
Kıbrıs’ta çözüm 
arayışları 
Ana vatan-Yavru vatan atışması, müzakere süreci, 
anlaşılan yada anlaşmaya varılmayan konu başlıkları 
Türkiye devletinin Kıbrıs politikasına dair daha bir çok 
konuyu ele aldığımız ve KKTC devleti Cumhurbaşkanı 
sözcüsü Barış Burcu ile gerçekleştirdiğimiz özel 
röportajımızın birinci bölümü...
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RÖPORTAJUluslararası alanda tanınmış Kadınlardan, 

İngiltere başbakanına Kürt Halkı İçin Çağrı
Aralarında tanınmış milletvekili, yazar, insan hakları 
savunucuları, sanatçılar ve akademisyenlerin 
olduğu bir grup kadın tarafından kaleme alınan 
ve Kürt halkına yönelik saldırılara karşı duyarlılık 
çağrısı yapan bir mektup İngiltere başbakanı 
David Cameron’a teslim edildi.  

Kürdistan, Irak ve Suriye İçin Kadın Birliği 
(Women’s Alliance for Kurdistan, Iraq and 
Syria) bünyesinde kaleme alınan mektuba 
Prof. Mary Davis, Baroness Glenys Kinnock, 

İngiliz ve Galler milletvekilleri Kate Osamor, 
Caroline Lucas, Liz Saville ve yazar Cynthia 
Cockburn gibi uluslararası alanda tanınan 32 
kadın imza attı. Mektup dün İşçi Parti milletvekili 
Kate Osamor, İnsan hakları avukatı Melanie 
Gingell, Roj kadın meclisinden Evrim Yılmaz 
ve KNK Britanya Kadın temsilcisi Michelle 
Alison’dan oluşan bir heyet tarafından İngiltere 
başbakanlığına elden teslim edildi. 

İngiltere başbakanı David Cameron’a hitaben 

yazılan mektupta, Türk devletinin Kürt halkına 
yönelik saldırılarının acilen durdurulması, 
Rojava’daki özerk yönetimin tanınması, 
PKK’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması, 
çözüm sürecinin tekrar başlaması ve bununla 
birlikte Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’ın 
serbest bırakılması için aktif olarak girişimlerde 
bulunması çağrısı yapıldı. Peace in Kurdistan 
Campaign de çalışmaya aktif destek sundu. 
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Sayın başbakan:
Biz, kadın organizasyonları koalisyonu olan ve Kürt kadın hareketi ile çalışan Kurd-

istan, Irak ve Suriye İçin Kadın Birliği olarak Türkiye ve Irak’ta sivil Kürtlerin Türk 
devleti tarafından bombalanmasıyla birlikte büyük tehlikeye giren çözüm sürecine ac-
ilen dikkatinizi çekmek istiyoruz. 

 Temmuz sonu itibariyle Daiş karşıtı koalisyona girmeye karar veren ve bu şekilde 
NATO’nun da desteğini alan Türkiye şimdiye kadar daiş yerine Kürtleri hedef almıştır.  

Daha da ötesi geçtiğimiz haftalarda içinde seçilmişlerin de bulunduğu 1500’den fa-
zla Kürt tutuklanmış, ve Uluslararası af örgütü ve İnsan hakları izleme örgütünün de 
kınadığı tutuklulara yönelik işkence vakaları yaşanmış. Şok edici Cizre kuşatması bir 
haftadan fazla devam etmiş. 

Çözüm sürecinin tamamen bozulması halinde tüm bölge için büyük riskleri beraber-
inde getirecektir. 

Kürt halkına yönelik saldırıların durdurulması, Türk devletinin askeri gücünü Daiş’e 
karşı kullanması ve PKK ile barış sürecinin tekrar başlaması için Türkiye üzerindeki 
bütün nüfuzunuzu kullanmanızı talep ediyoruz. Biz kadınlar olarak savaşın yayılması 
yerine Kürtlerle barışın inşa edilmesi için çalışmanızı istiyoruz. 

Sayın başbakan, hakları için mücadele eden Kürt halkını desteklemenizi istiyoruz. 
Ne PYD’nin, ne de HDP’nin Erdoğan’ın iddia ettiği gibi sınırları değiştirme ve bölme 
gibi bir planlarının olmadığını çok net biliyoruz. 

Bölgedeki tüm devletlerde çatışmaların bitmesi için model olan Rojava’daki 
demokratik özerk yönetimi tanımanızı talep ediyoruz. Kadınların Rojava’da sivil ve 
askeri yaşamın her alanında eşit bir şekilde rol oynamalarından kaynaklı Kürt kadın 
hareketi dünyadaki tüm kadınlara ilham kaynağı olmuştur. 

Son olarak sizden, Türkiye’nin PKK, YPG ve YPJ’ye yönelik saldırılarını durdurması 
için tüm diplomatic kanalları kullanmanızı bekliyoruz. Gerçek şu ki şuan Daiş’e karşı 
en etkili ve güçlü mücadeleyi veren Kürtlerdir ve sizlerin desteğini hakediyorlar. Avrupa 
Birliğinden mevkidaşlarınızla birlikte çalışarak PKK üzerindeki adaletsiz terör etiketini 
kaldırmanızı, ve Kürt lider Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için çalışmanızı ta-
lep ediyoruz. İmralı adasındaki cezaevinden ‘Barış için yol haritası’nı yazan Abdullah 
Öcalan olmadan barış görüşmelerinin ilerlemesi mümkün değildir.  
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Uluslararası Alanda Tanınmış Kadınlardan 
İngiltere Başbakanına Kürt Halkı İçin Çağrı
Aralarında tanınmış milletvekili, yazar, insan hakları savunucuları, sanatçılar ve akademisyenlerin olduğu bir grup kadın tarafından kaleme 
alınan ve Kürt halkına yönelik saldırılara karşı duyarlılık çağrısı yapan bir mektup İngiltere başbakanı David Cameron’a teslim edildi.  

Kürdistan, Irak ve Suriye İçin Kadın Birliği (Women’s 
Alliance for Kurdistan, Iraq and Syria) bünyesinde kaleme 
alınan mektuba Prof. Mary Davis, Baroness Glenys Kinnock, 
İngiliz ve Galler milletvekilleri Kate Osamor, Caroline Lu-
cas, Liz Saville ve yazar Cynthia Cockburn gibi uluslararası 
alanda tanınan 32 kadın imza attı. Mektup dün İşçi Parti mil-
letvekili Kate Osamor, İnsan hakları avukatı Melanie Gingell, 

Roj kadın meclisinden Evrim Yılmaz ve KNK Britanya Kadın 
temsilcisi Michelle Alison’dan oluşan bir heyet tarafından 
İngiltere başbakanlığına elden teslim edildi. 

İngiltere başbakanı David Cameron’a hitaben yazılan 
mektupta, Türk devletinin Kürt halkına yönelik saldırılarının 
acilen durdurulması, Rojava’daki özerk yönetimin 

tanınması, PKK’nin terör örgütleri listesinden çıkarılması, 
çözüm sürecinin tekrar başlaması ve bununla birlikte Kürt 
halk önderi Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için ak-
tif olarak girişimlerde bulunması çağrısı yapıldı. Peace in 
Kurdistan Campaign de çalışmaya aktif destek sundu. 

Mektupta şöyle denildi:

Saygılarımızla:
Baroness Glenys Kinnock  
Baroness Joan Bakewell 
Leslie Abdela MBE 
Annette Lawson OBE,  
Margaret Owen OBE 
Kate Osamor -Milletvekili 
Caroline Lucas- Milletvekili 
Liz Saville –Galler Milletvekili 
Evrim Yilmaz, Roj Kadın Meclisi 
Michelle Allison, KNK Britanya Kadın Temsilcisi 
Cynthia Cockburn, Yazar 
Amrit Wilson, Freedom Without Fear Platformu 
Dr. Shatha Besarani, Iraqi Women’s League 
Meredith Tax, Centre for Secular Space başkanı 
Elahe Amani, Global Circles, Women’s 
Intercultural Network 
Intsar Saeed, Avukat, Cairo Center 
for Development (CCD) başkanı 

Anni Pues, İskoç Yeşiller partisi, Uluslararası komite  
Maggie Chapman, İskoç Yeşiller Partisi 
Angie Zelter, Barış ve Çevre aktivisti 
Prof. Mary Davis-Akademisyen 
Melanie Gingell, İnsan hakları avukatı 
Dr Radha D’Souza, Akademisyen 
Hagir Ahmed, CAMPACC 
Sofia Beatty, Kürt hakları Aktivisti 
Isabel Marler, Feminist 
Celia Shenouda, Feminist 
Ifra Asad, İnsan hakları aktivisti 
Nargis Azaryun, Aktivist, Kabul, Afghanistan  
Noorjahan Akbar, Afgan aktivist 
Nihal Zaghloul, Kadın hakları savunucusu, 
Cairo, Egypt  
Donna Swita, Kadın hakları aktivisti Endonezya 
Evi Zain, Kadın  hakları aktivisti Endonezya
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‘The Latymer School ve önde gelen Grammar Okullarına 
giden yol, Oxford Academy’nin kaliteli eğitiminden geçiyor’ 
sloganıyla öğrencilerin eğitim hayatlarında büyük değişim 
yaratan Oxford Academy profesyonel eğitimcileriyle topluma 
hizmet vermeye devam ediyor. 

‘The Latymer School tarzı Grammar 
okullarını kazanmak hayal değil’ diyen Ox-
ford Academy dershanesi müdürü Gül Ateş, 
öğrencilerinin daha iyi okullarda eğitim ala-
bilmesi için özverili bir çalışma yürüttükler-
ini ifade ediyor.  

Kurum Eğitim Müdürü Gül Ateş bu konu 
ile ilgili olarak şunları belirtti. ‘Aldığımız 
sonuçlardan oldukça memnunuz. Eğitimde 
asıl önemli olan, Ortaokulun ilk yıllarından 
itibaren gelecek hedefli olarak sistemli bir 
şekilde çalışmaktır. Öğrencilerimizin ve 
velilerimizin bu konuya özellikle dikkat 
etmeleri  gerekmektedir. Geçen yıl sınavı 
kazanan öğrencilerimizden Görkem Özkul-
luk, Mustafa Özakınsel, Gökçe Deniz Akış, 
Ali Yalçınkaya, Georgia Whybrow-Harris, 
önceki yıldan Yasmin Satter, Hasan Car-
man, Ajay Rungasamy, Ali Güneş, Ozan 
Baybars Sütçü, Jahaan Abangsuhaili,  Chi 
Chi Uwakaneme, Rawan Ebrahim, Shady 
Qubaty, Hüseyin Gönül, Pınar Akış, Alya 
Qubaty, Harun Demirel ve Görkem Katı’yı 
ve değerli ailelerini bir kez daha tebrik 
ediyoruz. Özellikle eklemek isterim ki, 
çok küçük farklarla sınavı kazanamayan 
pek çok öğrencimizi gösterdikleri yoğun  
çalışma ve ilgiden dolayı gönülden kut-

luyorum. Bilmeliler ki bu hazırlık dönemi 
kendileri için gelecek yıllarda sarsılmaz bir 
temel oluşturacaktır.  Bu anlamda sınavı 
kazanamayan öğrencilerimiz de morallerini 
güçlü tutmalılar.’  

UzUN Ve YOĞUN bİr eĞİtİM 
PrOGraMı GereKlİ

‘Grammar Okulu sınavları hazırlıkları 
oldukça uzun ve yoğun bir eğitim gerektiri-
yor. Öğrenciler yaz döneminde dahi yoğun 

hazırlık dersleri alıyor. Hazırlıklarımız 
5.sınıf öğrencileri için 2015 Kasım ayında 
başlıyor ve 2016 Eylül ayında 6. sınıf 
olduklarında sınav öncesine kadar devam 
ediyor. Öğrenciler sınavı kazanamasalar 
bile sağlam bir temel  eğitimle Ortaokula 
geçiş yapıyorlar. Kısaca 6. sınıfı en yüksek 
dereceli notlarla bitiriyorlar.’

KaYıtlar DeVaM eDİYOr
‘Kayıtlarımız hala devam ediyor an-

cak öğrencilerimizi önce sınava tabi tu-

tuyoruz ve belirli bir seviyenin üzerindeki 
öğrencileri  bu hazırlık programına da-
hil ediyoruz. Bu tarz okullara çocuğunu 
hazırlamak isteyen ailelere vakit kaybetme-
den bir kurs programına kayıt yaptırmalarını 
tavsiye ederim.’

Haftanın 7 günü hizmet veren Oxford 
Academy’i; 020 8807 4316 ve 0772 340 2412 
telefonlardan Edmonton merkez ofisi araya-
bilir, Türkçe konuşan eğitim danışmanlarından 
daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Oxford Academy Öğrencilerinin Eğitiminde Fark Yaratıyor
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Britanya’dan Cizre’ye giden heyette bulunan insan hakları savunucusu avukat 
Margaret Owen, Cizre’de gördüklerinin tamamen savaş suçu tablosu olduğu be-
lirterek, Türk devletinin Cizre’de birçok uluslararası hukuku çiğnediğini ifade etti.

4-12 Eylül tarihleri arasında Türk devleti 
tarafından uygulanan 8 günlük sokağa çıkma 
yasağı ile aralarında çocukların da bulunduğu 
21 sivil yurttaşın katledilmesiyle sonuçla-
nan Cizre’de incelemelerde bulunan İngiliz 
kadın heyet gazetemize izlenimlerini anlattı. 
Heyet adına ajansımıza konuşan avukat Mar-
garet Owen Cizre’de yaşanan katliamı duy-
duktan sonra, gidip yerinde görmek diğer 
hukukçu arkadaşlarla Cizre’de izlenimlerde 
bulunduklarını söyledi. 

KÜrt KaDıNlarıNıN 
CesaretİNe HaYraN KalDıM

Kürt kadının mücadelesine olan hayranlığını 
ifade eden Avukat Margaret Owen şunları be-
lirtti: ‘‘Britanya’dan Cizre’ye giden kadın dele-
gasyonuna öncülük yapmam için davet edilmek-
ten büyük gurur duydum, çünkü Kürt kadınların 
sadece cins eşitliği ve toplumları içerisinde 
kadınların güçlenmeleri değil, aynı zamanda 
erkeklerle birlikte çalışarak Türkiye devletinin 
neden olduğu acı savaşı ve Kürtlere karşı baskıyı 
durdurmak için gösterdiği cesaretine, gücüne, 
bağlılığına ve direncine hayranım. Cizre’de 
yaşanan korkunç katliamı okuduğumuzda- 
utanç verici sokağa çıkma yasağını, evlere ve 
insanların geçim kaynaklarına yapılan zararı, 
gelip kendimiz görmek ve tanık olmak istedik. 
Özellikle kendi Britanya hükümetimize ve dün-
yaya gördüklerimizi, masum kadın ve çocuklara 
etkisini anlatmak istedik.’’

aKP’NİN HeDefİNDe DaİŞ 
DeĞİl KÜrtler Var

AKP hükümetinin seçimlerde istediği oyu 
alamamasından sonra Kürtlere topyekün bir 

saldırı başlattığını ve bunu da dünyaya Daiş ile 
mücadele yalanıyla örtbas etmeye çalıştığını 
ifade eden Owen açıklamasına şöyle devam etti;

‘‘AKP, Haziran’da istediği oy çoğunluğunu 
alamadığından itibaren, Kürt halkından öç 
alıyor ve barış sürecini yok etmek için PKK ve 
Kürtleri tahrik edip onları kendilerini savunma-
ya zorluyor ve hatalı olarak onları terörist olarak 
suçlayıp tanımlıyor. AKP, Nato’yu ‘aldatıp’ 
Daiş’e karşı savaşmalarına destek olmalarını 
sağladılar, ama gerçek hedefleri Kürtlerdi. AKP 
devamlı olarak ateşkesleri sonlandırmıştır. 
Barış istemiyor. Cizre’de gördüğümüz savaş 
suçu tablosuydu- bir çok uluslararası hukuku 
çiğneyen.’’

YaŞaNaN VaHŞetİ aNlatMaYa 
DeVaM eDeCeĞİz

Cizre’deki yaşanan vahşeti en geniş kitlelere 
ulaştırmak için yoğun bir çalışma yürütecekler-
ini ifade eden Owen şunları söyledi;

‘‘Londra’da üçümüz, bu bulguların en geniş 
kitleye ulaşmasını sağlamak için elimizden 
geleni yapıyoruz. Başbakanımız [David Cam-
eron], izlenimlerimizi içeren mektubumuzu 
almıştır; milletvekilleri, STK’lar ve medya 
organlarına da bildirildi, ve biz her fırsatta 
Cizre ile ilgili konuşuyoruz. Aynı zamanda, 
uluslararası gözlemcilerin, Kasım’da yapılacak 
erken seçim için Türkiye’ye gitmeleri için ısrar 
ediyoruz. Kürt kadınlarının adalet ve barış elde 
etmek için sarf ettikleri çabayı taktir ediyoruz. 
Sizi destekliyoruz ve yapabildiğimiz her yerde 
sizin adınıza konuşmaya devam edeceğiz.’’

İngiltere’ye dönen heyet hazırladıkları rapo-
ru İngiltere başbakanlığı olmak üzere birçok 
kuruma sundu. 
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Owen: Cizre’de Gördüğümüz 
Savaş Suçu Tablosuydu
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Haber-Fotoğraf: Erem Kansoy-Kıbrıs

Uzun yıllardır Kıbrıs adasındaki 
bölünmüşlük ve sınırların kaldırılması 
adına devam eden barış görüşmeleri ve 
müzakerelerde ne noktaya gelindiği merak 
konusu. Ateşlerin yandığı ve kan gölüne 
dönen Ortadoğu, gündemi uzun süredir 
meşgul ederken Kıbrıs’ında stratejik olarak 
Ortadoğu’ya açılan bir kapı ve batılı güçler 
için Akdeniz’de bir savaş gemisi olduğu 
gerçeği göz ardımı ediliyor. Kıbrıs Türk 
toplumu cumhurbaşkanlığı seçiminde 
bu sefer sol kökenli bir adayı başa getir-
erek müzakerelere ivme kazandırmaya 
çalışırken, garantör ülke Türkiye’nin yeni 
cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya karşı 
ve Kıbrıs meselesine yönelik tutumu ne 
yönde. Ana vatan- Yavru vatan atışması, 
müzakere süreci, anlaşılan yada anlaşmaya 
varılmayan konu başlıkları Türkiye dev-
letinin Kıbrıs politikasına dair daha bir 
çok konuyu ele aldığımız ve KKTC devle-
ti Cumhurbaşkanı sözcüsü Barış Burcu ile 
gerçekleştirdiğimiz röportajımızı her hafta 
bir bölüm olmak üzere yayınlayacağız. 

KKTC Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ve 
görüşmeci heyeti üyesi Barış Burcu ile 
Kıbrıs’ta barış arayışları süreci ile ilgili 
tarihsel sürece ve şuanda müzakerelerin 
ne yönde devam ettiğine değindik.  

telgraf:  1968 yılında başlayan 
barış görüşmelerinden bu 
güne, Kıbrıs’ta barış arayışları 
ve müzakere sürecinin tarihini 
kısaca anlatırmısınız?

Burcu: “1963 yılında başlayan Kıbrıs 
sorunu barış arayışı görüşmelerini de 
beraberinde getirmiştir. İki toplum-
lu görüşmeler 1968 yılında Beyrut’ta 
başlamıştır. Genelde bilinenin aksine 
Kıbrıs sorunu 1974 yılında değil 1963’te 
başlar. Kıbrıs konusu bir şekilde o kadar 
farklı ve uzun süreçlerden geçti ki, sadece 
Kıbrıs’lıların değil dünyanın da tahammülü 
tükeniyor Kıbrıs sorununa, her ne kadar da 
burada başka coğrafyalarda olduğu gibi 
gözyaşı, kan, barut olmasa dahi bu  kadar 
uzun bir zamana yayılıyor olması ve strate-
jik gelişmeler önünde her zaman bir engel 
teşkil etmesi rahatsızlık vermeye başladı, 
bu bakımdan günümüzde konjonktür daha 
uygun hale gelmeye başlıyor. 1968’den 
beri Kıbrıs barış görüşmeleri devam edi-
yor, ilk görüşmeler 1968’de Beyrut’da 
başladı, Denktaş ve Klerides arasında, 
1980 yılına kadar, liderler düzeyinde ve 
gelecekteki çözümün temel prensipleri 
ne olacak, çerçevesi ne olacak konuları 
üzerine yoğunlaşmıştı görüşme süreçleri. 
Tamamen hızlı ve bütünlüklü bir çözüm, 

kapsamlı bir çözümden ziyade, gelecekte 
biz bir anlaşmaya varırsak bu anlaşmanın 
temel prensipleri ne olmalıdır yönünde 
yoğunlaşmıştı liderlerin ilgi ve dikkati. 
Meşhur 1977’de Denktaş ve Makarios, 
1979’da da Denktaş Kyprianu, zirvesinin 
sonuçları üretildi. Şimdi bu sonuçlara 
göre, iki bölgeli iki toplumlu, federal bir 
Kıbrıs oluşturulacaktı. 1970’lerin ikinci 
yarısında iki liderin vardığı mutabakat-
lar bu yöndedir. Bu mutabakatların her 
birinde 7-8 madde de uzlaşıya varılmıştı.”

telgraf: 1980’li yıllarda ve 
özellikle türkiye’de turgut 
Özal döneminde Kıbrıs’ta barış 
arayışları ne durumda idi ve 
türkiye’nin Kıbrıs sorununa 
düşkünlüğünün kaynağı nedir? 

Burcu:“1980’lerden sonra Kıbrıs 
görüşmelerinde kısa bir duraklama oldu. 
Biliniyor ki 1980’lerde Türkiye’de yapılan 
askeri darbe bir çok süreci de geriye götürdü. 
1980’lerin sonlarına kadar görüşmelerde 
bir uyutma dönemi geçti denilinebilir. 

Kıbrıs sorununun tekrar canlanması 
1987’de Turgut Özal’ın Türkiye’nin 
Avrupa Birliğine tam üyelik müracaatını 
yapmasıyla başlar diyebiliriz. O günden 
sonra Kıbrıs sorunu ayni zamanda 
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği 
ile ilişkilendirilmiş bir sorun haline 
dönüştürüldü. Aslında bunun mantığı, 
Kıbrıs Cumhuriyeti 1960’da kurulduğu 
zaman, kuruluş anlaşmaları, garanti ve it-
tifak anlaşmaları ile ek protokoller, sadece 
Kıbrıs Cumhuriyetinin anayasal düzen-
inin korunması ve bu korunmaya yönelik 
güvenlik tedbirlerinin alınmasına yönelik 
değildir, ayni zamanda bölgesel bir de den-
geyi sağlar. Örnek verebilecek olduğum 
bir maddesinde der ki; Kıbrıs Cumhuriyeti 
bütün garantör ülkelerin üye olduğu bir 
kuruluşa üye olamaz. Dolayısıyla 1987 de 
Özal’ın yapmış olduğu müracaatta Kıbrıs 
Cumhuriyeti O gün için Avrupa Birliği 
üyesi olmasa dahi daha sonraki süreçlerde 
Kıbrıs Cumhuriyeti malum sebeplerden 
dolayı Avrupa Birliği üyesi olduğu için o 
1987’De yapılan müracaat bugüne doğru 
bakıldığı ve okunduğu zaman, aslında 
öyle bir dengenin oluşturulmasına yönelik 
yapıldığı görülüyor.”

telgraf: türkiye’nin ab üyeliği 
tutkusu Kıbrıs ve Kıbrıs halklarına 
ne yönde değerler sundu veya 
herhangi bir engel teşkil etti mi?

Burcu: “1987’Deki AB müracaatından 
sonra Türkiye Avrupa ile uyumlaşma süre-
cine girmek zorunda kaldı, bu uyumlaşma 
sürecinin her aşamasında, Türkiyeyi 
batıya daha yaklaştırabilecek, Kıbrıs so-
runundaki kalıpları kırabilecek ve çözüme 
doğru yönelebilecek bir takım açılımlar 
sunuldu. Örneğin 1990’ların başındaki O 
meşhur, güven yaratıcı önlemler; Maraş’ın 
her iki toplumun yararına açılması, 
Lefkoşa’da  ara bölgede bulunan atıl du-
rumdaki uluslar arası hava alanının her iki 

toplumun faydası için açılması projeleri 
idi bunlar. O dönemlerde sınır kapıları 
kapalı idi, Kıbrıs Türkünün dünyayla 
ve güneyle bir teması yoktu, kopuktuk. 
Maraş’ın ve Lefkoşa havaalanının açılıyor 
oluşu hem iki toplumun buluşması hem 
de orada oluşturulacak özel statülerle 
toplumların dünyayla teması imkanları ve 
ticaret imkanları sağlayacaktı. Bu plan-
lar ortaya atıldığı zaman hem gelecek 
çözüme Kıbrıslı Türkleri ve Rumları 
hazırlamak bir yakınlaşmayı sağlamak 
hem kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Türklerin 
ekonomik kalkınmasına yardımcı olacak 
hem de Türkiye’nin AB’ye hazır oluncaya 
kadar geçecek zamanı doğru bir çizgide 
geçirmek maksadıyla önerilmişti bunlar. 
Bunun en büyü nedeni Türkiye AB üyesi 
olmak isterken Kıbrıs’ta bir savaş hattı 
bir düşman hattı ilişkisi içinde olan bir 
durumla bunu ileriye taşıması mümkün 
değildi, bu durumu karşılıklı iş birliği 
haline dönüştürmeye çalışırken sınırın 
belli alanlarında örneğin Maraş ve Hava 
alanı gibi, O işbirliğini hayata geçirecek 
bir uygulamaya döndürmesi bu fırsatı 
yaratacaktı. TC devleti yetkilileri O za-
manlar bu güven yaratıcı önlemleri old-
ukça desteklemişti. Fakat buna rağmen 
rahmetli Denktaş güven yaratıcı önlem-
leri desteklemedi ve bu önlemler hayata 
geçirilemedi. Eğer zamanında güven artıcı 
önlemler hayata geçirilse idi geçirdiğimiz 
20 yıl boşa gitmeyecekti. Hem TC’nin 
AB üyeliğine hazırlanma sürecinde daha 
iyi bir ivme kazandırılmış olacaktı hem 
de Kıbrıslı Türk ve Rumların ekono-
mik  olarak, siyasal ve kültürel olarak, 
bu kayıp atıl olarak bekleyen nimetleri de 
değerlendirebileceği iki toplumun yararına 
daha sağlıklı bir hayat olacaktı ama bu 
geride kaldı.”  

telgraf: 1974 yılına geri dönecek 
olursak, Kıbrıs adasının 1974 
yılından bu yana bölünmüşlüğü bir 
gerçektir. toplumlar arasında da 
barış arayışını da bu bölünmüşlük 
beraberinde getirmiştir. Uzun 
yıllardır devam eden müzakerelerde 
bu güne kadar hangi konular 
görüşülmüş ve başlıklandırılmıştır?

Burcu: “Bizim müzakere sürec-
imizde biz müzakerelere hangi temel ve 
zeminde başlayacağımızı önce anlaştık 
sonrada hangi başlıklar altında bunu 
sürdüreceğimizi anlaştık. Bu müzaker-
elerin temel çerçeve ve prensipleri, 11 
Şubat 2014’De imzalanan Anastasiades 
ve Dr. Derviş Eroğlu ortak mutabakat 
belgesinde kayıtlıdır ve her iki tarafta bu 
mutabakat belgesindeki unsurları görüşme 
zemininin esas unsurları olmalarını Kabul 
ederek görüşmelere başladılar. Ortak mu-
tabakat belgesinin temel unsurları nedir 
onlardan kısaca bahsetmek isterim, birin-
cisi; eşitlikçi bir federasyon kurulacak, iki, 
tek egemenliği olan bir federasyon kuru-
lacak ama bu tek egemenlik iki toplum-
dan eşit neşet edecek, her iki toplum eşit 

Kıbrıs’ta çözüm arayışları 



olacak ortak bir egemenlik, federal yapının 
oluşması iki kurucu devlet tarafından 
yapılacak. Federal hükümetin yetkilerinin 
ne olacağı müzakere sürecinde netleştirilip 
çözüm sürecinde anayasaya yazılacak, 
bunun dışında kalan bütün yetkiler ise ku-
rucu devletlere ait olacak. Federal yapının 
yetkilerinin ne olacağı tarafların pazarlığı 
sonunda ortaya çıkacak ve onun dışında 
alan yetkilerin tamamı kurucu devletlere 
bölüştürülecek. Bir diğer prensp te şu idi; 
bu güne kadar uzlaşılamayan tüm başlıklar 
masada olacak ve bu başlıklar bir biri ile 
bağlantılı olarak görüşülecek. Bu şimdiye 
kadar saydıklarım 11 Şubat anlaşmasında 
yazılı olanlardır, ve bir görüşmelere 
başlarken bu anlaşmayı Zemin olarak Ka-
bul ettiğimizi ve güneyinde bu zemini ka-
bulü ile bu zeminde görüşmelere devam 
ediyoruz.” 

telgraf: Müzakere sürecindeki önde 
gelen ve hala hazırda görüşülen en 
önemli konuları açıklarmısınız?

Burcu: “Şuanda 6 tane başlığımız var, 
birincisi yönetim ve güç paylaşımıdır, diğeri 
ekonomi başlığı, üçüncüsü Avrupa Birliği 
başlığıdır, dördüncüsü mülkiyet başlığıdır, 
beşincisi toprak başlığıdır, sonuncusu ise 
güvenlik ve garantilerdir.  11 Şubat 2014 
belgesinde  tüm bu başlıkların detaylı 
görüşüleceği belirtilse de biz görüşmelerin 
ilk aşamasında muhataplarımızdan ricacı 
olduk ve dedik ki biz garantiler konusunu 
sona bırakmak istedik. Çünkü garantörlerin 
neyi garanti edeceklerini ortaya çıkarmamız 
gerekiyor, ikincisi garanti ve ittifak 

anlaşmaları uluslar arası bir anlaşmadır, 
uluslar arası bir anlaşmanın bozulabilm-
esi için o anlaşmaya imza koymuş bütün 
tarafların yeniden bir araya gelip değişime 
imza koyması lazımdır. Dolayısıyla sad-
ece Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerin yada 
toplumların bir başlarına bu anlaşmaları 
değiştirmelerine imkan yoktur. Dolayısıyla 
bunu sona bıraktık. Bir diğer sona 
bıraktığımız husus ise toprak başlığının 
yarısıdır. Çünkü toprak başlığında bir krit-
erler var birde yüzdelikler var.  Kurucu dev-
letlere hangi oranda coğrafya bırakılacak 

sorununu sona bırakmış olduk. Yeni dev-
letin haritalanmasını biz yine sona bıraktık 
çünkü bir anlaşma öncesinde bölgelerin 
netleşmesi toprak ayarlamaları hususunda 
bir takım açıklamalarda bulunursak, o zaman 
anlaşmaya varmadan buralardaki hayat kao-
sa düşebilir. Bu bölgelerdeki hayatın yeniden 
düzenlenmesi anlaşmadan çıkan düzenle-
meler ile yapılacak dolayısıyla bu bölgeler-
deki insanlarımızı boş yere tedirgin etmeye 
gerek yok diye düşündük. Esas çerçevemiz 
yukarıda belirttiğim başlıklar ile kıstasında 
görüşmelere başladık. En çok gelişmeyi 

en kapsamlı başlık olan, yönetim ve güç 
paylaşımını kapsamlı bir şekilde görüştük. 
20 ye yakın ortak kağıt üretebildik. 

Yönetim ve güç paylaşımının yüzde 85 
oranda uzlaşıldığını söyleyebilirim. Geri-
ye kalan uzlaşılmayan yüzde 15’lik konu 
başlıklarının ise yönetim ve güç paylaşımında 
karşılıklı anlayış ve yakınlaşmaların 
sağlandığını fakat evet anlaştım deme poz-
isyonunda bulunmadığını  söyleyebilirim.” 

Görüşmelerde ne gibi konuların 
konuşulduğunu daha detaylı olarak gelecek 
haftaki gazetemizden takip edebilirsiniz. 
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Çocuklarımızda öğrenme 
isteğini arttırma

“Çocuğum ders çalışmıyor”, “Her sabah okula zorla gönderiyorum”, 
“Eve gelince hiç ders yapmıyor” bu ve buna benzer lafları ya kendimizden 
yada başkalarından duymuşuzdur. Hatta ve hatta, bazen ileride giderek, 
“Türkiye’deki eğitim sistemi daha iyi ez azından orda okulda kalmak 
var” gibi sitemler ederek çocuklarımızın eğitim konusunda hiç çaba 
göstermediğinden şikayet ederiz. Peki, ‘‘Süper anne” yada ‘‘Süper baba’’ 
olmak sorunu çözüyor mu? Acaba çocuklarımızın ev ödevlerini yaparken 
üzerlerine titreyerek, sürekli öğretmenleri ile görüşerek, okullarına sık sık 
giderek yada sayısız ders aldırarak başarılı olmalarına yardımcı olabiliyor 
muyuz? Bu sorunun cevabını araştıran bir grup akademisyene göre cevap 
hayli ilginç. Bu konuyu araştırmak için yapılan bir araştırmada değişik 
kültürlerden yaklaşık 25 bin öğrenci ile görüşüldü. Yaklaşık 20 yıl süren bu 
araştırmada çıkan sonuç ise ne kadar ‘Süper anne’ yada ‘Süper baba’ olur-
sak olalım, yukarıda belirtilenleri yapmak çocuklarımızın başarılı olacağı 
garantisini vermiyor. Peki o zaman çözüm ne? Bu haftaki yazımızda tam-
da bu soruna bakarak çocuklarımızın başarılı ve okulu sevmeleri için neler 
yapabileceğimize bakmak olacak.

sorun eğitime nasıl baktığımız? 
Her ne kadar veli olarak çocuklarımıza okulun önemi hakkında her gün 

bir şeyler söylesek te, pratikte çocuklarımızın yanında daha çok yaptığımız 
şey ise okulu ve eğitim sistemini eleştirmek oluyor. Bundan daha da ötesi ve 
belki de yaptığımız daha büyük yanlışlık ise eğitimi sadece yalın bir akade-
mik çalışma olarak görüp aslında onun akademik özelliğinin yanında aynı 
zamanda sosyal bir geliştirme aracı olduğunu görmemek. Yani, kısacası, 
çocuğum 10 tane A* alsın ama çevresine ve ailesine karşı sorumlu bir birey 
olmuş, saygılı olmuş, toplumu ve yaşadığı dünyayı düşünen biri olmuş, bana 
ne! Gerek bizim toplumuzda gerekse de diğer toplumlarda sıkıntı aslında 
‘Eğitimin değerini’ çocuklarımıza iyi ve doğru anlatamama. Eğer eğitimin 
doğru değerini çocuklarımıza küçük bir yaştan itibaren doğru anlatabilirsek, 
yani yukarıda belirtiğimiz haliyle, onların başarılı bireyler olacağı ihtimalini 
daha da çok artırmış olmuş oluyoruz. Bir çocuğun başarılı olmasındaki en 
büyük etken ve motivasyon gücü anne ve babadan gelir. Fakat bu deyim yer-
indeyse ambulans gibi, her acil durumda ortaya çıkmak ile olmaz. Eğer anne 
baba evde çocuklarına güvenli, düşünceli, cesaret verici bir ortam sağlarsa, 
çocuk bu pozitiften yola çıkarak başarıyı hem okulda hem de ondan sonra iş 
hayatında elde edebilir.

Güvenli, düşünceli , cesaret verici 
bir ortam nasıl sağlanır? 

Her ne kadar da kolay gibi görünse de güvenli, düşünceli , cesaret verici 
bir ortam sağlamak bazı aileler için büyük engeller aşmak anlamına gelir. 
Bu ortamın oluşabilmesi için gereken en temel şey ‘İyi bir tutum’ olacaktır. 
Buradan aslında niyetimiz çocuklarımızın bizim ne dediğimizi değil, ne 
yaptığımızı yaptıkları gerçeğini anlamamız ile olacaktır. Çocuklarımızın 
sorumlu olmalarını istiyorsak bunu söylemek kadar pratikte de göstermek 
önemli. Bir çok çocuk, kabul edelim yada etmeyelim, anne ve babalarının 
‘kopyaları’ gibidirler. Okul hakkında nasıl bir tutum sergilemelerini 
istiyorsanız o tutumu önce kendiniz sergileyin. Eğitimi ve öğrenmeyi ilginç, 
eğlenceli ve heyecan verici görmelerini sağlayın. Pozitif olun ve “ben bunu 
yapamam” yerine “ben bunu nasıl yaparım” anlayışını geliştirin. 

İyi bir tutum kadar iyi bir sağlıkta önemli. Donuk ve halsiz çocuklar 
okulda başarılı olamazlar. Fast-food ve hazır yiyeceklerden uzak durun ve 
onların her vitamin alabilecekleri yiyecekler yemelerini sağlayın. Çabuk 
pes etmeyin ve onları yiyecekleri sağlıklı yemekler konusunda ikna edin. 
Hazır yiyeceklerin zararlarını beraber araştırın ve bunları beraber okuyun. 
Tembel olmalarını engellemek için spor yapmaları konusunda ikna edin 
ve en önemlisi odalarına elektronik aletleri sokmayın. Bunu yaptıktan 
sonra, son olarak yapacağımız şey ise iyi ilişkiler kurmalarını sağlamak. 
Okulda çocuklar hem yaşıtları hem de öğretmenleri ile iyi ilişkiler kurup 
kimi zaman grup ödevlerinde kimi zaman iki kişilik grup (buddy) olarak 
çalışmak zorundalar. Onlara iyi ilişki nasıl kurulur gösterin, ne kendiniz 
nede çocuklarınız hakkında gereğinden fazla eleştirisel olmayın. Arkadaş 
yanlısı, dürüst ve açık olup inandıklarınız konusunda sonuna kadar mü-
cadele etmeyi gösterin. Onlara saygılı, düşünceli ve başka insanların 
düşüncelerine saygılı olmayı öğretin. Yukarıda bahsettiğim noktalar belki 
çok basit olarak görünüyor ama aslında bir çok ailenin halen düzeltmek 
için büyük mücadele ettikleri noktalar. İyi bir tutum, iyi bir sağlık ve iyi 
davranışlar, bunların biri yada ikisi değil, üçünü de başarmak çocuklarımızı 
başarıya daha çok yakınlaştıracak. 

Herkese kolay gelsin…
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3. kilit evrede hangi 
dersler okutulur?
Bütün devlet okulları, 3. kilit evrede aşağıdaki bütün 
Ulusal Müfredat Programı derslerini öğretmek 
zorundadır:

• İngilizce
• Matematik
• Fen
• Tasarım ve Teknoloji
• Bilgi ve İletişim Teknolojisi
• Tarih
• Coğrafya
• Modern yabancı diller
• Resim ve Desen
• Müzik
• Beden Eğitimi
Devlet okullarında din dersi de yurttaşlık dersi de 

zorunludur.
Ayrıca seçmeli bir ders vardır: kişisel ve toplum-

sal eğitim ve sağlık eğitimi. Bu ders zorunlu olmam-
akla birlikte çoğu okulda bu ders de okutulmaktadır.

Aşağıda kısaca 11 ve 14 yaş arasındaki 
öğrencilerin, 3. kilit evrede bu derslerin her birinde 
neler öğrendiklerine değinilmektedir.

Bu bölümde ayrıca, öğrenme, ev ödevleri ve 
dersleri gözden geçirme konusunda çocuğunuzu 
desteklemek için evde neler yapabileceğiniz de 
anlatılmaktadır.

İngilizce
İngilizce dersinde, çocuğunuzun okuldaki 

öğreniminden en iyi şekilde yararlanması için 
ihtiyaç duyduğu dört temel beceri üzerinde duru-
lur: anlaşılır biçimde konuşma, dikkatle dinleme 
ve okuma ve akıcı bir şekilde yazma. İngilizce, 
öğrencilerin kendilerini yaratıcı bir şekilde ifade 
etmelerine yardım eder, topluluk önünde konuşma 
ve başkaları için yazma konusunda kendilerine olan 
güvenlerini artırır. 

Öğrenciler dünyanın çeşitli yerlerinden klasik ve 
çağdaş düzyazı ve şiir örnekleri okur, yazarların dili 
nasıl kullandıklarını inceler ve ortaya koyduktan to-
plumsal ve ahlaki konulan irdelerler.

Bu yaşta İngilizce okuyan öğrenciler çok çeşitli 
tiyatro oyunlan, şiirler ve gerek kurgusal gerekse 
kurgusal olmayan kitaplar okurlar. 

Okunacaklar arasında şunlar da bulunur:
• en az bir Shakespeare oyunu;
• diğer önemli yazarlara ait oyunlar;
• çağdaş yazarların eserleri de dahil olmak üzere 

farklı çağlara ait edebiyat eserleri ve şiirler;
• farklı kültürlere mensup yazarlara ait 

tiyatro oyunları, edebi metinler ve şiirler;
• kurgusal olmayan yazı örnekleri (örneğin, 

günlükler, seyahat yazıları ve bilimsel yazılar).

Matematik
Hepimiz her gün adını koymasak da matema-

tik kullanıyoruz. Alışverişte bize verilen paranın 
üstünü kontrol ediyoruz, yeni halımızın bize kaça 
mal olacağını hesaplıyoruz ve havaalanına git-
mek için saat kaçta evden çıkmamız gerektiğine 
karar veriyoruz. Ve spektrumun öteki ucunda, en 
iyi bilim adamları matematik kullanarak interneti 
oluşturuyorlar ya da evrenin yasalarını anlamamıza 
yardımcı oluyorlar.

Matematik dersinde öğrencilere şu konular 
öğretiliyor:

• Sayılar ve cebir: Sayılar ve sayı sistemi, 
hesaplar, problem çözme yollan ve cebir.

• Biçimler, hacimler ve ölçü birimleri: 
Biçimler ve koordinatlar, biçimler 
oluşturma (geometri) ve ölçüm.

• Verilerin kullanılması: Hangi soruların 
bilgi toplanmasıyla yanıtlanabileceği, 
verilerin düzenlenmesi ve bunun 
başlangıçta sorulan soruların 
yanıtlanmasına nasıl yardımcı olduğu.

Öğrencilere problemlere matematiğin yöntemi-
yle yaklaşmaları öğretilir. Bu sayede öğrenciler 
bu yaşta, bir mantıklı düşünme zinciri geliştirerek 
adım adım düşünmelerini gerektiren git gide daha 
zor problemler çözmeye başlarlar.

fen
Öğrenciler, doğal dünyayı anlayabilmeleri ve 

gerek günlük hayatlarında kullandıkları ve gerekse 
ilerde çalışırken karşılaşacakları teknolojiyle baş 
edebilmeleri için fen okurlar.

Fen dersinde öğrenciler üç ana alanda öğrenim 
görürler:

• İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler: canlı 
şeylerin büyümesine, üremesine ve sağlıklı 
kalmasına yardımcı olan süreçleri detaylı 
olarak öğrenirler ve bunları karşılaştırmayı 
ve sınıflandırmayı öğrenirler;

• Kimyasal reaksiyonlar, maddeleri 
değiştirmek için kullandığımız işlemler 
ve jeoloji ile madde hakkındaki 
parçacık teorisinin bazı yönlerini;

• Enerji, elektrik, mıknatıs özelliği, 
güçler, ışık ve ses, gezegenler ve uzayın 
keşfi gibi önemli fizik konularını.

Öğrenciler, bilimsel sorular üzerinde mantıki bir 
şekilde düşünmeyi, problemin ne olduğuna nasıl 
karar verebileceklerini, cevabı bulmak için ne gibi 
deneyler yapabileceklerini ve bu deneylerin dürüst 
olması için neler yapabileceklerine yönlendirilirler. 

Ayrıca, kitaplarda ve bilgisayar kaynaklarında 
nasıl bilgi bulabileceklerini de öğrenirler.

Devam edecek...

11 – 14 Yaş Arası Çocukları Olan Veliler İçin
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Aksakal Cinayeti 
Soruşturmasında  
Bir Tutuklama
Çürüyen bedeni Ikea 
poşetlerine sarılı olarak, 
Epping Forest’te kısmen 
gömülü olarak bulunan Hıdır 
Aksakal (53) cinayetinin 
soruşturması kapsamında bir 
kişi tutuklandı.

Bokser Çetin ve Musa Yakut isimleriyle 
de tanınan Aksakal’ın cesedi 9 Eylül’de 
bulunmuştu.

Remzi Akgüç (40), 25 Eylül’de 
Aksakal’ın cinayetinden tutuklanıp, ertesi 
gün Redbridge Magistrates’ Mahkemes-
ine, ve daha sonra, 29 Eylül’de Old Bailey 
Yüksek Mahkemesine çıkartıldı. 

Bir diğer 22 yaşındaki erkek gözaltına 
alındıktan sonra, soruşturmanın devamı 
süresince kefaletle serbest bırakıldı. 

Aksakal Kent’in, Margate bölgesinde 
yaşıyordu, aynı zamanda Harringay bölges-
ine bağlantıları bulunuyordu. Londra Polis 
Birimi, Metropolitan Police, Aksakal’ın 

daha önce suça karıştığını ve 1998 yılında 
işlenen bir cinayetten yargılanıp ser-
best bırakıldığını açıkladı. Tottenham’da 
öldürülen, uyuşturucu taciri olarak bilinen, 
Bülent Giritli cinayetinde yargılanan Ak-
sakal suçsuz bulunurken, Mustafa Sungur 
suçlu bulunmuştu.

Yapılan otopsi sonucunda, Aksakal’ın 
ölüm sebebinin silah yarasından olduğu 
açıklandı. Aksakal son olarak 17 Ağustos’ta 
Green Lanes’de görüldüğü biliniyor. 

Londra’daki Cami 
Yangınında İki Gözaltı

İngiltere polisi, Londra’nın güneyinde bulunan Beytül Fütuh 
Camii’ni ateşe verdiği gerekçesiyle iki genci gözaltına aldı.

Batı Avrupa’nın en büyük camiisi 
olan Londra’nın Morden ilçesindeki 
Beytül Fütuh Camii’nde cumartesi günü 
bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 
İngiltere polisi, camiyi kundakladıkları 
gerekçesiyle yaşları 14 ve 16 yaşındaki 
iki genci gözaltına alırken gözaltındaki 
zanlıların sorgularının sürdüğü bildirildi. 
Telegraph gazetesi, polisin olayı İslam 
düşmanlığı sebebiyle yapılmış olarak 
değerlendirmediklerini ancak ırkçılık 
nedeniyle işlenme ihtimalini gözardı 

etmediklerini aktardı Cumartesi öğle 
saatlerinde başlayan yangına, 70 itfaiye 
görevlisi ile 10 itfaiye aracının müdahale 
etti. Camide bulunan bir kişinin duman-
dan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı 
ve yönetim binalarının zarar gördüğü 
yangından ibadet yapılan binanın 
etkilenmediği bildirildi. 2003 yılında 
Londra’da yaşayan Ahmediye topluluğu 
için inşaa edilen cami 10 bin kişi kapa-
sitesiyle Batı Avrupa’daki en büyük cami 
olarak biliniyor.
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Halkevi Hafta Sonu Okulu
Öğrencilerine Büyük 
Fırsatlar Sunuyor
Halkevi bünyesinde açılan Ceylan Önkol hafta sonu 
okulu 6-13 yaş arası çocuklara eğitim hizmeti vermeye 
başladı. Kayıtların halen devam ettiği hafta sonu oku-
lunda Matematik, İngilizce, Tiyatro, Kürtçe ve Folklor 
dersleri veriliyor.

Kendi alanlarında uzman olan bir 
eğitimci kadro tarafından verilen der-
sler Pazar günleri Halkevi’nde yapılıyor. 
Halkevin’de bulunan temiz ve ferah 
sınıflarda verilen eğitim tamamen ücret-
siz olup, ailelere ve öğrencilere büyük bir 
eğitim fırsatı sunuyor. 

ÖĞreNCİlerİN OKUllarıYla 
KOOrDİNelİ ÇalıŞılaCaK

Haftasonu okuluna kayıtlı öğrencilerin 
okulları ile koordineli çalışacak olan 
eğitimciler, belirli aralıklarla öğrencilerin 
okuldaki durumuna göre öğrenciye özel 
eğitim planları hazırlayacak. Öğrencilerin 
okuldaki derslerde yaşadıkları yetersi-
zlelikler haftasonu okulunda aşılmaya 
çalışılacak. Ayrıca öğrencilerin ev ödevler-
inde de planlı bir şekilde yardım edilecek.

aNaDİl eĞİtİMİNİN ÖNeMİ
Ceylan Önkol hafta sonu okulundaki 

bir diğer önemli eğitim hizmeti ise Kürtçe 
dersler. Londra’da büyüyen çocukların 
büyük bir bölümünün Ana dilinden uzak 
bir şekilde yetiştirildiği bilinen bir gerçek. 
Çocukların ana dillerine hakim olması 
diğer derslerinde de başarılı olacağı 
bilimsel olarak ta kanıtlanan bir durum. 

KaYıtlar DeVaM eDİYOr
Geçtiğimiz hafta başlayan Ceylan 

Önkol haftasonu okulunda kayıtlar 
halen devam ediyor. Kayıt yaptırmak 
isteyenler Pazar günü 31-33 Dalston 
Lane, London E8 3DF adresinde bu-
lunan Halkevi’ni ziyaret edebilir veya 
daha fazla bilgi için 020 7249 6980 
numaralı telefonu arayabilirler.
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Ölü yıkamak
Doğrusunu söylemek gerekirse Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’ı çok yaratıcı ve özgün buluyorum.
Yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler. Kimsenin 

aklına gelmeyen onun aklına geliyor.
Yine 77 milyonu bir anda şaşırttı.
“Bir Müslüman, ölüsünü yıkayabilmeli.”
Aslında haksız da değil. Herkesin bir gün 

kaybedeceği en azından bir sevdiği birçok yakını 
yok mu?

Onlara yapılan son görevde yıkayıp, kefenleyerek 
ebedi istirâhatgâhlarına teslim etmek ise bunları biz 
bilmezsek kim bilecek?

Mantıklı gibi görünüyor.
Bunları bilmek niye kötü olsun ki?
Rahmetli babam ruhunu teslim ettiğinde ben ve 

kızkardeşim bayağı bir panik olmuştuk. 
“Şimdi ne yapacağız?!”
Neyse ki eş dost, ve bir anda eve dolan akrabalar 

bize hiç bir iş bırakmadı. Her şey yerli yerinde ve 
eksiksiz olmuştu.

Yalnız olanlar için de belediyeler anında devreye 
giriyormuş zaten. 

İyi de biz birden bire ölülerimizi yıkamasını 
öğrenmeliyiz noktasına niye geldik?

Öğrenmenin kötüsü olmaz diyeceğim söz konusu 
ölüm olunca ve hatta onu yıkamak... Bir ürperti 
hissediyor insan. 

Bu dersi ben almayayım!
İyi de koskoca Cumhurbaşkanı niye böyle desin ki?
Yoksa İstanbul depremi yakın mı? 
Savaşa mı giriyoruz?
Ya da iç savaş? 
İŞİD saldırısı filan mı bekleniyor?
“Her bir şeyi bırakın, acil olarak ölü yıkamayı 

öğrenin!”
Biliyorum bir tanıdığım ölü yıkama sertifikası 

almıştı. Diyanette işe girebilmek için. “Sigortalı iş. 
Emeklisi var, sağlık sigortası var,” demişti.

Şaka bir yana, ölümden kaçış yok elbet ama Allah 
sıralı ölüm nasip etsin derler.

Analar babalar evlatlarını gömdüğünde mezara 
giren tek beden olmuyor.

Geride kalanların yüreklerindeki yangın kolay 
sönmüyor.

Koskoca Türkiye’de ölüsü yıkanmadığı için ortada 
kalan kaç insan olmuş ki?

Dünya değişiyor, gelişiyor.
Herkes özgürlüğü, barışı, hayatı seçiyor.
Hele de gençler.

Onlar yaşamayı bizden daha çok seviyor.
Ecelsiz ölüm onlara büyük haksızlık.
Bizim her şeyden önce çocuklarımızı korumayı 

öğrenmemiz gerek.
Onlara mutlu olacakları, huzur duyacakları, barış 

vaad eden bir dünya bırakmak zorundayız.
Sağlıcakla kalınız.

Arada Bir

Dursalİye 
Şahan
dursaliye2008@hotmail.com
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 
Demirtaş 18 Ekim’de Londra’da

1 Kasım’da yapılacak genel seçimleri kapsamında 18 Ekim Pazar 
günü Londra’da HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 
katılımıyla kitlesel bir seçim etkinliği yapılacak. HDP Britanya 
seçim koordinasyonu tarafından organize edilen seçim etkinliği 18 
Ekim Pazar günü saat 13:00’te Wood Green’de bulunan Dominion 
Centre’de yapılacak. 

Pazar günü saat 13:00’te HDP Eş genel başkanı Selahattin 
Demirtaş’ın katılımıyla yapılacak seçim etkinliği ihityaç duyulduğu 
takdirde iki grup halinde yapılması planlanıyor. HDP Britanya seçim 
koordinasyonu tarafından yapılan açıklamada her türlü hazırlıklarının 
yapıldığını ve kitlenin salona sığmaması durumunda iki grup halinde 
etkinliklerini yapacaklarını açıkladı. 

lONDra’Da OY KUllaNılaCaK 
Yer Ve tarİHler NetleŞtİ

26. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Londra’da oy 
kullanma işlemi 22-23-24-25 Ekim 2015 tarihlerinde (Perşembe-
Cuma-Cumartesi-Pazar)10:00-19:00 saatleri arasında gerçekleşecek. 
Londra’da oy kullanacak seçmenler daha önceki seçimlerde de 
kullanılan Olympia Sergi ve Konferans Merkezi’nde (Kensington, 
Londra, W14 8UX) oylarını kullanabilecek.

Vatandaşların oy kullanabilmek için Londra Başkonsolosluğuna 
kayıtlı olup olmadıklarını www.ysk.gov.tr adresinden kontrol ederek 

teyit etmeleri ve seçimlere üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan, 
fotoğraflı ve geçerli nüfus cüzdanı veya pasaportla gitmeleri gerek-
mektedir.  *Seçim günü nüfus cüzdanında veya pasaportunda T.C. 
kimlik numarası kayıtlı olan vatandaşlar oy kullanabilecektir.

Bu nedenle, nüfus cüzdanında veya pasaportunda T.C. kimlik 
numarası kayıtlı olmayan vatandaşların en kısa sürede kimlik belgeler-
ini T.C. Londra Başkonsolosluğunda yenilemeleri gerekmektedir. 

Nüfus cüzdanınızı Başkonsolosluğa posta ile müracaat ederek 
yenilemeniz mümkün olup pasaport yenilemek için Başkonsolosluğa 
şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

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

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

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

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

Ünlü Düşünce Kuruluşu Chatham House’ta 
Suriye ve Türkiye’deki Kürt Siyaseti Tartışıldı
Haber: Esra Türk 

Londra’da bulunan Chatham House’da ‘Suriye 
ve Türkiye’deki Kürt Siyasetinde Değişen Dina-
mikler’ konulu panel gerçekleşti.

BBC gazetecisi Güney Yıldız ve akademisyen Zeynep Kaya’nın 
katıldığı panelde 200’e yakın dinleyici yer aldı.

Tim Eaton, Chatham House Suriye siyaseti proje çalışanı, 
yönettiği panelde Kaya, Türkiye’deki son dönemdeki Kürt siyasetini 
ve barış sürecinin sona ermesine neden olan koşulları değerlendirdi.

Yıldız, Suriye ve Rojava’daki Kürt siyasetini ele alarak PYD ve 
YPG’nin bölgedeki dengeleri nasıl etkilediğini değerlendirdi.

Merkezi Londra’da bulunan Chatham House binasının ana sa-
lonunda, 24 Eylül’de gerçekleşen panelde, Kaya, barış sürecinin sona 
ermesinin başta oluşan koşullarla direk olarak bağlantılı olduğunu 
savundu. Süreçte kısıtlamaların olduğunu ifade eden Kaya, müzak-
erelerde ‘spoilers’ olarak adlandırılan ve var olan sistemi değiştirmek 
isteyen tarafın  ‘stake holder’, yani sürece dahil olmanın faydalı 
olduğunu düşünerek taraf olması gerektiğini, ancak PKK ve Türkiye 
devleti arasında bu dengenin oluşmadığını dile getirdi. 

Kaya, iki tarafında bir birine garanti vermediğini ifade etti.
Kaya, son olarak, AKP’nin 7 Haziran’dan sonra, savaşı 

sonlandırma hedefinden uzaklaşıp, eski hükümetler gibi PKK’yi 
bitirme amacına yöneldiğini ve bu son sürecin barış sürecinin baştan 
samimi olmadığı sonucuna varıla bilineceğini ifade etti.

Kaya, son süreçte yaşananlar, Türkiye’de barış olasılığının 
uzaklaştığını ve kısa vadede görülmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Suriye’deki Kürt siyasetini değerlendiren Yıldız, Rusya’nın ülkede 
devam eden savaş ortamına taraf olmasıyla panelin konusunun doğru 
bir zamanda işlendiğine dikkat çekti. 

Kürtlerin Suriye’deki siyasetinin Ankara’dan ve Şam’dan daha 
etkili olduğunu savunan Yıldız, Türkiye ve Suriye Kürtlerinin siyasi 
gelişmelerinin aynı panelde ele alınmasının önemli olduğunu ifade etti.

Suriye’de Koalisyon güçleri için önemli olan iki tarafın, Türkiye 
ve Kürtlerin, birbirlerine karşı savaş halinde olmalarının durumu 
zorlaştırdığını ifade eden Yıldız, Assad ya da Daiş’e karşı savaşta 
Türkiye ve Kürtlerin birlikte hareket etmelerini sağlamanın önemli 
olduğuna vurgu yaptı.

‘‘Bana göre, Türkiye ve Kürtlerin birlikte hareket edememeler-
inin sebeplerinden birisi Türkiye’nin Kürtlere karşı geniş bir siya-
setinin olmaması ve Türkiye Kürtlerine farklı, Irak Kürtlerine farklı 
ve Suriye Kürtlerine farklı siyaset izlemeleri. ABD ve Birleşik 
Krallık da benzer hatayı yaparak, bir yandan PKK’yi terör listesinde 
tutuyor, aynı örgüt olmasalar da, PKK’den destek alan PYD ile koor-
dineli olarak çalışıyor.’’

PYD’nin Suriye’de ABD koalisyonu için en etkili taraf olduğunu 
ifade eden Güney, PKK’nin Suriye’de güçlü bir yapılanması olduğunu 
anlattı. Güney, PYD içerisinde savaşan bir çok deneyimli komandonun 
yıllardır PKK içerisinde savaşan gerilla olduğunu ifade etti.

Batı ve ABD’nin YPG’yi Kobane’de Daiş’e karşı savaşı sonu-
cunda daha fazla dikkate almaya başladığını ifade eden Güney, 
YPG’nin Kobane’de Daiş’e karşı direnişinin ABD stratejisini gözden 
geçirmesine sebep olduğunu anlattı. Yıldız, Kobane’deki kazanım 
sonucunda, iki yıl boyunca Daiş kontrolü altında olan Tel Abyad’ın 
geri alınması için zemin yarattığını anlattı.

Panel soru cevap bölümünden sonra sona erdi.



Londra’da bulunan Türk ve Kürt Toplumu Dayanışma Merkezi 
(DAYMER) 1 Kasım Seçimleri ile ilgili basın açıklaması yaptı.

DAYMER üyelerinin de 
katıldığı açıklamayı DAYMER 
Yönetim Kurulu adına Dernek 
Başkanı  Aslı Gül okudu. Gül, 
“Oylarımızı, her şeye rağmen 

inatla barış - kardeşlik diyen, 
emekçilerin haklarını, doğanın 
tahrip edilmesini, gençlere 
- kadınlara özgür ve eşit bir 
gelecek verilmesini savunan 

Halkların Dekokratik  Partisi 
HDP’ye verelim”dedi.

1 Kasım’da Türkiye’nin bir 
kez daha sandık başına gittiğini 
kaydeden Gül, Britanya’nın ise 

22-25 Ekim tarihleri arasında 
oy vereceğini açıkladı. “Peki 
Britanya’da yaşayan Türkiye 
kökenli işçi ve emekçiler olarak 
kime, neden oy vereceğiz” di-
yen Gül, 7 Haziran seçimler-
inin sonucunu kabul etmeyen 
Erdoğan ve AKP Hükümetinin 
üç ay içinde Türkiye’yi ‹400’ 
milletvekili için kan gölüne 
çevirdiğini söyledi.

“Akan kandan, anaların 
gözyaşından Türküyle 
Kürdüyle bütün ülkenin acıya 
boğulmasından sorumlu olanlar; 
Kürt sorununun barış, kardeşlik 
ve demokrasi temelinde çözüm 
yolunu terk etmiş bulunuyorlar. 
Ülkeyi savaş ve çatışma batağına 
çekenler; Türk - Kürt çatışmasını 
körükleyerek açıktan ırkçı 
saldırılara zemin hazırlayanlar, 
bir de utanmadan bunu, ‘vatan-
severlik’ ve ‘Türkiye sevgisi’ 
olarak göstermeye çalışıyor ve 
1 Kasım ‘ da kendilerine oy 
vermemizi istiyorlar. “diyen 
Gül, ülkede ki emekçilerin, 

yoksulların ise durumunun içler 
acısı olduğunu belirtti.

AKP hükümeti ve Erdoğan’ın 
madenlerde, inşaatlarda 
daha fazla kâr hırsı uğruna 
işçilerin göz göre göre ölüme 
yollanmasına ses çıkarmadığını 
söyleyen Gül, “DAY-MER 
olarak bütün işçi ve emekçileri, 
barışa ve kardeşliğe katkı yap-
maya çağırıyoruz. 1 Kasım 
seçimlerinde vereceğimiz 
oylar bu katkının bir parçası 
olacaktır. Tercihimizi, Türkiye 
halkının demokrasi, özgür-
lük ve barış özleminden 
yana kullanalım; Türk - Kürt 
çatışmasının körüklenmesine 
ve Kürt halkının inkar ve imha 
çabalarına ‹hayır’ diyelim. 
Oylarımızı, herşeye rağmen 
inatla barış - kardeşlik diyen, 
emekçilerin haklarını, doğanın 
tahrip edilmesini, gençlere 
- kadınlara özgür ve eşit bir 
gelecek verilmesini savunan 
Halkların Dekokratik  Partisi 
HDP’ye verelim”dedi. 

EVRENSEL-LONDRA

DAYMER ‘Oylarımız HDP’ye’ Dedi
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Altun: ‘Devlet torunlarının gözü 
önünde önce seni katleder, sonra 
da katledeni kahraman yapar’
Erem Kansoy

İngiltere Cem Evi yönetim kurulu üyesi, 
İngiltere Alevi Gençler Birliği eski başkanı 
ve Avrupa Alevi Gençler Birliği yöneticisi, 
Ruhi Su Altun gazetemize, günümüzde Alevi-
lik sorunları ve önümüzdeki seçim sürecinde 
Alevilerin tutumu ile ilgili konuştu.

Çocukluk yıllarından bugüne Alevi 
kurumlarında aktif bulunan ve İngiltere’de 
Alevi gençliğinin örgütlenmesine emek veren 
Ruhi Altun “ingiltere’de yaşayan gençlerimiz 
özünden koptu gençlerimiz asimile oldu ve 
yıllardır Türkiye’de devletin bize yapmaya 
çalıştığı yok etme politikasını biz Avrupa’da 
kendi kendimize gerçekleştirmekteyiz.” 
diyerek İngiltere’de yaşayan Aleviler’in 
sorunlarına da değindi. 

Ailesi aslen Dersim’li olup, Kayseri’ye 
göç eden 1995 doğumlu Ruhi Altun dün-
yaya Londra’da geldi. Londra’da ilk ve orta 
eğitimini tamamlayan Altun halen işletme 
bölümünde bir üniversite öğrencisi.

 � Telgraf: Alevi kültürü ile nasıl 
tanıştınız ve dernek aktiviteler-
ine nasıl katkı koydunuz? 

Altun: “Babamın sol örgütlerde-
ki çalışmalarından dolayı küçük yaşta 
derneklere gidip geliyorduk. Aynı zamanda 
saz öğrencisiydim. Alevi Kültürü ile saz ve 
Hacıbektaş’a gidince tanıştım, 10 yaşından 
itibaren, belirli bir yaşta artık Sivas katliamı, 
Maraş katliamlarını öğrendim ve böylesi barışçı 
bir toplumun neden katliamlara maruz kaldığını 
araştırınca zaman içinde Alevi örgütlerinde 
ki çalışmalarıma da başlamış oldum. Eski za-
manlarda derneğimizde Alevi deyişler söyleyip 
çalardık, bu sürecin ardından Cem Evinden 
bir arkadaş grubu içerisinde yürüyüşlere gelip 
gitmeye başladık yürüyüşlerde ve festivallerde 
afişler asarak aktifleşmeye başlamıştık.

 � Telgraf: Geçtiğimiz dönem-
lere kıyasla, gençlerin derneklere 
katılım oranı nedir?

Altun: “Geçtiğimiz dönemlere kıyaslayacak 
olursak gençlerin derneklere katılımı ve 
aktifliği bu günden çok farklı değil. Etkinlik 
ve toplantılarda yine kendini geliştirip öğrene 
bilen gençlerin sayısı her zaman olduğu gibi 
belirli sayıda kalıyor.”

SEYİT RIZA’LARLA TANIDIM 
ALEVİLİĞİ

 � Telgraf: Dernek çalışmalarında 
sizi en çok ne motive ediyor?

Altun: ”Aile fertlerimden duyduğum ve 
gördüğüm Alevilik ve günümüzün Aleviliği 
arasında çok büyük farklılıklar olduğunu 
gördüm. Ben bütün baskılara rağmen inançsal 
ve devrimci duruşundan taviz vermeyen önder-
lerin sayesinde Alevilikle tanıştım. örneğin 
Hz.Hüseyin’in Kerbela’da yezide boyun 
eğmemesinden tutun Seyit Rızan’ın bütün zor-
luklara rağmen son nefesinde bile duruşundan 
taviz vermeden katledilmesiyle Aleviliği 
tanıdım, ama zaman içerisinde neden Alevi 
toplumumun bu değerlerine sahip çıkmadığını 
anladım. Örneğin inanç önderlerimizin; Ne-
simi, Pir Sultan abdal vs yaşam felsefelerinin, 

siyasi duruşu ve inançsal yaşamından yola 
çıkacak olursak, Aleviliğin iktidarcı uygarlık 
karşısında direnen bir toplum gerçeği olduğunu 
ve bu her zaman iktidar için  tehlike olduğunu 
göreceğiz. Bu nedenle Alevi örgütleri içerisine 
sinsice girmiş yezidlerin gerçek Aleviliğin 
içini boşaltıp yeni bir Alevi dünyası üret-
meye çalıştığını ve Alevilerin bu oyunlara 
gelip az önce bahs ettiğim değerlerden uzak 
tutulduğunu gördüm. Bu beni çok etkil-
edi ve örgütlenmemiz içerisinde daha da aktif 
çalışmamda çok motive etti diyebilirim.” 

 � Telgraf: Avrupa’da Alevilerin ve 
Aleviliğin temsiliyetinden bahs eder-
misiniz, ayrıca Alevilerin Avrupa’ya 
göç sebeplerinin başında ne gelir?

Altun: “Avrupa genelinde 270 Alevi ku-
rumu aktif şuanda. Hepsi Avrupa Alevi Bir-
likler Konferderasyonu’na bağlılar, Almanya 
Köln’de bulunuyor. Cem Evleri bulunduğu 
ülkenin Federasyonu’na bağlıdır, federa-
syonlar ise Almanya’daki Konfederasyona 
bağlıdır.

Dünyada milyonlarca Alevi var. Bu 
milyonları temsil ettiğini sanan ve kendini 
bu şekilde pazarlayan bir çok kişiler var. 
Bu kişilikler Alevi toplumunun inançsal 
ve örgütsel anlamda bir araya gelmesini 
de engelliyor. Tabi buda devletin yıllardır 
Aleviler üzerinde yürüttüğü katliam ve asim-
ile politikalarının bir sonucudur. Artık toplu-

mumuz bu tarz kişilikleri iyi biliyor çünkü 
bu kişiler benliği ve egosuna yenik düşüp 
kendilerini deşifre ediyorlar. Yaptıkları 
çalışmaların toplumsal çıkarlar üzerinde 
değil aksine kendileri ve çevreleri için kari-
yer yatırımlarını yaptıklarını görüyoruz. 

KİMLİK ÇATIŞMASI ALEVİ GEN-
ÇLER AÇISINDAN EN BÜYÜK 
SORUN

Katliamlar üzerine Alevi toplumu korku-
lardan ve özgürlük için Avrupa’nın çeşitli 
ülkelerine göç ediyor. Bugün Avrupa’da 
milyonlarca alevi yaşam sürüyor, Aleviler 
kültürlerini çocuklarına aktarabilmek adına 
örgütlenmeyi tercih etti bundan 25 yıl önce 
Almanya’da ilk Alevi kurumu oluşturuldu 
ve orada filizlenen bu çiçek tüm Avrupa’yı 
sardı. Bu örgütlülük Türkiye’deki Alevi 
sorunlarını Avrupa’ya taşırken aynı za-
manda kendi sorunlarını da doğurmaya 
başladı. Yoksul Alevi aileleri Türkiye’nin 
köylerinden katliamlardan kaçtıkları köy-
lerden gelişmiş ülkelere geliyorlar ve ka-
pitalizm ile tanışıyorlar, kapitalizm ile 
yeni tanışan bir topluluk olunca kapitalizm 
sorunlarıyla karşılaşıyorlar, büyük sorun ise 
aslında çocukları, çocuklar dışarda başka 
bir hayat evde başka bir hayat, yaşıyorlar 
bundan dolayı kimlik çatışması, yeni ne-
siller aslında Avrupada’ki en büyük Alevilik 
problemi oluyor.”

 � Telgraf: Peki İngiltere’de yaşam 
sürdüren Alevi gençlerinin toplum-
sal duyarlılığı ne durumda?  

Altun: “Alevilik hem kapitalizm ile yeni 
tanıştı, aynı zamanda Aleviliğin kendisi 
köyden çıkmayan bir inanç, Aleviliği şehirde 
yaşatma zorluğu yaşanıyor. Eskiden insanlar 
evlerinde Cem yaparken şimdi artık Cem ev-
leri açıldı, ama sorun insanları bu cem evlerine 
çekmekte. İngiltere’de yaşayan çocuklarımız 
özünden koptu gençlerimiz asimile oldu 
ve yıllardır Türkiye’de devletin bize yap-

maya çalıştığı yok etme projesini 
biz Avrupa’da kendi kendimize 
gerçekleştirmekteyiz. Tüm bu so-
runlarla yüzleşince, bu süreçte to-
plumsal duyarlılık geç olmasına 
rağmen arttı ve, örneğin cem evi 
sayısı çoğaldı üye sayıları arttı. 
Bu derneklerimiz güçlendikçe her 
yerde olduğu gibi rant sağlamaya 
çalışan kişilikler de ortaya çıktı, 
tabi bu insanlar rantların bittiği 
yerde kendilerinin de kaybolduğu 
için bu insanlar hep gelip gitmeli 
oldu, tabiki bu insanlar topluma 
ciddi şekilde zarar vermedi ama 
ileriye gitme konusunda bir katkı 
da sağlamadı ve toplum oturduğu 
yerde biraz saymış oldu.”

 � Telgraf: İngiltere’de 
Cem Evlerinin tarihsel 
süreci nasıl gelişti?

Altun: “1993 yılında şuan 
Dalston’da bulunan İngiltere Ale-
vi kültür merkezi açıldı, 2008-9 
yıllarında insanlar Britanya genel-
inde Cem Evleri açtılar bu son, 
2014’de de bu Cem Evleri bir araya 
gelmesi amacıyla ülke federasyonu 
kuruldu. 1993 yılından bugüne 
Cem Evi olması gerektiği gibi so-
syal alanda hizmet Verdi.”

ALEVİ GENÇLER 
OLARAK HDP’NİN 
YANINDAYIZ

 � Telgraf: Önümüzdeki 
Seçim sürecinde  Avrupa ve 
İngiltere’deki Alevi kurumlarının 
duruşu ve tutumu ne olacak? 

Altun: “Devlet seni katleder sonra 
torunlarının gözünde seni katleden kişiyi kah-
raman yapar. Aleviler bu oyunlara gelmeme-
lidir. Alevileri kendi kimliği ile mecliste temsil 
hakkı veren, Alevileri sorunlarını ajandasına 
koyan ve gerçekten Alevi dünyasında da olan 
kadın-erkek eşitliği, işçilerin hakları, barışı sa-
vunan bir parti var. yani bu süreçte Alevilere 
HDP dışında başka bir alternatif çıkmıyor. 
Alevilerin taleplerini tek cevaplayan ve bunun 
üzerine yapıcı/pozitif politikalar üreten parti 
HDP’dir. Biz AABK ve Avrupa Alevi gençler 
birliği olarak HDP ile ittifak kararı almıştık 
geçen seçimlerde ve erken seçimlerde de aynı 
kararda kalacağız.”

 � Telgraf: Sen bir genç olarak 
özellikle İngiltere’de yaşayan gen-
çlerimize tavsiyelerin nelerdir 

Altun: “İngiltere’de yaşayan gençlerimiz 
kesinlikle siyasetten ve özünden kopmamalıdır. 
Eğer bizler toplum olarak bir yere geleceksek 
bu özümüzü bilmek ve sonrasında ekonomik ve 
siyasal gücümüzü siyasette doğru yönlendirme-
lerle olacaktır. Ben bu nedenle İngiltere’de 
yaşayan gençlerimizin okuduğu veya çalıştığı 
alanda her daim en üst başarıyı hedeflemesini ve 
Sah Hatayının bir şiarından yola çıkarak “Mert 
isen bu meydana gel, Meydanda Merdan olu-
nur”. Yani gençlerimizi meydanımıza Cem ev-
lerimize ve derneklerimize üye olup çalışmalara 
katılmalarını öneriyorum.”
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Son zamanların en çok 
konuşulan sanat pro-
jelerinden, Banksy’nin 
D i s m a l a n d ’ ı n ı 
oluşturulan parçalar 
sökülecek ve Fransa’nın 
kuzeyinde yer alan 
Calais’deki mülteci 
kampına taşınacak. 

Serginin sona ermesinin ardından, dün 
başlayan ve yaklaşık üç hafta sürmesi planlanan 
bu süreç tamamlandığında park, Suriye, Libya 
ve Eritre gibi ülkesinden kaçarak ülkeye sığınan 
5 bin mülteci için barınak haline gelecek.

Dismaland’ın sitesinde Banksy, Calais 
mülteci kampından bir fotoğraf paylaştı ve üz-
erine kendi yorumuyla Sindirella masalındaki 
harabe şatonun resmini ekledi. Fotoğrafa eşlik 
eden yorumda şunları yazdı: “Çok yakında... 
Dismaland Calais. Dismaland’tan kalan bütün 
kalaslar ve parçalar barınak yapmak üzere 
Calais’teki mülteci kampına yollanacak. On-
line bilet satışı yapılmıyor.’’

banksy’nin anti kapitalist sergisi 
20 milyon sterlin kazandırdı

Dünyaca ünlü İngiliz sokak sanatçısı 
banksy’nin açtığı Dismaland 
isimli süreli sergi, bulunduğu 
Weston-super-Mare kasabasına 
20 milyon sterlin (yaklaşık 90 
milyon tl) gelir getirdi.

Banksy’nin turizm ve tema parkı 
endüstrilerine eleştiri getiren sergisini, 
açıldığı 20 Ağustos’tan bu yana 150 binden 
fazla kişi ziyaret etti.

Her gün ortalama 4 bin kişi önceden 
aldıkları biletlerle, yaklaşık 500 kişi de 
saatlerce sıra bekledikten sonra aynı gün için 
çıkan sınırlı sayıda biletle sergiyi gezdi.

Biletler internetten 5 sterlin’e (22.5 TL) 
satıldı.

Ziyaretçilerin kasaba ekonomisine 
katkıları, yetkililerin tahminlerinin yaklaşık 
3 katı oldu. En büyük geliri bölgedeki otel, 
pansiyon ve restaurantlar elde etti.

Komedi performansları ve konserlerin 
de yapıldığı sergi dünyada da büyük ilgi 
uyandırmıştı.

Banksy çocukluğunda yaz tatillerini bura-
da geçirdiği için Dismaland’ı kasabadaki terk 
edilmiş bir spor kompleksine açmıştı.

‘Çok yakında... Dismaland Calais’
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Dünya genelinde 56 ülkede faaliyet gösteren ve kısa süre sonra 
İngiltere’nin en büyük Türk  mobilya mağazası olarak Edmon-
ton bölgesinin gözde caddesi Fore Street’te iki katlı şubesiyle 
açılmaya hazırlanan Nill’s Furniture Design, pazarlama ve 
tanıtım ataklarına bir yenisini daha ekledi.

Geçtiğimiz günlerde Londra Türk To-
plumu Federasyonu birinci liginde aktif olan 
Yeşilada Futbol Klübü ile bir yıllık Sponsor-
luk Anlaşması imzalayan Nill’s Furniture De-
sign; ürünlerinin lüks kalitesi, sağlamlığı ve 
uzun süre kullanışlılığının yanı sıra, özverili 
alt yapı çalışmaları ve müşteri odaklı üstün ka-
liteli servis anlayışlarıyla, piyasaya çok iddialı 
bir giriş yapacağa benziyor.  “Mağazamız 
henüz kapılarını açmamış olmasına rağmen; 
itinalı çalışmalarımız ve piyasada fark yarata-
cak olağanüstü işçilikle üretilen üstün kaliteli, 
modern mobilya tasarımlarımız, sadık müşteri 
kitlemizi şimdiden oluşturmaya başlamıştır. 
Burada yaşayan toplumumuza hayallerinin ötes-
inde lüks bir yaşam kalitesi sunuyoruz” diyen 
firma yetkilileri, TTFF liginin en köklü takımları 
arasında yer alan ve Londra Türk gençlerine 
hizmet etmeyi ilke edinmiş sayılı spor klüpleri 
arasındaki Yeşilada Futbol Klübü’ne sponsor ol-
maktan son derece mutlu ve gururlu olduklarını 
dile getirdi. 

Nill’s Furniture Design ailesi olarak Yeşilada 
Futbol Klübü’ne yeni sezonda başarılar dil-
ediklerini ifade eden firma, çok yakında 273 Fore 
Street Edmonton’da hizmete giriyor. 

Ürünlerinin tamamının dünya standartlarınca 
öngörülen normlarda ve İngiltere yasalarına 
yüzde yüz uyumlu, alev almayan özel yapıya 

sahip tasarımlar olduğu ifaden eden yetkili-
ler, İngiltere’deki ev mimarisini baz alarak özel 
üretilen mobilyaların tümünün belli başlı tes-
tlerden başarıyla geçmelerinin sonucu piyasaya 
sürüldüğünü dile getirdi.

“Nill’s Furniture Design ailesi olarak 
müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek 
yaşam alanları yaratmaya; işlevsel ve estetik 
anlamda örtüşen güvenli evler kurmaya şimdi 
de İngiltere’de başladık ve istikrarlı bir şekilde 
her geçen gün büyüyen bir güç olarak kurma-
ya da devam edeceğiz” diyen firma sahipleri 
merakla beklenen açılış tarihini çok yakında 
duyuracaklarını dile getirdi.

Nill’s Furniture Design hakkında daha fazla 
bilgiyi www.nillsfurniture.co.uk adresi üzerinden 
veya 020 8884 1112’yi arayarak edinebilirsiniz. 

Nill’s Furniture Design Adres: 273 Fore Street 
Edmonton London N9 0PD
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Nill’s Furniture Design Yeşilada Futbol Klübü’ne Sponsor Oldu
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İngiltere Savunma 
Bakanı Kürdistan’da
İngiltere Savunma Bakanlığı Özel 
Temsilcisi General Tom Beckett, 
Peşmerge Güçleri’yle yapılan strate-
jik anlaşmanın başarılı olduğunu 
söyledi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani bugün, 
Erbil’e bağlı Pirmam (Selahaddin) ilçesindeki 
Başkanlık Ofisi’nde General Tom Beckett ve beraber-
indeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, terörle mücadelede koalisyon güçlerinin 
önemine değinen Başkan Barzani, “Peşmerge Güçleri, 
güçlü bir iradeyle teröristlere karşı savaşarak büyük bir 
başarı elde etti” dedi.

General Tom Beckett ise, Başkan Barzani’ye, 
IŞİD’e karşı savaşta, uluslararası koalisyon için tara-
flar arasında yapılan stratejik anlaşmanın terörle mü-
cadelede başarılı olduğunu belirtti.

General Tom Beckett, Peşmerge Güçleri’nin IŞİD ile 
korkusuzca savaştığı için gurur duyduklarını kaydetti.

Mesud Barzani görüşmede, terörle mücadelede 
Peşmerge Güçleri’nin askeri mühimmata ihtiyacı 
olduğunu vurguladı.

Barzani, İngiltere’nin Özel Temsilcisi Beckett’i ile 
yaptığı görüşmenin ardından Irak Petrol Bakanı Adil 
Abulmehdi’yi makamında kabul etti.

Görüşme ile ilgili Barzani’nin basın ofisinden yapılan 
yazılı açıklamada, “Enbar ve Ramadi’de IŞİD’e karşı 
yürütülen mücadele değerlendirildi. Ayrıca, Bağdat 
ve Erbil’in ilişkileri hakkında fikir alışverişinde bulu-
nuldu” ifadelerine yer verildi.

Jeremy Corbyn’nin  
İlk İşçi Parti Konferansı
İşçi Parti, yeni lideri, Jeremy Corbyn 
ile ilk konferansını gerçekleştirdi. 

İşçi Parti’nin yıllık konferansı Pazar günü, 27 Eylül’de, 
Brighton’da başladı. Olumlu bir ortamda gerçekleşen kon-
feransta partinin önümüzdeki yıl içerisinde izleyeceği siyasi 
çizgi belirlendi. 

Corbyn, parti içerisinde popülaritesi için önemli bir sınav 
olan konferansta başarılı bir konuşma vererek parti içerisinde 
güçlü bir birlik sağlayacağının sinyalini verdi.

Salı günü konferansta konuşan, Corbyn, Muhafazakar 
hükümetinin kemer sıkma politikasının en fazla yoksulları 
etkilediğini ve buna karşı mücadele edeceğini ifade etti.

İşçi Parti lideri, nükleer silahların yenilenme konu-
suna da değinerek devletin 100 milyar sterlini daha iyi 
değerlendirebileceğini ifade etti. Fakat, Corbyn bu konuda par-
tisinden henüz destek alamadı ve gölge savunma bakanı Maria 
Eagle’ı bu konu üzerinde rapor hazırlaması için görevlendirdi. 
Liderin değindiği diğer bir konu da devletin ev inşa etmesiydi.

Corbyn’nin sosyalist olması, bir sonraki genel seçim-
lerde Muhafazakarın karşısında İşçi Parti’yi zayıf olacağı 
tartışmalarına karşı partisini daha güçlü bir konuma taşıdığı 
görülüyor. Corbyn, konuşmasını vermek için konferans sa-
lonunda sahne aldığında iki dakika ayakta alkışlanmasını bu-
nun bir sinyali olarak değerlendirmek mümkün.

Corbyn konuşmasında demir yollarını tekrardan 
kamusallaştıracaklarını, okulları yerel yönetim kontrolü 
altına alacaklarını ve öncelik olarak çok sayıda belediye evi 
inşa edeceklerinin vaatlerinde bulundu.

Gölge maliye bakanı John McDonnell Pazartesi günü, 
konferansta yaptığı konuşmada, özellikle büyük şirketlerin 
vergi kaçakçılığıyla baş edeceklerinin vaadinde bulun-
du. McDonnell’ın diğer vaatleri arasında geçim kaynağı 
sağlayan asgari ücret, sendikal hakların artması, daha fazla 
ev inşa etmek ve kadın ve erkek arasındaki gelir eşitsizliğiyle 
mücadele etmek.

McDonnell Starbucks, Vodafone, Google ve Amazon’un 
paylarına düşen vergiyi ödemeleri gerektiğini dile getirdi. 

Gölge maliye bakanı Muhafazakar hükümetinin kemer 
sıkma politikasına karşı mücadele edeceklerini ve mali 
bütçeyi düşürmenin alternatif yolları olduğunu dile getirdi.

Ana konferans öncesi, 26 Eylül’de partinin Ulusal Kadın 
Konferansı da gerçekleşti.
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Savara Firingiyan
Domatesli Bulgur pilavı
Bu hafta çok mütevazi ama pek çoğumuz için gönüllerde 
ki yeri tartışılmaz olan lezzetlerden domatesli bulgur pilavı 
tarifi ile beraberiz.    

Buğdayın Kürdistan topraklarındaki 
keşfi ile başlayan önemli yolculuk, 
bulgur ve un gibi buğday ürünlerinin 
üretimini yaşamın önemi bir parçası 
haline getirmiştir. Bulgur yapımı 
Kürdistan’da özellikle geçmiş zaman-
larda tam anlamıyla bir yaşam tarzı 
idi. Buğdayın ekiminden hasatına, 
saplarından ayrıştırılmasından 
kaynatılmasına, kurtulmasına, 
öğütülmesinden saklanmasına her 
aşaması fevkalade emek isteyen, ince 
detay içeren,  hayatın akışının hemen 
en önemli parçası olan bir gelenekti. 
Bunu düşündüğümüzde bulgurun 
Kürtlerin hayatındaki anlamını ve 
müthiş önemini daha iyi anlayabiliriz.    

Bulgur yapımının temelde insan 
gücü ile yapıldığı dönemlerini bilen-
ler yada görenlerin bu bahsettiğim 
aşamaları unutmalarının mümkün 
olduğunu düşünmüyorum. Benim 
hafızamda kalanlar ise saplarından 
ayrılması, kaynatılması ve öğütülmesi 
aşamaları idi. At yada eşek gibi 
bir hayvana bağlanan kam yada 
gam (döğen) denilen, altına keskin 
çakıllar yerleştirilmiş yassı, kapı 
büyüklüğündeki tahta, düz bir zem-
ine yerleştirilmiş buğday saplarının 
üzerinde daire şeklinde gezdirilerek 
taneleri saplarından ayrıştırılırdı. 

Çocukken kendi etrafında hızla 
dönen kam’ın üzerinde oturmak 
sabırsızlıkla beklediğim en heyecanlı 
oyunlardan biriydi. Her seferinde 
sadece bir çocuk oturabildiği için 
kuzenler ve kardeşimle beklemesi çok 
zor bir sıraya girmek zorundaydık. 
O kadar hızlı dönerdi ki kam’a sıkı 
tutunmadıysanız küçük bedeni-
niz üzerinden fırlayabilirdi. Bu da 
“oyuna” daha da heyecan katan bir 
durumdu. Kam’ın üzerindeyken 
içime çektiğim saman kokusu ise 
asla unutamayacağım, benzerini 
bulamayacağım bir kokuydu diye-
bilirim. Güneş’te kurumuş taptaze 

altın rengi saplar parçalanıp havada 
uçuşurken havaya muhteşem bir 
koku saçıyorlardı. Günün sonunda 
her tarafımı saman kaplamış toz 
içinde saçlarım ve elbiselerimle, başı 
dönmüş şekilde eve dönmek acayip 
güzel bir duyguydu. 

Çocukken yapılan bu işlemler çoğu 
kez sadece heyecan veren oyunlar 
gibi geldiğinden onlara doğal olarak 
gereken takdiri verdiğim söylenemez. 
Ama zamanla bulgurun sadece bir 
tahıldan ibaret olmadığını anlamaya 
başlamamın, bulgurla yaptığım yeme-
klere bakışımı çok değiştirdiğini, özel-
likle de son yıllarda inanılmaz bir saygı 
duymaya başladığımı söyleyebilirim.    

Kürt insanının bulgur gibi “müteva-
zi” bir malzemeyi inanılmaz lezzet-
li yemeklere dönüştürebilmeleri, 
popülerliğini korumasına ve yerini 
başka bir yiyeceğe kaptırmamasına 
yardımcı olmuştur. Bulgurun pişirilen 
diğer malzemelerin tadını ve özünü 
içine çekebilme ve bambaşka bir 
lezzete çevirebilme özelliğinden 
dolayı ne ile pişirilirse pişirilsin or-
taya çıkan sonuç hem çok farklı 
oluyor ve her defasında inanılmaz 
bir lezzet tadıyorsunuz. Pişirmesi 
kolay, lezzeti harika ve yerken insana 
inanılmaz bir rahatlık ve huzur veren 
bir yemek bulgur. İngilizlerin deyimi-
yle tam anlamıyla comfort food dedi-
kleri şey yani. Bütün bunlardan dolayı 
bulgur bana göre mutfakların baş tacı 
olmasını tümüyle hak etmiştir.    

Bulgurdan yapılan yemekleri say-
maya yeltenmeyeceğim bile. Fakat 
ileriki zamanlarda köşemiz de pek 
çoğunu görebileceğinizi söylemek 
isterim. Buradaki tarifte taze kekik 
ve domates bulgurla özdeşleşip eşsiz 
bir lezzet sunuyor. Taze domateslerin 
sezonu tam geçmeden bu basit ama 
lezzetli pilavı deneyin derim.   

Haftaya yeni bir lezzette buluşmak 
dileği ile yorumlarınızı bekliyorum.    

savara firingiyan - 
Domatesli bulgur pilavı.  
 ıki kişilik   

• 500 gr. taze büyük domates 
(kabukları soyulmuş & 
ince doğranmış veya 
püre haline getirilmiş.  

• 85 gr. Tereyağı  
• 1 büyük ince doğranmış 

kuru soğan 
• 1 tane ince doğranmış 

tatlı kırmızı biber. 
• 6 dal taze kekik (yada 1 

tatlı kaşığı kuru kekik)  
• 1-2 kırmızı acı biber 
• 4 dal ince doğranmış taze soğan 
• Tuz & karabiber   2
• 50 gr. (Bir bardak) bulgur
•  250 gr.(bir bardak) kaynamış su   
• En son;   40 gr. Tereyağı 

-buzdolabından çıkmış, 
küp şeklinde doğranmış. 

• Bir avuç ince doğranmış 
taze maydanoz   

servise alırken; 
ince doğranmış taze soğan, mayda-

noz ve kiraz domates    
1. Domatesleri soymak için 

bıçakla bir kaç tane çizik atıp 
kaynamış suyun içinde 1 kaç dakika 
kadar bekletin. Ince doğrayın, rende-
leyin yada blenderda püre haline ge-
tirin bir kenara alın.    

2. Genişçe sağlam tabanlı bir 
tencerede tereyağını eritin. Soğanları 
ekleyip düşük ateşte 5 dakika ka-
dar yumuşayıncaya kadar kızartın, 
ardından kırmızı biberi, kekik i, acı 
biberi, taze soğanı ekleyin ve bir kaç 
dakika kadar daha kızartmaya devam 
edin. Tuz ve karabiberi ekleyin.   

3. Hazırlamış olduğunuz do-
matesleri ekleyip kaynama notasına 
getirin ve kısık ateşte kapağı açık 
şekilde 20 dakika kadar, domateslerin 
miktarı hemen hemen yarıya inene ka-
dar pişirmeye devam edin. Bu aşama 
domateslerin lezzetinin yoğunluğu ve 
dolayısıyla yemeğin lezzeti açısından 
önemli o yüzden aceleye getirmeyin.    

4. Bulguru ekleyip domatesler 
bulgurun her yanını iyice kaplayana 
kadar karıştırın ve ardında kaynamış 
suyu ekleyin. Kapağı kapatıp çok kısık 
ateşte bulgur bütün suyu çekene ve 
iyice yumuşayana kadar 5 - 7 dakika 
kadar pişirin.    

5. Tencereyi ateşten alın 40 gr. 
tereyağını ve maydanozu ekleyip tahta 
bir kaşıkla hızlı bir şekilde tereyağı ta-
mamen eriyene kadar karıştırın. Tuz ve 
karabiberini kontrol edip kapağı kapalı 
şeklide 5 dakika kadar dinlendirin.   

Servise alırken üzerine kiraz do-
matesleri, taze soğanları ve maydano-
zu serpiştirin ve servise alın.    
Afiyet olsun

cejamezopotamya@gmail.com

ÇÊJA MEZOPOTAMYA

FaDime  
tiskaya
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Bir günde kaç PKK’li öldürülebilir,  
devletin her öldürdüğü ‘terörist’ midir?
Celal Başlangıç-T24

Haber Müdürü ısrarlıydı:

“Baksana Hürriyet’e, Milliyet’e, 
Sabah’a... Nasıl haberler var. Niye bizde 
yok?”

Haklıydı!

OHAL’de, her bahar gelişinde olduğu gibi 
o dönemin “merkez Mehmetçik gazeteleri” 
yıllık olağan faaliyetlerini başlatıp mevsimsel 
olarak “başlıkları azıya almışlar”dı.

“Dağ, taş didik didik”

“Eşkıya saklanacak delik arıyor”

“Teröre büyük darbe”

Ben boşuna anlatmaya çalışıyordum, 
karlar erimeye başlayınca askerin gündü-
zleri dağlık bölgelere “tarama operasyonu” 
yaptığını, hava kararırken de geri dönüp, erte-
si gün tekrar başladığını... Bu operasyonların 
her yıl bu mevsimde tekrarlandığını...

Gazete manşetlerine İstanbul’dan 
bakınca bölgedeki durum çok farklı görünüy-
ordu kaçınılmaz olarak.

“Tamam, hallederim” deyip telefonu 
kapattım.

Bir A4 kâğıt aldım önüme, soluna 
Gabar’ı, sağına Cudi’yi çizdim. İki dağın 
arasına da Kasrik Boğazı’nı yerleştirip 
coğrafi altyapıyı tamamladım.

Ardından dağların tepelerine helikopter-
leri, paraşütle atlayan komandoları kondur-
dum. Eteklerden zirveye doğru da tırmanan 
“dağ komandoları”nı çizdim taslak olarak.

Bu çizimi faksladım “Haber Merkezi”ne:

“Siz bu gönderdiğimi grafik servisine 
çizdirin, ben birazdan haberini geçeceğim.”

Sonra oturdum daktilomun başına. 
Su gibi akıyordu haber. Cudi ve Gabar 
dağlarındaki PKK alanlarına büyük bir 
operasyon başlatılmıştı. Hava indirme bir-
likleri helikopterlerle dağların zirvelerine 
indiriliyor, aşağıdan yukarıya tırmanan 
dağ komandolarıyla PKK’nin siperleri, 
sığınakları, cephanelikleri, depoları tarumar 
ediliyordu.

Operasyonun her türlüsünü 
yazmıştım habere. Bir tek Foça’daki am-
fibi komandolarına İskenderun Körfezi’ne 
çıkartma yaptırtıp, Gaziantep-Şanlıurfa üz-
erinden Cudi’ye, Gabar’a göndermemiştim.

Elbette her yalan haberde olduğu gibi 
“teröristler gecenin karanlığından yararla-
narak kaçıyorlar”dı.

Çünkü, o zamanlar “şu kadar PKK’li 
öldürüldü” desen, soruyorlardı adama 
“Nerede bu PKK’lilerin cesetleri” diye.

O yılların klasiği haline gelmişti, öldürül-
en PKK’liler yan yana dizilir, bu görüntüler 
Anadolu Ajansı ve TRT tarafından dolaşıma 
sokulurdu. Ekranlar, gazete sayfaları 
öldürülmüş gerilla fotoğraflarıyla dolardı, 
yanlarında  silahlarıyla. Çünkü dönemin önce 
sıkıyönetim, sonra da OHAL bildirilerinin 
dili “PKK’lılar silahlarıyla birlikte ölü ele 
geçirildi”ydi.

Bu yüzden 1980’li yılların ikinci 
yarısıyla 1990’lı yıllarda binlerce öldürülmüş 
PKK’li görmüştür bu ülkenin insanları.

Neyse, ertesi gün “haberim” gazetede 
sekiz sütuna manşetti:

“Büyük operasyon”

Gazeteyi görünce Haber Müdürü’nü 
aradım:

“Nasıl olmuş haber?”

“Hah, işte böyle ya canlı, heyecanlı 
haber istiyordum. Çok güzel, çok güzel, eline 
sağlık.”

Hiç istifimi bozmadan iki sözcük söyl-
edim:

“Haber yalandı.”

Uzun bir seslik oldu telefonun öbür ucun-
da. Neden sonra bir fısıltıyla geldi yanıt:

“Sus, kimseye söyleme!”

O yıllar, “devletin aleyhinde olmadıkça 
sallamak serbest gazeteciliği” revaçtaydı.

Ben de o gün 40 yıllık gazeteciliğimde ilk 
ve son yalan yazma hakkımı kullanmıştım.

Yandaşların yalanları birbirini tutmuyor

26 Eylül, Cumartesi gününün gazeteler-
ine bakınca yıllar önceki bu yaşanmış hikâye 
geldi ister istemez aklıma.

Çünkü, “havuz medyası”yla, “yavuz 
hırsız medyası”yla özellikle yandaş gazeteler 

hem de daha fütursuz biçimde 1980’li, 90’lı 
yılların “merkez Mehmetçik medyası”na 
çoktan dönmüşlerdi.

Önceki gece Beytüşşebap’ın resmi daire-
lerine PKK saldırmış, iki asker yaşamını 
yitirmişti. Ardından başlayan operasyonlarda 
da köyler, mahalleler basılmış, bombalanmış, 
üç sivil atılan bir bombayla, bir ambulans 
şoförü de açılan ateş sonucu öldürülmüştü.

Genelkurmay da saldırı sonrasında 
gerçekleştirilen operasyonla ilgili bir 
açıklama yapmıştı:

“Bilahare insansız hava aracı, hava kuv-
vetleri ve helikopterler desteğinde uzman 
personelden oluşan birliklerimiz tarafından 
yapılan koordineli operasyonlar sonucunda, 
şu ana kadar bir DOÇKA mevzii ve toplam 
34 terörist silah ve malzemeleri ile birlikte 
etkisiz hale getirilmiştir.”

Genelkurmay’ın 25 Eylül’de yaşananlara 
ilişkin tek açıklaması buydu. Zaten Hür-
riyet, Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Çağ, hatta 
yandaşlardan  Yeni Şafak, Akşam, Milat 
gibi gazeteler de ertesi gün “34 PKK’linin 
öldürüldüğü, 34 teröristin silahlarıyla birlikte 
etkisiz hale getirildiği” yolunda haberlerle 
çıktı.

Ancak belli ki bazı yandaş gazeteler tat-
min olmamıştı bu “34 ölü”yle. Biri eksiltmiş, 
ama diğerlerinin hepsi arttırmıştı.

Star, Genelkurmay açıklamasına 
dayanarak “Jetler Haftanin’i vurdu, 30 
PKK’lı öldürüldü” demişti.

Ama belli ki 34 Yeni Akit’e az gelmişti:

“Son operasyonlarda 71 terörist etkisiz 
hale getirildi.”

Sabah da 34’ü biraz artırmıştı:

“1 günde 41 PKK’li öldürüldü. 
Beytüşşebap’ta askere saldıran teröristler 
geride 34 ölü bıraktı. Bingöl ve Ağrı’da 7 
PKK’lı ölü ele geçirildi”

Türkiye gazetesi de başka bir sayı veri-
yordu:

“Şırnak, Bingöl ve Hakkari’de 46 terörist 
etkisiz hale getirildi.”

Güneş gazetesi de “yok mu arttıran” 
çağrısına uymuştu belli ki:

“64 hain imha edildi. K.Irak’ta ve Şırnak 
Beytüşşebap’ta terör yuvalarına yapılan 
bombardıman ve operasyonlarda 64 terörist 
etkisiz hale getirildi.”

Kaç PKK’li öldürüldü acaba bir günde? 
30 mu, 34 mü, 41 mi, 46 mı, 64 mü, 71 mi?

Hatta aynı grup içersinde yer alan 
gazetelere göre bile farklı sayılar verilmişti.

Sancak Grubu’ndaki Star’a göre 30’du 
öldürülen PKK’li sayısı, Akşam’a göre 34, 
Güneş’e göre 64.

Türkuaz grubunun “havuz amirali” 
Sabah’a göre öldürülen PKK’li sayısı 41’di, 
aynı gruptan Takvim’e göre de 34.

Genelkurmay’ın açıklamasında İHA’lar, 
uçaklar ve helikopterlerle yapılan operasyo-
nun Türkiye sınırları dahilinde mi yoksa Irak 
Kürdistanı’nda mı olduğu açık olarak be-
lirtilmiyordu. Ancak yandaş medyada herkes 
meşrebine göre bir Karaoğlan, Kara Murat, 
Malkoçoğlu, Battalgazi gibi kahramanlık 
menkıbesi yazmıştı.

Örneğin Akşam gazetesi “İHA’lar buldu, 
jetler vurdu” diyordu. Takvim ise operasyonu 
başka hava araçlarına yaptırmıştı:

“Bagok Dağı’na kaçan 40 alçağı Atak ve 
Kobra helikopterler takip etti. Sabaha kadar 
süren çatışmalarda 34 teröristin öldürüldüğü 
belirlendi.”

34 PKK’linin “silahlarıyla birlikte etkisiz 
hale getirildiği” yer de “muhtelif”ti. Kimi 
yandaşa göre operasyon Beytüşşebap ve 
kırsalında, kimine göre Haftanin kampında, 
kimine göre de hem K.Irak’ta, hem de 
Şırnak’ta yapılmıştı.

Görüntüler Vali’yi de, Bakan’ı da 
yalanlıyor

Beytüşşebap olayıyla ilgili olarak Genel-
kurmay da, Şırnak Valiliği de açıklama 
yapmıştı. Genelkurmay açıklamasında, olay-
lar sırasında yaşamını yitiren biri ambulans 
şoförü toplam dört sivile hiç değinilmiyordu.

Şırnak Valiliği’ne göre de dört sivili 
“bölücü terör örgütü” öldürmüştü.

Oysa görgü tanıklarının anlatımı da, 
olay yerine giden HDP’li milletvekill-
erinin saptamaları da bu açıklamayı 
doğrulamıyordu. Bir evdeki üç sivilin ask-
erlerin attığı havan topu sonucu öldüğü, 

ambulans şoförünün ise yaralı polisler için 
çağrıldığı halde kontrol noktasındaki polisler 
tarafından vurulduğu iddia ediliyordu.

Hatta ortaya çıkan bir görüntü, 
olayı “sıcağı sıcağına” yaptığı iki ayrı 
konuşmada duyuran Sağlık Bakanı Mehmet 
Müezzinoğlu’nu da yalanlıyordu.

Çünkü olayın yaşandığı 25 Eylül 
Cuma günü Bakan Müezzinoğlu par-
tisinin bayramlaşma töreninde konuşurken 
Beytüşşebap’ta bir ambülans şoförünün 
“terör örgütü mensuplarınca kaçırıldığını” 
söylüyordu. Ancak aynı gün bir başka 
törende yaptığı konuşma sırasında önüne ge-
len bilgi notundan “ambulans şoförünün terör 
örgütü tarafından şehit edildiği” haberini 
duyuruyordu.

Oysa ortaya çıkan görüntü, “ambulans 
şoförünün direksiyon başında öldürüldüğünü, 
cesedinin çevrede bulunan yurttaşlar 
tarafından üzerlerine ateş açılmasına rağmen 
arabadan çıkarıldığını, biraz ilerisindeki kon-
trol noktasında eli kalaşnikoflu polislerin 
bulunduğunu gösteriyordu.”

Zaten ertesi gün de “PKK’nin öldürdüğü” 
söylenen sivillerin cenazesi Beytüşşebaplılar 
tarafından zılgıtlarla, ağıtlarla, PKK lehine 
atılan sloganlarla kaldırılıyordu.

Yani eğer Şırnak Valiliği’nin açıklamasına 
inanacak olursak, PKK gerillaları bir evde üç 
kişiyi öldürüyor, sonra ilçe halkı öldürülen-
lerin cenazesini “PKK Halktır, Halk Burada” 
sloganlarıyla kaldırıyordu. Sen bu milletin 
aklını koru yarabbi!..

Devlet öldürürse ‘terörist’ olursun

Benzeri bir durumu daha bu ayın başında 
Cizre’de yaşadık.

Sekiz günü aşkın süre sokağa çıkma 
yasağı uygulanan nüfusu 100 binden fazla 
koca ilçe halkı keskin nişancılar tarafından 
vurularak, evleri taranarak öldürülürken 
yandaş medyanın verdiği haberler şöyle bir 
tablo çiziyordu:

“PKK Cizre’ye dağlardan 200 kişilik 
‘azılı suikast timi’ yerleştiriyor, bu timler 
halkın evlerini işgal ediyor, 37 günlük be-
bekten 80 yaşındaki insana kadar 20’den 
fazla sivili öldürüyor. Sonra devlet koyduğu 
sokağa çıkma yasağını kaldırınca cenazeler-
ini günlerce evlerinde saklayan, kokmasın 
diye buzluklarda tutan insanlar da bu cena-
zeleri alıp devleti suçlaya suçlaya, yeşil, sarı 
ve kırmızı bayraklarla gömüyor.”

Oysa sokağa çıkma yasağının 
kalkmasından iki gün önce Başbakan 
Davutoğlu tek bir sivil kaybının olmadığını, 
İçişleri Bakanı Altınok ise sadece bir 
sivilin öldüğünü söylüyordu. Ancak o 
gün Altınok’a göre yedi terörist ölü ele 
geçirilmişti ve 30-32 teröristin “etkisiz hale 
getirildiği değerlendiriliyor”du. Ne demekse 
değerlendirmek.

Cizre’de gerçek olan bir tek şey vardı; 
20’den fazla sivil öldürülmüştü... Bu “ölü 
ele geçirilen yedi terörist ile etkisiz hale 
getirildiği değerlendirilen 30-32 teröristten” 
de bir daha haber alınamadı.

Zaten kimse de Davutoğlu’na “Hani hiç 
sivil kaybı olmamıştı” ya da Altınok’a “Hani 
sadece bir sivil hayatını kaybetmişti” diye 
sormadı.

Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakış 
açısı vardı. O öldürülenler, “sokağa çıkma 
yasağı varken sokağa çıkan teröristler”di.

Ne Bakanın, ne Başbakanın, ne 
Cumhurbaşkanının sayıları ve açıklamaları 
birbirini tutuyordu ama Cizre’den 
Beytüşşebap’a, sadece bu Eylül ayı içersinde 
tüm bu yaşananlardan öğreneceğimiz bir ger-
çek var.

Dua et ki bundan sonra seni öldüren PKK 
olsun, ya da öldürülmenin suçu PKK’nin 
üzerine atılsın. O zaman “sivil yurttaş” ola-
bilirsin ancak. Eğer devletin güvenlik güçleri 
tarafından öldürülücek olursan “masum 
vatandaş”lıktan “azılı terörist”liğe yatay 
geçiş yaparsın.

Gerçekten şimdi Beytüşşebap’a bakıp 
sormak gerekiyor yandaş medyasıyla, 
valisiyle, bakanıyla, başbakanıyla, 
cumhurbaşkanıyla bütün bu AKP iktidarına 
“milli ve yerli” uzantılarına:

Bir günde kaç PKK’linin öldürülmesi 
sizce uygundur?

Devletin her öldürdüğü ‘terörist’ midir, 
yoksa öldürülene kadar “sivil yurttaş” olanlar 
“resmi kurşunlara, bombalara hedef olunca” 
mı terörist oluyor?



29  ÇarşamBa, 30 EyLüL 2015

KCK: Demokratik özerklik 
hamlesine sahip çıkalım, 
mücadeleyi kesintisiz sürdürelim
KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, 
tüm halkı demokratik özerklik ham-
lesine sahip çıkmaya; bu hamleyi 
başarıyla sonuçlandırana kadar mü-
cadeleyi kesintisiz sürdürmeye çağırdı.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Türk dev-
let güçlerinin gerilla karşısında darbe üstüne darbe 
aldıkça AKP hükümeti Tayyip Erdoğan’ın “kadın da 
olsa, çocuk da olsa gereğini yaparız” zihniyetiyle her 
gün birkaç yerde sivilleri katlettiğini belirtti.  KCK 
açıklamasında, “Her gün polis ve asker tarafından 
siviller katledildiği halde Ahmet Davutoğlu büyük 
bir pişkinlikle “bizim polisimiz ve askerimiz hiçbir 
sivili öldürmemiştir” demektedir. Yani Türk devletinin 
saldırılarına karşı çıkan, direnen çocuk da, kadın 
da, yaşlı da, genç de olsa onlara göre sivil değildir. 
Bu kafaya göre Türk devletinin kültürel soykırımcı 
politikasına karşı direnen herkes teröristtir ve öldürülm-
esi gerekmektedir. Halklarımız işte böyle faşist ve halk 
düşmanı bir hükümet ile karşı karşıya bulunmaktadır. 
Bu durum karşısında Türkiye’deki ve dünyadaki insan 
hakları örgütleri derhal tarafsız bir heyet oluşturarak 
öldürülenlerin kimler olduğunu araştırmalı ve kamuo-
yuna açıklamalıdır. Dünyada sivilleri öldürüp “biz hiç 
sivil öldürmedik” diyen böyle zalim ve alçak bir siyasi 
zevata hiçbir yerde rastlanmamıştır” denildi.

HÜKÜMet saDeCe KÜrtlere DeĞİl 
DeMOKrasİ GÜÇlerİNe saVaŞ aÇtı

Türkiye’de sadece Kürt halkına değil, tüm Türki-
ye halklarına ve demokrasi güçlerine savaş açmış bir 
hükümet bulunduğunu vurgulayan KCK, “Dünyanın her 
tarafında böyle saldırgan faşist güçlere karşı demokrasi 
güçlerinin mücadele blokuyla cevap verilmektedir. 
Çünkü ortak mücadele verilerek bu tür güçler yenilgiye 
uğratılmakta ve ülkeler demokratikleştirilmektedir. Bu 
açıdan Türkiyeli halklar ve demokrasi güçleri direnen 
Kürt halkıyla birlikte mücadeleyi yükselterek otoriter 
hegemonik yeni bir sistem kurmak isteyenleri yenilgiye 
uğratmalıdırlar” dedi.

DeMOKartİK ÖzerKlİK 
HaMlesİNe saHİP ÇıKalıM

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı açıklamasında 
devamla şunlar ifade edildi:

“Kürt halkının Türkiye’yi demokratikleştirme 
hamlesi de olan özyönetim hamlesine Türk devleti 
her yerde saldırmaktadır. Halkın demokratik iradesi 
kırılmaya çalışılmaktadır. Nitekim her gün bir iki ye-
rde ağır silahlarla halka saldırılmakta, halktan insan-
lar katledilmektedir. Birkaç gün önce Beytüşşebap’ta 
halka toplarla, ağır silahlarla saldırılarak dört sivil 
katledilmiş, birçoğu da yaralanmış, birçok ev de ağır 
silahlarla yakılıp yıkılmış, harap edilmiştir. En son 
olarak Bismil ve Sur ilçesine saldırılmış, Bismil’de üç 
sivil katledilmiş, birçoğu da yaralanmıştır.

Şu anda Bismil halkı ağır bir saldırı altındadır. Bu 
durum karşısında tüm Kürdistan halkı ayağa kalkmalı, 
yakın yerler de Cizre’de olduğu gibi Bismil’e yürüy-
erek halkın yanında yer almalıdır. Saldırılar karşısında 
hiçbir il ve ilçe yalnız bırakılmamalıdır. Kürt halkının 
özgür ve demokratik yaşamının başarısı ancak Kürt 
halkının her yerde mücadeleyi yükselterek demokratik 
özyönetim hamlesiyle bütünleşmekle sağlanacaktır.

Halkımız sürekli duyarlı olmalı, Halk 
İnisiyatiflerinin açıklamalarına sahip çıkmalı, Halk 
İnisiyatiflerinin istediği doğrultuda harekete geçme-
lidir. Şu anda Amed Halk İnisiyatifi Bismil ve Sur 
halkına sahip çıkma çağrısı yapmıştır. Halkımız da 
bu çağrıya cevap vererek her yerde ayağa kalkmalıdır. 
Başta İstanbul olmak üzere tüm metropollerdeki 
halkımız ve demokrasi güçleri de ayağa kalkarak Bis-
mil, Sur ve diğer tüm yerlerdeki direnen halkımızın 
yanında yer almalıdır. Bugünler sürekli duyarlı olma, 
mücadeleyi süreklileştirme günleridir. Geleceğimizi 
bugünlerdeki duyarlılığımız ve mücadelemiz be-
lirleyecektir.

Tüm halkımızı bir daha halkımızın demokra-
tik özerklik hamlesine sahip çıkmaya; bu hamleyi 
başarıyla sonuçlandırana kadar mücadeleyi kesintisiz 
sürdürmeye çağırıyoruz.”

Devlet Bismil’de İki Çocuğu Daha Katletti
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 
“sokağa çıkma yasağı” ilan 
edilmesinin ardından 4 gündür 
polis ve asker tarafından 2’si 
çocuk 4 kişi katledilirken 6 
kişi ise yaralandı. Pazartesi 
günü polisin attığı roket ile 
hayatını kaybeden 9 yaşındaki 
Elif Şimşek’ten sonra dün de 
12 yaşındaki Berat Güzel de 
polisler tarafından katledildi. 

Yasağı dinlemeyen halk sokaklardan ayrılmazken, 
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde otopsileri tamamlanan cenazeler ise ilç-
eye getirilerek defnediliyor. Öğlen saatlerinde katledilen 
Halil Kurtdiş’in cenazesinin defnedilmesinin ardından 
sabah saatlerinde Halil İbrahim Oruç Parkı’nda katl-
edilen 12 yaşındaki Berat Güzel hastanedeki otopsinin 
ardından Bismil’e getirilerek Akpınar Mezarlığı’nda 
toprağa verildi. İlçe girişinde aralarına Diyarbakır HDP, 
DBP il eşbaşkanları, HDP’li vekiller İdris Baluken, Si-
bel Yiğitalp, Feleknas Uca ve Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi Eşbaşkanı Gültan Kışanak, ve Bismil Bel-
ediye Eşbaşkanı Cemile Eminoğlu ve binlerce yurttaş 
Güzel’in cenazesini karşıladı. 

Akpınar Camisi’nde sloganlar eşliğinde omuzlara 
alınan Güzel’in cenazesi camiye taşındı. Burada dini 
vecibeleri yerine getirildikten sonra Güzel’in cenazesini 
tekrar omuzlayan binlerce yurttaş Akpınar Mezarlığı’na 
doğru yürüyüşe geçti. “Şehit namirin”, “PKK halktır 
halk burada”, “Katil AKP, katil Erdoğan” sloganları 
ile mezarlığa ulaşan halk Güzel’i son yolculuğuna 
uğurladı. 

Oğlunun mezarı başında konuşan baba Yılmaz 
Güzel, “Benim çocuğum değil, Kürdistan’ın 
oğludur. Kürdistan’ın başı sağ olsun, Öcalan’ın başı 
sağ olsun” dedi. 

Öte yandan polis ve asker tarafından katledilenlerin 
taziyeleri sokağa çıkma yasağı ve abluka nedeniyle 
kurulmadığı belirtilirken, polis ve asker ablukasının 
kaldırılmasının ardından taziyelerin kurulacağı belirtildi.
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Sudoku Basit

Sudoku Zor

Yavaş yavaş ölürler seyahat etmeyenler.
Yavaş yavaş ölürler okumayanlar, müzik dinlemeyenler,
Vicdanlarında hoşgörüyü barındıramayanlar.

Yavaş yavaş ölürler!

Alışkanlıklarına esir olanlar, her gün aynı yolları yürüyenler,
Ufuklarını genişletmeyen ve değiştirmeyenler,
Elbiselerinin rengini değiştirme riskine bile girmeyenler,
Veya bir yabancı ile konuşmayanlar.

Yavaş yavaş ölürler!

Heyecanlardan kaçınanlar,
Tamir edilen kırık kalplerin gözlerindeki pırıltıyı görmek 
istemekten kaçınanlar.

Yavaş yavaş ölürler!

Aşkta veya işte bedbaht olup yön değiştirmeyenler,
Rüyalarını gerçekleştirmek için risk almayanlar,
Hayatlarında bir kez dahi mantıklı tavsiyelerin dışına
çıkmamış olanlar 

Yavaş yavaş ölürler!

Pablo Neruda

Haftanın fotoğrafı
Yazı fotoğraf: Erem Kansoy

Emek en yüce değerdir 
Gözü dönmüş bir cani, çocuk katili, anaları ev-
latsız bırakan, kardeşi kardeşe kırdıran utanma-
zın teki... odasında bir not bulmuş, “Seni yine 
başkan yaptırmayacağız!” yazıyordu. Halkların 

kardeşliğine inanlar yazmış bırakmış... 
Fotoğraf Almanya Kürt Festivali 2015.



Şef
Raphael’s Restaurant
Hazırlıkçı, mangal şefi ve bulaşıkçı

(Romford, Essex)

07954 344251

MERCAN FRUIT AND 
VEGETABLE

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

07440 041 718

İlanlarınızı reklam@telgrafnews.com adresine gönderebilirsiniz

£10
0742 948 1490

İlanlarınızı Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar gönderebilirsiniz.

seri ilaNlar bu sayfada
1 kutu ilan

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

Hurdar Sinop  
Tel:07448 654 828
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HORİZON BOOKS
Kitap Satış Temsilcisi

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

ALİ TEMİZ  
07460617017 - 07760844900

Handyman
Temiz Handyman Services

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

AHMET TOPCU
07415106521 
07405756462

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

Erken test günü alınır

Ali 07723921216

Eleman aranıyor

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

İrtibat: 07405 991 540

Mehmet Yuksel Saz School
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Li dijî konsepta şer a aKP’ê 
nameya ji bo Serokwezîrê 
Îngilîstanê

Rûpel 2

Dibe ku li marsê av hebe

Rûpel 5

Encamnameya 15. Civata Giştî 
ya KnK’ê aşkera bû

Rûpel 4

Dosya: nasnameya Doman

Rûpel 6-7

Jibo hilbijartinên yekê mijdarê hevserokê HDP´ê 
Selahattîn Demîrtaş dê 18´ê Cotmehê roja yekşemê li 
paytext Londonê tevlî şahiya hilbijartinê bibe. şahiya ku 
ji hêla Kordînasyona HDP´ê ya Brîtanya ve tê organîze 
kirin dê saet 13:00´an li herêma Wood Green li salona 
Dominion Centre pêk were.

Hevserokê HDP´ê Demîrtaş di çarçoveya xebatên 
hilbijartinê yên Ewropa´da dê li paytext Londonê bi gel 
re were ba hev. Kordînasyona hilbijartinê ya HDP´ê ya 
Brîtanya da zanîn ku, amadekariyên wan berdewam dikin 
û ger ku di salonê de pirsgirêka cih derkeve ew amade ne 
ku bixin du kom. 

CIH Û DÎROKA DENGDANÊ  
YA LONDONÊ DIYAR BÛ
Jibo hilbijartinên parlemenê li paytext Londonê dê 
dengdan 22-23-24-25 Cotmeh 2015´an (Pêncşem,În, 
şemî, yekşem) di navbera saet10:00 û19:00´an de pêk 
were. Wekî navenda dengdanê dîsa cihê berê ango 
navenda Olympia(Kensington W14 8UX) hatiye diyar 
kirin. Hemwelatiyên Tirkiye yên ku mafê dengdanê heye 
dê bikarin van çar rojan dengê xwe bikar bînin. Wekî 
hilbijartina dawî Kordînasyona hilbijartinê ya HDP´ê ya 
Brîtanya dê dîsa ji gelek herêman otobûs û erebeyan rake.  

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

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

Hevserokê HDP´ê Selahattîn Demîrtaş 
18´ê Cotmeh´ê Li Londonê ye
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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
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Zimanê Kûjeran
Bav û kalên te kuştin 
Welatê te talan kirin 
Daristanên te şewitandin
Û aniha jî
mixabin 
Tu bi zimanê wan kujeran dinivîsînî!!
Ehmed Huseynî
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“Birêz Serokwezîr:
Weke Yekîtiya Jinan ji bo Kurdistan, Iraq û Sûriyeyê, ku koalîsyona organîzasyonên 

jinan e û bi tevgera jinên Kurd re dixebite, me xwest bala we bikişînin ser rewşa lezgîn 
a pêvajoya çareseriyê, ku bi bomberdûmana Kurdên sivîl ên li Tirkiye û Iraqê ji aliyê 
dewleta Tirk ve ketiye nava xeteriyê.

Tirkiye ya ku di dawiya meha Tîrmehê de biryar da bikeve nava koalîsyona dij-
beriya DAIŞ’ê û bi vî rengî destek ji NATO’yê dît, heta niha DAIŞ hedef negirtiye, lê 
êrîşî Kurdan dike. Ji vê jî wêdetir, di hefteyên bihurî de tevî hevşaredar û nûnerên ji 
aliyê gel ve hatine hibijartin zêdeyî 1500 Kurd hatine girtin. Ev operasyonên girtinê ji 
aliyê Rêxistina Efûyê ya Navneteweyî û Rêxistina Şopandina Mafên Mirovan ve hatin 
şermezarkirin. Li hemberî mirovên hatin girtin, îşkence hat kirin. Dorpêçandina Cizîrê 
ku cihê metirsiyê bû, zêdeyî hefteyekê dewam kir.

‘ZEXTÊ LI TIRKIYEYÊ BIKIN’
Eger pêvajoya çareseriyê bi temamî xera bibe, wê ev yek ji bo tevahiya herêmê 

rîskên mezin bi xwe re bîne. Ji bo êrîşên li hemberî gelê Kurd werin sekinandin, ji bo 
dewleta Tirk hêza xwe ya leşkerî li dijî DAIŞ’ê bi kar bîne û ji bo bi PKK’ê re ji nû ve 
pêvajoya aştiyê destpê bike, em ji we dixwazin ku hûn bandora xwe ya li ser Tirkiyeyê 
bi giştî bi kar bînin. Weke jin em ji we dixwazin, ku li şûna belavbûna şer, bixebitin ku 
bi Kurdan re aştiyek were avakirin.

Birêz Serokwezîr; em ji we dixwazin ku hûn destekê bidin gelê Kurd ê ji bo mafên 
xwe têdikoş e. Em bi zelalî dizanin, ku berevajî îdîaya Erdogan, ti planeke PYD û 
HDP’ê ya ji bo guhertina sînoran û parçekirinê nîne.

Em ji we dixwazin, ku hûn rêveberiya xweseriya demokratîk a li Rojava ku ji bo 
bidawîbûna hemû şer û pevçûnan modelek ji hemû dewletên li herêmê re ye, nas bikin. 
Tevgera Jinên Kurd, ji ber ku di jiyana leşkerî û siyasî ya li Rojava de bi awayekî 
wekhev rol lîst, di nava tevahiya jinên cîhanê de bûye çavkaniya îlhamê.

‘DIVÊ ETÎKETA ‘TERORÊ’ YA LI SER PKK’Ê BÊ RAKIRIN, PÊWÎST E OCA-
LAN AZAD BE’

Herî dawî em li bendê ne, ku ji bo sekinandina êrîşên Tirkiyeyê yên li hemberî 
PKK, YPG û YPJ’ê, hûn hemû rêyên dîplomatîk bi kar bînin. Rastî ew e, ku têkoşîna 
herî bi bandor û xurt a li hemberî DAIŞ’ê tê meşandin ji aliyê Kurdan ve tê dayîn û 
heqê wan e ku hûn destekê bidin wan. Em ji we dixwazin ku bi hempîşeyên xwe yên 
Yekîtiya Ewropayê re bixebitin; etîketa terorê ya bêedalet a li ser PKK’ê rakin û ji 
bo serbestberdana lîderê Kurd Abdullah Ocalan bixebitin. Heta ku Abdullah Ocalan 
ê ku li girtîgeha Girava Îmraliyê ‘nexşerêya ji bo aştiyê nivîsan’ nebe, ne pêkane ku 
hevdîtinên aştiyê bi pêş ve biçin.”

Li dijî konsepta şer a AKP’ê nameya 
ji bo Serokwezîrê Îngilîstanê
Jinên ji qada navneteweyî, nameyek ji Serokwezîrê Îngilîstanê re nivîsandin û xwestin, zextê li AKP’ê bike.

Tevî parlamenter, nivîskar, parêzvanên 
mafên mirovan, hunermend û akademîsy-
enên navdar, komek ji jinan nameyek li ser 
êrîşên dewleta Tirk ên li hemberî gelê Kurd 
nivîsand û radestî Serokwezîrê Îngilîstanê 
Davîd Cameron kir.

Name ji aliyê Yekîtiya Jinan a ji bo Kurd-
istan, Iraq û Sûriyeyê (Women’s Alliance for 
Kurdistan, Iraq and Syria) ve hat amadeki-

rin, tevî Prof. Mary Davis, Baroness Glenys 
Kinnock, parlamenterên Îngilîz û Gallerê 
Kate Osamor, Caroline Lucas, Liz Saville û 
nivîskar Cynthia Cockburn 32 jinên li qada 
navneteweyî tên naskirin, mora xwe danîn 
binê nameyê. Name duh ji aliyê heyetek ji 
Parlamentera Partiya Karker Kate Osamor, 
parêzera mafên mirovan Melanie Gingell, ji 
Meclîsa Jinê ya Roj Evrîm Yilmaz û Nûnera 

Jinan a Brîtanyayê ya KNK’ê Michelle Ali-
son ve, radestî Serokwezaretiya Îngilîstanê 
hat kirin.

Di nameya ji bo Cameron hat nivîsandin 
de bang hat kirin, ku ji bo êrîşên dewleta 
Tirk ên li hemberî gelê Kurd bi lezgînî wer-
in qedandin, rêveberiya xweser a li Rojava 
bê naskirin, PKK ji lîsteya rêxistinên terorê 
were derxistin, pêvajoya çareseriyê ji nû 

ve destpê bike û tevî vê yekê Rêberê Gelê 
Kurd Abdullah Ocalan serbest bê berdan, 
bikeve nava hewldanên aktîf. Peace in 
Kurdistan Campaign jî destekeke aktîf da 
vê xebatê.

‘tırKıYeYÊ lı ŞÛNa DaıŞ’Ê, 
ÊrÎŞÎ KUrDaN Kır’

Nameya jinan bi vî rengî ye:

JINÊN MORA XWE DANÎN BINÊ NAMEYÊ
“Baroness Glenys Kinnock  
Baroness Joan Bakewell
 Leslie Abdela MBE 
Annette Lawson OBE, 
 Margaret Owen OBE 
Kate Osamor -Parlamenter 
Caroline Lucas- Parlamenter 
Liz Saville –Parlamentera Gallerê 
Evrîm Yilmaz, Meclîsa Jinê ya Roj
 Michelle Allison, Nûnera Jinan 
a Brîtanyayê ya KNK’ê
 Cynthia Cockburn, Nivîskar Amrit Wilson, 
Platforma Freedom Without Fear 
Dr. Shatha Besarani, Iraqi Women’s League 
Meredith Tax, Seroka Centre for Secular Space
 Elahe Amani, Global Circles, 
Women’s Intercultural Network 
Intsar Saeed, Parêzer, Seroka Cairo 
Center for Development (CCD) 

Anni Pues, Partiya Keskan a Skoçyayê, 
Komîteya Navneteweyî
 Maggie Chapman, Partiya Keskan a Skoçyayê 
Angie Zelter, Aktîvîsta Aştî û Hawirdorê
 Prof. Mary Davis-Akademîsyen 
Melanie Gingell, Parêzera Mafên Mirovan
 Dr Radha D’Souza, Akademîsyen 
Hagir Ahmed, CAMPACC 
Sofia Beatty, Aktîvîsta Mafên Kurdan 
Isabel Marler, Femînîst 
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Encamnameya 15. Civata Giştî ya KNK’ê aşkera bû
Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê (KNK), encam-
nameya 15.kombûna civata xwe ya giştî bi daxuyani-
yekê aşkera kir.

Di daxuyaniyê de hat ragihandin, ku 
kombûna 15. a Civata Giştî, di 25, 26 û 
27’ê Îlonê de, li paytexta Belçîka Bruk-
selê, bi beşdariya zêdetirî 200 endam, ji 
100’an zêdetir mêvanên bijarte û nûnerên 
partiyên siyasî û civakî, sazî, dezgeh û 
gelek kesayetiyan ji her çar parçeyên 
Kurdistanê û diyaspora pêk hatiye.

Di encamnameyê de hat ragihandin, 
ku di rojeva civînê de, rewşa siyasî û 
pêşhatiyên dawî yên li Kurdistan, Ro-
jhalata Navîn û Cîhanê, bi berfirehî 
hatin gotûbêjkirin û hat destnîşankirin, 
ku mesajên partiyên siyasî, rexistinên 
sivîl ên Kurdistanê û diyasporayê hatin 
pêşkêşkirin. 

Di dewama encamnameyê de hat di-
yarkirin ku di peyaman de xurtkirna rol 
û misyona KNK ê û xebat û tekoşîna 
Neteweyî û Nîştîmanî û parastina dest-
ketiyên gelê kurd û Kurdistanê derke-
tine pêş. 

Hat ragihandin ku di tevahiya axaftin, 
gotûbêj û peyaman de xwedîderketina 
li sîstema xweseriya demokratîk ya Ro-
javayê Kurdistanê, parastina destketiyên 
Herêma Başûrê Kurdistanê û ji bo azad-
kirina Şengal û heremên din ên ku ketine 
bin dagirkeriya dijminan de, geryan li 
pey vedîtina çareseriyên nakokiyên di 
nav hêzên Kurdistanî li ser binemayekê 
neteweyî û demokratî, her wiha ew qey-
rana di navbera hikûmeta herêma Kurd-
istanê û Bexdayê bi yekîtî û yekrêzî ya 
hêzên siyasî bê çareser kirin. 

Hat gotin, ku ji bo ew prosesa ça-
reseriya demokratîk li bakur, jinûve 
bê destpêkirin, serketin û destketiyên 
doza Kurd û Kurdistanê bi serbest-
bûna Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Abdulah Ocalan ve girêdayî ye û hat 
destnîşankirin ku li gel van tevan, ew 
siyaseta taybet a Komara Îslamiya 
Îranê ya li dijî gelê kurd û gelên Îranê, 
li dardekirin a keç û xortên kurd û bin-
pêkirina hemû cure mafên mirovan û 
xurtkirina bizava rizgarîxwaza Kurd-
istanê di rêya yekitî û  yekrêzî û he-
mahengiyê di navbera hêzên siyasiyên 
Kurdistanê bi cih tê.

Di encamnameya Civata Giştî de 
hat diyarkirin ku pirsa azadiya jinê û 
pirsgirêkên civakî yên li Kurdistanê jî, 
bi giringîdanek mezin di nav gotûbê-
jan de bi giştî cih girtin û hat ragi-
handin ku civîn bi berfirehiya rojeva 
xwe ve, bi awayekî demokratîk hate 
meşandin û gihişte armancên xwe. Hat 
destnîşankirin ku Peymana KNK ê jî, ji 
sedema pêvajoyên nu û guncandina wê 
bi pêşhatên dawî re  hîn guherîn çêbûn. 

PÊŞNıYar, DaXWaz Û 
bırYarÊN HatıN GırtıN

Di encama guftûgo û gengeşiyan 
de, çendîn pêşniyar, daxwaz û rasparde 
hatin destnîşankirin:

KNK wek mezintirîn saziya Netew-
eyî û Niştîmanî ya sîwan, berde-
wamî  bi kar û xebata xwe bi hêztir 
pêwîst dizane. 

KNK, piştgîriyê li hemû destketiyên 
beşên Kurdistanê dike van destketan 
bo hemû Gelê Kurdistanê dibîne. Ji bo 
vê yekê em bang li hemû partî û rêx-
stinên Kurdistanî dikin ku rolek erênî 
ji bo piştgîrî û parastina wan destketan 
bibînin.

KNK daxwaz dike ku aştî û 
demokrasî li Bakurê Kurdistanê mis-
oger bibe û ji bo serketina çareseriyê, 
pêwîste birêz Abdullah Ocalan serbest 
bê berdan.

KNK, li Bakurê Kurdistanê pişgirî 
dide îlan û avakirên rêveberiyên 
xweser yên gelê Kurdistanê. Her weha 
piştgîriyê li destketên siyasî, kultûrî û 
bidestxistina rêveberiyên herêmî dike 
û bang li gelê Kurdistanê û hêzên 
demokrasîxwaz dike ku ji bo pêşanîna 
aştî û demokrasiyê li Tirkiyê û hemû 
rojhilata navîn di helbijartinên yekê 
mijdarê de, HDPê bê destek kirin. Her 
wiha KNK bi serketina HDP ê di helbi-
jartinan de aştî û demokrasiya radîkal 
misoger dibînê.

KNK, piştgîriya Xweseriya 
Demokratik li Rojavayê Kurdistanê 
dike û ji hemû rexistin û partiyên siyasî 
daxwaz dike ku piştgîriya wê bikin. 
Herwiha dixwaze hemû kêşeyên navx-
weyî bi diyalog û gotûbêjan bên çare-
serkirin.

KNK koçberiya ji tevahiya welat, bi 
taybetî li Başûr û Rojavayê Kurdistanê, 
wek metirsîneke mezin dibîne. Her 
wiha bi her cûreyî be pêşiyê li vê kare-
satê bê girtin. Her wiha ji bo çareserki-
rina vê meramê daxwaz li Hikûmeta 
Herêma Kurdistanê û Kantonên Rojava 
dikin, ku ji bo çareserkirina vê diyarda 
koçberî yê karên ciddî û zanistiyane 
bên kirin. Di heman demde KNK bang 
li hemû saziyên Kurdistanî dike ku li 
dijî vê koçberiyê helwestekê  encamgir 
werbigirin.  

KNK, Siyaseta Rejîma Komara 
Îslamî ya Îranê ya li dijî gelê Kurd û 
gelên din yên li Rojhilatê Kurdistanê 
mehkûm dike. Siyasetên nemirovî 
yên  dewleta Îranê yên bi zindanîkirin, 
îşkencedan, hewlên ji navbirina kesatî 
yên azad û demokratîxwaz û helawîstin 
(îdam) û kuştina siyasetmedar, çalak-
vanên sivîl û kasibkarên debara rojane 
şermezar dike. Ji bo çareseriya pirs-
girêka Kurdî li Rojhilatê Kurdistanê li 
ser bingeha bidestxistina mafên rewa 
û çarenivissaz, tekoşîna rizgariyê di 
domîne û pêşdixe. Dîsa bang li rejîma 
Cumhurî ya Îslamî dike ku li seranserê 
Îranê û teybetî herêma Rojhilatê 
Kurdistanê pêşî li girtina bikaranîna 
madeyên hişber (narkotîk) bigre û ted-
bîrên pêwîst bigre.

KNK, piştgirî dide daxwazên Gelê 
Kurd yên li Xurasanê, ku dixwazin 
herêmên xwe rêvebibin û xweser bijîn, 
ziman û çanda xwe bi parêzên.

KNK, kuştin û zulma li ser jinê, 
weke kuştin û qetilkirina mirovahiyê 
dibîne û bi tundî şermezar dike. Ji hemû 
partî û rêxistinên civakî û sivîl daxwaz 
dike, ku li dijî kuştina jinan rawestin 
û ji bo her core mafên jinê tekoşîneke 
xurt bikin.

Pêşeroj di destê ciwanan de ye. 
Lewma ciwanan pêşeroja gelan dibîne. 
Di avakirina civaka nûjen da roleke 
girig dide ciwanên Kurdistanê û dax-
waz ji hemû dem û dezgehên Kurdis-
tanî dîke ku vê rola ciwanan bibînin û 
xwedî lê derkevin. 

KNK bi pêdivî dizane ku, divê bi 
berpirsiyariyek mezin çand, ziman û 
kiltor û kelepora Kurdî bê parastin û 

pêşdebirin. Li ser vê bang li Gelê Kurd 
dike, ku xwedi li çand û zimanê xwe 
derkevin û bi israr biparêzin. Herweha 
baykotkirina dibistanên dewleta

Tirk li bakûrê Kurdistanê destek 
dike û ji bo bi destxistina mafê perw-
erdeya zimanê zikmakî li her beşekê 
Kurdistanê têbikoşe. 

KNK, piştgîriya biryara Rêveberiya 
Kantonên Rojava ya ji bo perwerde û 
xwendinê ya bi zimanê Kurdî û zimanên 
din yên herêmê dike. Her weha bi destê 
hinek dewletan pêşxistina perwerdeya 
zimanên derveyî Kurdî li başûrê Kurd-
istanê xeter dibîne, li vê herêmê jî divê 
pêşî li asîmîlasyonê bê girtin.  

KNK rola medya Kurdistanî bi 
girîng dizane; her destdirejî û zoriyê 
li ser medya û medyakarên Kurdistanî 
qebûl nake. Herweha daxwaziyê ji me-
dya û medyakarên Kurdistanî dike ku 
rola erêni û erkên xwe yên neteweyî u 
niştimanî pêkbînin. 

KNK daxwaz partî û rêxistinên 
Kurdistanî dike ku li gorî berjewendî 
yên tevgera azadîxwaz ya gelê kurd 
tevbigere û bi berdevkiya gelê Kurd-
istanê bike û berjewendiyên Neteweyî 
li ser berjewendiyên berteng ên parti-
yetiyê bigre.

KNK Giringî dide diyaspora (rev-
enda) Kurdistanî li cîhanê, ji bo aktifki-
rina rola wan ya ji bo peşxistina doza 
Gelê Kurd û Kurdistanê di warên diplo-
masî û dostaniya ligel gelan de.

KNK daxwaza parastina mafên rewa 
yên neteweyên din li Kurdistanê dike. 
Herweha KNK, xelqê Asûrî-Suryanî-
Kildanî xwecihî û xudanê hevbeş yê 
Kurdistanê dibîne û êrişên li ser xelkê 
me yê Asûrî-Suryanî-Kildanî yê li Nîno-
va, Misûl û Xabûrê bi tundî şermêzar 
dike û piştevaniya xwe ya digel gelê 
Asûrî-Suryanî-Kildanî beyan dike.

KNK bi tundî, kuştin, zulim û zori-
ya li ser Êzidiyan şermezar dike. Bang 
li hemû partî, saziyên siyasî, civakî 
yên sivîl û her wisa her du rêveberiyên 
Başûr û Rojava dike ku destek, alîkarî 
û parêzgareyeke ciddî ya civaka Êzidi-
yan bike. Maf û daxwazên civaka Êzidî 
yên resen rewa bibînê. Her weha banga 
rexistinên navneteweyi wek YE, UN 
dike ku komkujiya dijî Êzidiyan wek 
jenosid nasbike. Bi taybet ji bo azadki-
rina jin û zarokên Êzidî ji destê çeteyên 
DAIŞê, gavên pratîk bavêje.  

KNK, ferq, cudahî û çewsandina 
li ser xelkê me yê Yarsan ku ji teref 
rejima Îranê ve tê kirin, qebûl nake û 
daxwaz ji hemû hêzên Kurdistanî dike 
ku piştevaniya xelkê me yê Yarsan bi 
xurtî bête kirin.

KNK, ew ferq û cudahiya li ser 
gelê me yê Elewî tê meşandin ku di 
dema hikûmeta AKP ê da zêde bûye, 
şermezar dike û daxwaz ji hemû hêzên 
Kurdistanî dike ku piştevaniya bi baw-
ermendên Elewî re bi xurttir bête kirin.

KNK xerakirin û tinekirina ber-
hemên dîrokî ku nirxê tevahî mi-
rovahiyene ji aliyê hêzên tundraw ve 
şermezar dike û bang li raya gîştî ya 
cîhanê dike ku li dij wê hovîtiyê dengê 
xwe bilind bike. 

rÊVeberıYa NÛ Ya KNK’Ê
Di encamnameyê de hat gotin ku di 

encama civînê da hilbijartinên Hevs-
erok, Konseya Rêveber û Dîwana Giştî 
bi awayekî demokratîk hatin pêkanîn. 

Encamên Hilbijartinan:
Hevserokên KNKê: Nîlûfer 

Koç, Rêbwar Reşîd
Endamên Konseya Reveber: Ab-

dulkerîm Umer, Adem Uzun, Be-
hzad Pîrmûsa, Dilşa Osman, Jalane 
Neqşebendî, Kamîran Berwarî, Numan 
Ogur, Perwîn Seîd, Refîq Xefur, Şehla 
Hefîd, Songul Karabulut, Tahîr Ke-
malîzadeh, Yilmaz Gunay, Zeyneb 
Murad Feylî, Zubeyir Aydar

Endamên Yedek: Medenî Fer-
ho, Faruq Cemîl, Rodî Melek
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Cenazeyê Guzel ê 12 salî ji 
aliyê hezaran ve hat definkirin
Berat Guzel 
ê 12 salî yê ji 
aliyê polîsan 
ve hat qetilki-
rin, li Bismilê 
di bin dorpêça 
polîsan de hat 
definkirin.

Li navçeya Bismilê piştî hêzên dewletê bi 
awayekî fiîlî kolan li welatiyan qedexe kirin, 
polîsan di nava 3 rojan de 2 jê zarok 4 kes qetil 
kirin. 6 kes jî birîndar kir. Herî dawî zarokê 12 
salî Beraat Guzel qetil kirin. Piştî cenazeyê Be-
rat Guzel ji morgê hat girtin, malbatê cenaze 
wergirt û birin Bismile. Girseyê cenazeyê Gu-
zel şandin Akpinarê û li vir tevî hemû astengi-
yên polîsan defin kirin. Di merasîma cenaze 
de endam û rêveberên HDP, DBP›ê Wekîlê 
HDP›ê Îdrîs Baluken, Sîbel Yîgîtalp, Felek-

nas Uca û Şaredarên Amedê Gultan Kişanak, 
hevşaredarên Bismilê Cemîle Emînoglu û bi 
hezaran welatî beşdarî merasîma cenaze bûn. 
Bi hezaran kesî cenazeyê Guzel li ser milan bi-
rin Goristana Akpinarê û bi dirûşmên, «Şehîd 
namirin», «PKK gel e, gel li vir e» û «Qatil 
AKP, Qatil Erdogan» berz kirin. Hezaran bi 
dirûşman cenazeyê Berat Guzel defin kirin. 
Bav Yilmaz Guzel, got: “Ev zarokê min ê 
Kurdistanê ye. Serê gelê Kurdistanê û Ocalan 
sax be.”

Greva birçîbûnê ya li Strasbourgê di roja duyemîn de ye
Greva birçîbûnê ya bi armanca 
ji Rêberê Gelê Kurd Abdullah 
Ocalan re azadî li ber Konseya 
Ewropa destpê kir di roja duy-
emîn de ye.

Endamên Însyatîfa ji Ocalan re Azadî û 
nûnerên saziyên Kurd ku li ber Konseya Ewropa 
ya li Strasbourg dest bi çalakiya greva birçîbûnê 
kirin, çalakî di roja duyemîn de didome. Çalakî 
bi şîara, “Ji Ocalan re azadî, ji Kurdistanê re sta-
tu” ji bo 5 rojan hat plankirin.

Ji danê sibehê ve çalakvanan di konê li be-
ramberî KE vedane xebatên agahdarkirinê dikin, 
tevahiya rojê jî Kurdistanî ji Fransa, Elmanya û 
Swîsre hatin ziyareta çalakvanan. Hat dîtin ku 
moralê çalakvanan bilind e.

beŞDarÊN ÇalaKıYÊ
Çalakiya greva birçîbûnê ya li ber Konseya 

Ewropayê ya li bajarê Fransa Strasboûrgê, bi 
beşdariya 16 Kurdistaniyên ji welatên cuda yên 
Ewropa û gelemperiya cîhanê tê lidarxistin. Fûat 
Kav ê beriya niha beşdarî greva birçîbûnê ya 
52 rojan bû, Roza Rûbar, ji Însiyatîfa ji Ocalan 
re Azadî Mahmût Şakar ku di heman demê de 
parêzerê Ocalan e, nûnerê Federasyona Êzidi-
yên li Ewropayê Cahît Kaya, ji Federasyona 
Elewiyan a Demokratîk li Ewropayê (FEDA) 
Pîr Mûstafa Deprem, ji KCD-E Mûrat Ceylan, 
ji TJK-E Emel Gulo, endamên KNK Awûstralya 
Îsmet Serhat, Mahmût Kahraman, Ozer Coşkûn 
û Yûsûf Bêmal, beşdarên 1. Meşa Dirêj a sala 
2012›an Vedat Kaya û Havîn Dêrsim, ji nûnerên 
KNK›ê yên Brukselê Şivan Zerdeştî, ji Ciwanên 
Azad Çekdar Botan, ji TEV-ÇAND’ê Emele 
Şengalî û Hevserokê KONGRA GEL Remzî 
Kartal tevlî çalakiyê bûne.

Elîf a 8 salî ya ji aliyê polîsan 
ve hat qetilkirin hat veşartin
Elîf Şîmşek a 8 salî ya li Bis-
milê ji aliyê polîsên Tirk ve 
hat qetilkirin, ber bi rêwîtiya 
dawî ve hat oxirkirin.

Cenazeyê Elîf Şîmşek a 8 salî ya ji ber 
roketa polîsan li mala wan a li taxa Avaşîn a 
navçeya Bismilê ket jiyana xwe ji dest da, li 
gundê Kopeklî ji aliyê bi hezaran kesan ve bi 
merasîmekê hat veşartin.

Piştî otopsiyê malbatê cenazeyê Elîf Şîmşek 
danê sibehê ji morga Nexweşxaneya Lêkolîn 
û Perwerdeyê ya Gazî Yaşargîl wergirt û bir 
navçeya Bismilê.

Girseya gel ku parlamenterê HDP›ê yê 
Amedê Îmam Taşçier, Hevşaredarê Bajarê Me-
zin ê Mêrdînê Firat Anli, Hevserokê DBP›ê yê 
Amedê Alî Şîmşek, Hevşaredarên Navçeyê, 
Hevserokên DBP û HDP›ê yên Navçeyê jî di 
nav de bû, bi konvoyeke ji sedan wesayîtan 
cenazeyê Elîf Şîmşek anî gundê Kopeklî.

Cenazeyê Şîmşek li ber gora bavê xwe ya di 

sala 2009›an de di qezaya trafîkê de jiyana xwe 
ji dest dabû, hat veşartin. Di dema veşartina 
cenaze de xizmên Şîmşek krîz derbas kirin û ji 
ser hişê xwe çûn.

Ban Kî Moon: Sîstema alîkariya 
însanî ‹îflas kiriye›

Sekreterê Giştî Ban Kî Moon di axaftina 
vekirinê ya Civata Giştî ya Neteweyên Yekbûyî 
(NY) de, ji hemû welatên cîhanê bi taybetî jî ji 
welatên Ewropayê xwest, ku di mijara krîza pe-
naberiyê de bi hesasî û berpirsyarî tevbigerin.

Kî Moon got, “Ji Ewropayê dixwazim ku 
hîn bêhtir tiştan bike” û bibîr xist, kuk welatê 
Ewropayê piştî Şerê Duyemîn ê Cîhanê, hew-
cedarên alîkariya welatên din ên cîhanê bûn. 
Ban Kî Moon bêyî nav bilêv bike, bal kişand 
ser têlên Macarîstanê li ser sînorên xwe bi cih 
kiriye û got, «Di sedsala 21›an de divê em 
dîwaran lê nekin, têlan li ser sînor bi cih nekin.»

CÎHANA KU BI TRÎLYONAN DOLA-
RAN JI BO KIRÎNA ÇEKAN BI KAR TÎNE...

Kî Moon welatên cîhanê rexne kir ku ji 
bo mirovên hewcedarên alîkariyê, bi taybetî 
jî penaberan nakevin nava hewldanan û got, 
“Welatên cîhanê ji bo kirîna çekan bi trîlyonan 
îsrafê dikin. Çima li şûna parastina gerstêrk û 
mirovan, ji bo tinekirina wan pere tê dîtin?»

‘SÎSTEMA ALÎKARIYA ÎNSANÎ ÎFLAS 
KIRIYE’

Ban Kî Moon anî ziman ku sîstema alîkariya 
însanî ya li ser rûyê cîhanê ‹îflas› kiriye û diyar 
kir ku herî kêm 60 mîlyon penaber hene û 100 
mîlyon mirov hewcedarên alîkariya însanî ne.

Sekreterê Giştî da xuyakirin ku Neteweyên 
Yekbûyî di sala 2015›an de ji bo projeyên 
alîkariya însanî 20 mîlyar dolar ji welatên en-
dam xwestiye û da xuyakirin ku ev yek bi qasî 
giştiya salên 2000›î ye. Ban Kî Moon destnîşan 
kir, ku tevî vê yekê jî Neteweyên Yekbûyî di 
nava pirsgirêkên cidî yên malî de ye.

Dibe ku li Marsê av hebe

Di analîzên wêneyan ên ji aliyê kovara 
Nature Geoscience ve hatin weşandin, tê 
destnîşankirin ku ava şor a heliyayî, dibe ku 
ji hin berwarên li ser rûyê Marsê diherike. Li 
gorî analîzan, herî kêm; di hin demên salê de li 
ser rûyê Marsê av diherike. Daneya herî girîng 
a ku palpiştiyê ji vê tezê re dike, encamên ji 
lêkolînên astrobiyolojîk ên ji hin teht û bera-
waran hatine wergirtin.

Li ser gerstêrkê, ‹rewşa nepixandî› ya li hin 
berwaran, ku dema germahî digihêje 20 pile 
li binê sifirê xuya dike, dibetiya ‹ava diherike 

qeşa girtiye› dixe rojevê.

Ji ber ku girîngiya avê ji bo jiyanê tê zanîn, 
hemû lêkolînên li Marsê bi giranî li ser hebûna 
avê tên meşandin. Heta roja îro li Marsê ti ava 
diherike nehat dîtin. Lê belê cihok û qadên 
av lê ziwa bûne hatin dîtin û vê yekê hêvî da 
lêkolîneran.

Li gorî analîzên dawî yên daneyên ji MRO 
hatin wergirtin, tê gotin ku dîtina ava diherike 
li hin teht û berwaran, hêviya li ser hebûna or-
ganîzmayên mîkro, wê zêde bike.



6   ÇarşEm, 30 ÎLOn 2015

Di serî de di peywenda siyasî ya Kurdistanê (û gelek deverên din) 
de konsepta etnîsîtê cihekî fereh digre û bi taybetî ji 10-20 salan 
vir û ve em fêr bûne li komên mirovan bi vê perspektîfê binêrin. ... 
Nexwe, ew jî kelevajî ye ku em bibêjin Romanên li rojavayê Tirkiy-
eyê, Abdalên li Anatoliya Navîn, Dom, hwd. xwediyên hev in.

ARGUN ÇAKİR - London

Komên ku ji xwe re dibêjin Dom li gelek 
deverên Kurdistanê hene1 û li wan deran bi 
navên curbicur wekî mitirb, qereçî, hwd. tên 
zanîn. Navê “Dom” li Bakurê Kurdistanê 
bêhtir bi saya belgefilma Halil Aygün belav 
bû û di ber re jî Dom ji gelek kesan re bûn 
meraq2. Lê niha jî ji gelek kesan we ye, ew 
komên ku dişibin Doman hemû Dom in3. 
Ew ne rast e û di vê gotarê de ez ê wê mijarê 
niqaş bikim û ji bo fêmkirina vê meselê ez ê 
perspektîfeke din pêşkêşî we bikim.

Her KOMa PerÎPatetÎK DOM NÎNe 
Serê pêşîn, divê ez wê yekê diyar bikim 

ku tevahiya komên ku li Kurdistanê di-
jîn û jiyana wan dişibe ya Doman ji xwe 
re nabêjin Dom û zimanekî wan ê bi navê 
Domanî jî nîne. Jixwe, em dizanin ku hema 
hema li hemû deverên dinyayê komên wisa 
hene û tevahiya wan ne Dom in. Nexwe, 
şiklê jiyana wan a hevpar nikare bi koka 
wan ve girêdayî be û heke em bixwazin fêm 
bikin bê ka ew kom çima wekî hev in, divê 
em li ser wê tişta hevpar di navbera wan de 
bisekinin, yanî şiklê jiyana wan4. 

Ya rastî, ji şiklê jiyana wan ê hevpar pê 
de rastiyeke objektîf li ser wan koman di 
destê me de nînbe jî, ji ber du nêrînên berb-
elav, em dêhna xwe nadin wê rastiyê. Di 

serî de di peywenda siyasî ya Kurdistanê 
(û gelek deverên din) de konsepta etnîsîtê 
cihekî fereh digre û bi taybetî ji 10-20 salan 
vir û ve em fêr bûne li komên mirovan bi 
vê perspektîfê binêrin. Wekî din, jêmayi-
yên nêrîna neteweperwerî jî tê de xuya ye: 
Em kok, ziman, û erd bîngeha rêxistina (or-
ganîzasyon) komên mirovan hesêb dikin. 
Yanî divê kok, ziman û erdekî her komekê 
bixwe hebin. Ew nihêrîn hem bi tarîxa mi-
rovatiyê ditewişe hem jî bi kêrî dîyarkirina 
dînamîkên karlêkirinê (interactional dynam-
ics) ên di navbera komên mirovan de nayê, 
û ji lewma em gelek caran dikevine şaşiyê5.

KateGOrİYa ´CİNGeNe´ bİ 
KÊra PÎVazeKÊ JÎ NaYÊ

Jê pê de, van rojan nihêrîna “koka hev-
par” di lêkolînên li ser komên wekî Doman 
de cihê sereke digre û ji ber ku gelek 
lêkolîn li ser komên Romanan (bi înglîzî 
Romanî yan jî Roma) tên meşandin, teva-
hiya wan koman li bin bandora lêkolînên li 
ser Romanan dimînin. Ji ber ku “Roman-
bûn” bîngeha wan lêkolînan e, gelek caran 
komên din ên ku dişibin Romanan jî yan 
Roman yan jî “xwediyên” wan tên hesiban-
din. Wextê ku diyarkirina taybetmendiyên 

hevpar ên di navbera wan koman de hewce 
dibe, tiştê ku ji wan lêkolîneran biqede tenê 
ew e ku bibêjin ew kom tev de “cingene” 
(bi înglîzî Gypsy) ne. “Cingene” bi rastî 
konsepteke vala ye û hêza wê ya analîtîk 
qet nîne. Em hezar caran jî bibêjin ne bes 
e, “cingene” wekî kategorîyeke analîtîk bi 
kêrî pîvazekê nayê6 û bi tenê wan mirovên 
ku nîşanî wan dike ji aliyê yê ku diaxive bis-
erve dike (objectify)7.

Ji aliyê zanistî ve, ew pirsgirêkeke gelekî 
mezin e. Em tim û daîm rastîyeke berçav bi 
tiştekî nahesibînin û xweber dibêjin “şiklê 
jiyana wan mirovan hewqasî dişibe hev, 
divê koka wan jî yek be”. Ew lêkolînêrên ku 
bi vê rastiyê hesiyan û lêkolînên xwe bi vî 
awayî meşandin jî mixabin li bin hêz û gi-
raniya wan du nihêrînên ku min li jor eşkere 
kirin, pelçiqîne. Beriya ku ez nûveyên van 
lêkolînêran niqaş bikim, ez ê nimûneyekê 
pêş we bikim da ku em pê razî bibin ku 
“şiklê jiyana hevpar” û “koka hevpar” ne 
yek in û ya pêşî jî ji ya diduyan nayê.

KeleVaJÎ Ye KU eM bİbÊJİN 
rOMaN abDal Û DOM YeK İN 

Em li ser koçeran bibêjin. Wekî komeke 
sosyoekonomîk, koçer debara xwe bêhtir 
bi heywanên xwe dikin. Pezên wan hene 
û bihar û havinan bi deverinan de diçin ji 
bo ku pezên xwe biçêrînin. Ji ber wê, ber-
hemên ku çêdikin bêhtir ajalî ne û ne çand-
inî (ziraî) ne. Yanî genim, pembû, hwd. 
naçînin. Têkîliyên navbera koçer û sîstema 
ekolojîk û ekonomîk ya ku koçer jî tê de ne, 
bi esasî li gorî pezên wan ava bûne. Jiyana 
´yörük´ên Anatoliya Navîn jî kêm û zêde 
bi heman rengî ye. Vêca kê dîtiye ku kesek 
wêriyabe bibêje “koçer û yörük ji ên hev in, 
koka wan yek e”?

Nexwe, ew jî kelevajî ye ku em bibêjin 
Romanên li rojavayê Tirkiyeyê (yan li de-
vereke din), Abdalên li Anatoliya Navîn, 
Dom, hwd. xwediyên hev in. Wekî min di 

Nasnameya Doman

arGUN ÇaKİr
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serê gotarê de jî min gotibû, ew malbatên 
ku li herêma Torê ji wan re dibêjin mitirb û 
qereçî jî ne tev de Dom in. Vêca ew komên 
curbicur ê li hemû deverên dinyayê hene 
qey çawa dibin xwediyên hev? Nexwe, 
xuya ye ku ew tişta ku wan koman di çavên 
me de dike wekî hev, ne koka wan a hevpar 
e û em bi vê fikra xwe li ber fêmkirina wan 
koman ji xwe re astengiyê çêdikin.

Ew tişta ku me ji bo koçeran kir, ka em 
careke din ji bo komên wekî Doman bikin. 
Mesela, komên ku berê li Tor û Omeriyan 
digeriyan û ji wan re digotin mitirb û qereçî, 
qey wan debara xwe bi çi dikir? Wan koman 
bi taybetî xizmetên  curbicur digihandine 
amê (dêmanî) û koçeran, û hinik ji wan jî di-
geriyan yanî tiştin ji cem xelkê didane hev. 
Wextê em li bîngeha debara wan binêrin, 
xuya ye ku wan koman debara xwe bêhtir li 
ser mirovên din dikir. Bi rastî ew yek hev-
parîyeke wan a esasî ye û bîngeha jiyana 
wan a aborî ye jî.

DOM YeK Jİ KOMÊN 
PerÎPatetÎK İN

Di antropolojiyê de çend navên komên 
wisa hene lê navê “perîpatetik” niha bêhtir 
tê bikaranîn8. Di vê peywendê de wateya 
perîpatetîk “ê ku ji bo karê xwe digerin” e. 
Taybetiyên bingehîn yên komên perîpatetîk 
ew in ku çavkaniyên esasî ku ji bo debara 
xwe bi kar tînin mirovên din in û ji bo ku 
xwe bigihînin wan mirovan, koçber in 9. Ka 
em bi kurtasî li karekî ku di nav komên perî-
patetîk de berbelav e, mesela li dirankeriya 
berê binihêrin da ku em bibînin ew taybetî 
çawa bi hev ve girêdayî ne. 

Yekî diranker abora xwe bi çêkirina 
diranan dikir. Yanî xizmetek dida yekî ku 
ew xizmet pê hewce bû û ji dêvla keda xwe 
jî tiştekî bi qîmet jê distand. Bi gotineke din, 
diranker keda xwe bi wê xizmeta xwe diqul-
pande qezencê û di wir de çavkaniya wî jî 
mişteriyê wî bû. Vêca mirovekî ku diranên 

xelkê çêdikir qey di salekê de karibû çend 
diranan çêke? Heke mala wî li gundekî 
bûya û neçûba gelek gundên din, ma wî 
mirovî karibû nanê zarokên xwe bi vî karî 
tenê bîne? Na. Nexwe diranker diviyabû ku 
xizmeta xwe gihandibana mişteriyên xwe, 
yanî diviyabû ku bigeriya. Yanî, erd ji ami-
yan re û pez ji koçeran re çiqasî ferz bana, 
mişterî jî ji diranker re hewqasî ferz bûn. 
Xuya ye ku di vir de koçberiya perîpatetî-
kan ji wan re wekî çavkaniyekê ye û ji ber 
wê jî karên bi vî şiklî di nav perîpatetîkan de 
gelekî berbelav in10.

Wekî din eşkere ye ku mirov çiqasî 
bigere jî, nikare bi karekî wisa tenê debara 
malbatekê bike û ji ber vê yekê komên perî-
patetîk gelek caran karên curbicur di ber 
hev re dimeşînin. Mesela, malbateke Dom 
a li herêma Torê, wextê hê di konan de bûn 
bêjing çêdikirin û difirotin gundiyan; diçûne 
civatan û henek, mesele û çîrok ji gundiyan 
re digotin; ê ku zanibûn li kemaçê bixin 
diçûne civat û dawetan; diçûne nêçîra rovi-
yan û eyarê wan difirotin xelkê, hwd. Lê 
belê wan karan jî têra debara wan malbatan 
nedikir û ji bêmecaliya xwe digeriyan jî. 
Zekata xelkê didane hev û ew jî zivistanan 
dibû qûtê wan.

bİNGeHa “KOKa 
HeVPar” Qet NÎNe

Ji ber ku ev gotar yeke destpêkê ye, ezê 
niha wê niha  bi dawî bikim. Armanca min 
a di vê gotarê de ew bû ku bi nimûneya 
Doman ez nîşanî we bikim ku “koka hev-
par” û “şiklê jiyana hevpar” ne yek in û 
divê em wan tevlîhev nekin. Bi taybetî der-
heqê komên perîpatetîk de bingeha niqaşên 
“koka hevpar” qet nîne û ew nêrîna me, me 
ji rastiya vê meselê dûr dixe. Heke me divê 
bi aqlê selîm li wan koman binihêrin û ji-
yana wan fêm bikin, xuya ye ku em divê li 
ser pratîkên sosyoekonomîk ên di navbera 
wan û komên din de jî bisekinin.

1. Bi rastî Dom li deverên din wekî başûrê 
Iraq û Sûriyê, Sûdan, Filistîn, hwd. jî hene.

2. Bi vê lînka ha hûn dikarin li belgefilma     
“Dom” binihêrin: 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=CMmzxBFUamo

3. Mirovên ku di belgefilmê de ne, tev de 
ji malbateke ne. Li heman deveran malbatên 
din jî hene ku dibêjin peyva Dom jî di jiyana 
xwe de nebihîstine.

4. Bi “şiklê jiyanê” ez behsa çalakiyên 
mirovan ên aborî û tiştên din ên ku pê ve 
girêdayî ne dikim.

5. Gelek pirsgirêk di bikaranîna konsepta 
“etnîsîte” ya li warê sîyasetê de hene. Der-
heqê wê de beşa yekemîn a pirtûka Thomas 
Hylland Eriksen “Etnîsîte û Neteweperestî: 
Nêrînên Antrpolojîk” (1993) çavkanîyeke 
serfiraz e.

6. Brubaker û Cooper kategoriyên ku ji 
bo analîzên civakî û sîyasî de tên bikaranîn 
ji yên ku di nav pratîkên civakî û sîyasî de 
tên bikaranîn cuda dikin. Li gorî wan kat-
egoriyên ku xelk bixwe di jiyana xwe de 
bi kar tînin û ên ku zanyar ji bo analîzên 

xwe yên civakî û sîyasî bi kar tînin ne yek 
in. (Brubaker and Cooper. 2000. ‘Beyond 
“identity”’. Theory and Society, 29: 1-47)

7. Ji loma, ew ne tiştekî ecêb e ku navên 
ku xelk li wan koman dikin tim û daîm wa-
teyên kêmker dihewînin.

8. Ê ku dixwazin perîpatetîkan çêtir fêm 
bikin karin li wê meqeleya ha binêrin: Apar-
na Rao. 1987. The Other Nomads: Peripa-
tetic minorities in cross-cultural perspec-
tive. Böhlau Verlag: Köln, Wien.

9. Komên ku debara xwe bi çandiniyê 
dikin, çavkaniyên wan ên esasî erd (ê ku bi 
kêrî çandiniyê tê) û av in. Ên ku debara xwe 
bi xwedîkirina heywanan dikin, çavkaniyên 
wan ên esasî jî pezên wan û çêrgeh (erdê ku 
mirov lê pezên xwe diçêrîne) in. Gerek em 
ji bîr nekin ku çavkaniyên wisa ti carî ne 
di destê perîpatetîkan de ne û bêyî destûra 
komên wekî yên li jor nikarin van çavkani-
yan bi kar bînin.

10. Celakerî, çêkirina bêjing û moxi-
lan, çerxkirina kêran, muzîkvanî, hwd. 
nimûneyên din ên karên wisa ne.


