mobilya yetkililerinden toplumu-
muza ev eşyalarını alırken büyük 
kolaylık sağlayacak bir diğer imkan 
ise tam 4 yıla varan faizsiz taksit 
olanakları. Günümüzde çok az firma 
4 yıla varan faizsiz taksitlendirme 

uygularken İpek Mobilya, taksitli 
alışverişlerinizde çalışıyor olmanızı 
gerektirmeyen uygulaması ile de 
sektördeki farkını ortaya koyuyor. 

Çocuk ve genç odaları, yata odası 
setleri, şilte çeşitleri, yatak, sofa, ve 
yemek masası takımları ile geniş 
ürün yelpazesine sahip İpek Mobilya 

haftanın 7 günü hizmet veriyor. 
İpek Mobilya ayni zamanda dün-

yaca ünlü markalar Weltew, Çilek, 
Elif mobilya ve Pierre Cardin ürün-
lerinide hizmetinize sunuyor. 

Sınırsız ürün seçenekleri ve 
%50’ye varan indirimlerden hemen 
yararlanmak için, 174-178 Fore 

Street Upper Edmonton, Enfield 
London N18 2JB adresinde bulunan  
İpek Mobilya’yı ziyaret edebilir 
veya daha fazla bilgi almak için 020 
8807 7999 numaraları telefonu aray-
abilirsiniz. Ayrıca www.ipekuk.com 
internet sitesinden de tüm ürünlere 
ulaşabilirsiniz. 

İpek Mobilya’da Kaçırılmaz Fırsat
Uzun yıllardır Londra’da mobilya sektörünün önde gelenlerinden olan  

İpek Mobilya’da %50 indirim fırsatını kaçırmayın. 
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HAFTADAN KISA KISA

Avusturalyalı araştırmacılar kumaşlar üzerinde yaptıkları deneylerde birkaç dakika güneş 
ışığı altında tutulması durumunda üstünde bulunan lekeyi yok eden bir yapı geliştirdiler. Her-
hangi bir kumaşı hazırlanan özel sıvı karışım üzerinde bir süre bekletip kuruttuktan sonra her 
güneş ışığına çıkışında her türlü toz, kir ve lekeyi yok etmesi sağlanabiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ayın yüzeyinde bir köy kurmaya hazırlanıyor. Adına ‘Ay Köyü’ 
denilmesi planlanan yerleşim alanında bilimsel araştırmalar ve ay ile ilgili araştırmalar yapıl-
ması planlanıyor. Aydınlıkta +123 dereceyi karanlıkta -156 dereceyi bulan sıcaklık değişimi, 
ufak meteor yağmurları, yüksek derecede radyasyondan ayın güney kutbuna yerleşerek aşma-
yı planlayan araştırmacılar, çok yüksek mailet olmadan ve robotlar yardımı ile bu koyü ayda 
bulunan kaynaklarla inşaa etmeyi planlıyorlar.

Norwich’de bulunan East Anglia üniversitesinde bulunan araştırmacılar dudak okuyabilen 
güvenlik kamerası üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Sistemin asıl amacının duyma sıkıntısı 
yaşayan insanların bu yolla uzakta da olsa bulunan kişilerin söylediklerini anlama imkanı 
sunması olacak. Fakat bu sistemin suçluları yakalama gibi bir alanda da kullanılabileceği ve 
bunun çözülmesi zor bir çok suçu açıklığa kavuşturacağı açıklamalar arasında yer aldı.

Apple işletim sistemi olan iOS’in 9.3 versi-
yonunu geçtiğimiz hafta içinde yayınladı. Gün-
cellemenin hemen ardından bir çok iPhone ve 
iPad kullanıcısı tarayıcılarında yada maillerinde 
bulunan linklere tıklayamadıkları şikayeti ile 
Apple müşteri hizmetlerini şikayet yağmuruna 
tuttular. Apple konu ile ilgili henüz bir açıklama 
yapmazken, müşteri destek forumlarında teknik 
ekibin sorunun farkında olduğu ve çözmek için 
çalıştığını yazdılar.

Flirtey isimli insansız hava aracı 
(İHA) geliştiren şirket, ilk kabul edile-
bilir tam otomatik kargo taşıma işinin 
başarı ile gerçekleştirildiğini duyurdu. 
Daha önceki yapılan uçuşların aksine bu 
uçuş noktadan noktaya insan etkisi ol-
madan yapıldı ve yetkili makamlarca ka-
bul gördü. İletimin daha güvenli olabil-
mesi açısından varış noktasına İHA’yı 
indirmek yerine taşınan malzemenin 
özel bir makaralı ip düzeneği ile verilen 
adrese iletilmesi sağlandı. Kargoda acil 
yardım ilaçları bulunmaktaydı.

Dikkat! Fidye isteyen 
yeni bir malware çıktı.

Petya isimli yeni çıkan bir malware 
(kötü amaçlı yazılım), zarar vermeye 
başladı.  Bilgisayarınıza bulaştığında önemli 
dosyalarınızı şifreliyor ve sabit diskinizi kil-
itliyor. Petya, zararsız görünen bir e-posta 
aracılığıyla geliyor ve bir Dropbox klasöründe 
bulunan bir dosyayı indirmenizi istiyor. Çoğu 
zaman bir iş başvurusu şeklinde geliyor ve 
e-postaya eklenmiş bir CV’yi indirmeniz 
isteniyor.  Bu CV’yi indirdiğiniz anda, Petya, 
bilgisayarınızın ön yükleme kayıtlarını siliyor 
ve bilgisayarınızın çökmesine sebep olarak sizi 
bilgisayarınızı yeniden başlatmaya zorluyor. 
Yeniden başlatma sırasında bir mesaj çıkıyor ve 
bazı hataların tamir edilmesi gerektiğini belirti-
yor. Bu işleme başladığınızda, Petya bütün sabit 

diskinizi şifrelemeye başlıyor. Şifreleme işlemi 
bittiğinde asıl sürprizle karşılaşıyorsunuz: fidye 
mesajı! Bilgilerinize tekrar sahip olmak için 
yapmanız gerekenler size anlatılıyor. Tor kul-
lanarak belirtilen hesaba ödeme yapmanız ger-
ekiyor. Yedi gün içinde parayı yatırmazsanız, 
fidye iki katına çıkıyor. 

Petya bilinen ilk fidye yazılımı değil an-
cak durumun gittikçe yaygınlaşmasına sebep 
olacağı yönünde endişeleri arttırıyor. Bu yıl bir 
hastaneye bulaşan fidye yazılımına $17,000 fi-
dye ödenmişti. 

Unutmayın, tanımadığınız kişiler veya 
şirketlerden gelen e-postaları açmamak sizi fi-
dye ödemekten kurtaracak ilk önlem. 

BBC’nin Micro Bit bilgisayarları 
ücretsiz dağıtılmaya başlandı.

BBC, yaklaşık 1 mi-
lyon adet programlana-
bilir mini bilgisayarları, 
Birleşik Krallık genelinde 
7. sınıfa giden çocuklara 
ücretsiz olarak dağıtmaya 
başladı. BBC bu 
uygulamasıyla çocukları 
kodlama öğrenmeye 
teşvik etmek istedikler-
ini belirtti. Ayrıca bir-
çok satış noktasında da 
satışa sunulacağını ilan 
etti. Micro Bit adını ver-
dikleri programlanabilir 
açık kodlu bu mini bilgisayarın üzerinde 25 
adet LED, yapılandırılabilir iki buton, bir 
ivmeölçer (akselerometre), bir pusula, Blue-
tooth ve USB bağlantıları bulunuyor. Micro 
Bit pusula aracılığıyla hangi yöne gittiğinizi 
gösterebilir, hareketi algılayabilir ve Blue-
tooth üzerinden diğer dijital aletlerle iletişim 
kurabilir. Micro Bit’in aynı zamanda bu tarz 

bilgisayarların öncülerinden olan Raspberry 
Pi, Arduino ve Kano gibi cihazlarla da iletişim 
kurup, uyum içinde programlanabileceği be-
lirtiliyor. Samsun halihazırda Micro Bit için 
kod yazılabilecek bir aplikasyon geliştirdi. 
www.microbit.co.uk adresine giderek bir-
çok özel derse ve açıklamalı görüntülere 
ulaşabilirsiniz.



24   ÇArşAmBA, 30 mArT 2016

Aryenik kültürün son halkası: Rêya/Raa Heqî Aleviliği!
Mezopotamya topraklarında dinler 

ve inançlar tarihi incelendiğinde, iki 
ana kültürel damarla karşılaşılacaktır. 
Bunlar Aryenik ve Semitik kültür-
lerin bileşiminde meydana gelmiş 
inanç ve dinsel yapılardır. Aryenik 
inanç kimliği, ahlaki-vicdani değerler 
üzerinden şekillenmiş, ortakçı ve 
demokratik felsefeye dayanan, farklı 
coğrafyalara özgü gelişen akımlar-
ekollerdir. İnsan-doğa ekseninde 
düşün gelişimi gösteren Aryenik kültür 
taşıyıcıları, zaman koşulları dahilinde, 
düşünceyi dinselleştiren peygamber-
ler-önderler vasıtasıyla tek tanrılı, 
Semitik dinlere geçiş yapmışlardır. 
Tek tanrılı bütün Semitik (kitâbi) din-
ler, daha çok literatürde „Ortadoğu“ 
tanımını da kullandığımız, „Mezo-
potamya“ topraklarında zuhur etmiştir. 
Zira bu topraklar, başlangıç itibariyle 
Aryenik bir kültürün harmanlandığı 
topraklardır! 

Sonuç olarak tek Tanrılı-Semitik 
dinler; bu coğrafyadan tüm dünyaya 
dağılmış ve farklı etnik-toplumlar 
tarafından yaşatılarak günümüze ka-
dar getirilmiştir. Hal böyle olunca; 
devletleşen Semitik dinler, zaman 
içinde yayılım alanlarını genişletmek 
için, birçok savaşları da beraber-
inde getirmişlerdir! Semitik dinlerin 
yazılı kaynaklarının oluşu ve bu 
kaynaklara yüklenen toplumsal tak-
dis algısıyla devlet yetkilileri, kendi 
tebasını istedikleri siyasi-politik 
şekillenmeye tabi tutmuşlardır. Esas 
itibariyle burada mühim olan; dev-
letin bekasıyla birlikte  yöneten eli-
tin devamlılığı hedeflenmiştir. Lakin 
„devlet“ ve „yöneten elit“ eşdeğerde 
olup, „yönetilenlerin“ psikolojik baskı 
altında kitabi kanunlarla hizaya ge-
tirilmesi önplanda tutulmuştur. Bu 
siyasal iklimde dinin bağlıları, dev-
letin ise bir dini vardır. Devlet, dinin 

üstündedir. Burada resmileşen din; 
bireyle tek tanrı arasında gelişen ru-
hani ilişkiden çok, bireyin devleti-
yle olan bağlılık ilişkisi için bir araç 
olarak kullanılmıştır. Yani din dev-
letinin toplumsal yaşam üzerinde 
güttüğü merkezileşme politikaları, 
zamanla mevcut dinin dejenere edilm-
esine yol açacağı gibi, inanmış müt-
edeyyin katmanlar/ öbekler, kutsal-
ruhani değerlere yabancılaşacaktır. 
İşte günümüz Türkiyesinde tam da bu 
yaşanmaktadır.

Aryenik kültürel inançlı toplu-
luklar ise doğayla iç içe, devletsiz ve 
komünal ortak bir yaşamı örgütleyerek, 
kendilerini farklı isimlerle yaşatmaya 
çalışmışlardır. Aryenik kültürün koz-
mogonisinde, yoktan vareden „tek 
tanrı“ fikrinden daha çok, „tanrılaşmış 
bir insanın var olabileceği“ tasarımı 
yatmaktadır. Dikkat edilecek olursa bu 
ana temayla; Semitik dinlerle“, Ary-
enik inançlar arasındaki temel farklılık 
tam da bu noktada kendiliğinden 
göze çarpar! Nitekim devletleşen 
„Semitik dinler“, devletsiz/ özerk 
„Aryenik inançlar“ karşısında hep 
baskın gelmişlerdir. Netice itibari-
yle resmi dinli devletin paradigması, 
tekçi zihniyete dayalı yürümek-
tedir. Tarihsel adlandırmalarıyla 
„Işıkçılar, Kızılbaşlar, Bektaşiler, 
Aleviler, Rêya/ Raa Haqclılar“; An-
tik Mezopotamya’da ortaya çıkmış, 
kalın hatlarıyla Aryenik kültürlerin 
günümüzdeki son temsilcileridir. 

Bu toplumsal ekol; devletsiz bir 
inancın, doğa-insan merkezli, çağdaş-
seküler sitem içinde hayat bulmuş 
komünal bir arayışın adıdır. Bu ekol; 
önsüz bir yolun, günümüze sarkan 
Aryenik süreklerini ifade eder! Bütün 
bunlar bir yana, elbetteki Semitik 
çıkışlı bir dinin içinde Aryenik kültür-

ler olduğu gibi, Aryenik kökenli inan-
çta da Semitik etkiler söz konusudur. 
Toplumsal doğanın seyri bakımından 
bu doğaldır. Burada asıl olan; Aryenik 
kültürle öbeklenmiş toplumun gün-
cel yaşantısına, devletin resmi dinin-
inin ne ölçüde etki ettiğidir. Çünkü 
bu sonuç, Aryenik kültürel inancın, 
Semitik dinsel devletin asimilasyonu 
karşısındaki duruşunu belirlemesi 
bakımından önemsenmelidir.

Gelinen noktada; Dersim merke-
zli Rêya/ Raa Heqî inancının koz-
mogonisi, felsefesi, tarihi, dili, 
etnisitesi, coğrafyası, ideolojisi 
ve ritüelleri devletin resmi dini 
statüsündeki İslamiyetin tesiri 
altındadır! Aynı zamanda diasporaya 

dağılmış itikat mensuplarının, ka-
pitalist modernitenin etkisi altında 
olduğu da unutulmamalıdır! Bütün 
bunlara eklenmesi gereken bir diğer 
önemli husus daha vardır! O da; 
devletin ceberut yüzünün, mahalle 
baskısıyla birleşmesi sonucunda inanç 
mensupları arasında yaratılan güvensi-
zlik temelindeki bölünmelerdir! 

Bilindiği üzere son 30-40 yılda iti-
kat süreğinde; Aryenik kültürel özden 
kopuşun sağlanmasına dönük ta’cizler 
söz konusudur! Unutulmamalıdır 
ki; Dersim merkezli Rêya/ Raa Heqî 
itikatı, Aryenik antik kültürün son 
halkasıdır! Dersim, bu inancın son 
kalesi ve son kâbesidir! Bu kül-
türel inanç, her şeye rağmen Kürt 

klanları tarafından, ocaklar/ dergahl-
ar/ okullar sistemiyle asırlardan beri 
yaşatılmıştır! O halde; bu inançın 
ihtimamla yaşatılması, yine in-
anç mensuplarının kendi toplumsal 
devinimi içinde aydınlanma çağını 
yakalamaları ve kendi rönesanslarını 
yeniden doğuşunu gerçekleştirmesiyle 
bir ivme sağlayacaktır. Hâsılı kelâm; 
devlete, hele hele kuruluşundan beri 
İslamiyeti kendi bekasına kalkan 
yapmış, Türk-İslam sentezli bu tekçi 
zihniyete bulaşmamak ve uzak dur-
mak gerekir! Bu özgün hususa dik-
kat etmesi gerekenler ise başta Oc-
axzâdeler olmalıdır!

Erdoğan Yalgın-Yeni Özgür Politika

Aleviler Maraş’ta mülteci kampı istemiyor!
Maraş’ta Alevilerin yaşam alanlarına kurulmak is-
tenen mülteci kampına tepkiler büyürken, alanı ab-
lukaya alan jandarma direnişe destek verenleri GBT 
uygulamasına tabi tutuyor.

Maraş merkez Dulkadir ilçesine bağlı 
Alevilerin yaşadığı Sivrece Höyük (Terolar) 
Mahallesi’nde mülteciler için yapılmak istenen 
konteynır kente tepkiler büyüyor. Maraş Yaşam 
Platformu öncülüğünde başlatılan çadır nöbeti 
4’ncü gününe girerken, çevre mahallelerden 
de destek geldi. Direnişteki yurttaşları CHP ve 
HDP’lilerde ziyaret ederek destek verdi.

Çadır nöbetinin sürdüğü alan jandarma 
tarafından ablukaya alınırken, direnişe destek 
için gelenler GBT kontrolüne tabi tutuldu. 
Maraş’taki Aleviler, AKP Hükümeti’nin 
bölgede yapmak istediği mülteci kampında 
DAİŞ faşist çetelerinin örgütlenebileceğine 
ilişkin tepki gösteriyor. 
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Sektörün tecrübeli isimler-
inden Ada Windows yeni im-
alathanesinde yüzlerce çeşit 
kapı, pencere ve conservatory 
ürünlerini çok uygun fiyatlara 
hizmetinize sunuyor. Özellikle 
yüksek kalite malzemeler ile 
tüm siparişlerinizi en kısa sürede 
kendi imalathanesinde üreten 
Ada Windows, montaj ve tamir 
işlerinizde de profesyonel per-
soneli ile yanınızda. 

Ada Windows imalathanesine 
girdiğinizde ilk hissettiğiniz şey 
bir aile ortamı oluşudur, özellikle 
personelin müşteri memnuiyeti 
odaklı ve güler yüzlü hizmeti 
ile evinizin kapısını, penceresini 
yaptırırken ayni samimiyeti his-
sediyorsunuz. 

Standart, sürgülü, sash 
ve tilt-turn pencereler, 
kompozit,sürgülü, panel kapılar, 
cam ve ayna işleri, iş yerlerine 
ayna, ocakbaşı cam, shopfront 
cam, masa camı, ve güvenli am 
seçenekleriyle Ada Windos evini 
ve işyeriniz için gerekli her şeyi 
üretip özenle monte ediyor. 

Tam 10 yıl sigorta destekli 
garantiyi de ürünleriyle sunan 
Ada Windows deyim yerindeyse 
‘sağlam iş’ yapıyor. Hızlı üretim 
ile Fensa sertifikalı montaj 
çalışmalarında Ada windows’dan 
fiyat almadan işe başlamayın. 

Ada Windows Unit G, 1 An-
thony Way, London N18 3QT 
adresinde bulunan imalathaneyi 
ziyaret edip ürünlerin kalitesini 
yerinde inceleyebilir veya daha 

fazla bilgi almak için 0208 803 
8004-07956 260 367 numaraları 
telefonları ziyaret edebilir ya da 
www.adawindows.com internet 
sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Kapı, Pencere, Camlı oda ve her türlü cam ve ayna 
işlerinizde Ada Windows’tan fiyat almadan işe başlamayın. 

Ada Windows İle 
Kaliteyi Yakalayın
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Esra Mungan: Yattığım her 
günü helal ediyorum, yeter 
ki barış olsun!
Barış İçin Akademisyenler’in 
“Bu suça ortak olmayacağız” 
bildirisini imza attığı ve rapo-
runu okuduğu için tutuklanan 
Esra Mungan, cezaevinde 
avukat Ümit Altaş’a konuştu. 
Esra Mungan, “Ben yattığım 
her günü helal ediyorum, yet-
er ki barış olsun’’ dedi.

“Bu suça ortak olmayacağız” metnine imza attığı için 
tutuklanan Barış İçin Akademisyenler’den Esra Mungan, 
cezaevinde kendini ziyaret eden avukat Ümit Altaş’a 
konuştu. Tutuklandıktan sonra “ağırlaştırılmış müebbet 
cezası alanların konulduğu tek kişilik hücre”ye konulan 
ve bir süre hücrede kaldıktan sonra bugün öğle saatler-
inde koğuşa alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, cezaevinde olması hakkında 
“Umarım yaşadığımız bu coğrafya ölümün olmadığı, 
yaşam hakkının korunduğu ve barışın gerçekleştiği bir 
coğrafya olur. Bunun için bizim burada yatmamız, tecrit 
altında tutulmamız gerekiyorsa önemli değil, ben yattığım 
her günü helal ediyorum, yeter ki barış olsun” dedi. 

Avukat Ümit Altaş’ın Hukuk Politik dergisi için 
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret 
ettiği ve konuştuğu Esra Mungan’ın röportajından satır 
başları şöyle:

tutuklama bekliyor muydunuz?
Hayır. Yaptığımız yaşam hakkını savunmak. Bu 

nasıl suç olabilir ki? Suç olmayan bir şey için de 
tutuklanabileceğimizi son ana kadar düşünmedim. Gerçi 
dosya savcısı İrfan Fidan’ı bir kez bile görmememiz, 
son ana kadar suç isnadını öğrenemememiz, kendi 
ayağımızla gittiğimiz Emniyette gözaltına alınmamız 
bir tedirginlik oluşturdu ama ben yine de hakimin doğru 
olanı yapacağını, adaletten yana hareket edeceğini 
umuyordum.

tutuklama beklentisi içinde 
olsaydınız ne değişirdi?

Elbette bir şey değişmezdi. Suç işlemediğimiz için 
rahatız ve doğru bir şey yaptığımızı biliyoruz. Biz yaşam 
hakkını ve herkes için barışı savunuyoruz. Ölümsüz bir 
coğrafya istiyoruz ve bunun mümkün olduğunu da bili-
yoruz. Böyle bir haklılığa sahipken neden kaçalım ki? 
Bu beklentide de olsaydık yine kendi ayağımızla gider 
ifademizi verirdik.

Cezaevindeki ilk gününüz?
Geçici olarak bir günlüğüne bir odada kaldım. Ya-

tak örtüleri yeni değişmişti. Girdiğimde hemen kitap 
istediğimi söyledim. Kütüphanedeki kitapların listesini 
getirdiler. Oldukça zengin bir listeydi. Amin Maalouf’un 
kitaplarının olduğunu görünce çok heyecanlandım, 
hemen istedim. O gün kitaplarla birlikte güzel bir uyku 
uyudum.

Fakat bu olumlu bahsettiğiniz karşılamanın 
sonrasında devam etmediğini ve ağırlaştırılmış müeb-
bet cezası alanların konulduğu hücreye konulduğunu 
gazetelerden okuduk.

Buradaki memurların yaklaşımında değişen hiçbir şey 
olmadı. Olsa da zaten sorun etmem. Onlar işini yapıyor 
yalnızca. Hiçbirinin rüyasının cezaevinde infaz memuru 
olmak olduğunu zannetmiyorum. Bu nedenle onlara karşı 
bir şey söylemem ve bir tavır beslemem de mümkün 

değil. Fakat dosya savcısı, tutuklama kararı veren hakim 
ve cezaevi müdürü için aynı şeyleri söylemem. Onların 
yaptıkları, görevi yerine getirmek ile açıklanamaz.

ağırlaştırılmış müebbet cezasından 
hükümlülerin konulduğu tek kişilik 
hücrede en temel sorununuz nedir?

Günde yalnızca bir saat havalandırmaya çıkmama izin 
veriliyor. Eskiden iki saatmiş, şimdi bir saate indirmişler. 
Havalandırmaya tek başınıza çıkabiliyorsunuz, 
yanınızdaki hücrelerde bulunanlarla çıkmanız mümkün 
değil. Emin olun yalnızlık, bu havasızlık ve gökyüzünü 
görememe sorununun yanında önemli değil. Bu hücreler 
ve uygulamalar insanları yavaş yavaş ölüme terk etmek 
için dizayn edilmiş ve hayata geçirilmiş.

sizce siz neden buradasınız?
Bu tamamen keyfi bir uygulama. Bunun hiçbir haklı, 

yasal gerekçesi yok ama siyasal gerekçesi var elbette. 
Ellerinde bizleri suçlayabilecekleri hiçbir şey yok. Bu 
nedenle de burada kaldığımız her günü irademizi kırmak 
için kullanmaya çalışıyorlar. Bunu da burada bizi tecrit 
ederek yapabileceklerini sanıyorlar. Bunu yapabilme-
leri mümkün değil, beceremeyecekler. Bu korku aşıldı 
artık. O kadar tehdite rağmen bile binlerce kişi destek 
için “Bu Suça Ortak Olmayacağız” metnine imza attı. 
Rahatsızlıklarının asıl nedeni bu.

tecrit uygulamaları karşısında 
özellikle başvurduğunuz, günlük rutin 
haline getirdiğiniz bir şey var mı?

(Gülüyor) Ben, kitap, sadece ama sadece düzensiz 
kitap okumak istiyorum. TV istemedim. Tek isteğim ki-
tap okuyabilmek ve gökyüzünü görebilmek. Sadece o an 
ne istiyorsam, herhangi bir planlama yapmadan sadece 
o kitabı okumak istiyorum. Bunun için arkadaşlarımın 
bana kitap göndermesini istemiyorum. O günkü sezgiler-
ime göre kitabı seçiyorum ve bundan da çok büyük bir 
haz alıyorum. Amin Maalouf’lar ilaç gibi geldi. Hepsini 
okumuştum ama yeniden okuyorum.

Dışarıda nöbet tutan arkadaşlarınız 
için ne diyeceksiniz?

Onun tarifi yok. İçeride insanın içini ısıtıyor ve tecrit 
mecrit her şeyi unutturuyor. Tüm arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.

buradan çıktığınızda ne değişecek?
Benim açımdan hiçbir şey değişmeyecek ama umarım 

yaşadığımız bu coğrafya ölümün olmadığı, yaşam 
hakkının korunduğu ve barışın gerçekleştiği bir coğrafya 
olur. Bunun için bizim burada yatmamız, tecrit altında 
tutulmamız gerekiyorsa önemli değil, ben yattığım her 
günü helal ediyorum, yeter ki barış olsun.
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Organ Bağışı! 
Beni tanıyan okurlarım, yazımın başlığını görünce, 

dudak bükecekler. Ülke kan gölüne dönmüş, her yer 
7-8 Rihter ölçekli bir depreme uğramış gibi harabeyi 
andırıyor.  Şehir merkezlerinde bombalar patlıyor. 
Yüzlerce insan öldürülüyor. İnsanlar sokağa çıkmaya 
korkar hala gelmiş. Cezaevleri dolmuş. İktidarın 
bu vahşetini dile getirmek için, iki kelime söylemek 
isteyen ve ya söyleyebileceği yeteneğe sahip kadın ve 
erkekler gözaltına alınıyor, cezaevlerine dolduruluyor. 
Körpe çocukların cinsel istismarı olağan hala gelmiş. 
Yetkililer, bu konuda açıklama yaparken: “bir defa 
olmakla bir şey olmaz” diyor. Ve bir başka yetkili: 
“Ensari Vakfımıza sahip çıkacağız” diyor. Ülkede her 
gün bir kadın hunharca öldürülüyor. Kürtlerin yaşadığı 
il, ilçe ve köyler tanklarla vurularak oturulmaz hala 
getiriliyor. Sokağa çıkma yasakları aylardır devam 
ediyor. Ülkede böyle bir yaşam sürerken, yazarımız 
organ bağışından söz ediyor diye eleştirildiğimi duyar 
gibiyim.

Sevgili okurlar, eğri oturup doğru konuşalım. 
Şapkamızı önümüze koyalım. Derin bir nefes alalım. 
Bu olup bitenlere rağmen hayat devam ediyor mu? 
Beğensek de beğenmesek de yaşam devam ediyor. Pek 
çoğumuz “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diyor. 
Olayları görüyor görmezden, duyuyor duymazdan 
geliyor. Oysaki, gençlerin sıkça kullandıkları bir slo-
gan var: “ Susma, sustukça sıra sana da gelecek”. 
Doğru bir uyarı. Bugün ben eziliyorsam, yarın sıra 
sana gelecek.

Tek seçenek: Ezilenlerin demokratik kurallar içer-
isinde birlikte barış mücadelelerini vermeleri gereki-
yor.

Konumuza dönersek: Biz insanlar, şöyle ve ya 
böyle öleceğiz, dünyaya gelmemişçesine. Bizler to-
prak olacağımız gibi organlarımız da toprak olup 
işlevlerini yetirecektir.

Bizler, sağcı – solcu, ulusalcı – demokrat, Sün-
ni – Alevi –Hıristiyan, Türk, Kürt, Çerkez, Ermeni, 
Arap, Kadın – erkek, velhasıl kim olursak olalım, 

ne tür bir inanışa sahip olursak olalım. Neticede or-
tak bir yanımız var: Bizler insanız. Ölmeden önce, 
organlarımızı bağışlarsak iyi bir insanlık davranışı 
göstermiş olacağız. Bugüne dek hangimiz insanlık 
yararına bir çaba gösterdik? Yolda geçen bir dilen-
ciye, hangimiz beş kuruş uzattık? Hangi yaşlının 
elinden tuttuk? İnsanlık adına ne miras bırakıyoruz? 
Bırakacağımız miras organlarımız olsun diyorum.

Bağışlayacağımız gözlerimiz sayesinde, bir insan 
karanlık dehlizinden aydınlığa çıkacak. Renga renk 
çiçekleri görecek; tabiatı doyasıya seyredecek. Sevdiği 
kişinin gülüşüne tanık olacak. Oğlunun, kızının 
Mürvet’ini görecek; onların mutlu günlerinde hiç kim-
senin yardımına ihtiyaç duymadan iştirak edecek.

Böbreklerinizle, bir başkası diyaliz makinelerin 
ıstırabından kurtulacak. Her gün sizi minnetle anacak 
ve yaşama şevkle sarılacak.

Kalbinle, bir başka insan, insanca yaşamaya 
başlayacak. Bir zamanlar sen sevgilinle karşılaşırken 
kalbin pır pır ederdi, sen derin bir mutluluk duyardın. 
Kalbini alacak kişide aynı hazzı duyacak, sevecek-
sevilecek. Bu sana bağlı. Kalbin ya toprak olup yok 
olacak, ya da bağışlayıp başka bir bedende yaşayacak. 
Bir insanın mutlu olmasına vesile olacaksın. Belki 
de bu insanlar, bizlerin başaramadığı barış ortamının 
oluşması için katkı sunacaklar. Halkların kardeşliği 
için, bir parke taşı bunlar döşeyecekler. Karar sizlerin.

Organlarınızı bağışta bulunun ve bu konuda 
çevrenize öneride bulunun derim sevgili ve saygı 
değer okurlarım.

Dilerim düşleriniz yaşam bulur....                                                 

alİ  
ERDOĞaN 

KÖŞE YAZISI

elbistanliali@fsmail.net

Tarihi Kent Palmira 
Daiş’in Elinden Alındı

Suriye ordusu, 1 yıl önce DAİŞ’in eline 
geçen antik kent Palmira’nın tamamında 
kontrolü geri aldı.

Suriye ordusunun bu hamlesi, geçen 
yıl Mayıs ayından bu yana şehrin kon-
trolünü elinde bulunduran DAİŞ büyük 
bir darbe niteliği taşıyor.

Suriye televizyonu, askeri bir 
kaynağın “Ordu ve bağlı milisler, 

Palmira şehrinin kontrolünü tama-
men ele geçirdi” ifadesini aktardı. 
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları 
Gözlemevi ise bu sabah kentin doğu 
yakasında çatışmaların sürdüğünü, 
ancak DAİŞ üyelerinin büyük oranda 
çekilmek zorunda kaldığını belirtti.
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Amed Barosu’ndan Sur’daki 
İşgal Planına Karşı Dava

Amed Barosu, Sur ilçesine yönelik işgal niteliğindeki 
‘kamulaştırma’ kararına ilişkin Baro Adli Yardım 
binasında basın toplantısı düzenledi. 

Baro yetkilileri, Sur’da Bakanlar 
Kurulu’nun ‘kamulaştırma’ adı altına il-
çede birçok yere el koymasına karşı, 
yürütmenin durdurulması ve iptali için 
için Danıştay Başkanlığı nezdinde dava 
açtıklarını bildirdi.

Baro Başkanı Yardımcısı Ahmet Öz-
men, Sur’da kamulaştırılmasına karar 
verilen parsel sayısının 6 bin 642 olup, 
kamulaştırmaya tabi tutulan mahallel-
erde yaşayan nüfusun ise 50 bin civarında 
olduğunu söyledi.

‘MÜlkİYet Hakkı İHlal 
eDİleCek, DeMOkrafİk 
YaPı DeĞİŞtİrİleCek’

Özmen, “Mülkiyet hakkını ko-
ruma altına alan Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasına, 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’na ve Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ne açıkça aykırıdır. Herhangi 
bir makul sebep ve gerekçeye yer verilmek-
sizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın is-
temi üzerine alındığı anlaşılan bu kararın 
Anayasal düzen içerisinde kabul edilebilir 
bir tarafı bulunmamaktadır” diye konuştu.

Özmen, yüz binlerce insanın yaşadığı 
Sur ilçesinin tamamına yönelik alınan bu 
karar ile halkın mülkiyet hakkının ihlal 
edileceğine, semtin demografik yapısı 
değiştirileceğine işaret etti. Özmen, “Bir 
kentin bütün tarihi dokusuna sahip ilçes-
inde, bu denli önemli değişimlere sebebi-
yet verecek kararın alınma sürecine kentin 
yerel yönetimlerinin, meslek ve sivil to-
plum örgütlerinin dâhil edilmemiş olması, 
yurttaşların taleplerinin görmezden ge-
linerek diğer birçok konuda olduğu gibi 
merkeziyetçi bir refleksle karar alınmış 
olmasının kabulü mümkün değildir” diye 
kaydetti.

‘askerİ-GÜVeNlİkÇİ İMar’
Özmen, Sur’da yapılmak istenen ve 

yapılanın, kent ve toplum yararına bir ihya 
çalışması olmadığını, ‘askeri-güvenlikçi 
imar’ çalışması olduğunu belirtti.

Tahir Elçi’nin Sur’daki tarihi ve kül-
türel eserler ile ilgili koruma duyarlılığı 
yaratmak üzere yaptığı bir basın açıklaması 
esnasında katledildiğini hatırlatan Öz-
men, “Diyarbakır Barosu olarak sizlerin 
şahitliğinde Baro başkanımızın sahip 
olduğu duyarlılığı sürdürerek kentimizin 
tarihi, kültürel yapıları ile sosyal doku-
suna yönelik her türlü tehdidin karşısında 
olacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

‘GÜVeNlİkÇİ YÖNteMlerDeN 
UzaklaŞıN’

Baro Başkanı Yardımcısı Ahmet Öz-
men, şunları da dile getirdi: “Sur ilçemizde 
olduğu gibi ortaya çıkan ağır tahribatların gi-
derimi noktasında benzer güvenlikçi çözüm 
yöntemlerinden uzak durulması gerekiyor. 
Sorunların giderilmesi için yurttaşların, 
yerel yönetimlerin, meslek ve sivil toplum 
örgütlerinin müdahilliğinin sağlanmasını bir 
hukuk örgütü olarak talep ediyoruz.”

Kıbrıs 3 yıllık 
‘Yardım Paketi’nden 
nihayet kurtuluyor

Kıbrıs, 3 yıl boyunca 
Avrupa Birliği’nin (AB) sert 
kemer sıkma politikalarına 
mahkum olduğu ‘Yardım 
Paketi’nden nihayet çıkıyor. 
Kıbrıs, 3 yıl boyunca ekono-
mideki ciddi küçülme 
ardından ilk kez geçtiğimiz 
yıl yüzde 1,6 büyüme oranına 
ulaşmıştı. 

Kıbrıs’ta özellikle 
bankacılık sektörünün 
yaşadığı büyük sıkıntılar 
ardından Mart 2013’te kabul 
edilen AB Yardım Paketi’nin 
süresi 31 Mart itibariyle son 
buluyor. 

2013’te kabul edilen 
‘yardım paketi’, bankalardaki 
100 bin euronun üzerindeki 
mevduatlara miktarına göre 
yüzde 40’ı bulacak düzeyde 
kesintiler getirmişti. Avrupa 
Merkez Bankası’nın (ECB) 
10 milyar euro civarındaki 
yardımına karşılık Güney 
Kıbrıs’ın da 13 milyar 
Euro tasarruf yapmasında 
uzlaşılmıştı. 

Bu süreçte Kıbrıs 
vatandaşları iki yıl boyunca 
yurt dışına sadece bin euronun 
altındaki miktarlarla seyahat 
etmek zorunda kalmıştı. Bu 
uygulamaya Nisan 2015’te 
son verilirken, ülkenin ikinci 
büyük bankası Laiki Bankası 
iflas etmişti. 

Öte yandan devlete ait bir-
çok kurumda özelleştirilmeye 
gidilmiş ve devlet 
‘küçültülmüştü’.  

Kıbrıs’ın 3 yıllık süreçte 
ECB kredilerinden sadece 
6,5 milyar euroluk kısmını 
kullandığını belirten Euro-
group Başkanı Jeroen Dijs-
selbloem, ülkenin bu süreçten 
başarıyla çıktığını savundu. 

Krizden kısmen de olsa 
çıkmayı başaran Kıbrıs’ta 
ekonomi 2013 yılında yüzde 
5,9, 2014’te ise yüzde 2,5 
oranında küçülmesine karşın, 
2015 yılında yüzde 1,6’lık bir 
büyüme kaydetmişti. Ancak 
işsizlik oranı halen yüzde 15 
ile oldukça yüksek. 

Amerika ve İsrail’den Vatandaşlarına Türkiye’yi Terk Edin Çağrısı
Amerikan Savunma Bakanlığı, İncirlik Ask-
eri Üssü’nün bulunduğu Adana ile Muğla ve 
İzmir’deki askeri personelinin yakınlarından 
bulundukları kentleri terk etmelerini istedi.

Türkiye’yle ABD’nin IŞİD’e karşı 
ortak bir mücadele yürüttüklerine 
dikkat çeken ABD Avrupa Ordusu 
Komutanlığı, İncirlik’in örgüte yöne-
lik operasyonda kilit rol oynadığını 
hatırlattı.

ABD’nin Avrupa’daki güçlerinin 
komutanı general Philip M. Breed-
love, kararın Amerikan Savunma 
ve Dışişleri bakanlıklarıyla Türk 

hükümeti arasındaki istişarelerin 
ardından alındığını söyledi.

Amerikalı yetkililerinin kararının 
‘açık ve yakın bir tehditten’ 
kaynaklanıp kaynaklanmadığı henüz 
bilinmiyor.

İsrail hükümeti de vatandaşlarından 
Türkiye’yi terketmelerini istemişti.

Sky News, istihbarat yetkililer-
ine dayandırdığı haberinde IŞİD’in 

Türkiye’de Yahudilerin yoğunlukta 
olduğu anaokulları, okullar ve gençlik 
merkezlerine saldırı planı yaptığını 
yazdı.

Sky News internet sitesinde yer 
alan habere göre bu bilgi, geçen hafta 
Gaziantep’te yakalanan altı IŞİD 
militanından elde edildi.

Haberde “Saldırının en olası he-
defi, toplum merkezi ve bir okulu da 
bulunan İstanbul Beyoğlu’ndaki sina-
gog” dendi.

İsrail hükümeti, olası IŞİD saldırısı 
riski nedeniyle vatandaşlarına “en kısa 
sürede” Türkiye’yi terk etmeleri tavsi-
yesinde bulundu.

İsrail Başbakanlığı Terörle Mü-

cadele Bürosu’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, mevcut seyahat risk 
uyarısı 3. seviyeden 2. seviyeye yük-
seltildi.

3. seviye “somut saldırı tehditler-
ine”, 2. seviye ise “yüksek somut teh-
ditlere” işaret ediyor.

Uyarı 1. seviyeye getirilince 
vatandaşların bulundukları ülkeyi 
“derhal” terk etmesi tavsiye ediliyor.

İsrail hükümetinin açıklamasında, 
“Türkiye’ye yönelik mevcut seyahat 
uyarısı temel somut tehditten, yüksek 
somut tehdide çıkarmaya karar verildi. 
Vatandaşlara ülkeyi ziyaret etmeme ve 
Türkiye’deki İsraillilerin de ülkeyi en 
kısa zamanda terk etmelerini tavsiye 
ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

İsrail hükümetinin açıklamasında 
19 Mart’ta İsrail vatandaşlarının 
hayatını kaybettiği İstiklal 
Caddesi’ndeki saldırıların IŞİD’in 
Türkiye’de turistik yerlere yönelik 
saldırı tehdidinin yüksek olduğunu 
gösterdiği de belirtildi.

Açıklamada “Ülkedeki terörist yapı 
Türkiye’deki İsraillilerin de aralarında 
bulunduğu turistlere yönelik ülkenin 
genelinde ilave saldırıları planlamayı 
sürdürüyor” denildi.

19 Mart tarihinde İstiklal 
Caddesi’ndeki intihar saldırısında üç 
İsrailli ve bir İranlı turist yaşamını 
yitirmişti.

Saldırganın IŞİD’le bağlantılı 
olduğu tespit edilmişti.

Pakistan’da intihar 
saldırısı: 53 ölü, 
100 yaralı

Pakistan’nın Pencap eyal-
etinin başkenti Lahor’da bir 
lunaparkta düzenlenen intihar 
saldırısında ilk belirlemelere 
göre 53 kişi hayatını kaybetti, 
100 kişi de yaralandı.

Lahor’daki polis 
sözcüsü tarafından yapılan 
açıklamada, ‘Gülşen İkbal’ 
adlı lunaparktaki canlı bom-
ba saldırısında, 53 kişinin 

hayatını kaybettiği, 100’den 
fazla kişinin de yaralandığı 
bildirildi.

 Açıklamada, saldırının, 
pazar tatili nedeniyle luna-
parka eğlenmeye gelen halka 
yönelik düzenlendiği ifade 
edilerek, yaralılar arasında 
çok sayıda kadın ve çocuğun 
bulunduğu belirtildi.
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Paskalya Çöreği 
Bu hafta Hristiyanlık dininin en önemli günlerinden 
olan Paskalya bayramında yapılan,  pişerken mutfağı 
saran şahane kokusu ile bu çok özel günün başladığını 
haberdar eden harika bir çörekle tarifi ile beraberiz. 

Mezopotamya pek çok farklı dine 
bağlı halktan insanların beraber yaşadığı 
topraklardır. Bu  çok kültürlü ve çok dinli 
coğrafyada dini bayramlarda uygulanan 
ritüellerin insanların hayatlarında çok 
önemli yerleri vardır. Paskalya da Ermeni  
ve Süryani toplulukları olmak üzere 
bütün dünyada Hristiyanlar tarafından 
kutlanan bir bayramdır.  

İsa’nın dirilişini dile getiren Paskalya, 
Hıristiyanlık dininin en eski ve en önemli 
bayramı sayılır. Paskalya Günü, ilkbahar 
gün dönümünün yaşandığı 21 Mart’ta 
dolunayın görülmesinden sonraki ilk 
pazar günüdür. Bu nedenle Paskalya 
Günü’nün tarihi yıldan yıla değişir fakat 
genellikle, 21 Marttan 25 Nisana kadar 
geçen pazarlardandır.  Bu gün diriliş 
Pazarı ya da Diriliş Günü olarak da 
adlandırılır.

Paskalya süresi boyunca pek çok 
dini aktivitelerin yanı sıra kutlama 
amaçlı aktiviteleride görmek müm-
kün. Kilise ayinleri ve mum yakma gibi 
uygulamaların bir kısmı İsanın dirilişi 
ile ilgili olsada, bazı uygulamalar özel-
likle 15. yüzyıllarda, sonradan eklenenler 
arasındadır. Örneğin yumurta ve tavşan 
günümüzde Paskalyanın bir sembolü 
haline gelmiş olsada, aslında doğanın 
dirilişini ve üretkenliğini  sembolize 
eden sembollerdir. Isanın dirilişi ile hiç 
alakası olmasa da zaman içerisinde bu 
iki kutlama tema benzerliğinden dolayı 
birbirleriyle özdeşleşmiş ve sanki aynı 
şeymiş gibi kutlanmaktadır.  Bu neden-
ledirki paskalya bayramında yumurta 
boyama ve tavşan figürlerini sergileme 
Paskalya döneminde uygulanan etkin-
likler olarak bilinirler. Yumurta ve tavşan 
şeklinde satılan çikolatalar da, çocukların 
ilgisini teşvik amaçlı modern dönemlerde 
gelişmiş bir etkinliktir. 

Pasalya Pazarı Kiliselerde ayinler 
yapılır, İsa’nın dirilişini simgelemek için 
mumlar yakılır. 

Paskalya çöreğinin dünyada pek çok 
çeşidi yapılmaktadır. Örneğin İngilterede 
hot cross bun olarak adalandırılan küçük 
ekmekler şeklinde yapılır.  Mardin ve 
Diyarbakır gibi çok kültürlü şehirlerde 
de verdiğim tarife benzer pek çok çörek 
çeşidi görmek mümkün. Örneğin mardin 

çöreği, diyarbakır çöreği ve en önem-
lisi kuliçe de bu tarzda yapılan  ekmek 
çeşitlerinden olup kutlama ve yas günler-
inde yapılan yiyeceklerdendir. 

Yapma sebebiniz ister dini inanç, ister 
gelenek isterseniz de benimki gibi yemek 
merakı olsun bu çöreği yapmayı mut-
laka deneyin derim. Yapması çok basit, 
lezzeti muhteşem bir çörek. İçine giren 
baharatların kokuları mutfağı sararken, 
pişmesini beklemek bi hayli zor fakat 
beklemeye değer bir lezzette. 

Haftaya yeni bir lezzett buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.

Paskalya Çöreği
Malzemeler
1 tane büyük boy çörek yapar. 

İçine
85 gr. tam yağlı süt

1 yemek kaşığı şeker

7 gr. yaş maya veya 2 tatlı kaşığı 14 gr. 
kuru maya

500 gr. tam buğday unu

100 gr. ince toz şeker

bir tutam tuz

8-10 tane dövülmüş karanfil

1 yemek kaşığı dövülmüş mahlep-8 gr.

1.5 yemek kaşığı dövülmüş anason veya 
rezene tohumu

1 yemek kaşığı toz tarçın

4 yemek kaşığı kuru üzüm-isteğe bağlı

100 gr. tereyağı

3 yumurta

Üzeri için
1 yunmurta sarısı 

susam-isteğe bağlı

Yapılışı
1. Sütü bir cezvede ılıtın, içine mayayı 

ve 2 kaşık şekeri koyup eriyene kadar 
karıştırın ve bi kenarda 15 dakika kaar 
bekletin.

2. Geniş bir kase içerisine unu eleyin, 
üzerine şekeri, tuzu ekleyin. Karanfil mahl-
ep ve anason tanelerini bir havanda toz ha-
line gelene kadar dövün, diğer baharatların 
hepsini una ekleyip ve iyice karıştırın.

4. Tereyağını yumurtayı süt karışımını 
una ekleyip bütün malzemeleri yumuşak 
bir hamur elde edinceye kadar yoğurun. 
Gerekirse biraz daha un ekleyin. Hamu-
run üzerini hava almayacak şekilde ka-
pakla veya plastik kaplayıcı ile kapat ve 
en az 2 saat mayalamaya bırak. (Şekerli 
hamurların mayalanması uzun sürer. Hatta 
bir gece öncesinden hazırlanan hamur çok 
daha iyi sonuç verir)

4. Hamur bir buçuk katına çıkmışsa hazır 
demektir. Hamuru tekrar yoğurun içıne 
kuru üzümü katıp üç eşit parçaya bölün 
ve 30 cm uzunluğunda rulolar haline ge-
tirin. Üç ruloyuda yan yana koyup uçlarını 

birleştirin. Sağ ruloyu ortadaki rulonun 
gevşek bir şekilde üzerine atın (sağdaki 
ortada kalacaktır) soldaki ruloyu ortada 
kalan rulonun üzerine (bu kez soldaki or-
tada kalacaktır) sağda kalanı tekrar ortada 
kalan rulonun üzerine atın. Bu şekilde aynı 
şekilde ruloların sonuna kadar devam edin. 
Uçlarını birleştirip altına doğru kıvırın. 
Hazırladığınız hamuru parşomen kağıt 
yerleştürdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin. 
Üzerini nemli bir bezle kapatıp sıcak bir 
yerde 2 saat kadar iki katına çıkana kadar 
dinlenmeye bırakın.  

5. Fırını 185 C derece ısıtın, Çöreğinizin 
üzerini fırça yardımı ile yumurta sarısı 
sürün, üzerine istendiği kadar susam serpin 
ve fırına verin. 15 dakika kadar pişirdikten 
sonra fırının derecesini 140 C düşürün ve 
40 dakika kadar daha, üzeri kızarsana ve 
içi tamamen pişene kadar pişirin. (İçinin 
pişip pişmediğini ince bir bıçağı orta 
kısmına batırarak anlayabirisiniz. Batırıp 
çıkarılan biçak ta hamur yoksa pişmiş de-
mektir.) Tepsiden alıp metal telin üzerinde 
soğumaya bırakın ve servis yapın. 

Afiyet Olsun.

thekurdishcook@gmail.com    TheKurdishCook           @TheKurdishCook

THE KURDISH COOK

FadiMe  
TiSKaYa
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Basit

Zor
KARİKATÜR

SUDOKU

GEÇEN HAFTAKİ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ

Hazırlayan: MURAT ALPAVUT   |   alpavut@arcor.de

ÇENGEL BULMACA
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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

Berber Aranıyor
Colchester-Essex’te full time 

çalışacak berber aranıyor.
Kalacak yer temin edilecek. 

Tel:0776 477 8920
077 8491 6494- 012 0657 1117

TOPCU MOBILE CAR MECHANIC
Her türlü araba tamiri işleriniz yapılır

REPAIRS 
SERVICING 
DIAGNOSTICS 
PRE-MOT/FAILURES

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

Shop for Sale
Nisa Local Archway
55-57 Junction Road, Archway N19 5QU

Tel: 0754 0409 013 (ASH)
Lottery, Pay point, Off Licence, Grocery, DPD 
Parcel, Western Union, 2000 SQ, Basement, 

Backdoor Delivery & Modern Refitted

Bluedots Yeminli 
Tercümanlık Bürosu
Tüm dillerde her türlü evrak çevirisi 

uzman tercümanlar tarafından yapılır.

68 Stoke Newington Road, London, N16 7XB

Tel: 020 7254 7504 – 077 3747 9749
email: hasaniko@gmail.com

 � Hastane Raporları

 � Mahkeme Kararları

 � Noterlik Hizmetleri

 � Boşanma Kararları

 � Diploma Çevirileri

 � Transkript 
Çevirileri

 � Davetiye Yazma
 � Vekaletname 

Hazırlama
 � Resmi Yazışmalar
 � Yardım Başvuruları
 � Telefon 

Görüşmeleri
 � Apostil İşlemleri

Grill Şefi ve Servis 
Elemanı Aranıyor

Londra merkezde bulunan restaurantta 
çalışacak et hazırlığı, grill şefi, mutfak 
ve servis elemanı olarak çalışacak is 

arkadaşları aranıyor.

Çalışma izni olması zorunludur. 

İletişim için Mehmet beyi  
07776 266555 arayınız lütfen.

Hurdar Hand  
Crafts
El sanatları kursu verilir  
Takı, Mosaic, geleneksel  
el sanatları.

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718
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İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz
İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar £10
0742 948 1490

bu sayfada
1 kutu ilan

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

Daha fazla bilgi için: 0795 687 3012 - 
0786 317 2517 (Haydar bey)

Kiralık Ofisler
Edmonton’da Fore Street üzerinde 

uygun fiyata kiralık ofisler.

İletişim: 0786 900 7743 - Selim Bey

Satılık Off Licence
(Liverpool Street’e yakın-Bricklane)

Haftalık Take in: 6-7 bin
Lease: 12 yıl (önü açık)

Fiyatı telefonda verilecektir.

Telefon: 0746 643 0117 / 0793 126 8415

Sezgin Coşkun
Kürtçe dil dersi verilir. 

Düğün, gece ve konserlerde  
müzik hizmeti.

Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

Eleman aranıyor

Tottenham’da  bulunan Meditaste 
Takeaway de çalışacak servis 

elamanı aranıyor.
Tercübe ve ingilizce istenir.

Daha fazla bilgi için  
07951033825 (Aslan bey)

10 white hart lane, Tottenham, N17

Servis Elemanı Aranıyor
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Li Îskoçya Newroz bi coş hat pîroz kirin

Sayfa 3

alîkariyên 
Heyva Sor a 
Kurdistanê 
ji bo Bakurê 
Kurdistanê bi 
berfrehî didomin

Sayfa 3

di çîroka Kurdan de îflasa îslamtiya Tirk

Sayfa 4

Ji Komîteya Karê Derve 
Ya Parlemana Brîtanî Jibo 
Tirkiye Rexneyên Giran

Komîteya Karê Derve ya Parlemana Brîtanya di 
rapora xwe ya têkoşîna li dijî Daîş´ê de dewleta Tirk bi 
zimanekî tûnd rexne kir. Komîteya karê derve di rapora 
xwe de destnîşan kir ku, jibo bazara li ser penaberan û 
hevpeymana bi Tirkiye re nayê qebûl kirin ku hikûmeta 
Brîtanî çavê xwe li hovîtiya dewleta Tirk ya li ser 
Kurdan bigire. Wekî din di raporê de hat destnîşan 
kirin ku êrîşên dewleta Tirk li dijî daxwazên meşrû yên 
Kurdan dij qanûnî ye. 

Komîteya Karê Derve ya Parlemana Brîtanya di 
rapora xwe ya di derbarê têkoşîna li dijî Daîş´ê ya li 
Surî de beşeke taybet jibo Tirkiye veqetand û hat gotin 
ku êrîşên dewleta Tirk yên li dijî Kurdan, zirarê dide 
têkoşîna li dijî Daîşê. 

Di beşa taybet ya di derbarê Tirkiye de polîtîkayên 
Erdogan yên li dijî YPG´ê hatin rexne kirin û hat 
xwestin ku dewleta Tirk dev ji polîtîkayên êrîşkar berde.  
“sîyaseta Serokkomar Erdogan ya çewsiner  û zordest 
PYD nêzî dewleta Rûs û Sûrî kir. Kurdên Sûrî di têkoşîna 
li dijî Daîşê de serkeftî ne. Divê hikûmeta Brîtanî dewleta 
Tirk di vê mijarê de hişyar bike û jibo êrîşên li dijî Kurdan 
bisekinîne bang li dewleta Tirk bike.”    

NEDÎTÎ HATINA ÊRÎŞAN NAYÊ QEBÛL KIRIN
Di raporê de bal hat kişandin ser bazara Yekitiya 
Ewropa û dewleta Tirk ya di derbarê krîza penaberan 
de û hat xwestin ku ev yek neye wateya ku çav li 
kirinên dewleta Tirk were girtin: “Têkiliya Yekitiya 
Ewropa û Tirkiye´de bi giranî ji mijara penaberan 
pêk te û rola dewleta Tirk rasterast di şer de heyî 
nayê dîtin û ev yek Komîteya me dixe nav fikaran. 
Divê hikûmeta Brîtanî li ser kirinên dewleta Tirk 
yên di derbarê pirsgirêka Kurd, alîkariya rêxistinên 
Îslamî û azadiya raman de pêşengiyê bike. Wekî din 
jî hikûmeta Brîtanî hevalbendên xwe yên Ewropî jî 
qane bike û giraniya xwe li ser dewleta Tirk deynin.”

di qezaya 
trafîqê ya 
li herêma 
enfieldê 
Welatiyê bi 
navê Kemal 
Unsalan mir Sayfa 3
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Xaçepirs

Bersiva Hefteya Borî

Karîkatûr

Bêrî
rojê xwe veşartiye

Baran nabare
ewrên reş û tarî 

Londona xopan pêçaye
dil birîndar

Çav li awirekî germ digere
Jiyan ditevize
Laş dilerize

di nav vê qelabilaxa bêhal de
di tenêtiya xwe de bê nefes dimînim

Û
Qêrîneke bêdeng 

Bilind dibe asîmanan
Û

dibêje 
Bêriya te dikim Welato!

Aras Ararat
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Alîkariyên Heyva Sor a Kurdistanê ji bo 
Bakurê Kurdistanê bi berfrehî didomin
Ji ber êrîşên hêzên 
dewleta Tirk li dijî gelê 
sivîl ê Bakurê Kurdis-
tanê, alîkariyên  Heyva 
Sora Kurdistanê ji bo 
pêwîstiyên welatiyan, bi 
berfrehî didomin.

Rêveberiya Heyva Sor a Kurdistanê 
da zanîn ku wan dawiya meha Adarê ji bo 
xelkê Cizîr, Sûr, Silopiya, Dêrik, Nisêbîn, 
Kerboran, Hezex, Şirnex û Geverê 710 
hezar euro alîkariya madî şandine.

Di daxuyaniya Heyva Sor a Kurdistanê de 
tê gotin, ji ber êrîşên hêzên dewleta Tirk, heta 
niha bi sedan sivîlan jiyana xwe ji dest dane 
û bi deh hezaran kes jî ji ber dijwariya êrîşan 
neçar mane ku cih û warên xwe berdin..

Rêveberiya Heyva Sor bibîr xist ku 
wan weke saziya alîkariyê li hemberî vê 
rewşê 3›ê Adarê Kampanya alîkariya 
lezgîn dane destpê kirin.

Di daxuyaniyê de tê gotin, beriya de-
mekê du caran bi giştî 658 hezar Euro û 
30 hezar Dolarên Kanada alîkari şandine 
û dawiya meha Adarê jî 710 hezar Euro û 
ji bo piştgiriya xelkên Cizîr, Sûr, Silopiya, 
Nisêbin, Dêrik, Kerboran, Hezex, Şirnex û 
Geverê alîkariya madî hatiye şandin. 

Li gorî vê, ji destpêka kampanya 
alîkariyê ve Heyva Sor a Kurdistanê Mî-
lyonek 366 hezar Euro û 30 hezar dolarê 
Kanadayê şandine navçeyên wêrankirî.

Rêveberiya Heyva Sor ragihand ku alîka-

riya hatiye şandin, wê bi hevkariya Meclîsên 
van herêman li welatiyan tê belavkirin.

Di dawiya daxuyaniyê de Rêveberiya 
Heyva Sor a Kurdistanê bang li Kurdên 
Ewropayê û hemû xêrxwazan kir ku 
beşdarî kampanyayê bibin û destê alîka-
riyê dirêjî Cizîr, Silopiya, Sûr, Kerboran, 
Nisêbin, Dêrik, Hezex, Şirnex û Geverê 
bikin.

Ji bo alîkariyê hesabê banka;
England / İngiltere / Inglîstan

Kurdish Red Moon (Hey-
va Sor a Kurdistanê)
Address/Anschrift/ Navnîşan:
Fairfax Hall 11 Portland Gar-
dens London N4 IHU
Registered Charity No: 10 93 741
Company No: 42 85 714
Bank Sort code: 20 46 60
Bank Account No: 40 91 23 87 
http://www.heyvasor.org.uk

Di qezaya trafîqê ya 
li herêma Enfieldê 
Welatiyê bi navê 
Kemal Unsalan mir

Li herêma Enfield ya Lon-
donê Kemal Unsalan di qezaya 
trafîqê de pêk hatî jiyana xwe ji 
dest da. Roja Duşemê saet duyê 
sibehê li ser rêya Southbury 
road erebeyeke BMW ji şûn 
ve xwe li erebeya Unsalan xist, 
di encamê de erebeya Unsalan 
qulipî û Unsalan di bin erebeyê 
de jiyana xwe ji dest da. 

Kemal Unsalan (50) bavê 
sê zarokan jibo dikanan nan 
belav dikir. Unsalan ê bi eslê 
xwe ji gundê Eski Yassipinar 
yê girêdayî Kayseriyê bû. 

Unsalan roja Duşemê dema 
bi erebeya xwe nan belav dikir, 
li ser rêya Southburry ya li En-
fieldê qeza kir. Li gorî daxuy-
aniya polêsan, erebeyeke reş 
ya BMW ji şûn ve xwe li er-
ebeya Unsalan xistiye û di en-

camê de erebeya wî qûlipiye. 
Unsalan li cihê qezayê jiyana 
xwe ji dest da. Piştî qezayê 3 
kes hatin binçav kirin û du kes 
hatin berdan yek jê jî sewqî 
dadgehê hat kirin. Polêsan da 
zanîn ku bersûcê qezayê ji cihê 
bûyerê bazdaye. 

Tazîyeya Unsalan ji hêla 
xizmên wî ve li Komeleya 
Kirkisrakiyan hatiye danîn. 

Jibo Asad yê hatî qetil 
kirin di 4 rojan de £95 
hezar berhev kirin

Asad Shah yê misilman 
piştî peyama cejna file-
han Paskalyayê di me-
dya civakî de pîroz kirî 
bi çend saetan li pêşiya 
dikana xwe bi darbeyên 
kêran hat kûştin. Tê 
fikirîn ku Asad jiber pe-
yama Paskalyayê ji hêla 
mislimanên radîkal ve 
hatiye kûştin. 

Li bajarê Glasgow yê 
Îskoçya Asad xwediyê mar-
ketekî bû ji hêla şêniyên der-
dorê ve zede dihat hezkirin. 
Piştî kûştina wî Serokwezîrê 
Îskoçya Nicola Surgeon jî 
di nav de gelek kesan cihê 
kûştina Asad ziyaret kir û 

bûyer şermezar kirin. Li ser 
înternetê kampanyayek jibo 
malbata Asad hat dest pê kirin 
û di nav 4 rojan de nêzî 100 
hezar sterlin hat top kirin.  

Asad Shah berî ku bê kûştin 
bi çend saetan di hesabê xwe 
yê medya civakî de peyama 
pîroz kirina Paskalya (Easter) 
parve kiribû. Asad di peyama 
xwe wiha nivîsîbû; “Bi taybetî 
Paskalyayê (easter) li xelkê 
xwe yê Fileh pîroz dikim. 
Rêya rastîn ya Îsa mesîh 
bişopînin û di her du dinyayan 
de serkeftî bin.”

Piştî vê peyamê bi çend 
saetan li kolanan dikana 
xwe rastî êrîşa du kesan hat. 
Êrîşkaran bi derbeyên kêran 
Asad kûştin. Di derbarê bûy-
erê de kesek hatiye binçav 
kirin.  

Li Îskoçya Pîrzobahiya Newrozê
Li paytexta Îskoçya Ed-
inburghê Kurdistanî û 
dostên wan bi hev re ce-
jna Newrozê bi şahiyekî 
pîroz kirin. Pîrozbahî 
roja Yekşemê Southside 
Community hat lidarxis-
tin. Şahî ji hêla Meclîsa 
Gelê Kurd ya Îskoçya ve 
hat organîze kirin. 

Şahiya Newrozê jibo hemû şehîdên 
şoreşê bi deqek rêzgirtin dest pê kir. Di 
axaftinên hatîn kirin de bal kişandin ser 
êrîşên dewleta Tirk yên li Bakurê Kurdis-
tanê û dewleta Tirk bi tûndî hat şermezar 
kirin. 

Di şahiyê de tevî parlementerên SNP, 
Labour, nûnerên PYD, PJAK, GORAN û 
MLKP amade bûn. 

Di şahiyê de piştî axaftinan Koma 
govendê, Koroya zarokan, Koma Zelal û 
Sezgîn Coşkun derketin ser dikê. Şahî heta 
derengiya rojê berdewam kir.
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Di çîroka Kurdan de îflasa îslamtiya Tirk

Di lîsteya kuştinê ya dewletê de navê wan wekî ‘terorîst’ hat nivîsandin. Ev jî ji bo we 
çîrokeke rast a ku bê’ lê û encax’ e. Çîroka kurdan…

Çareserkirina pirsgirêka kurd de 
îflasa îslamiyeta tirk ne ku tiştekî 
mirov ne li bendêye bû. Teşe girtina 
li gorî îdeolojiya fermî ya Komara 
Tirkiyeyê, wekî lingekî rejîmê dema 
mirov liber çav bigire vê polîtîkaya 
dewletê ya li hemberî kurdan, a ku 
niha di desthilatdariya îslamtiya tirk 
de derketî holê, mirov dê zêde li hem-
ber dîmenê ku niha xuya dike zêde 
matmayî nebe.

Berî ku mirov zêde dûr biçe, ji der-
beya 12 Îlonê ya 1980’an li îro binêre, 
dewletê bi hêza xweyî leşkerî û siyasî 
polîtîka perçiqandina kurda, helandin, 
çok şikandin û tunekirina vîna kurda li 
pêş bû; îslamtiya tirk nerazîbûnekî rast 
bilind ne dikir. Di heman pêvajoyê de 
dewletê ji ber ku pêşî li desthillatdari-
ya siyasetê bigire serî li çavkaniyên 
çewisandin û zehft kirinê dida (wekî 
hilbijartina 94’an ya herêmîde li hem-
ber pêla îslamî ya ku bilind dibû ji bo 
ku were astengkirin serî li derba post-
modern dida û dida sekinandin) rejîmê 
bi feraseta mezkûr şerê li hemberî kur-
da hem madî hem jî manewî peywîra 
hewzekî fereh di dît û di bîne jî.

Di serê salên 90’î de ji derve 
di qada demokrasî û azadiyê de 
pêşketinên ku di hatin keydkirin, li 
hemberî vê tecrûbeyên ku di hundir 
de di hatin destxistin, dema îslam-
tiya tirk ber bi desthilatdariyê diçû 
hewceyî bi erêbûnê didît. Di encamê 
de nîv leşkerî, nîv siyaseta çepgir, si-
yaseta netewperestiya laîk ji derve 
hiştin, rastî polîtîkayên ji derve hiştinê 
dihat û ev siyaseta ku mexdûrî jiyan 
dikir, di 3’yê mijdara 2002’an bi AKP 
desthilatdarî dest xist. Ev sedemên ku 
li jor, ji hêla kurda de bendewariyek 
ava kir.

Pêvajoya qada ku tevgera çekdari-
ya kurd destê xwe ji tetikê kişandî de, 
desthilatdariya AKP ku desthilatdarî 
pêşkeş dikir, di çareserkirina pirsgirê-
ka kurd de nîşaneyên ji selefan cudatir 
ku dida xuya kirin jî, lê îro dîsa vekirî 
xuya dike ku dewlet dîsa xwendina 
ezberên xwe didomîne. Piştî nameya 
ku serokê PKK’ê Abdullah Ocalan di 
Newroza dîrokî (21’ê adara 2013’an) 
de hat xwendin bal dikişand ser ku de-
mekî nêzde hikûmetê jî zimanêkî nêzî 
zimanê nameyê kar dianî û ev jî dibû 
sedem ku me ev pirs kir: “ev zimanê 
ku nêzî asta wekî hev hatî karanîn, 
dibe ku nîşaneya giyanekî wekhev 
be?”

Ji bo em li rewşa li Cizîr û Sûrê 
hat jiyîn û îro roj jî li navendên wekî 
Şirnex, Gever û Nisêbînê tê jiyîn ser-
wext bibin, em beşeke nivîsa bi ser-
navê ‘Kekoyê’ tirk jî gelo li hemberî 
“dewletê” serî radike? ku di malpera 
T24’ê de hat weşandin binêrin dê 
baş bibe: “Di nameya ku tê de ji bo 
tirk û kurdan banga avakirina per-
galeke ‘li gorî çanda xwe ya xweser 
û şaristaniya xwe’ hat kirin de, di 
şexsê Ocalan de aliyê kurd li ser es-
asên wekheviyê daxwaza xwe ya ji bo 
aştiyê bi zelalî datîne holê. Heta ku li 
naverastê destkeftiyeke şênber tune 
bû û Ocalan ligel vê jî banga vekişîna 
derveyî sînor dema li PKK’ê kir; ev 
yek ne tenê di nav kadroyên tevgerê 
de di heman demê de di nav gelê 
kurd de jî rê li nîqaşên bêdeng vekir. 
Em vê têbiniyê niha li vir bihêlin û 
îşaret bi du encamên girîng ên ku bi 
rêya vê nameyê derketin holê, bikin. 
A yekemîn, wê jehriya ku Erdogan 
digot; ‘Em ji bo çareseriyê dikarin 
hemû rê û rêbazan biceribînin. Heke 

di encamê de em jehrê jî vexwin em ê 
ji vexwarina wê jehrê xwe nedin alî’, 
Ocalan li pêşberî milyonan vexwar. A 
duyemîn jî bi 21’ê Adarê re arguman 
û ihtîmala ku aliyê kurd ew ê maseya 
aştiyê birûxîne ji holê rabû.”

Di vê neqebê de heke mirov pirseke 
wekî; lê piştre çi bû û çi qewimî bip-
irse ew ê ev yek bê wate be ji ber ku 
em tev bi hev re dijîn; kurt û kurmancî 
dewlet/hikûmet di encama hevdîtinên 
bi qasî 2 sal û nîvan di navbera Îmrali, 
Enqere, Qendîlê de berdewam kirin û 
encameke li gorî dilê xwe bi dest nex-
ist pêhna xwe li maseyê xist; ev jî bû 
sedema texrîbateke giran.

Erdogan wêne û mutabakata Dol-
mabahçeyê, red kir.

Hikûmeta Davutoglu xwedî li 
pêvajoyê derneket û li holê hişt… Ab-
dullah Ocalan ji 5’ê nîsanê û şûnde 
li Îmraliyê ket bin tecrîdekê giran. 
HDP’ê tevî hemû zextên ji bo ku bi 
serbixwe tênekevin hilbijartinan jî, bi 
navê partiyê ket hilbijartinê û hikûme-
ta AKP’ê ji îktîdarê xist.

Êrîşên ku beriya hilbijartina 7’ê 
hezîranê dest pê kir û bi bombeyên 
Pirsûs û Enqereyê, hilbijartina 1’ê 
mijdarê dom kir, AKP careke din bû 
îktîdar.

Li hemberî lûtkeya şerê ku AKP û 
dewletê daye destpêkirin,  PKK’ê jî 
şer xist bajaran. Kurteya tiştên ku niha 
tên jiyîn ev in.

Em dixwazin li vir bêhnokek dey-
nin û ev pirsan bipirsin; Gelo me gelê 
Cizîrê cara yekeme rastî van tiştên tên 
jiyînin?

Gelo ma cara yekeme cizîrê van 
tiştan dijîn?

Na.
Gelo ma cara yekeme li diwarên 

wan nivîs hatin nivîsandin? Malên wan 
cara yekem e tên xerakirin,wêrankirin? 
Cara yekeme tên koçberkirin?

Na.
Gelo cara yekem bû ku ala tirk li 

dîwarên hundir, derve û li depên reş 
dihat xîz kirin?

Gelo cara yekem bû ku rastî nivîsên 
JOH, POH, Esedullah û ‘Hûn dê hêza 
tirkan bibînin’, ‘îtaeta hêza tirkan 
bike’ dihatin?

Gelo di nivîsên xwe yên ser di-
waran de cara yekem bû ku ji Rojhilat 
re silav di şandin?

Gelo me cara yekem bû ku sirûda 
mehterê û tekbîr dibihîstin?

Gelo ma cara yekem bû ku kesên 
rûpoş û birih di mal û kolanên wan de 
bûn?

Gelo ma cara yekem bû ku mirîşk û 
pisikên wan di kuştin?

Gelo ma cara yekem bû ku rûmeta 
û heysiyeta wan bi kiryarên dijmirovî 
bin pê dikirin?

Na.
Ya yên li Sûrê? Ma biyaniyên van 

kiryarên dewletê bûn?
Na.
Ya Şirnex, Gever, Nisêbîn, Ferqîn, 

Silopî, Wan û Colemêrg?…
Na.
Yên duh, bi gotinên ‘Yên ji bo 

dewletê gule di avêje û guleyê dixwe 
jî xwedî şeref e’ zilma dewletê ya li ser 
gelê kurd, di parastin…

Ên îro jî heman zilmê, bi hest-
yarbûna wêneyên zilmê û bi şandina 

wêneyên ji bo wan zaliman, dijîn û 
diparêzin.

Ên bi unîforma, heta duh di girtîgeh 
û odeyên îşkenceyan de bi darê zorê 
sirûda îstîklalê û gelek sirûdên cuda, 
heta ku  qirika kurdan perçe dibû pê  
dida xwendin.

Îro jî li dibistanên seretayî de, 
10 çar rêzikên sirûda îstîklalê didin 
xwendin û çar rêza dawiyê jî heta ku 
qirika wan perçe dibe didin qîrkirin, 
xwendin!! û serokwezîrê dewletê vê 
bûyerê di weşana zindî de li ber kam-
erayan bi awayekê hestyarî vedibêje!..

Cara destpêkê min navê wî dema 
parlementerê HDP’ê yê Şirnexê Fay-
sal Sariyildiz çîroka Cizîrê vedigot, 
bihîstibû. Digot ‘Apê Mehmet’ û 
piştre jî digot ku ‘Paşnavê wî nayê 
bîra min’. Digot ku ‘di nav 25 salan de 
ango çarêkek sedsalê de sê felaketên 
mezin’…

Welatiyên bi navên Mehmet Şahîn 
û hevsera wî Emamê Şahîn tevî 
zarokên xwe li gundê Baglarbaşi ê 
Cizîrê dijiyan. Ew jî dema ku wekî 
hemû şêniyên gund jiyana xwe ya 
asayî derbas dikir, di sala 1990’an de 
dewlet hatiye ber deriyê wan! Dewletê 
tevî van hevseran, bi darê zorê xwe-
sertiye ku hemû kes bibe cerdewan.  
Qebûl nekirine. Tevî gundê wan, he-
bûn û nebûna wan hatiye xera kirin û 
şewitandin.

Li gorî agahiyên min bidestxistin, 
her wiha bi awayekê lezgîn koçî Cizîrê 
dibin û li taxa Cûdî yê bicih dibin….

Di sala 1992’an de dema ku asta 
tundiya dewletê di lûtkeyê de, di enca-
ma êrîşekê de roketek li avahiya wan 
dikeve û di vê êrîşê de tevî keça wî, 
zavayê wî jî jiyana xwe ji dest dide.

Di dema ku Cizîr ji aliyê dewletê 
hatiye dorpeçkirin jî, keça wan a bi 
navê Hatîce Acar û zarokên wê yên ku 
çend kolanan ji wan dûr rûdinin jî, dan 
zanîn ku tevî hewldanên wan dayik 
û bavê wê nexwestine ji mala xwe 
derkevin. Wisa xuya dike ku Mehmet 
Şahîn ê ku çend sal berê êdî çavên wî 
ne dît gotiye ku ‘Bi vî halê xwe ez 
naxwazim ji bo tu kesî bibim bar. Dê 
kî li çi pîrekalekê di temenê min de 
bike û dê çima zirarê bidê?’

Ji avahiya xwe derneketine û vê 
carê mala xwe neterikandine.

Di axaftinên xwe yên dawî de ji 
keça xwe Hatîceyê re gotine ku ji ber 
tunebûnê avê, pêwîstiya xwe ya avê bi 
ava baranê bicih tînin.

Zarokên wan, qetilkirina bav û 
dayika xwe ji cîranên xwe dibihîsin. 
Çar rojan nehiştine ku têkevin malê. 
Dema ku di bin betaniyê de radizan, 
hatibûn kuştin. Piştî çend rojan ji aliyê 
xebatkarên şaredariyê ve ji malê hatin 
derxistin û li Şirnexê hatin definkirin.

Dema ku li cem hev hatin qetilki-
rin, ap Mehmet Şahîn 78 salî û dayika 
Emame Şahîn jî di 75 saliya xwe de 
bû.

Di lîsteya kuştina ya dewletê de 
navê wan wekî ‘terorîst’ hat nivîsan-
din. Ev jî ji bo we çîrokekê rast a ku bê 
‘lê û encax’ bû. Çîroka rast a kurdan.

Heqîqeta tazî!…
Ya rast, ên duh ên îron e… Yên îro 

jî yên duh in.

ALÎ AKEL-Azadiya Welat
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Ji TTB û SES’ê rapora Cizîrê
Heyeta TTB û SES’ê ku li 
Navçeya Cizîrê lêkolîn kirin 
û rapor amade kirin, li Odeya 
Tabîban a Stenbolê bi civîna 
çapemeniyê ve eşkere kirin.

Di raporê de hat diyarkirin ku li Cizîrê 5 
caran kolan hatine qedexekirin û ji Tîrmeha 
2015’an heta niha ji kesên hatine qetilkirin 
nasnameya 278 kesan diyar bûne.

Di raporê de hat destnîşankirin ku bajarê 
nifûsa wê 131 hezar û 216 kes bûn, bi qedexe 
û êrîşan hêjmara wê daket 10 hezaran. Heyetê 
destnîşan kir ku Nexweşxaneya Dewletê ya 
Cizîrê ku ji 3 qatan pêk tê hemû bûye wargeha 
leşker û polîsan û Navenda Tipê ya Cizîrê jî 
xistine halê ku neyê bikaranîn.

Heyeta TTB û SES’ê li Navçeya Cizîrê di 
navbera 6-7’ê Adarê de lêkolîn kirin û rapora 
“Li Cizîrê rewşa tenduristiyê” amade kirin. 
Heyetê rapora Cizîrê li Odeya Tabîban a Sten-
bolê bi civîna çapemeniyê eşkere kirin. Di 
civînê de 2’yemîn Serokê TTB’ê Raşit Tukel, 
Hevseroka SES’ê Gonul Erden, Rêveberên 
Odeya Tabîban a Stenbolê Prof. Dr. Nilay 
Etiler û Dr. Suheyla Agkaç amade bûn.

‘LI CIZÎRÊ 278 KESAN JIYANA 
XWE JI DEST DAN’

2’yemîn Serokê TTB’ê Raşît Tukel, rapor 
xwend û diyar kir ku ji 4’ê Îlona 2015’an heta 
niha li Cizîrê 5 caran kolan hatine qedexekirin 
û herî dawî di 14’ê Kanûna 2015’an de qe-
texe hatiye îlankirin û wiha got: “Di qedexeya 
dawî de li Cizîrê kesên jiyana xwe ji dest dan 
û nasnameya wan hat diyarkirin 167 kes in. Ji 
Tîrmeha 2015’an heta niha kesen jiyana xwe 
ji dest dan û nasnameya wan diyar bûn jî 278 
kes in.”

‘NIFÛSA BAJAR JI 131 HEZARAN 
DAKET 10 HEZARAN’

Tukel, anî ziman ku beriya dorpêç û qe-
dexe li Cizîrê destpê bike nifûsa Cizîrê 131 
hezar û 216 kes bûn, lê piştî êrîş û dorpêçê 
110 hezar mirov koçî bajar û gundên derdorê 

kirin û nifûs daketiye 10 hezaran. Tukel, da 
zanîn ku piştî 2’yê Adara 2016’an vegera 
navçeyê dîsa berdewam kir û hêjmar gihişt 20 
hezaran.

‘1300 MALAN XISARA GIRAN DÎT’
Tukel, destnîşan kir ku di êrişên hêzên 

dewletê de 1300 xanî hatine hilweşandin û 
zerarek mezin ditîne. Tukel, da zanîn ku piştî 
êrîşan û hilweşînê Şaredariya Bajarê Mezin a 
Amedê rojê sibehê û nîvroyê xwarinê dide 2 
hezar kesan û piştî nifûs zêdebûnê wê ev pirs-
girêk hê zêdetir bibe.

POLÎS Û LEŞKER LI 
NEXWEŞXANEYÊ BI CIH KIRINE

Tukel, destnîşan kir ku Nexweşxaneya 
Dewletê ya Cizîrê ku ji 3 qatan pêk tê hemû 

bûye wargeha leşker û polîsan û Navenda Tipê 
ya Cizîrê jî xistine halê ku neyê bikaranîn. 
Tukel, bilêv kir ku dema lêkolîn dikirin her 
dem maşîneyên zirxî û TOMA û Akrep li dora 
wan digeryan û di bin dorpêç û çavdêriyê de 
bûn û wiha got: “Berî qedexe dest pê bike 
mehê 25 hezar kesan serî li beşa lezgîn a 
nexweşxaneyê didan. Di meha Kanûnê de da-
ket hezar û 783, di meha Çile de daket 6 hezar 
û 411, di meha Sibatê de daket 10 hezaran.”

Tukel, bilêv kir ku êrîşên li Cizîrê pêk hatin 
li dijî peymana Cinêvê pêk hatiye û wiha be-
dewam kir: “Divê xizmeta tenduristiyê ne ji 
bo leşker û polîsan ji bo gel bê kirin. Ji ber 
vê yekê divê demildest aştî pêş bikeve. Em ê 
ji bo çareseriyê heta dawiyê daxwaza xwe ya 
aştiyê bînin ziman. Ji bo pirsgirêkên bingehin 

ên gelê navçeyê bên temînkirin divê hemû 
rêveberiyên herêmî têkevin nava xebatê. Divê 
dîsa li gorî Peymana Cinêvê bê tevgerîn. Divê 
personelên tenduristiyê bên parastin. Divê 
navendên tenduristiyê ji bo leşker û polîsan 
neyên bikaranîn. Divê demildest hemû pêdivî 
bên diyarkirin û çareserkirin.

Divê Wezareta Tenduristiyê bi lezgînî nav-
endên tenduristiyê saz bike û têxe xizmeta ci-
vakê. Divê êdî dîsa şer çênebin û rewşa ewle 
bê avakirin.

Hevseroka Giştî ya SES’ê Gonul Erden jî 
anî ziman ku berî her tiştî mafê mirovan ê ji-
yanê heye û divê berî her tiştî ev mafê jiyanê 
bê parastin. Erden, xwest berî her tiştî rewşa 
ewle û baweriyê bê avakirin û xwest pêvajoya 
aştiyê bê xurtkirin û pêşxistin.

Li Pakîstanê êrîşa 
xwekujî: 53 mirî, 
100 birîndar
Di êrîşa xwekujî ya li lûnaparkek li paytexta 
eyaleta Pencap Lahor a Pakîstanê de li gor 
agahiyên destpêkê 53 kesan jiyana xwe ji 
dest dan, 100 kes jî birîndar bûn.

Di daxuyaniya berdevkê 
polîsan ê li Lahorê de hate 
ragihandin ku di êrîşa 
bombeyê zindî ya li lûna-
parka bi navê ‘Gulşen Îkbal’ 
de 53 kesan jiyana xwe ji 
dest dan, zêdetirî 100 kesî jî 
birîndar bûne.

Di daxuyaniyê de hat 
gotin ku êrîş li hember gel 
ê ku roja Yekşemê bi wesîla 
betlanê tên lûnaparkê pêk 
hatiye, hate diyarkirin ku di 
nav birîndaran de gelek jin û 
zarok jî hene.

Palmîra ji Daiş’ê hat sitendin
Artêşa Sûriyeyê bi alîkariya balafirên 

şer ên Rûsyayê, bajarê dîrokî yê Tedmurê 
(Palmîra) ji destê DAIŞ’ê derxist. Piştî riz-
garkirina Palmîrayê hat aşkerakirin ku 400 
terorîstên DAIŞ’ê û 180 leşkerên Sûriyeyê 
hatin kuştin.

Bajarê Tedmur yê Sûriyeyê ku bi navê 
Palmîra jî tê naskirin û bi berhemên xwe 
yên dîrokî navdar e, salek bû ku di destê 
DAIŞ’ê de bû.  Lê piştî bi salekê bi alîka-
riya balafirên Rûsyayê ji bin kontrola 
DAIŞ’ê hat rizgarkirin.

Saziya Çavdêr a Mafên Mirov li Sûriy-
eyê ku navenda wê li Brîtanya ye, ragihand 
ku piştî şerekî giran û mezin, artêşa Sûriy-
eyê bajarê Tedmurê yê  ku di  Gulana par 
de  ketibû destê DAIŞ’ê, bi temamî azad 
kiriye. Li gorî agahiyên wê saziya Sûriyeyê 
hat aşkerakirin ku  di şerê Tedmurê de zê-
detirî 400 terorîstên DAIŞ’ê û 180 leşkerên 

Sûriyeyê hatine kuştin.
Terorîstên DAIŞ’ê beşek mezin ji ba-

jarê dîrokî yê Tedmurê teqandibûn û gellek 

tiştên kevnar ên bajêr jî şikandibûn yan jî 
firotibûn. Her wiha hat aşkerakirin ku ter-
orîstên DAIŞ’ê yên ji şerê Tedmurê filitîne, 
berê xwe dane Reqa û Dêrazorê.


