
Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kayıt 
İçin Son Gün: 10 Eylül Perşembe
Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisi olarak tarihte yerini alan 
olan 7 Haziran seçimleri sonucunda, 13 yıldır tek başına iktidar olan 
AKP hükümetine halkın yeter demesine rağmen, AKP ülkeyi büyük 
bir savaş alanına çevirerek erken seçim kararı aldı. 

1 Kasım 2015 Pazar günü yapılacak genel seçimler için yurt dışı 
seçmenleri oy kullanma işlemini 8 Ekim Perşembe-25 Ekim Pazar 
tarihleri arasında yapabilecek. Birleşik Krallık’ta da henüz net 

tarih açıklanmasa da bu tarihler arasındaki bir hafta sonunda 
gerçekleştirilmesi bekleniyor. 

Seçmenlerin oy kullanabilmeleri için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 
olmaları gerekiyor. Yurt dışı seçmen kütüğü, Yüksek Seçim Kurulu 
YSK’nın http://www.ysk.gov.tr  adresinden 2 Eylül Çarşamba günü 
ilan edildi. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne itirazlar 10 Eylül Perşembe 
günü saat 17.00’de sona eriyor.
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Baş sayfadaki haberin devamı...

Yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı 
bulunmayan seçmenler 2-10 Eylül tari-
hleri arasında adres beyanında bulunarak 
kayıtlarını yaptırabilecekler.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı 
(YSK), 26. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimlerine ilişkin seçim takvimini 
açıklamıştır. Buna göre:

1- YSK, 2 Eylül 2015 tarihinde 
yurtdışı seçmen kütüğünü www.ysk.
gov.tr adresinden ilân edecektir. (Tür-
kiye saati ile 08.00)

2- Yapacakları sorgulama sonucunda 
seçmen kütüğünde kaydını göremeyen 
vatandaşların 10 Eylül 2015 tarihine 
kadar (Türkiye saati ile 17:00’ye kadar) 
Başkonsolosluğa ŞAHSEN başvurarak 
itirazda bulunmaları gerekmektedir.

3- Kesinleşen listelere göre 20 Eylül 
2015 tarihinde yurtdışı seçmenlerin oy 
kullanacakları temsilcilik, tarih ve yer 
bilgisi www.ysk.gov.tr adresinden ilân 
edilecektir.

4- Edinburg Başkonsolosluğunun 
göreve başlaması nedeniyle görev 
bölgesinde kalan İskoçya ve Kuzey 
İrlanda’nın tamamı ile İngiltere’nin 
Northumberland, Cumbria, Tyne 
and Wear, County Durham, Lanca-
shire, North Yorkshire bölgeleri ve 
York şehrinde yaşayan vatandaşlar 
oylarını Edinburg Başkonsolosluğunun 
belirleyeceği bir yerde kullanacaktır.

5- Yurtdışı temsilciliklerde oy verme 
işlemleri 8- 25 Ekim 2015 tarihler-
inde gerçekleştirilecek olup, Birleşik 
Krallık’taki seçim tarihi ve yeri bilahare 
bildirilecektir.

6- Gümrük kapılarında oy verme 
işlemi ise 8 Ekim- 1 Kasım 2015 tari-
hleri arasında gerçekleştirilecektir.

10 Eylül 2015 Perşembe günü adres 
beyanı itirazlarının son tarihi olduğu 
için 2 Eylül 2015 Çarşamba günü ilan 
edilecek seçmen kütüğünden kaydınızı 
kontrol ederek gerekmesi halinde bu 
tarihe kadar Başkonsolosluğa şahsen 
başvurmayı unutmayınız. İtiraz işlemi 
için randevu gerekmemekte olup 
vatandaşların hafta içi 09:00-13:30 
saatleri arasında Başkonsolosluğa 
başvurabilirler.

Not 2: Seçim günü oy kullanabilmek 
için üzerinde T.C. Kimlik numarası 
bulunan fotoğraflı ve geçerli bir T.C. 
kimlik belgesi ibraz edilmesi gerek-
mektedir. Kimlik belgelerinizi yenile-
meniz gerekiyorsa en yakın zamanda 
Başkonsolosluğa başvurunuz. Randevu 
ve gerekli bilgiler için lütfen http://
www.turkishconsulate.org.uk/tr/nufus.
asp?PageID=1 adresini ziyaret ediniz.

İnGİltErE’DEKİ 
SEçİM Sonuçları:
Toplam Seçmen: 84,558

Oy Kullanan: 24,156

HDP: 14,594 oy %59.31

CHP: 5.134 oy %20,86

AKP: 3.548 oy %14,42

MHP: 744 oy %3,02

7 Hazİran GEnEl 
SEçİM Sonuçları:
Toplam Seçmen: 56,608,817

Oy Kullanan: 47,507,389

Geçerli Oy: 46,161,049

Geçersiz Oy: 1,346,340

Seçime Katılım: %83,92

AKP % 40.87-258 Milletvekili

CHP % 24.95-132 Milletvekili

MHP % 16.29-80 Milletvekili

HDP % 13.12-80 Milletvekili
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Bounds Green’deki Bıçaklı 
Kavgada Bir Kişi Öldü

Kuzey Londra’nın Bounds Green bölgesinde 
yaşanan sokak kavgasında bir kişi aldığı bıçak 
darbesinden sonra öldü.

Bugün sabaha karşı saat 2’de Bounds 
Green bölgesinde bulunan Shrews-
bury Road üzerinde yaşanan sokak 
kavgasında 35 yaşındaki bir adam aldığı 
bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Olay 
yerine gelen ambulansla hastaneye 

kaldırılan adam yolda hayatını kaybetti. 
Olayla ilgili gözaltına alınan 23 

yaşındaki bir zanlı Kuzey Londra polis 
merkezinde tutuluyor. 

Olayla ilgili polisin soruşturması 
devam ediyor. 

Polis Enfield’te Bir Kişiyi 
Silahla Vurarak Öldürdü
Kuzey Londra’nın Enfield 
bölgesinde Cedar Road’taki 
bir binada 40 yaşlarında bir 
adam polis tarafından silahla 
vurularak öldürüldü. 

Pazar gecesi saat 11:50 civarında Picar-
die House adlı binanın altıncı katında vu-
rulan adam olay yerinde hayatını kaybetti. 
Adamın silahlı olduğunu açıklayan polis, 
ölen şahıs dışında başka kimsenin herhangi 
bir yara almadığını belirtti. 

Bağımsız Polis Şikayetleri Komisyonu 
(Independent Police Complaints Commis-

sion-IPCC)  olay için inceleme başlattı.
Pazar akşamı saat 9:30 civarında Bar-

net bölgesinde silahlı bir kişinin bir adreste 
birilerini öldürmekle tehdit ettiği bilgisini 
alan polis olay yerine varınca silahlı şahıs 
olay yerinden kaçmıştı. Polisler daha sonra 
aldığı bilgi doğrultusunda Enfield’te bulu-
nan adrese gitti. Cedar caddesi üzerinde bu-
lunan Picardie House binasını ablukaya alan 
polisler 40 yaşlarındaki beyaz bir adamı si-
lahla vurdu. 

2011 yılında büyük bir isyana neden 
olan Mark Dungan’ın Tottenham’da polisler 
tarafından öldürülmesinden bu yana bu ik-
inci olay. Geçtiğimiz yıl da İslington’da bir 
kişi polisler tarafından öldürülmüştü. 
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Britanyalı Gazeteciler Hem Daiş, Hem de PKK 
Adına Faaliyet Yürüttükleri İddiasıyla Tutuklandılar
Britanyalı gazeteciler Jake Hanrahan ve 
Philip John Pendlebury ve tercümanları 
Mohammed İsmail Resul,  Diyarbakır Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Geçtiğimiz Cuma günü 
Diyarbakır’da gözaltına alınan ve 
mahkemeye sevk edilen Vice News 
ekibi Britanyalı gazeteciler Jake 
Hanrahan, Philip John Pendlebury 
ve tercümanları Mohammed İsmail 
Resul nöbetçi Sulh ceza mahkemesi 
tarafından tutuklandı. 

Diyarbakır Barosu Başkanı Ta-
hir Elçi de kişisel Twitter hesabından 
gazetecilerin iki farklı örgüt adına 
faaliyet yürütmekten tutuklanma is-
temiyle mahkemeye çıkarıldıklarını 
açıklamıştı.

Elçi, «Gazeteciler el konulan ma-
teryallerin, gazetecilik materyalleri 
olduğunu, gazetecilik mesleğine uygun 
çalışma yürüttüklerini ifade etti. Hiçbir 
suçlamayı kabul etmediler. Ancak nö-
betçi mahkeme tutuklama kararı aldı.”

Tutuklanma kararının 
açıklanmasından sonra BBC›ye 
konuşan Avukat Ahmet Ay, kamuo-
yunda IŞİD üyeliği gibi bir iddianın 
dolaştığını ama bunun gerçek dışı 
olduğunu söyledi.

Ay şöyle konuştu:
«Savcılığın iddianamesinde böyle 

bir şey yok. Tutuklama sebebi gazete-
cilik çerçevesinde. Herhangi bir örgüt-
ten bağımsız yani. Çok fazla fotoğraf 
ve video kayıtlarının olması gerekçe 
olarak gösteriliyor. Biz mahkemede 

fazla kaydın suç delili olmayacağını 
söyledik. Gazeteciler de mahkemede 
meslekleri çerçevesinde çalışma 
yürüttüklerini söylediler. Kamera 
kayıtları ve fotoğrafları incelenecek. 
Dosyaya gizlilik kararı konuldu. Biz 
de gerekli itirazları yapıp hukuki 
mücadelemize devam edeceğiz.»

Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcısı Ramazan Solmaz yazılı 
bir basın açıklaması yaparak 
gazeteciler hakkında 27 Ağustos’ta 
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 
elde edilen bilgiler doğrultusunda 
soruşturma başlatıklarını kaydetti.

Başsavcılığın açıklamasında her-
hangi bir örgütün adı verilmemiş 
olmakla birlikte gazeteciler Jake 
Hanrahan, Philip Pendlebury, 
tercümanları Muhammed İsmail 
Resul’ün silahlı örgüte yardım et-
mek eylemi iddiasıyla tutuklandığı 
belirtildi.

Açıklamada, «Şüpheliler Türk 
Ceza Kanunu›nun 314/3, 220/7 de-
laletiyle 314/2. maddesi uyarınca 
silahlı örgüt içindeki hiyerarşik 
yapıya dahil olmamakla bir-
likte örgüte bilerek ve isteyerek 
yardım etmek eylemi iddiasından 
tutuklanmalarına karar verilerek 
konumlarına uygun Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumuna gönderilmişlerdir» 
denildi.

VıCE nEWS’tEn KınaMa
VICE News’tan Avrupa Haber 

Yayınları Başkanı Kevin Sutcliffe, 
yazılı bir açıklama yaparak kararı 
kınadı.

Açıklamada, şöyle denildi:
“Bugün Türk hükümeti, korkut-

mak ve gazeteciliklerini sansürlemek 
amacıyla, üç Vice News muhabirine te-
melsiz ve kaygı verici şekilde yanlış olan 
‘bir terör örgütü adına faaliyet yürüt-

tükleri’ suçlamasını yöneltmiştir. Bu 
gazeteciler, haksız bir şekilde gözaltına 
alınmadan önce Diyarbakır’daki duru-
mu yansıtan haberler yapıyordu. VICE 
News olarak, Türk Hükümeti’nin mu-
habirlerimizi susturma girişimini en 
sert şekilde kınıyoruz.”

Uluslararası Af Örgütü, PEN Inter-
national (Uluslararası Yazarlar birliği) 
ve Uluslararası Gazetecileri Koruma 
Komitesi (CPJ) gazetecilerin gözaltına 
alınması ile ilgili Türkiye’yi kınayan 
açıklamalar yaptılar.

bİr KınaMa Da ab’DEn
Avrupa Birliği, ABD merkezli 

haber sitesi VICE News çalışanı iki 
İngiliz gazetecinin Diyarbakır’da 
tutuklanması konusunda endişelerini 
dile getirdi.

AB diplomasi sözcüsü Maja Ko-
cijancic Brüksel’de yaptığı basın 
toplantısında “Vice News muhabirler-
inin Türkiye’de terörle ilgili suçlama-
larla tutuklanmasından kaygı duyuy-
oruz” dedi.
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Oxford Academy, yılların birikimi ve kurumsal gücü ile 
öğrencilerini The Latymer School gibi seçkin devlet 
okullarına ve üniversiteye giriş için gerekli koşullardan 
A-Levels sınavlarına başarı ile hazırlıyor.

Oxford Academy dershaneler-
inde geçen yıl öğrenim gören GCSE 
öğrencilerinin 86%’lık bir bölümü 
English Language, English Literature, 
Mathematics and Triple Science (Biol-
ogy, Chemistry, Physics) dersleri gibi 
5 adet zorunlu ve temel dallarda (Core 
Subjects) 2015 yılı GCSE sınavlarında, 
söz konusu sınava ilk kez girmelerine 
rağmen A* ile B arasında not almayı 
başardılar.

Üniversiteye doğru giden yolda ‘A’ 
Levels sınav sonuçları tek belirleyici 
olduğu için, liseye (Sixth Form veya 
College) devam eden öğrencilerin 
ilk uğrak yeri olan Oxford Academy, 
AS ve A-2 türü ‘A’ Levels sınavlarına 
hazırlık alanında zengin bir deneyime 
ve uzmanlığa sahip. Ortalama 5, maxi-
mum 8 kişilik sınıflarda eğitim veren 
okulun öğretmenleri, her bir öğrencinin 

gelişimi ile doğrudan ve daha ayrıntılı 
ilgilenme fırsatı sunmaktadır. 

ÜNİVERSİTE HEDEFİNDE 
Economics, Finance, Engineering, 
Architecture, Medical Sciences, Phar-
macy (Ekonomi, Finans, Mühendis-
lik, Mimarlık, Eczacılık, Tıp, Diş 
Hekimliği, Eczacılık) gibi bilim dalları 
olan öğrencilerin, Year-12’de mutlaka 
ve zorunlu olarak Mathematics dersi 
alması gerekiyor.

ortaoKul SınıflarınDan 
ÜnİVErSİtEYE YolCuluK

GCSE sınavlarında Higher Tier 
sınavlarına giren ve yüksek sevi-
yede A* - A gibi notları elde eden bir 
öğrenci dahi Lise-1’e başladığında 
bunun en iyi ihtimalle Grade B-C 
düzeyine inebileceğini hesaba 
katmalıdır. Özellikle, Year-12’de 
Core-1 ve Core-2 Mathematics ders-

inde yeni ve oldukça zor konularla 
tanışacak olan ortaokuldan yeni mezun 
olmuş öğrencilerimizi mutlaka spe-
cialist sınıflarımıza bekliyoruz. Ben-
zer biçimde, AS sınavlarını bitirip de 
Year-13’e geçen öğrencilerimiz için de 
Core-3 ve Core-4  güçlendirme dersleri 
sunuyoruz.

Bu tür özel sınıflarda, GCSE’den 
AS ve A-2 düzeyine bilinçli ve disi-
plinli geçiş sağlıyoruz. 2016 yılı Mayıs 
ve Haziran aylarında yapılacak olan 
sınavlara hazırlanan öğrencilere yoğun 
ders bilgisi, soru çözüm yöntem-
leri ve sınav teknikleri konusunda 
ustalık becerisi ve özgüven duygusu 
kazandırıyoruz. 

Lise birinci sınıf (Year-12) ve lise 
son sınıf (Year-13) öğrencilerini, sınav 
kurumlarına (examination boards: 
EDEXCEL, AQA ve OCR) ve he-

def notlarına (Grade A ve B) göre 
ayrıştırarak, iddialı biçimde AS ve A-2 
sınavlarına hazırlayan Oxford Acad-
emy dershaneleri, geçen sene onlarca 
A-Levels öğrencisine grade A*, A ve B 
notları kazandırdı. Mevcut AS ve A-2 
sınıflarında, çoğunluğu Core – 1, Core 
– 2, Core – 3 & 4 Mathematics, Chem-
istry, Biology, Physics, English Lan-
guage, English Literature, Economics, 
Business Studies, Statistics, Mechanics 
derslerine kayıtlı olan onlarca öğrenci 
öğrenim görmektedir. Retake ve BTEC 
(Level 2 & 3) öğrencileri için de ayrı 
sınıflarda öğretim verilmektedir. 

Oxford Academy dershaneler-
inde öğrenim gören lise öğrencileri 
arasında, Kuzey Londra’nın önde gelen 
devlet liselerinden olan The Latymer 
Sixth Form, Enfield County, High-
lands, Southgate, Chace, Edmonton 
County, Kingsmead, Lea Valley High, 
Winchmore (ENFIELD)  Fortismere, 
Alexandra Park, Highgate Wood, 
Hornsey for Girls (HARINGEY) Ash-
mole, Woodhouse (BARNET), High-
bury Fields, City & Islington College 
(ISLINGTON), Mossbourne Academy, 
Stoke Newington, The Skinner’s Acad-
emy (HACKNEY), Highams Park, 
Leyton Sixth Form, Sir George Mon-
oux College (WALTHAM FOREST) 
gibi okullardan çok sayıda öğrenci 
bulunmaktadır.

İnGİlİz ÖĞrEtMEnlErlE 
çalıŞan ve İnGİlİzCE 
EĞİtİM VErEn İlK ve tEK 
ÖnCÜ DErSHanE

İngiliz ulusal eğitim müfredatına 
(National Curriculum) bağlı olarak 
çalışan Oxford Academy dershaneler-
inde, temel ve zorunlu tüm dersler ko-
nusunda uzman ve deneyimli İngiliz 
öğretmenler tarafından verilmektedir. 

Haftanın 7 günü sabah 9:30’dan akşam 
9’a kadar eğitim verebilme esnekliğine 
sahip kurumsal gücü ile Oxford Acad-
emy, yüksek başarı hedefi tutturmak 
isteyen öğrencilerin gözdesi olmaya 
devam ediyor. 

Bazıları halen devlet okullarında 
görevli olan, hatta Matematik, Fen ve 
Edebiyat dallarında bölüm başkanı 
(Head of Department) düzeyinde 
müdürlük yapan ve özenle seçilen 
öğretmenlerimizin tümü üniversite 
sonrası PGCE (Post Graduate Cer-
tificate of Education), QTS (Qualified 
Teacher Status), yani Eğitim Fakültesi 
Uzman Öğretmenlik formasyonuna 
sahiptir. Ayrıca, pedagojik eğitimi tam 
olan öğretmenlerimizin tümü polis-
savcılık temiz sicilinden (CRB-check) 
geçmiştir. 

EDMonton GrEEn ve StoKE 
nEWİnGton’Da İKİ ŞubESİ Var

Edmonton Green ve Stoke Newing-
ton semtlerinde iki şubesi olan okulun 
Genel Müdürü Mehmet Ağca, Univer-
sity of London ve London Metropolitan 
University Ekonomi bölümünde uzun 
yıllar öğretim üyesi olarak görev yaptı. 
Üniversite öğretmenliğinde geçirdiği 7 
senelik tecrübesi ile yönettiği Oxford 
Academy, geliştirdiği özgün ve etkin 
bir eğitim modeli ile öğrencilerine 
girdikleri tüm sınavlarda çok başarılı 
sonuçlar elde etmesine katkı sunuyor.

Çocuklarının daha iyi bir eğitim 
alıp, İngiltere’de en iyi üniversitel-
erde ve bilim dallarında okumasını 
düşleyen aileler için Oxford Academy 
Dershaneleri son derece ideal çözümler 
sunuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyen-
ler 0208-8074 316 (Edmonton) veya 
0772- 340 2412 (Stoke Newington) 
numaralı telefondan Türkçe konuşan 
eğitim danışmanlarına  ulaşabilirler.
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İran rejiminin idamları Londra’da protesto edildi

İran rejiminin Kürt siya-
si tutsakları idam etme-
si başkent Londra’da 
bulunan İran elçiliği 
önünde protesto edildi.

Uluslararası Af Örgütü ve birçok kuruluşun 
infazların durdurulması çağrılarına rağmen 

İran rejimi02 Eylül’ta Kürt siyasi tutsak 
Behruz Alkhani’yi idam etmişti. 

PJAK Londra örgütlenmesi İran Elçiliği 
önünde düzenlediği eylemde politik tutsakların 
idam edilmesini protesto etti. 

Protesto esnasında gazetemize bir de demeç 
veren PJAK Britanya sözcüsü Diyari Hama-
karem,  “İran Kürditan’ında İran istihbarat 
birimlerince tutuklanan arkadaşlarımız Behruz 
Alkhani ve Sîrwan Nejawîyi idam edildi. İran 
rejiminin bu insanlık dışı idamlarını protesto 
ediyoruz. Ayrıca mevcut lider Ruhani’nin 

Kürtlere yönelik politikalarını protesto ediyor 
ve Kürt siyasi tutsaklarının idamlarına derhal 
son vermesini talep ediyoruz. PJAK’ın yeni bir 
ideoloji ile ortaya çıkmasının ardından özel-
likle İran’da kadınlarımızı tutukluyorlar, çünkü 
PJAK yeni anlayış ve ideolojisi ile kadınları 
yanına çekiyor, toplumu kontrol altında tuta-
bilmek adına Ruhani, kadınlara yönelik tutuk-
lamalar yapıyor.’’ şeklinde konuştu. 

Bir süre İran Elçiliği önünde protestoya 
sloganlar ile devam eden grubun sessizce 
dağılması ile eylem son buldu. 

behruz alkhani:
Siyasi tutsak Behrûz Alkhani, 1985 yılında 

Rojhilat Kürdistan’ının Selmas kendinde dün-
yaya geldi. 27 Ocak 2009’da İran istihbaratı 
Îtlaat tarafından yine Selmas kentinde 
tutuklandı. Bêhrûz Alxanî ile birlikte 15 kişiye 
PJAK’a yardım gerekçesi ile idam cezası 
verilmişti. Alkhani02 Eylül’ta idam edildi. 

İran son olarak siyasi tutsak Sîrwan 
Nejawîyi insan hakları ve sivil toplum 
kuruluşlarının tüm itirazlarına rağmen 
idam etmişti.

Şilan Özçelik’in Mahkemesi 7 Eylül’de
11 Mart 2014 tarihinden bu 
yana ‘PKK’ye katılmaya 
teşşebbüsten’ Londra’da 
tutuklu bulunan Şilan 
Özçelik’in mahkemesi 7 
Eylül’de görülecek. 

Kobane’nin Daiş çeteleri tarafından ağır 
bir saldırıya uğradığı dönemde, Rojava’ya 
gidip Daiş çetelerine karşı savaşma kararı 
alan Şilan Özçelik, Avrupa’dan Rojava’ya 
gidemeden İngiltere’ye geri dönmüştü. 
Özçelik, 16 Ocak’ta Almanya’dan 
Londra’ya gelirken Stansted havaalanında 
gözaltında ifadesi alındıktan sonra, tutuk-
suz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

11 Mart’ta Westminster Magistrates’ 

mahkemesinde görülen davada, ‘PKK’ye 
katılmaya teşşebbüs etmek’ suçundan tu-
tuklanarak cezaevine konulmuştu. Merkezi 
Kriminal Mahkemesi, Old Bailey’de, 1 
Nisan’da gerçekleşen ikinci duruşmada 
hakim Justice Sweeney, savcılığın talebi 
üzerine Özçelik’in tutuklu yargılanmasına 
karar vermişti.

Yedi aydır cezaevinde tutulan ,Özçelik 
7 Eylül’de tekrar hakim karşısına çıkacak.
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1 Eylül’de TC Londra Büyükelçiliği Önünde Protesto
1 Eylül Dünya Barış 
Günü vesilesiyle barış 
ve kardeşlik şarkıları 
söylenirken, yaşanan 
acı olaylar ve katliamları 
protesto etmek ve barış 
çağırısında bulunmak 
adına Londra Kadın 
Dayanışma Platformu, 
Londra TC Elçiliği önünde 
bir protesto düzenledi. 

Eylemde “Savaş politikalarının 
yeniden geleceğimizi tehdit et-
mesi biz kadınları ciddi şekilde 
kaygılandırmaktadır. Barışa en çok 
ihtiyacı olan biz kadınlar 1 Eylül Dün-
ya Barış Günü vesilesiyle bir kez daha 
barışı haykırmak ve savaş yanlılarını 
kınıyoruz.” Mesajı veren Londra Kadın 
Dayanışma Platformu gerçekleştirdiği 
eylemde Türk devletinin Türkiye 
ve Kürdistan’daki katliam ve savaş 
politikalarını protesto etti. 

Londra Kadın Dayanışma Plat-
formu adına gazetemize demeç 
veren Evrim Yılmaz, “1 Eylül Dünya 
Barış Günü TC elçiliği önünde ey-
lem düzenledik. Türkiye’de var olan 
savaş çığırtanlarını kınıyor, daha 
fazla ölümlerin olmaması için der-
hal barış sağlanmasını istiyoruz. 
Sivillerin ölmemesi ve Kürt halkına 

yönelik katliamların durması için 
barış ortamının sağlanmasını tekrar 
vurguluyoruz, Ekin Wan üzerinde 
uygulanan katliam ve ahlaksızca 
teşhir politikasını kınıyoruz. Ekin 
Wan onurumuzdur, savaş çözüm değil 
barış hemen şimdi. Biz Londra’da bu-
lunan kadınlar olarak, savaşın daha 
fazla yıkım yaratacağını düşünüyoruz 
dolayısıyla 1 Eylül Dünya Barış günü 
vesilesiyle barışa çağırıyoruz. Daha 
fazla çocuk, kadın ve siviller katl-
edilmesin.” İfadelerini kullandı. 

Düzenlenen protestoda hazır bulu-
nan Ciwanen Azad yöneticilerinde Me-
hmet Oğuz ise, “1 Eylül Dünya Barış 
Günü vesilesi ile buradayız. Maalesef 
barışı kutlamak için değil Kürtler’e 
karşı topyekün savaş başlatmış saray 
diktasına karşı buradayız. Ama 
Kürtler direnmeyi bilen bir halktır dün 
nasıl direndi ise bugün de direnecektir. 
Savaşı başlatan bağnaz diktatöre karşı 
boyun eğmeyecektir. 1 Eylül Dünya 
Barış Günü başta Kürt’ler olmak üzere 
tüm dünya halklarına barış getirmesini 
diliyorum.” Şeklinde konuştu. 

Katılımın beklenenin altında 
olduğu protestoda, Ciwanen Azad 
sözcüsü İlkcan Yeşilkaya ise verdiği 
demeçte, “1 Eylül Dünya barış Günü 
vesilesi ile Türkiye ve Kürdistan’da 
yapılan katliamları kınıyoruz. 
Genç kadın hareketi olarak bütün 
yoldaşlarımızın yanındayız ve bu mü-
cadeleye devam edeceğiz.” İfadelerine 
yer verdi. 

Kadınlar Trafalgar Meydanında Türk Devletini Protesto Etti
YJA STAR gerillası Kevser 
Eltürk’ün (Ekin Van) cenaz-
esine yapılan insanlık dışı 
muamele ve çıplak bir şekilde 
teşhir edilmesi Londra’nın en 
kalabalık meydanlarından olan 
Trafalgar’da protesto edildi. 

Londra Kadın  dayanışma platformu tarafından 
organize edilen protesto eyleminde  AKP’nin 
son dönemde Kürdistan’ı savaş alanına çeviren 
politikaları protesto edildi. Cumartesi günü Tra-
falgar meydanında bir araya gelen kadınlar ‘Ekin 
Wan, kadın direnişimizin çırılçıplak halidir  ve 
onurumuzdur’ yazılı pankart açarak üç saat bo-
yunca meydanda bildiri dağıttı. 

Londra Kadın Dayanışma Platformu adına 
yapılan açıklamada, ‘Ekin Wan şahsında 
direnen kadınlara, kadın kimliğine ve bedenine   
tahammülsüzlüğün en çirkin hali olan bu saldırıyı,  
kirli savaşı ve insanlık dışı uygulamaları  şiddetle 
kınıyor ve lanetliyoruz’ denildi. 

Açıklamanın devamında şunlar belirtildi:
‘‘HDP’nin seçim zaferini hazmedemeyen AKP 

iktidarı, saray saltanatı uğruna, bütün olanakları 
ve yasakları kullanarak,  her gün Kürdistan’da 
insanlığa karşı savaş suçu işlemektedir. Başta 
kadınlar olmak üzere Kürt halkına ve tüm mu-
halif kesimlere karsı kanlı katliamlar ve siyasi 
soykırım politikası ile bastırmaya ve sindirmeye 
çalışmakta ,savaş nağraları atmaktadır. 

Uzun bir aradan ve barış görüşmelerinden 
bu yana, Erdogan ve AKP tarafından aktif savaş 
hazırlıkları, HDP secim mitinglerine bomba ko-
yarak düğmeye basildi. 20 Temmuz’da Suruç’ta 
33 gencin katliamı ve Kandil’e operasyonlarla 
savaş ve katliam politikaları pratiğe geçirildi. 

Kobane’ye insani yârdim için gitmek isteyen 
Kurt ve sosyalist gençliği hedef alan devlet, 
muhalif tüm kesimlere acımasızca saldırmaya 
devam ediyor. DAIS’e operasyon adi altında 
başlatılan devlet terörü Varto’da, Silopi’de, 
Silvan’da, Lice’de Kürdistan’nin her yerinde kol 
geziyor. Sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor, in-
sanlar evinden çıkamıyor, evler, dükkânlar, ateşe 
veriliyor, kurşunlanıyor, ormanlar yakılıyor.  Her 
gün çocuklar  basta olmak üzere bir çok insan 
yaşamını yitiriyor. 

AKP-DAİŞ topyekûn yeni  savaş konseptini 
Kürdistan ve Türkiye’de devreye sokmuş durumda. 

YJA Star gerillası Ekin Wan-Kevser Eltürk, 
Kürdistan’da AKP zihniyetinin kolluk güçleri  
tarafından  Varto’ da işkence edilerek katl-
edildi , çırılçıplak soyuldu, yerlerde sürüklendi, 
görüntüleri çekildi ve sosyal medyaya servis 
edildi !

AKP, Ekin Wan’a yapılan saldırı ile, 
kendi tecavüzcü erkek egemenliğini, kadın 
düşmanlığını, barbarlığını, insanlığa karşı  

işlemiş sucunu bir kez daha ifşa etmiştir.
Biz kadınlar, Ekin Wan şahsında  gerçeğin, 

adaletin, sevginin, hakikatin ve özgürlüğün 
arayışçısı  kadınların başta  Şengal ve Ro-
java olmak üzere  tüm Kürdistan , Türkiye  ve 
Ortadoğu’da yükselen kadın özgürlük direnişinin  
ve katliamcı tecavüzcü erkek egemen zihniye-
tine karşı yürüttüğü öz savunma mücadelesinin  
hedeflendiğini ve sindirilmeye çalışıldığını çok 
iyi biliyoruz. 

Ve biz kadınlar, Ekin Wan şahsında direnen 
kadınlara, kadın kimliğine ve bedenine   
tahammülsüzlüğün en çirkin hali olan bu saldırıyı,  
kirli savaşı ve insanlık dışı uygulamaları  şiddetle 
kınıyor ve lanetliyoruz. 

Ekin Wan, kadın direnişimizin çırılçıplak ha-
lidir  ve onurumuzdur diyoruz!

Ekin Wan’ a yapılan bu alçak saldırının 
hesabını sormak ve yürütülen kirli savaşa karşı 
dur demek için kadın özgürlük mücadelemizi 
yükseltelim.

Basta İngiltere’de ki kadınlar ve kadın 
kurumları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları 
işlenen bu insanlık  suçlarına karşı sesiz kal-
mamaya ve eyleme geçmeye çağırıyoruz.’’ 

Londra Kadın Dayanışma Platformunda 
Roj Kadın Meclisi, Sosyalist Kadınlar Birliği, 
Daymer Kadın Komisyonu ve Demokratik Kadın 
Hareketi gibi kadın örgütleri yer alıyor.
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Jeremy Corbyn Cemevini Ziyaret Etti
İşçi Parti lider adayı 
ve Islington millet-
vekili Jeremy Cor-
byn, Britanya Alevi 
Federasyonu’nun 
(BAF) düzenlediği 
toplantıya katıldı.

Edmonton milletvekili Kate 
Osamor’ın da katıldığı toplantıda, 
Britanya’daki Alevi gençlik 
örgütlenmesi, Alevi Youth, üyeleri 
dahil bir çok genç toplantıda yer 
aldı. 

Pazar günü, İngiltere Alevi 
Kültür Merkezi ve Cemevi’nde 
gerçekleşen toplantıda Alevilik ve 
Aleviler hakkında sunum yapıldı. 

BAF başkanı İsrafil Erbil’in 
yönettiği toplantıda, Corbyn, 
İşçi Parti lider yarışı ve Brit-
anya siyasetindeki son süreç 
hakkında konuşma verip, ardından 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Corbyn, Daiş ile ilgili iletilen 
soruda, terör örgütüne verilen 
desteğin nereden geldiğinin 
sorgulanması gerektiğini ifade 
etti: ‘‘Daiş’e verilen paranın, 

silahların yoktan var olmadığının, 
petrolünün birilerine satıldığının 
bilincinde olmamız gerekiyor.’’

Corbyn, Daiş’in Kürtlere karşı 
saldırılarına deyinerek, şöyle 
konuştu: ‘‘Daiş’in Suriye’deki 
Kürtlere karşı muameleleri 
tamamıyla utandırıcı. Aynı zaman-
da Türkiye’nin Kürt mevzilerini 
bombalaması da utanç verici.’’

Britanya’nın Daiş’e karşı ne 
yapması gerektiğini değerlendiren 

Corbyn, askeri müdahaleye karşı 
olduğunu, ve hükümetin bölgedeki 
halkların özgür iradelerine, adalet 
ve insan haklarına dayalı bir dış 
ilişki planı yürütmesi gerektiğini 
ifade etti. Corbyn, buna ek olarak, 
Britanya’nın kime silah sattığını da 
değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Son aylarda insanlık trajedi-
sine dönüşen göçmenlik konusuna 
değinen Corbyn, ilk olarak göçe 
yol açan sorunların ele alınması 

gerektiğini dile getirdi.
Corbyn’nin, geçtiğimiz hafta, 

büyük tartışma yaratan, kadınlara 
trenlerde ayrı kabin olsun önerisine 
ilişkin sorulan soruda, medyanın 
tam olarak ne söylediğini anlama-
dan sözlerini eleştirdiğini ifade etti. 
Corbyn, böyle bir öneri yapmak 
zorunda kaldığının acı olduğun, 
fakat kadınların kendilerini güvende 
hissetmeleri için böyle bir seçenekleri 
olmasının faydalı olabileceğini anlattı 

ve Meksika’da bu uygulamanın işe 
yaradığını söyledi.

Corbyn, vergi kaçakçılığıyla 
mücadele edeceğini de ifade etti. 
Liderlik yarışında önde olan Cor-
byn, ulusal sağlık hizmeti, NHS ile 
ilgili de iletilen soruya yanıt olarak, 
ücretsiz olan bu hizmetin önemine 
vurgu yaparak daha fazla yatırım 
yapılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantının sonunda Corbyn’e 
Alevilik ile ilgili kitap hediye edildi.



Home Office Diyarbakır’ı da Seyahat 
Uyarısı Listesine Aldı
Birleşik Krallık Dışişleri 
Bakanlığı, Türkiye’ye yöne-
lik seyahat uyarısını 1 Ey-
lül itibariyle güncelledi ve 
Diyarbakır’ı da çok gerek-
medikçe ziyaret edilmeme-
si gereken şehirler listesine 
ekledi.

  Önceki seyahat uyarısında Suriye 
sınırına 10 kilometre mesafeden fazla kes-
inlikle yaklaşılmaması ve Şırnak, Mar-
din, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, 
Siirt, Dersim ve Hakkari’ye çok gerekli 
olmadıkça gidilmemesi istenmişti.
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Hastasının Toplumsal 
Hassasiyetleriyle Bile 
İlgilinen Doktor
Doktor deyince hep aklımıza fiziki ve ruhsal 
hastalıklarımızla ilgilinen ve bunları tedavi etmeye 
çalışan kişi gelir aklımıza. Ancak Londra’daki bir dok-
tor örnek teşkil edebilecek bir davranışta bulunarak 
hastasının toplumsal kaygılarıyla da ilgilendi. 

Camden NHS Foundation’da 
çalışan Dr Laura Kemmis Kürdistanlı 
hastası Ali Doğan’ın sağlık 
sorunlarıyla ilgilenmenin yanında 
Doğan’ın Kürdistani kaygılarıyla da 
ilgilendi. Daiş çetelerinin Kobane’ye 
yönelik saldırılarından sonra yüz-
binlerce insan evlerinden göç etmek 
zorunda kalmış ve Kuzey Kürdistana 
geçiş yapmıştı. Kobane çetelerden 
kurtarılsada kent merkezinin yüzde 
sekseni yıkılmış ve evlerine dönen 
onbinlerce insan zor koşullarda yaşam 
savaşı vermeye başladı. Bu durumu 
doktoru Laura Kemmis ile paylaşan 
Kürdistanlı Ali Doğan, yaşanan insani 
kriz hakkında bilgilendirme yapmış.

Hastasının kaygılarını görmezden 
gelmeyen Dr Laura Kemmis İslington 
ve Camden’da yayınlanan NHS basın 
bülteninde konuya yer vererek NHS 
çalışanlarına yardım çağrısında bulun-
du. Basın bülteninde ‘Yaşam Savaşı-
Kobane Krizi’ başlığıyla bir çağrı 
yayınlayan Dr Kemmis, Kobane’de 
yaşanan durumu özetle anlattıktan 
sonra yardım çağrısında bulunmuş. 
Yardımlar için Heyva Sor A Kurd-
istan yardım kuruluşunun adresini 
veren Dr Kemmis bu şekilde büyük 
bir takdir toplayan bir çalışmaya da 
imza atmış oldu.  

Garsonların Hakkı 
Olan Bahşişe 
İşletmecilerin  
El Koymasına 
Soruşturma

İngiltere Ticaret Bakanlığı, restoran 
hizmetlerinde müşterilerin ödediği 
bahşişlerin garsonlara dağıtılmadığı 
iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 
ülkenin en ünlü restoran 
zincirlerindekiler de dahil 
olmak üzere müşterilerinden 
servis ücreti adı altında tah-
sil edilen ücretler de incele-
necek.

Ticaret bakanı Sa-
jid Javid konuyla il-
gili yaptığı açıklamada, 
çalışanların hakkı olan 
bahşişin işletmeciler 
tarafından cebe indirilmes-
inin doğru olmadığını belir-
terek, acil olarak soruşturma 
başlattığını ve bunun so-
nucuna göre yeni tedbirler 
alınacağını ifade etti.

Bakanlık, bu gelirlerin 
restoran yönetimi tarafından 
garsonlara ödenmediği 

yolundaki şikayetler ve 
yayınlanan haberler üzerine 
harekete geçti.

Son olarak The Independ-
ent Gazetesi’nde yayınlanan 
haberde bazı restoranlarda 
faturalara eklenen servis 
ücretlerinin bir kısmına veya 
tamamına yönetim tarafından 
işletme gideri adı altında el 
konulduğu duyurulmuştu.

İncelemenin sonunda 
hükümetin yeni bir yasal 
düzenleme yapması gerekip 
gerekmediğine karar verilecek.

Sendikalar, özellikle 
servis ücretini faturalarına 
yansıtan işletmelerde 
bahşişlere el koyulmasının 
yaygın olduğunu belirtiyor.

Kuzey Denizinin Altında Tarih Öncesi Britanya’nın Eski Kabileleri Aranıyor
Kuzey Denizi’nin altında 
çalışan arkeologlar, 7 
bin 500 yıl önce sulara 
gömülen tarih öncesi 
Brirtanya’nın kayıp ka-
bilelerine ait izler arıyor.

Arkeologlar 7 bin 500 yıl önce sular altında 
kalan Britanya’nın ‘nin ‘Atlantis’ini keşfetmek 
üzere kolları sıvadı. Araştırmayla  Kuzey 
Denizi’nin altında yatan tarih öncesi dönem gün 
yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor. Burada, İngiltere 
ile güney İskandinavya arasında, bir zamanlar 

günümüz İngilteresi büyüklüğünde kara parçası 
olduğu biliniyor. 

Arkeologlar burada taştan yapılmış aletler, 
bitki polenleri, DNA bitkileri ve uzun süredir 
kayıp olan kara parçasının ‘sakinlerince’ 
kullanıldığı tahmin edilen hayvan türlerine dair 
izler bulmayı amaçlıyor.   Bölgede 6 bin yıl ka-
dar, tarih öncesi İngilizlerin yaşadığını aktaran 
araştırmacılar, burada yaşayan insanların buğday 
yediğinin tahmin ediyor. Bunun kanıtlanması 
durumunda, buğdayın ilk yetiştirilme tarihi 2 
bin yıl kadar geriye çekilecek.  Yüksek teknolo-
jili araştırma tekniklerinin kullanıldığı multi 
milyon pound’luk dev proje, geniş kapsamıyla 
dünyada türünün ilk örneği. Araştırmayla bir-
likte ilk kez su yükselişine insanların, bitki ve 
hayvanların nasıl tepki verdiğinin anlaşılacağı 
da tahmin ediliyor.

Ali DoğAnlAurA KEmmiS
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40 Gün İçerisinde 10’u Çocuk 
53 Sivil, Türk Güvenlik Güçleri 
Tarafından Katledildi
Son iki aydır yargısız infaz haberlerinin eksik olmadığı Türkiye’de Türk güvenlik 
güçleri tarafından katledilen sivillerin sayısı her gün biraz daha artıyor. 

20 Temmuz 2015 tarihinde Suruç ilçesinde 
yaşanan bombalı saldırı sonucu 32 SGDF’li 
gencin yaşamını yitirmesi olayından sonra ülke 
çapında gelişen olaylarda 53 sivil insan, Türk 
güvenlik güçleri tarafından katledildi. 

İHD: 48 SİVİl YaŞaMını YİtİrDİ
İnsan Hakları Derneği 28 Ağustos tarihinde 

yaptığı basın açıklaması ile yayınladığı raporda 
21 Temmuz-28 Ağustos tarihlerinde 48 sivilin 
yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. 30 Ağustos’ta 
da Şırnak’ın Silopi ilçesinde polisler tarafından 
katledilen 3 genç ve kadın ile beraber, 21 
Temmuz’dan bu yana Türk güvenlik güçleri 
tarafından katledilenlerin sayısı 53’e çıktı. 

2 bİn 544 KİŞİ GÖzaltınDa alınDı
İnsan Hakları Derneğinin yayınladığı raporda 

son 40 içerisinde toplam 2 bin 544 kişinin gözaltına 
alındığı yer aldı. Raporda, Gözaltına alınanların 
136’sını “IŞİD üyesi” olduğu gerekçesiyle, 22 kişi 
“Paralel yapı üyesi” iddiasıyla gözaltına alınırken, 
2 bin 386 kişinin ise “KCK-PKK üyesi” olduğu 
gerekçesi ile gözaltına alındığını ifade edildi.

Suruç SalDırıSı İlE 
bErabEr toPlaMDa 85 
SİVİl YaŞaMını YİtİrDİ

* 20 Temmuz 2015 Şanlıurfa İli Suruç 
İlçesindeki Bombalı Saldırıda Sosyalist Gençlik 
Dernekleri Federasyonu(SGDF) üyesi Amara 
Kültür Merkezi’nde basın açıklaması yaparken 

canlı bomba patlaması sonucu birisi saldırgan ol-
mak üzere toplam 33 kişi hayatını kaybetmiş en 
az 100 kişi yaralanmıştı.

* 23 Temmuz 2015: Gaziantep ili Kilis 
sınırında Firas Feyad adındaki Rojavalı Türk 
askerleri tarafından katledildi. 

* 25 Temmuz 2015 İstanbul’un Bağcılar 
İlçesi’ndeki evi DHKP-C Örgütü gerekçe göster-
ilerek özel harekât polislerince evi basılan Günay 
Özarslan yargısız infaz edildi. 

* 25 Temmuz 2015 Şırnak Cizre’de başlatılan 
gözaltı ve sınır ötesi operasyonları protesto 
eden gruba özel harekât polislerinin açtığı ateş 
sonucu olayları evinin balkonundan izlediği be-
lirtilen Abdullah Özdal (21) göğsüne isabet eden 
kurşunla yaşamını yitirdi.

* 26 Temmuz 2015: 35 yaşındaki Bülent Ece-
vit Güngör; Mersin’deki Suruç katliamı, hava 
saldırıları ve gözaltıları protestosu sırasında 
balkonda otururken başına bir cismin isabet et-
mesi sonucu yaşamını yitirdi.

* 26 Temmuz 2015 Diyarbakır’ın Bağlar 
İlçesi’nde eylem yapan gruplara müdahale eden 
polis ekiplerinin kovaladığı Beytullah Aydın 
(11) kaçarak saklandığı bir binanın 7. katından 
düşerek yaşamını yitirdi.

* 27 Temmuz 2015 Mardin’in Nusaybin 
İlçesi’nde, başlatılan operasyonlara karşı ey-
lem yapan gruplara polisin açtığı ateş sonucu 
Seyithan Dede (19) boynundan vurularak 
yaşamını yitirdi.

* 29 Temmuz 2015 Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, 
polis ekipleri durdurdukları bir araçtan inen 4 
kişiye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Hasan 
Nerse (17) vurularak ağır yaralandı. Hareket 
edemeyen Hasan Nerse’nin ellerini ve ayaklarını 
kelepçeleyen polisin olay yerine kimseyi 
yaklaştırmaması sonucu Hasan Nerse yaşamını 
yitirdi.

* 30 Temmuz 2015 Ağrı’nın Sıtkiye Mahal-
lesinde polisler bir eve baskın yaparak 3 genci 
katletti. İnfaz edilen gençlerden ikisi kardeş 
olup Ağrı Diyadin nüfusuna kayıtlı, diğeri ise 
Muş nüfusuna kayıtlı Sezai Yaşar (26), Ahmet 
Yaşar, Mirzettin Göktürk isimli vatandaşlar Polis 
tarafından infaz edildi.

* 1 Ağustos 2015 Zergelê Köyü’nde 
Türk savaş uçaklarının sınır ötesi operasyon 
kapsamında Kürdistan bölgesine (Kuzey Irak) 
yaptığı hava saldırısında biri hamile olan 2 kadın 
ile birlikte 8 sivil insanı hayatını kaybetmiştir.

* 7 Ağustos 2015 Şırnak’ın Silopi ilçesinde 
polislerin mahallelere girerek etrafa rast gele 
ateş açması sonucu Kamuran Bilin (27), Mehmet 
Hıdır Tanboğa (15), Hamdi Ulaş (58) hayatlarını 
kaybettiler. 

* 11 Ağustos 2015: Mardin’in Nusaybin ilçes-
inde inşaat işçisi olan üç çocuk babası 29 yaşında 
Havzullah Doğan özel harekat timleri tarafından 
sokak ortasında katledildi. 

* 12 Ağustos 2015 Ağrı Diyadin ilçesinde bir 
ekmek fırınında çalışan 14 yaşındaki Muham-

met Aydemir ve 16 yaşındaki Orhan Aslan odun 
taşıdıkları fırında özel hareket polisleri tarafından 
katledildi. Aynı gece yine polisler tarafından ka-
tledilen bir erkek cesedi de Murat Mahallesi’nde 
harabe olan evlerin arasında bulunmuştu. 

* 13 Ağustos 2015 Diyarbakır Merkez Bağlar 
ilçesine bağlı Kanartepe mahallesinde, mahalleyi 
abluka altına alan Özel Harekât polislerinin etra-
fa rastgele açtığı ateş sonucu evinin kapısında 
oturan 40 yaşındaki Fahrettin Budak’ın göğsü ve 
sırtına aldığı 3 kurşunla öldürüldü. 

* 17 Ağustos 2015 Bitlis Tatvan’da Sorgun 
Askeri Kışlası önünde askerlerin bir araca ateş 
açması sonucu Ömer Cinkılıç (23) yaşamını 
yitirdi. 

* 17 Ağustos 2015: sokağa çıkma yasağı ilan 
edilen Diyarbakır ilinin Silvan ilçesinde yaşanan 
olaylarda evler, dükkânlar ateşe verilirken ger-
çek silahlarla ve bombalarla mahallelerde ras-
tgele ateş açıldı. Başından vurularak öldürülen 
kişinin Serhat Bilen (25) olduğu öğrenildi. Atılan 
el bombası nedeniyle iki yaşlı kişi daha hayatını 
kaybetti. 

* 18 Ağustos 2015’de Muş Varto’da çıkan 
çatışmalarda Muş Valiliği tarafından 4 kişinin 
yaşamını yitirdiği açıklanmıştı. Özel harekât 
timlerinin sağ yakalayıp infaz ettiği iddia edilen 
2 sivilin, 1979 Alagöz Mahallesi doğumlu Rahmi 
Kızıltaş ve 1989 Alagöz Mahallesi doğumlu Ab-
dullah Toprak olduğu öğrenildi. 

* 18 Ağustos 2015 İstanbul’un Esenler il-
çesi Tuna Mahallesi’nde önceki gün Silvan’da 
yaşanan devlet terörünü protesto ederken poli-
sin ateş etmesi sonucu (16) yaşındaki Fırat 
Elma hayatını kaybetti. Diyarbakır nüfusuna 
kayıtlı olan Fırat Elma otopsi işleminden sonra 
Diyarbakır’da defnedildi.

* 19 Ağustos 2015: Devam eden operasyonları 
protesto etmek için Mardin’in Artuklu İlçesi’nde 
yapılan protesto eyleminden sonra 19 yaşındaki 
Ali Akpınar evine giderken polisin açtığı ateş so-
nucu vuruldu. 

* 19 Ağustos 2015 Şırnak, İdil’de Turgut 
Özal mahallesinde benzin istasyonunda pompacı 
olarak çalışan ve eve gitmekte olan 21 yaşındaki 
Cabbar Acar polis kurşunu ile hayatını kaybetti. 

* 22 Ağustos 2015 Diyarbakır’ın Sur İlçesinde 
polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada 1 
sivil yaşamını yitirirken 4 kişi de  çeşitli yerler-
inden yaralandı. 

* 26 Ağustos 2015 Yüksekova’da gece saatler-
inde yaşanan olaylarda polislerin saldırısı sonucu 
3 kişi yaşamını yitirirken 7 kişi de yaralanmıştır.

* 27 Ağustos 2015: Cizre’de Garnizon 
Komutanlığı’na yapılan saldırının ardından 
çıkan çatışmalar sırasında sağlık personeli 32 
yaşındaki Eyüp Ergin, 7 yaşındaki Baran Çağlı, 
10 yaşındaki Emin Yanaş ve 28 yaşındaki Mesut 
Sanrı hayatını kaybetti.

* 27 Ağustos 2015:  Şırnak’ta düzenlenen gös-
teriye polisin müdahalesiyle başlayan çatışmada 
boğazına kurşun isabet eden Ahmet İrtegün (17) 
adlı çocuk yaşamını yitirdi.

* 29 Ağustos 2015: Kızıltepe’de dün akşam 
meydana gelen patlamanın ardından operasyon 
başlatan özel harekat polislerinin bir araca ateş 
açması sonucu aracın şoförü olan 16 yaşındaki 
Mazlum Turan adlı çocuk hayatını kaybetti.

* 30 Ağustos 2015: Şırnak’ın Silopi ilçesi 
Kobanê Mahallesi’nde polislerin bir eve baskın 
düzenlemesi sonucu Ali Ödük (20), Halil Can 
(22) ve ismi öğrenilemeyen 1 genç katledildi. 

* 30 Ağustos 2015: Silopi’de evlerinin 
damında uyuyan Fatma Ay ve 14 yaşındaki 
çocuğu Berfin, polisler tarafından açılan ateş so-
nucu vuruldu. Anne Ay hayatını kaybetti.

* 31 Ağustos 2015: Hakkari’nin Yükse-
kova ilçesinde Mahalleleri rastgele tarayan 
özel harekat timleri, mahalle sakinlerinden Ali 
Kaval adlı genci katletti. Panzerden açılan ateş 
sonucu bacağından 2 ve kafasından 1 kurşunla 
vurulan Kaval, ağır yaralanarak Yüksekova Dev-
let Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayan Kaval hayatını kaybetti.
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Belediye Evlerini 
Kiralatanlara Karşı 
Soruşturma
Haringey belediyesi belediye evlerini kaçak 
olarak kiralatanlara başlattığı operasyonda 12 
kişinin kira anlaşmaları iptal edildi.

Yapılan araştırmada, 12 bel-
ediye kiracısının başka adreslerde 
yaşadıkları ve evlerini kiraladıkları 
tespit edildi.

Haringey belediyesinin konuya 
ilişkin yayınladığı haberde beledi-
ye evini başkasına kiralamanın iki 
yıla kadar hapis cezası olabileceği 
aktarıldı.

Boşaltılan evler, geçici konutlar-
da yaşayan ve belediye evi için sıra 
bekleyen ailelere verilecek. 

Geçen yıl belediye af uygu-
layarak, belediye evi olup, 
yaşamayanlara cezasız evler-
ini geri verme fırsatı vermişti- 
böylece 25 ev boşaltılmıştı.

2013’te yürürlüğe giren ka-
nun doğrultusunda, belediye evi 
kontratı bulunanların, bu kontratı 
ihlal etmeleri hapis cezası ya da 5 
bin sterlin cezaya yol açabiliyor.

Belediye adına açıklama ya-
pan encümen, Jason Arthur, “Bel-
ediye evini kar için kiralatmak sa-
dece yasa dışı değil- sosyal konut 
hizmetinin imkanlarını zorluyor ve 
gerçekten eve ihtiyacı olan ailelerin 
ev bulmalarını engelliyor,’’ dedi. Ar-
thur şöyle devam etti: “Geçen yıl, af 
uyguladığımızda, aftan yararlanma 
fırsatını değerlendirmeyenlere karşı 
ağır yaptırımlarımızın olacağını 
açıkça belirtmiştik.’’

Belediye, konut sahtekarlığı 
yapanların yargılanacağını açıkladı.

İnşaattan Düşen Cam Çerçevesi 
Olayında Dört Tutuklama
Londra Merkezde, üç 
yıl önce bir inşaatın 
yanında yürürken 
büyük bir çerçevenin 
üzerine düşmesi so-
nucunda 44 yaşındaki, 
avukat, Amanda Telfer 
hayatını kaybetmişti. 
Telfer’ın ölümüne 
ilişkin yapılan incel-
emenin ardından, dört 
kişi, kasıtsız öldürme 
suçundan tutuklandı.

Telfer’in üzerine, 4x4 me-
tre olan, yarım ton ağırlığında 
tahta çerçeve düşmesi sonu-
cunda hayatını kaybetmişti. 
Tahta çerçeve duvara yaslanılıp 
bırakıldıktan sonra Telfer’in üzer-
ine düşmüştü.

Görgü tanıklarının üzerine 
düşen çerçeveyi kaldırıp ilk mü-
dahaleyi yaptı, fakat, olay yerine 
gelen ambulans ekibi Telfer’i 
kurtaramadı.

30 Ağustos 2012’de 
gerçekleşen olaya ilişkin, Cob-
ham, Surrey’den Damian 
Lakin-Hall (48); Leeds, West 
Yorkshire’dan Claire Gordon 
(35); Slough, Berkshire’dan Kel-
vin Adsett (63); ve Sawbridge-
worth, Hertfordshire’den Steve 
Rogers (61), 9 Eylül’de West-
minster magistrates mahkem-
esine çıkartılacaklar. Sanıklar, 
kasıtsız öldürme, ağır ihmal ve iş 
yerinde görev ihlali suçlarından 
yargılanacaklar. 

Davada ayrıyeten, I S Eu-
rope Ltd, Westgreen Construc-
tion Ltd ve Drawn Metal Ltd 

şirketlerinin yetkileri de mahkem-
eye çıkartılacaklar. Tümü, çalışan 
ve çalışan olmayana karşı görev 
ihlalinden suçlanıyorlar. 

Londra polis birimi, Metro-
politan Police ve Health & Safe-
ty Executive (sağlık ve güven-
lik idaresi) tarafından yapılan 
inceleme sonucunda tutuklamalar 
gerçekleşti.

Medya avukatını olan Tel-
fer, aynı zamanda, gönüllü 
olarak, Guantanamo Bay’de 
ABD tarafından tutulan ve ölüm 
cezası verilen sanıklara avukatlık 
yapıyordu. 



Telgraf Gazetesi 
Okurlarına Merhaba

Eğitim ile yaşadığımız dünyanın 
aydınlık alanları genişletilir, 
karanlıkları azaltılır. 

Eğitimciler Forumu, İngiltere’de yaşayan 
gençlerimizin geleceklerine küçük de olsa 
bu köşeyle bir ışık olur umuduyla böyle bir 
çalışmanın içine girdi. 

Bundan böyle her hafta bu köşede sizlerleyiz. 
Oldukça karmaşık olan İngiliz eğitim sistemi 

ile eğitim konusundaki güncel gelişmeler, bilgi 
ve tavsiyeler vermeye çalışacağız, bu konular 
hakkında velilerimizin anlayacağı bir dille bir 
köşe hazırlamaya özen göstereceğiz. 

Amacımız, gençlerimizi eğitime ve özellikle 
de yüksek eğitime özendirmek, farklı alternati-
fleri gösterebilmek ve gençlerimizin doğru kara-
rlar almasına yardımcı olmaktır. 

Anne ve babaların çok sevdikleri çocuklarının 
eğitimlerine tam zamanında ve doğru müdahale 
edebilmelerine katkıda bulunmayı arzuluyoruz.

Yaşadığımız bu çağda eğitim 
artık sadece eğitim değildir.

Eğitim aslında özgürlüğün, mutlu olmanın, 
hem kişi olarak hem de toplum olarak barış ve hu-
zur içinde yaşamanın belki de en önemli yoludur. 

Her öğrencinin iyi bir eğitim görmesi ve daha 
da önemlisi yüksek eğitime yönelmesi, tüm 
toplumların zenginleşmesine de bir katkıdır. 

Toplumumuzun ihtiyacı olan böyle bir eğitim 
köşesi için bizden istediklerinizi yukarıdaki 
mail adresimize yazabilirsiniz. 

Geçmişte ve şu anda çeşitli yayınlarımız 
ve çalışmalarımız için katkıda bulunan bütün 
eğitimci arkadaşlarla, aydınlığa giden eğitim 
yoluna bir taş daha döşediğimiz için mutluyuz.

İngiltere’deki eğitim sistemini daha iyi an-
lama noktasında eğitim köşemizin size yardımcı 
olacağını umuyoruz. 

Eğitim Şart! 
Sevgili aileler,
Anne ve baba çocuklarının eğitiminde çok 

önemli bir rol oynar. Her aile çocuklarının 
başarısı için bir beklenti içindedir. Bu yüzden 
özellikle çok yüksek başarıyı hedeflemey-
en çocuklara güven aşılamak gerekir. Her 
öğrencinin hedefe ulaşmak ve bir meslek sahibi 
olmak için potansiyeli vardır. 16 yaşına kadar 
bu ülkede eğitim zorunludur. 16 yaşından son-
ra eğitimlerini sürdüren öğrencilerin ise iyi bir 
meslek sahibi olma şansları çok yüksektir. Okul-
lar ve öğretmenlerin varlık nedeni, öğrencilerin 
yeteneklerini en iyi bir şekilde kullanmalarını 
desteklemektir. 

bütün öğrenciler geleceklerini 
eğitim hayatı içinde görmelidirler.

Sevgili Öğrenciler,
Kalifikasyonlar sizin geleceğiniz için 

ihtiyacınız olan pasaporttur. İleri eğitime, üni-
versiteye veya mesleki programlara giden 
kurslara karar verecek olan sizlersiniz. Bir 
musluk tamircisinden bilgisayar uzmanına, bir 
öğretmenden avukat olmaya kadar istediğiniz 
hedefe ulaşmak için kalifikasyonlara, diploma-
lara ihtiyacınız vardır. Geleceğinizi en iyi bir 
şekilde kurmak için en önemli şey eğitimdir. 
Doğru becerileri ve diplomaları almak iyi bir iş 
şansınızı arttırır ve yaşam standartınızı yükseltir. 

nasıl bir meslek sahibi olmak 
isterseniz isteyin, lütfen eğitim 
hayatınızı sürdürmeye devam edin.

Eğitimciler Forumu
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Okul ile iyi ilişki kurmak 
Bir çoğumuz için okul ile olan ilişkimiz yılda bir yada en fazla 

iki defa yapılan veli toplantılarının dışına çıkmıyor. Yine çoğumuz 
için, bu ilişki, burada bize söylenen ve dinlediklerimiz oluyor. Bu 
haftaki yazımda okul ile aile ilişkisinin önemi ve bunun neden ve 
nasıl olabileceği konusunda bazı noktalarda bulunmak istedim, 
umarım faydalı olur. 

Eminim hepimiz okul, aile ve öğrenci üçgenin ne kadar önem-
li olduğunu sayısız defa duymuşuzdur. Aslında sürekli velilere 
belirtilen bu kavram herkesin dikkate alması ve en iyi şekilde 
uygulaması gereken gerçeklerden bir tanesi. Okulun ve öğrencinin 
iyi bir şekilde çalışması ancak ailenin vereceği destek ile müm-
kün olabilir. Kimi aile bu ilişki sayesinde çocuğunun durumunu, 
başarısını veya başarısızlığını öğrenir. Kimi aile ise, daha etkili bir 
rol alıp okulda çocuklarının öğrendiği dersten tutun da, onların oku-
lunda gönüllü çalışmalar yapmaya kadar gider. Bu üçgeni iyi işleten 
velilerin çocukları ya başarılı olurlar yada işler kötüye gitmeye 
başladığında büyük sorunlar ortaya çıkmadan müdahale ederler.

Okulu ile iyi bir ilişkinin kurulması için okul ve aile arasında 
düzenli, güvenli ve dürüst bir bilgi paylaşımının olması gerekiyor. 
Her okulun ailelere bu konuda olanaklar yaratması bir çok müdürün 
en temel görevi. Ayrıca her müdür okullarının kapısını ailelere 
ve topluma açıp sınıf ve ev arasında bir bağ kurula bilineceğini 
göstermesi lazım. Bunu yapan müdür başta veliler olmak üzere, 
okuldaki öğretmen veya öğrenci olsun herkes kesim tarafından se-
vilir ve saygı duyulur. 

Bu nokta kadar önemli olan bir şey ise ailelerin okula dürüst 
ve zamanlı bilgi vermeleri. Dışarıdan içine kapanık olarak görünen 
bizim gibi toplumlarda bu konuda maalesef bilgi paylaşımı çok az. 
Çocuklarımızın hayatında önemli olan bazı gelişmeleri zamanında 
okula bildirmemiz, eğitim seviyesi açısından önemli bir nokta. 
Örnek verelim, anne ve baba ayrılıyor ya da boşanıyor – yetişkinler 
için bile çok zor olan bu dönem bir çocuk için (yaşı ne olursa olsun) 
tahmin edilemeyeceği kadar daha zor bir tecrübedir. Bir çok çocuk 
böyle dönemlerde kendilerini diğer çocuklardan daha farklı görüp 
o zamana kadar girmediği ve göstermediği davranışları sergiler. 
Yine bir başka örnek ise aileden birisinin vefat etmesi olabilir – 
yine hem yetişkinler için hem de çocuklar için böyle bir şer zor 
bir döneme tekabül eder ve yardım şarttır. Bu veya buna benzer 
durumların okullar ile paylaşılması çocuğun okul tarafından ger-
eken yardımı ve desteği almasını sağlar. 

İngiltere’de gerek ilkokullarda, gerekse de ortaokullarda SEN-
CO (Special Education Needs Co-ordinator), yani, Özel Eğitim 
İhtiyacı Koordinatörleri görev alır. Bu öğretmenler çocukların 
sağlık, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak ile sorumlu 
olan kişilerdir. Bir okuldaki SENCO öğrenci, veli, bunun yanında 
bir çok kurum ve kuruluş ile yakından çalışır. SENCO’lar sosyal, 
sağlık ve psikolojik sorunlar yaşayan çocuklar ile yakından ilgilen-
ip okuldaki öğretmenlere bu tür sorunları olan öğrenciler ile nasıl 
ilgilenebilecekleri konusunda eğitim verirler. Bu tür ihtiyaçları 
olan öğrencilerinin velileri ile SENCO sürekli bir diyalog içinded-
ir. Her aile kendi okullarındaki SENCO’lar ile sınıf öğretmenleri 
aracılığıyla irtibata geçip görüşebilir.

 Ailelerin en temelde okulda öğrencilerinin sınıf öğretmeni, 
yada İngiltere’deki adıyla ‘tutor’, ile bir diyalog içinde olması 
gerekiyor. Veli, toplantılarının dışında bu öğretmeni ile diyalog 
içinde olup çocukları hakkında istedikleri zaman bilgi alabil-
irler. Bunun dışında genel okul sorunları ile ilgili her veli okul 
müdürü ile görüşebilir. Müdür ile bu konuda istenilen zamanda 
randevu talep edip görüşme, duygu ve düşüncelerini bildirme, 
her velinin temel hakkıdır. Son olarak okulun gidişatı veya okul 
müdürü hakkında olan şikayet yada öneriler konusunda ise Okul 
Aile Birliği (School Governors) paneli yada bölge eğitim müdür-
lükleri (LEA) ile görüşebilirler. Bu bilgilere her gün ihtiyacımız 
olmasa da, gerek duyduğumuzda kullanabileceğimiz bazı ilişki 
yöntemleri.

Eğitim Köşesi

OKTAy 
Şahbaz
Urswick Ortaokulu Bilgisayar Bölüm Başkanı

oktyshbz@googlemail.com

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



16   ÇArşAmBA,02 EyLüL 2015



17  ÇArşAmBA,02 EyLüL 2015

Dünya Barış Günü
1 Eylül 1939 tarihinde Alman birlikleri Polonya’ya 

saldırarak dünya tarihinin en kanlı savaşlarından 
birini başlattı. İkinci Dünya Savaşı’nın ilk günü olan 
bu tarih yıllardır Dünya Barış Günü olarak kabul 
ediliyor.

Yeryüzünün makus tarihinde barışın hakim olduğu 
tek bir gün yok.

Günümüzde ne değişti?  Hiç bir şey.

Kan çanağına dönmüş beş kıta ve altı milyar çare-
siz insan çırpınıyor.

Yani savaş devam ediyor.

Çünkü barışı hiç denemediler.

Oysa en çok ihtiyacımız olan şey özgürlük ve barış.

Barış için kadın örgütlerinin yayımladığı ortak 
deklarasyonu sizlerle paylaşıyorum.

Sağlıcakla kalınız.

HERKESE SESLENİYORUZ 

Biz bu ülkenin kadınları, barış istiyoruz. Savaşın, 
çatışmanın kıyıcılığını daha kaç kuşak yaşayacak? 
Telafisi olmayan bunca acıyla ne yapacağız?  

Seçime beş kala iktidarın “dondurduğunu” ilan 
etmesiyle çözüm süreci ortadan kalktı.  Savaş dili 
eskisinden de beter biçimde geri döndü.  Kanı yerde 
kalmayacak dedikleriniz, bizim çocuklarımız. Feda 
edebileceğinizi söyledikleriniz, bizim çocuklarımız, 
bizim yakınlarımız. Öldürdükleriniz, bizim 
çocuklarımız.   

Nasıl bir Meclis, nasıl bir ülke istediğimizi 
oylarımızla anlattık. İrademiz hiçe sayıldı. Bombala-
malar, yangınlar, misillemeler sardı etrafımızı. Bir 
ayda onlarca insanımız öldü. Onların yasını tutmak 
yerine yeni kayıpların korkusunu duyurdunuz. Biz 
seçimimizi savaştan yana yapmadık. Yürürlükteki 
antidemokratik hukuka bile uymayan bir olağanüstü 
hal rejimine oy vermedik. Ne bombalara, ne misille-
melere ne infazlara ne de sabotajlara ihtiyacımız var. 

Biz kadınlar, bir savaş ve çatışma ortamını ka-
bul etmeyeceğimizi buradan ilan ediyoruz.  Silahlı, 
silahsız tüm taraflara “artık bir durun” diyoruz.  
Haklı haksız tartışmasını bir kenara bırakarak, “o 
başladı, bu başladı” demeden  DURUN! Öldürm-
eye değil, yaşatmaya çalışın!  Biz kadınlar ölümün 
değil, yaşamın tarafındayız. Silahları susturun! Di-
yalog ve müzakereler başlasın! Demokratik çözüm 
yolları hayata geçirilsin! Ki barışa dair umudu-
muz, beklentimiz hayat bulabilsin. Barış için ger-
çek adımlar atılsın ki bu ülkenin çocuklarının bir 
geleceği olabilsin.   

Biz kadınlar barıştan asla vazgeçmeyeceğiz. 
Hiçbir savaş çığırtkanlığına, kışkırtıcılığına prim 
vermeyeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki ayrımcılığın 
ortadan kalkması, adaletin tesis edilebilmesi hepimiz 
için eşit ve özgür bir yaşam ancak barış ortamında 
mümkündür. Biz, yok sayılmanın, yok edilmenin 
anlamını hayatlarımızdan, verdiğimiz mücadeleden 
iyi biliriz. Barış için ısrar edeceğiz.  

Arada Bir

DurSalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com

Avrupa Komisyonundan Calais’te 
Mülteci Kampı Yapılması İçin 
Fransa’ya 5 Milyon Euro Yardım
Avrupa Komisyonu, 
Fransa›nın Calais 
şehrindeki göç sorunuyla 
mücadele için 5 milyon 
avro vereceğini duyurdu.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, 
Fransa İçişleri Bakanı Bernard Caze-
neuve ve iki Avrupa Komisyonu üyesi, 
göç sorunuyla ilgili Calais›e gitti. Böl-
geyi ziyaret ettikten sonra gazetecilere 
konuşan Başbakan Valls, göçmen krizini 
insani açıdan ele almak gerektiğine dik-
kati çekerek bu konuda sorumluluklarının 
farkında olduğunu dile getirdi.

Valls, İtalya Başbakanı Matteo 
Renzi›nin göçmenlerle ilgili Avrupa’nın 
hareket etmesi gerektiğine yönelik 
açıklamalarına işaret ederek, Avrupa’nın 
bugün bu sorunu çözmek için seferber 
olduğunu vurguladı.

Valls›den sonra konuşan Avrupa 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans 
Timmermans, komisyonun sorunla mü-
cadele için Fransa›ya 5 milyon avro 
vereceğini duyurdu. Timmermans, 
verilecek miktarın bin 500 göçmen 
için inşa edilecek barınma yerlerinin 
finansmanında kullanılacağını bildirdi.

Geçen hafta İngiliz mevkidaşı ile böl-
geye giden İçişleri Bakanı Cazeneuve, 
kaçak göçle mücadelede İngiltere’nin 2 
yıl için 10 milyon avro bütçe ayıracağını 
duyurmuştu.

Fransa›nın Manş Denizi 
kıyısındaki Calais kentinde yaklaşık 
3 bin kağıtsız göçmen yaşıyor. Ülkenin 
en büyük kaçak göçmen kampı da bura-
da bulunuyor. Kent, İngiltere›ye gitm-
eye çalışan kaçak göçmenlerin şansını 
denediği en önemli sınır noktası olarak 

biliniyor. Bu kentteki kaçak göçmen 
kampının koşulları sivil toplum örgütler-
inin sert tepkisine yol açıyor.

Hava karardıktan sonra İngiltere›ye 
uzanan Manş tüneline kaçak şekilde 
giren göçmenler, daha iyi koşullar için 
bu ülkeye geçmeye çalışıyor. Haziran 
ayı başından bu yana 16  göçmen Manş 
tünelini geçmeye çalışırken yaşamını 
yitirdi.

İngiltere ile Fransa arasındaki göç-
men krizinin kontrol altına alınması 
kapsamında geçen günlerde Fran-
sa tarafına daha fazla tel örgü ile özel 
eğitimli köpeklerin yer aldığı ekipler-
in yerleştirilmesiyle güvenlik önlemlerin-
in artırıldığı bildirilmiş, iki ülke Calais›de 
güvenliğin artırılması için 7 milyon 
sterlin ek kaynak sağlanması konusunda 
anlaşmıştı.

Avrupa Birliği Ülkeleri Mülteci 
Krizi Gündemiyle Toplanıyor
Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin içişleri 
ve adalet bakanlarının Avrupa’ya Mül-
teci akınını görüşmek üzere olağanüstü 
toplanması kararlaştırıldı. AB dönem 
başkanlığını yürüten Lüksemburg’dan 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
sığınmacı krizinin birlik üyesi ülkeler ve 
AB dışında şimdiye kadar görülmemiş 
boyutlara ulaştığı belirtildi.

14 Eylül›de toplanacak Adalet ve İçişleri Konseyi›nin 
mevcut durumu, yürürlükteki önlemleri ve alınabilecek 
muhtemel diğer önlemleri gözden geçireceği be-
lirtildi. Almanya, Fransa ve İngiltere istedi Almanya 
İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Fransız ve İngiliz 

meslektaşları Bernard Cazeneuve ve Theresa May adına 
dün ortak açıklama yapmış, sığınmacı politikası ko-
nusundaki acil önlemlerin ele alınacağı olağanüstü bir 
zirve düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu. Kararlar 8 
Ekim›de resmiyet kazanacak 14 Eylül›deki toplantıda 
somut adımların kararlaştırılması ve bir sonraki resmi 
buluşmanın yapılacağı 8 Ekim›de de kararların resmiyet 
kazanması öngörülüyor. Almanya, Fransa ve İngiltere 
İçişleri Bakanları, AB düzeyinde “güvenli ülkelerin” tespit 
edilmesini talep ettiler. Mevcut uygulamada bu tanım ul-
usal düzeyde yapılıyor. Kabul merkezleri için anlaştılar 
De Maiziere, bunun yanı sıra İtalya ve Yunanistan›da 
sığınmacılar için kurulacak kabul merkezlerinin en geç 
bu yılın sonuna kadar hayata geçirilmesi konusunda da 
uzlaştıklarını belirtmişti. Almanya İçişleri Bakanı, “Daha 
fazla zaman kaybetmeme konusunda hem fikiriz. Güncel 
durum gecikmeden harekete geçmemizi ve Avrupa içinde 
dayanışma sergilememizi zorunlu kılıyor” ifadelerini 
kullanmıştı.
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Suriye’ye Gidecekleri Tahmin Edilen 
Aile Türkiye’de Göz Altına Alındı

Geçtiğimiz hafta, dört 
çocuğuyla kaybolan 
33 yaşındaki kadın 
İstanbul’da tutuklandı. 

Londra’nın City havaalanından, Hollanda 
üzere yolculuk ettikleri tahmin edilen aile, 
terörle mücadele polisi tarafından göz altına 
alındılar. 

Londra polis birimi, Metropolitan Police’nin 
yaptığı açıklamada, Waltham Forest’den olan 
ailenin, Türkiye’de durdurulduklarını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Amir Richard Wal-
ton, ‘‘Bu anne ve dört çocuğunu bulmamıza 
yardımcı olan medya ve halka teşekkür 
ederim. Çocuklarıyla birlikte Suriye’ye 
gideceğinden ciddi endişemiz vardı ve 
şimdi, çocuklarla birlikte, Türkiye’de göz 
altına alındı.’’

Polisin, olaya ilişkin, Türkiye’deki yetkilil-
erle teması devam ediyor.

Times: Kuran, Muhammed’den 
önce yazılmış olabilir
Britanya’da yayınlanan Times 
gazetesi, Birmingham Üniversitesi 
kütüphanesinde bir ay önce bulu-
nan bir Kuran parşömeni üzerinde 
yapılan karbon testlerinin, Kuran’ın 
Muhammed Peygamber’den önce 
yazılmış olma ihtimalini gündeme 
getirdiğini yazdı.

Birmingham Üniversitesi’ndeki Kuran 
parşomeni, Orta Doğu’dan 100 yüz yıl kadar 
önce gelen birçok kitap ve belgenin yer aldığı 
bir koleksiyonda bulunmuştu.

Gazeteye göre söz konusu parşömene, 
hangi yıllara ait olduğunu belirlemek için Ox-
ford Üniversitesi’nde karbon testi yapıldı.

Habere göre, testler, söz konusu parşomenin 
568 ve 645 yılları arasındaki bir tarihte 
yazıldığına işaret ediyor. Muhammed’in 
doğum tarihi olarak 570 (bazı kaynaklara göre 
571) ölüm tarihi olarak da 632 yılları veriliyor.

Haberde şöyle deniyor:”Bu verilere göre bu 
parşömen en geç tarih olarak, üçüncü Halife 
Osman’ın emriyle ilk Kuran’ın derlendiği 653 
yılından öncesine ait. En erken tarih olarak ise 
Muhammed’in çocukluk dönemine ait. Hatta 
Muhammed Peygamber’in doğumundan önc-
esine.”

“Tarihçi ve “The Shadow of The Sword” 
(Kılıcın Gölgesi) adlı kitabın yazarı Tom 
Holland, İslam’ın kökenine ilişkin bilgilerin 
şüpheli hatta yanlış olduğuna ilişkin bulguların 
artmakta olduğunu söyledi.”

“Bu özellikle MS 800’den sonra derle-
nen tarihi kaynaklarda tanımlandığı şekliyle 
Muhammed Peygamber’in çağdaşlarınınkine 

benzer bir siyasi düzen ve yaşam tarzı kur-
maya çalışan ve takipçileri arasında El Kaide 
ve IŞİD’in de bulunduğu Selefiler için zor bir 
durum.”

“Holland, ‘Bu, en hafif ifadesiyle, Kuran’ın 
nasıl ortaya çıktığını kesin olarak bildiğimiz 
düşüncesini sarsıyor ve bunun Muhammed ve 
sahabeleri üzerinde de etkileri olabilir’ diyor.

“Ancak Oxford Üniversitesi Bodleian 
Kütüphanesi’nden Dr. Keith Small ise, kar-
bon testlerinin her zaman güvenilir olmadığını 
geçen ay (Birmingham›da bulunan Kuran 
parçasıyla ilgili olarak) açıklanan tarihlerin 
mürekkebe değil parşömene ait olduğuna 
dikkat çekti. Metnin kaynağı da belirsiz ve 
kaligrafisi sonraki dönemlere ait yazmaların 
özelliğini taşıyor. Dr. Small bununla birlikte 
tarihlerin muhtemelen doğru olduğunu ve bu-
nun İslam›ın kökeniyle ilgili soru işaretleri 
doğurabileceğini söylüyor.»

Gazete bazı Müslüman din adamlarının 
ise iddialara karşı çıkarak, aksine bulunan 
parşömenin varlığının Kuran›ın kökenine 
ilişkin geleneksel bilgileri güçlendirdiğini 
söylediklerini vurguladı.BBC
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Türk ordusunun astsubayı gerillaya niçin güvendi?
Veysi Sarızözen - Özgür Gündem

Dün 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’ydı. Bir tür 
“Ordu Bayramı” da 
sayılabilir. Öyle olun-
ca, biz Ordu’nun dört 
subayının şahsında, 
güncel gelişmeleri yor-
umlayabiliriz. 

Bunlardan birisi, Genelkurmay 
Başkanı’dır. Onun durumunu bizden 
önce Hürriyet yazarı Ertuğrul Öz-
kök yorumladı. İki ilginç soru sordu: 
Birincisi, “Devletin ismi değişti mi?” 
sorusuydu. İkinci soru ise, “Cumhu-
run haberi olmadan savaşa mı girdik” 
şeklinde formüle edilmişti. Soruların 
sorulmasının nedeni, Genelkurmay 
Başkanı’nın 30 Ağustos’ta yayınladığı 
mesajda, “Türkiye Cumhuriyeti” ye-
rine “Türk Cumhuriyeti” ifadesinin 
yer almasıydı. Ayrıca Genelkurmay 
Başkanı, kendisini “Başkomutan” 
olarak ilan etmişti. Bilindiği gibi, 
“barış zamanlarında” “Başkomutanlık 
Cumhurbaşkanı’na ait bir rütbe”. 
Genelkurmay Başkanı ancak “savaş 
zamanında” “Başkomutan” oluyor. 
İşte bu iki ifade nedeniyle de Özkök, 
haklı olarak “devletin ismi mi değişti?” 
ve “Savaşa mı girdik?” diye merakla 
soruyor. Ben de bir soru ekleyeyim: 
“Eğer hala barış zamanındaysak, 

Genelkurmay Cumhurbaşkanı’nı 
Başkomutanlık’tan azl mi etti?” Ya da 
“darbe dinamiği mi?”

 İkinci Subay, hayatını kaybeden 
yüzbaşının ağabeyi olan Jandarma 
Yarbayı’dır. Onun sorduğu soru ilke-
sel bir sorudur: “Çözüm diyordunuz, 
ne oldu da sonuna kadar savaş diyor-
sunuz?” Bu soru, “savaş karşıtı” bir 
tutumu yansıtır. Çünkü “sonuna kadar 
savaşa” karşı çıkmadan “barış” olmaz. 
Yarbay “sonuna kadar savaş” siyase-
tine karşı çıkmıştır. 

Üçüncü subay bir kadın astsubay. 
Evladı hayatını kaybetmiş bir annenin 
koluna girmiş, mezarlıktan dönüyor-

lar. Kadın astsubay, “zenginler asker 
olmaz, şehit de olmaz” diyor. İşte bu 
da, ordudaki “sınıfsal” tepkileri temsil 
ediyor. 

Ve şimdi de dördüncü subayla ilgili 
haberi hep birlikte okuyalım: “Tunceli 
İl Jandarma Komutanlığı’nda görev-
li olan ve Erzincan’dan dün öğlen 
saatlerinde özel otomobiliyle eşi 
ve çocuğuyla Tunceli’ye gitmeye 
çalışan ismi öğrenilemeyen Astsubay, 
Tunceli’nin Pülümür vadisinin Alacık 
Köyü yakınlarında kalabalık bir grup 
PKK’lının yol kestiğini görünce acil 
dönüş yaparak yönünü değiştirdi. Yol 
kontrolü yapan PKK’lılar otomobi-

lin geri dönerek hızla uzaklaşmaya 
çalıştığını görünce lastiklerine ateş etti. 
Otomobilinin lastikleri patlamasına 
rağmen durmayarak geldiği istikam-
ete kaçan Astsubay ancak 4 kilome-
tre gidebildi. 4 Kilometre gittikten 
sonra durdurduğu aracından inen 
Astsubay, bölgeden geçen bir başka 
araç ile olay yerinden uzaklaşırken, 
eşi ve çocuğunu ise otomobilinin 
yanında bıraktı. Otomobilin durduğu 
yerde bulunan bir lokantaya sığınan 
Astsubay’ın eşi ve çocuğunun yanına 
giden PKK’lılar eşine ‘Bizim senin 
ve çocuğunla bir işimiz yok. Eşinle 
işimiz var’ diye propaganda yaptıktan 

sonra gitti. Astsubayın ailesi ise bir 
başka otomobilde Tunceli’ye gönder-
ildi.” Acaba bu “garip” gibi görünen 
davranış nasıl yorumlanmalı?   Kend-
isi “askeri” bakış açısından “doğru” 
olanı yaptı. “Düşmana teslim olmam-
ak” için kaçtı. Karısını ve çocuğunu 
“muhtemel bir çatışma” ihtimali 
karşısında “emniyete” almak için 
yolun kenarında bıraktı. Karısının 
ve çocuğunun gerillalar tarafından 
öldürülmesinden ya da DAİŞ’lilerin 
yaptığı gibi “kaçırılmasından” 
korkmadı mı? Korkmadı. Neden? 
Çünkü astsubay, savaş alanında bu-
lunan subaylar gibi, (hatta bunların 
kadın gerillanın çıplak bedenini 
teşhir edenleri, çocukları vuranları da 
içinde) gerilla hakkında tam bilgiye 
sahip: Gerilla “kadın, çocuk ve bebek 
öldürmüyor.” O nedenle, astsubay 
“korkmadan” karısını ve çocuğunu 
gerillanın “vicdanına” teslim ederek, 
kendisi ise “teslim” olmayarak “en 
doğru” olanı yapmıştır. 

Genelkurmay Başkanı’nı, “sen mi 
başkomutansın, Erdoğan mı?” soru-
suyla ve “Türkiye Cumhuriyeti, artık 
Türk Cumhuriyeti ise Kürdistan’ı 
nasıl sınırlarının içinde tutacaksın” 
sorusuyla baş başa bırakarak, 
“yarbayın”, “kadın astsubayın” ve 
“erkek astsubayın” Zafer bayramlarını 
kutlayalım... Ve şunu vurgulayalım: 
Gerilla astsubayın arabasını taramadı... 
Lastiklere ateş açtı. Ölen yok. Ve 
aynı gün, 16 yaşındaki “çocuk şoför” 
Kürdistan’da devlet tarafından “dur” 
emrine uymadığı için kurşunlanarak 
öldürüldü.
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Erken Seçim 
Savaşları ve Sınır 
Ötesi Hesaplar
Yasemin Kazan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye ve Ortadoğu’da 
mutlak hakimiyet güden derin  stratejik planları, 7 Haziran genel 
seçimleri yenilgisini takiben tedavüle sokulmaya başlandı. 

Türk bayrağına sarılı asker tabu-
tunun yanı başında Erdoğan, bir eli 
tabutun üstünde, bir elinde mikrofon, 
şehitlik makamını öven söylemleri, 
tabutun tam arkasında günahları ve 
suçları örtmek için sıkça kullanılan 
dev bir Türk bayrağı… Türkiye 
‘‘şehitlerini uğurluyor, şehitlerimizi 
toprağa verdik’’ yazılı gazete 
manşetleri ve yaşamlarını yitiren 
çocuklarına ağlayan acılı ailelerin 
feryatları…

İşte bu manzara, Türkiye toplu-
munda içselleştirilmemiş Kürtler ve 
hakları üzerinden siyasilerin

iktidarlarını korumak için yıllardır 
oynadığı oyunların bir parçası. Dev-
letin ayrımcılık politikalarına maruz 
kalan Kürtlerin, terörist ilan edil-
ip, katledilmesinin önünü açan en 
meşru yol. Bu tür kalıplaşmış algı 
operasyonlarıyla, Kürtlere karşı Tür-
kiye toplumunda yer etmiş önyargılar, 
milliyetçi duygularla kabartılıyor. 
Devlet eliyle Kürdistan’da öldürülen 
siviller, yakılan evler, ormanlar ve 
işlenen tüm suçlar, Türk bayrağına 
sarılı asker cenazeleriyle rahatlıkla 
örtbas edilebiliyor. Savaştan beslenen 

iktidarlarını korumak adına “bundan 
başka çaremiz yok” politikalarının 
bedeli de her zaman yoksul ve siv-
il insanlara ödettiriliyor. İktidar 
savaşları üzerinden yapılan siyasetin 
kazananları ise yine “savaş-seviciler.”

Türkiye 80’li yıllardan çıkmamakta 
ısrar ederken, mutlak iktidar hırsı 
pervasızlıkları da sınır ötesine kadar 
uzanabiliyor.

ortadoğu’da Savaş 
Senaryoları

Batı’nın, kimi terörist ilan edeceği, 
kimi destekleyip besleyeceği, kimi 
kontrol edeceği, kime ayar vereceği 
veya savaş ilan edeceği tamamen 
çıkarlarına bağlıdır. Önceden karşı 
çıkılan öneriler, bozulan siyasi 
dengelere ayar verilmek istendiğinde 
meşrulaştırılıp kamuoyuna sunuluy-
or. Stratejik çıkarlar doğrultusunda 
geliştirilen ve “dönemsel müttefikler-
le” yürütülen kirli anlaşmalar yumağı, 
yıllarca sürecek çözümsüzlükleri de 
beraberinde getiriyor. 

Örneğin, ABD’nin Türkiye’yi 
IŞID ile mücadele eden uluslararası 
ortak koalisyona dahil etme çabası, 

Erdoğan’ın uzun süren oyalama 
taktikleri ile başarılı olamamıştı. 
AKP’nin 7 Haziran seçimleriyle bo-
zulan hesaplarının ardından Erdoğan, 
Türkiye’de kaos psikolojisi yarat-
mak ve yeniden AKP’yi tek başına 
iktidara getirebilmek için ABD’ye 
yakınlaşarak  göstermelikte olsa IŞİD 
karşıtı koalisyona dahil oldu.

Ya da Suriye’de “uçuşa yasak 
bölge” oluşturma önerisine önceleri 
karşı çıkan ABD’nin, adını koymak-
ta çekindikleri “güvenli bölge veya 
uçuşa yasak bölge” konusunda Tür-
kiye ile anlaşmış olması… Böylelikle, 
ABD Suriye’de IŞİD’e karşı savaşan 
en etkili kara gücü; Kürtleri rahatlıkla 
göz ardı edebiliyor.

“Tehlikede olan sınırlarımızı ko-
rumak ve ülke güvenliğini sağlamak 
adına terörle mücadele ediyoruz” kılıfı 
ise takdire şayan, zamanlaması ise ma-
nidar. 

Yaşatılan kaosu, kaygan zemind-
eki bölge şartlarını, kafa karışıklığını, 
sözüm ona terörle mücadele adı altında 
yapılan kirli hesapları yorumlamaya 
ve anlamaya çabalıyoruz. Terörizm 
sponsorluğunda yürütülen modern 

yüzyıl savaşlarının bizleri maruz 
bıraktığı bilgi kirliliği karşısında, 
doğru bilgilerden oluşan referans 
noktaları ise yapılan açıklamaların 
satır aralarında gizli.

Nihayet  göstermelik IŞİD karşıtı 
koalisyonda yer alan Türkiye, ilk 
hamlesini ABD’nin de onayıyla 
PKK mevzilerini bombalayarak 
gerçekleştirdi. ABD ile Erdoğan’ın 
öncelikleri tam olarak örtüşmese de, 
stratejik öneme sahip İncirlik Üssü’nün 
ABD uçaklarının kullanımına açılması 
karşılığında, Türkiye ile güvenli bölge 
konusunda anlaşmaya varılmış gibi 
görünüyor. Güvenli bölge, Türkiye 
açısından Kürtlerin ilerleyişini dur-
durmak için elzem bir fırsat. Zira 
Erdoğan”Suriye’nin kuzeyinde bir 
devlet kurulmasına asla müsaade 
etmeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun 
buna engel olacağız” minvalinde 
söylemiyle müdahale sinyalini 
vermişti. 

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı 
Feridun Sinirlioğlu, ABD ile güvenli 
bölge/uçuşa yasak bölge konusunda 
anlaşıldığını ifade eden bir açıklama 
yaptı. Sinirlioğlu’nun “Güvenli bölge 
konusunda ABD ile anlaştık. Bu bölg-
eye IŞİD ve PYD girerse hem Türkiye 
hem de ABD tarafından vurulacak” 
açıklaması ABD Dışişleri Sözcüsü 
Mark Toner tarafından kısa bir sürede 
yalanlandı. Toner, bu bölgenin nasıl 
olacağı hakkında, IŞİD’i bölgenin 
dışına sürmeye zorlamak dışında, isim 
koymama ya da tanımlama yapmama 
noktasında çok dikkatliyiz diyerek, iki 
ülke arasında «güvenli bölge» diye bir 
anlaşmanın imzalanmadığını açıkladı.

Ankara’daki üst düzey bir yet-
kilinin Hürriyet gazetesine yaptığı 
açıklamalarda ise şu ibareler yer 
alıyor: “Amerikalılar daha önce 
eğit-donat programıyla da ilgili kafa 
karıştırıcı açıklamalar yapıyorlardı. 
Mutabakatta uçuşa yasak bölge var. 
Amerikalılar, PYD’nin uçuşa yasak 
bölge uygulamasıyla kendilerinin he-
def olacaklarından kaygı duydukları 
için bu yönde kafa karıştırıcı 
açıklamalar yapıyor olabilirler.”

ABD açıklamalarında dikkatli ola 
dursun, güvenli bölge konusu ABD’nin 
bölge güçlerini yeni bir konsept  üz-
erine oturtma çabalarından ibaret gibi 
görünüyor. İncirlik Üssü’nün kullanımı 
karşılığında ABD, IŞİD›e karşı bir-
likte hareket ettiği YPG/J güçler-
ini rahatlıkla gözden çıkarabiliyor. 
ABD’nin PKK mevzilerinin Tür-
kiye tarafından bombalanmasına 
onay vermesi, yine stratejik anlamda 
bölgede bulunan güçlere ‘ayar vermek’ 
olarak değerlendirilebilir. PYD ve 
YPG’den belki tamamıyla vazgeçmey-
ecektir ama, gücünün de belli oranda 
kontrol altına alınması çabası içer-
isinde olacaktır diyebiliriz. Nitekim 
Kürt Hareketi üzerine araştırmalar 
yapan Dr. Thoreau Redcrow kaleme 
aldığı yazısında konuyu şöyle özetli-
yor: “ABD ile Türkiye’nin anlaşması 
uçuşa yasak bölgeyi kapsıyor. Bu zımni 
anlaşma karşılığında; Türkiye, PYD’nin 
Rojava’daki kantonları birleştirerek 
daha fazla toprak talebini önleyecek. 
Bu durumda, ABD IŞİD ile mücadeles-
inde tek kara gücü olan YPG/J’yi, Hava 
Kuvvetlerinin kullanımı karşılığında 
mübadele ediyor. Bu anlaşma ile Türk 
ordusu Suriye’nin Rojava bölgesini 
işgal edecek, hem “sahte güvenli mül-
teci sığınağı” yaratma kisvesiyle hem 
de bölgede yaşan Türkmenlerin de et-
nik temizliğini önlemeye çalışıyormuş  
imajıyla..”

Ortadoğu oyunlarının, hi-
kayesi uzun, karmaşık ve çetre-
filli. Topraklarınız ve özgürlüğünüz 
için mücadelenizde kahraman ilan 
edilsenizde, ertesi gün nasıl bir yaftala-
ma ile karşı karşıya kalacağınızın 
akıbeti belirsizdir. ‘Ortadoğu’yu 
siz Kürtlere bırakacak değiliz ya!’ 
çabalarını kulak ardı etmemek ger-
ekir. Rojava’nın demokratik ve to-
plumsal reformları emperyalistlerin 
umurunda değildir. Umurlarında olan 
Ortadoğu’nun petrolleridir ve amaca 
giden her yol mübahtır. 

Erdoğan ve hükümeti, Suriye iç 
savaşının ilk yıllarından bu yana 
Kürtleri bertaraf etme, Suriye’de bir 
Kürt devletinin oluşumunu önleme 
ve Esad rejimini devirme çabası 
içinde IŞİD’i ve diğer İslamcı güçleri 
desteklemekten pek çekinmedi. Cer-
ablus-Azez hattında oluşturulmak 
istenen güvenli bölge, Türkiye’de 
açısından Suriye’nin kuzeyinde 
oluşabilecek Türkiye’ye komşu bir 
Kürt Koridoru endişesini ortadan 
kaldırabilecektir. Türkiye’nin IŞİD’e 
karşı savaşı da, ülke içinde konuşlanan 
örgütün hücre evlerinin Türkiye’ye 
tehdit oluşturması sebebiyle göster-
melik olmaktan öteye gidemeyecek-
tir. Nitekim IŞİD, Darulhilafe adlı 
sitesi ve sosyal medya hesaplarından 
Türkiye’yi ‘haçlı ordusuyla bir 
olup Müslüman kanı dökmek’ 
ile suçlamış, ardından tehditler 
savurmuştu:“İslam Devleti’nin bom-
ba yüklü kamyonlarının hedefi ol-
mak istemiyorsanız, acilen elinizi bu 
savaştan çekin. O güvendiğiniz abD 
sizi kurtaramayacak. yarın İslam 
Devleti size saldırınca, ansızın bir 
bomba patlatınca oturup ağlamayın. 
bunu siz istiyorsunuz.” Cihan dev-
leti liderliğine soyunanlar, söz konusu 
coğrafyayı istedikleri gibi yeni baştan 
şekillendirileceğiz diye arı kovanına 
parmak soktuklarını unutmamalı.

Suruç’ta 32 gencin hayatına mal 
olan katliamdan sonra gelişen olay-
lar dizisi, Erdoğan’ın mutlak hakimi-
yetine giden yolun stratejisinin bir 
parçası olmakla beraber, Kürtlere 
ve PKK’ye karşı başlatılan savaş, 
Kürt halkını sindirme ve HDP’yi 
yıpratma taktikleridir. Ülkede savaşın 
çıkmasını istemeyenleri sandıkta bir 
kez daha düşündürtecek incelikli 
hesaplardır. 

“Savaştan başka çaremiz yok” 
üzerinden yürütülen politikaların 
uygulayıcılarının açık açık “Ne 
yapalım bundan başka çaremiz yok!  
Savaş iktidarımızı korumanın tek 
yolu!’’demelerini beklememek gerek. 
Bedelini yıllarca ödeyeceğimiz bu 
politikasızlıklarla, Türkiye ekonomisi 
iç ve dış politikası iflas ettiği gibi, du-
ble yolların da bizi kurtaramayacağı 
kesin. Erdoğan Türkiyesi’nin bi-
zlere sunduğu tek seçenek ‘şehitlik’ 
mertebesine ulaşıp cennete git-
meyi umut etmektir. Tabi bir de içi 
boşaltılmış ‘Vatan Millet Sakarya’ 
şovenizminin Erdoğan tarafından 
son dönemlerde tekrar önümüze 
sunulması…

 Adolf Hitler de bir zamanlar 
aynı yöntemi denemişti: “Yalanı 
büyütün, basitleştirin ve tekrarlama-
ya devam edin; eninde sonunda size 
inanacaklardır...”

Tüm bu yaşananlara rağmen HDP 
Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın; 
“Yıkılmış saraylar vardır ama yıkılmış 
halklar göremezsiniz” sözü de tüm 
gerçekliği ile bize umut olsun.
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Murray Bookchin ve Kürt Direnişi II
İkili iktidar, Konfederalizm 
ve toplumsal Ekoloji

Geçtiğimiz on yıl içinde, demokratik kon-
federalizm yavaş ama emin adımlarla Kürt to-
plumunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 
Bookchin’in düşüncesinin üç unsuru Kürd-
istan genelinde “demokratik modernite”nin 
gelişmesini özellikle etkilemiştir: “ikili iktidar” 
kavramı, Bookchin tarafından önerilen özgür-
lükçü belediyecilik başlığı altındaki konfederal 
yapı, çağdaş birçok mücadelenin köklerini me-
deniyetin doğuşuna kadar takip eden ve doğal 
çevreyi bu problemlerin çözümünün merkezine 
yerleştiren toplumsal ekoloji teorisi.

İkili İktidar
Bookchin’in eserlerinin anarşist, komünist 

ve sendikalist gruplar tarafından reddedilm-
esinin asıl sebeplerinden biri de ikili iktidar 
kavramıydı. Proleteryen ayaklanma yoluyla 
devletin tamamen ortadan kaldırılma fikri ye-
rine, Bookchin; halk meclisleri ve mahalle 
komiteleri gibi alternatif formlarla ve en önem-
lisi belediye seçimlerinde yer alma yoluyla 
devletin altının temelden oyulabileceğini ve 
sonunda tamamen fuzuli kılınabileceğini öne 
sürüyordu.

Bookchin’in, iktidarı ele geçirme ve ku-
rumlar inşa etme eğilimi devletçilik karşıtı 
politik analizlerinden ileri geliyordu. Ona 
göre, Marksistler, devrimci sendikalistler ve 
bağımsız anarşistlerin hepsi politikaya temeli 
olmayan bir açıdan yaklaşıyorlardı. Oysa poli-
tika, insanların, toplum ilişkilerini demokra-
tik ve doğrudan yönetebildiği sivil bir arena 
ve kurumlar toplamı olarak düşünülmeliydi. 
Normalde, “politika” olarak tanımlanan şey, 
Bookchin’e göre “devletçilik,” ya da profesy-
onel politikacıların kariyerleri gereği yürüttüğü 
işlerden ibaretti.

Halbuki politika, sol kanattaki devrim-
cilerin inandığı gibi, özünde şeytani ve yok 
edilmesi gereken bir pratik değil, tam ak-
sine, toplumu bir arada tutan yegane tutkal 
işlevindeydi ve iktidarın her türlü kötüye 
kullanımının önüne geçecek şekilde organize 
edilmeliydi. “Komünalist Proje” makalesinde 
Bookchin bunu şöyle ifade eder: Otoriterizme 
karşı özgürlük, iktidarın net, öz ve incelikli bir 
dağılımıyla en iyi şekilde mümkün olabilir; 
iktidar ve liderliğin “yasa” olduğu oluşumlar 
ya da gerçekliği gizleyen liberter metaforlar 
vasıtasıyla değil.

Bookchin’in ikili iktidar fikrinin Kürtler 
tarafından benimsenmesi DTK’nın farklı to-
plum katmanları üzerinde örgütlenme biçi-
minden de anlaşılabilir. DTK genel toplantısı 
Kuzey Kürdistan’ın fiili başkenti Diyarbakır’da 
yılda iki kez toplanır. 1000 delegenin yüzde 
40’ı yönetici kurumlarda görev yapan, seçilmiş 
resmi kişilerden oluşur. Geri kalan sivil yüzde 
40 ise halk meclisi üyesi Sivil Toplum Örgütü 
temsilcisi ya da herhangi bir kurumla ilişiği ol-
mayan kişilerden oluşur. Mecliste alınan karar-
lar, her iki örgütsel yapıda da sandalyeye sahip 
üyelerce kent konseyinde ele alınır.

Konfederalizm
Konfederal sistem de DTK’nın örgütsel 

yapısında açıkça görülebilir. Konfederal-
izmin Anlamı’nda, Bookchin, konfederalizmi, 
“köyler, kasabalar ve hatta büyük şehirlerdeki 
mahallelerde, yüz yüze demokratik halk 
meclislerinde seçilen üyelerden oluşan 
yönetim konseyi ağı” olarak tanımlar. Bu 
tanım, Türkiye ve Kuzey Suriye’deki Kürt 
bölgelerindeki duruma bire bir uymaktadır.

Konsey hareketinin kurulu olduğu 
Diyarbakır’daki durum buna iyi bir örnek 

teşkil etmektedir ve Kuzey Kürdistan’da 
Demokratik Özerklik isimli kitapta, Amed 
Kent Konseyi üyeleri tarafından şu şekilde 
açıklanmıştır:

Amed on üç bölgeden oluşur ve her 
birinde kendi kuruluna sahip bir konsey 
bulunmaktadır. Bölgeler içerisinde, kendi 
konseylerine sahip mahalleler bulunmaktadır. 
Bazı bölgelerde sekiz adet mahalle konseyi 
bulunmaktadır. Bazı bölgelerde ise sokak 
bazında konseyler bile vardır. Yakın köylerde, 
kent konseyine bağlı komünler yer almaktadır. 
Böylece iktidar tabana doğru derinleyerek 
dağılmış bulunmaktadır.

Joost Jongarden ve Ahmet Akkaya’nın 
“Türkiye’de Konfederalizm ve Özerklik”te 
dile getirdiği gibi, “DTK yalnızca başka bir 
örgüt değil; köy, kasaba ve kent konseyleri 
yoluyla, doğrudan ve sürekli bir halkların 
iktidarı pratiğiyle tanımlanan yeni bir siyasi 
paradigmayı hayata geçirme girişimidir.”

Söz konusu yeni paradigmanın yalnızca 
kurumsallaşmış politik camianın dışında 
kalanlar tarafından değil, Demokratik Bölgel-
er Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Par-
tisi (HDP) gibi Kürt halkının yanında yer alan 
siyasi partiler tarafından da desteklendiğini 
ayrıca belirtmek gerekir. Nihai hedef, 
demokratik özerkliği yalnızca Kürt bölgeler-
inde değil, gerek Türkiye gerekse Suriye’de, 
ulusal katmanlarda da gerçekleştirmektir.

toplumsal Ekoloji
Bookchin toplumsal ekoloji fikrini 

açıklarken, “toplumsal ilişkilerimizi, 
insanlığın doğal dünyayla koruyucu bir denge 
içinde yaşayabileceği şekilde kurmalıyız,” der. 
Kapitalizm sonrası toplum, ekolojik çevreyle 
uyumlu olduğu sürece başarılı olabilir.

Bookchin, “toplumsal ekolojinin 
geliştirdiği en temel fikrin insanın insan üz-
erindeki tahakkümünün insanın doğa üzer-
indeki tahakkümüne yol açtığı” görüşünü sa-
vunur. Toplumsal ekoloji, bu açıdan Marksist/
anarşist düşüncenin anti-hiyerarşik, eşitlikçi 
bir toplum kurma biçiminden uzaklaşır, çünkü 
günümüz toplumsal mücadelelerin teme-
line bizi bekleyen ekolojik felaketi önleme 
ihtiyacını koyar.

Çoğunlukla tarım ve hayvancılıkla geçin-
en, geleneksel bir taşra halkı olan Kürtler 
için, ekolojik çevreyi korumak en az eşitlikçi 
bir toplum kurmak kadar hayati önemdedir. 
Anayurtlarının dağlarında ve verimli Me-
zopotamya topraklarında doğa devlet eliyle 
düzenli olarak katledilmektedir.

Bunun en bariz örneği, onlarca sayıda ve 
mega büyüklükte barajın yapıldığı veya halen 
inşa aşamasında olduğu GAP projesidir. Pro-
jenin, inşaat alanlarında istihdam imkânı, ih-
racat ürünleri için daha iyi sulama sağlanacak 
mega-çiftlikler, malları istimlak edilmiş 
çiftçiler için günübirlik işler ve hidroelektrik 
santrallerin inşasıyla yenilenen enerji altyapısı 
sağlama yoluyla bölgeyi kalkındıracağı dile 
getirilmiştir.

Devlet yetkililerince “kalkınma” olarak 
görülen şey ise, halk tarafından bambaşka 
şekillerde tecrübe edilmiştir. Evleri ve 
köyleri sel basmış, özgürce akan nehirler 
metalaştırılmış, toprakları istimlak edilip 
büyük şirketlere satılmış ve uzaklardaki 
villalarında yaşayan zengin çiftlik sahip-
lerini daha da zenginleştirmekten başka bir 
amaca hizmet etmeyen endüstriyel üretim için 
kullanılmıştır. Bu büyük çaplı ve büyük or-
anda yıkıcı etkiye sahip mega projeler, yerel 
bölgelerde yerel yönetim ihtiyacının aciliyeti-
ni ortaya koymuştur.

Ne var ki, her geçen gün daha da vahşileşen 
kapitalist güçlerin pençelerinden doğayı kurta-
rabilmek için devletle karşı karşıya gelmek ger-
ekmektedir. En önemli ve devrimci potansiyele 
sahip ilk adım ise kişilerarası hiyerarşinin or-
tadan kaldırılmasıdır. Bookchin’in de dediği 
gibi, insanın doğa üzerindeki tahakkümü 
insanın insan üzerindeki tahakkümünden ileri 
geldiği için, çözümün benzer bir izleği takip 
etmesi gerekmektedir.

Bu açıdan, toplumsal ekolojinin en önemli 
yönlerinden biri kadınların özgürleşmesidir. 
Erkeğin kadın üzerindeki tahakkümü devam et-
tikçe, doğanın kendi faydamız uğruna sömürül-
ecek bir meta olarak görülmesi yerine insan 
yaşamının temel bir parçası haline gelmesi 
imkânsızdır.

Bu açıdan, Kürt toplumunun var olan 
özgürlükçü projeleri umut verici bir işarettir. 
Birçok durumda Kürt toplumunda ve aileler-
inde toplumsal ilişkiler asırlık gelenekler ve 
törelerle yürütülüyor olmasına rağmen, radikal 
değişiklikler gözlemlemek mümkündür. Amed 
Kadın Akademisi’nden bir aktivistin Tatort 
Kürdistan ile söyleşisinde dile getirdiği gibi:

Kürt aileler yeni bir sistem olan demokra-
tik özerkliğe henüz hazır değiller. Bunu 
içselleştiremediler. Biz aktivistler bunu 
içselleştirdik ve küçük adımlarla bile olsa bu 
değişikliği gerçekleştirmek, demokratik özerk-
lik fikrini ailelerin benimsemesine yardımcı 
olmak bizim sorumluluğumuzdadır. Sokakta 
konuştuğumuz gibi evde de bunu konuşmaya 
başlayabiliriz. Ailelerimiz bunu ne kadar ci-
ddiye aldığımızı gördüklerinde bundan etkile-
neceklerdir. Tabii ki bazen tartışmak çok zor. 
Kapılar çarpılıyor, insanlar bağırıyor. Ama 
sabır ve iletişimle ailelerimiz de değişmeye 
başladı bile.

Dinle, Öğren, İzle
Kürdistan’da ve özellikle Kuzey 

Suriye’deki Rojava bölgesindeki gelişmeler 
dünyanın dört bir yanındaki radikal aktivistlere 
ilham kaynağı oldu. Rojava Devrimi, 1936 
yılının Barselona’sı ve Meksika-Chiapas Za-
patista hareketiyle kıyaslanıyor. Radikal sol, 
herkes gibi kendi mitolojisine ihtiyaç duyark-
en, Rojava, Barselona ve Chipas hâlâ bir al-
ternatifin var olduğu, toplumu daha başka bir 
biçimde kurmanın mümkün olduğu umudunu 
canlı tutuyor.

Ne var ki, bu hareketleri yalnızca birer 
umut kaynağı olarak tutup yalnızca durum 
zorlaştıkça aklımız getirdiğimiz takdirde, 
desteğimiz tuttuğumuz futbol takımına 
verdiğimiz destekten çok da farklı olmuyor. 
Chiapas ormanlarındaki Zapatistalar ve Me-
zopotamya düzlüklerindeki Kürtler, kendi 
güçleri ve kararlılıklarından başka hiçbir 
şeyden medet ummayarak çok uzun bir yol kat 
ettiler. Göreceli yalnızlıkları, radikal alternati-
fler geliştirmelerinde bir etkendi, fakat bu al-
ternatiflerin uzun vadede hayatta kalabilmesi 
için sempatizandan çok gerçek destekçilere, 
partnerlere ihtiyaçları var.

Bookchin, 21. Yüzyıl Siyaseti’nde, “küre-
sel sermaye, çok büyük olması sebebiyle, 
ancak ve ancak köklerinden yok edilebilir,” 
diyor ve bunun için “toplumun tabanından ge-
len bir özgürlükçü belediyeci direniş” yolunu 
özellikle vurguluyor. “Halk ayaklanmalarıyla 
harekete geçmiş yüz milyonlar, küresel ser-
mayenin kendi hayatları üzerindeki tahak-
kümüne karşı koymalı ve sermaye endüstrisine 
karşı yerel ve bölgesel ekonomik alternatifler 
üretmeye çalışmalıdırlar.”

Bookchin, şayet idealimiz komünlerin 
komünü ise, asıl başlangıç noktamızın siyasi 
düzlemde olması gerektiğini, “halk meclisleri, 
mahalle komiteleri, belediyeci bir ekonominin 
geliştirilmesi” gibi adımların önceliğini sa-
vunuyor.

En nihayetinde; Kürtlerin, Zapatistaların, 
ve dünyanın pek çok yerinde yeşermekte olan 
diğer devrimci hareketlerin mücadelelerine 
destek olmanın en iyi yolu onların hikayeler-
ini dinleyip tecrübelerini öğrenmekten ve 
adımlarını izlemekten geçiyor.

Ulusal, etnik ve dini sınırları aşan oto-
nom bir belediyeler konfederasyonu, sürekli 
büyüyen emperyalist iktidarlara ve ser-
maye gücüne karşı siper olabilir. Bu hedefi 
gerçekleştirme mücadelesinde, Bookchin’in 
fikirlerinden ve özgürlükçü belediyeci 
pratiğinden yola çıkmak önümüzdeki en iyi 
seçeneklerden biridir.

-SON-

Joris Leverink, İstanbul’da yaşayan serbest bir 
gazeteci ve ROAR Magazine editörü ve Telesur 
English’te köşe yazarıdır. Kaynak: http://roar-
mag.org/  Çeviri: Esen Kara
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Gazete, Gazetecilik ve Gazetecikler I
Erem Kansoy

Toplumların, kitlelerin belirli 
grupların sesi, sözü olmuştur 
medya araçları... Kimi za-
man kişisel, kimi zaman ise 
fikirdaşların gücü, kalesi 
olmuştur basın yayım organları.. 
Tarihsel süreci bir kenara dur-
sun, günümüzde basının önemi 
artık tartışılamayacak boyutlara 
ulaşmış ve internet çağı ile de 
herkesin haber alabileceği ve 
haberci olabileceği noktaya 
ulaşmıştır..

Gazete basının, eski bir geleneği, 
ilk örneklerinden biri ve ilerleyen 
teknolojiye rağmen halen ayakta 
durabilen, formunu koruyan en iyi 
örneği.. Belirli bir fikre hizmet eden 
güç kaynaklarının kalesi, yandaşların 
buluşma noktası... Haber gazeteleri, 
magazin, sağlık, ticari gazeteler... Say-
makla bitmeyecek çeşit türlü gazete 
sınıflandırmaları... Bizleri ilgilendiren 
kısmı ise lokal gazeteler..

Bölgesel olmakla beraber, yurt 
dışında yaşayan toplumlarında kend-
ine ait toplum gazeteleri yayımlaması 
lokal gazete ve gazeteciliğin en güzel 
örneği... 

Gazete ve gazetecilik ciddi iştir, bu 
mesleğe aşık olmadan icra etmek de 
mümkün değildir... 

Londra’da Kıbrıs Türk toplumu-
nun öncelikle başlatmış olduğu ve 
toplum gazetesi olarak hayata gelen 
Toplum Postası gazetesi ile başlayan 
serüvende bugün Londra’da Türkçe 
ve Kürtçe yayımlanan sayısız basılı 
yayın organı ile devam ediyor.. Peki 
ne oldu da Gazete ve Gazetecilik, oku-
ma oranının bu kadar düşük olduğu 
toplumlarımızda popüler hale geldi.. 

Bilenler hatırlayacaktır, Toplum 
Postası bir toplum gazetesi olmasına 
rağmen, ticari haber geleneğini 
ekonomik kaygılarla başlatmış ve 
günümüzdeki formuna getirmiştir... 
Toplum Postası ardından Olay Gaze-
tesi, Haber ve Avrupa Gazeteleri ile 
yayın hayatına başlayıp kısa süre de-
vam eden sayısız gazetenin yanı sıra 
Telgraf Gazetesi gerçeği de gözlerden 

kaçmıyor... Akademik açıklamasını 
gereksiz buluyorum, Londra’da 
yayın hayatına devam eden gazeteler 
arasında sadece ciddi habercilik ve ti-
cari rant kaygısı gütmeden yayınlanan 
tek gazetenin Telgraf olduğunu 
‘gazete’ okuyan anlar, anlamayana da 
sivri sinek saz...

Ticari gazeteler içerisinde ise 
aynen evde pişen yemek gibi ala 
keyfa yayın hayatına devam eden çiz-
gisiz, seviyesiz ve ne olduğu belirsiz 
gazetelerimizin topluma ne şekilde ne 
kadar faydalı olduğunu da sabahlara 
kadar tartışabilinir... Kendi mesleki 
yaşantımdan örnek vermek en somut 
ve gerçekçi tarafıyla ticari gazeteler-
imizin gerçeğini sizinle paylaşmama 
yardımcı olacak diye düşünüyorum.... 

Kadın ticareti ve Sex turizmine 

yataklık eden bir gazetede 2 yıl boyun-
ca mesleğimi olabildiğince icra etmeye 
çalıştığım geliyor aklıma, bırakın sau-
na ilanlarını bir haberin siyasi ve sosy-
al duruşu ile bir diğerinin ki bir birini 
tutmaması bence sauna ilanlarından 
daha da tehlikeli ve ele alınması 
gereken bir konu... Özellikle içinde 
bulunduğumuz süreçte ve yaşadığımız 
dönemde toplumu bilgilendirmek, to-
plum bilincini yükseltmenin yanında 
birlik ve beraberliği sağlayacak düzey-
de kaliteli yayınlar yapılması artık 
bir hayal... Öyle ki hayalin gerçekle 
buluştuğu noktada zaten görüyoruz 
milyonluk baskı yapan yerel İngiliz 
gazetelerini.. İngiltere’de yaşayıp, 
gazete basan kimselerin İngiliz 
gazetelerinden bir haber olmaları da 
işin traji komik tarafı... En komiği 
de, eski dönemlerde çalıştığım bu 
‘sauna gazetesi’inde sauna ilanlarına 
karşı çıktığımda aldığım cevabın “ben 
parama bakarım abiciğim” olması idi.. 
Sen parana bakarsın da kazandığın za-
ten ancak gazete basmaya yetiyor, bu 
neyin övgüsü bu neyin havası anlamış 
değilim... Cumaları ‘mübarek gün’ di-
yerekten sauna ilanlarını kaldıran bir 
diğer gazetemiz ise, ‘mübarek gün’ 
terminolojisine  herhalde ramazan 
ve kurban bayramlarında reklam ala-
bilmek için takılıp kalmış... Hiç mi 
yok bu ‘pezevenklik’ reklamlarını 
yayınlamayan, Var! Var da i ne var! 
O’nunla gurur duyuyoruz, her kitl-
eye ekonomik çıkarlar doğrultusunda 
yaklaşan ve her fikre fütursuzca yer 
veren gazetemiz ile yürekten gurur 
duyuyoruz, dedim ya en tehlikelisi de 

bu tarz yayınlar yapan gazeteler zaten, 
ama olsun en azından yalanı yok ya da 
düdük elinde her delikten çıkmıyor, 
dürüstçe işini yapıyor, ben ticari 
gazeteyim deyip toplumun ihtiyacı 
olan ticari gazetesini yayınlamaya de-
vam ediyor.. 

Ticari gazete demişken şu ti-
cari haberleri biliyormusunuz, hani 
dönerle poz veren, sattığı sehpayla 
poz veren yada dükanının tabelasını 
mutlaka gazetede görmek isteyen 
‘sponsorlar’ımızın haberleri... evet! 
Evet doğru hatırladınız, buyurun 
bakın bu hafta yayınlanan gazeteler-
imize gözünüze takılır bir restaurant 
haberi ya da market, tatlıcı... 

Telgraf gazetesi yayın hayatında 
10’uncu yılını doldurmaya 
hazırlanırken, Londra’da lokal gazete 
ve gazeteciliğin somut örneği olmaya 
da devam ediyor... Canla başla çalışan 
küçük bir kadronun her haftaki eseri 
olan gazetede ‘haber’ bulabilirken 
okuyucular, etik bir yayın organının 
da tadına varıyor... Elbette Telgraf’ta 
da ticari haberler vardır! Guardian’da, 
Mirror’de, Independent’da olduğu 
gibi fakat ‘gazetenin içerisinde ti-
cari sayfalarda yerini bulmaktadır bu 
haberler, ön kapakta manşette değil... 

Londra’da toplum gazetelerimi-
zin gerçekleri ve gazetecilik adına 
‘düdük’ ellerinde koşanların, traji ko-
mik hallerini gelecek haftaki yazımda 
anlatmaya devam edeceğim.. 

Gazete güçtür, gazetecilik ise yürek 
ister, gazeteciklerin ne olduğuna ise 
siz karar verin... 
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Mast-Ev yapımı Yoğurt
İki haftalık bir aradan sonra Kürt 

mutfağının en vazgeçilmez tatlarından 
ve ayrıca en esaslı yemek maddelerin-
den biri olan yoğurt tarifi ile beraberiz. 

Yoğurt Kürtler için çok özel bir 
yeri olan, hemen hemen en önemli süt 
ürünlerinden biridir diyebilirim. Öyle 
ki günün her saatinde, her öğününde 
sofralardan yeri hiç eksilmeyen, 
büyük küçük herkes tarafından çok 
büyük bir zevkle tüketilen tadına 
doyulmayan bir lezzettir yoğurt. Güne 
başlarken kahvaltıda yenir,  öğlene doğru 
sıcakladığımızda veya susadığımızda 
ayranı yapılıp içilir, öğle yemeği olarak 
ekmeğin yanında yenir yada cacık veya 
soğuk bulgur çorbası yapılır. Akşam 
yemeklerinin yanında ya sade servis 
edilir yada kaynatılarak sıcak çorbaları 
veya sulu yemekleri yapılır. Bunun 
yanında üzerine bal, pekmez, helva yada 
reçel dökülerek tatlı niyetine tüketilir ve 
daha aklıma gelmeyecek kadar uzun bir 
listesi olan yemek, tatlı ve pek çok diğer 
yiyecek ürünlerinin yapımlarında çok 
çeşitli şekillerde tüketilir yoğurt. 

Mezopotamya da buğdayın 
ehlîleştirilmesinden sonra başta kö-
pek, keçi ve koyun ve domuz gibi 
hayvanların evcilleştirilmesi ile beraber 
havan sütünden yapılan tereyağı, pey-
nir, yoğurt gibi yiyecek maddelerinin de 
üretilmeye başlandığını gösteren arke-
olojik kalıntıların olduğunu biliyoruz. 
Yoğurdun ilk keşfi, diğer pek çok besin 
maddesi ve yemekler gibi çok büyük bir 
ihtimalle tesadüf sonucu olmuştur. Bu-
luntulara göre, hayvan işkembelerinde 
muhafaza edilen sütün işkembenin iç 
yüzeyindeki bakteriler tarafından kes-
ilmesi dolayısıyla sütü mayaladığı tah-
min edilen varsayımlardan en güçlüsü. 

Kürt coğrafyasında yetişmiş, yaşamış 
ve buzdolabında yoğurt bulundurmayan 
birilerinin olabileceğine hiç ihtimal 
vermiyorum açıkçası. Çünkü yoğurt 
bizler için “onsuz olmazlarından” olan 
ve hemen hemen genlerimize kadar 
işlemiş ve bağımlılık yaratmış bir besin 
çeşididir bana kalırsa. Hemen hemen 
10.000 yıllık uzun bir tarihi olan bir 
yiyeceğin genlerimize kadar işlemesi de 
gayet doğal bir durum olsa gerek. 

Yoğurt en çok sade tüketilse de, 
burada saymakla bitiremeyeceğim  
sayıda besin üretimi, yemek ve tatlı 
yapımlarında da kullanılır.  Özellikle 
kışlık yemeklerin temel ögelerinden 

biri olan yoğurt başta meyir,  çortan, 
kurut, keşk vb. guneşte kurutulmuş 
süzme yoğurt çeşitlerinin yapımında da 
kullanılır. Keledoş, lebeniye, gêrmiya 
êrişte(tutmaç çorbası), kufta gılori (yu-
varlama),  şorbe zozane (yayla çorbası) 
gibi yemekler ise özellikle geçmiş 
dönemlerde kurutulmuş yoğurttan 
şimdilerde ise genelde süzme yoğurttan 
yapılan yemeklerin sadece bazılarıdır. 
İlerleyen zamanlarda bu yemeklerin 
tariflerini sizlerle paylaşacağımdan hiç 
kaygınız olmasın. 

Yoğurt yapımı kulağa ilk etapta çok 
basit gibi gelse de iyi kalitede lezzetli 
bir yoğurt elde edebilmek için çok 
itina ile yapılması gerekir. Örneğin 
mayalama tekniği ile yapılan pek çok 
yiyecek gibi, yoğurt yaparken de mevs-
im, mutfağınızın sıcaklığı, günün vakti, 
kullanılan mayanın kalitesi gibi faktörler 
göz önünde bulundurulması gereken ince 
detaylardandır. Yoğurdun mayalanma 
süresince aynı ısıda kalması gerekir ve 
bu sebeple doğa ve çevre etkenleri ile uy-
umlu olarak çalışmayı gerektirir. Yoğurt 
mayasına gelince;  yoğurt sevdalıları 
için çok nadidedir, bu sebeple yoğurt 
mayasını hiç ekşitmeden muhafaza et-
mek, düzenli şekilde yoğurt yapmayı 
gerektirir. Eskiden köy yerinde yada 
küçük yerleşim yerlerinde, mayanız bit-
tiyse hemen komşuya gidilirdi. 

Mayanın bu şekilde evden eve 
dolaştığını düşünürseniz, aynı 
bölgede aynı maya ile yıllar yılı 
yoğurt yapıldığı inanılmaz bir ger-
çek gibi gelebilir kulağa.  Ben yıllarca 
başkasından yoğurt mayası alma 
ihtiyacı olmamış ve komşuları 
ile özenle paylaşan yoğurt tutkunu pek 
çok kişi tanıyorum mesela. Eğer ev 
yapımı maya bulamazsanız iyi kalit-
ede hazır bir yoğurdu maya olarak kul-
lanabilirsiniz. Bunun yanında önemli 
diğer husus ta yoğurt mayaladığınız 
kabı da iyi seçmenizdir. Cam, porse-
len veya çömlek kaplarda yoğurt 
daha iyi tutar ve muhafaza edilir. 
Metal yada plastik kaplar yoğurdun 
dokusunu ve kimyasını dolayısıyla 
lezzetini etkiler. Yoğurt yapmanın en 
sevdiğim yanlarından biri ise süt ılıyınca 
üzerinde oluşan kaymağı  dikkatlice 
alıp ince ekmekle yemektir. Üzerine is-
terseniz birde bal yada reçel dökerseniz 
tadacağınız muhteşem lezzetlerden biri 
ve yoğurt yapmak için çok güzel bir ba-
hane.

  Buradaki tarife ben bir miktar 
krema da ekledim ama siz az yağlı bir 
yoğurt istiyorsanız koymak zorunda 
değilsiniz, seçenek sizin.

Gelecek hafta yeni bir lezzette 
buluşmak dileği ile

Afiyet olsun

Mast
Malzemeler 

• 2270 gr. (4 pint)  mavi 
kapaklı organik süt

• 1 yemek kaşığı ev yapımı 
veya hazır yoğurt

• 300 gr, tam yağlı taze 
krema (isteğe bağlı)

Yapılışı
1. Sütü geniş bir tencereye alın ve 

yüksek ateşte ısıtmaya başlayın ve 
kaynamaya yakın altını kısın ve tahta bir 
kaşıkla durmadan karıştırarak 5-10 dak-
ila kadar kaynatın. Bu aşama da sütün 
yanından ayrılmamanız çok önemli, 
çünkü her an taşabilir. Kaynayan süt bi-
raz katılaşacaktır.

2.Kaynattığınız sütü üzeri açık 
şekilde ılımaya bırakın. Sütün üzer-

inde ılımaya başladığında bir kaymak 
tabakası oluştuğunu göreceksiniz. Süte 
serçe parmağımızı batırdığımızda ne 
parmağınızı yakacak kadar sıcak ne de 
çok ılık bir sıcaklıkta olması gerekir.  
Yoğurt yapma işinde yeniyseniz veya 
kendinize çok güvenmiyorsanız sütün 
ısısını tam kıvamında yakalamak için 
yemek ısılarını ölçen bir termometre 
de kullanabilirsiniz. Termometre 35C 
40 C derece arası olmalıdır. (sütün ısısı 
çok önemli yoksa kıvamlı ve lezzetli bir 
yoğurt mayalayamayız)

3. Sütün ısısı mayalamak için uygun 
olduğunda yoğurdun üzerine ılık sütten 
3-4 kaşık kadar süt döküp, yoğurt tama-
men dağılıp özleşene kadar karıştırın 
ve sütün içine ilave edip karıştırıp, 
kabınızın üzerini uygun bir kapakla 
kapatın.  Daha sonra üzerini kalın bir 
örtü ile kapatın ve mayalanmasını 
bekleyelim.  Yaz aylarında fazla sıkı 
sarmayalım çünkü yoğurdun kıvamı çok 
sulu olabilir veya ekşir.

4. En az 3 saat sonra kontrol edin ve 
mayalanmış ise hiç sallamadan hemen 
buzdolabına koyun. Buzdolabında en az 
10 -12 saat kalması kıvamlı bir yoğurt 
için çok önemli 

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDiMe  
TiSKAyA



Az uyuyanlar 4-4,5 kat 
daha fazla hastalanıyor
Günümüzde birçok 
insan çok az uyu-
yarak fazla çalışmakla 
övünürken, yapılan 
yeni bir araştırma 
az uyuyan bireylerin 
diğerlerine oranla en az 
4 kat daha fazla hasta-
lanma riski olduğunu 
ortaya koyuyor.

Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan ve 
Sleep dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, 
uykusuzluk problemi sigara, alkol, stres ve beslen-
meden daha ağır bir şekilde hastalıklara karşı zayıf 
düşürüyor.

Bilim insanı Aric Prather ve ekibi tarafından 
yürütülen araştırmada, 164 yetişkinin yaşam 
şekilleri incelendi. Araştırmada, kişilerin alkol 
ve sigara tüketimleri, beslenme alışkanlıkları ve 
stres düzeyleri ile günlük uyku süreleri üzerine 
cevapları kaydedildi.

Bir otelde tutulan deneklerin tümüne gribe yol 
açan bir virüs aşılandı ve sonraki hafta içerisinde 
burundan sekresyon örnekleri alındı.

Araştırma sonucuna göre, az uyuyan bireylerde 
nezle ve soğuk algınlığı riski sigara veya alkol tüke-
ten ya da kötü beslenenlere oranla daha yüksek.

Yine, günlük 6 saatin altında uyuyan kişilerin 
hasta düşme riski 7 saat uyuyanlara oranla 4,2 kat 
daha fazla. Günlük 5 saatten az uyku uyuyanlarda 
ise bu oran 4,5 kat daha fazla olarak ölçüldü.

Araştırmanın yöneticisi Aric Prather, uyku 
yetersizliğinin alkol, sigara, stres ve beslenme 
bozukluğu gibi diğer tüm faktörlerden daha ağır 
etkileri olduğunu söyledi. Parther, “Denekler-
in yaşları, stresli olup olmadıkları, etnik aidi-
yetleri, eğitimleri veya gelirleri herhangi bir rol 
oynamıyor. Sigara içip içmemeleri de herhangi bir 
rol oynamıyor. Yeterli uyuyamama vücut sağlığını 
derinden etkiliyor” diye konuştu.

Günümüz toplumunda az uyuyarak-çok 
çalışmakla övünüldüğünü hatırlatan Prather, uyku-
nun sağlık için önemine dair daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç duyduklarını da vurguladı. 
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Parkinson ‘beyin hücrelerini 
aşırı ısıtıp öldürüyor
Parkinson hastalığının 
beyin hücrelerin-
in yıpranmasına ve 
hücrelerin ‘aşırı ısınan 
motor’ gibi kendilerini 
tüketip erken ölümüne 
neden oldukları be-
lirlendi.

Kanadalı araştırmacılar, bulguların 
beynin neden yalnızca küçük bölüm-
lerinin hastalıktan etkilendiğini bul-
maya yardımcı olabileceğini söylüyor.

Parkinson hastalığı, beynin bazı 
bölgelerindeki sinir hücrelerinin 
kaybıyla oluşuyor. Fakat bu hücreler-
in zayıflığının nedeniyse gizemini 
koruyor.

Parkinson hastalığı çarpıntıya, 
hareketlerin yavaşlamasına, sırt 
tutulması ve kasların sertleşmesine 
neden oluyor.

Montreal Üniversitesi’nin farel-
er üzerinde yaptığı araştırmanın 
sonuçları Current Biology adlı 
dergide yayımlandı.

Araştırmacılar, benzer beyin 
hücrelerinin aksine Parkinson 
rahatsızlığıyla bağlantılı olan sinir 
hücrelerinin (nöronlar) daha karmaşık 
ve daha çok sayıda dallara sahip 
olduklarını vurguluyor.

Bu hücreler ayrıca daha çok en-
erjiye ihtiyaç duyuyor ve bu ihtiyacı 
karşılarken de daha çok atık üretiyor.

Araştırmacılara göre, hücre ölüm-
lerini bu atıkların birikimi tetikliyor.

Profesör Louis-Eric Trudeau, 
“Sürekli yüksek hızda çalışan bir mo-

tor gibi bu nöronların işleyebilmek 
için inanılmaz oranda enerji üretme-
leri gerekiyor. Böylece kendilerini 
tüketiyorlar ve erken ölüyorlar” diyor.

Araştırma ekibi bulguların 
Parkinson’a dair daha iyi deneysel 
modeller üretilmesine ve yeni tedavi 
yöntemleri belirlenmesine yardımcı 
olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, hücrelerin enerji 
ihtiyacının düşürülmesine yardımcı 
olacak bir ilaç üretilebileceğini 
veya enerji verimliliğini 
artırabileceklerini belirtti.
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Polonya’daki Nazi treninin
varlığı ‘kesin’
Polonya’da haftalardır gündemi işgal 
eden eski Nazi treninin gerçekte var 
olduğuna kesin gözüyle bakılıyor. 
Uzmanlar, satelit görüntülerine 
dayanarak bu ihtimali doğrularken, 
Kültür Bakanı yer altında gizlendiği id-
dia edilen trenin varlığından ‘yüzde 99 
emin olduklarını’ söyledi.

Ülkenin güneybatısındaki Silezya bölgesindeki Walbr-
zych kenti yakınlarında Nazilere ait bir trenin görüldüğü 
iddia edilmişti. İddia, bir Alman ve Polonyalı ziyaretçi 
tarafından dillendirilmiş, bu kişiler treni bizzat gördüklerini 
söylemişlerdi.

Polonya gündemini işgal eden Nazi trenine ilişkin 
çalışmalara hükümet de el attı. Konuya ilişkin açıklama ya-
pan Kültür Bakanı Piotr Zukhovski, meşhur trenin varlığının 
artık ‘yüzde 99 oranında kesin’ olduğunu söyledi.

Bakan, trenin içerisinde neler olduğuna ilişkin bilg-
ilerinin olmadığını kaydederken, zırhlı olması nedeniyle 
içerisinde pahalı maddeler, sanat eserleri, mücevherler 
ya da arşiv belgelerinin olabileceğini belirtti. Zukhovs-
ki, trenin yerine ilişkin bilgileri veren iki kişinin trenin 
içindeki değerli eşyaların yüzde 10’u kadar para talep 
edebileceğini de kaydetti.

Dünya Yahudi Kongresi ise, Nazi treninin bulunması 
halinde içerisindeki değerli eşyaların ‘gerçek sahipler-
ine’ verilmesi gerektiğini duyurmuştu. Kongre, trende 
toplama kamplarına götürülen Yahudilere ait eşyalardan 
olabileceğine dikkat çekiyor.

Ancak yetkililer, trenin bulunması halinde içerisinde 
bulunan bazı materyallerin de tehlikeli olabileceğini vur-
guluyor.

Uzmanlar tarafından uydu fotoğrafları üzerinde 
yapılan çalışmalarda, trenin olduğu iddia edilen alan-
da yer üstünde bir metreyi aşan yükseklikte tümsekler 
görüldüğü de bildiriliyor.

İkinci Dünya Savaşı sonuna kadar Almanya’ya bağlı 
Silezya bölgesindeki Walbrzych kenti çevresinde Na-
zilerin ‘Riese’ (Dev) adını verdikleri büyük bir yer 
altı şantiyesinin varlığı biliniyor. Nazilerin bu bölgede 
savaş esirlerine  kazdırdıkları galerilerde Üçüncü Reich 
maliyesine ait hazineleri gizledikleri de düşünülüyor. 
Bölgedeki yer altı galerilerinin bir kısmı turistlerin zi-
yaretine açıkken, bazı bölümlere giriş yasak. 

Papa’dan Kürtaj Affı!
Katoliklerin ruhani lideri Papa 
Francis Katolik rahiplere kürtaj 
yaptıran kadınları bir yıl boyunca 
affetme yetkisi verdi.

Vatikan tarafından yedi dilde yayımlanan mek-
tupta Papa, “Kürtaj yaptırdıktan sonra samimi bir 
yürekle günah çıkarmaya gelenlerden, Tanrı’nın 
merhameti esirgenemez” ifadelerini kullandı.

Katolik Kilisesi’nde günahların affedildiği 
kutsal yıl olan “jübile yılı” 8 Aralık’ta başlayacak.

Son 50 yılın en güçlü  
‘El Nino’su yaşanabilir

Dünya Meteoroloji Örgütü, mart ayında başlayan 
El Nino doğa olayının, 2015 yılının son yarısında 
etkisini giderek artırabileceğini ve son 50 yılın en 
güçlülerinden biri olabileceğini bildirdi.

Örgütten yapılan açıklamada, bu küresel okyanus 
ve atmosfer olayının tropik Pasifik Okyanusu’nda 
şu an mevcut olduğu ve bu yılın sonuna doğru et-
kisini giderek artabileceği ifade edildi.

Pasifik Okyanusu›nda deniz yüzeyi sıcaklığının 

ortalamanın 2 derece üzerine çıkabileceği belirtilen 
açıklamada, 2015 yılının son yarısında etkisini gi-
derek artırması öngörülen El Nino›nun, son 50 yılın 
en güçlülerinden olabileceğine işaret edildi.

El Nino, yarattığı ısıtıcı etki nedeniyle kasırgalara, 
şiddetli yağışlara, taşkınlara, kuraklıklara, 
yangınlara ve tarımsal ürün kayıplarına yol açıyor, 
bütün bunların sonucu olarak da salgın hastalıklar 
artıyor ve çok sayıda kişi ölüyor.
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Göz göze gelemeyiz,  
bu güzel gözlerle

Geçtiğimiz yılın Ekim Ayından bir fotoğrafım. 
Güney Kürdistan’daki Kawergoshk kampından... 
İnsanlarla iletişim kurmak, samimiyet ve içtenliği 
hissettirmek adına hep gözlerine bakarak konu-
şurum sevdiklerimin.. Fotoğrafı çekerken belki 
aynı duygularda olamasam da, yaşadığım O anı 
asla unutamayacağım... Dünya güzeli iki küçük 
kız kardeş, çadırlarının önünde, umut ve inatla 
güzel günleri bekliyor... kim bilir belki de çadırdan 
kurulan kampta dünyaya gelmişlerdi, dünyaları 
sizlerin renkli süslü dünyaları kadar geniş olamaya 
bilir ama gözlerinin rengi ve samimiyeti, içtenliği ve 
gerçekliği de biz ‘modern’ ve ‘çağdaş’ kimselerde 
olmayan bir şey...  Biz ‘çağdaş’ geçinenler günü-
müzün dayatmaları ile ‘kirlenmeye’ devam eder-
ken, bu çocukların saf ve temiz gözlerine bakmaya 
kıyamıyor ve utanıyorum... Sizin bir suçunuz yok 
dünya güzelleri biz ‘göz göze gelemeyiz, bu güzel 
gözlerle’ ... sevmeyi öğreneceğiz sizlerden...

yaralı bayramlar geçti
mevsimler, butun anlamlarıyla
yüreğin koyu yerinde birikenler
Kendi takvimleriyle gelip geçtiler
Gelip geçti şehirler ve ölüler
Unutmadık
Topraktan çoban yıldızına değin
Her yer
Her şey
mümkündü
Nazım kadar coşkulu
Argon kadar asık
Lorca kadar yaralıydık
Unutmadık
Orada bir coğrafya yağmalanıyor
Orada gazetelerin ofset baskısı
Orada yeniden yazıyorlar 835 satir
Ve umudunu kaybetmeyen şehirler
Gökyüzünun karanlık kefeniyle örttük
yıldızların delik deşik ettiği ölüleriz
Adsız ölüleriz
Adları bir coğrafya ile yan yana yazılan
Gövdelerinizi unutmadık, unutmadık hiçbirinizi
Savaşlar ve pazarlar cağıydı
Ayni silahlardı kullandığımız
Ayni carsılar ayni kandı
Sevgiye ve kursuna açılmayan yüreklerden geçtik
Pusu yataklarından, dağılmış bahçelerden
Viran tarihten
Uykuları çevik, namlularını oğulları gibi seven
Çocuklar gibi kusup
Kırda gelincikler gibi gülümseyen
müsademe çocuklarını gördük
Geçip gidiyorlardı
Tarihin en uzun gecesinden
Pazarlarda ayni kan
Ayni paranın değiş tokçusunda
Karanlık carsılar
Ayni kanlı tarih her defasında
Bir biz kaldık bu kadar içindeyken hayatin
Ölüme yakın duran
Bir de on binlerin korosunda haykıran
İntifada intifada

İki güzelliğimiz vardı bizim
Ufkumuzdan inen
Ve bir daha geri dönmeyen iki güzelliğimiz
Birini kursunlar, ötekini ofset baskılı resimler aldı
Otuz uç kursun sikildi her birimize
Kutuplar kadar uzak, baba ocağı kadar yakın
Doğunun gündüz ve gecelerinde
Otuz üç yıldız
Hala ışığını gönderiyor bize
Birkaç çakmaktaşı cebimde gezdirdiğim
Birkaç karanfil
yol için ipek, uyku için maya
Kalbiniz için
Kara bir yemin gibi çırılçıplak
Kelimeler getirdim
Kaybolmuş yüzyılların vatanında
Olumun erken takibe aldığı çocuklar
Dağlarda değilim sizinle birlik
yalnızca mataranıza su vermeye geldim
Nazım kadar coşkulu
Argon kadar asık
Lorca kadar yaralı
Serap ile hakikat arası
Cağın asamadığı uçurumlarda
Gider gelirim gider gelirim
Efsanelerin çeşitlendiği yol ağızlarındaki büyük 
kamaşma
Anda gizlenen zaman
Ateşin alesta dili
Bitkiler, otlar, kökler
Dağlanmış dil, narin rengi
On binlerin dönüştüğü uğuldarken
Doğunun yeni defteri
Topraktan çoban yıldızına değin
Her yer her şey karanlık bir pusuda
yazının, tekerleğin, tarihin
İlk çocuklarından
Ey büyük mezopotamya
İki bin yıllık gece
Don geri bak
Kardeşlerim ölüyor kalbimin doğusunda

Unutmadık
Murathan Mungan



MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SEri ilanlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

MEM Painting 
and Decoration

Her türlü boya ve 
dekorasyon işi itina ile 

yapılır.

Mahmut Söylemez
07984 513 968

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

Ali 07723921216

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828

32

HORİZON 
BOOKS

Kitap Satış Temsilcisi

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

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services



İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

SEri ilanlar
İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£30
0742 948 1490
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Rejîma Îranê  
Li Londonê Hat 
Şermezar Kirin

telgraf.co.uk
ROJNAMEYA HEFTEYÎ

Çarşem,
02/09/2015 484Hê
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Rûpel 3 Rûpel 7

Jinan li Qada Trafalgarê Kirinên 
Dewleta Tirk şermezar Kirin

Bi Wêneyan Bajarê Kevnare: 
Palmyra

JIBO QEYDA HILBIJARTINÊ 
HEFTEYEKE WE HEYE
Piştî ku aKP di hilbijartinên heftê Hezîranê de negihişt 
armanca xwe biryara nukirina hilbijartinan girt û 
polîtîkayên şer xistin meriyetê. Yekê mijdarê hilbijartinên 
parlamentoyê tên nukirin û gel dê carek din biçe ser 
sindoqan. Hemwelatiyên Tirkiye yên li derveyî welat 
dijîn dê dengê xwe di navbera 8 û 25´ê meha pêşiya 
me (Cotmeh) bi kar bînin. Kesên qeyda wan ya kûtûka 
hilbijartinê tune be dikare heta 10´ê Îlonê xwe qeyd bike. 
lîste duh hatin daliqandin û qeydî dest pê kirin. 
Hemwelatiyê Tirkiye yên li Brîtanya dijîn dê di du rojên 
di navbera 8 û 25´ê Cotmehê de werin diyar kirin 
dê denge xwe bikar bînin. Hilbijartina 7´ê Hezîranê 
derketibû holê ku qeyda gelek hemwelatiyan tune ye, 
yan jî li welatekî din dihat xûyakirin. Kesên ku qeyda 

wan ya hilbijartinê li Brîtanya tune be heta hefteyekê 
(10 Îlon) dikarin li sefaretxaneya Tirkiye ya londonê 
xwe qeyd bikin. 
Hemwelatiyên ku li İskoçya û İrlanda Bakûr hemû û 
bajarên Îngîlîstanê northumberland, Cumbria, Tyne 
û Wear, County Durham, lancashire, north Yorkshire 
ûYorkê dijîn divê qeyda xwe li nûnertiya dewleta Tirk ya 
edinburgh´ê bikin.  li deriyên sînor (gûmrik) dengdan 
dê 8´ê Cotmehê dest pê bike û 1´ê mijdarê bi dawî bibe. 
Di hilbijartina 7´ê Hezîranê de li Brîtanya ji 84,558 
hilbijêran 24,156 hilbijêran dengê xwe bikaranîbû. 
encama hilbijartina Brîtanya wiha bû: HDP: 14,594 
deng %59.31, CHP: 5.134 deng %20,86,  aKP: 3.548 
deng %14,42 û mHP: 744 deng %3,02. 
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Her çêlek tê dotin lê her gotin nayê gotin.

Beriya baranê ba, Beriya mirinê ta tê.

nikare bi kerê dibeze kurtên.

Ji zana bipirse, Ji nezana bitirs e.

2

Bersiva Hefteya Borî

Xaçepirs

Lê Tu Nehatî
min hemî dilên xwe ji te re vekirin 
min hemî kulên xwe ji te re vekirin 

min hemî milên xwe; 
Ji boyî hilgirtina êşên te, ji te re 

vekirin 
lê tu nehatî! 

lê tu nehatî!....!!!
Ehmed Huseynî

  Çarşem, 02 Îlon 2015



33  Çarşem, 02 Îlon 2015

Di Roja Aşitiyê Ya Cîhanê De Li 
Pêşiya Sefaretxaneya Tirk Çalakî

Di yekê Îlonê roja aşitiyê ya cîhanê de li pêşiya 
sefaretxaneya Tirkiye ya Londonê çalakî hat li dar 
xistin. 

Di çalakiya ku bi pêşengiya Platforma jinan hatî 
kirin de bang li dewleta Tirk hat kirin ku dev ji êrîşên 
xwe yên Kurdistanê berde. Roja Sêşemê danê êvarê 
komek li pêşiya sefaretxaneyê kom bû. 

Bi dirûşmeyan dewleta Tirk hat şermezar kirin. Di 
axaftinên hatîn kirin de wiha hat gotin: “Di van rojên 
ku şer gur dibe de pêwistiya me herî zêde bi aşitiyeke 
mayînde heye, û bi wesîleya Yekê Îlonê em carek din 
alîgirên şer hikûmeta AKP´ê şermezar dikin.” 

Rejîma Îranê Li 
Londonê Hat 
Şermezar Kirin

Jiber darvekirina ciwanên Kurd dewleta Îranê li 
Londonê li pêşiya sefaretxaneyê hat şermezar kirin. 

Komek ciwanên endamên PJAK´ê roja Sêşemê 
li pêşiya sefaretxaneya Îranê ya Londonê kombûn 
darvekirina ciwanên Kurd şermezar kir û bang li 
dewleta Îranê hat kirin ku dawî li darvekirina ciwan-
ên Kurd bîne. 

Girtiyê siyasî yê kurd Bêhrûz Elxanî jî li gel 5 
kesên din roja 28’ê tebaxê li girtîgeha Urmiyê hatibû 
darvekirin.

Jinan Li Qada Trafalgarê 
Kirinên Dewleta Tirk 
Şermezar Kirin

Endamên platforma jinan ya Londonê roja Şemiyê li qada 
Trafalgarê kom bûn û kiryarên dewleta Tirk şermezar kirin. 

Di çalakiyê de panakrta ku 
wêneyê gerîllaya YJA STARê 
Ekin Wan û li ser nivîsî “Ekin wan 
rûmeta me ye” hat vekirin.  Çalaki-
ya kus ê saetan domkirî de belavok 
hatin belav kirin. 

Di daxûyaniya hatî dayîn de 
wiha hat gotin: “Hikumeta AKP´ê 
jibo k udi hilbijartinê de wenda 
kiriye xwe spartiye polîtîkayên şer. 
Di vê meha dawî de zarok û jin jî 
di nav de bi dehan kes ji hêla hêzên 
dewleta Tirk ve hatine qetil kirin.  

Gerîllaya jin ya kul i Vartoyê ji 
hêla polêsên Tirk ve hatibû qetil 
kirin, îşkence lê bedena wê hatiye 
kirin û bi awayekî hovane hatiye 
tazî kirin û wêneyên wê hatine be-
lav kirin. AKP û polêsên wê bi vê 
yekê ruyê xwe ye reş nîşanî cîhanê 
dane. Em wekî jin heta dawiyê li 
xeta azadiyê ya Ekin Wan xwedî 
derkevin. Ekin wen rûmeta me ye”

Piştî daxûyaniyê çalaki hat 
qedandin. 

Rojnamevanên Brîtanî 
Li Amedê Hatin Girtin

2 rojnamevanên brîtanî 
yên beriya niha li 
Amedê hatîn binçavki-
rin bi tometa alîkarî 
dane “rêxistinên ter-
orê” hatin girtin.

Li Amedê 2 rojnamevanên 
Vice Newsê ku navenda wê li 
Amerîkayê ye, ji bo bûyerên Licê 
û Farqînê bişopînin çûbûn wê 
herêmê, lê du rojnamevan ji aliyê 
polîsên Tirkiyeyê di 27ê Tebaxa 

îsal de hatibûn binçvakirin.
Rêveberiya Ewlekariya Amedê 

roja Yekşemê piştî lêpirsîna der-
barê wan her sê rojnamevanên 
brîtanî de qedand, ew şandin 
dozgeriyê. Dozgeriyê jî ew bi 
piştgiriya DAIŞê tometbar kir 
û bi daxwaza girtînê ew şandin 
dadgehê.

Dadgehê jî biryara girtina 
her sê rojnamevanan ên bi navê 
Philip Gingel Hanrahan, Philip 
John Pendlebiry û wergervan Mo-
hammed Îsmael da û ew şandin 
girtîgehê.
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Dayikên Aştiyê li Meclîsê bi HDP, CHP û AKP’ê re hevdîtin pêk anîn
Dayikên Aştiyê 
li Meclîsê bi ser-
okwekîlên komên 
HDP, CHP û AKP’ê re 
hevdîtin pêk anîn û 
li hember şer banga 
aştiyê kirin. Dayi-
kan gotin: “Mîna 
rojê, mîna avê, mîna 
hewayê em li her 
cihê ku aştî ji me re 
pêwîst e, li cihê ku 
şer destpê kir, li En-
qereyê ne.”

Dayikên Aştiyê yên ji gelek 
deverên Tirkiye û Kurdistanê 
hatin Enqereyê, bi serokwekîlên 
komên HDP, CHP û AKP’ê re 
hevdîtin pêk anîn. Rayedarên 
AKP’ê yên bi hinceta amadeka-
riyên hilbijartin û kongreyê piştî 
daxwaza hevdîtinê bi 4 saetan qe-
bûl kirin bi 5 Dayikên Aştiyê re 
hevdîtinê pêk bînin, gotin ku tenê 
dikarin bi 3 dayikan re hevdîtinê 
pêk bînin. Tevî hemû îtîrazan jî 
bi 3 dayikan re hevdîtin pêk anîn. 
Dayikên bi serokwekîlên koman 
re li Meclîsê hevdîtin pêk anîn 
daxuyaniyeke  çapemeniyê dan.

Songul Çelîk a li ser navê 
Dayikên Aştiyê daxuyaniya çape-
meniyê xwend got: “Em wek 
dayikên aştiyê dayikên kesên ku 
di navbera salên 1980 û 1990’an 
de bi 17 hezar cinayetên kiryar 
nediyar, cinayetên siyasî û di bin 
çavan de hatine windakirin. Em 
dayikên 40 hezar canên di pêva-
joya şer û pevçûnên asta wê kêm 
de jiyana xwe ji dest dane.”  Çelîk 
bi bîr xist ku Dayikên Aştiyê sala 

1996’an ji bo aştiyê hatin gel hev 
û bi tulbendên xwe ber bi En-
qereyê ve meşiyane û got: “Niha 
di 1’ê Îlona 2015’an Roja Aştiyê 
ya Cîhanê de Mîna rojê, mîna 
avê, mîna hewayê em li her cihê 
ku aştî ji me re pêwîst e, li cihê 
ku şer destpê kir, li Enqereyê ne.”

Çelîk got ku ew encamên gi-
ran ên şer dizanin û wiha axivî: 
“Me zarokên xwe, xwezaya xwe 
winda kir, ew dilê me bûn. Her 

zarokên me ketin axê dilên me bû 
agir.” Çelîk diyar kir ku xwestine 
xwe bigihînin Dayikên Şemiyê û 
dayikên ku zarokên wan di Gezî, 
Pirsûs û Roboskî de hatin qetilki-
rin, beşek malbatan nehatibe jî 
piştgirî dane wan.

Çelîk da xuyakirin ku wek 
dayik şerê li ser zarokên wan tê 
ferzkirin, mirin, înfaz,komkujî, 
koçberî, valakirina gundan, ji zer-
arên bêveger ên li ser xwezayê 

re dibêjin êdî bes û wiha got: 
“Ên ev şer dan destpêkirin divê 
tavilê rawestînin. Di vî şerî de 
êdî zarokên me nemirin, ev şer ne 
ji bo parastina welat e, ji ber me 
xwest rûyê vî şerê qirêj ê bi salan 
tê meşandin aşkera bikin me xwe 
li hember şer kiriye bend.”

Çelîk wiha bang malbatên gerî-
la û leşkeran kir: “Em dayik hemû 
ji bo rawestandina mirina gerîla, 
leşker û polîsan destê xwe bidin 
hev.” Çelîk got ku divê tavilê 
atmosferek bêpevçûnî çêbibe û   
agirbesek hatiye tahkîmkirin bê 
îlankirin û wiha berdewam kir: 
“Di destpêkê de partiya desthilat-
dar, hêmanên tevahî siyasetê divê 
piştgiriyê li pêşketina çareseriya 
demokratîk bike û xwedî li pêva-
joya aştiyê derkeve. Şer, komkujî 
û înfazên li gelê me tê ferzkirin 
bê sekinandin! Şert û mercên 
azad û wekhev ji bo Birêz Ab-
dullah Ocalan bê çêkirin û ji bo 
lihevkirinan wekî îradeyek sîyasî 
bê qebûlkirin. Binçavkirin û gir-
tin divê bê sekinandin. Bi hinceta 
ewlehiyê divê daristan êdî neyên 
şewitandin, nirxên xweza, çand û 
dîrokê bê parastin. Çave sêyemîn, 
desteya şopandinê ya pêvajoya 
bêpevçûna tahkîmkirî bişopîne 
bibe parçeyek ji pêvajoya çare-
seriya demokratîk.”

Piştî daxuyaniya çapemeniyê, 
Dayikên Aştiyê biryarbûna xwe 
diyar kirin û gotin ku li Enqerê 
wek sefaretên NY wê bi gelek 
saziyan re hevdîtinan pêk bînin.

Ji 103 rêxistinên jinan û LGBTÎ 
deklarasyona ‘ji şer re na›
Tevî Hewldana Jinan ji bo Aştiyê, 
Meclîsa Azadiyê ya Jinan, Koma 
Jinan a ji bo Edalet, Wekhevî û 
Azadiyê, Komeleya Destekkirina 
Namzetên Jin, Hewldana Aştiyê ya 
LGBTÎ û Kaos GL 103 rêxistin, li 
Taksîm Hîll Otelê, bi wesîleya 1›ê 
Îlonê Roja Aştiyê ya Cîhanê ji bo 
dawîanîna li şer deklarasyoneke 
hevpar weşandin. 

‘ÊDÎ BISEKININ!’
Deklerasyona hevpar ji aliyê Berdevka 

Mor Çati Çîgdem Hacisoftaoglû ve hat 
xwendin.

Hacisoftaoglû got, «Weke jinên li vî 
welatî em aştiyê dixwazin» û anî ziman ku 
wan bi dengê xwe nîşan dane meclîseke, 
çawa, welatekî çawa dixwazin, lê belê vîna 
wan tine hatiye hesibandin. Hacisoftaoglû 
diyar kir ku AKP›ê pêvajoya çareseriyê 
sekinandine, li zimanê şer vegeriya ye û 
got, «Yên ku hûn dibêjin wê xwîna wan li 
erdê nemînin, zarokên me ne. Yên ku hûn 
dibêjin hûnê karibin feda bikin, zarokên me 

ne, xizmên me ne. Yên ku hûn wan dikujin, 
zarokên me ne.»

Hacisoftaoglû got, «Em jin ji vir îlan 
dikin, ku em ê rewşa şer û pevçûnan qebûl 
nekin» û axaftina xwe bi vî rengî dewam kir: 
«Em ji hemû aliyên bi çek-bê çek re dibêjin 
‹êdî bisekinin›. Nîqaşa bi heq-ne heq deynin 
aliyekî, bes bêjin ‹wî destpê kir, vî destpê 
kir›. Hewl bidin nekujin, hewl bidin bidin 
jiyîn. Weke jin em ne li aliyê mirinê ne, em 
li aliyê jiyanê ne. Em dixwazin çek bêdeng 
bibin û diyalog û muzakere ji nû ve destpê 
bikin. Bila rêyên çareseriya demokratîk 
bikevin meriyetê, ku hêviyên me yên ji bo 
aştiyê bi cih werin. Bila ji bo aştiyê gavên 
rasteqîn werin avêtin, ku zarokên vî welatî 
pêşerojekê bibînin.

Em ê bi ti awayî rê nedin şerxwaziyê. Ji 
holê rakirina cihêkariyê, pêkhatina edaletê û 
avabûna jiyaneke azad û wekhev ji bo me 
hemûyan ancax bi rewşeke aştiyane pêkane. 
Emm watya tinebûnê, tinehesibandinê bi ji-
yana xwe, bi têkoşîna xwe baş dizanin. Em ê 
di aştiyê de israr bikin.»

Piştî daxuyaniyê, rêxistinên jinan bersiv 
dan pirsên li ser pêvajoyê. Nûnerên rêx-
istinên jinan gotin, «Li dijî şer em ê bibin 
dengê aştiyê.»

KCD’ê li hember şer 
banga piştevaniya 
bi gelê Kurd re kir
Kongreya Civaka 
Demokratîk (KCD)’ê bi 
wesîleya 1’ê Îlonê Roja 
Aştiya Cîhanê daxuy-
anî da.

KCD›ê têkîldarê 1›ê Îlonê peyam 
weşand û banga «Yên ji aştiyê ditirsin 
gelê me xistin nava şer, ji bo aştiyeke 
adil, wekhev û demokratîk em ê 
têkoşîna xwe xurtir bikin» kir.

Kongreya Civaka Demokratîk 
(KCD) bi munasebeta 1›ê Îlonê Roja 
Aştiya Cihanê peyameke nivîskî 
weşand. Di daxuyaniyê de hate go-

tin ku pêdiviya gelê Tirkiye û Kurd-
istanê ji her demê zêdetir bi aştiyê 
hebû lê kesên ji aştî û demokrasiyê 
ditirsin gel careke din xistin nava 
şer û ev tişt hate gotin: «Mutabaqata 
Dolmabahçeyê hêviyên gelê me ji bo 
aştiyê xurtir kiribû. Lê ji ber daxwa-
za seltanatê ya hin kesan ev hêviyên 
aştiyê tê xwestin bi konsepta şer ve 
bê tarîkirin.»

Di berdewama peyamê de nirxan-
dina «bi munasebeta 1›ê Îlonê Roja 
Aştiya Cîhanê careke din em bang 
li ciwan, jin, komên baweriyan û 
hemû beşên civakê û gelê Kurdistanê 
dikin, bêhtir xwe rêxistin bikin û ji bo 
aştiyeke adil, wekhev û demokratîk 
têkoşînê xurtir bikin» hate kirin.
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Li Misirê çavkaniya herî mezin a gaza 
xwezayî ya Derya Spî hat dîtin
Li Misirê, ku ji ber darbeya leşkerî 
û bê îstiqrara siyasî ya salên dawî 
ji aliyê aborî ve di rewşeke zehmet 
de ye, çavkaniya herî mezin a gaza 
xwezayî ya Derya Spî hat dîtin.

Şîrketa enerjiyê ya Îtalyayê ENÎ da xuya-
kirin ku di encama lêkolînên li Derya Spî de, 
mezintirîn çavkaniya gaza xwe ya heta roja îro 
hatiye dîtin, peyda bûye. Şîrketê diyar kir ku 
di xebatên sondajê Yên li qadeke ji 100 kîlo-
metreçarçikî ya li peravên Misirê de, dibe ku 

rezervên gaza xwezayî offshore ya bi qasî 850 
mîlyar metrekup were dîtin.

Di daxuyaniya ENÎ de hat ragihandin ku 
çavkaniya nû ya gaza xwezayî ya li Derya Spî 
hat dîtin, dikare pêwîstiya Misirê ya bi gazê bi 
dehan salan tedarik bike. Di daxuyaniyê de hat 
îdîakirin ku çavkaniya gaza xwezayî ya hatiye 
dîtin, mezintirîn çavkaniya heta roja îro li Misir 
û Derya Spî hatiye dîtin e.

Wezareta Petrolê ya Misirê jî da xuyakirin, 
ku di encama lêgerînên wan ên li Derya Spî de, 
di kûrahiya 1.450 metreyî ya binê erdê de, çav-
kaniyeke xurt a gaza xwezayî hatiye dîtin.

Çeteyên DAIŞ›ê 
înfazên xwe yên li 
Sûriyeyê didomînin
Hat ragihandin, ku çeteyên DAIŞ›ê li 
herêmên Sûriyeyê yên dagir kiriye, 
înfazên xwe yên li dijî mirovahiyê di-
domînin. Li gorî agahiyan, çeteyan ji 
Hezîrana 2014›an heta roja îro 3 hezar 
156 kes înfaz kirine û piraniya van sivîl in.

Li gorî bîlançoya Saziya Çavdêriya Mafên 
Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) a navenda wê 

li Londonê ye, ku agahiyên xwe dispêre çav-
kaniyên herêmî, di navbera 29›ê Tîrmeh-29›ê 
Tbaxê de 91 kes ji aliyê çeteyên DAIŞ›ê ve 
hatin qetilkirin û ji van 32 sivîl in. Ji Hezîrana 
2014›an û vir ve ku çeteyan qaşo ‹xîlafet› ragi-
handine, ji bilî şer 3 hezar 156 kes ji aliyê çetey-
an ve hatine qetilkirin. Ji van 1.841 kes sivîl in.

Li gorî bîlançoyê, çeteyên DAIŞ›ê bi 
sûcdariyên ‹pîrhebok, hevzayendî yan jî hevka-
riya bi koalîsyonê re› mirov înfaz kirine.

Ji sala 2011›an û vir ve dema destpêkirina 
şerê navxweyî yê Sûriyeyê, li vî welatî zêdeyî 
240 hezar mirovan jiyana xwe ji dest da, nîvê 
22 mîlyon nifûsa welêt, neçar ma cih û warên 
xwe biterikîne. Ji van mirovan bi qasî 4 mîlyo-
nan xwe li Lubnan, Tirkiye, Iraq, Urdun, Misir 
û welatên Ewropayê girtin.

Merkel: Bi temamî 
ranekirina pêvajoyê ji 
bo Elmanya ‘bi qîmet e’
Serokwezîra Elmanya An-
gela Merkel, got ku pêwîst 
e muzakereyên di navbera 
dewleta Tirk û PKK’ê de ji 
nû ve werin destpêkirin. 
Merkel destnîşan kir ku bi 
temamî ranekirina pêvajoyê 
ji bo Elmanya ‘bi qîmet e’.

Serokwezîra Elmanyayê An-
gela Merkel a li paytext Berlînê 
di Konferansa Çapemeniyê ya 
Havînê de  axivî, got ku pêwîst e 
muzakereyên di navbera dewleta 
Tirk û PKK’ê de ji nû ve werin 
destpêkirin.

Merkel, diyar kir ku di vê çar-
çoveyê de wê hevdîtinên bi Tirkiy-
eyê re didomînin.

Angela Merkel anî ziman ku 
Elmanya di girîngiya ji nû ve 
destpêkirina muzakereyan de ye 
û got: “Ji bo Elmanyayê pêvajoya 
bi PKK’ê re ku bi temamî ji holê 
ranebe pir bi qîmet e.”

Hikûmeta Elman berê jî gotibû 
ku divê muzakereyên hikûmeta 
AKP’ê bi dawî kirine ji nû ve werin 
destpêkirin û herî dawî biryar girti-
bû ku sîstemên Parastina Hewa yên 
Patrîot ên li Mereşê vekişîne. Lê 
belê ji sala 2013’an heta Tîrmeha 
îsal a operasyonên tinekirinê ji nû 
ve destpêkirin têkildarî PKK’ê  ti 
helwesteke başbûnê ya Elmanyayê 
nehatiye dîtin. 

Rojeva Ewropayê penaber in

Piştî Derya Spî, herikîna penaberan 
a ber bi Ewropayê di ser welatên Bal-
kanan dewam dike. Welatên Ewropa 
jî, li şûna ku penaberan bi însanî 
pêşwazî bikin û di vî warî de polîtî-
kayê biafirînin, hev du sûcdar dikin.

Macarîstan a ku ji destpêka vê salê û vir ve 
140 hezar penaberan hatinê, ketiye rewşeke welê 
ku nema dikare bi zêdebûna hejmara penaberan 
a ji nişka ve. Bi sedan penaberên li garên trenê 
yên Macarîstanê kom bûne, duh bi trenê gihaştin 
Awûstûrya û eyaleta Bavyera ya Elmanyayê.

Trena ji Bûdapeşte bi rê ket û tê de bi qasî 400 
penaber hebûn, li bajarê Rosenheîm ê Elman-

yayê hat sekinandin. Polîsê Bavyera piştî kon-
trola nasnameyan bi qasî 190 penaber li vê derê 
girtin û hişt ku 200 penaberên din jî karibin biçin 
heta Munchenê.

Treneke din a ji Macarîstanê bi rê ket jî, ji 
aliyê polîsê Awûstûryayê ve hat sekinandin. Tren 
li bajarokê Hegyeshalom ê li ser sînor hat seki-
nandin û ji 150 penaberên di trenê de, yên beriya 
niha li Macarîstanê serlêdana penaberiyê kiribÛn 
hatin vegerandin, yên mayî jî hişt ku biçin heta 
paytext Viyana.

Hat ragihandin ku bi sedan penaberên danê 
êvarê li Viyanayê kom bûn, li du trenên cuda yên 
diçin Munchen û Salzbûrgê siwar bûne.

Li gorî agahiyan, piraniya penaberên ji Mac-
arîstanê bi rê dikevin, ji Sûriye, Iraq, Afganîstan 
û Erître ne.

FRANSA WÊ LI CALAÎSÊ 
KAMPEKE NÛ ÇÊBIKE

Li nêzî bajarê Fransa Calaîsê, ku penaber ji bo 
derbasbûna Brîtanyayê bikar tînin, hînê 3 hezar 
penaber dijîn. Penaberên li vê derê dijîn, ji bo li 
qemyon an jî trenên di Tunela Manşê de derbas 
dibin siwar bibin, jiyana xwe dixin nava rîskê.

Serokwezîr Manûel Valls duh herêm ziyaret 
kir û diyar kir ku wê li herêmê kampeke ji ka-
pasîteya 1.500 kesî ava bikin. Tê payîn ku kampa 
bi 25 mîlyon euro were çêkirin, heta destpêka 
sala 2016›an biqede.

Ji ber zêdebûna herikîna penaberan di ser 
Balkanan re, zextên li Macarîstanê jî zêde dibin. 
Komîsyona Yekîtiya Ewropayê bang li hikûmeta 
Macarîstanê kir, ku li gorî hiqûqa Yekîtiya Ewro-
payê tevbigere, şopa tiliyê serlêdanên penaberiyê 
qeyd bike û mercên pêwîst ên Peymana Dûblînê 
bi cih bîne.

LI VIYANAYÊ BI DEH HEZARAN 
KES JI BO DESTEKKIRINA 
PENABERAN MEŞIYAN

Li aliyê din li paytexta Awûstûrya Viyanayê, 
bi deh hezaran kesan, pêkanînên li dijî mirova-
hiyê yên li hemberî penaberan şermezar kirin. 
Di hedefa çalakvanan de bazirganên mirovan he-
bûn, ku hefteya derbasbûyî di qaseya qemyonekê 
de rê li ber mirina 71 penaberan vekiribûn.

Xwepêşandêrên li strasyona trenê ya West-
bahnhofê civiyan, li nava kolanên qelebalix ên 
bajêr meşiyan.
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Ava firingiya tesîrên neyînî 
yên menopozê kêm dike 
Hat tespîtkirin 
ku ava firingiya 
tesîrên neyînî yên 
menopozê kêm dike.

Di encama lêkolînên ku zan-
yarên Zanîngeha Tibê ya To-
kyoyê kirin de hat ditîn ku ava 
firingiya êş û azarên ku dema 
menopozê di laşê jinan de çêdi-
bin kêmtir dike. 

Zanyaran li ser 93 jinan bi qasî 
8 hefteyan lêkolîn kirin. Rojê du 
caran 200 milîlître ava firingiya 
dan jinên ku di menopozê de ne û 
li ser rewşa wan lêkolîn kirin. 

Di encama lêkolînê de zanyaran tespît kir ku 
jinên rojê du qedeh ava firingiya vexwarin li gor 
jinên din aramtir û rihettir in. Li gor lêkolînan 
jinên ku dikevin menopozê li gor jinên din zûtir 

hêrs dibin.
Herwiha zanyaran diyar kir ku ava firingiya 

rêjeya kolesterolê jî dadixîne.
Encamên lêkolînê di kovara “Nutrition Jour-

nal” de hatin weşandin.

Mirovên kêm radizên 4-4,5 
qat zêdetir nexweş dikevin

Di roja îro de gelek mirov pesnê xwe didin 
ku kêm radizên û gelekî dixebitin. Lê belê li gorî 
lêkolîneke nû, mirovên kêm radikevin, li gorî 
yên din herî kêm 4 qatan zêdetir nexweş dikevin.

Li gorî lêkolîna ji aliyê Zanîngeha Kalîforni-
yayê ve hat kirin û li kovara Sleep hat weşandin, 
pirsgirêka xewê, ji cixare, alkol, stres û xwedîkir-
inê bêhtir rê li ber nexweşiyan vedike.

Di lêkolîna ji aliyê zanyar Arîc Prather û ekî-
ba wî ve hat meşandin de, şêweyê jiyanê yê 164 
mirovên gewre hat lêkoşînkirin. Di lêkolînê de 
van kesan, li ser tebîetên xwe yên alkol, cixare, 
xwarin, asta stresê û dema raketinê, bersiv dan 
pirsan.

Li otelekê, vîrûsa grîpê ji van hemû kesên 
tevlî lêkolînê bûn hat dayîn û piştî hefteyekê 
mînakên sekresyonê ji bêvila wan hat girtin.

Li gorî encamên lêkolînê, di nava mirovên 
kêm radizên de asta rîska grîp û sermayê, ji ya 
mirovên alkolê vedixwin an jî neçê xwarinê dix-
win, zêdetir e.

Her wiha derket holê ku rîska mirovekî rojê 
6 saetan radizê ji ya mirovekî 7 saetan radizê 4,2 
qatan zêde ye. Di nava mirovên rojane kêmî 5 
saetan radizên de ev rêje 4,5 qatan zêdetir e.

Rêveberê lêkolînê Arîc Prather diyar kir ku 
bêxewî ji hemû faktorên din ên weke alkol, cix-
are, stres û neçê xwarinê, bêhtir ji bo nexweşiyan 
bi bandor e.

Prather bibîr xist ku di roja îro de mirov pesnê 
xwe didin ku kêm radizên û gelekî dixebitin û 
destnîşan kir ku li ser girîngiya xewê ji bo ten-
duristiyê, pêwîstî bi hîn bêhtir lêkolînan heye.

Ji Belkî 6 pirtûkên nû

Weşanxaneya Belkî bi slogana “ji sedî sed 
Kurdî” weşangeriyê dike û bi 6 pirtûkên nû 
derket pêşberî xwînerên Kurdî.

Weşanxaneya Belkî ew bû diwanz-
deh sal di qada weşangeriya Kurdî de kar 
dike û gellek berhem li kelepora Kurdî 
zêde kirin. Ji bilî wêjeyê pirtûkên teorî, 
analîz û rêzimanî jî ji weşanxaneya Belkî 
derçûn û gihan ber destê xwîneran. Vê 
carê jî him di warê wêjeyê de him jî di 
warê teorî de “Belkî” ji xwînerên re got 
merheba.

Wêjeya Kurmancî
Pirtûka yekemîn ji pênûsa Rênas Ji-

yan bi navê “Wêjeya Kurmancî” derçû. 
Rênas Jiyan di heman demê de edîtorê 
weşanxanê ye û bi helbestên xwe tê 
naskirin. Her wiha bi xebatên xwe yên 
teorîk ên wekî pirtûka “Çîrûskîzm” û “Ji 
şevê re” di teorî û rexnegiriya Kurdî de 
cihekî qedirbilind digre.

“Wêjeya Kurmancî”, wek ji navê pi-
rtûkê jî diyar dibe analîzên li ser wêjeya 
“Kurmancî” ne; ji ber ku ji bilî zaravayê 
Kurmancî li ser zaravayên din ên Kurdî 
lêkolîn û analîz nehatine kirin; awirekî 
digerîne li ser wêjeya Kurmancî.

Di vê pirtûkê de li ser nivîskarên ku 
vê gavê pirtûkên wan derçûyî, analîz 
hatine kirin, ên ku ne pirtûk lê li dû wan 
hin deqên (tekstên) wêjeyî mabin, li der-
veyî vê lêkolînê hatine hiştin. Her wiha 
nivîskarê ku hemû dem û hevçaxên xwe 
temsîl kiribin, bêhtir li ser wî nivîskarî 
hatiye rawestîn û ew nivîskar hatiye 
destnîşankirin. 

“Pênûsên Çardehderb”
Nivîskar ji ber du sedeman, navê vê 

pirtûkê wek “Pênûsên Çardehderb” hilbi-
jartiye; yek, Ehmedê Xanî jî di nav de û 
ji wî bi vir ve bi pirranî nivîskarên Kur-
mancî ji ber ku pênûsa xwe wek “çek”eke 
azadiyê, yeke siyasî, neteweyî û şoreşgerî 
bi kar aniye ji ber vê navê pirtûkê bûye 
“Pênûsên Çardehderb” Sedama diduyan, 
ji ber ku wêje û hunera nivîskarên Kur-
mancî girîng û bi “derb” bû navê vê pi-
rtûkê bûye “Pênûsên Çardehderb”.

Careke din Mem û Zîna Xanî
Pirtûka duyemîn a analîzê jî ji pê-

nusa Cengîz Mamo bi navê “Ehmedê 
Xanî-Mem û Zîn” derket. Ji navê pirtûkê 
jî tê fêhmkirin ku analîza civakî,siyasî 
û felsefîk a berhama “Mem û Zîn” a 
Ehmedê Xanî tê kirin. Li gorî nivîskar 
di berhema “Mem û Zîn” de Xanî pirr li 
Stî û Zînê miqate ye. Her wiha nivîskar 
îdîa dike ku li gorî Xanî Stî û Zînê peri-
yên qesra Mîrî ne. Mîrê Botanê jî, li dilê 
Kurdistanê otorîteyek e.Her wiha dîsa di 
berhema Cengîz Mamo “Ehmedê Xanî-
Mem û Zîn” de derdikeve pêş ku li gorî 
Xanî ji bo ku civaka Kurdan otorîteyê bi 
dest bixe divê di nava qesrê de têbikoşe.

Pirtûka sêyemîn jî ya Hesen Il-
diz e, celebekî kurtçîrokan e û bi navê 
“Tirspîvan”ê derçû.

A çaremîn jî wek roman û bi navê 
“Rengên Jiyaneke Du Zerdik” ji pênûsa 
Bajar Mîrzeman derket. 

Du pirtûkên helbestan
Du pirtûkên helbestan jî tevlî refê we-

jeya Kurdî bûn. Yek jê a Sebrî Vûral e û 
bi navê “Bilûra Kerr” derçûye, ya duyem-
în jî a wênesaz û nivîskar Fewzî Bîlge ye 
bi navê “Gotinên Li Ber Devê Giyotînê” 
derket (li helbesta jêr binihêre). 

Weşanxaneya Belkî’yê li Amedê sala 
2003’yan de dest bi jiyanê kir. Li Ba-
kurê Welêt yekem weşanxaneya bi kurdî 
ye. Weke laboratuwara wêje û zimanê 
kurdî dixebite. Bi navê Çirûskê kovareke 
wêjeyî û ramanî derdixe. Edîtorê wê Rê-
nas Jiyan e. 

Helbestek ji pirtûka Fewzî Bîlge;
Zemanekî 
nizanim kîjan zemanan e
belkî berî dîtina nên, berî hibrê an berî 

bizê dêya îsa
bi hêviya bigihêm te
belkî şopên te di dilop dilopande opera
bi performansa hêsiran
min xwe li çemê jibîrkirinê qewimand
bost bi bost talan daweta îblîsan
bila biçingînin di qedehên qrîstal de 
şeraba ji xwîna min çêkirine
qedîm e herî kêm kes nizane çend sal 
noşîcan

Omega 3 ji bo êşa çavan baş e

Li gor lêkolînê hat tesbîtkirin 
ku asîda rûn ya Omega 3 ji bo 
çavên kesên ku her tim li ser 
kompîturê dixebitin û çavên 
wan ziwa dibin baş e.

Li Hindistanê zanyaran li ser 478 kesan û 
3 mehan lêkolînek kir. Ziwabûna çavan dibe 
sedema adabê. Li gor lêkolînê hat tesbîtkirin 
ku asîda rûn ya Omega 3 nahêle ku çav ew qas 
adabê bigre.

Zanistan rojê 2 hebên omega 3 dan hin 
kesên ku li ser wan lêkolîn tê kirin, hebê ku 
tê da rûnên zeytûnan heye jî dan hinekên din. 

Kesên ku hebên omega 3 xwarin ziwabûna 
çavên wan kêm bû. Her wiha di çavên wan da 
hucreyên gobletê zêdetir e ku hucreyên gob-
letê ji bo şilmayîna çavan girîng e.

Encama lêkolînê di kovara “Contact Lens 
& Anterior Eye»yê da hat weşandin.

Omega 3, di masiyên ton, somon û zerze-
wadên wek toximê ketenê, pirpar, mêxik (qer-
enfîl), ispanax û fasûlyeya soyayê da zêde 
zêde heye.



BI WÊNEYAN BAJARÊ KEVNARE PALMYRA

Bajarê Palmyrayê di 
navbera riya Şam û bajarê 
Deyrûzorê de ye û li cihekî 
stratejîk cih digire. Palmy-
ra wek sembola serdema 
Romayê ya sedsala 1. Û 
2. Tê zanîn. Bi stûnên xwe 
yên biheybet di lîsteya 
mîratên cîhanê ya Unes-
coyê de cih digirt.

Nûçegihanê pîşe û hunerê yê BBC 
Worldê Vincent Dowd da zanîn ku ew 
bajar beriya 2 hezar salan hatiye avakirin 
û ji serdema Romayê tê.

Li aliyê din rêxistina DAIŞ’ê di meha 
gulanê de kontrala bajêr bi dest xistibû. 
Bajar bi stûn û perestgehên xwe wek 
pautextê dîroka kevnare dihat binavkirin.

Bi kuçeyên xwe, bi qada xwe ya op-
erayê û bi hemû şiklên xwe yên kevnare 
xwe ji bajarên din cuda dikir; lêbelê heta 
ku DAIŞ’ê bi dest xist wisa bû.

Rayedarên Sûriyeyî û muxalîf diyar 
dikin ku beriya mehekê DAIŞ bajarê 
kevnare bi top û guleyan teqandiye. Beri-
ya çend rojan DAIŞ’ê dîmenên teqandin 
Palmyrayê li ser înternetê weşandin. di 
dîmenan de xuya dikir ku DAIŞ bombe 
li bajarê kevnare bi cih dike.

Herwiha beriya hefteyekê jî endamên 
rêxistina DAIŞ’ê kedkarekî bi salan 
“Kalê Palmyrayê” Doktor Xalid el-Esad 
kuşt.
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